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การเตรียมแปลงปลูก
1. ไถดินตากแดดประมาณ 7 -10 วัน เพื่อทําลายวัชพืชและศัตรูพืชที่อยูในดิน ไถพรวนซ้ําอีก 1-2 ครั้ง
2. เตรียมดินโดยหวานปูนขาวในอัตรา 100 – 300 กิโลกรัม/ไร ใสปุยหมักและปุยคอกอัตรา 2,000 – 2,500
กิโลกรัม/ไร ปุยสูตร15-15-15 อัตรา 30 - 50 กิโลกรัม/ไร
3. ยกแปลงสูง 4-5 นิ้ว กวาง 120 ซม. ความยาวตามลักษณะของพื้นที่ ขุดหลุมปลูกระยะปลูก ระหวางตน
75 ซม ระหวางแถว 100 ซม.

การเตรียมพันธุ
ซื้อพันธุจากแหลงที่เชื่อถือได มีการบรรจุหีบหอที่สามารถปองกันความชื้นและอากาศจากภายนอก มีการ
ระบุวันหมดอายุที่ชัดเจน กรณีคัดเลือกพันธุใชเอง ควรคัดเลือกพันธุที่มีความสมบูรณ ไมมีโรคและแมลง
โดยนําเมล็ดพันธุที่คัดเลือกไวคลุกสารปองกันกําจัดโรคและแมลง กอนเก็บรักษาในภาชนะที่ปองกัน
ความชื้น เพื่อนํามาใชในฤดูกาลตอไป

การปลูก
การปลูกมี 2 วิธี ดังนี้
1. การเพาะกลา
- เตรียมดินเพาะกลา อัตราสวนดิน : ปุยคอก 2:1 คลุกเคลาใหเขากันใสในถาดหลุมเพาะเมล็ด เพื่อเตรียม
หยอดเมล็ดตอไป
- การเตรียมเมล็ดพันธุ นําเมล็ดแชน้ําอุน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล ประมาณ ½ ชั่วโม วางใน
อุณหภูมิหอ ง หลังเมล็ดงอกมีรากยาวประมาณ 0.5 ซม. จึงนําไปเพาะตอไป
- นําเมล็ดที่เตรียมไวหยอดลงแตหลุมเพาะเมล็ด 1 เมล็ด/หลุม กลบดินประมาณ 1 ซม.
- นําถาดเพาะกลาไปใวในบริเวณที่ไมมีแดดจัด หรือมีวัสดุพลางแสง รดน้ําทันทีดวยบัวฝอย หมั่นตรวจดู
ความชื้น โรค แมลงศัตรูพืช และใหน้ําอยางสม่ําเสมอ
- เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ ยายปลูกในหลุมที่เตรียมไว ระยะปลูกตามความเหมาะสมของแตละพืช คลุมดวย
ฟาง รดน้ําใหชุมพรอมทําคางทันที

2. การหยอดเมล็ด
- เมื่อเตรียมดินและหลุมปลูกแลว หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ด กลบดิน คลุมดวยฟาง รดน้ําใหชุม พรอมทําคาง
ทันที

