
ระบบและเทคนิคการปลกูพืชในโรงเรือน 
 

การพิจารณาเพื่อตดัสินใจลงทุนผลิตพืชหรือลงทุนทางธุรกิจทุกอย่างย่อมมีทั้ งโอกาส 
(opportunity) และความเส่ียง (risk) ในหลายๆ ปัจจยั โดยเฉพาะปัจจยัจากสภาพความแปรปรวน
ของสภาพดิน ฟ้า อากาศ การระบาดของโรค แมลงศตัรูพชื อีกทั้งความแปรผนัของราคาผลผลิตใน
ตลาด ลว้นแลว้เป็นความเส่ียงของการลงทุนท าการเกษตรแทบทั้งส้ิน ซ่ึงผูป้ลูกจะตอ้งมีความสามารถ
ในการจดัการปลูกพืชที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ มีความแม่นย  าในการคาดการณ์ทางตน้ทุน
ตลาดสินคา้บา้งพอสมควร ระบบการปลูกพืชในโรงเรือนสามารถควบคุมจดัการและลดปัจจยัเส่ียง
ต่างๆ ของการลงทุนภาคการเกษตร ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการท าการเกษตร
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อกระแสการบริโภคพืชผกัปลอดภยั (food safety) แก่ผูค้นทัว่ไป 
ดังนั้ นผูป้ลูกควรศึกษาถึงสถานการณ์การตลาด ประเมินการผลิตของคู่แข่งขนั ตลอดจนราคา
ผลผลิตในแต่ละฤดูกาลเพือ่น ามาวางแผนการจดัการตั้งแต่เร่ิมตน้รวมทั้งศึกษาส่ิงแวดลอ้มที่จะผลิต 
และการน าเทคโนโลยกีารผลิตเขา้มาใชใ้ห้สอดคลอ้งกนั หลกัการพิจารณาในการตดัสินใจผลิตพืช
มีดงัน้ี (อญัชญั, 2550ก) 

1. ผลิตพืชที่ตลาดต้องการ ผูป้ลูกควรติดตามความเคล่ือนไหวของภาวะราคาและปริมาณ
ความตอ้งการของพืชที่จะท าการผลิตอยา่งใกลชิ้ด ควรเลือกผลิตพืชที่มีมูลค่าแพงให้ผลตอบแทน
ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการผลิตพชืในโรงเรือนมีค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนมากกวา่การผลิตแบบทัว่ไป 

2. ผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล การผลิตพืชให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศหรือส่ิงแวดล้อม
ตามฤดูกาลท าให้พืชเจริญเติบโตดี ลดความเส่ียง ความเสียหาย อันเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อม      
ไม่เหมาะสมและลดตน้ทุนดา้นการดูแลรักษา แต่อยา่งไรก็ตาม การผลิตพืชนอกฤดูกาลหรือภายใต้
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม หากมีการน าเทคโนโลยกีารผลิตเขา้มาช่วย รวมถึงการจดัการที่ดีแลว้ก็
จะสามารถผลิตพชืที่มีคุณภาพและท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนค่อนขา้งสูงกวา่ในฤดูกาล 

3. สภาพแวดล้อม ผูป้ลูกตอ้งทราบถึงพื้นที่ของตนเองวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร เช่น แหล่ง
น ้ า สภาพพื้นที่ลาดชนั ราบลุ่ม ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล อุณหภูมิ แสงแดด ความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ใกลเ้คียง เป็นตน้ 

4. พัน ธ์ุและเมล็ดพัน ธ์ุพืช  นอกเหนือจากปัจจัยอ่ืนๆ แล้วการปลูกพืชจะประสบ
ความส าเร็จไดต้อ้งมีการเลือกพนัธุ์ที่ดี มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ เช่น เปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง ใหผ้ลผลิตสูง 
ตา้นทานต่อศตัรูพชืไดดี้ ตอบสนองต่อธาตุอาหารพชืไดดี้ คุม้ค่าต่อการลงทุน 
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5. การขนส่งและระยะทาง ควรพิจารณาถึงสภาพของถนน ระยะทางใกล้-ไกลแค่ไหน 
หากระยะทางไกลสภาพถนนไม่ดี ควรเลือกผลิตพืชที่ทนทานต่อการขนส่งสามารถยดืระยะเวลา
เก็บเก่ียวออกไปได ้มีผวิผลที่แขง็ไม่บอบช ้าง่าย เช่น ฟักทอง พริกหวาน 

6. ความช านาญในการผลิต ความช านาญและประสบการณ์ของผูผ้ลิตมีระดับใด หาก
ผูผ้ลิตมือใหม่ระยะเร่ิมแรกควรผลิตพืชที่ปลูกง่าย มีขั้นตอนไม่ยุง่ยากก่อน เม่ือมีความช านาญแลว้
จึงค่อยเพิม่ชนิดพชืที่มีการดูแลที่ละเอียดหรือตอ้งการการจดัการมากขึ้น นอกจากน้ีไม่ควรปลูกพืช
คราวเดียวกัน หลายๆ ชนิด เพราะตอ้งมีการจดัการที่ต่างกัน ยากแก่การดูแลรักษา และบริหาร
แรงงาน 

ปัจจุบนัน้ี  ไดมี้บริษทัต่างๆ คิดคน้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับศึกษาความเป็นไปไดข้อง
การลงทุนโครงการปลูกพชืในระบบโรงเรือน (feasibility study) เพือ่ศึกษาการลงทุนการเปรียบเทียบ
ความคุม้ค่า (economic return) ระยะเวลาการคืนทุน (payback period) รวมทั้งมูลค่าการลงทุนทาง 
ดา้นเศรษฐศาสตร์ หรือแมก้ระทัง่โปรแกรมที่สามารถค านวณกระแสเงินตรา (cash flow diagram) 
จึงช่วยใหผู้ป้ลูกบริหารเงินสดหมุนเวียนระหวา่งการประกอบการของโครงการ ระบบโรงเรือนต่างๆ 
ดงันั้นการลงทุนการเกษตรเพือ่การคา้ในปัจจุบนัน้ี จึงมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น การผลิตสินคา้
ที่มีคุณภาพยอ่มตอ้งลงทุนในดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ (ชาติประชา, 
2550) 

อย่างไรก็ตามการผลิตภายใตส้ภาพโรงเรือนเป็นส่ิงที่จ  าเป็นและส าคัญต่อการผลิตพืช 
เน่ืองจากสามารถป้องกนัความเสียหายจากความแปรปรวนของสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ป้องกัน
การถูกท าลายของสัตว ์ศตัรูพืช แมลงต่างๆ สามารถก าหนดทิศทางเพื่อวางแผนการผลิต ตั้งแต่    
การเพาะต้นกล้า ช่วงการปลูกก าหนดการติดดอกออกผล การเก็บเก่ียวเพราะสามารถปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืชรวมทั้งการน าวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภายใตส้ภาพโรงเรือนมาปรับใช ้ให้ผลผลิตเป็นที่ตอ้งการของตลาด มีคุณภาพ มีความปลอดภยัใน
ระดบัมาตรฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงนับวา่เป็น
อีกกา้วหน่ึงที่ส าคญัของการพฒันาการเกษตรของไทย ในปัจจุบนัน้ี จึงมีการผลิตพืชภายใตส้ภาพ
โรงเรือนกนัอยา่งแพร่หลายซ่ึงพอจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. การปลูกพืชภายใต้สภาพโรงเรือนแบบการปลูกพืชบนดิน (growing in soil) เป็นการปลูกพืช
แบบทัว่ๆ ไป อาจปลูกโดยการยกร่อง เตรียมแปลง หรือปลูกในกระบะ ในกระถาง ถุงพลาสติก 
ภาชนะอ่ืนๆ โดยใชดิ้นเป็นวสัดุปลูก 
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2. การปลูกพืชภายใต้สภาพโรงเรือนแบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  (soilless culture)      
การปลูกพชืโดยไม่ใชดิ้นยงัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ การปลูกพชืในสารละลาย (hydroponic หรือ 
water culture) การปลูกพชืแบบแอโรโพนิค (aero ponic) และการปลูกพชืในวสัดุปลูก (substrate) 

2.1 การปลูกพชืในสารละลาย(hydroponic หรือ water culture) เป็นเทคนิคการปลูกพชื
โดยใหร้ากพชืแช่อยูใ่นสารละลายธาตุอาหารพชืซ่ึงมีอยู ่3 ระบบ คือ 

2.1.1 ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) คือระบบที่น ้ าไหลเป็นแผ่นฟิล์ม บางๆ 
ผา่นรากพชื ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร 

2.1.2 ระบบ DFT (Deep Floating Technique) คือระบบที่ปลูกพืชให้ลอยบนระดบั
น ้ าที่ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร 

2.1.3 ระบบ DRF (Dynamic Root Floating) คือระบบที่ปรับระยะห่างระหวา่งราก
พืชกบัสารละลายโดยให้มีรากส่วนบนลอยอยูใ่นอากาศในขณะที่มีรากส่วนปลาย 4 ซม.แช่อยูใ่น
สารละลาย 

2.2 การปลูกพืชแบบแอโรโพนิคส์ (aeroponic) เป็นระบบปลูกที่รากลอยอยูใ่นอากาศ
ในหอ้งที่รากอยูใ่นความมืด มีการพน่สารละลายธาตุอาหารพชืเป็นระยะๆ เพือ่ควบคุมความช้ืน 

2.3 การปลูกพชืแบบใชว้สัดุปลูก (substrate culture) เป็นระบบการปลูกพชืในวสัดุต่างๆ 
ที่ไม่ใชดิ้น เพือ่เป็นที่ยดึค  ้ายนัตน้พชืโดยไดปุ้๋ ยผ่านระบบน ้ า การปลูกพชืโดยใชว้สัดุปลูกน้ียงัแบ่ง
วสัดุออกเป็น 2 จ  าพวก ไดแ้ก่ 

2.3.1 วสัดุปลูกที่เป็นอินทรียส์าร (organic substrate) เป็นวสัดุใดๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เช่น เปลือกไม ้เปลือกถัว่ ขยุมะพร้าว กาบมะพร้าว พีท มอส ขี้ เล่ือย แกลบ หรือเป็นวสัดุ
ที่สงัเคราะห์ขึ้นมา เช่น โพลียรีูเทน เม็ดโฟม โพลีฟีนอล ฟองน ้ า แผน่โฟมไวนิลโลน 

2.3.2 วสัดุปลูกที่เป็นอนิทรียส์าร (inorganic substrate) ไดแ้ก่ กรวด หินเกล็ด หิน
ภูเขาไฟ หินซีสท ์ใยหิน (ร็อควลู) ทราย เฟอร์ไลท ์เวอร์มิคูไลท ์เซรามิค ฟอสซิเลน เป็นตน้ 
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การปลูกพืชภายใต้สภาพโรงเรือน 

ปลูกในดิน ปลูกแบบไม่ใช้ดิน 

Water Culture Aeroponic Substrate Culture 

วสัดุอนินทรีย์ วสัดุอนิทรีย์ 

- NFT (Nutrient Film Technique) 
- DFT (Deep Floating Technique) 
- DRF (Dynamic root Floating) 

- กรวด (gravel) 

- ทราย (sand) 

- หินเกล็ด 

- หินภูเขาไฟ 

- หินซีสท ์

- ร็อควูล (ใยหิน) 
   (rock wool) 

- เฟอร์ไลท ์(perlite) 

- เวอร์มิคูไลท ์

    (vermiculite) 
-  เซรามิค 

-  ฟอซซิเลน 
 
 

 

 

    

วสัดุธรรมชาติ วสัดุอนิทรีย์ 

- โพลียรีูทา 
- โพลีฟีนอล 

- ไวนิลโลน 

- เมด็โฟม 

- แผน่โฟม 

- ฟองน ้า 
 

- เปลือกไม ้
- เปลือกถัว่ 
- กาบ/ใย/ขุย
มะพร้าว 

-  พีท peat 
- ข้ีเล่ือย 
- แกลบ 
 

ภาพ 21 จ าแนกระบบการปลูกพชืภายใตส้ภาพโรงเรือน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก อานฐั  (2548) 
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กิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกพืชภายใต้สภาพโรงเรือน 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ผูป้ลูกควรทราบเพือ่วางแผนในการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ แหล่ง
เงินทุน  แรงงาน รวมถึงบริหารจัดการ ด้านการเก็บเก่ียวการคัดบรรจุ และการตลาดให้ มี
ประสิทธิภาพมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (โครงการหลวง, 2533) 

1. การเพาะกล้า หมายถึง หว่าน หรือหยอดเมล็ดลงในวสัดุ (media) ที่เตรียมไว ้เน่ืองจาก
เมล็ดพนัธุพ์ืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในโรงเรือนนั้น มีราคาค่อนขา้งแพง จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเพาะ
ตน้กลา้อยา่งประณีต โดยไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีก่อนยา้ยไปปลูก 

2. การเตรียมพื้นที่หรือภาชนะปลูก หากปลูกลงในดินก็ตอ้งเตรียมดิน เช่น การขุดดินตาก
ทิ้งไวก่้อนอยา่งน้อย 7 – 14 วนั พร้อมทั้งปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชนั้นๆ หากเป็น
การปลูกพชืในระบบไร้ดินก็ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ตามระบบการปลูกพชื เช่น การปลูกในระบบ 
water culture กบัระบบ substrate culture ก็มีอุปกรณ์หรือวสัดุที่แตกต่างกนัไป 

3. การปลูก เป็นขั้นตอนที่ส าคญัส าหรับทุกพืชที่จะได้ผลผลิตที่ดี ถ้าปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ผลผลิตก็จะตกต ่าลงไปดว้ย การปลูกดว้ยตน้กลา้ ที่สมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นส่วนส าคญัที่จะส่งผลให้
พชืเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

4. การปลูกซ่อม หมายถึงการปลูกพืชใหม่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการทดแทนตน้กลา้เก่าที่
เสียหาย เน่ืองจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซ่ึงควรจะท าในเวลาอนัรวดเร็วภายในไม่เกิน 5 วนั หลังปลูก
คร้ังแรก ทั้งน้ีเพือ่ให้ตน้กลา้พืชเจริญเติบโตพร้อมๆ กนั มีอายใุกลเ้คียงกนั ง่ายต่อการดูแลรักษาและ
เก็บเก่ียวไดใ้นเวลาใกลเ้คียงกนั 

5. การให้น ้า คือ การใหค้วามชุ่มช้ืนแก่พชืในแปลงปลูก ในวสัดุปลูก หรือในภาชนะต่างๆ 
ขึ้นอยูก่บัระบบการปลูก เพื่อให้พืชสามารถดูดซับ ละลายธาตุอาหารต่างๆ เอาไวใ้ชเ้ป็นประโยชน์ 
ส่วนใหญ่การปลูกพชืภายใตโ้รงเรือนจะใหปุ้๋ ยหรือสารละลายธาตุอาหารไปพร้อมกบัระบบน ้ า 

6. การคลุมแปลง พชืบางชนิดยงัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีการคลุมแปลงโดยเฉพาะการปลูกพืช
ลงในดินเพื่อเป็นการรักษาความช้ืนในดิน และเป็นการป้องกันไม่ให้วชัพืชต่างๆ ขึ้นในแปลง    
วสัดุคลุมแปลงอาจหาได้ในท้องถ่ิน เช่น ฟางขา้ว เปลือกถั่ว ตองตึง หญ้าแฝก แต่ส่วนมากใช้
พลาสติกคลุมดินเน่ืองจากเป็นวธีิที่สะดวก แมจ้ะมีราคาค่อนขา้งแพงกวา่ก็ตาม 

7. การท าค้าง เพื่อยดึพืชที่ปลูกเพราะพืชบางชนิดตอ้งอาศยัคา้งในการพยุงล าตน้ในการ
เจริญเติบโต การท าคา้งควรท าใหเ้หมาะสมและถูกตอ้งตามอายขุองพชืนั้นๆ เพื่อป้องกนัการฉีกหัก
ของก่ิงกา้น โดยตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้กระทบกระเทือนระบบรากพืชมากนัก ส่วนใหญ่จึงนิยมท า
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ในช่วงเวลาที่ตน้พืชอายยุงัน้อย วสัดุที่ใชท้  าคา้งอาจเป็นไม ้ลวด ดา้ยสีขาว หรือเชือกไนล่อน ทั้งน้ี
แลว้แต่ชนิดของพชืนั้นๆ 

8. การก าจัดวัชพืช หมายถึง การถอน การเก็บ การก าจดั การท าลายพชืต่างๆ ที่ขึ้นในพื้นที่
ที่เราไม่ตอ้งการ เพราะวชัพืชเหล่านั้น นอกจากจะคอยแยง่น ้ าและธาตุอาหารต่างๆ แลว้ยงัเป็นแหล่ง
ที่อยูอ่าศยัของโรคและแมลงศตัรูพชือีกดว้ย การก าจดัวชัพชืกระท าไดห้ลายวธีิ เช่น การใชมื้อถอน 
การใชมี้ดหรือกรรไกรตดั ในกรณีพชืวงศแ์ตงเกือบทั้งหมด ควรระมดัระวงัอยา่ใหก้ระทบกระเทือน
ถึงระบบราก เพราะจะท าให้ชะงกัการเจริญเติบโต หรือพืชบางชนิด เช่น มะเขือเทศ พริกหวาน ไม่
ควรถอนหญา้ใกลบ้ริเวณโคนตน้ เพราะเป็นการท าลายระบบรากก่อใหเ้กิดโรคเขา้ท าลายตน้พืชได้
ง่าย 

9. การกลบโคน เป็นการพลิกดินขึ้นมาพรวนแลว้กลบโคนตน้ ซ่ึงปฏิบติักับพืชบางชนิด
เท่านั้นเพื่อพยงุล าตน้ไม่ให้ลม้หรือเอียง เช่น ถัว่แขก กะหล ่าดาว เซเลอร่ี หอมญี่ปุ่ น กระเทียมตน้ 
หน่อไมฝ้ร่ัง การกลบโคนส่วนมากจะกระท าพร้อมๆ กบัการใส่ปุ๋ ย (เม็ด) หรือการก าจดัวชัพชื หาก
การปลูกพชืชนิดใดที่มีการคลุมแปลงก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการกลบโคน 

