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นัมเบอรวันฟกทองไทยตองยกใหกับเจียไต

ไมวาจะผลใหญ ผลกลาง หรือผลเล็ก

เจียไตคือผูนําตลาดฟกทองตัวจริง

เราจึงมุงมั่นพัฒนาสายพันธุฟกทอง

เพื่อใหตอบโจทยความตองการ

ของทั้งผูปลูก ผูขาย และผูบริโภคอยูเสมอ

ปลูกงาย ขายไดทุกลูก 

    สรางอนาคตมั่นคง

ปลูกงาย ขายไดทุกลูก 

    สรางอนาคตมั่นคง

พืชเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมปลูกสูง

เมล็ดพันธุคุณภาพ งอกดี 

ตนแข็งแรง ทนโรค 

ผลผลิตสูง ทรงผลสวย นํ้าหนักดี ได ใจเกษตรกร

ทนขนสง เก็บรักษาไดนาน

เนื้อหวาน มัน เหนียว ละเอียด แนน ถูกใจตลาด

ประกอบอาหารไดหลากหลาย 

รูจักสายพันธุ

ฟกทองเจียไต

วิธีใหนํ้า

ตนทุนและ

ผลตอบแทน

โรคและแมลง

ที่ควรระวัง

ขั้นตอนปลูก

มืออาชีพ

การเลือกใชปุย

และผลิตภัณฑ

อารักขาพืช

เคล็ดลับ

มือโปร

(ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณตลาดขณะนั้น)(ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณตลาดขณะนั้น)

ครองใจผูปลกู ผูขาย และผูบรโิภคครองใจผูปลกู ผูขาย และผูบรโิภค

ฟกทองเจียไต 

ตัวจริง..เรื่องฟกทองตัวจริง..เรื่องฟกทองตัวจริง..เรื่องฟกทอง



P3 P4
ทําความรูจักฟกทองเจียไต

ทําความรูจักฟกทองเจียไต

ฟกทองเจียไต ผลใหญฟกทองเจียไต ผลใหญ1 ฟกทองเจียไต ผลกลางฟกทองเจียไต ผลกลาง2

ฟกทองเจียไต ผลเล็กฟกทองเจียไต ผลเล็ก3

อันดับ

ศรีเมือง ทองใหญ 050ศรีเมือง ทองใหญ 050 ทองอําไพ 342ทองอําไพ 342

ทองอําพัน 346ทองอําพัน 346ทองอําไพ 426ทองอําไพ 426

ทองสยามทองสยาม

ลูกใหญตัวจริง     เนื้อเหนียวหวานมัน     คุณภาพเกรดเอลูกใหญตัวจริง     เนื้อเหนียวหวานมัน     คุณภาพเกรดเอ

ศรีเมือง 16ศรีเมือง 16 ทองคํา 443ทองคํา 443

บึงกาฬ 21บึงกาฬ 21

 ยอดนิยม 

พันธุดีพันธุดี



ทนไวรัส

พันธุแรก
ทนไวรัส

พันธุแรก

รูปเปรียบเทียบทองสยาม vs พันธุอื่น

รูปความสวยงามของผลผลิต

ทําไมตอง?

ฟกทองเจียไต “ทองสยาม” 

“ทองสยาม” ฟกทองทนไวรัส

สุดยอดฟกทองทนไวรัสตัวจริงสายพันธุแรก! 

อายุเก็บเกี่ยว

(หลังเพาะเมล็ด)

85-90

วัน

ผลผลิตตอไร

4-6

ตัน

นํ้าหนักผลเฉลี่ย

5-7

กิโลกรัม

ทนไวรสั SLCCNV

โรคใบหงกิจากแมลงปากดดู

ทนไวรสั SLCCNV

โรคใบหงกิจากแมลงปากดดู

ทนขึ้น 

แกรงขึ้น

อึดขึ้น  

เยอะขึ้น 

: ทนโรคใบหงิก (SLCCNV) จากแมลงปากดูดไดจริง! 

