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บทคัดยอ 
 จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลผลิตแตงโมอินทรียหลังนาที่บานโนนคอทุง ตําบลโพนเมืองนอย 
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในป 2552-2554 เน่ืองจากเปนกลุมเกษตรกรที่เสนอขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย จากกรมวิชาการเกษตร และมีคานิยม/แนวคิดเฉพาะตัวในการจัดการการผลิตที่
ไดผลดีแตกตางจากกลุมอื่นๆ ในหลายดาน โดยปลูกแตงโมในชวงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม และเก็บเกี่ยว
ไดในเดือนมีนาคม  ไดเก็บขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม สิ่งแวดลอมผลผลิตและคาตอบแทน รวมทั้ง
เปรียบเทียบขอมูลกับการผลิตโดยการใชสารเคมีในพื้นที่เดียวกัน พบวา เกษตรกรบานโนนคอทุง สามารถผลิต
แตงโมโดยอาศัยความช้ืนในดินและภูมิอากาศที่เอื้ออํานวย ทําใหแตงโมเจริญเติบโตไดดี การระบาดของโรค
แมลงคอนขางนอย ปลูกตอเน่ืองมาแลวประมาณ 5 ป การผลิตแตงโมอินทรียโดยใชปุยคอก(มูลวัว)อัตรา 300 
กก./ไร และปุยหมักชีวภาพอัดเม็ดอัตรา 100 กก./ไร และฉีดพนปองกันกําจัดศัตรูพืชดวยนํ้าหมักทุก 7-15 วัน 
และนํ้าสมควันไมเมื่อมีการระบาดของหนอนใย/เพลี้ยออน บางรายอาจโรยดวยทรายหรือถมดวยดิน ได
ผลผลิต 700-1,500 กก./ไร ผลตอบแทน 1,100-5,100 บาท/ไร ในขณะที่กลุมที่ผลิตโดยใชสารเคมี มีการใช
ปุยรองพื้นดวยปุยคอก/ปุยอินทรียอัดเม็ดอัตรา 50-100 กก./ไรหรือไมรองพื้น และใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กก./ไรหวานรอบโคนตนในชวงที่แตงโมเจริญเติบโตไดประมาณ 1 เดือน และปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยอาจหยอดกนหลุมดวยสารคารโบฟูราน และฉีดพนดวยสารโคโตซาน/เมทโธมิล เมื่อมีการระบาดของ
หนอนหรือเพลี้ยออน ไดผลผลิต 800-1200 กก./ไร ผลตอบแทน (-) 255-975 บาท/ไร การผลิตแบบอินทรีย
ปลูกซ้ําแปลงเดิมไดในปถัดไปโดยไมมีปญหาโรคแมลง แตการปลูกแบบการใชสารเคมีซ้ําแปลงเดิมไมได 
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Abstract   
Organic water-melon production in Ban Non Kaw Toong, Tambol Pon Muang Noi, 

Amphoe Hua Ta Pan, Amnart Charoen Province, was differed from other areas. The farmer 
group of this study aimed to receive the organic standard certification from Department of 
Agriculture. Water-melon was grown in paddy fields, after rice harvesting, in December-
January, using only soil moisture content, and then they were harvested in March. This 
cropping system has been conducted more than 5 years, without any problem of disease 
and insect pests. This production technology resulted in 700-1,500 kg of yields per rai, and 
1,100-5,100 Baths of profit per rai. Whereas, a conventional production technology could 
receive about 800-1,200 kg of yield per rai, but returned only (-) 255-975 Bahts of profit per 
rai. 
