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แตงโมเจียไต
บริษัท เจียไต จํากัด (สํานักงานใหญ)
1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel: +66 (2) 491-8191
www.chiataiseed.com

บริษัท เจียไต จํากัด (ออมนอย)
70 หมู 6 ถนนเพชรเกษม ต.ออมนอย
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74130
Tel: +66 (2) 023-4990
Fex: +66 (2) 023-4924

Growing Better, Together.

Growing Better, Together.

แตงโมเจียไต...ครองใจทุกคน

แตงโม หนึ่งในผลไมยอดนิยมของคนไทยดวยรสชาติหวานชื่นใจ

ชวนปลูกแตงโมเจียไต

ชวยเพิ่มความสดชื่นคลายรอน ทั้งยังมีประโยชนสูง
แตงโมจึงเปนที่ตองการของตลาดเสมอมา

ขายไดดี ขายไดทุกลูก

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่นองเกษตรกรและเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหาร เจียไตจึงขอชวนมาเตรียมความพรอม
ในการปลูกแตงโมเพื่อสรางรายได ผานการแบงปนขอมูลความรู
ดานการเกษตรที่จะชวยใหการปลูกแตงโมได

ผลิตผลงาม ขายงาย รายไดดี!!!
รูจักสายพันธุ

แตงโมเจียไต
เคล็ดลับ 5 ขอ
สูแตงโมเงินลาน
ขั้นตอนปลูก
มืออาชีพ

“ปลูกเร็ว ขายคลอง”

ขอดีของการปลูกแตงโม คือ
ใชเวลานอย ไดเงินเร็ว ราคาดี งบลงทุนไมสูง

อายุเก็บเกี่ยว
(หลังหยอดเมล็ด)

ผลผลิตเฉลี่ย/ไร

ราคาผลผลิตเฉลี่ย/กก.

งบลงทุนเฉลี่ย/ไร

60-65 วัน

4-6 ตัน

8-10 บาท

10,000 บาท

การเลือกใชปุย
วิธีใหนํ้าที่ถูกตอง

“คนปลูกไดกําไรงาม คนทานไดลิ้มรสของอรอย”

ตนทุนและ
ผลตอบแทน
โรคและแมลง
ที่ควรระวัง

จากงบลงทุนที่ไมมากแตไดกําไรขั้นตนสูงถึงราวๆ 35,000 บาทตอไร!
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเลือกปลูกแตงโมสายพันธุของเจียไตที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางสูง ทัง้ 3 สายพันธุค อื ซอนญา พลัส, เมญา และทัมอัพ
ซึ่งแตละสายพันธุแมมีจุดเดนที่แตกตางกันไป
แตคุณภาพผลิตผลที่ไดนั้นถูกใจ
ทั้งเกษตรกรผูปลูก ผูรับซื้อ และ
ผูบริโภค

(ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณตลาดขณะนั้น)

แตงโมซอนญา พลัส พันธุแทตัวจริง ดูอยางไร

ซอนญา พลัส

ขายดับี 1
อันด
“แดงแปรด หวานเจี๊ยบ ตนแข็งแรง!”
เนื้อเยอะ
เนื้อกรอบแนน
แดงแปรด
หวานเจี๊ยบ
เปลือกเหนียว
ทนขนสง

1 ผิวลายคริมสันแท

ซอนญา พลัส

แตงโมสายพันธุ
เลียนแบบ

จุดเดน : ลักษณะลายคริมสันแท
ลายสมํ่าเสมอทั่วกันทั้งผล
ไมมีสายพันธุเอเชี่ยนปน

ทรงกลมรี
ผลลายคริมสัน

จุดสังเกต :

ลายเสนดําหนาบนแถบแคบ
สีเขียวบนพื้นสีเขียวซีด

จุดสังเกต :

นํ้าหนักดี
4–6 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุแท
คุณภาพไว ใจได