: ตนแข็งแรงขึ้น ความรุนแรงของโรคทางใบลดลงอยางเห็นไดชัด

: ปรับตัวกับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศไดดี

: ผลผลิตเกรดเอเยอะขึ้น ขายไดราคาสูงขึ้น  

• การันตผีลใหญแปน ผิวคางคกสมํ่าเสมอ 

• เนื้อเหลืองอมเขียวเล็กนอย 

  เนื้อหวาน มัน เหนียว ละเอียด แนน

คุณภาพเนนๆยืนหนึ่งไมเปลี่ยนคุณภาพเนนๆยืนหนึ่งไมเปลี่ยน“ ”



ฟกทองผลใหญที่สุดในตลาดฟกทองผิวคางคก 

ทรงสวยตนแข็งแรง ผลผลิตเกรดเอสูง

เนื้อแนนเหนียว รสหวานมัน ทนขนสง เก็บไดนาน

ปลูกฟกทองขนาดใหญตองใหความสําคัญเร่ืองนํ้า

แนะนําการใหนํ้า 2 ระบบ คือระบบนํ้าหยดควบคูกับ

ระบบสปริงเกอร เมื่อฟกทองไดรับนํ้าเพียงพอผลจะสวย 

ทรงสมํ่าเสมอ การันตีคุณภาพเกรดเอสูง 

*ระยะพัฒนาผลหามขาดนํ้าเด็ดขาด 

85-90 5-7 6-8

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ทองอําไพ 426ฟกทอง ทองอําไพ 426ฟกทอง ทองอําไพ 426

ผลใหญ แปนสวย ทนขนสงผลใหญ แปนสวย ทนขนสง

ฟกทองผลใหญ ทรงแปนสวย ผิวคางคก

 ปลูกงาย ผลผลิตสูง

เนื้อหนาเหนียวมัน ทนขนสง เก็บไดนาน

เพื่อใหไดผลผลิตดีสมํ่าเสมอ ควรผสมดอก

ดวยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สําหรับชวงเวลา

ในการผสมเกสรติดดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น. 

ตําแหนงของการติดผลที่เหมาะสม

คือ ขอที่ 12 ขึ้นไป 

85-90 4-6 5-7

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ทองอําไพ 342ฟกทอง ทองอําไพ 342ฟกทอง ทองอําไพ 342

ผลใหญ ติดผลด ีทนขนสงผลใหญ ติดผลด ีทนขนสง

ฟกทองผลใหญ ไหลยก พูหนา

ตนแข็งแรง ผลผลิตสมํ่าเสมอ

เนื้อเหนียวมัน สีสวย ทนขนสง เก็บไดนาน

เพื่อใหไดผลผลิตดีสมํ่าเสมอ ควรผสมดอก

ดวยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สําหรับชวงเวลา

ในการผสมเกสรติดดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น.

ตําแหนงของการติดผลที่เหมาะสม

คือขอที่ 12 ขึ้นไป 

85-90 4-6 5-7

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ทองอําพัน 346ฟกทอง ทองอําพัน 346ฟกทอง ทองอําพัน 346

ผลใหญ พหูนา เก็บไดนานผลใหญ พหูนา เก็บไดนาน

ฟกทองผลใหญ ทรงสวย

ติดผลดี ผลผลิตสมํ่าเสมอ

เนื้อแนนหวาน ทนขนสง เก็บไดนาน

เพื่อใหไดผลผลิตดีสมํ่าเสมอ ควรผสมดอก

ดวยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สําหรับชวงเวลา

ในการผสมเกสรติดดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น. 

ตําแหนงของการติดผลที่เหมาะสม 

คือ ขอที่ 12 ขึ้นไป 

85-90 4-6 5-7

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ศรเีมือง ทองใหญ 050ฟกทอง ศรเีมือง ทองใหญ 050ฟกทอง ศรเีมือง ทองใหญ 050

