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 กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืช

ตระกูลกะหล่ำ อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า 

ผักกาดขาวปลี และผักกาดเขียวปลี ให้เตรียมรับมือ

การเข้าทำลายของ หนอนใยผัก จะมีผีเสื้อกลางคืน

ตัวเต็มวัยเพศเมีย บินมาวางไข่บนใบและใต้ใบพืช 

เมื ่อฝักออกจากไข่ หนอนจะมีลักษณะเรียวยาว

หัวแหลมท้ายแหลม จนบางคนเรียกว่า “ตัวจรวด” 

ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกมาเป็น 2 แฉก ตัวหนอนจะแทะกินหัวใบด้านล่างเป็นวงกว้าง และมักจะท้ิง

ผิวใบด้านบนที่โปร่งแสงเอาไว้ หากมีการระบาดรุนแรงหนอนจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุนเหลือแต่

ก้านใบ ทำให้ผลผลิตเสียหาย 

 การป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เป็นทรงกระบอกหรือใช้

กระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วัน/ครั้ง จะสามารถจับผีเสื้อหนอนใย

ผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก ในพื้นที่ 1 ไร่ หากติดตั้ง 80 กับดัก จะสามารถช่วยลดการใช้

สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 50% 

 ส่วนการใช้กับดักแสงไฟ ให้ใช้ หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงท่ีเหมาะสมใช้จับ

ผีเส้ือ หนอนใยผัก มากท่ีสุด ซึ่งมีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยจาก

อันตรายของแสงอัลตราไวโอเลต โดยให้ติดตั้งกับดักแสงไฟไว้รอบนอกแปลงผักพร้อมกันในพื้นท่ี 

 หากระบาดมากให้พ่นด้วย สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

หรือ คลอร์ฟีนาเพอร์ 10% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อินดอกซาคาร์บ 

15% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทรเฟนไพแรด 16% อีซี อัตรา 40-60 

มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร...โดย

ฉีดพ่นสลับกลุ่มสารและใช้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดู 

 กรณีการระบาดลดลง ให้สลับใช้เชื ้อแบคทีเรียเพื ่อหลีกเลี ่ยงหนอนใยผักสร้างความ

ต้านทาน โดยใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิส ในอัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ตระกูลกะหล่ำระวังหนอนใยผัก 



 

 

  “เดิมทีทำนาอย่างเดียว แต่สนใจอยากหาพืชชนิดอื่นมาปลูกหลังทำนา เพื่อนๆ เกษตรกร

เลยแนะนำให้ปลูกแตงร้าน เพราะมีตลาดรองรับท้ังปี ท่ีสำคัญเป็นพืชอายุส้ัน ให้ผลิตผลเร็วเพียง 

35-38 วัน แถมยังเก็บเกี่ยวได้ถึง 25-30 ครั้ง ต่อการปลูก 1 ครอป ให้ผลิตผลสูงถึงไร่ละ 5-6 

ตัน ปลูกไปสักพัก เริ่มติดใจ เพราะขายคล่องได้เงินไว แถมกำไรดี เมื่อมีลู่ทางจึงให้ลูกสาวออก

จากโรงงานมาลุยทำแตงร้านเต็มตัว ให้เขาปลูกเอง ดูแลเอง และออกลุยหาตลาดเอง ใช้พื้นท่ีปลูก

แตงร้านแค่ 2 ไร่ ก็สามารถทำกำไรได้มากถึง 5-7 หมื่นบาทต่อรอบการปลูกเลยทีเดียว” 

 สากล ศรีดี หรือ ลุงกล เกษตรกร ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.

นครสวรรค์ บอกถึงการปลูกแตงร้านหลังนา...การปลูกแตงร้าน

นั้นใช้ต้นทุนไม่มาก มีพื้นที่น้อยก็ทำได้ และที่สำคัญคือปลูกไม่

ยาก แม้แต่เกษตรกรมือใหม่อย่างลูกสาวลุงเองซึ ่งไม่เคยทำ

เกษตรมาก่อนก็ทำได้ แถมยังหาตลาดได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้า

คนกลาง ทำให้ขายผลิตผลได้ราคาดีมากขึ้นกว่าการขายผ่าน

พ่อค้าคนกลางท่ีมารับจากแปลงถึง กก.ละ 2-3 บาท 

 ส่วนจะปลูกแตงร้านอย่างไรให้ได้สตางค์ อันดับแรกอยู่ท่ีการเลือกสายพันธุ์ โดยท่ีนี่ใช้สาย

พันธุ์เขียวอมตะ 2 ของเจียไต๋ ที่มีจุดเด่นที่ทรงกระบอกสวย สีเขียวสม่ำเสมอ เนื้อหนา จากนั้น

เตรียมแปลงปลูก เริ่มจากการไถดะและตากหน้าดินประมาณ 1 อาทิตย์ แล้วจึงยกร่อง โดยมี

ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร ยกร่องสูง 30 ซม. เพื่อช่วยให้การระบายน้ำดี เพราะแตงร้าน