ลายตาขายบนแถบหนาสีเขียวเขม
บนพื้นสีเขียวสด

2 เปลือกบาง เนื้อเยอะ
เปลือกบางแตเหนียว ทนขนสง
ปริมาณเนื้อแนนและเยอะ

เปลือกหนา
เนื้อนอย นํ้ามาก

3 รังเมล็ดเล็ก เมล็ดนอย
เมล็ดไมมาก รังเมล็ดเล็ก
คอนไปทางกลางผล

รังเมล็ดใหญและ
อยูใกลขอบ
จะทําใหเนื้อชํ้างาย

จุดเดน เนื้อสีแดงสดใส รสชาติหวานชื่นใจ เนื้อกรอบ ผลเปนลายคริมสันแท
เนื้อเยอะ เมล็ดนอย เปลือกเหนียวทนขนสง สามารถปลูกไดทุกภาคในประเทศไทย
ปลูกงาย ทํากําไรไดมากเพราะปจจุบันตลาดมีความตองการสายพันธุนี้สูง

เคล็ดลับปลูกซอนญา พลัส
ผลผลิตสูง คุณภาพเกรดเอ..ตองทําอยางไร
• เลือกใหตําแหนงการติดลูกขอที่ 15-18 ขึ้นไป
(หรือดอกตัวเมียดอกที่ 3 ขึ้นไป)
• ใหปุยบํารุงดอกและผลโดยการใหทางดินขางหลุมที่โคนตนกอนระยะ
ผสมดอก เมื่อถึงเวลาผสมดอกและติดผลออน ปุยจะละลายพอดี
ตนแตงโมจึงดึงปุย ไปบํารุงผลออนไดทนั ที วิธนี เี้ ปนการชวยเพิม่ การ
เจริญเติบโตของผล และทําใหผลมีคุณภาพดี ทรงสวย สมํ่าเสมอ

4 แดงแปรด หวานเจี๊ยบ

สีแดงไมสมํ่าเสมอ
เนื้อทราย
รสชาติหวานนอยกวา

สีแดงละเอียดทั่วทั้งลูก
เนื้อแนนกรอบ
รสชาติหวานอรอย

5 เก็บไดนาน

เก็บไดนาน 7 วัน
หลังตัดจากแปลง

7

วัน

4

วัน

เก็บไดเพียง 4 วัน
หลังตัดจากแปลง

เมญา
“ลูกใหญ เนื้อดี พิมพนิยม!”
ลูกใหญ
4–6 กิโลกรัม

ทรงหมอนยาว
ผลสีเขียวเขม
ลายตาขาย

ทัมอัพ

นนอองงใใหหมม 
มาแรง

“หวานทุกคํา ลูกดําทัมอัพ!”
จุดเดน
เนื้อแนน
กรอบหวาน

ปลูกไดทั้งป
ทนฝน

ทรงกลมรี ลูกดํา
คลายแตงโมญี่ปุน

เมล็ดพันธุแท
คุณภาพไว ใจได

เนื้อละเอียด
หวานละมุน

นํ้าหนัก
3–5 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุแท
คุณภาพไว ใจได

กลิ่นหอม

จุดเดน เนื้อสีแดงเขม เนื้อละเอียด รสหวานละมุน ผลสีเขียวเขมลายตาขาย

ลักษณะเดนคลายแตงโมญี่ปุน ผลสีเขียวเขมจนเกือบดํา จุดขายคือเนื้อแนน

ลูกใหญ ผลผลิตสูง นิยมปลูกเพราะทนฝนจึงปลูกไดทั้งป โดยเฉพาะภูมิประเทศ
ที่มีฝนมาก และสามารถไวลูกขอใกลได โดยที่ไสไมแตก

และกรอบ รสชาติหวานอรอย และมีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ นับวาเปนสายพันธุ ใหม
มาแรงทั้งในกลุมผูปลูก ผูขาย และผูบริโภค