ฟกทองเจียไต ผลใหญ

ผลใหญมาก กนหนา เกรดเอสงูผลใหญมาก กนหนา เกรดเอสงู

ฟกทองเจียไต ผลใหญ



ฟกทองเจียไต ผลกลาง

เก็บเก่ียวไว ทรงสวยเก็บเก่ียวไว ทรงสวย

ฟกทองผลกลาง ผิวคางคก 

สีเขียวเขม เจริญเติบโตดีทุกฤดูกาล

ผลผลิตสูง เนื้อละเอียดสวย

สีเหลืองอมสม รสชาติหวานมัน

เปนสายพันธุที่เดนเรื่องความหวาน

จึงควรงดนํ้า 10-12 วันกอนการเก็บเกี่ยว 

เพื่อใหมีคุณภาพเนื้อที่ดี เนื้อแข็ง

และมีรสชาติหวานเพิ่มขึ้น

75-80 3-4 2-3

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ศรีเมือง 16ฟกทอง ศรีเมือง 16ฟกทอง ศรีเมือง 16

ลายขาวตอกแทลายขาวตอกแท

ฟกทองลายขาวตอกแท  ผลกลาง 

เนื้อแนนหวาน สีเหลืองอมสม ตนแข็งแรง

ทนแลง สามารถเจริญเติบโตได

ในพื้นที่ขาดนํ้า เก็บเกี่ยวเร็ว

แมเปนสายพันธุที่เดนเรื่องทนแลง 

แตระยะหลังผสมดอกไมควรขาดนํ้า

เพราะอาจสงผลใหลูกหลุดรวงได

75-80 3-4 2-3

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง ทองคํา 443ฟกทอง ทองคํา 443ฟกทอง ทองคํา 443

ฟกทองเจียไต ผลเล็ก

โตดี เน้ือเหลอืงสมโตดี เน้ือเหลอืงสม

ฟกทองผลเล็ก ผิวคางคก สีเขียวเขม

เนื้อเหลืองอมสม เหนียวมัน รสชาติหวาน

เจริญเติบโตดี ติดผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว 

แนะนําปลูกวิธีขึ้นคาง

เพื่อประหยัดพื้นที่

และงายตอการดูแลและเก็บเกี่ยว

 

70-75 2-3 0.8-1.2

ลักษณะประจําพันธุ

เคล็ดลับมืออาชีพ

ฟกทอง บึงกาฬ 21ฟกทอง บึงกาฬ 21ฟกทอง บึงกาฬ 21



• ไถและตากดินไวประมาณ 14 วัน 

• ระยะหางระหวางแปลง 4-5 เมตร ยกรองสูงไมตํ่ากวา 

  50 เซนตเิมตรและระยะหางระหวางตน 80-100 เซนตเิมตร

• ติดตั้งและทดลองระบบนํ้าหยด

• คลุมแปลงดวยพลาสติกคลุมแปลงความกวา 1.20 เมตร 

  โดยใชดินกลบชายพลาสติกตลอดแนวทั้งสองดาน

- เลือกใชเมล็ดพันธุคุณภาพเจียไต อัตรางอกสูง ตนแข็งแรง

- ควรใหนํ้าเปนฝอยละเอียดและรักษาความชื้นสมํ่าเสมอในชวงเมล็ดเริ่มงอก (0-2 วัน)

- ตนกลาควรไดรับแสงแดดทุกวันในชวงเชา 

• แชเมล็ดในนํ้าอุนเปนเวลา 30 นาที

• หอเมล็ดดวยผาหมาดเปนเวลา 1-2 คืน

• นําเมล็ดลงถาดเพาะ 1 เมล็ด/หลุม

• ยายกลาเมื่ออายุ 10-12 วันหลังเพาะ

          

• เมื่อแขนงมีความยาวประมาณ 

  10-15 เซนติเมตร เลือกแขนงที่สมบูรณ

  มีขนาดเทากันไว 3-4 แขนง/ตน         

• เด็ดยอดเมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุ

  ประมาณ 10-15 วันหลังยายปลูก เพื่อ

  ชวยใหตนฟกทองแตกแขนงดีและเร็วขึ้น          

                

   

• เด็ดดอกตัวผูที่กําลังบานแลวปลิดกลีบดอกออกใหหมด  

• แตมเกสรดอกตัวผูบนเกสรดอกตัวเมียใหทั่วกันทั้งดอก 

• เวลาที่เหมาะสมคือ 6.00-9.00 น.