10. การตัดแต่งกิ่ง หรือใบ  หมายถึง การตัดแต่งพืชให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต 
เน่ืองจากพชืบางชนิดมีความจ าเป็นตอ้งมีการตดัแต่งก่ิงหรือหน่อขา้ง เพือ่ใหไ้ดต้น้หรือก่ิงที่สมบูรณ์
เจริญเติบโต อีกทั้งท  าให้ทรงตน้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น พืชวงศ์แตง มะเขือเทศ พริก
หวาน เบญจมาศ องุ่น มะเด่ือฝร่ัง หลงัการตดัแต่งก่ิงหรือใบทุกคร้ังควรมีการฉีดพน่สารเคมีป้องกนั
เช้ือราและแบคทีเรียเขา้ท าลายทางบาดแผล 

11. การช่วยผสมเกสร ส่วนใหญ่ใชก้บัพืชวงศแ์ตง เช่น แตงหอม (แคนตาลูป) เน่ืองจาก
การปลูกในโรงเรือนในฤดูฝนหรือช่วงที่อุณหภูมิต ่าจะมีปัญหาดา้นการผสมเกสรโดยแมลง จึงควร
ใช้คนช่วยผสมเกสร หรืออาจใชฮ้อร์โมน เช่น para chlorophynoxy acetic acid เขม้ขน้ 50 ppm ฉีด
พ่นในระยะดอกบาน เพื่อช่วยในการติดผลตามที่ตอ้งการ และสม ่าเสมอ สะดวกในการดูแลรักษา 
(นิพนธ์, 2544ข) อีกเหตุผลหน่ึงที่ตอ้งมีการผสมเกสรช่วย เน่ืองจาก การปลูกพืชภายใตโ้รงเรือน
ส่วนใหญ่ปิดกั้นดว้ยมุงตะข่ายกนัแมลง จึงท าให้แมลงที่เป็นประโยชน์ไม่สามารถเขา้ไปผสมเกสร
ได ้ในกรณีปลูกแตงกวาญี่ปุ่ น แตงกวายโุรป หรือราสพ์เบอร่ี ผูป้ลูกจ าเป็นตอ้งลดระดบัมุงตาข่าย
กนัแมลงรอบๆ โรงเรือนลงคร่ึงหน่ึง เพือ่ใหแ้มลงที่เป็นประโยชน์ เขา้ไปช่วยผสมเกสร 

12. การห่อผล หมายถึง การห่อผลของผลผลิตดว้ยพลาสติก กระดาษต่างๆ หรือ ถุงที่ท  า
จากวสัดุอ่ืนๆ เพื่อช่วยป้องกนัแมลงศตัรูพืชเขา้ท าลาย อีกทั้งยงัช่วยท าให้สีของผลผลิตเป็นที่ตอ้งการ
ของตลาดและผูบ้ริโภค เช่น แตง แคนตาลูป มะระขาว องุ่น การห่อผลควรท าในขณะที่ผลของพืช
ยงัมีขนาดเล็กๆ อยู ่เพื่อป้องกนัแมลงเขา้ท าลายตั้งแต่ระยะแรก อีกทั้งสะดวกในการปฏิบติังาน แต่
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ในปัจจุบนัน้ีพบวา่การปลูกพืชภายใตโ้รงเรือนส่วนใหญ่จะมีการปิดกั้นดว้ยมุงตาข่ายกนัแมลงรอบ
โรงเรือนอยูแ่ลว้ การห่อผลจึงไม่มีความจ าเป็นในกรณีดงักล่าว 

13. การใช้สารเคมี หมายถึง การใชส้ารเคมีชนิดต่างๆ ส าหรับเพื่อป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
ตลอดจนการใช้แร่ธาตุอาหาร ฮอร์โมนต่างๆ ในพืช ควรมีการใช้ด้วยความระมัดระวงั  ถูกตอ้ง 
เหมาะสม และปลอดภยั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงของพชื เป็นการป้องกนั
สารพษิตกคา้งในผลผลิตไม่กระทบต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

14. การเก็บเกี่ยว เป็นการตดั ปลิด หรือเก็บผลผลิตพืช และขนยา้ยออกจากแหล่งปลูกไป
โรงคดับรรจุ ถือเป็นช่วงที่มีความส าคญัจึงควรเก็บเก่ียวให้ถูกตอ้งกบัชนิดพืช ตามขนาดอาย ุ ในแต่ละ
ชนิดของพชื ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพรวมทั้งมาตรฐาน เกรดที่ตลาดตอ้งการ มีการป้องกนัมิให้
เกิดการสูญเสียกบัพชื หรือเสียหายนอ้ยที่สุด 

15. การคดับรรจุ ไดแ้ก่ การตดัแต่ง ลา้ง เช็ด การคดัเกรด การห่อผลผลิต และการบรรจุซ่ึง
เป็นช่วงก่อนการออกจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภค พืชแต่ละชนิดยอ่มมีวิธีการปฏิบติัที่แตกต่างกันไป แต่
หลกัการส าคญัตอ้งลดการสูญเสีย และรักษาคุณภาพผลผลิตใหน้านที่สุดก่อนถึงกลุ่มผูบ้ริโภค 

16. การปลูกพืชสลับ หรือปลูกพืชหมุนเวียนในโรงเรือน เน่ืองจากการปลูกพืชชนิด
เดียวกนัซ ้ าในพื้นที่นานๆ จึงมีการใชธ้าตุอาหารชนิดเดียวกันท าให้เกิดปัญหาการขาดธาตุอาหาร 
(ในกรณีที่ปลูกในดิน) หรือ เกิดการสะสมของโรคและแมลง เส่ียงต่อการแพร่ระบาด จึงควรปลูก
พืชหมุนเวียนโดยเฉพาะการปลูกพืชคร้ังก่อนของพืชวงศ์เดียวกันที่ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
ไม่ได้มาตรฐาน โรคแมลงระบาด เช่น ไม่ควรปลูกมะเขือเทศซ ้ าพื้นที่ที่เคยปลูกพืชวงศ ์ Solanaceae 
(เช่น พริก มะเขือ ยาสูบ) ซ่ึงเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ยากแก่การป้องกนัรักษา ควรหัน
ไปปลูกพชืในวงศแ์ตง วงศก์ะหล ่า พชืลงหวั เช่น บีท แครอท มนั พชืวงศถ์ัว่ วงศห์อม เป็นตน้ 

17. การจดบันทึกตามระบบการปลูกพืชที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) เพื่อสามารถ
สอบทวนยอ้นกลบัถึงประวติัการปลูกพืช แหล่งน ้ า ดิน การใชส้ารเคมี ฯลฯ  เป็นการรับประกนั ความ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ผูป้ลูก และส่ิงแวดลอ้ม 
 

เทคนิคการเพาะกล้า 
การเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้ตน้กลา้ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสม ่าเสมอ ปลอดโรค จะส่งผล 

ให้ไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัยิง่ในขบวนการผลิตพืชในโรงเรือน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ความสม ่าเสมอในการงอก อตัราการเจริญเติบโตของตน้กลา้ที่มีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อ
การจดัการการผลิตตลอดจนตน้ทุนในการจดัซ้ือเมล็ดซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง ตน้กลา้ที่อ่อนแอเช้ือโรค
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สามารถเขา้ท าลายไดง่้าย การปลูกพืชที่ตน้กลา้ไม่สม ่าเสมอท าใหเ้กิดปัญหาในการจดัการภายหลงั 
เช่น ยากต่อการคาดคะเนผลผลิต การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว เป็นตน้ (นิพนธ,์ 2544ข)  

ปัจจุบนัการเพาะกลา้จะใช้ถาดหลุม (cell pack) และใชว้สัดุเพาะกลา้ เป็นที่นิยมกนัอย่าง
แพร่หลาย เรียกวา่การเพาะกลา้แบบประณีต เป็นเทคนิคการผลิตตน้กลา้คุณภาพที่มีอตัราการงอก 
ความสม ่าเสมอค่อนขา้งสูง และประหยดัเมล็ดพนัธุ์ อยา่งไรก็ตามวสัดุเพาะกลา้ที่มีคุณภาพสูงที่น าเขา้
จากต่างประเทศน้ีมีราคาแพงมาก ดงันั้นผูป้ลูกจึงตอ้งมีการพฒันา ประยกุต์ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินให้
เหมาะสม (ชูชาติ และ อญัชญั, 2550) แต่ในขณะเดียวกนัความส าเร็จในการเพาะกลา้ขึ้นอยูก่บัความ
แข็งแรงและความสมบูรณ์ของตน้กลา้ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดพนัธุ์ที่ดี ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น 
อตัราการงอก ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัน ้ า  อุณหภูมิ การสุกของเมล็ด แสงสว่าง สารเคมี ถา้ปัจจยัเหล่าน้ี
มีความเหมาะสมก็จะท าใหเ้มล็ดสามารถงอกไดดี้ ส่ิงที่ผูป้ลูกควรปฏิบติัในการเพาะเมล็ดมีดงัต่อไปน้ี 

1. ควรศึกษาชนิดของพชื ลกัษณะของเมล็ดพนัธุ ์เช่น เมล็ดพชืบางชนิด มีเปลือกหนาหรือ
มีสารจ ากดัการงอกติดมากบัเปลือกหุม้เมล็ด ซ่ึงอาจตอ้งมีการฟักตวัหรือไม่ 

2. ศึกษาจ านวนเมล็ดต่อน ้ าหนัก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนประมาณการเมล็ดพนัธุ์
ให้เหมาะสมกบัพื้นที่ปลูกไม่มากหรือน้อยจนเกินไป หากเพาะเมล็ดพนัธุ์น้อยเกินไปท าให้ขาดแคลน
ตน้กลา้ และถา้หากเพาะกลา้มากเกินความตอ้งการท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงสูญเปล่ากบัการซ้ือเมล็ด
พนัธุท์ี่มีราคาแพง 
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ตาราง  5  แสดงจ านวนเมล็ดพนัธุพ์ชืต่อน ้ าหนกั 10 กรัม 
 

พืช จ านวนเมล็ด (10 กรัม) พืช จ านวนเมล็ด (10 กรัม) 
เคพกูสเบอร่ี 8,000-10,000 เทอร์นิป 3,200-4,200 
ถัว่ลนัเตา 35-37 ถัว่ปากอา้ 5-10 
ถัว่แขก 18-46 ถัว่ฝักยาว 6-12 
บล็อกโคลี 3,200 บีทรูท 420-590 
กะหล ่าปลี 2,820-3,500 กะหล ่าปม 3,000-3,500 
ผกักาดขาวปลี 3,000-3,500 พริกหวาน 1,800-2,000 
มะเขือ 2,000-2,300 ค่ืนช่าย 2,000 
มะเขือเทศ 2,500-3,500 แตงโม 150 
แครอท 7,500-10,000 ฟักทอง 40 
ขา้วโพดหวาน 50-60 หอมหัวใหญ่ 3,200-3,500 
แตงกวา 310-320 ปวยเหล็ง 1,500-1,760 
กระเทียมตน้ 3,500-4,400 หน่อไมฝ้ร่ัง 450-600 
สลดั 6,000-12,000   

 
ที่มา:  ปรับปรุงจากนิพนธ ์ (2544 ข) 
 

3. ควรทดสอบความงอกของเมล็ดก่อนเพื่อประโยชน์ในการประมาณการใช้เมล็ดให้
เพียงพอกับความตอ้งการ เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับตน้ทุนการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพนัธุ ์
ค่าแรงงาน ค่าเสียโอกาส และเสียเวลา 

4. คดัเมล็ดที่มีขนาดใหญ่และสม ่าเสมอ เน่ืองจากมีอาหารส ารองในเมล็ดมากกวา่เมล็ดที่มี
ขนาดเล็กท าใหเ้มล็ดงอกเร็ว ตน้กลา้แขง็แรงกวา่ 

5. การจดัการเมล็ดก่อนเพาะ 
 เมล็ดที่มีเปลือกหนา ควรท าใหแ้ตก ขริบเป็นรอย หรือทุบใหแ้ตก เพือ่ท  าใหน้ ้ าและอากาศ

ซึมผ่านเขา้ไปโดยการแช่เมล็ดหรือใชโ้พแทสเซียมไนเตรท 0.1- 0.2% (KNO3 0.1 – 0.2 กรัมต่อน ้ า 
1 ลิตร) หรือ จิบเบอเรลลิค แอซิด 100 – 500 ppm น ามาผึ่งที่ร่มให้แห้งก่อนเพาะ ท าให้งอกเร็ว
สม ่าเสมอ 

 เมล็ดพืชบางชนิดมีระยะฟักตวั ควรท าลายระยะฟักตวัก่อน เช่นน าเขา้ห้องเยน็ หรือใช้
สารเคมี 

พชืบางชนิดตอ้งการแสงช่วยกระตุน้ให้เมล็ดงอก เช่น แครอท สลดั 
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พชืบางชนิดมีโรคติดมากบัเมล็ดพนัธุ ์ควรจดัการก่อนเพาะ เช่น การแช่ในน ้ าอุ่น เช่น แครอท 
ที่อุณหภูมิ 52.2 °C นาน 10 นาที มะเขือเทศ พริกหวานที่อุณหภูมิ 50 °C นาน 25 นาที หรือแช่ใน
สารเคมีโดยใชเ้คปแทนผสมกบัเบนเลท อยา่งละ 6 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร เพือ่ป้องกนัโรค Damping off, 
Earlylate blight, Black rot เป็นตน้ 

อุณหภูมิในการงอกของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป เช่น พืชเมืองหนาวต้องการ
อุณหภูมิต  ่าที่ 5°C เป็นเวลานาน 3 – 7 วนั ก่อนน าไปเพาะได้แก่ กระเทียมตน้ กุยฉ่าย เซเลอร่ี 
ผกักาดขาวปลี บล็อกโคลี สลดั ผกักาดหัว ปวยเหล็ง แรดิช เป็นตน้ ในขณะที่พืชบางชนิดตอ้งการ
อุณหภูมิสูง ช่วง 25 – 30 °C ก่อนเพาะ 7 วนั เช่น พชืวงศแ์ตง ถัว่ลิสง ทานตะวนั 

 
การเพาะเมล็ดพนัธุพ์ชืแต่ละชนิดที่มีขนาดเล็ก ใหญ่ แตกต่างกนั ดงัน้ี มกัมีปัญหาเร่ืองการ

เพาะกลา้ บางทีเมล็ดมีขนาดเล็กเกินไปนั้น ยากล าบากต่อการเพาะ จึงไดมี้ผูพ้ฒันาเมล็ดพนัธุ์ให้มี
ขนาดใกลเ้คียงกนั หรือเคลือบสีเพื่อใหส้ังเกตเห็นอยา่งชดัเจน หรือเพาะดว้ยเคร่ืองอตัโนมติั การจดั การ
เมล็ดพนัธุใ์หเ้หมาะสมต่อการเพาะกลา้ตามการผลิตเมล็ดพนัธุแ์บ่งเป็น 9 ประเภทดงัน้ี 

1.  Raw Seed คือ เมล็ดดิบ เป็นเมล็ดที่ผา่นการลดความช้ืน ท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ 

2. Bobtailed Seed คือ เมล็ดที่ตดัหางออกประมาณ ½ ส่วน 
3. Detailed Seed คือ เมล็ดที่ตดัหางออกทั้งหมด เช่น เมล็ดดาวเรือง 
4. Coated Seed คือ เมล็ดเคลือบสี แต่ยงัคงรูปทรงของเมล็ดอยู ่
5. Pelleted Seed คือ เมล็ดเคลือบแป้ง มีสี และขนาดที่ใหญ่ขึ้ น ท  าให้รูปทรงเปล่ียนไป     

แต่ส่วนมากมีขนาดเท่ากนั เช่น เมล็ดพทิูเนีย 
6. Primed Seed คือ เมล็ดที่ถูกกระตุน้ให้เกิดการงอก แล้วจึงน าไปเคลือบแป้ง (Pelleted 

Seed)  จึงเป็นเมล็ดที่มีอายกุารเก็บรักษาสั้นที่สุด 
7. Chemical Treated Seed  คือ เมล็ดที่คลุก หรือเคลือบด้วยสารเคมี ช่วยป้องกันหรือ

ตา้นทานเช้ือโรค โดยไม่มีผลกระทบต่อความงอกของเมล็ดปกติ 
8. Rubbed Seed คือ เมล็ดที่เอา ruffy หรือส่วนเกินของเมล็ด เช่น ปุยนุ่น กลีบแหง้ หรือส่ิง

ต่าง ๆ ที่หุม้เมล็ดออกใหห้มด 
9. Multipelleted Seed คือการรวมเมล็ดเล็ก ๆ หลาย ๆ เมล็ด เช่น รวมเมล็ด 5 – 6 เมล็ดเป็น 

1 เม็ด โดยการเคลือบแป้ง (pelleted seed) เป็นววิฒันาการใหม่  ท  าใหง่้ายต่อการปลูก เหมาะส าหรับ
ไมด้อกบางชนิดที่ตอ้งการใชก้ลา้ 5 – 6 ตน้ต่อ 1 กระถาง ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต (AFM flowerseed, 2001) 
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อยา่งไรก็ตามการเพาะกลา้พชืที่ปลูกภายใตโ้รงเรือนนั้นยงัสามารถแบ่งออกไปตามลกัษณะ
ระบบการปลูกพชืที่แตกต่างกนัไป 

1. การเพาะกลา้ส าหรับปลูกพชืในสารละลาย (water culture) 
2. การเพาะกลา้ส าหรับปลูกพชืในวสัดุปลูก (substrate culture) 
3. การเพาะกลา้ส าหรับปลูกพชืในดิน (growing in soil) 

 
การเพาะกล้าส าหรับปลูกพืชในสารละลาย (water culture) 
การเพาะกล้าแบบน้ียงัสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบ

ส าเร็จรูป  2) การเพาะกลา้ในแผน่ฟองน ้ า 
1) การเพาะกลา้ในถว้ยเพาะส าเร็จรูป จะใชว้สัดุเพาะชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นอนินทรียส์ารและ

อินทรีย์สารที่ผ่านขบวนการทางความร้อนปราศจากโรคแมลงปนเป้ือน ได้แก่ หินภูเขาไฟ 
(pouzzolane) ทรายหยาบ พีท (peat) ร็อควูลหรือใยหิน (rock wool) เฟอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคูไลท ์
(Vermiculite) ขี้ เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว แต่ที่นิยมใช้กันคือ เฟอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ ร็อควูล วสัดุ
เหล่าน้ีส่วนใหญ่ใชเ้พาะกลา้ในระบบปลูกในระบบ NFT  และ DFT ถว้ยเพาะกลา้น้ีท  าจากพลาสติก
สีขาว สีด า หรือเขียวอ่อน มีลกัษณะเป็นรูปทรงกลมสูงประมาณ 5.5 เซนติเมตร ส่วนบนปากถว้ย
กวา้งประมาณ 4 เซนติเมตร ส่วนล่างหรือกน้ถว้ยกวา้ง 3 เซนติเมตร มีรูหรือร่องระบายน ้ า ระบาย
อากาศตามความยาวขึ้นลงของถว้ยเพาะ ขั้นตอนการเพาะกลา้จะใชเ้ฟอร์ไลท ์เวอร์มิคูไลท ์หรือใช้
เฟอร์ไลทผ์สมกบัเวอร์มิคูไลท์ อตัรา 1 : 4 ส่วนใส่ถว้ยเพาะส าเร็จรูปจนเกือบเต็มความสูงของถว้ยเพาะ 
หรือต ่ากวา่ขอบของปาก ถว้ยเพาะลงมาประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นใส่เมล็ดพนัธุใ์นวสัดุเพาะใน
ถว้ยเพาะ ถว้ยละ 1 เมล็ด ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร แลว้พ่นน ้ าเป็นละอองเบาๆ ให้ชุ่มทุกเชา้ เยน็ 
จากนั้ นจึงน าถ้วยเมล็ดไปวางในกระบะเพาะกล้าที่ท  าจากพลาสติก (มีลักษณะคล้ายถาดหลุม 
แตกต่างกนัเพยีงแต่สามารถใส่ถว้ยเพาะกลา้ลงไปหรือยกถว้ยเพาะกลา้ออกมาไดเ้ท่านั้น) ใส่น ้ าสูง
ประมาณ 2 เซนติเมตร วางกระบะเพาะกลา้ในที่ร าไร มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกภายใตว้สัดุกนัลมฝน 
ตน้กลา้จะเร่ิมงอกภายในวนัที่ 2 เม่ือเมล็ดงอกเป็นตน้กลา้แลว้ใหเ้ล้ียงตน้กลา้ต่อไปใหมี้รากแขง็แรง 
โดยการใชส้ารละลายธาตุอาหารพืชที่เจือจาง จากน้อยไปหามาก ไหลผ่านทางรากพืช (เร่ิมจากค่า 
EC ที่ 0.2 – 0.6 mS/cm) เม่ือตน้กลา้แข็งแรงขึ้นแลว้จึงฝึกให้ตน้กลา้ไดรั้บแสงเพิ่มขึ้น ทีละน้อยและ 
ฝึกตน้กลา้ใหแ้ขง็แกร่ง (hardening) จากนั้นจึงยา้ยตน้กลา้ที่มีอาย ุ2 – 3 สปัดาห์ไปยงัแปลงปลูกไดเ้ลย 

2) การเพาะกล้าในแผ่นฟองน ้ า การเพาะเมล็ดแบบน้ีนิยมใชป้ลูกในรูเจาะของแผ่นโฟม
แบบลอยน ้ า โดยเร่ิมต้นจากการเจาะรูแผ่นโฟมเป็นรูปทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมรัศมีประมาณ              
2 เซนติเมตร เพื่อใส่ตน้กลา้  ให้แต่ละรูห่างกนัตามระยะปลูกของแต่ละพืช เช่น 15×25 เซนติเมตร 
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การเพาะกลา้ในแผ่นฟองน ้ าให้ใช้มีดกรีดแผ่นเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่กว่ารูเจาะของแผ่นโฟม 
เพื่อให้ต้นกล้าที่อยู่บนฟองน ้ า กระชับในรูปลูกไม่โยกคลอน เม่ือได้แผ่นฟองน ้ าที่ต ัดเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมแลว้ จึงใชมี้ดกรีดตรงกลางไปทางเดียว หรือแบบกากบาทก็ได ้ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร 
ต่อจากนั้นให้หยอดเมล็ดลงไปแล้วจึงให้น ้ าแบบพ่นฝอยละเอียดทุกเชา้เยน็  เมล็ดจะงอกภายใน      
2 – 3 วนั ขั้นตอนต่อจากนั้ น วางฟองน ้ าในถาดเพาะที่มีน ้ าขงัเล็กน้อย มีการให้สารละลายธาตุอาหาร 
เร่ิมจากเจือจางน้อยเพิ่มไปหากมากตามค่า EC  จนกระทัง่ตน้กล้าเร่ิมมีใบจริง หรือเห็นว่าเร่ิมแข็งแรง
แลว้ จึงฝึกตน้กลา้ใหแ้ขง็แรง (hardening) จนอาย ุ2 – 3 สปัดาห์ ก็สามารถยา้ยไปยงัแปลงปลูก 
 

การเพาะกล้าส าหรับปลูกพืชในวสัดุปลูก (substrate culture) 
การเพาะกลา้ในวสัดุปลูกส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพชืกินผล เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ แตงกวา 

แตงเมล่อน ฯลฯ โดยทัว่ไปจะเร่ิมดว้ยการเพาะเมล็ดลงบนกอ้นหรือแท่งเพาะที่ท  าจากร็อควลู แบบ
เล็กๆ (rock wool cube) หรือ (germination cube) เม่ือตน้กลา้โต จึงน าไปปลูกต่อในกอ้นหรือแท่ง
เพาะ (rock wool block) ขนาด 5×5×5 เซนติเมตร ที่มีรูใหส้อดใส่ เม่ือตน้กลา้โตจึงยา้ยไปปลูกบน
วสัดุปลูกที่เป็นแท่งร็อควลู (rock wool slab) คลา้ยหมอนหนุนนอนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดต่างๆ กนั 
เช่น 1.80×15×7.5 เซนติเมตร (หุม้ดว้ยพลาสติกสีขาวเพือ่สะทอ้นแสง) สามารถปลูกมะเขือเทศได ้ 
3 ตน้ 

แต่ในบา้นเราปัจจุบนัน้ีนิยมใชก้าบมะพร้าวเป็นวสัดุปลูก เน่ืองจากเป็นวสัดุทอ้งถ่ิน หาง่าย 
ราคาประหยดัมาทดแทนร็อควูลที่น าเขา้จากต่างประเทศ ท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงเป็นอยา่งมาก 
เร่ิมต้นโดยการน าเมล็ดพนัธุ์พืชไปแช่ในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) เขม้ข้น 3% 
(KNO3 3 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร) หรือน ้ าอุ่น (hot water seed treatment) นาน 30 นาที (น ้ าร้อนต่อน ้ าเยน็ 
1 : 2) แลว้น าเมล็ดที่แช่ไปบ่มในที่ช้ืนนาน 3 – 4 วนัในที่มืด สงัเกตว่ามีรากจึงน ามาเพาะในกระบะ
เพาะกลา้ หรือถาดหลุม  จากนั้นอีก 20 – 25 วนั จึงยา้ยลงในถุงปลูกให้ตน้กลา้โตเตม็ที่ นาน 10 – 15 
วนั จึงน าไปปลูกต่อไป (อานฐั, 2548) 

 
การเพาะกล้าส าหรับปลูกพืชในดิน (growing in soil) 
ขั้นตอนการเพาะกลา้เร่ิมดว้ยการน าเมล็ดพนัธุ์บรรจุในถุงพลาสติก ถุงซิบ เจาะรูหรือถุง   

ตาข่าย แช่ในน ้ าสะอาดนาน 4 – 6 ชัว่โมง แลว้แต่ความหนาของเปลือกเมล็ด จากนั้นน าเมล็ดออกมา
ให้สะเด็ดน ้ า ใชผ้า้ขนหนูเปียกพอหมาด ห่อและน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 28 – 32 °C นาน 24 ชัว่โมง 
โดยใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 40 – 60 watt เมล็ดจะปริยาวประมาณ 0.2 – 0.5 เซนติเมตร จึงสามารถ



71 
 

น าไปหยอดลงในถุงดิน หรือถาดเพาะตน้กลา้ต่อไป การน าเมล็ดที่งอกแลว้น้ีไปเพาะเป็นตน้กลา้นั้น 
สามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

1) น าไปหยดในถุงดิน จะเตรียมดินร่วน 2 – 3 บุง้ก๋ี ปุ๋ ยคอกที่สลายตวัแลว้ 1 บุง้ก๋ี ปุ๋ ยเคมี
สูตร 0-46-0 จ านวน 1 ก ามือ ผสมใหเ้ขา้กนักรอกใส่ถุงพลาสติก รดน ้ าให้ชุ่ม น าเมล็ดที่งอกแลว้มา
หยอดลงไป เม่ือตน้กลา้มีอายทุี่เหมาะสมหรือมีใบจริง 2 – 4 ใบ ก็สามารถยา้ยปลูกในแปลง (สินธ์, 
2544) 

2) การเพาะเมล็ดลงในกระบะเพาะกล้า หรือเรียกถาดหลุม (cell pack) มีหลายขนาดให้
เลือก (เช่น จ านวน 72-104-132 หลุม) โดยใช้วสัดุเพาะกล้าที่ เตรียมขึ้ นเอง จากการศึกษาของ 
อญัชญั (2550ก) ไดท้ดลองผลิตวสัดุเพาะกลา้ขึ้นมาเพือ่เพาะกลา้ผกั โดยผสมปุ๋ ยหมกั : ขยุมะพร้าว : 
และทรายหยาบ ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 เปรียบเทียบกับวสัดุเพาะกล้าที่มีจ  าหน่ายตามท้องตลาด
ทัว่ไปที่น าเขา้จากต่างประเทศ พบว่า สามารถลดตน้ทุนได้ 70%  แต่ยงัตอ้งปรับปรุงเน่ืองจากมี
น ้ าหนกัมากกวา่  ขนยา้ยไม่สะดวก และท าใหป้ลายรากขาดเม่ือดึงตน้กลา้ออกจากหลุม เม่ือยา้ยปลูก 
ต่อมาจึงพฒันาวสัดุเพาะโดยใชปุ้๋ ยหมกั ขุยมะพร้าว และร าหยาบ ในอตัรา 1 : 1 : 1 ผสมคลุกเคล้า
ให้สัดส่วนต่างๆ เขา้กนัไดดี้ แลว้จึงรดกองวสัดุเพาะกลา้ดว้ยน ้ าหมกัชีวภาพเจือจางอตัรา  1 : 500 
หมักทิ้งไว ้2 – 3 สัปดาห์ ก่อนน าไปเพาะกล้า ผลปรากฏว่า วสัดุเพาะกลา้ที่พฒันาขึ้นมาใหม่น้ีมี
น ้ าหนกัเบากวา่ เม่ือท าการยา้ยตน้กลา้ออกจากหลุมเพาะไปปลูกในแปลง รากของตน้กลา้จะติดเกาะ
กบัวสัดุเพาะกลา้ดีกวา่วสัดุเพาะกลา้รุ่นก่อน 

นอกจากนั้น พีระชาติ (2546) ไดแ้นะน าวสัดุเพาะกล้าเพื่อผสมใชเ้อง โดยใชดิ้น : แกลบ : 
ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 3 : 1 : 1 หรือวสัดุเพาะกล้าส าเร็จรูปผลิตโดยโครงการปุ๋ ยหมัก
มูลนิธิโครงการหลวง หรือใชว้สัดุเพาะกลา้ (มีเดีย) ที่มีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาด ผสมกบัขยุมะพร้าวที่
ผา่นการแช่น ้ าแลว้ อตัราส่วน 1 : 1 ก็ไดผ้ลดีเช่นกนั 

ปัจจุบนัน้ี เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่ปลูกพืชในระบบวสัดุปลูก ส่วนใหญ่จะนิยม
ใชว้สัดุเพาะกลา้ที่มีส่วนผสมของวสัดุเพาะกลา้ (มีเดีย) กบัขุยมะพร้าว อตัรา 1 : 1 แมว้่าจะมีราคา
ค่อนขา้งสูง แต่สามารถผลิตตน้กลา้ไดคุ้ณภาพที่ดีกวา่ เอ้ือประโยชน์ต่อการผลิตพชืในโรงเรือนได้
คุม้ค่ากว่า เช่น มีน ้ าหนักเบา ผา่นการอบฆ่าเช้ือ สะอาดปลอดจากส่ิงปนเป้ือน มีค่า pH ที่เหมาะสม 
มีธาตุอาหารและสะดวกต่อการใช ้เป็นตน้ 
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ภาพ  22  ขั้นตอนการเพาะเมล็ดโดยใชว้สัดุเพาะกลา้ 
สถานที่: ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

1. เทวสัดุเพาะกลา้ (มีเดียผสมขุยมะพร้าว อตัรา 1 : 1) 
ลงในถาดเพาะแลว้ใชไ้มป้าดให้เรียบเสมอขอบถาด 

 

2.  หยอดเมล็ด 

3.  รดน ้าให้ชุ่ม 

4.  น าไปบ่มในตูทึ้บแสงกระตุน้ให้เมล็ดงอก
พร้อมกนั 

5.  ยา้ยถาดออกจากตูทึ้บแสงให้ไดรั้บแสง 6.   ตน้กลา้เร่ิมแตกใบจริง 1 คู่ ประมาณ 14 วนั
หลงัเพาะเมล็ด 

7.  ยา้ยตน้กลา้ลงถุงช า ขนาด 3 × 6 น้ิว  
ใชขุ้ยมะพร้าวผสมมีเดียเป็นวสัดุปลูก 8.  ตน้กลา้พร้อมปลูก อายปุระมาณ 1 เดือน 
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ตัวอย่างการปลูกพืชบางชนิดภายใต้โรงเรือนในวสัดุปลูก (substrate) 
 
ในบทที่ผา่นมาไดก้ล่าวถึงการปลูกพชืภายใตส้ภาพโรงเรือนมามากพอสมควรแลว้ สรุปได้

วา่มีอยู ่2 วธีิใหญ่ๆ คือ ปลูกลงในดินกบัปลูกโดยไม่ใชดิ้น ส าหรับการปลูกโดยไม่ใชดิ้นนั้นยงัแบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ คือ ปลูกในระบบ Water Culture หรือปลูกแบบลอยน ้ า (สารละลายอาหารพชื) 
กบัปลูกในวสัดุปลูก (substrate culture) และตวัอยา่งพชืที่จะแนะน าต่อไปน้ีเป็นการปลูกพชืในวสัดุ
ปลูกเท่านั้น  

ข้อดีของการปลูกพืชในระบบ Substrate 
1. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทางดินเน่ืองจากควบคุมไดง่้ายกวา่ 
2. ใชน้ ้ านอ้ย ประหยดั และมีประสิทธิภาพ พชืไม่มีปัญหาเร่ืองความเครียดของน ้ า พชื

เจริญเติบโตไดดี้ 
3. การใชปุ้๋ ยมีประสิทธิภาพสูง พชืไดรั้บอยา่งสม ่าเสมอ 
4. คุณภาพผลผลิตสม ่าเสมอ สะอาด ไม่มีปัญหาเร่ืองดินปนเป้ือน มีคุณค่าทางอาหาร

มากกวา่ เช่น ผลผลิตของมะเขอืเทศมีวติามิน A สูงกวา่การปลูกในดินปกติ     
(อานฐั, 2548) 

5. ไม่มีปัญหาเร่ืองการก าจดัวชัพชื ท าใหป้ระหยดัแรงงาน 
6. เก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็วกวา่ 
ข้อเสียของการปลูกพืชในระบบ Substrate 
1. ตน้ทุนในการผลิตในระยะแรกค่อนขา้งสูง เน่ืองจากตอ้งลงทุนเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างถาวร 

วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
2. ผูป้ลูกตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
3. พื้นที่จะตอ้งมีระบบน ้ า ระบบไฟฟ้า ที่พร้อมสมบูรณ์ 
4. วสัดุปลูก และสารเคมีบางชนิดอาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกในระบบ Substrate 
1. โรงเรือนหลงัคาพลาสติก มีทั้งแบบถาวรที่ท  าดว้ยเหล็ก และแบบชัว่คราวที่ท  าดว้ยไมไ้ผ ่

มีหลายรูปแบบตามที่ไดก้ล่าวแลว้ในบทตน้ๆ แต่ขอ้ส าคญั โรงเรือนทุกประเภทในบา้น
เราควรเน้นเร่ืองป้องกนัฝนและระบายอากาศไดดี้ (ซ่ึงแตกต่างกบัโรงเรือนในแถบเขต
หนาว) 
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2. อุปกรณ์การใหน้ ้ าและปุ๋ ย (สารละลายธาตุอาหารพชื)ที่ส าคญั ไดแ้ก่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  23  ชุดอุปกรณ์การใหน้ ้ าและปุ๋ ยในโรงเรือน 
สถานที่: ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

  

 

 

  

2.  ถงัผสมปุ๋ย 

3. มาตรวดัแรงดนัน ้ า 
4.  ขาปักหัวน ้ าหยด 

5.  กรองน ้า 6. เคร่ืองวดัค่า ECและ pH 

1.  ป๊ัมน ้ า 
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ทางน ้าเขา้ 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  24  ระบบการจ่ายปุ๋ ยและน ้ าในโรงเรือน 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
 
 

 
 

 

ถงัผสมปุ๋ย 

ท่อน ้าวน 

 ป๊ัมน ้ า 

กรองน ้า 

มาตรวดัน ้ า 

  จ่ายปุ๋ยให้พืช 

ทางน ้าเขา้ 

 

วาลว์ควบคุมน ้า 
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3.  วสัดุอุปกรณ์ในการปลูก ไดแ้ก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

  

 

 

  

1.  กาบมะพร้าวสับ 2.  มีเดียผสมขุยมะพร้าว 

4.  เชือกฝ้ายส าหรับผกูพยงุล าตน้ 3.  ถุงปลูก 

6.  ธาตุอาหาร 5.  เมล็ดพนัธุ ์

7.  กรดไนตริก 
  

8.  ระบบไฟฟ้า 

ภาพ  25  วสัดุอุปกรณ์ในการปลูกพชืระบบวสัดุปลูก (substrate culture) 
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การปลูกพริกหวาน 

Sweet pepper / Bell pepper Capsicum annum. 
 