เคล็ดลับปลูกเมญา

เคล็ดลับปลูกทัมอัพ

ผลผลิตสูง คุณภาพเกรดเอ..ตองทําอยางไร

ผลผลิตสูง คุณภาพเกรดเอ..ตองทําอยางไร

• ในฤดูรอนสามารถไวลูกแตงโมเมญาไดตั้งแตขอ 8-15
จะทําใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วขึ้น เกษตรกรก็
ไดเงินเร็วขึ้น
• ในฤดูอื่นๆ แนะนําใหไวลูกที่ขอ 13–15

บํารุงดวยธาตุอาหารหลักโดยเนนที่ปริมาณโพแทสเซียม
ไมตํ่ากวา 20% เพื่อใหได “เนื้อแนนกรอบหวาน”
ซึ่งเปนจุดขายของแตงโมทัมอัพ

เตรียมพรอมปลูก

3. ตอดอกดวยมือ
• ลูกสมบูรณ เกรดเอสูง
• ติดลูกดีขึ้น
• สามารถกําหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตไดพรอมกันทั้งแปลง

แตงโมเจียไต

แนะนํา

1. คัดเลือกดอกตัวเมียดอกที่ 2–3 สําหรับการตอดอกดวยมือ
2. ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ 6.00-10.00 น. เทานั้น

1. ใหนํ้าทีละนอยๆ แต ใหบอยๆ
• ปองกันปญหาไสลม
• รักษาความหวาน

4. แตงโม 1 ตนควรคัดไวเพียง 2 ลูก
• อายุเก็บรักษายาวนานขึ้น
• ลดโอกาสเกิดโรคจากเชื้อรา

• ลูกใหญ นํ้าหนักดี ทรงผลสมํ่าเสมอ

• ขายไดราคาสูง

แนะนํา

ปลิดผลทิ้ง คัดไวเฉพาะลูกที่สมบูรณที่สุดไมเกินตนละ 2 ลูก

แนะนํา

วางระบบนํ้าหยดเพื่อควบคุมปริมาณการใชนํ้าที่เหมาะสม

2. เด็ดยอด แตงแขนง และจัดเถาเสมอ

5. งดนํ้ากอนเก็บเกี่ยว 3 วัน
• ทําความหวานไดสูงขึ้น
• เปลือกเหนียวแข็งขึ้น ทนขนสงดี

• ทรงผลสวย สมํ่าเสมอ
• ผลผลิตสูงขึ้น
• งายตอการผสมดอกและเก็บเกีย่ วผลผลิต • ลดตนทุนและประหยัดเวลา
แนะนํา

แนะนํา

1. เด็ดยอดเพื่อใหแตงโมแตกแขนงดี ชวยเพิ่มใบ
ปกคลุมเสริมการสังเคราะหแสงและชวยไม ให
ผลแตงโมถูกเผาจากแสงแดด
2. ตัดแตงแขนงโดยเลือกเก็บแขนงทีส่ มบูรณทสี่ ดุ
ไวตนละ 3 แขนง จากนั้นจัดเถาหลักและแขนง
รองไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพแสดงการจัดเถา เหลือตนละ 3 เถา

• เพิ่มความแนนและสีแดงสวย
• รักษาคุณภาพเนื้อ เก็บรักษา
ไดนานขึ้น

หยุดใหนํ้าอยางนอย 3 วันกอนเก็บเกี่ยว

ซอนญา
พลัส

ทัมอัพ

เมญา

วิธีปลูกแตงโมเจียไต

วิธีปลูกแตงโมเจียไต

การบํารุงตน
การเตรียมแปลง

• เด็ดยอดหลังยายกลาประมาณ 7 วัน หรือระยะใบจริง 4-5 ใบ
• แตงแขนงหลังยายกลา 10-15 วัน ตัดแตงเลือกเถาที่ดีไว
3 เถาตอตน
• หมั่นจัดเถาแตงโมใหไปในทิศทางเดียวกันอยูเสมอ เพื่องายตอ
การผสมดอก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

• ไถดะและตากแดดประมาณ 7-10 วัน
• ใชโรตารี่ยอยดินใหละเอียด
• ยกรองสูงไมตํ่ากวา 30 เซ็นติเมตร
และกวางประมาณ 1–1.20 เมตร
• ติดตั้งและทดลองระบบนํ้าหยด
• คลุมพลาสติก เจาะหลุมระยะ 30-50 ซม. วางแนวขึ้นแปลง
เคล็ดลับมืออาชีพ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ปรับปรุง
พื้นที่ปลูก
ดวย

200 กก.

