
Growing Better, Together.

ติดตอเมล็ดพันธุเจียไต : บริษัท เจียไต จํากัด (สํานักงานใหญ)

1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 491 8191

+66 (0) 2 491 8680 

contact_seed@chiataigroup.com

@chiataiseed

คูมือคูมือ

การเพาะปลูก การเพาะปลูก 

มะระเจียไตมะระเจียไตมะระเจียไต

Growing Better, Together.



มะระจีนมะระจีนมะระจีน

มะระขี้นกมะระขี้นกมะระขี้นก

ทําความรูจัก..มะระเจียไต

มะระจีน วิสตา พลัสมะระจีน วิสตา พลัส มะระจีน วิสตา พลัสมะระจีน เพชรแพร

มะระจีน วิสตา พลัสมะระขี้นก มดดํา 200

ประกอบดวยมะระจีนและมะระขี้นก ที่ตางถูกพัฒนาสายพันธุขึ้น

เพื่อตอบโจทยทั้งผูปลูก ผูขาย และผูบริโภค

รูจักสายพันธุ

มะระเจียไต
ตนทุน

การผลิต

เคล็ดลับ

มือโปร

ขั้นตอนปลูก

มืออาชีพ
การเลือกใช

ปุยและยา

โรคและแมลง

ที่ควรระวัง

เมล็ดพันธุคุณภาพ อัตรางอกสูง

เพาะปลูกงาย ตนแข็งแรง 

ผลผลิตสูง กําไรงาม



อายุเก็บเกี่ยว

(หลังเพาะเมล็ด)

60

วัน

ผลผลิต

ตอไร

4

ตัน

ความยาวผล

เฉลี่ย

38

เซนติเมตร

นํ้าหนักผล

เฉลี่ย

600-650

กรัม

อายุเก็บเกี่ยว

(หลังเพาะเมล็ด)

60

วัน

ผลผลิต

ตอไร

5

ตัน

ความยาวผล

เฉลี่ย

36-40

เซนติเมตร

นํ้าหนักผล

เฉลี่ย

650-800

กรัม
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P6
เร่ืองควรรู

                 ปลูกไดตลอดท้ังป... 

                    เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย 

มะระขี้นกเจียไต&

มะระจีน

                 ปลูกไดตลอดท้ังป... 

                    เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย 

มะระขี้นกเจียไต&

มะระจีน

เลือกวิธีเพาะกลา

ใชปริมาณเมล็ดนอยกวาและ

ไดตนกลาที่สมบูรณและสมํ่าเสมอ

ดินควรมีความช้ืนสม่ําเสมอ

มะระเจียไตปลูกขึ้นดีในดินแทบทุกประเภท

แตควรหมั่นตรวจความความช้ืนในดินอยูเสมอ

ควรไดรับแสงแดด

มะระเปนพืชที่ชอบแสงแดดจะทําใหเจริญเติบโตดี 

ทําคางเพื่อยึดเกาะ

ชวยใหงายตอการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวไดนานขึ้น

แนะนําใชระบบน้ําหยด

มะระตองการนํ้าอยางสมํ่าเสมอแตไมทวมขัง

เพื่อให ไดผลผลิตคุณภาพสูงสุดควรปฎิบัติดังน้ี

อายุเก็บเกี่ยว

(หลังเพาะเมล็ด)

45

วัน

ผลผลิต

ตอไร

3.5

ตัน

ความยาวผล

เฉลี่ย

8.6

เซนติเมตร

นํ้าหนักผล

เฉลี่ย

35-40

กรัม
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• ไถและตากดินไวประมาณ 14 วัน              

• ยกรองสูงไมตํ่ากวา 30 เซนติเมตร 

• แปลงกวาง 0.8-1 เมตร (ปลูกแบบแถวเดี่ยว) 

  หรือแปลงกวาง 1.2 เมตร (ปลูกแบบแถวคู)    

• ระยะปลูกระหวางตน 1-1.2 เมตร 

  และระยะระหวางแถว 2-3 เมตร 

• ทําคางสามารถทําไดทั้งแบบอุโมงคหรือแบบกระโจม        

• ติดตั้งและทดลองระบบนํ้าหยด

• คลุมแปลงดวยพลาสติกคลุมแปลงพรอมเจาะ

  หลุมปลูกขนาดความกวาง 15-20 เซนติเมตร 

 