พริกหวานจดัอยูใ่นวงศ ์Solanaceae เช่นเดียวกบัมะเขือ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ เคพกูส 
เบอร่ี พิทูเนีย เป็นพชืขา้มปีแต่นิยมปลูกปีเดียว ในระยะแรกจะเจริญเป็นล าตน้เดียวหลงัจากติดดอก
แรกแลว้ตรงบริเวณยอดของล าตน้เดียวจะแตกก่ิงแขนงแนวตั้งอีกสองก่ิง เม่ือเกิดดอกอีก    ก็แตก
แขนงเพิม่จ  านวนขึ้นเร่ือยๆ จาก 2 ก่ิง เป็น 4 ก่ิง เป็น 8 ก่ิง โดยทัว่ไปล าตน้สูงมากกวา่ 1 เมตรขึ้นไป 
ใบเป็นใบเด่ียวสลบักนั ลกัษณะดอกเดียว สมบูรณ์เพศ เป็นพชืผสมตวัเอง 

 
สภาพแวดล้อม 
ในสภาพที่มีความช้ืนในอากาศต ่า ท  าใหอ้ตัราการติดผลลดลง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

ผสมเกสรอยูร่ะหวา่ง 20 – 25 °C หากในสภาพที่อุณหภูมิกลางคืนต ่ากวา่ 16 °C ในตอนกลางวนั
มากกวา่ 32 °C  มีผลท าใหก้ารผสมเกสรไม่ติด ดอกร่วง เน่ืองจากในสภาพที่อุณหภูมิสูงนั้นจะท า
ใหพ้ชืคายน ้ าสูง ท  าใหพ้ืชขาดน ้ า ชะงกัการเจริญเติบโต 

 
การคดัเลือกสายพันธ์ุ 
ควรมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสายพนัธุต่์างๆวา่เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะที่ตลาดตอ้งการ สายพนัธุ์พริกหวานที่ปลูกไดดี้ในโรงเรือนนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะตวั โดย
เป็นสายพนัธุ์ที่มีระบบทอดยอดหรือขึ้นคา้ง (indeterminate type) ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์ลูกผสมจาก
ต่างประเทศ (เนเธอร์แลนด์) ที่ให้ผลผลิตสูงได้แก่ พนัธุ์ (สีแดง) Spatacus โทคอล Mayata Cuby 
Mazurka Spirit พนัธุสี์เหลือง ไดแ้ก่ Kelvin Gold Flame พนัธุ์สีสม้ ไดแ้ก่ Eagle Naussa พนัธุสี์ม่วง 
Purple belle พนัธุสี์เขียว California wonder 

 
การเพาะกล้า 
การเพาะกลา้พริกหวานควรเพาะในถาดเพาะ โดยใชว้สัดุเพาะกลา้ (มีเดีย) เน่ืองจากเป็น

วสัดุเพาะที่ผ่านการอบฆ่าเช้ือโรคและแมลงมาแลว้ ก่อนหยดเมล็ดลงในถาดเพาะควรแช่เมล็ดใน
น ้ าอุ่น 50 – 55 °C นาน 1 ชัว่โมง หรือตามค าแนะน าของนิพนธ์ (2544ข) ให้แช่เมล็ดในน ้ าผสม
แบนเลทและเคปแทน อยา่งละ 6 กรัมต่อน ้ า 1 ลิตร แช่นาน 30 – 60 นาที เพือ่ป้องกนัโรคที่ติดมากบั
เมล็ดพนัธุ์ หรือตามค าแนะน าของ อานัฐ (2548) ให้ท  าลายการฟักตวัของพืชผกัผล เช่น มะเขือเทศ 
แตงกวา แตงเมลอน และพริกหวาน โดยน าเมล็ดไปแช่ในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) 
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เขม้ขน้ 3% แช่นาน 30 นาที แต่ในขณะที่ Province of British Columbia (1996) แนะน าให้ป้องกัน
เช้ือไวรัสที่ติดมากับเมล็ดพนัธุ์พริก โดยการน าเมล็ดไปแช่ใน Trisodium phosphate (TSP) 10 % 
(10 กรัม/น ้ า 1 ลิตร) แช่นาน 1 ชัว่โมง และใชท้  าความสะอาดเคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งกบัการเพาะกลา้
ทั้ งหมด นอกจากนั้ นแล้วการท าความสะอาดมือด้วยการจุ่มในนมผงพร่องไขมัน (skim milk 
powder) ที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ 35%  อัตรา 100 กรัม/น ้ า 1 ลิตร ท าความสะอาดมือใน
ระหว่างการเพาะกลา้ (หรือทุกระยะที่ท  างานในโรงเรือนปลูกพริกหวาน) จะสามารถป้องกนัการ
แพร่ระบาดของไวรัสได ้

หลงัจากที่น าเมล็ดไปแช่ในน ้ าอุ่นหรือสารเคมีอ่ืนๆ แลว้ ใหใ้ชผ้า้เปียกหมาดๆ หุม้เมล็ดบ่ม
ไว ้1 คืน จากนั้นจึงน าเมล็ดไปเพาะในถาดเพาะ หยอดหลุมละ 1 เมล็ด ลึกประมาณ 1 ซม. รดน ้ าเป็น
ฝอยเล็กๆ ใหชุ่้ม ประมาณ 7 – 10 วนั เมล็ดจะงอก 
 

การย้ายต้นกล้า 
เม่ือตน้กลา้อายไุดป้ระมาณ 2 สปัดาห์ จึงยา้ยกลา้ลงปลูกในถุงขนาด 3 × 6 น้ิว ที่บรรจุมีเดีย

ผสมกบัขุยมะพร้าว (อตัราส่วน 1 : 1 ส่วน) ใชต้น้กลา้จ านวน 2 ตน้ต่อ 1 ถุง จากนั้นเล้ียงตน้กลา้ให้
เจริญเติบโตโดยการใหปุ้๋ ยพร้อมน ้ าบ  ารุงตน้ทุกวนั เม่ือตน้กลา้อายปุระมาณ 30 วนั จึงยา้ยลงปลูกใน
ถุงขนาด 12 น้ิว ซ่ึงเป็นถุงปลูกต่อไป 

 
การเตรียมวสัดุปลูกและการย้ายปลูก 
บรรจุกาบมะพร้าวใส่ในถุงพลาสติกสีขาว (ขาวนม) แบบไม่เจาะรูกน้ถุง ขนาด 8×13 น้ิว 

ใส่ให้เตม็ถุงระวงัอยา่ให้ถุงมีรอยร่ัวจากการอดับรรจุ จากนั้นน าถุงมาวางเรียงให้เป็นแถวในโรงเรือน 
ระยะห่างระหวา่งแถว 1 เมตร ระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร น าหัวน ้ าหยดมาเสียบลงในถุง จากนั้นให้
ปล่อยน ้ ามาตามสายน ้ าหยด แช่กาบมะพร้าวสบัประมาณ 3/4 ของถุง ทิ้งไว ้2 คืน เพือ่ไล่ความฝาดที่
มีอยูใ่นกาบมะพร้าวสับออกไป ก่อนปลูกพริกหวานจึงใช้ไม้เจาะขา้งถุง ให้สูงจากกน้ถุงขึ้นมา
ประมาณ 2 น้ิว ปล่อยให้น ้ าไหลทิ้งออกไป แลว้จึงปล่อยน ้ าปุ๋ ยที่มีค่า EC เท่ากับ 1.5 – 1.9 ลงไป 
จากนั้นจึงน า     ตน้กลา้ที่เตรียมไวป้ลูกตรงกลางถุงปลูก (ศีลวตั, 2548) 
 

การเตรียมปุ๋ ย 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารแบบเขม้ขน้ ผูป้ลูกตอ้งจดัหาแม่ปุ๋ ยเคมีพร้อมอุปกรณ์เพื่อ

ใช้ผสม ซ่ึงในการผสมจะแบ่งปุ๋ ยที่จะผสมออกเป็น 2 ถงั คือ ถงั A และถงั B ดงัรายละเอียดกล่าว
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แล้วในบทที่ 4  ส าหรับการให้ปุ๋ ยแก่ตน้พริกหวาน นั้นจะปรับค่า EC เพิ่มมากขึ้นตามระยะการ
เจริญเติบโตดงัน้ี 

 
ตาราง  6  ค่า EC ที่ระดบัต่างๆ ตามระยะการเจริญเติบโตของพริกหวาน 
 

อายุพืช ค่า EC  ค่า pH 
                 7 – 10 วนั 0 5.5 

14  วนั 1.5 5.5 
21  วนั 1.8 5.5 
25  วนั 2.0 – 2.2 5.5 
28  วนั 2.3 5.5 
30  วนั 2.5 5.5 
60  วนั 2.5 – 2.8 5.5 
90  วนั 2.0 5.5 

 
ที่มา:  สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) (ม.ป.ป.) 
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ถัง B 

ตาราง  7  สูตรปุ๋ ยเข้มข้นส าหรับพริกหวานที่ปลูกในขี้ เล่ือย และ ร็อควูล ปริมาณ 1,000 ลิตร          
(×100 เท่า) 

 
ปุ๋ย EC.30 ระยะเจริญเตบิโต ระยะเกบ็เกีย่ว 

แคลเซียมไนเตรท 
ถัง A      โพแทสเซียมไนเตรท 

เหล็ก 
แอมโมเนียมไนเตรท 

                125  กก. 
25  กก. 
2  กก. 
4  กก. 

          100  กก. 
25  กก. 
1.5  กก. 
0 – 2 กก. 

โพแทสเซียมไนเตรท 
โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 
โพแทสเซียมซลัเฟต 
แมกนีเซียมซลัเฟต 
แมงกานีสซลัเฟต 
ซิงคซ์ลัเฟต 
โบรอน 
คอปเปอร์ซลัเฟต 
โซเดียมโมลิบเดต 

35  กก. 
25  กก. 

- 
 37  กก. 
170  กรัม 
150  กรัม 
350  กรัม 
 19  กรัม 
 12  กรัม 

50  กก. 
20  กก. 
10  กก. 
25  กก. 
170  กรัม 
150  กรัม 
350  กรัม 
 14  กรัม 
 12  กรัม 

*  จะใชแ้อมโมเนียมไนเตรทในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งปรับ pH ให้ต ่าลงเท่านั้น 

 

ที่มา:  Province of British Columbia (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

ตาราง  8  ช่วงเวลาและปริมาณการใหปุ้๋ ยน ้ าในถุงปลูกตามสภาพอากาศแต่ละวนั 
 

สภาพอากาศ 
สภาพอากาศร้อน สภาพอากาศเยน็ ช้ืน ฝนตก 

เวลา  
(น.) 

ปริมาณน ้าปุ๋ยท่ีใส่
ในถุงปลูก  
(ซีซี.) 

ปริมาณน ้าปุ๋ยท่ี
ไหลลน้ออกจาก
รูเจาะกน้ถุง (ซีซี.) 

ปริมาณน ้าปุ๋ยท่ีใส่ใน
ถุงปลูก 
(ซีซี.) 

ปริมาณน ้าปุ๋ยท่ีไหล 
ลน้ออกจากรูเจาะกน้ถุง   

(ซีซี.) 
08.00 
10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.30 
15.00 
15.30 

200 
200 – 300 
200 – 300 

- 
300 
200 

- 
200 

- 
40 
- 
- 
- 
20 
- 
20 

200 – 300 
- 
- 

100 – 200 
- 
- 

100 
- 

40 – 60 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก ศีลวตั (2548) 
 

การตัดแต่งกิ่งและการปลดิผล 
การตดัแต่งก่ิงพริกหวานมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความสมดุลในการสร้างอาหาร การใช้

อาหารส าหรับการเจริญเติบโตของล าตน้ คุณภาพผลผลิต ตลอดจนขยายหรือยดืเวลาการเก็บเก่ียว
ใหย้าวนานออกไป โดยทัว่ไปพริกหวานจะมีดอกเจริญจากก่ิงที่แตกใหม่เป็นสองก่ิง ดงัน้ี 

ดอกชุดแรก จะมีจ านวน 1 ดอก 
ดอกชุดที่สอง จะมีจ านวน 2 ดอก 
ดอกชุดที่สาม จะมีจ านวน 4 ดอก 
ดอกชุดที่ส่ี  จะมีจ านวน  8  ดอก หรือเพิม่เป็นสองเท่าในดอกชุดต่อๆ ไป 
อยา่งไรก็ตามการปลูกพริกหวานในระบบน้ีจะไวจ้  านวนก่ิงต่อตน้ 2 ก่ิง ใน 1 ถุงจะปลูก 2 

ตน้ ดงันั้นจึงมีก่ิง 4 ก่ิง จะท าใหไ้ดผ้ลพริกหวานที่มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ หรือในบางคร้ังอาจมีการตดั
แต่งก่ิงใหเ้หลือ 4 ก่ิง ต่อตน้ก็ได ้เป็นรูปตวั  U (U-shape) จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ขนาดของผล
เล็กลงในสภาพที่อุณหภูมิสูงความเขม้ขน้แสงสูงหรือสภาพอากาศร้อนๆ ไม่ควรตดัแต่งมากเกินไป 
จะท าใหมี้ใบไม่พอ ที่จะป้องกนัผลกระทบต่อแสงแดดโดยตรง และเกิดอาการตายขึ้นได ้
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ส าหรับการปลิดผล จะเลือกปลิดผลที่มีรูปทรงผดิปกติ เช่น บิดเบี้ยว เกิดจากการเบียดเสียด
กนั มีมากเกินไป แมลงกดักิน หากปล่อยผลพริกหวานเหล่าน้ีทิ้งไวใ้นตน้ จะท าให้คุณภาพผลผลิต
ต ่า 

การพยงุล าตน้จะนิยมใชเ้ชือกฝ้ายสีขาว เน่ืองจากพริกหวานที่ปลูกในระบบโรงเรือนเป็น
พนัธุ์ที่มีล  าตน้เล้ือย (indeterminate type) จึงตอ้งมีการใชเ้ชือกพยงุล าตน้ให้ตั้งตรงขึ้น การผูกเชือก
จะผูกติดกบัลวดที่ขึงตามแนวยาวภายใตห้ลงัคา แล้วหยอ่นเชือกมาเก่ียวพนัล าตน้พริก จากนั้นจึง
คอยพนัเชือกขึ้นตามความสูงของล าตน้ทีละนิดๆ เพือ่ป้องกนัล าตน้ลม้ลง 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  26  การตดัแต่งพริกหวาน เหลือไว ้4 ก่ิง เป็นรูปตวั U (U-shape) 
ที่มา:  Tachibana (2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ  27  การตดัแต่งพริกหวาน เหลือไว ้2 ก่ิง เป็นรูปตวั V (V-shape) 
ที่มา:  Province of British Columbia (1996) 
 

อยา่งไรก็ตาม การตดัแต่งก่ิง การเด็ดก่ิงแขนง การปลิดผล หรือการกระท าใดๆ ที่ใชมื้อไป
สมัผสักบัตน้หรือส่วนต่างๆ ของพริกหวานนั้น  Province of British Columbia (1996) ไดแ้นะน าให้
ใชมื้อจุ่มหรือลา้งในนมผงละลายน ้ า (นมผงที่มีส่วนประกอบของโปรตีน 35 %) อตัรา 100 กรัม ต่อ
น ้ า  1 ลิตร ใชล้า้งมือบ่อยๆ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสในโรงเรือนปลูกพริกหวาน ซ่ึง
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เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัที่เกษตรกรผูป้ลูกส่วนใหญ่จะละเลยไม่ปฏิบติัตามค าแนะน า จึงท าให้เช้ือ
ไวรัส แพร่ระบาดออกไปในวงกวา้ง ยากแก่การควบคุม เช่น กรณีพื้นที่ปลูกในเขตต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมากตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 เป็นตน้มา 

 
การเก็บเกีย่วผลผลิต 
การเก็บเก่ียวผลผลิตพริกหวานขึ้นอยูก่บัสายพนัธุ์  ฤดูกาลปลูกแต่โดยทัว่ไป พริกเขียวจะ

เก็บเก่ียวหลงัยา้ยปลูกประมาณ 2 – 2.5 เดือน ส่วนพริกสีเหลืองและสีแดงจะเก็บเก่ียวหรือยา้ยกลา้
ปลูก 2.5 – 3 เดือน ในกรณีพริกหวานสีเขียว จะเก็บเก่ียว เม่ือผลเจริญเต็มที่ ผลจะแข็ง ผิวเป็นมัน 
ส่วนสีแดงและสีเหลือง ส่วนใหญ่จะเก็บเก่ียวเม่ือผลเปล่ียนสี 80% การพ่นดว้ย ether ที่ใบและผล 
จะท าให้การเกิดสีดีขึ้น โดยเฉพาะสีส้มและสีเหลือง การเก็บเก่ียวนั้นใชมี้ดหรือกรรไกรที่คมและ
สะอาดตดัขั้วผล จากนั้นเช็ดท าความสะอาด ผล คดัเกรดผล มาตรฐานเกรด ขนาดผลมีน ้ าหนัก 200 
กรัมขึ้นไป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7 – 8%  ความช้ืน 90% ถ้าอุณหภูมิต ่ากว่า 5 °C ผลผลิตจะเกิด
ความเสียหาย 
 

โรคและแมลงที่ส าคญั 
  ไวรัส   Alfalfa  Mosaic  Virus (AMV.) 