+

ตอไร

10-20 กก.
ตอไร
ปุยเคมีตรากระตาย
16-16-16 Blue

ปุยอินทรียหรือปุยหมัก

การเพาะกลา

10 กรัม.
ตอนํ้า
20 ลิตร

+

เลือกเมล็ดพันธุคุณภาพ
ชวงเพาะกลา 7-12 วัน

ฉีดพนอโทนิค

โปรไฟเลอร

4 กรัม.
ตอนํ้า 20 ลิตร

+
ฟอรครอป โกลเดน

เคล็ดลับมืออาชีพ

10 ซีซี
ตอนํ้า
20 ลิตร

หมั่นตรวจสอบแมลงและ
ความผิดปกติของตนกลาทุกๆวัน

อโทนิค

+

• เด็ดดอกตัวเมียดอกแรกออก เลือกดอกตัวเมียดอก
ที่สองหรือสามหรือประมาณขอที่ 13 หรือ ขอที่ 15
ขึ้นไปเพื่อทําการผสมดอก
• เด็ดดอกตัวผูท กี่ าํ ลังบานแลวปลิดกลีบดอกออกใหหมด
• แตมเกสรดอกตัวผูบนเกสรดอกตัวเมียใหทั่วกัน
ทั้งดอก เวลาที่เหมาะสมคือ 6.00-10.00 น.

เคล็ดลับมืออาชีพ

ตราเจียไต

ปุยเคมีสูตรเสมอ
สูตร 16-16-16 Blue

และ

20 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

การผสมดอก

• แชเมล็ดในนํ้าอุนประมาณ 40 องศา เปนเวลา 30 นาที
• หอเมล็ดดวยผาหมาดเปนเวลา 1-2 คืน
• นําเมล็ดลงถาดเพาะ 1 เมล็ดตอหลุม
• ยายกลาเมื่ออายุ 9–12 วันหลังเพาะ
• ใหนํ้าตนกลาทุกวันเชา บาย

อัตรางอกสูง ตานทานโรคดี

บำรุงตน

10 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

ผสมแบบดอกสดดวยมือ
เพื่อใหการผสมไดประสิทธิภาพสูงสุด
สงผลใหการติดลูกดี ลูกสมบูรณ
ผลผลิตเกรดเอสูง

อิมิดา
โคลพริด

อิมิดาโคลพริด

10 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

+
พาบินส

วิธีปลูกแตงโมเจียไต

การพัฒนาผล
• ระยะติดดอก
เคล็ดลับมืออาชีพ

ใชปุยเคมีสูตรเสมอ
สูตร 16-16-16 Blue

การเก็บเกี่ยว

• ระยะขยายขนาด
เพื่อเนน
การสรางเนื้อ

เคล็ดลับมืออาชีพ

+

ใสปุยเคมีตรากระตาย
สูตร 13-13-24

ฉีดพน
30 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

20 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

20 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

+
ฟอรครอป โกลเดน

+
ฟอนครอป.คอมบี

10 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

+
นูริช

+
พาบินส

30 ซีซี
ตอนํ้า 20 ลิตร

5 กรัม.
ตอนํ้า 20 ลิตร

+
อวาทา

โมแซท

โรคแอนแทรคโนส
โรคตนแตกยางไหล
แมลงหวี่ขาว
หนอนผีเสื้อเจาะยอดแตงโม
และหนอนไถเปลือกแตงโม