• นําเมล็ดลงถาดเพาะ 1 เมล็ด/หลุม 

  กดใหลึกประมาณ 1 เซนติเมตร

• ยายกลาเมื่ออายุ 10-14 วันหลังเพาะ 

• ยายลงแปลงปลูก 1 ตนตอหลุม

          

          

วธิปีลกูมะระเจียไต วิธีปลูกมะระเจียไต

การเตรียมแปลง การตัดแตงแขนง

การเพาะกลา-ยายกลา การเก็บเกี่ยว

- เลือกใชเมล็ดพันธุคุณภาพเจียไต อัตรางอกสูง ตนแข็งแรง

- รักษาความชื้นใหสมํ่าเสมอในชวงเมล็ดเริ่มงอก (0-7 วัน) 

  อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการงอกอยูระหวาง 25-35
o
C 

เคล็ดลับมืออาชีพ

- ควรทําคางใหเสร็จกอนยายปลูก

- นิยมปกคางตามแนวหลุมที่เจาะไวโดยปกหางกัน 1.5-2 เมตร

เคล็ดลับมืออาชีพ

เคล็ดลับมืออาชีพ

- แตงแขนงชวงเชา (กอน 10.00 น.) เนื่องจากตนพืชยังมีความเปราะกรอบจึงตัดแตงไดงาย 

  ชวยลดการเกิดแผลฉีกขาดเขาถึงลําตน 

- ระหวางตัดแขนง หมั่นเช็ดมือและอุปกรณตัดแตงดวยแอลกอฮอล 70% หรือลางดวยสบู

  เพื่อลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อโรคติดตอจากตนสูตน โดยเฉพาะโรคไวรัส

ระยะหางระหวางตน
1-1.2 เมตร

•  เมือ่อาย ุ15-20 วันหลังยายปลูกควรทาํการแตง

   แขนงและใบสวนลางออก (ประมาณ 0.5-1 เมตร

   จากพื้นดิน) เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลง 

   ระบายอากาศไดด ีและชวยใหการลาํเลียงสารอาหาร

   จากลําตนไปเลี้ยงถึงสวนยอด สงผลใหการติด

   ดอกและผลสมบูรณยิ่งขึ้น  

      

มะระจีน

เริ่มเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 45-50 วันหลังยายปลูก

เก็บเกี่ยวผลผลิตได 17-20 ครั้ง (อายุของตน

เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายประมาณ 85-90 วัน)

 

มะระขี้นก

เริ่มเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 30-35 วันหลังยายปลูก 

เก็บเกี่ยวผลผลิตได 25-30 ครั้ง (อายุของตน

เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายประมาณ 95-100 วัน)

2-3 เมตรยกรอง 30 ซม.
ปลูกแบบแถวเดี่ยว

ระหวางแปลง
แปลงกวาง
0.8-1 เมตร

2-3 เมตรยกรอง 30 ซม.
ปลูกแบบแถวคู

ระหวางแปลง
แปลงกวาง
1.2 เมตร

ใหม่! ใหม่! ใหม่! ใหม่! 

การคลุมแปลงขึ้นคาง

ตนกลาหลังการยายปลูกเพาะกลาในถาดเพาะ

1 เมล็ด/หลุม

ยายกลาเมื่ออายุ 10-14 วันหลังเพาะ

ตนมะระกอนตัดแตง

หลังตัดแตง 

การเก็บเกี่ยวมะระจีน

การเก็บเกี่ยวมะระขี้นก



การใหปุยในมะระ

ระยะหลังยายกลา - ออกดอก

(7 วันหลังยายกลา)

ระยะออกดอก - ติดผล 

(30 วัน หลังยายกลา)

ระยะติดผล - เก็บเกี่ยว 

(40 - 45 วัน หลังยายกลา)
เตรียมดิน

ระยะหลังยายกลา - ออกดอก

(7 วันหลังยายกลา)

ระยะออกดอก - ติดผล 

(20 - 25 วันหลังยายกลา)