  Cucummber  Mosaic Virus (CMV.) 
  Tobacco Mosaic Virus  (TMV.) 

 โรคเห่ียวฟิวซาเร่ียม Fusarium  solani 
 Gibberella  fujikuroi 
 Fusarium moniliforme Sheldon 

 แอนแทรกโนส  Colletotrichum piperatum 
 โรคใบไหมผ้ลเน่า Phytophthora capsici Leonian 
 โรคเน่าสีน ้ าตาล  Pseudomonas solana Cearum 
 โรคใบจุด  Zanthomonas vesicatoria 
 ไรขาว   Broad Mites 
 เพล้ียไฟ   Thrips 
 เพล้ียอ่อน  Aphid 
 หนอนเจาะผลมะเขือเทศ Tomato Fruit Worm 
 หนอนแมลงวนัแตง Melon Fly 
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ส าหรับอาการของโรคพืช อาการที่ถูกแมลงเขา้ท าลาย ตลอดจนวิธีการป้องกนัก าจดั จะกล่าว
โดยละเอียดในบทต่อไปน้ี 
 

มะเขือเทศ 
Tomato : Lycopersicon esculentum 

 
มะเขือเทศมีถ่ินก าเนิดอยู่แถบชายฝ่ังทะเลตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้แถบเปรู ชิลี 

ตลอดจนพื้นที่สูงเทือกเขาแอนดีส (Andes) ของอีเควดอร์ (Ecuador) เป็นพืชในวงศเ์ดียวกบัพริก
หวาน มนัฝร่ัง ยาสูบ มีล าตน้และระบบก่ิงกา้นที่แตกแขนงสลบักนัเป็นจ านวนมาก ล าตน้อ่อนมีขน
ปกคลุม เม่ือล าตน้แก่จะมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม ล าตน้จะตั้งตรงในระยะแรก ต่อมาเม่ือล าตน้สูงขึ้น  
1 – 2 ฟุต จะทอดเล้ือยไปในแนวราบ ส่วนลกัษณะใบ เป็นใบประเภทเจริญสลับกนั มีขนอ่อนขึ้น
บนใบ มีต่อมสารระเหยที่ขนเม่ือถูกรบกวน ปลดปล่อยสารที่มีกล่ินออกมา ระบบรากแก้วที่
เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ดอกมะเขือเทศเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จึงมีการผสมตวัเอง ในขณะที่ใช้
อุณหภูมิต  ่า (21 °C) จะเป็นการกระตุน้การเพิ่มจ านวนช่อดอกให้มากขึ้น ลักษณะผลเป็นแบบ 
Berry รูปร่างกลม กลมแป้น กลมยาว หรือเป็นเหล่ียม ผวิของมะเขือเทศจริงๆ ไม่มีสี แต่ที่เห็นเป็นสี
ชมพ ูสีเหลือง นั้นเกิดจากเน้ือผล (ส านกัพฒันาเกษตรที่สูง, 2546)  

มะเขือเทศเป็นพชืที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจพืชหน่ึง ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศมี
ความตอ้งการอยูสู่ง การเจริญเติบโตของมะเขือเทศแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

1. ลกัษณะการเจริญเติบโตแบบจ ากดัหรือสายพนัธุพ์ุม่ (determinate type) เป็นพชืฤดูเดียว 
2. ลกัษณะการเจริญเติบโตแบบไม่จ ากดั เป็นสายพนัธุ์ทอดยอดหรือขึ้นคา้ง (indeterminate 

type) ล าตน้ทอดยาว หากปลูกในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตไดห้ลายฤดู 
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ภาพ  28  การปลูกมะเขือเทศแบบล าตน้ทอดยอด 
สถานที่:  โรงเรือนปลูกมะเขือเทศบริษทัดี.เอ.ที.ที บา้นม่วงค า ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่                                                                                                                                                              
 

การจ าแนกมะเขือเทศตามลกัษณะผล 
1) มะเขือเทศผลโต (table tomato) ปัจจุบนัมูลนิธิโครงการหลวงเรียกว่ามะเขือเทศดอยค า 

มีผลขนาดใหญ่ มีเน้ือในผลมาก รสชาติดี ใช้รับประทานสดหรือเป็นส่วนประกอบของสลัดผกั 
หลงัผลสุกมีสีแดง จะน่ิมเร็ว จะตอ้งเก็บก่อนสุกแดงเพือ่ใหท้นทานต่อการขนส่ง และวางตลาด 

2) มะเขือเทศแปรรูป (processing tomato) ผลมีขนาดปานกลาง แข็ง ช่องว่างในผลน้อย 
น ้ าหนกัแหง้สูง ขบวนการเปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาลชา้ เหมาะส าหรับการแปรรูป 

3) มะเขือเทศผลเล็ก (cherry tomato) ผลมีขนาดเล็ก ช่อดอกยาว จ านวนผลต่อช่อมีจ านวน
มาก 

สายพนัธุสี์แดง เช่น Floradel Master No.2 Kumpaku, Tropic boy  
สายพนัธุสี์เหลือง  เช่น  Golden boy, Madarin Cross 
สายพนัธุผ์ลเล็ก  เช่น  Pepe EveF1, Sugar peal,  Red Honey 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  29  มะเขือเทศดอยค า (ผลโต)  ภาพ  30  มะเขือเทศเชอร่ี (ผลเล็ก) 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 
               อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่      อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

  

 



86 
 

การเพาะกล้า 
เมล็ดมะเขือเทศน ้ าหนัก 10 กรัม จะมีเมล็ดอยูป่ระมาณ 3,000 – 3,500 เมล็ด ขั้นตอนการ

เพาะเมล็ด ควรแช่ในน ้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 50 – 55 °C นาน 1 ชัว่โมง จากนั้นบ่มเมล็ดห่อดว้ยผา้ชุบน ้ า
หมาด น าเมล็ดเพาะในโรงเรือนที่มีมุง้ตาข่ายป้องกนัแมลงปากดูดซ่ึงเป็นพาหะของเช้ือไวรัส หยอด
เมล็ดลึก 1 เซนติเมตร กลบเมล็ด ยา้ยตน้กลา้ลงถุงเม่ือมีใบจริง 1 – 2 คู่ และยา้ยลงปลูก เม่ือมีใบจริง 
8 – 10 ใบ การยา้ยกลา้ลงปลูกนั้น นิพนธ ์(2546) แนะน าใหต้ดัรากแกว้ออกเพื่อให้เกิดรากแขนหรือ
รากฝอยจ านวนมากหรือในบางคร้ัง หากสงัเกตเห็นช่อดอก ควรหันช่อดอกออกดา้นนอกเพื่อความ
สะดวกในการดูแลรักษา และเก็บเก่ียวเน่ืองจากดอกจะเจริญในดา้นเดียวกนั 

 
การอนุบาลต้นกล้า 
หลงัจากเพาะเมล็ดแลว้ 7 วนัแรก เมล็ดก าลงัเร่ิมงอก จะยงัคงไม่ใหปุ้๋ ยแต่อยา่งใดจะเร่ิมให้

ปุ๋ ย ในวนัที่ 8 เร่ิมตน้ที่ค่า EC = 1.0 แลว้จึงค่อยเพิม่ค่า EC ขึ้นวนัละ 0.1 ตามตวัอยา่งตารางต่อไปน้ี 
 

ตาราง  9  ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลตั้งแต่วนัแรกของการเพาะเมล็ดและการใหปุ้๋ ยน ้ า โดยเพิม่ค่า EC 
ขึ้นในแต่ละวนัของมะเขือเทศ 

 
DAY DATE EC pH 

1 9 / 10 /2552 0.0 5.5 
2 10 / 10 /2552 0.0 5.5 
3 11 / 10 /2552 0.0 5.5 
4 12 / 10 /2552 0.0 5.5 
5 13 / 10 /2552 0.0 5.5 
6 14 / 10 /2552 0.0 5.5 
7 15 / 10 /2552 1.0 5.5 
8 16 / 10 /2552 1.1 5.5 
9 17 / 10 /2552 1.2 5.5 
10 18 / 10 /2552 1.3 5.5 
11 19 / 10 /2552 1.4 5.5 
12 20 / 10 /2552 1.5 5.5 

 
 



87 
 

ตาราง  9  (ต่อ) 
 

DAY DATE EC pH 
13 21 / 10 /2552 1.6 5.5 
14 22 / 10 /2552 1.7 5.5 
15 23 / 10 /2552 1.8 5.5 
16 24 / 10 /2552 1.9 5.5 
17 25 / 10 /2552 2.0 5.5 
18 26 / 10 /2552 2.1 5.5 
19 27 / 10 /2552 2.2 5.5 
20 28 / 10 /2552 2.3 5.5 
21 29 / 10 /2552 2.4 5.5 
22 30 / 10 /2552 2.5 5.5 
23 31 / 10 /2552 2.6 5.5 
24 1 / 11 /2552 2.7 5.5 
25 2 / 11 /2552 2.8 5.5 
26 3 / 11 /2552 2.9 5.5 
27 4 / 11 /2552 3.0 5.5 
28 5 / 11 /2552 3.0 5.5 
29 6 / 11 /2552 3.0 5.5 
30 7 / 11 /2552 3.0 5.5 

 
ที่มา:  ปรับปรุงจากบริษทั ดี.เอ.ที.ที.จ  ากดั (ม.ป.ป.) 
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(1) (2) 

(1) (2) (3) (4) 

การเตรียมโรงเรือนเพ่ือปลูกมะเขือเทศ 
ผูป้ลูกจะต้องให้ความส าคญัในการเตรียมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ โดยค านึงถึงความ

แขง็แรงของโครงสร้างใหดี้ ทั้งน้ี เน่ืองจากมะเขือเทศเป็นพชืที่ใหผ้ลผลิต มีน ้ าหนกัมากกวา่พชืชนิด
อ่ืนๆ เช่น พริกหวาน หรือแตงกวา  อุปกรณ์ที่ส าคญัที่จะใชพ้ยงุล าตน้มะเขือเทศ ไดแ้ก่ 

ลวด 
ควรเลือกเส้นลวดที่มีความเหนียว แข็งแรง กนัสนิม ส่วนใหญ่จะนิยมใชล้วดเบอร์ 10 ใน

กรณีที่มีลวดอยูแ่ลว้ ส าหรับปลูกพริกหวานก็สามารถปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรงเขา้ไปอีก ระดับ
ความสูงของเส้นลวดควรสูงจากพื้นดิน 2 – 2.5 เมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ผูป้ลูก
จะตอ้งเล่ือนตะขอเก่ียวเชือกพนัตน้มะเขือเทศไปตามแนวขนานของเสน้ลวดทีละน้อยๆ ทุกอาทิตย ์
การผกูลวดยดึติดกบัโครงสร้างโรงเรือนควรผกูยดึหลายๆ จุด เพือ่เป็นการถ่ายเทน ้ าหนกัออกไป ไม่
ควรผกูยดึแค่เพยีง 2 จุด เน่ืองจากจะท าใหโ้รงเรือนรับน ้ าหนกัมากเกินไป และอาจท าใหพ้งัลงมาได ้
 

 
 
1.  การผกูลวดเพียง 2 จุด ท าใหโ้รงเรือนรับน ้ าหนกัมากเกินไป อาจพงัลงมาได ้(ไม่ดี) 
 

 
 
2.  การผกูลวดหลายจุด เป็นการถ่ายเทน ้ าหนกัไปยงัจุดต่าง ๆ ช่วยลดการรับน ้ าหนกัโครงสร้าง 
     โรงเรือน (ดีกวา่) 
 

เชือก 
เชือกที่ใชก้บัมะเขือเทศ จะแตกต่างกบัเชือกที่ใชก้บัพริกหวาน พริกหวานจะใชเ้ชือก 2 เส้น

ต่อ 1 ตน้ (เพราะไวก่ิ้ง 2 ก่ิง ) แต่มะเขือเทศจะใชเ้ชือกแค่ 1 เสน้ ต่อ 1 ตน้ ดงันั้น ใน 1 ถุงใหญ่ ปลูก
มะเขือเทศ 2 ตน้ จึงใชเ้ชือกแค่ 2 เสน้ ในการพยงุล าตน้และตอ้งเตรียมให้มีความยาวมากกว่าเผื่อไว ้
เม่ือล าตน้ทอดยาวไปขา้งหน้าถึง 6 เมตร นอกจากนั้นเชือกตอ้งมีความเหนียวมากกว่า (เบอร์ 24 
ส่วนพริกหวานความเหนียว เบอร์ 18) 

ในช่วง 8 เดือนของการปลูกมะเขือเทศ เราจะตอ้งท าการเล่ือนเชือกพยงุล าตน้ออกไปทาง
ขวามือ เพราะตน้จะสูงขึ้นเร่ือยๆ ยากแก่การปฏิบติังาน ปลายเชือกพยงุล าตน้ที่มีความยาวกวา่  
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6 เมตร ดา้นหน่ึงจะผูกติดวนรอบล าตน้จากพื้นดินขึ้นมา ปลายเชือกอีกด้านหน่ึงผูกมัดกบัตะขอ
รูปร่างคลา้ยตวัเอส  (      )เก่ียวกบัสายลวดดา้นบน ส่วนความยาวเชือกที่เหลือ ก็มว้นพนัรอบตวัเอส 
อีกดา้นหน่ึง ไวร้อปล่อยรับล าตน้ทอดยาวออกไป 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  31  ตะขอรูปตวัเอส (s)  ผกูเชือกพยงุล าตน้สามารถเล่ือนไปขา้งหนา้และปลดออกหลบส่ิงกีด
ขวางได ้

 
ค้างไม้รองรับล าต้นที่ทอดยาวขนานพืน้ดิน 
สามารถใชไ้มไ้ผ่ท  าเป็นสะพานเช่ือม ลักษณะคลา้ยเสาตอม่อสองดา้นของสะพานแต่ละ

ฟากฝ่ัง รูปร่างคลา้ยตวัยคูว  ่าลง เพื่อรองรับตน้มะเขือเทศที่โน้มทอดยาวลงขนานพื้นดินไปขา้งหน้า 
ควรวางไวร้ะหวา่งทุกๆ 2 ถุง หรือมะเขือเทศ 2 ตน้ ใชส้ะพานเช่ือม 1 ตน้ จากนั้น จึงผกูล าตน้มะเขือเทศ 
ติดกบัคา้งไม ้ทั้งน้ี เป็นการป้องกนัล าตน้สมัผสับนดิน ท าใหผ้ลผลิตเสียหายได ้
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  32  คา้งรองรับล าตน้มะเขือเทศที่ทอดยาวขนานพื้นดิน 
สถานที่:  โรงเรือนปลูกมะเขือเทศของเกษตรกรบา้นม่วงค า  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 

 



90 
 

การย้ายต้นกล้าจากถุงเลก็ไปสู่ถุงใหญ่ 
เม่ือตน้กล้ามีอายไุด ้30 วนั พร้อมที่จะปลูกแล้ว ค่า EC ที่ให้ตน้กลา้มีค่าเท่ากบั 3.0 แต่ค่า 

EC ที่อยู่ในถุงใหญ่จะมีค่าน้อยกว่า คือ เท่ากบั 1.8 เหตุผลที่ค่า EC แตกต่างกันเช่นน้ี จะท าให้ตน้
มะเขือเทศเจริญเติบโต ออกรากไดดี้กวา่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการย้ายต้นกล้า 
1.   ใส่กาบมะพร้าวสบัให้เตม็ถุงใหญ่ 
2.   ก่อนท าการยา้ยกลา้มะเขือเทศลงปลูกถุงใหญ่ 4 วนั ใหใ้ส่น ้ าปุ๋ ยลงไปในถุงใหญ่ที่มีค่า 

EC 1.8 และ pH 5.5 ค่อยๆ เติมวนัละน้อยๆ เพื่อให้กาบมะพร้าวสับค่อยๆ ดูดซับปุ๋ ยไวจ้นทัว่ จนถึง
วนัที่ 4 จึงเติมน ้ าให้เตม็ถุง จะไม่ท าล่วงหนา้แค่ 1 วนั เพราะถุงจะหนกัเกินไปท าใหล้ม้คว  ่า และกาบ
มะพร้าวสบัดูดซบัความช้ืนยงัไม่เตม็ที่ 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  33  ก่อนยา้ยปลูก 4 วนั ใหท้ยอยเติมน ้ าปุ๋ ยลงในถุงวนัละนอ้ยๆ จนถึงวนัที่ 4 จึงเติมใหเ้ตม็ถุง 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

 

3.  ในวนัที่ยา้ยตน้กลา้ ใหน้ าถุงเล็กที่มีตน้กลา้ มาตดักน้ถุงออกแลว้จึงวางบนถุงใหญ่ที่ใส่
มีเดียเตรียมพร้อมไวแ้ลว้ แหวกเป็นหลุมกวา้งเท่าถุงเล็ก จากนั้นจึงกลบดว้ยมีเดียรอบๆ ถุงเล็ก และ
ใหท้  าการเจาะรูดา้นล่างสุดของถุงใหญ่ ไม่ใช่บริเวณกลางถุง 
 
 
 
 
 
ภาพ  34  น าตน้กลา้ปลูกในถุงใหญ่ แลว้ท าการเจาะรูดา้นล่าง 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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ผลของค่า EC ที่มีต่อการออกผลของมะเขือเทศ 
การใหส้ารละลายอาหารพชืในมะเขือเทศ ที่ค่า EC ประมาณ 1.8 – 2.0 นั้น จะมีผลท าใหต้น้

มะเขือเทศเจริญเติบโตทางด้านล าต้นมากเกินไปให้ผลผลิตน้อย เน่ืองจากค่า EC ที่ให้นั้นอยู่ใน
ระดบัที่ต  ่าเกินไป 

การเพิ่มค่า EC ให้สูงขึ้นประมาณ 2.8 – 3.0 หรือเรียกว่าค่า EC สูงนั้นจะท าให้มะเขือเทศ
เจริญทางดา้นล าตน้ไม่มากนกั แต่ล าตน้มีลกัษณะกะทดัรัดให้ผลผลิตมากกวา่เน่ืองจากในธรรมชาติ
ของพชื หากรู้สึกวา่การด ารงอยูน่ั้นยากล าบาก มนัจึงเร่งสร้างผลผลิตให้มากที่สุด เพื่อเป็นการด ารง
เผา่พนัธุโ์ดยการเพิม่ประชากร 