• ตําแหนงของการติดผลที่เหมาะสมคือ ขอที่ 12 ขึ้นไปและ

  ผลถัดไปควรอยูชวงขอที่ 3-4 

  ถัดจากขอที่ติดผลแรก 

วธิปีลกูฟกทองเจียไต
วิธีปลูกฟกทองเจียไต

การเตรียมแปลง

การตัดแตงและเด็ดยอด

การเพาะกลา การผสมดอก

เคล็ดลับมืออาชีพ

ศึกษาประวัติแปลงและเริ่มไถแปลงที่ไมมีโรคกอนแลวจึงไถแปลงที่มีประวัติเปนโรคลําดับสุดทาย 

เคล็ดลับมืออาชีพ

วางแผนการไถพรวนพื้นที่กอนเสมอ! 

เคล็ดลับมืออาชีพ

เคล็ดลับมืออาชีพ

- การจัดแขนงที่เลือกใหเลื้อยไปทางเดียวอยางเปนระเบียบจะงายตอการจัดการแปลง

  และการดูและรักษา โดยเฉพาะในชวงผสมดอก

- ไมควรจัดแขนงเวลาเชา เพราะแขนงมีความอวบนํ้าสงผลใหหักเปราะไดงาย

- ควรฉีดพนสารปองกันเชื้อราทันทีตรงบริเวณที่เด็ดยอดเพื่อปองกัน

  ไมใหเชื้อราเขาทําลายตน 

ผสมแบบดอกสดดวยมือเพื่อใหการผสมไดประสิทธิภาพสูงสุด 

สงผลใหการติดลูกดี ลูกสมบูรณ ผลผลิตเกรดเอสูง

4-5

เมตร
50 ซม.

ระยะระหวางแปลงและการยกรอง

80-100

เซนติเมตร

ระยะหางระหวางตน

หอเมล็ด
1-2 คืน

แชเมล็ด
ในนํ้าอุน 
30 นาที

ยายกลา
เมื่ออายุ

10-12 วัน

1 เมล็ด/หลุม

ดอกเพศเมีย ดอกเพศผู

แตมเกสรดอกตัวผูบนเกสรดอกตัวเมีย

การยกรองและคลุมแปลง

การเพาะกลาในถาด

การเตรียมแปลง

การจัดเถา

ตนฟกทองเริ่มมีใบจริง ระยะมีใบจริง 4-5 ใบ



• ระยะติดผลใหนํ้าทุกวันอยางสมํ่าเสมอ 

   วันละ 30 นาที 

• ปรับใชสูตรปุยที่เหมาะกับระยะติดดอก ออกผล

• ตรวจแปลงอาทิตยละ 1 ครั้ง หากพบผลเนา

   ใหเด็ดและทําลายทิ้งออกจากแปลงทันที 

เก็บใหมีขั้วผลติดอยู เก็บที่อายุ 25-30 วัน หลังผสมดอก (เพื่อคุณภาพการบริโภคดี) 

สังเกตผิวผลฟกทองจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีเขียวเขมขึ้นและมีไขสีขาว (หรือนวล) 