ระยะติดผล - เก็บเกี่ยว 

(35 - 40 วัน หลังยายกลา)
เตรียมดิน

ปุยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร

+ ปุย 15-15-15

อัตรา 20-25 กก. /ไร 

ปุย 16-16-16 บลู หรือ 16-16-16 

อัตรา 20 กก./ไร (เริม่ใหปุยครัง้แรก 

หลังจากยายปลูกประมาณ 7 วัน)

ปุย 16-16-16 บลู หรือ 16-16-16

อัตรา 25-30 กก./ไร + เสริมดวยปุย 

10-52-17 (มามิโกรเขียว) ทุก 7-10 วัน

ปุย 13-13-24 หรือ 15-9-20

อัตรา 25-30 กก./ไร ทุก 5-7 วัน

ปุยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร 

+ ปุย 15-15-15

อัตรา 20-25 กก. /ไร 

ปุย 16-16-16 บลู หรือ 16-16-16

อัตรา 20 กก./ไร (เริม่ใหปุยครัง้แรก 

หลังจากยายปลูกประมาณ 7 วัน)

ปุย 16-16-16 บลู  หรือ 16-16-16

อัตรา 25-30 กก./ไร + เสริมดวยปุย 

10-52-17 (มามิโกรเขียว) ทุก 7-10 วัน

ปุย 13-13-24 หรือ 15-9-20

อัตรา 25-30 กก./ไร ทุก 5 - 7 วัน

ปุยคอก

+

ปุยคอก

+

แนะนําใหนํ้าทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

ควรใหแปลงหรือใบพืชแหงกอนพระอาทิตยตกดิน

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและความชื้นในดิน หากมีการใหนํ้าในชวงบาย

เนื่องจากแปลงที่มีความชื้นสูงในชวงเย็นอาจกอใหเกิดโรคทางใบซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราไดงาย
การใหนํ้าการใหนํ้า

มะระขี้นกมะระขี้นก

มะระจีนมะระจีน



แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

+ โนดิว (เมทาแลกซิล) 20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

+ สปดบูม (อะมิโนซีวีด) 30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

+ มามีโกร 12-9-6 50 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

อิมาร  (อีมาเมกตินเบนโซเอต) 10 ซีซีตอ 20 ลิตร 

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล+ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 

  20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

+ นูริช (แคลเซียม 10.5%+โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ มามีโกร 12-27-23 อัตรา 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

+ เบสมอร 5 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

อิมาร  (อีมาเมกตินเบนโซเอต) 10 ซีซีตอ 20 ลิตร 

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล+ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 

  20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

+ นูริช (แคลเซียม 10.5%+โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 

+ มามีโกร 6-32-35 อัตรา 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

+ เบสมอร 5 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

อโทนิค 5 ซีซีตอนํ้า 1 ลิตร

แชเมล็ดพันธุ 5 ชั่วโมง 

หลังจากนั้นนํามาบมในกระติก 1-2 วัน

ตารางการใชสารปองกันกําจัดโรคแมลงและอาหารเสริม

สําหรับมะระจีนและมะระขี้นก

ตารางการใชสารปองกันกําจัดโรคแมลงและอาหารเสริมสําหรับมะระจีนและมะระขี้นก

การใชสารปองกันกําจัดศตัรพูชืและอาหารเสรมิ

การเตรียม

เมล็ดพันธุ

การยายกลา

ใบจริง 4-6 ใบ

การดูแลกลา

หลังยายปลูก

15-20 วัน

การทําคาง 

การตัดแตงแขนง

(กอนออกดอก ติดผล)

บมในกระติก 
1-2 วัน

แชเมล็ดพันธุ 
5 ชั่วโมง

5 ซีซีตอน้ํา 1 ลิตร

30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

5 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร20-30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

5 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร 20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร20-30 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร 10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

50 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

5 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

5 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

20 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร30 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร

+

+ + + + +

++++ +

++++ +

+ +



โรคและแมลงท่ีสาํคญัในมะระ

โรครากเนา โคนเนา

วิธีปองกันและแกไข

•  หากพบตนเปนโรคตองถอนทําลายทิ้งนอกแปลงทันที

•  สารกลุมควินโตซีนและอีไตรไดอะโซล หรือเมทาแลกซิล 

   ละลายนํ้ารดโคนตน หรือปลอยทางสายนํ้าหยด 

อาการ

ใบลางจะเหลืองและเหี่ยวตายอยางรวดเร็วทั้งเถา บางตนจะมี

รอยแตกหรือรอยชํ้าสีนํ้าตาลบริเวณเถาหรือโคน

โรคราแปง

วิธีปองกันและแกไข

•  สารกลุม ซัลเฟอร / คารเบนดาซิม / เบโนมิล / โพรพิเนบ / 

   ฟลูโอไพแรมและไตรฟลอกซีสโตรบิน / เพนทิโอไพแรด พนทุก 5-7 วัน

•  ตัดแตงใบที่เปนโรคและใบลางออกเพื่อใหทรงพุมโปรงมีการระบายอากาศไดดี

อาการ

มีลักษณะผงแปงสีขาวเปนหยอมๆบนใบลางและจะ

ลุกลามขึ้นไปยังใบสวนบนของตน จะเห็นเชื้อราสีขาว

ปกคลุมใบเกือบทั้งตน ตอมาใบเริ่มแหงเหลือง

อาจทําใหตนแหงตายในที่สุด 

โรคใบดาง 

วิธีปองกันและแกไข

•  สารกลุมอิมิดาคลอพริด / ฟโพรนิล / ไดโนทีฟูแรน 

•  ปายกาวเหนียวดักแมลง

อาการ

ใบดางเหลือง หยิกยน เห็นไดชัดบริเวณใบออน ตนแคระแกร็น

แมลงพาหะ : แมลงหวี่ขาว (มักพบบริเวณใต ใบ)

2. โรคจากเชื้อรา 

โรคมะระบา

วิธีปองกันและแกไข

•  สารกลุมมาลาไทออน / ฟโพรนิล / ไดโนทีฟูแรน

•  หากพบตนเปนโรคในแปลงตองถอนทําลายทันที

อาการ

ใบแกจะมีลักษณะยน หนา และปรากฏจํ้าสีเหลืองตามใบ 

ตอมาใบจะหนาขึ้นแลวคอยๆเปลี่ยนเปนสีเขียวเขมเงาคลาย

พลาสติก ตนแคระแกร็น ยอดไมเดิน

แมลงพาหะ : เพลี้ยออน

โรคยอดตั้ง

วิธีปองกันและแกไข

•  สารกลุมอิมิดาคลอพริด / ฟโพรนิล / ไดโนทีฟูแรน / สไปนโีทแรม 

•  ลดอุณหภมูเิพิม่ความชืน้โดยการใหนํา้ผานระบบสปริงเกอรในระดับ

   เหนือยอด เพื่อชวยลดปริมาณเพลี้ยไฟ

 อาการ 

 ยอดและใบหงิกงอ แหงกรอบอยางรวดเร็ว ทําใหตนพืชยืนตนตาย

แมลงพาหะ : เพลี้ยไฟ (ระบาดมากในพื้นที่แลง อากาศรอนจัด)

1. โรคจากเชื้อไวรัส

- ควบคุมความชื้นอยูเสมอ ไมควรใหนํ้ามากในชวงเย็น

- หมั่นทําลายวัชพืชซึ่งเปนที่อยูอาศัยของแมลงพาหะ

เคล็ดลับมืออาชีพ

โรคและแมลงที่สําคัญในมะระ



รายการตนทุนการปลูกมะระ 

สําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร ประมาณ 500 ตน

ตนทุนและผลตอบแทน

คาเมล็ดพันธุ

คาเตรียมดิน

คาแรงงานการหอผล/เก็บเกี่ยวผลผลิต

คาปุยและสารเคมี

คาอุปกรณทําคาง (ไมรวก ตาขาย เชือก) 

คาถุงบรรจุผลผลิต

รวมตนทุนตอไร

จํานวนผลผลิตตอไร

ราคาผลผลิตเฉลี่ย

รายไดรวม

ผลกําไรขั้นตน

1,000

1,500

3,000

5,000

3,000

500

14,000

3,500

10

35,000

21,000

1,600

1,500

3,000

5,000

3,000

500

14,600

4,500

15

67,500

52,900

1,900

1,500

3,000

5,000

3,000

500

14,600

5,000

15

75,000

60,400

หมายเหตุ   ตนทุนการผลิตอาจมีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่

รายการ

มะระจีน

มะระขี้นก
วิสตา พลัส เพชรแพร

Growing Better, Together.