 
Keywords: Organic water-melon, After rice cropping system 
 
บทนํา 
 แตงโมเปนผลไมรสหวานอมเปรี้ยวที่ทําใหผูรับประทานรูสึกสดช่ืน และนิยมรับประทานกันทุกเพศทุก
วัย โดยเฉพาะในชวงที่มีอากาศรอน แตเปนที่ทราบกันดีวาแตงโมเปนผลไมที่มีการปนเปอนของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชสูงและอาจมีการฉีดสีหรือสารใหความหวานหรือนํ้าตาลทราย เพื่อใหสีสดสวยและมีรสหวานทํา
ให ผู บ ริ โ ภ คจํ า น วน ไ ม น อ ย ง ด เ ว นที่ จ ะ ซื้ อ แ ต ง โ ม ม า รั บ ป ร ะท าน  ซึ่ ง จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (มานิต,2533)  ไดเก็บตัวอยางแตงโมจากแหลงขายในกรุงเทพฯ 20 ตัวอยาง โดย
มีแหลงปลูกมาจากจังหวัดตางๆ ไดแก กาญจนบุรี กําแพงเพชร นครราชสีมา นครสวรรค ยโสธร สกลนคร 
สระแกว สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคาย และอยุธยา มาตรวจสารพิษตกคาง ปรากฏวาไมพบวัตถุใหความหวาน
ทางนํ้าตาลหรือนํ้าตาลทรายเพื่อเพิ่มความหวานและไมมีการใชสีสังเคราะหเพื่อใหสีสวยสด แตเมื่อวิเคราะหทั้ง
เปลือก ไดตรวจพบสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 14 ตัวอยาง ตรวจพบ methomyl3 ตัวอยาง 
ปริมาณตํ่ากวามาตรฐาน และสารที่ไมมีมาตรฐานกําหนด 3 ชนิดไดแก cypermethin13 ตัวอยาง 
chlopirifos2 ตัวอยาง และ bifenthin1 ตัวอยาง   ปริมาณที่ตรวจพบเมื่อคํานวณปริมาณที่ไดรับตอคนตอวัน 
พบวา จะไดรับสารทุกชนิดตํ่ากวาคาปลอดภัยที่องคการอนามัยโลกไดกําหนดไว แตงโมมีนํ้าตาลทั้งหมดรอยละ 
6.81-9.36 โดยมีนํ้าตาลฟรุคโตส รอยละ 3.04-4.16 นํ้าตาลกลูโคส รอยละ 1.35-2.65 นํ้าตาลซูโครสรอยละ 
1.47-4.68 การด่ืมนํ้าแตงโมจึงบรรเทาอาการไข  คอแหง และรักษาแผลในปากและขับปสสวะ โดยทั่วไป
สามารถปลูกแตงโมไดตลอดป และจําเปนตองใชปุยเคมีและสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง เน่ืองจาก
แตงโมมีโรคและแมลงที่สําคัญหลายชนิด แตเกษตรกรกลุมที่ผลิตพืชอินทรียไดพยายามพัฒนาหาวิธีการผลิต
แตงโมอินทรียที่ไดผลดีโดยปลูกหลังนาไมมีการรดนํ้า จึงเปนภูมิปญญาที่พัฒนาสูเทคโนโลยีที่สมควรติดตาม
ศึกษาเพื่อจะไดไปปรับใชและขยายผลในพื้นที่อื่นตอไป 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการปลูกแตงโมอินทรียรวมทั้งกรรมวิธีอื่นๆที่ปลูกหลังนาในพื้นที่บานโนนคอทุง 
ตําบลโพน เมือง-นอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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วิธีการศึกษา  
            ติดตามศึกษาการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง หมูที่ 5 และเกษตรกรขางเคียง บาน
โนนคอทุง ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ดานการผลิตแตงโมอินทรียหลังนาอยาง
ตอเน่ืองเปนกรณีพิเศษ ภายหลังที่ไดตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรียประจําปแลว รวมทั้งศึกษาระบบการผลิต