ขึ้นรอบๆผลแปลวาพรอมเก็บเกี่ยว

โรคและแมลงท่ีสาํคญั
วิธีปลูกฟกทองเจียไต

การพัฒนาผล

การเก็บเกี่ยว

เมื่อพบวาดินมีความชื้นสูง ควรรองผลฟกทองดวยถาดโฟม

หรือไมไผเพื่อไมใหผิวฟกทองสัมผัสดินโดยตรง 

เพื่อปองกันเชื้อราที่กอใหเกิดโรคผลเนา

เคล็ดลับมืออาชีพ

การขึ้นนวลของผลฟกทองแบงไดเปน 3 ระยะ คือ 

เคล็ดลับมืออาชีพ

นวลที่ 1

เริ่มมีไขสีขาวปรากฏจาก

บริเวณขั้วผลและกนผล

นวลที่ 2

ไขสีขาวปรากฏชัดเจน

บริเวณขั้วผลและกนผล

แตยังไมเต็มผล  

นวลที่ 3

ไขสีขาวขึ้นเต็มทั่วทั้งผล 

การรองผลฟกทองดวยถาดโฟม

เพื่อปองกันโรคผลเนา

โรคราแปง

วิธีปองกัน

• กําจัดวัชพืช ทําใหแปลงปลูกอากาศถายเทไดดี

• หากพบวามีการเกิดโรคใหฉีดพนดวยสารที่มีสวนประกอบของกํามะถันผงทันที

อาการ

มีราสีขาวคลายผงแปงปกคลุมสวนตางๆ ทั้งตน 

ใบ ผลฟกทอง จะทําใหใบเหลือง กานใบหักพับ 

ลักษณะตนเหมือนตนแก ทั้งที่ยังไมถึงฤดูเก็บเกี่ยว

ภาพแสดงลักษณะโรคราแปง

ไดแก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ
ไวรัสจากแมลงปากดูด 

วิธีปองกัน

• ชวงการปลูก กําจัดวัชพืชและพืชอาศัย 

   ไมใหเปนที่อยูของแมลงพาหะ

• ปองกันดวยกับดักกาวเหนียว หลังยายกลาใหใช

  สารกําจัดแมลงกลุมปากดูดชนิดดูดซึมรองกนหลุมหรือโคนตน

• เมื่อพบตนที่เปนโรคใหถอนทําลายแลวจึงใสถุงขยะปดใหมิดชิด

  นําออกไปทิ้งนอกบริเวณแปลงทันที

• หากพบแมลงปากดูดในแปลงใหจัดการทันทีดวยสารกําจัดแมลงชนิดฉีดพน

• หลังเก็บเกี่ยว ทําความสะอาดแปลงและพื้นที่รอบๆ ไมใหแมลงมีที่อยู

อาการ

ใบดางเหลือง ยอดหงิกงอ ใบยอดยน ทําใหตนแคระแกร็น 

ไมติดผล หรือผลบิดเบี้ยว หากเปนมากอาจทําใหตนตาย

ภาพแสดงลักษณะใบหงิกจากไวรัส

ภาพแมลงหวี่ขาว



การใชปุย

 16-16-16 Blue หรือ 16-16-16 

อัตรา 25-30 กก./ไร

 16-16-16 Blue หรือ 16-16-16 

อัตรา 25-30 กก./ไร

+
+

46-0-0

อัตรา

10 กก./ไร

13-13-24

อัตรา

25-30 กก./ไร

15-9-20

อัตรา

25-30 กก./ไร

หรือ หรือ

15-15-15

อัตรา

25-30 กก./ไร

ปุยคอก 

อัตรา 

200-400 กก./ไร

ปุยคอก

ระยะหลงัผสมเกสร - เริม่ติดผล

(อายุ 45-55 วนั)
เตรียมดิน รองพื้น

ระยะบํารุงตน (เริ่มมีใบจริง 3-4 ใบ)

(อายุ 10-14 วันหลังจากงอก)

ระยะเลื้อย ทอดยอด กอนออกดอก

(อายุ 25-30 วัน)

ระยะบํารุงผล สรางเนื้อ

(อายุ 65-75 วัน)



