
ปุย
คอ

ก

•  วางถาดเพาะในโรงเพาะกลาที่พลางแสงดวยสแลนสีดำ 50%  

•  รดน้ำเชาและบาย *งดน้ำช�วงเย็น เพราะจะทำให�เกิดโรคง�าย*

•  ใหปุยเมื่อตนกลางอกพนวัสดุปลูก *รดปุ�ยวันเว�นวัน และรดสารเคมีป�องกันเชื้อราสัปดาห�ละครั้ง*

¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
“ÁÐà¢×Íà·È”

áÁÅ§ÈÑµÃÙ
¢Í§ÁÐà¢×Íà·È

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

•  คัดเมล็ดลีบ ดำ หรือไมสมบูรณทิ้ง

•  นำเมล็ดใสถุงตาขาย/ผาขาวบาง แลวนำไปแช

    ดวยโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร) 5% 

    (น้ำ 95 สวน : ไฮเตอร 5 สวน) ประมาณ 5 นาที  

•  ลางดวยน้ำไหลผาน 25-30 นาที หรือจนหมด

    กลิ่นโซเดียมไฮเปอรคลอไรด (ไฮเตอร)

•  วางลงบนกระดาษเพาะหรือหอดวยผาชุบน้ำบิดหมาด

    ที่ผสมสารเคมีปองกันเชื้อรา หมั่นพรมน้ำไมใหแหง

•  เมล็ดจะเริ่มแตกตุมราก 3-5 วัน แลวจึงยายลงถาดหลุมเปนลำดับตอไป 

บ�มเมล็ด

ดูแลต�นกล�า 

• ผสมวัสดุเพาะใหเขากัน (แกลบดิบ แกลบดำ กากตะกอนหมอกรองน้ำตาล

 ขุยมะพราว อัตรา 2:1:1:0.5) หรือใชพีชมอส 
 *ควรใช�วัสดุเก�า นำมากองในที่โล�ง 1 ป� ก�อนผสม*

•  ใสวัสดุเพาะลงในถาดเพาะ รดน้ำใหชุม ใชไมเจาะหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.

•  หยอดเมล็ดที่แตกตุมมีรากสีขาว 1 เมล็ดตอหลุม กลบบางๆ แลวรดน้ำใหชุม 

 คลุมดวยกระดาษหนังสือพิมพ รดน้ำอีกครั้ง

•  ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกพนวัสดุเพาะ เอาหนังสือพิมพออก

• ไถดะและไถแปรตากดินอยางนอย 14 วัน

   ใสปุยคอก 2-3 ตัน/ไร

• ไถพรวนและขึ้นแปลง โดยมีรองระบายน้ำ

   ระหวางแปลง

• รดน้ำใหชุม

•  ยายปลูก *ควรย�ายปลูกช�วงเย็น*

       •  ระยะปลูก 40x50 ซม.

              •  ยายปลูกหลุมละ 1 ตน 

1 เมล็ดต�อหลุม

2 วัน

รากงอก
3-5 วันคัดเมล็ด

น้ำ 95 ส�วน : ไฮเตอร� 5 ส�วน

แช�ไฮเตอร� 5% 
ประมาณ 5 นาที  

ระยะตนกลา

เตร�ยมแปลง 

ย�ายปลูก 

ระยะตนกลาระยะตนกลา

เตรียมแปลงยายปลูกเตรียมแปลงยายปลูก

เพาะเมล็ด

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

30 20 10
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

10 52 17
อาหาร
เสริม

อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ปุยเกล็ด

9 27 34
อาหาร
เสริม

อายุ 1-7 วัน อายุ 8-14 วัน อายุ 15-21 วัน 

•  พนยาปองกันกำจัดโรคและแมลง

    สลับกับน้ำสมควันไม ทุก 5-7 วัน 

ปุย
13 13 21

หลังยายปลูกหลังยายปลูก

ให�ปุ�ย 3 ระยะ

* ในช�วงระยะติดผล ควรฉีดพ�นปุ�ยธาตุอาหารรองแคลเซียมและโบรอน เพ�่อป�องกันอาการผลก�นเน�า