ไม่ชอบน้ำท่วมขัง 

 ต่อมาต้อง เตรียมระบบน้ำ...การปลูก

แตงร้านเหมาะกับการใช้ระบบน้ำหยด เพราะ

แตงร้านต้องการน้ำสม่ำเสมอ แต่ไม่ท่วมขัง 

โดยวางสายน้ำหยดให้มีจุดให้น้ำห่างกันทุก 10 

เซนติเมตร ข ้อดีของระบบนี ้ ค ือ ช ่วยคุม

ปริมาณการให้น้ำได้อย่างพอดีและทั่วถึง ลด

โอกาสการเกิดวัชพืชและศัตรูพืช อันดับต่อมาคือ การเตรียมวัสดุคลุมดิน ควรคลุมหน้าแปลงด้วย

พลาสติก โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 30 ซม. สาเหตุที่ต้องคลุมดินก็เพื่อรักษาความชื้นใน

ดิน ป้องกันวัชพืช และป้องกันการพังทลายของหน้าดินจากปัจจัยภายนอก เช่น ฝน ลม สัตว์ 

หรือมนุษย์ 

 ท่ีสำคัญต้อง เตรียมค้าง เพื่อช่วยประหยัดพื้นท่ี ลดการเกิดโรคจากเชื้อรา ช่วยให้เก็บเกี่ยว

ผลิตผลง่าย โดยแตงร้านที่ได้จะมีทรงตรงสวย สามารถทำค้างได้ทั้งแบบ “เสาหลัก” ซึ่งใช้ต้นทุน

ต่ำ หรือ “กระโจม” ท่ีมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้น โดยการปักค้างท้ัง 2 แบบ ควรทำให้เสร็จหลัง

หยอดเมล็ดไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้พอดีกับต้นแตงร้านท่ีจะเล้ือยขึ้นมา 

แตงร้านหลังนา ปลูกไม่ยาก พ้ืนที่น้อยก็ทำได้ สองไร่ได้คร่ึงแสน 



 สำหรับท่ีนี่เลือกใช้เป็นแบบเสาหลัก โดยให้ค้างมี

ความสูงราว 2.5 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาอยู่ท่ี 

1.5 เมตร เมื่อปักค้างให้มั่นคงแล้ว จึงขึงตาข่ายต่อสูง

ประมาณ 2 เมตร ด้วยเชือกปอสีขาว เบอร์ 8 ร้อย

ตาข่ายบน เพราะเป็นเชือกท่ีเหนียวและทนมาก ใช้ได้

งานได้นาน 2-3 รอบปลูก 

 ระหว่างการปลูกควร การจัดเถาและแต่งแขนง 

หมั่นดูแลแปลงปลูกแตงร้านให้สม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่ม

ปริมาณผลิตผล โดยเฉพาะการจัดเถาและแต่งแขนง 

ช่วงแรกควรมัดยอดเถาแตงร้านกับค้าง เพื่อให้ต้น

แตงร้านเลื้อยขึ้นค้างได้ ออกดอกออกผลดี และช่วง

ระยะ 15-20 วัน ควรตัดแขนงข้อที่ 1-3 ทิ้ง จะช่วย

ให้พุ่มโปร่ง แสงแดดส่องถึง ลดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวง่าย และเพื่อผลิตผลแตงร้านที่มี

ขนาด และน้ำหนักท่ีสมบูรณ์ ทรงสวย 

 สำหรับเทคนิคการดูแลบริหารจัดการ ช่วงการเตรียมดิน ให้ปุ๋ยรอง

พื้นสูตร 15-15-15 ไร่ละ 25 กก. ช่วงระยะกล้า (อายุ 7-10 วัน) ควรให้ปุ๋ย

แบบผสมและแบ่งใส่วันละ 1.5 กก. ต่อไร่ โดยผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 ไร่ละ 

1 กก. เข้ากับปุ๋ยสูตร 16-16-16 บลู ไร่ละ 5 กก. ช่วงระยะทอดยอด (อายุ 

11-27 วัน) เพื่อช่วยพัฒนาการเติบโตของทุกส่วน ควรให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 

บลู วันละ 1.5 กก.ต่อไร่ 

 ช่วงติดดอกไปจนถึงระยะขยายขนาดผล (อายุ 28-38 วัน)ในช่วงนี้เพื่อช่วยบำรุงดอกและ

ขยายผล ควรให้ปุ๋ยแบบสลับระหว่างสูตร 16-16-16 บลู หรือ สูตร 13-13-24 โดยให้วันละ 1.5 

กก.ต่อไร่ และ ช่วงระยะผลิตผล ควรบำรุงด้วยปุ๋ย โดยสลับระหว่างปุ๋ยสูตร 16-16-16 บลู หรือ 

สูตร 13-13-24 หรือ สูตร 15-9-20 โดยใส่วันละ 1.5 กก.ต่อไร่ 

กรวัฒน์ วีนิล 