ดงันั้นการปลูกมะเขือเทศเพื่อให้ไดผ้ลผลิตมากๆ ควรปรับค่า EC ในระดบัสูงที่ประมาณ 
2.8 – 3.0 นอกจากน้ียงัสามารถน าหลกัการน้ีไปปรับใชก้บัพชืชนิดอ่ืนๆ ทีมี่ลกัษณะใกลเ้คียงกนัได ้
 

งานที่ต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ าในการปลูกมะเขือเทศ 
การปลูกมะเขือเทศนั้น นอกจากจะตอ้งมีการพ่นสารเคมี การให้สารละลายอาหารพืช การ

เก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว งานที่จะตอ้งปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าซ่ึงเปรียบเสมือนแม่บา้นที่ตอ้งคอยซักผา้   
รีดผา้ ถูบา้น เก็บกวาดขยะ คอยดูแลลูกๆ ให้อาหาร  ป้อนขา้ว อาบน ้ า เป็นตน้ จึงจะท าให้ผลผลิตที่
มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี หนา้ที่หลกัๆ ที่ตอ้งปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ ามีอยู ่7 ประการ คือ 

1. การตดัแต่งใบล่างออก 
2. การปล่อยตน้ 
3. การพนัเชือก 
4. การเด็ดหน่อขา้ง 
5. การตดัแต่งผล 
6. ท าความสะอาดโรงเรือน 
7. การช่วยผสมเกสร 
 
การตัดแต่งใบล่างออก 
โดยปกติการปลูกมะเขือเทศจะมีใบเหลือไว ้15 ใบ เพื่อรักษาสมดุลซ่ึงไม่ควรน้อยหรือ

มากกว่าน้ี เน่ืองจากในแต่ละอาทิตย ์ต้นมะเขือเทศจะสร้างใบใหม่ออกมา 3 ใบจากยอด จึง
จ าเป็นต้องตัดใบแก่ที่อยู่ด้านล่างสุดของต้นออก 3 ใบ เพื่อรักษาสมดุลของต้นให้มีใบ 15 ใบ                
อยูต่ลอดไป แต่ตอ้งมีใบใหม่มาทดแทนใบเก่า 
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ภาพ  35  การตดัแต่งใบล่างออกและทดแทนดว้ยใบใหม่ที่ปลายยอดใหค้งไว ้15 ใบ บนตน้อยูต่ลอด 
สถานที่:  โรงเรือนปลูกมะเขือเทศของเกษตรกร บา้นม่วงค า ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 
การปล่อยต้นเพ่ือลดระดับความสูง 
ทุกสปัดาห์ตน้มะเขือเทศจะเจริญเติบโต สร้างใบใหม่ขึ้นมา 3 ชุด และดอกอีก 3 ชุด สูงขึ้น

ไปเร่ือยๆ ตามเชือกที่พยงุตน้ไว ้ท  าให้ตน้มีน ้ าหนักมาก ประกอบกับการท างานของผูป้ลูกไม่สะดวก 
เม่ือล าตน้สูงเกินมือเอ้ือมถึง ดงันั้นจึงตอ้งปล่อยตน้ลงมาให้ปลายยอดอยู่ในระดับสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 170 เซนติเมตร  ลดระดบัล าตน้ลงมา แกม้ดัคลายเชือกที่มว้นไวท้ี่ตะขอ รูปตวัเอส เพือ่ให้
เชือกยาวออกไป เล่ือนไปทางขวามือ ในระดบัที่สวยงาม ในระหว่างที่เคล่ือนยา้ยใหร้ะมดัระวงัอยา่
ใหย้อดหกัเสียหาย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ  36  การปล่อยตน้เพือ่ลดระดบัความสูงในมะเขือเทศ 
สถานที่:  โรงเรือนปลูกมะเขือเทศของบริษทั ดี.เอ.ที.ที จ  ากดั  ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

ก.  ตน้ที่ยงัไม่ปล่อยตน้สูงเกิน 170 เซนติเมตร ข.  ตน้ที่ปล่อยตน้ลดลงมาแลว้ความสูงของยอด 
อยูท่ี่ระดบั 170 เซนติเมตร จากพื้นดิน 
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การพันเชือก 
จะท าการพนัเชือกจากส่วนยอดของล าตน้สปัดาห์ละ 1 คร้ัง โดยใหเ้ชือกพนัส่วนยอดขึ้นไป

ในทิศทางเดียวกัน คือตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงจะช่วยลดเวลาการท างาน ไม่ควรจบัยอดพนัรอบเชือก 
เพราะจะท าใหย้อดหกัเสียหายไดง่้าย ควรใชเ้ชือกพนัรอบยอดล าตน้จะดีกวา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ  37  การพนัเชือกเพือ่พยงุล าตน้มะเขือเทศ 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
 

การเด็ดหน่อข้าง 
ควรจะท าการเด็ดหน่อขา้งออกทิ้งทุกสปัดาห์ โดยใชมื้อจบัหน่อขา้งแลว้ดึงตวดัไปขา้งซา้ย

หรือขวามือเบาๆ หน่อก็จะหกัออกมาอยา่งง่ายดาย ไม่ควรดึงตรงๆ จะท าใหล้ าตน้ฉีกขาด 
การตัดแต่งผล 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงตอ้งมีการตดัแต่งผลมะเขือเทศลูกโตใหเ้หลือ

ช่อละ 3 ลูก ส าหรับมะเขือเทศเชอร่ี จะตดัแต่งโดยการตดับริเวณปลายช่อผลเล็กน้อย หรือมีลูก
ประมาณ 10-12 ผลต่อช่อ ในกรณีมะเขือเทศผลโตหากเราปล่อยใหแ้ต่ละช่อมีการติดผลจ านวนมาก ๆ 
นอกจากจะท าให้ขนาดของผลเล็กลงแลว้ ยงัส่งผลให้การติดดอกออกผลในรุ่นต่อไปลดลงอีกดว้ย 
การตดัแต่งผลจะท าเม่ือผลยงัขนาดเล็กๆ ขนาดเท่าเมล็ดถัว่ (pea size) หรือแน่ใจวา่ผลมีการผสมติด
แน่นอนแลว้ จึงตดัแต่งเอาลูกที่มีลกัษณะไม่ดีออกไป 
 

การผสมเกสรช่วยให้ติดผล 
ในสภาพโรงเรือนที่ปิดกั้นดว้ยมุง้ตาข่าย จะมีปัญหาการติดผลหรือการผสมเกสร อาจท าได้

โดยการเปิดดา้นขา้ง  ลดระดบัมุง้ตาข่ายลงให้ลมพดัผา่น  หรือใหแ้มลงช่วยผสมเกสร หรือหากไม่
สะดวกที่จะเปิดมุง้ตาข่าย ก็ใชว้ิธีฉีดพ่นดว้ย Tomatotone ซ่ึงเป็นฮอร์โมนช่วยในการติดผล  ฉีดพ่น
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บางๆ ให้ทัว่ช่อดอก ก่อนหรือหลงัดอกบาน 3 วนั (นิพนธ์, 2544ก) หรือใชว้ิธีให้คนช่วยผสม โดย
การใชว้สัดุนุ่มๆ เช่น ฟองน ้ า โฟม หมอนนุ่ม พนัรอบไมท้ี่ยาวประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร ดา้นใด
ดา้นหน่ึง ส่วนดา้นที่มือจบัไม่ตอ้งพนัวสัดุนุ่มๆ ช่วงเวลาประมาณ 09.30 – 11.30 น. เป็นช่วงที่มีการ
บานของเกสรดอกมะเขือเทศ จึงใชไ้มท้างดา้นที่มีวสัดุนุ่มหุม้อยูเ่คาะเบาๆ ที่ตน้มะเขือเทศ ให้เกสร
มีการกระจายตวั ช่วยในการผสมเกสรและติดผลใหดี้ยิง่ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  38  ใชว้สัดุนุ่มๆ หุ้มปลายไมแ้ลว้เคาะเบาๆ ที่บริเวณล าตน้ช่วงที่ดอกมะเขือเทศบาน ช่วยให้

การติดผลดีขึ้น 
สถานที่:  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 
 

การท าความสะอาดโรงเรือนอยู่เสมอ 
ผูป้ลูกจะตอ้งพงึระลึกอยูเ่สมอและปฏิบตัิเป็นนิสัยใหโ้รงเรือนปลูกมีความสะอาดเรียบร้อย  

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคและแมลง  อีกทั้งเพื่อความสะดวก เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ดว้ยประการทั้งปวง ให้การใชป้ระโยชน์ภายใตโ้รงเรือน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ที่ คุม้ค่าต่อ
การลงทุน เช่น หลงัจากท างานเสร็จแลว้ตอ้งรีบท าความสะอาด เก็บกวาดใบไมท้ี่ตกอยูบ่นพื้น เก็บ
อุปกรณ์ส่ิงของที่ไม่ใช้ ไม่จ  าเป็นออกไปจากโรงเรือน เปล่ียนแถบกาวสีเหลืองดกัแมลงอยูบ่่อยๆ 
ปิดประตูทางเขา้โรงเรือนอยูเ่สมอ หรือจ ากดัผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ออกนอกโรงเรือน 

 
การเก็บเกีย่วผลผลิต 
เร่ิมเก็บเก่ียวผลมะเขือเทศได้หลังจากยา้ยกล้าปลูก ประมาณ 75 – 80 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ หากอุณหภูมิสูง ผลจะสุกเร็ว อุณหภูมิต ่าจะสุกชา้ การเก็บเก่ียว ถา้ตอ้งการส่งตลาดใน
ทอ้งถ่ินไม่ไกลมากนกั ควรเก็บเก่ียวเม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี (breaker stage) ประมาณ 75 – 80% ส าหรับ
ตลาดไกลจากแหล่งผลิต ควรเก็บเก่ียวในระยะเปล่ียนสีผลประมาณ 50 – 60% เพือ่ลดความเสียหาย
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ที่เกิดจากการขนส่ง รอบการเก็บเก่ียวห่างกนัประมาณ 1 อาทิตย ์อุณหภูมิในการเก็บรักษา ระยะสุก
เขียวใชอุ้ณหภูมิ 12.8 – 21 °C ความช้ืนสัมพทัธ์ 90 – 95% ระยะสุกแดง อุณหภูมิ 7.2 – 12.8 °C 
ความช้ืนสมัพทัธเ์ท่ากนั 

 
โรคและแมลงที่ส าคญั 
1. โรคเห่ียวที่เกิดจากแบคทีเรีย 
2. โรคเห่ียวที่เกิดจากเช้ือราฟิวซาเรียม 
3. โรคโคนเน่า (โรคราเมล็ดผกักาด) 
4. โรคใบไหม ้
5. โรคใบด่างหรือใบหงิก 
6. แมลงหวีข่าว 
7. หนอนกระทู ้
8. หนอนเจาะผลมะเขือเทศ 
9. อาการกน้เน่า 
10. อาการผลแตก 
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ตาราง  10  สูตรปุ๋ ยเขม้ขน้ส าหรับปลูกมะเขือเทศในวสัดุปลูก (อินทรียส์าร) แนะน าโดย          
Dr.Te-chen Kao (Taiwan) 

 
ปุ๋ย  (กรัม/1,000 ลติร) ระยะต้นกล้า ระยะตดิดอก ระยะให้ผล 

Ca(NO3).4H2O 
KNO3 
Fe.EDTA 
NH4H2PO4 
MgSO4.7H2O 
H2SO4 
H3BO3 
MnCl2.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 
Na2MoO4.2H2O 
EC (mS/cm) 
pH 

354 
404 
20 
76 

246 
10~30 ml 

1.2 
0.72 
0.09 
0.04 
0.03 
1.1 
6.0 

531 
606 
22 

114 
369 

10~30 ml 
1.2 

0.72 
0.1 

0.04 
0.04 
1.6 
6.0 

472 
606 
25 
492 
492 

10~30 ml 
1.5 
1.2 
0.1 
0.04 
0.04 
2.0 
6.0 

 
ที่มา:  Kao (2547) 
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แตงหอม 
Net Melon, Musk Melon 

 
แตงหอม (Cucumis melon L.) จดัเป็นพชืผกัชนิดหน่ึงที่น่าสนใจ ใชผ้ลสุกรับประทานเป็น

ผลไม้ เป็นที่ รู้จกัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ มีแนวโน้มความตอ้งการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศขยายตวัเพิ่มขึ้น  เน่ืองจากการผลิตตอ้งอาศยัความช านาญ ความประณีต ประสบการณ์ 
เทคโนโลยกีารปลูก ดูแลรักษาสูง จึงจะท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะความหวาน และ
ความสวยงามของผล หากสามารถผลิตไดจ้ะท าให้ผูป้ลูกไดรั้บผลตอบแทนที่คุม้ค่า 

 
สภาพอากาศ 
สภาพอากาศที่เหมาะสมส าหรับแตงหอม คือ สภาพอากาศอบอุ่น มีแสงพอเพยีง ความช้ืน

สมัพทัธต์  ่า 50 – 70% RH หากสภาพอากาศปิด คือ ในสภาพที่แสงไม่พอเพียง มีเมฆปกคลุมคร้ึมฟ้า
คร้ึมฝน ติดต่อกนัหลายๆ วนั จะท าให้เจริญเติบโตของดอกและการติดผลไม่ดี หรือถา้อุณหภูมิต ่า
เกินไปจะท าให้ชะงกัการเจริญเติบโต แต่ถา้อุณหภูมิสูงมากท าให้ดอกตวัเมียมีปัญหาในการผสม 
ดอกจะร่วง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต คือ ช่วง 15.6 – 18.3 °C  อุณหภูมิต  ่าสุด 15.6 
°C อุณหภูมิสูงสุด 32.2 °C และในสภาพที่มีความเขม้ข้นของแสงสูง ความช้ืนสัมพทัธ์ต  ่าจะ
ส่งผลเอ้ือประโยชน์ให้แตงหอมมีปริมาณน ้ าตาลในผลสูง รสหวานขึ้น ดงันั้นควรวางแผนการปลูก
ใหช่้วงเก็บเก่ียวไม่ตรงกบัฤดูฝน 

 
สายพันธ์ุ 
ควรคัดเลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งผลิต  ผลผลิตมี

คุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง ทนทานต่อการขนส่ง ผิวเปลือกมีลายนูนหนา มีกล่ินหอม 
รสชาติหวาน เน้ือในสีเขียว ขาว แดง เป็นตน้ 

สายพนัธุ์ที่นิยมกนัมากในหมู่ผูบ้ริโภคในประเทศญี่ปุ่ น โดยหลกัๆ แลว้มีอยู ่4 กลุ่มใหญ่ 
ซ่ึงเป็นสายพนัธุท์ี่น าเขา้จากต่างประเทศและเป็นสายพนัธุท์ี่ปรับปรุงขึ้นมาเองในญี่ปุ่ น กลุ่มต่างๆ มี
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1  ผิวผลเป็นตาข่าย เน้ือในสีเขียว (green flesh netted melon) กลุ่มน้ียงัมีอีกหลาย
ประเภท ไดแ้ก่ 

1) Earl’s Favorite ถือไดว้า่เป็นสายพนัธุท์ี่ดีที่สุด รสชาติหวานมากๆ เก็บไวไ้ดน้าน (Along 
shelf life) มีคุณภาพเกรดชั้นเยีย่ม ราคาจ าหน่ายผลละมากกวา่ 100 ดอลลาร์(ในญี่ปุ่ น) เป็นตน้แบบ
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ของแตงหอมลายตาข่าย (netted) ที่ผิวผล ถ่ินก าเนิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ได้แก่ สายพนัธุ์ Earl’s 
Favourite 

2) Earl’s Type เน้ือในสีเหลืองอมเขียว ผวิผลเป็นเสน้ลายตาข่ายนูน รสหวานมาก อายกุาร
วางจ าหน่ายนาน เช่น พนัธุ ์Earl’s Miyabi  Earl’s Seine 

3) Green house Type เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมรองลงมาเป็นอันดบั 2 เน้ือในสีเขียวถึง
ขาว เป็นกลุ่มที่อยูก่ึ่งกลางระหวา่ง Earl’s Favorite กบั Earl’s Type เช่นพนัธุ ์Andes Takami 

กลุ่มที่  2  ผวิผลเป็นตาข่ายเน้ือในสีแดง (red flesh netted melon) กลุ่มน้ีมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) Hokkaido king Type เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการ Crossing ระหว่าง Earl’s 

Favourite กับ Spicy จากสถานีทดลองการเกษตรฮอกไกโด กลุ่มมีข้อเด่นเร่ืองผลมีกล่ินหอม 
รสชาติดี สีสวย แต่มีขอ้จ ากดัเร่ืองอายกุารวางจ าหน่ายสั้น สายพนัธุ์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ Yubari King 
และ King Melty 

2) Green house Type ไดแ้ก่ พนัธุ ์Quincy และสายพนัธุ ์Rupia Red 
กลุ่มที่   3  ผิวนอกเรียบ (smooth skin melon) ผลแตงหอมแบบผิวเรียบนั้ น มีอยู่หลาย

ลกัษณะ โดยการน าสายพนัธุต่์างๆ มาผสมขา้มกนั สายพนัธุ์ส่วนใหญ่ คือ สายพนัธุพ์ื้นเมืองดั้งเดิม
ที่มีอยูแ่ลว้ เช่น Makuwa เป็นตน้ สายพนัธุใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Homerun star  Elizabeth  Prince  Honey 
Dew  Kinsyo 