ระยะเจร�ญเติบโต
ช�วง 0-39 วันหลังย�ายปลูก 

ระยะติดดอก-ติดผล
ช�วง 40-59 วันหลังย�ายปลูก

ระยะติดผล-เก็บเกี่ยว
ช�วง 60-90 วันหลังย�ายปลูก25 กิโลกรัม/ไร�

ทุก 15 วัน

ตัดแต�งทำค�าง *เพ�่อลดการแพร�ระบาดโรคและแมลง

• เริ่มทำคางหลังยายปลูกมะเขือเทศไดประมาณ 1-2 สัปดาห 

• ใชไมไผทำคาง 2 ฝง ยึดหางกัน 3 เมตร ใชเชือกไนลอนยึดประมาณ 2-3 ชั้น จากนั้น

 ใชเชือกปานมัดยึดจากบนลงลางเปนเสนตรง เพื่อใหมะเขือเทศเลื้อยไปกับเชือกได

• ตัดหรือเด็ดตาขาง กิ่งแขนงดานลางออกใหหมด รวมทั้งเด็ดดอกชอแรกออก

 - การตัดแตงกิ่งพันธุพุมหรือกึ่งเลื้อย เริ่มไวกิ่งที่อยูใตดอกชอแรกขึ้นไป กิ่งดานลาง

  ตัดออกใหหมด โดยไมตองเด็ดตาขางดานบน ปลอยใหมีการเจริญตามปกติ

 - การตัดแตงกิ่งพันธุเลื ้อย เหลือกิ่งไว 2 กิ่ง คือ กิ่งหลัก (กิ่งที่ติดดอกชอแรก) 

  และก่ิงท่ีอยูตำแหนงใตดอกชอแรก รักษา 2 ก่ิงหลักไวตลอด โดยทยอยตัดก่ิงแขนง  

  ออกจนสิ้นสุดการใหผลผลิต 

• ตัดแตงใบดานลางที่แกหรือเปนโรคออก เพื่อใหมีการระบายอากาศไดดี และไมแพร

 กระจายเชื้อ

• การตัดแตงชอผลเพื่อใหผลผลิตของมะเขือเทศมีคุณภาพดีและสม่ำเสมอ โดยมะเขือเทศ

 รับประทานสดผลใหญ จะไวผลตอชอประมาณ 4-6 ผล สำหรับมะเขือเทศรับประทานสด

 ผลเล็ก จะไวผลตอชอประมาณ 8-12 ผล ขึ้นกับพันธุ

• ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและ  
 ยอดออนของพืช 
• เกิดจุดสีเหลืองบนใบพืช ใบพืชหงิกงอ   
 ขอบใบมวนลง ดานลาง ตนแคระแกร็น   
 และเหี่ยว

ป�องกันกำจัด
• ใชกับดักกาวเหนียว 
• ฉีดพนดวยเชื้อราบิวเวอเรีย/พืชสมุนไพร
• ใชสารเคมีกำจัดแมลง เชน อิมิดาคลอพริด    
 คารโบซัลแฟน หรือฟโปรนิล 

áÁÅ§ËÇÕè¢ÒÇÂÒÊÙº
(Bemisia tabaci Gennadius)

Ë¹Í¹à̈ ÒÐÊÁÍ½‡ÒÂ
(Helicoverpa armigera Hubner)



ปองกันกำจัด

เกิดจากเชื้อรา Alternaria spp. มีแผล 
ขนาดเทาหัวเข ็มหมุด-เมล็ดถ ั ่วแดง 
เปนวงซอนกันอยูบนใบ กิ่งและลำตน 
มีจุดสีน้ำตาลเขม กระจายทั่วไป ดอก 
กานดอก และขั้วผลไหมแหงลามจนถึง 
กลีบเลี้ยง ไหลผลมีวงและผงสีดำคลุม

• กำจัดซากพืชในแปลงใหหมด  เมื่อ  
 สิ้นฤดูกาลปลูก
• ตัดแตงกิ่งและใบลางใหระบาย   
 อากาศไดดี
• งดใหน้ำแบบสปริงเกอร
• พนสารเคมีปองกัน ไดแก คลอโรทาโรนิล 

แมนโคเซบ หรือไอโพรไดโอน

โรคใบจ�ด-ไหม� (Early blight) 

เกิดจากเชื้อรามากกวา 1 ชนิด (Pythium spp., Rhizoctonia spp. หรือ 
Phytophthora spp.) โดยจะสงผลใหเมล็ดเนากอนงอกหรือเนาตาย 
กอนพนดิน ในระยะตนโตจะเกิดแผลทั้งใบ กิ่ง และลำตน หากเกิดการ 
เขาทำลายบริเวณโคนตนจะทำใหตนหักพับท่ีระดับผิวดินหรือเห่ียวเฉาตาย