• อายุเก็บเกี่ยว 28-30 วันหลังผสมดอก
(ใชวธิ กี ารผาผลแตงโมดูเพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจในการเก็บเกี่ยว)
• งดใสปุยอยางนอย 7 วันกอนเก็บเกี่ยว
เพื่อปองกันปญหาแตงโมไสแตก
• หยุดใหนาํ้ กอนเก็บผลผลิต 3 วันเพือ่ ไมให
ปริมาณนํ้าในผลแตงโมมากเกินไป ซึ่งจะ
ชวยใหมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นและ
ทีส่ าํ คัญจะทําใหแตงโมมีรสชาติหวานอรอย
ยิ่งขึ้น

การใหปุย

ระยะเตรียมดิน

อายุ 7-15 วัน

อายุ 15-20 วัน
ระยะทอดยอด

อายุ 25-30 วัน
ระยะติดดอก-ผลเล็ก

อายุ 35-55 วัน
ระยะขยายผลสรางเนื้อ

7 วันสุดทายกอนเก็บเกี่ยว
ระยะกอนการเก็บเกี่ยว

+
งดใหปุย
ปุยอินทรียหรือปุยหมัก
200 กก.ตอไร
และ
16-16-16 บลู
10-20 กก./ไร

16-16-16 บลู
20-25 กก./ไร
(เม็ดใสทางดิน)

46-0-0
1 กก./นํ้า
100 ลิตร/ไร

15-9-20
4 กก./นํ้า
100 ลิตร/ไร

16-16-16 บลู
4-5 กก./นํ้า 100 ลิตร/ไร

13-13-24
4-5 กก./นํ้า 100 ลิตร/ไร

*อัตราทีแ่ นะนําตัง้ แตระยะทอดยอดไปจนถึงกอนเก็บเกีย่ ว
เปนการใหปยุ ทางดินโดยประยุกต ใชกบั ระบบนํา้ หยดแบบใหปยุ วันเวนวัน และใหนาํ้ ทุกวัน

การใหนํ้า
ชวงอายุ
ของ
ตนแตงโม

การใหนํ้าในดินแตละประเภท

เวลาใหนํ้า (Watering)

ดินรวนเหนียว (ดินดํา)

ใหนํ้าผานระบบสายนํ้าหยด

เชา

บาย

1-7 วัน

10 นาที

10 นาที

8-14 วัน

15 นาที

15 นาที

15-20 วัน

25 นาที

25 นาที

21-26 วัน
หลังยายกลา

30 นาที

30 นาที

27-32 วัน

40 นาที

40 นาที

33-44 วัน

45 นาที

45 นาที

45-49 วัน

20 นาที

20 นาที

50-53 วัน

งด

งด

งด

งด

หลังยายกลา

หลังยายกลา

หลังยายกลา

หลังยายกลา

หลังยายกลา

หลังยายกลา

หลังยายกลา

54 วัน

หลังยายกลา
(วันเก็บเกี่ยว)

ดินรวนเหนียวเปนดินอุมนํ้าจึงไมควรใหนํ้าเยอะจนหนาดินชุมนํ้า
เพราะหากแตงโมไดรับนํ้ามากเกินไปจะสงผลเสียตอโครงสรางเนื้อแตงโม
ความหวาน และอาจทําใหเกิดเชื้อราขึ้นได
วิธีสังเกต: ใชนิ้วมือจิ้มลึกลงในเนื้อดินเพื่อทดสอบวามีความชื้นอยูหรือไม
หากพบวาเนื้อดินขางลางชื้นเพียงพอแลวแปลวาไมตองใหนํ้ามาก

ดินรวน
ดินรวนเปนดินอุมนํ้าปานกลาง การพิจารณาใหนํ้าดูจากสภาพหนาดิน
หากหนาดินแหงสามารถใหนํ้าเพิ่มไดแตไมควรใหมากเกินไปจนหนาดินแฉะ