กลุ่มที่  4  พวกแตงดองทางถ่ินภูมิภาคตะวนัออก (บูรพา) (Oriental pickling melon) เป็น
แตงที่นิยมใชด้องในแถบภูมิภาคตะวนัออกของเอเชีย ใชก้นัมากในประเทศญี่ปุ่ น มีลกัษณะเหมือน
แตงกวาทัว่ไปแต่รสชาติไม่หวาน ใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารญี่ปุ่ น Asa-Zuke และ Nara-Zuke 
กลุ่มน้ีไดแ้ก่ สายพนัธุ ์Tokyo wase F1 Hayauma 
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ตาราง  11  การแบ่งประเภทแตงหอมของญี่ปุ่ น 
 

ประเภท สายพันธ์ุ 
1.  Green Flesh Netted Melon 

- Earl’s Favourite 
- Earl’s Type 
- Greenhouse Type* 
 

2.  Red Flesh Netted Melon 
- Hokkaido  King  Type 
- Greenhouse Type 
 

3.  Smooth  Skin  Melon 
 
 
4.  Oriental  Pickling  Melon 

 
- Earl’s Favourite 
- Earl’s Miyabi, Earl’s Seine 
- Andes, Takami 

 
- Yubari  King, King Melty 
- Quincy, Rupia Red 
 
 
- Homerun Star, Elizabeth Prince 
- Honey dew , Kinsyo 
 
- Tokyo wase, F1 Hayauma 

 

*  ประเภทน้ีรวมทั้งเน้ือในสีขาว 
 

ที่มา:  Sakata (2006) 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกแตงหอมในระบบ Substrate 
1. โรงเรือน 
2. ระบบการใหน้ ้ าและปุ๋ ย 

- ป๊ัมน ้ า 
- หวัน ้ าหยด 
- ถงัผสมปุ๋ ย 
- เคร่ืองกรองน ้ า 
- มาตรวดัความดนั 
- เคร่ืองมือวดัค่า EC และ  pH 
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3. วสัดุอุปกรณ์ในการปลูก 
- วสัดุปลูก (กาบมะพร้าวสบั) 
- วสัดุเพาะกลา้ 
- เชือกฝ้ายพยงุล าตน้  ลวดกนัสนิม 
- ถุงปลูก 

4. ธาตุอาหารพชื (ปุ๋ ย) 
5. พนัธุพ์ชื  (เมล็ดพนัธุ)์ 
6. น ้ าสะอาด 
7. กรดไนตริก 
8. ระบบไฟฟ้า 

 
การเพาะกล้าแตงหอม 

 น าเมล็ดมาแช่ในน ้ าประมาณ  30  นาที 
 ผึ่งเมล็ดใหแ้ห้งหมาดๆ 
 น ามาแช่เมล็ดในน ้ าอุ่นอุณหภูมิ 50 – 55 °C นาน 15 นาที แลว้เทน ้ าทิ้ง 
 ห่อเมล็ดในผา้ขาวบาง น าไปบ่มไวใ้นกล่องหรือกระติก 
 หลังจากเมล็ดงอกรากเล็กน้อย ยา้ยไปปลูกในถาดเพาะกล้าที่บรรจุวสัดุปลูกเมล็ดละ

หลุม ลึก 1 เซนติเมตร พน่น ้ าใหส้ม ่าเสมอ แต่อยา่แฉะจนเกินไป 
 ตน้กลา้ที่เหมาะสมต่อการปลูกควรมีใบจริง 1 – 2 ใบ หรือมีอายปุระมาณ 10 – 12 วนั 

หากยา้ยตน้กลา้ชา้เกินไป จะชะงกัการเจริญเติบโตหลงัปลูก (ในสภาพอากาศเยน็อายตุน้
กลา้ไม่ควรเกิน 14 วนั) 

 ช่วงการเพาะกลา้ หากพบการระบาดของหนอนชอนใบ ควรพน่สารเคมีป้องกนั 
 

การเตรียมถุงปลูก 
ใช้ถุงขาวนมขนาด 8 × 13 น้ิว ใส่กาบมะพร้าวสับประมาณ  ¾ ของถุง ระหว่างใส่กาบ

มะพร้าวสับ  ระวงัอยา่ให้ถุงมีรอยร่ัว  เพราะจะท าให้น ้ าซึมออกมา  จากนั้นน าไปเรียงให้เป็นแถว 
ในโรงเรือน ระยะห่างระหว่างแถว 50 ×100 เซนติเมตร ปล่อยน ้ าใส่ถุงแช่มะพร้าวทิ้งไว ้2 คืน ก่อน
น าตน้กลา้ลงถุงปลูกให้เจาะขา้งถุงให้ห่างจากพื้นขึ้นมา 2 น้ิว ไม่ควรให้สูงเกิน 2 น้ิว หรือ ต  ่ากว่า    
2 น้ิว เพราะหากเจาะสูงเกินไปตน้แตงหอมจะไดรั้บน ้ าปุ๋ ยมาก ท าใหล้  าตน้อวบเปราะไม่แขง็แรง แต่
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หากเจาะต ่าเกินไป ตน้แตงหอมจะได้รับน ้ าปุ๋ ยไม่เพียงพอ และท าให้สูญเสียปุ๋ ยเน่ืองจากล้นทิ้ง
ออกไป 
 

การปลูก 
เม่ือเตรียมถุงปลูกเสร็จแลว้น าขยุมะพร้าวที่แช่น ้ าผสมกบัปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 2 : 1 ใส่บนถุง

กาบมะพร้าวสับอีก 1 ส่วน กดให้แน่น น าตน้กลา้ที่มีอาย ุ7 – 10 วนั ลงปลูก 2 ตน้ น าหัวน ้ าหยดมา
เสียบไวร้ะหว่างกลาง 2 ตน้ แลว้ให้ปุ๋ ย EC 1.5 วนัละ 2 คร้ัง ช่วงเชา้และบ่าย เม่ืออายไุด ้20 วนั จึง
เพิม่ EC ใหสู้งขึ้นตามล าดบั 

 
การเตรียมปุ๋ ย 
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารแบบเขม้ขน้ ผูเ้ตรียมจะตอ้งจดัหาและเตรียมแม่ปุ๋ ยเคมี

พร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใชผ้สม ในการผสมจะแบ่งปุ๋ ยที่จะผสมออกเป็น 2 ถงั คือ ถงั A และถงั B 
ดงัรายละเอียดอยูใ่นบทที่  4 

 
การให้ปุ๋ ยให้น ้าแตงกวาหอม 
เร่ิมใหปุ้๋ ยและน ้ าแตงกวาหลงัจากปลูก 1 วนั 
อาย ุ 1 – 10  วนั ใหปุ้๋ ย EC  1.5   pH 5.5 – 6.5 
อาย ุ 15  วนั ใหปุ้๋ ย EC  1.7  pH  5.5 – 6.5 
อาย ุ 20  วนั ใหปุ้๋ ย EC  2.0  pH  5.5 – 6.5 
อาย ุ 25  วนั ใหปุ้๋ ย EC  2.5  pH  5.5 – 6.5 
อาย ุ 30  วนั ใหปุ้๋ ย EC  2.8 – 3.0  pH  5.5 – 6.5 
หลงัอาย ุ30 วนั  ค่า EC 2.8 – 3.0  
 
การเด็ดตาข้าง  แขนง  และยอด  และการไว้แขนงส าหรับติดผล 
แตงหอมตอ้งเด็ดตาขา้ง  ตั้งแต่ขอ้ที่ 1-8 ออกทิ้งเพราะหากไวต้าขา้งจนเจริญเติบโตไปเป็น

แขนงแลว้ดอกกระเทยที่ติดบริเวณแขนงที่  1-8 ดงักล่าว มกัจะร่วงหรือดอกไม่สามารถเจริญเติบโต
เป็นผลที่สมบูรณ์ได ้เน่ืองจากล าตน้ยงัมีขนาดเล็กและมีจ านวนใบไม่มากพอ ดงันั้น การไวต้าขา้ง
เพื่อให้เกิดก่ิงแขนงให้ผลที่สมบูรณ์ จะเร่ิมไวจ้ากขอ้ที่ 9 เป็นตน้ไป เพื่อใช้ในการผสมเกสรให้
ไดผ้ล ในทางปฏิบตัิจะผสมดอกกระเทยให้ติดจ านวน 4 ผล แลว้จึงเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไวเ้พียง 
1-2 ผลเท่านั้น แต่มีแตงหอมบางพนัธุ์ที่ไวผ้ลไดต้ั้งแต่ 2 ผลขึ้นไป และยงัใหผ้ลที่มีคุณภาพได ้เช่น 
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พนัธุ์โกลเดน้ไลท ์และซิลเวอร์ไลท ์ของบริษทัเพื่อนเกษตรกร จ ากดั หลงัการติดผล ให้เด็ดปลาย
ยอดของแขนงทิ้งไป เหลือใบที่แขนงยอ่ย 2 ใบ จากนั้นใหเ้ด็ดตาขา้งขอ้ที่ถดัขึ้นไปจากก่ิงแขนงที่ไว ้
ผลจนถึงขอ้ที่ 25 จึงเด็ดยอดทิ้ง ซ่ึงตน้แตงหอมจะมีจ านวนใบเพยีงพอที่จะสังเคราะห์แสงเพือ่เล้ียง
ล าตน้และผล ทั้งยงัช่วยประหยดัสารละลายธาตุอาหาร ตลอดจนสามารถจดัการดูแลไดท้ัว่ถึงอีก
ดว้ย การเด็ดตาขา้ง ก่ิงแขนงและยอด ควรท าในช่วงเชา้ ซ่ึงเป็นช่วงที่พืชอวบน ้ า เด็ดง่าย ไม่เหนียว 
ตน้ไม่ฉีก ไม่ช ้า 

 
การผสมเกสร 
เน่ืองจากธรรมชาติของแตงหอมเป็นพืชผสมขา้ม โดยมีแมลงช่วยในการผสมเกสร และ

แสดงเพศดอกแบบ andromonoecieous คือ มีดอกตวัผูแ้ละดอกกระเทย (ดอกสมบูรณ์เพศ) บนตน้
เดียวกนั ดอกตวัผูจ้ะอยูท่ี่เถาหลกั ส่วนดอกกระเทยจะอยูท่ี่เถาแขนง อายแุตงหอมที่เร่ิมผสมเกสรได ้
อยูป่ระมาณ 35-40 วนั หลกัในการผสมเกสร คือ น าละอองเกสรจากดอกตวัผูท้ี่ดึงเอากลีบดอกออก
แลว้ ไปแตะเบาๆ บริเวณปลายยอดเกสรตวัเมีย บริเวณ stigma ของดอกกระเทยที่เร่ิมบาน  เวลาที่
เหมาะสมส าหรับการผสมเกสร คือ 06.00 – 10.00 น. ถา้ผสมหลงัจากน้ีอาจจะผสมไม่ติดหรือผลจะ
ไม่สมบูรณ์สวยงาม ทั้งน้ีเพราะเมือกบนยอดเกสรตวัเมียของดอกกระเทยเร่ิมแห้ง ประกอบกับ
ละอองเกสรของดอกตวัผูเ้ร่ิมหมดสภาพ หากปลูกแตงหอมจ านวนมาก อาจใช้แมลงช่วยในการ
ผสมเกสร เช่น ม้ิม แมลงวนั เป็นตน้ เพราะแมลงเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั้งในแง่เวลาที่
ใชใ้นการผสมเกสร และเปอร์เซ็นตก์ารผสมติด ในปัจจุบนัมีแตงหอมบางพนัธุติ์ดผลไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ผสมเกสร แม้ปลูกในสภาพโรงเรือนปิด เช่น พนัธุ์ซันเน็ท (Sun Netted) ของบริษทั เจียไต๋ จ  ากัด 
หรือใชฮ้อร์โมน เช่น Para chlophynoxy acetic acid เขม้ขน้ 50 ppm ฉีดพ่นลงบนดอกบาน ช่วยให้
ติดผลในขอ้ที่ตอ้งการ ขอ้ดี คือ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการผสมเกสร 

 
การตัดแต่งใบล่าง 
เม่ือตน้แตงหอมติดผลแลว้ ให้ตดัใบล่างหรือใบที่ไม่สมบูรณ์ออก เพื่อให้ตน้โปร่ง ระบาย

อากาศได้ดี แลว้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัเช้ือราบริเวณบาดแผลหลังการตดัแต่ง หรือใช้ปูนแดงป้าย
บาดแผลเพื่อป้องกันการติดเช้ือโรค ขอ้ส าคญัอีกประการหน่ึง คือ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใชใ้นการตดั
แต่ง ตอ้งเช็ดหรือฉีดพน่แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือทุกคร้ัง (อารักษ,์ 2544) 
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การแขวนผล 
หลงัจากแตงหอมติดผลแลว้ประมาณ 2 อาทิตยห์รืออายตุน้ประมาณ 49-54 วนั ผลแตงหอม

มีขนาดเท่ากบัไข่ไก่ ใชเ้ชือกไนล่อนหรือเชือกป่านแขวนผล ผกูแบบปมกระตุก ใหเ้ชือกอยูท่ี่ข ั้วผล 
แขวนผลให้อยูใ่นแนวขนานกบัพื้น เพื่อป้องกนัไม่ให้ก่ิงแขนงที่ติดผลฉีกขาด มีแตงหอมบางสาย
พนัธุ ์เช่น พนัธุซ์นัเน็ท ของบริษทัเจียไต๋ จ  ากดั ไม่ตอ้งแขวนผล ท าใหป้ระหยดัแรงงาน 
 
ตาราง  12  ขั้นตอนการผลิตแตงหอม 

 
 

วนัท่ี จ านวนวนัหลงัจากปลูก กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั 
 
 

1 ม.ค.53 
14 ม.ค.53 
4 ก.พ.53 
7 ก.พ.53 
12 ก.พ.53 
19-22 ก.พ.53 
22 ก.พ.-1 มี.ค.53 
26 ก.พ.53 
25 มี.ค.53 
4-11 เม.ย.53 

 
 

-14 
0 
22 
25 
30 
37-40 
40-47 
44 

 

-  เตรียมอุปกรณ์ปลูก 
 
-  เพาะกลา้ 
-  ปลูก 
-  เด็ดหน่อขา้งท้ิงคร้ังแรก 
-  ข้ึนคา้ง 
-  เก็บหน่อไวผ้ลวนัแรก (4 ขอ้) 
-  ผสมเกสร  ติดป้าย 
-  เด็ดยอด  ขอ้ท่ี  25 
-  คดัผล  ห่อผล  ตดัแต่งก่ิงแขนง 
-  ลดการให้น ้ า 
-  เก็บผลผลิต (45 วนัหลงัจากผสมเกสร) 

 
ที่มา:  ปรับปรุงจากมูลนิธิโครงการหลวง (2546) 

 
การเก็บเกีย่ว 
คุณภาพของแตงหอม ขึ้นอยูก่ ับลกัษณะของเน้ือ  กล่ิน และปริมาณน ้ าตาลในผล ดงันั้น

ระยะเวลาที่เก็บเก่ียว จะมีความส าคญัต่อคุณภาพของผล โดยเฉพาะการเก็บเก่ียวเพื่อส่งตลาด         
ที่ห่างไกลจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น เวลาที่ใชใ้นการขนส่งสายพนัธุ์ อุณหภูมิขณะเก็บเก่ียว 
และวธีิการขนส่ง 

ปริมาณน ้ าตาลในผล จะไม่เพิ่มขึ้นหลงัเก็บเก่ียว แต่กล่ินและคุณภาพของเน้ือ จะเพิ่มขึ้น 
ดงันั้นควรเก็บเก่ียวเม่ือมีปริมาณน ้ าตาลในผลสูงที่สุด 
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การเก็บเก่ียว อาจสงัเกตจาก สีของผวิ หรือกล่ินหอม แตงหอมเม่ือเร่ิมสุกผวิจะมีลายปรากฏ
ขึ้นมา สีเปลือกจะเร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นเหลืองปนเขียวหรือสีน ้ าตาล 

บางสายพนัธุ์สังเกตไดจ้าก ขั้วส่วนที่ติดกบัผลจะมีรอยแตก ถา้สุกจดัจะหลุดออกจากผล 
บางพนัธุจ์ะมีกล่ินหอม 

 
พันธ์ุที่ผลหลุดจากข้ัวเม่ือสุก มีระยะการเก็บเกีย่วดังนี้คือ 
ระยะที่ปลิดผลใหห้ลุดจากขั้วไดง่้าย (full slip) แต่ผลยงัแขง็ เก็บเก่ียวระยะน้ีส าหรับตลาด

ในทอ้งถ่ินหรือตลาดใกลเ้คียง 
ระยะที่มีรอยแตกที่ส่วนของขอ้ติดกบัผล ประมาณ ½ หรือ 2/3 (half-slip) เหมาะส าหรับส่ง

ตลาดที่ห่างไกล หรือสามารถเก็บรักษาได ้2-3 วนั 
การเก็บเก่ียวเพื่อส่งตลาดที่ห่างไกล ควรใชร้ะยะเวลาหลงัจากดอกบาน เพื่อให้ผลิตผลมี

คุณภาพดี สม ่าเสมอ เม่ือส่งถึงตลาด 
แตงหอมพนัธุเ์บา จะเก็บเก่ียวภายในเวลา 30-40 วนั หลงัจากดอกบาน 
แตงหอมพนัธุห์นกั จะเก็บเก่ียวภายในเวลา 45-60 วนัหลงัจากดอกบาน 
ตลาดภายในประเทศจะนิยมบริโภคระยะสุก 75-80 % ซ่ึงจะเป็นระยะที่สุกแต่เน้ือแข็ง

กรอบ ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่ นตอ้งการระยะสุกเตม็ที่ เน้ือน่ิม 
 
การบรรจุ และการเก็บรักษา (นิพนธ,์ ม.ป.ป.) 
การเก็บเก่ียวในขณะอุณหภูมิสูง ควรท าการก าจดัอุณหภูมิเฉียบพลัน (pre-cooling) ก่อน