• ชวงเตรียมแปลงยอยดินใหละเอียด ใหดินถูกแดดจัดนานพอสมควร 
กอนหวานเมล็ด

• ปรับดินดวยปูนขาวอัตรา 200-400 กก./ไร ปุยอินทรีย 2-4 ตัน/ไร
• แปลงกลาควรระบายน้ำไดดีและไมรดน้ำมากเกินไป 
• ไมเพาะกลาแนนเกินไป

ปองกันกำจัด

โรครากและโคนเน�า

เชื้อรา

โรคใบจุด-ไหม 
(Early blight) 

โรคใบหงิก
เหลือง โรคเหี่ยวเขียว

โรคกลา
เนาตายโรคผลเนา

สีดำ

น้ำหนัก

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุมะเขือเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร 

และคณะ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

พัฒนาสายพันธุมะเขือเทศ และเผยแพรพันธุดีกวา 30 สายพันธุสูเกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน

“มะเขือเทศ” เปนพืชผักสำคัญที่บริโภคกันมากทั่วโลก 

ท้ังรับประทานสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย มะเขือเทศ 

มีสารสำคัญที ่เปนประโยชนตอสุขภาพ ไมวาจะเปนวิตามินเอ 

วิตามินซ ี โพแทสเซียม เบตาแคโรทีน และไลโคพีน นอกจากนี้ 

มะเขือเทศเปนอีกชนิดพืชผักที่สรางรายไดใหเกษตรกร ทั้งผลิต 

สูตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตเมล็ดพันธุ

âÃ¤·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹ÁÐà¢×Íà·È

ขอมูลโดย ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร และคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลิตโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec  

พันธุเลื้อย ผลสุกสีสม

4 กรัม/ผล   1 กก./ตน

8-10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

• วางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนออนของพืช เชน   
 ใบ กานใบ 
• หนอนจะกัดกินทำลายภายในผล

ป�องกันกำจัด
• เก็บกลุมไขและตัวหนอนทำลาย
• ไถพรวนพลิกและตากหนาดินเพื่อกำจัดดักแด

ออเรนจ มข.

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเขียว

25 กรัม/ผล   3-5 กก./ตน

11%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

17 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

6 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

7-8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

9 กรัม/ผล   1.5 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดง

7 กรัม/ผล   2 กก./ตน

10%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีแดงเขม

9 กรัม/ผล   2 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีเหลือง

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

12%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

น้ำหนัก

พันธุเลื้อย ผลสุกสีน้ำตาล

7 กรัม/ผล   2-3 กก./ตน

8%brix

ลักษณะเดน

ความหวาน

บริกซ (Brix) คือหนวยที่ใชบอกความเขมขนของของแข็ง
ที่ละลายในสารละลายเปนเปอรเซนตน้ำหนักตอน้ำหนัก

นิลมณี

ชายนี่ ควีน

มณีทับทิม

น้ำบุษย

บิวตี้เจด

โกลเดนปริ้นเซส

เชอรี่พลัม

เรดเลดี้

แบล็คเลดี้

ปองกันกำจัด

เริ่มเหี่ยวที่ใบบางสวนของพืช

และเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

• เมื่อพบโรคใหถอนออกและ
 เผาทำลาย 
• ใหดินบริเวณที่เปนโรคถูกแดดจัด
 นานพอสมควร 
• ไมควรใหน้ำดวยวิธีปลอยน้ำไหล
 ตามรอง

เชื้อไวรัส

โรคใบหง�กเหลือง
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV))

ใบยอดหงิกเหลือง มวนงอ ใบขนาดเล็กลง ยอดเปนพุม 

ตนแคระแกร็น โรคนี้ถายทอดไดโดยวิธีทาบกิ่งและมี 

แมลงหวี่ขาวเปนพาหะ

• กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเปนพาหะนำโรค

• ปองกันมะเขือเทศไมใหเปนโรคกอนอายุ 60 วัน 

ปองกันกำจัด

เชื้อแบคทีเร�ย

อาการขาดธาตุอาหาร

เนื่องจากขาดธาตุแคลเซียมเริ่มเปนจุดสีน้ำตาลที่ปลายผลและขยายใหญขึ้น สีของแผลเปลี่ยนเปนสีดำ

อาการผลเน�าสีดำหร�อโรคผลเน�าดำ (Blossom end rot)

โรคเหี่ยวเข�ยว (Bacterial wilt)

• ใหน้ำสม่ำเสมอและไมมาก/นอยเกินไป   • ใหปุยไนโตรเจนพอสมควร   •  เพิ่มธาตุแคลเซียมโดยพนทางใบ

ปองกันกำจัด

ÁÐà¢×Íà·È
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