ดินทราย
ดินทรายเปนดินไมอุมนํ้าจึงไมสามารถกักเก็บนํ้าไวเพื่อเลี้ยงแตงโมได
เหมือนดินเหนียวหรือดินรวน ควรใชวิธีใหนํ้าทีละนอยแตใหบอย
โดยดูสภาพอากาศแตละวันประกอบเพื่อการใหนํ้าไดเหมาะสม เชน
เมื่อฟาเปดมีแดดแรงควรใหนํ้าบอยขึ้น หรือหากอากาศครึ้มไมมีแดดควรใหนํ้านอยลง

โรคและแมลงสําคัญในแตงโม

ตนทุนและผลตอบแทน *

โรคจากเชื้อรา
สาเหตุ
โรคที่พบ
วิธีปองกันและกําจัด

ความชื้นสูง ปริมาณนํ้าฝนมาก อาจทําใหเกิดการระบาดได
โรครานํ้าคาง โรคยางไหล (GSB) โรคเหี่ยวเขียว โรคราเม็ดผักกาด โรคแอนแทรคโนส
ยาคลุกเมล็ดและสารกลุมควินโตซีน อีไตรไดอะโซล

โรคจากเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุ
โรคที่พบ
วิธีปองกันและกําจัด

เชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดิน แมลงพาหะ และเมล็ดพันธุไมไดมาตรฐาน
โรคผลเนา (BFB) โรคใบจุด
ตากดิน ปลูกพืชหมุนเวียนหรือสารกลุมคารบาริล เมทอกซี่ฟโนไซด สไปนีโทแรม

โรคจากเชื้อไวรัส
สาเหตุ
โรคที่พบ
วิธีปองกันและกําจัด

แมลงปากดูด เชน เพลีย้ ไฟ เพลีย้ ออน แมลงหวีข่ าว ดูดกินนํา้ เลีย้ งทีย่ อดออนและใตใบออน

โรคใบหงิกยอดตั้ง
สารกลุมไดโนทีฟูแรน คารโบซัลเฟน เฟนโพรพาธริน ฟอโมไธออน

รายการตนทุน
(สําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร)
1. การเตรียมดิน
1.1 คาไถและยกรอง
1.2 คาปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 (อัตรา 25 กก.ตอไร)
1.3 คาปุยอินทรียเพื่อปรับโครงสรางดิน (อัตรา 25 กก.ตอไร)
1.4 คาสายยางระบบนํ้าหยด*
*ใช 1 มวน ราคา 750 บาท (ใช ได 3 รอบการปลูก)
1.5 คาพลาสติกคลุมแปลง
2. การเพาะกลา
2.1 คาเมล็ดพันธุ
2.2 คาดินเพาะกลา 1 กระสอบ
2.3 คาถาดเพาะกลา @15 บาท จํานวน 8 ถาด
2.4 คายาเคมีปองกันโรครากเนา/โคนเนา*
*1 ขวด ราคา 150 บาท (ใช ได 6 ไร)
2.5 คาแรงยายกลาลงแปลงปลูก
3. การใหนํ้าและปุย
3.1 คาปุยธาตุอาหารหลักบํารุงตนและบํารุงผล
3.2 คาปุยธาตุอาหารรองเสริมและยากําจัดศัตรูพืช
3.3 คาแรงตัดยอด แตงแขนง ผสมดอก
*1 ไร ใชแรงงาน 2 คน คนละ 300 บาท
4. ตนทุนรวม
5. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัม)
6. ราคาผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)
7. รายไดรวม (บาท/ไร)
8. กําไรขั้นตน (บาท/ไร)

แตงโม
ทัมอัพ

แตงโม
ซอนญา พลัส

แตงโม
เมญา

1,300
500
250
250

1,300
500
250
250

1,300
500
250
250

770

770

770

300
60
120
25

350
60
120
25

420
60
120
25

300

300

300

1,100
1,700
600

1,100
1,700
600

1,100
1,700
600

7,275
4,416
9
39,744
32,469

7,325
5,474
9
49,266
41,941

7,395
4,848
10
48,480
41,085

หมายเหตุ คาใชจายยังไมรวมคาจางเก็บเกี่ยวผลผลิตและคาขนสง เฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 4 บาท