การทําคาง
การทําคางสําหรับพืชตระกูลแตง ไดแก บวบ แตง ฟก น้ําเตา มะระ ตําลึง พืชเหลานี้มีมือจับเกาะ
ยึดและทําหนาที่ค้ํายันเถา พืชเหลานี้มีเถาเลื้อยคลุมและมีแขนงมากมาก ตองมีการทําคางเพื่อลดการใช
พื้นที่ และสะดวกในการดูแลรักษา ของแตง บวบ ฟก แฟง มะระ โดยใชไมไผที่มีลําตนตรง ความยาว 2.5
เมตร ปกตั้งฉากกับพื้นดินใหลึกลงไปในดิน 50 ซม. สูงเหนือผิวแปลง 2 เมตร หลุมละ 1 คาง ถาปลูกแตง
5 หลุมก็ใช 5 คาง แลวใชไมคางประเภทเดียวกันประกบสวนปลายคางใหต่ํากวาปลายคาง 25 ซม. ใหไม
คางที่ประกบขนานกับผิวแปลง แลวใชไมคํายันหัวทายขางละ 2 อันไขวไมค้ํายันตรงบริเวณที่ไมประกบ
มัดติดกับปลายไมคางสวนบน ใหโคนไมค้ํายันหางจากไมคางที่ปกขางละ 20 ซม. เพื่อใชยึดตนพืชและกัน
การกระพือของลมแรง และรับน้ําหนักเถาแตงไดเต็มที่
ควรปกคางทันทีที่หยอดเมล็ดดีกวาปกเมื่อมีตนพืชงอกขึ้นมาแลว เพราะไมคางที่ปกในภายหลัง
อาจทําใหรากพืชขาดเสียหายได นอกจากนี้การปกคางกอนยังชวยบอกตําแหนงของหลุมที่ตนพืชจะงอก
ขึ้นมาดวย
แตงชนิดตางๆ เมื่อทอดเถาออกไปก็จะมีเถาแขนง แตกออกดานขางดวย ควรเลือกเถาแขนงที่มี
ขนาดใหญใกลเคียงกับเถาหลักไว ตัดเถาที่มีขนาดเล็กทิ้งไป เพื่อไมใหมีการแยงอาหารกันและปองกันการ
เกิดโรคและแมลง เถาแขนงที่เลือกไวจะผูกกับเชือกฟางพลาสติกที่ขึงตึงระหวางไมคางแตละคาง ซึ่งจะ
ขึงเปนชั้นๆหางกันชั้นละ 30 ซม. จํานวน 4 ชั้น เมื่อแตงมีผลที่มีขนาดโตขึ้น เชน ฟกทอง แตงไทย ฟก
เขียว ซึ่งผลมีขนาดใหญ และมีน้ําหนักมาก ควรใชเชือกฟางผูกที่กานผลแตงแลวโยงเชือกมาผูกไวกับไม
คางที่ประกบไวดานบนของคาง เพื่อชวยไมใหเถาแตงตองรับน้ําหนักผลมากเกินไป
สําหรับถั่วฝกยาว ถั่วพู ถั่วเหลานี้เวลาขึ้นคางไมมีมือสําหรับจับเกาะเหมือนเถาแตง แตจะใชเถา
พันไมคางในลักษณะเวียนไปทางขวา จึงตองชวยเก็บเถาถั่วพันกับคางในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเสมอ
ลักษณะการเลื้อยพัน ชอบพันคางในแนวตั้งมากกวาในแนวนอน การปกคางถั่วใหตั้งฉากกับพื้นดิน เปนสองแถว
คูกันบนแปลงและมีไมค้ํายัน หัวแปลงจนทายแปลง ทุกๆความยาว 2 เมตร จะทําใหเก็บฝกถั่วงาย สะดวกในการ
ฉีดพนยากําจัดศัตรูพืช การปกคาง ควรปกหลุมละ 1 คาง หลังจากหยอดเมล็ดเสร็จเรียบรอยไมควรปกคางขณะที่
ตนถั่วเริ่มเลื้อยเพราะจะทําใหรากถั่วขาดช้ําเสียหายได

การทําคางมีหลายแบบอาจเปนแบบปกตั้งตรงเดี่ยวๆ ปกแบบกระโจม (4 หลุมตอกระโจม) ปกแบบ
สามเหลี่ยมหนาจั่ว ซึ่งเปนที่นิยมกันทั่วไป หรือแบบซุมโคงก็ได ตามความตองการ ความสะดวก และ
วัตถุประสงคของผูปลูก

การใหปุย
- ใสปุยเคมี 15-15-15 ระหวางเตรียมดิน และชวงออกดอก อัตรา 30-50 กก./ไร
- ใสปุย 46-0-0 เมื่อกลามีอายุ 7-15 วัน อัตรา 30 กก./ไร
- ใสปุย 13-13-21 เมื่อติดผล อัตรา 30 กก./ไร
โดยโรยสองขางของแถวปลูก พรวนดินกลบและใหน้ําตามทันที

การใหน้ํา
หลังยายกลาปลูกใหน้ําทันที หมั่นตรวจดูความชื้นและใหน้ําสม่ําเสมอ

การปองกันกําจัดโรคและแมลง
หมั่นตรวจแปลงเพื่อดูการเขาทําลายของแมลงเมื่อพบสามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงดวยการฉีดพนสาร
สกัดจากผลสะเดา หรือน้ําสมควันไม หากระบาดมากอาจฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
โรคที่สําคัญ
โรคราน้ําคาง,ราแปง,โรคเหี่ยว,โรครากเนาโคนเนา
แมลงที่สําคัญ
ดวงเตาแตง, แมลงหวี่ขาว,เพลี้ยออน,เพลี้ยไฟ,แมลงวันทองหรือแมลงวันแตง

การเก็บเกี่ยว
- ฟกทอง อายุประมาณ 80-90 วันหลังเมล็ดงอก
- ฟกเขียวหรือแฟง อายุประมาณ 60-70 วันหลังเมล็ดงอก
โดยสังเกตสีเปลือก สีกลมกลืนเปนสีเดียวกันดูนวลขึ้นเต็มผล การเก็บควรเหลือขั้วติดไวดวย เพื่อชวยใหเก็บรักษา
ไดนานขึ้น
- บวบ อายุประมาณ 40-45 วันหลังปลูก โดยเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะไมออนหรือแกเกินไป โดยเก็บเกี่ยวใหมี
ขั้วบวบติดมากับผลดวย
- แตงกวา อายุประมาณ 30-40 วันหลังปลูก ควรเก็บขณะที่ผลยังออน สังเกตไดจากมีนวลสีขาวเกาะและยังมี
หนามอยูบาง
จัดทําโดย กลุมสงเสริมการผลิตผัก