ตารางการใชสารปองกันกําจัดโรค แมลง และอาหารเสริมในฟกทอง

การใชสารกําจัดศตัรพูชืและอาหารเสรมิ

อโทนิค

10 ซีซี

อโทนิค

10 ซีซี

อโทนิค

10 ซีซี

มามีโกร 12-9-6

30 ซีซี

มามีโกร 12-9-6

30 ซีซี

ฟอนครอป.คอมบี

20 ซีซี

เทนเอ็ม

20 กรัม

โมแซท

20 ซีซี

โปรไฟเลอร

20 กรัม

มามโีกร 10-52-17

30 กรัม

นูริช

30 ซีซี

นูริช

30 ซีซี

ฟอนครอป เซตพลัส 

20 ซีซี

ฟอรครอป โกลเดน

20 ซีซี

เทนเอ็ม

20 กรัม

โปรไฟเลอร

20 กรัม

บอกทริน

20 ซีซี

อัลทาคอร

5 กรัม

มามโีกร 21-21-21

30 กรัม

สปดบูม

30 ซีซี

ฟกทอง

อายุ 7-10วัน

หลังหยอด

เริ่มเปนใบจริง

เริ่มแตกพุม

ใกลออกดอก

เริ่มติดลูก

ฟกทอง

อายุ 7-10วัน

หลังหยอด

เริ่มเปนใบจริง

เริ่มแตกพุม

ใกลออกดอก

เริ่มติดลูก

ระยะระยะ การใชอาหารเสริมอัตราตอนํ้า 20 ลิตร

โมแซท

20 ซีซี

เทนเอ็ม

20 กรัม

โนดิว

20 กรัม

ไพรีซาน

20 ซีซี

เทนเอ็ม

20 กรัม

 โปรไฟเลอร

20 กรัม

โมแซท

20 ซีซี

การใชสารปองกันอัตราตอนํ้า 20 ลิตร

ผสมเบสมอร (สารเสริมประสิทธิภาพ) 5 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร ทุกครั้ง

ในขั้นตอนสุดทายของการผสมสาร

หมายเหตุ 



ฟกทองปลูกไดทัว่ประเทศไทย ใชนํา้ในปริมาณนอย 

แตถาหากปลูกบนพื้นที่ใหญปริมาณนํ้าไมเพียงพอ 

แนะนําใหติดตั้งปมบาดาล หรือ ปมซับเมอรส เพื่อ

ความสะดวกและใหไดปริมาณนํ้าที่เพียงพอกับที่

                      พืชตองการ

รายการตนทุน

(สําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร ประมาณ 800 ตน)

ฟกทอง

ขนาดกลาง

1,300

850

250

250

770  

4. ตนทุนรวม

5. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัม)

6. ราคาผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)

7. รายไดรวม (บาท/ไร)

8. กําไรขั้นตน (บาท/ไร)

ฟกทอง

ขนาดใหญ

1,300

850

250

250

770

ฟกทอง

ขนาดเล็ก

1,300

850

250

250

770

1.1 คาไถและยกรอง

1.2 คาปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 (อัตรา 50 กก.ตอไร)

1.3 คาปุยอนิทรียเพ่ือปรับโครงสรางดนิ (อตัรา 25 กก.ตอไร)

1.4 คาสายยางระบบนํ้าหยด* 

     * ใช 1 มวน ราคา 750 บาท (ใชได 3 รอบการปลูก)

1.5 คาพลาสติกคลุมแปลง

2. การเพาะกลา

3. การใหนํ้าและปุย

1. การเตรียมดิน

  3.1 คาปุยธาตุอาหารหลักบํารุงตนและบํารุงผล

  3.2 คาปุยธาตุอาหารรองเสริมและยากําจัดศัตรูพืช

  3.3 คาแรงตัดยอด แตงแขนง ผสมดอก 

      * 1 ไร ใชแรงงาน 2 คน คนละ 300 บาท

420

60

200

300

1,100

2,500

600

ตนทุนและผลตอบแทน

หมายเหตุ   รายการตนทุนนี้ยังไมรวมคาจางเก็บเกี่ยวผลผลิตและคาขนสง 

  2.1 คาเมล็ดพันธุ (100g)

      * ราคาเมล็ดพันธุอาจแตกตางตามสายพันธุ

  2.2 คาดินเพาะกลา 1 กระสอบ

  2.3 คาถาดเพาะกลา @50 บาท จาํนวน 4 ถาด (ถาด 200 หลุม)

  2.4 คาแรงยายกลาลงแปลงปลูก

8,600

4,000

8

32,000

23,400

570

60

200

300

1,100

2,500

600

8,750

4,000

10

40,000

31,250

340

60

200

300

1,100

2,500

600

8,520

3,840

7

26,880

18,360

การใหนํ้า

10.00 - 11.00 น. 

นาที 30 

ระบบนํ้าหยด

10.00 - 11.00 น. 

นาที 15 

สปริงเกอร

ฤดูรอน

10.00 - 11.00 น. 

นาที 15 

สปริงเกอร

10.00 - 11.00 น. 

นาที 30 

ระบบนํ้าหยด

ฤดูหนาว

10.00 - 11.00 น. 

นาที 30 

ระบบนํ้าหยด

ฤดูฝน

เคล็ดลับมืออาชีพ

ปมซับเมอร

เจาะลงไปใตดิน ลึก 50 เมตร