บรรจุ โดยใชน้ ้ าเยน็ไหลผ่าน หรือใชอุ้ณหภูมิต ่าเพื่อลดอตัราการหายใจของผล ผลที่มีอุณหภูมิสูง 
จะมีอัตราการหายใจสูง ท าให้ปริมาณน ้ าตาลในผลลดลง อายกุารเก็บรักษาสั้น การลดความร้อน
แฝงในผลหลงัเก็บเก่ียว จ  าเป็นมากส าหรับการเก็บเก่ียวระยะที่มีอุณหภูมิสูง ซ่ึงจะท าให้ขบวนการ
สุกของผลเกิดขึ้นในอตัราสูง ท าใหผ้ลสุกเร็ว เก็บรักษาไดไ้ม่นาน ในอุณหภูมิต  ่า ขบวนการสุกของ
ผลจะด าเนินไปในอัตราที่ต  ่า ท  าให้ผลสุกช้าเก็บรักษาได้นาน แตงหอมที่ส่งขายตลาดที่ห่างไกล 
ควรจะฉีด หรือแช่สารเคมี เพือ่ป้องกนัการเน่าเสียของผล 

 
อุณหภูมิที่เหมาะส าหรับการเก็บรักษาคือ 2-4 °C ความช้ืนสัมพัทธ์ 95% 
Evensen (1983) ท  าการทดลองเก็บรักษาแตงหอมจ านวน 6 สายพนัธุ์ เก็บเก่ียว 3 ระยะ คือ 

สุก 100% สุก 80% และสุก 60% และเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-4.5 °C พบว่า ระยะที่เก็บรักษาได้
นานที่สุดคือ สุก 60% ในอุณหภูมิการเก็บรักษา 0 °C จะมีเปอร์เซ็นตก์ารเน่าเสียน้อยกว่าอุณหภูมิ
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อ่ืนๆ ในดา้นพนัธุ์ Roadside เก็บรักษาได้ 15 วนั ส่วนพนัธุ์ Superstar และ Classic เก็บรักษาได ้ 8 
วนั 

Cohen & Hicks (1986) ศึกษาการเก็บรักษาแตงหอมพนัธุ์ Gold Star, Saticoy and Superstar 
โดยเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5 °C และ 12.5 °C เป็นเวลา 2, 5 และ 9 วนั และ 20 °C และ 5 วนั 
พบว่า พนัธุ์ Gold Star และ Superstar สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า Saticoy ในระหว่างการเก็บ
รักษา ปริมาณของกลูโคส และฟรุกโตส จะลดลงตามระยะเวลาที่เก็บรักษาและอุณหภูมิ แต่น ้ าหนัก
แห้งและปริมาณซูโคสจะไม่เปล่ียนแปลง การเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5 °C  และ 12.5 °C เป็นเวลา 
7 วนั จะไม่มีความแตกต่างในดา้นคุณภาพของเน้ือ กล่ิน ความหวาน กบัผลที่เก็บเก่ียวใหม่ 

 
โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคญัของแตงหอม 
1. โรคราน ้ าคา้ง 
2. โรคราแป้ง 
3. โรคเห่ียว 
4. โรคแอนแทรคโนส 
5. โรคไวรัส 
6. หนอนชอนใบ 
7. แมลงวนัแตง 
8. เพล้ียไฟ 
9. หนอนแตง 
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แตงกวา 

Cucumber, Cucumis sativas 
 

แตงกวาเป็นพืชวงศ์เดียวกับแตงโม  ฟักทอง  บวบ  มะระ  ซ่ึงมีการเพาะปลูกกันอย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากเป็นพชืลม้ลุกที่มีอายกุารเก็บเก่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใชเ้วลาเพยีง 30 – 45 วนั หลงั
ปลูกก็สามารถเก็บเก่ียวได้แล้ว และเก็บเก่ียวผลผลิตได้อย่างต่อเน่ือง เกือบทุกวนัตลอดระยะเวลา 3-4 
เดือน แตงกวาจึงเป็นพชืหน่ึงที่สามารถท ารายไดไ้ดเ้ป็นอยา่งดี จากขอ้มูลการผลิตในพื้นที่โครงการ
หลวง เม่ือปี พ.ศ.2544 ผลิตได้จ  านวน 130,085 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,724,769 บาท (มูลนิธิ
โครงการหลวง, 2545) 

แตงกวาเป็นพืชผสมขา้มตามธรรมชาติ โดยอาศยัลม  แมลง  ดอกเพศผู ้และดอกเพศเมีย
แยกดอกแต่อยูภ่ายในตน้เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็นดอกเด่ียวเกิดจากบริเวณมุม กลีบดอกสีเหลือง     
5 กลีบ รังไข่มีลกัษณะกลมยาว 2-5 เซนติเมตร มีปุ่ มนูน ส่วนดอกเพศผูอ้าจเป็นดอกเด่ียวหรือเป็น
ช่อ มีกลีบเล้ียงและกลีบดอกเหมือนเพศเมีย ละอองเกสรตวัผู ้30 อนั มีกา้นชูเกสรสั้นๆ ทั้งดอกเพศ
ผูแ้ละเพศเมียจะบานในตอนเช้า และพร้อมรับการผสม โดยเกสรดอกจะหุบตอนบ่ายภายในวนั
เดียวกนั ผลแตงกวามีลกัษณะกลมยาวทรงกระบอก ความยาวผลตั้งแต่ 5-40 เซนติเมตร มีไส้ภายใน 
ปัจจุบนัพนัธุ์การคา้ในต่างประเทศมีการปรับปรุงพนัธุ์ที่สามารถติดผลได ้โดยไม่ไดรั้บการผสม
เกสร แต่ภายในผลไม่มีไส ้เน้ือกรอบ น ้ าหนกัต่อผลสูง นิยมทั้งบริโภคและแปรรูป 

ส าหรับแตงกวาที่นิยมปลูกภายใตส้ภาพโรงเรือนพลาสติกในระบบไม่ใชดิ้นนั้น ส่วนใหญ่ใช้
แตงกวาญี่ปุ่ น (Japanese cucumber) และแตงกวายโุรป (European cucumber หรือแตงกวาอังกฤษ 
ผลยาว long English cucumber) ซ่ึงแตงกวาทั้ง 2 ประเภทน้ี มีการจดัการทัว่ไปที่คลา้ยกนั จะมีความ
แตกต่างเพยีงแค่ลกัษณะบางประการของผลแตงกวาและลกัษณะอ่ืนๆ เพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้นเอง 

แตงกวาญี่ปุ่ น (Japanese cucumber, Suhyo) มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียและแอฟริกา  ลกัษณะ 
อ่ืนๆ เหมือนแตงกวาทัว่ไปแตกต่างที่ผลแตงกวาอ่อนมีหนามสั้นๆ เม่ือแก่จะหลุดออก ผิวเป็นร่อง
หรือปุ่ ม ผลสีเขียว เน้ือผลหนาฉ ่ าน ้ า เน้ือแน่น กรอบ ใส้ในมีขนาดเล็กลกัษณะคล้ายเจลล่ี (jelly) 
สามารถน าไปประกอบอาหารไดห้ลายชนิด เช่น ผดั ตม้ ดอง น่ึง หรือน ามาคั้นน ้ าเป็นเคร่ืองด่ืมหรือ 
ตกแต่งจานอาหาร (บูรพา, 2550) 

แตงกวายุโรป (European cucumber, long English cucumber) มีลกัษณะคลา้ยแตงกวาญี่ปุ่ น  
แต่มีความยาวและขนาดผลใหญ่กวา่ เป็นพชืที่มีการปลูกมากในยโุรป ไดมี้การปรับปรุงพนัธุเ์พือ่ให้
เหมาะสมต่อการปลูกในโรงเรือน ส าหรับในประเทศไทยยงัไม่พบเห็นไดบ้่อยนักตามทอ้งตลาด
ทัว่ไป แต่เช่ือวา่มีศกัยภาพทางการตลาดในอนาคต เช่น การผลิตเพื่อป้อนให้กบัโรงแรมชั้นน าที่มี
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นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือครัวของสายการบินนานาชาติ ตลอดจนซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหน่ึง
ทัว่ไป เน่ืองจากผลสด น่ารับประทาน ผวิเรียบ สีเขม้ เปลือกบาง เน้ือมาก รสชาติออกหวานเล็กนอ้ย 
เหมาะส าหรับใช้ประกอบอาหารต่างๆ ข้อดีประการหน่ึงของแตงกวายุโรปที่ปลูกเป็นการค้า
ปัจจุบนัน้ี คือ จะมีเฉพาะดอกตวัเมีย มีดอกทุกขอ้ และไม่จ าเป็นตอ้งมีการผสมเกสร ผลที่เกิดจาก
ดอกแบบน้ีเรียกว่า Parthenocarpic fruit จึงเหมาะสมกับการปลูกภายในโรงเรือนที่มีมุง้ตาข่ายปิด
ลอ้มโรงเรือนทั้งหมด (พรหมมาศ, 2541) 

 
การเพาะกล้าแตงกวา 
การเพาะกล้าแตงกวาควรเพาะในถาดเพาะ โดยใช้วสัดุเพาะส าเร็จจากต่างประเทศหรือ

มีเดีย เน่ืองจากเป็นวสัดุเพาะที่ปลอดเช้ือโรคแมลงและสะดวก การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะควรแช่
เมล็ดในน ้ าอุ่น อุณหภูมิ 55°C ประมาณ 15 นาที จากนั้นน าเมล็ดไปบ่มในผา้ที่มีความช้ืนอีก 1 คืน 
เม่ือเมล็ดเร่ิมแตกจึงน าเมล็ดไปเพาะในถาดเพาะหยอดหลุมละ 1 เมล็ด ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร รด
น ้ าให้ชุ่มตน้กลา้จะงอกภายใน 7-10 วนั เม่ือตน้กล้าเจริญเติบโต จึงให้สารละลายธาตุอาหารที่มี
ความเขม้ขน้ต ่า ค่า EC 1.0-1.5 รดตน้กลา้จนมีใบแท ้ได ้3-4 ใบ จึงท าการยา้ยลงสู่ระบบปลูกโดยตน้
กลา้จะมีอายปุระมาณ 2 สปัดาห์ 

 
การเตรียมถุงปลูก 

ใช้ถุงขาวนมขนาด 8 ×13 น้ิว ใส่กาบมะพร้าวสับประมาณ ¾ ของถุง ระหว่างใส่กาบ
มะพร้าวสบัอยา่ให้ถุงมีรอยร่ัว เพราะจะท าให้น ้ าซึมออก จากนั้นน าไปเรียงใหเ้ป็นแถวในโรงเรือน 
ระยะห่างระหว่างแถว 50 ×100 เซนติเมตร ปล่อยน ้ าใส่ถุงแช่กาบมะพร้าวทิ้งไว ้3 คืน ก่อนน าตน้
กล้าลงถุงปลูกให้เจาะขา้งถุงให้ห่างจากพื้นขึ้นมา 2 น้ิว ไม่ควรให้สูงเกิน 2 น้ิว หรือต ่ากว่า 2 น้ิว 
เพราะหากเจาะสูงเกินไปตน้แตงกวาจะไดรั้บน ้ าปุ๋ ยมาก ท าให้ล าตน้อวบเปราะไม่แข็งแรง แต่หาก
เจาะต ่าเกินไปตน้แตงกวาจะไดรั้บน ้ าปุ๋ ยไม่เพยีงพอ และสูญเสียความช้ืนไปอยา่งรวดเร็ว 

 
การปลูก 
เม่ือเตรียมถุงปลูกเสร็จแลว้น าขยุมะพร้าวที่แช่น ้ าผสมกบัปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 2 : 1 ใส่บนถุง

กาบมะพร้าวสับอีก 1 ส่วน กดให้แน่นน าตน้กล้าลงปลูก 2 ตน้ จากนั้นน าหัวน ้ าหยดมาเสียบไว ้
ระหว่างกลาง 2 ตน้ แลว้ให้ปุ๋ ยค่า EC 1.5 เม่ืออายไุด ้20 วนั จึงเพิ่มค่า EC ให้สูงขึ้นถึง 2.5 – 3.0 mS 
ส าหรับค่า pH อยูใ่นช่วง 5.5 – 5.8 

 



108 
 

การเตรียมปุ๋ ย 
เป็นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารแบบเขม้ขน้ทัว่ไปของการปลูกในระบบ Substrate คือ

ตอ้งเตรียมแม่ปุ๋ ยเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ผสม โดยแบ่งออกเป็น 2 ถัง คือ ถัง A และถัง B ที่
แนะน าส าหรับการปลูกแตงกวา 
 
ตาราง  13  สูตรละลายแบบเขม้ขน้ส าหรับการปลูกแตงกวาในขี้ เล่ือยและร๊อควลู ปริมาณน ้ า 1000 

ลิตร (×100 เท่า)  
 

ปุ๋ย ระยะเจริญเติบโต ระยะเก็บเก่ียว 
 
 

ถงั  A 

Potassium Nitrate 
Calcium Nitrate 
Iron 6% 
Ammonium  Nitrate 
 

25  kg 
125  kg 

2  kg 
4  kg 

25  kg 
100  kg 
1.5  kg 

0 to 2 kg 

 
     
 
 
 

ถงั  B 

Potassium Nitrate 
Monopotassium phosphate 
Potassium Sulphate 
Manesium Sulphate 
Manganese Sulphate 
Zinc Sulphate 
Boron 
Copper Sulphate 
Sodium Molybdate 
EC mS/cm 
pH 

25  kg 
25  kg 

- 
50  kg 

170  gm 
150 gm 
300  gm 
19  gm 
12  gm 

2.5 
5.5 

50  kg 
20  kg 
10  kg 
40  kg 

170  gm 
150  gm 
350  gm 
19  gm 
12  gm 

3.0 
5.5 

 
ที่มา:  Province of British Columbia  (1996) 
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ตาราง  14  สูตรสารละลายอาหารส าหรับการปลูกแตงกวาในระบบ Substrate ปริมาณ 1,000 ลิตร 
 

ปุ๋ย 
gm/น ้า 1,000 ลิตร 

ระยะ 
ตน้กลา้ 

ระยะ 
เจริญเติบโต 

ระยะ 
ติดดอก 

ระยะ 
ติดผล 

Ca (No3)2  •4H2O 
KNO3 
NH4H2PO4 
Mg SO4 •7H2O 
Fe  EDTA 
H3BO3 
MnCl2  •4H2O 
ZnSO4 •7H2O 
CuSO4 •5H2O 
Na2MoO4 •2H2O 
EC (mS/cm) 
pH 

413 
303 
76 

185 
20 
1.2 

0.72 
0.09 
0.04 
0.01 
1.0 
5.5 

516 
380 
95 

232 
25 
1.5 

0.72 
0.09 
0.04 
0.01 
1.2 
5.5 

620 
458 
114 
278 
25 
1.5 

0.88 
0.1 

0.05 
0.01 
1.5 
5.5 

826 
606 
152 
369 
25 
3.0 
1.0 
0.09 
0.05 
0.01 
2.0 
5.5 

 
ที่มา:  Kao (2547) 

 
การตัดแต่งกิ่งและการปลดิผล 
แตงกวาญี่ปุ่ นจะเด็ดก่ิงแขนงตั้ งแต่ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ออกทิ้งให้หมดในระยะที่ อ่อนๆ 

ประมาณ 3- 5 เซนติเมตร ไม่ควรปล่อยใหก่ิ้งแขนงยาวเกินไป จะท าใหเ้ด็ดยาก การเด็ดก่ิงแขนงควร
ท าในช่วงเชา้ เพราะก่ิงจะเปราะหักง่ายกวา่ในช่วงตอนบ่าย การเด็ดควรใชมื้อเปล่า เด็ดดีกวา่การใช้
กรรไกรหรือมีดตัด เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่านั้ นเป็นปัจจยัที่เอ้ือต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรค
ตลอดจนไม่สะดวกในการปฏิบติังาน หากมีความจ าเป็นตอ้งใชมี้ดหรือกรรไกรควรแช่ในสาร Na3PO4 

(Sodium phosphate) หรือโซดาไฟ ความเขม้ขน้ 10 ppm เพือ่ฆ่าเช้ือโรค ใหไ้วก่ิ้งแขนงเพือ่ให้ติดผล
ตั้งแต่ขอ้ที่ 6 ขึ้นไป และตดัปลายก่ิงแขนงเม่ือติดผลแลว้ให้เหลือ 2 ขอ้ ส่วนการปลิดผลจะตอ้งท า
ในช่วงที่ผลยงัอ่อนโดยเด็ดผลที่มีลกัษณะบิดงอ มีแผล หรือลกัษณะที่ไม่พงึประสงคอ่ื์นๆ 

ในแตงกวายโุรป ควรปล่อยให้มีดอกตั้งแต่ขอ้ที่ 10 ขึ้นไป อาจมีการตดัแต่งดอกออกบา้ง 
ให้สังเกตความสมบูรณ์ของล าตน้หรือปล่อยให้มีดอก ขอ้เวน้ขอ้ อยา่งไรก็ตาม จากผลการทดลอง
ของวรางคณา และถนิมนันต ์(2541) พบว่าสารละลายซิลิกอนที่ระดบัความเขม้ขน้ 100 ppm มีผล
ท าใหเ้พิม่ความสูงของล าตน้ และจ านวนผลผลิตต่อตน้ใหแ้ก่แตงกวายโุรป 
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การเก็บเกีย่วผลผลิต 
อายุการเก็บเก่ียวของแตงกวานับจากวนัปลูกประมาณ 30-40 วนั หรือหลงัจากดอกบาน

แลว้ 8-10 วนั แตงกวาส าหรับบริโภคสด ควรเลือกเก็บในขณะที่ผลยงัอ่อนอยู ่จะท าให้ไดแ้ตงกวา
เน้ือแน่นกรอบ ควรเก็บควรทยอยเก็บวนัเวน้วนัไม่ควรปล่อยให้แก่บนล าตน้เพราะจะท าให้ผลผลิต
ทั้งหมดลดลง 

 
โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคญั 
โรคที่ส าคญัไดแ้ก่  โรคราน ้ าคา้ง  โรคราแป้ง  โรคใบด่าง  โรคเห่ียว 
แมลงที่ส าคญั ไดแ้ก่ เพล้ียไฟ  เพล้ียอ่อน  ไรแดง  แมลงวนัแตง  หนอนชอนใบ เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