แตงโมของเกษตรกรขางเคียงรวมดวย ระยะเวลาดําเนินงานต้ังแตเดือนมกราคม 2552 - มีนาคม 2554 โดย
วิธีการประเมินชุมชนแบบเรงดวน (RRA) และสัมภาษณเก็บขอมูลพื้นฐานเกษตรกรในกลุมทุกรายที่เสนอขอรับ
รองมาตรฐานการผลิตแตงโมอินทรียหลังนา จํานวน 16 ราย ในป 2552-2553 และสัมภาษณเชิงโครงสราง
เกษตรกรผูนํา 5 ราย ในป 2554 แลวสรุปประมวลขอมูลทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมสิ่งแวดลอม และขอมูล
ทางเศรษฐศาสตร 
 
ผลการศึกษา 
1.ลักษณะสภาพพ้ืนท่ีบานโนนคอทุง   บานโนนคอทุง เปนเขตพื้นที่ลุมอยูใกลแนวสายเกลือใตดิน เกษตรกร
สวนใหญทํานาเปนหลัก นํ้าใตดินประมาณ 1.5-2.0 เมตร ดินช้ันลางเปนดินลูกรังสีนํ้าตาลแดงหรือดินดานเก็บ
นํ้าไดดี ดินนาช้ันบนเปนดินทรายปนรวน-รวนปนทรายอินทรียวัตถุคอนขางตํ่า มีความลึกของช้ันดินประมาณ 
50-70 เซนติเมตร ในฤดูฝนมีนํ้าหลากทุง แตไมทวมถึงชุมชน เกษตรกรทําคันนาคอนขางใหญ(กวางและสูง
ประมาณ 0.8 – 1.0 เมตร) และมีการปลูกมะมวงบนคันนา รวมทั้งปลอยใหไมปาตระกูลยางเจริญเติบโตอยู
เปนหยอมๆหรือบางสวนจะมีตนเสียวเจริญอยูดวย   
 2.สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ชุมชนบานโนนคอทุง มีประชากรประมาณ 200 ครัวเรือน เฉพาะ
กลุมที่เปนเครือขายเกษตรอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย(มกท.)มีสมาชิกกลุมประมาณ 25 ครัวเรือน 
โดยเช่ือมโยงกับกลุมกุดชุม จังหวัดยโสธร ใชช่ือกลุม “ขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม” โดยมีศูนยกลางหลักอยูที่
วัดสวนธรรมรวมใจ อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร ที่มีการผลิตขาวอินทรียเปนหลัก รายไดหลักของประชากรใน
ชุมชนมาจากการทํานาและปลูกพืชในฤดูแลงเปนอาชีพเสริม โดยเฉพาะแตงโมหลังนาที่ขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรียมาตรฐานประเทศไทย ของกรมวิชาการเกษตร ปหน่ึงๆ พื้นที่การผลิตประมาณ 60-70 ไร 
ผลิตแตงโมไดประมาณ 60 ตัน/ป มีมูลคารวมประมาณ 250,000 บาท ขายและแจกญาติพี่นองกินบางสวน 
เครือขายเกษตรอินทรียมีขบวนการกลุมที่เหนียวแนนมีที่ทําการรวมกันทําตลาดของตนเอง มีโรงสีขนาดเล็กลง
แขกทํากิจกรรมทางการเกษตรดวยกัน ชาวบานมีความสัมพันธอันดีกับกลุมฯและไดทําตามบางเชนการลดการ
ใชสารเคมีลงในการปลูกแตงโมและใชปุยอินทรีย การผลิตแตงโมในพื้นที่น้ีนอกจากกลุมอินทรียแลว ยังมี
เกษตรกรรายอื่นที่ผลิตทั้งแบบผสมผสานอินทรีย-เคมี เต็มรูปแบบ 
 3.กระบวนการผลิตแตงโมอินทรียหลังนา จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล พบวาเกษตรกรมีการผลิต
แตงโมใน 3 รูปแบบ  กระจายตัวอยูในพื้นที่นาบานโนนคอทุง ไดแก ผลิตแบบอินทรีย ผสมผสานอินทรียและ
ปุยเคมีลดการใชสารเคมีปองกําจัดแมลงและใชทั้งปุยเคมีกับสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลง ไดพบวานายบุญ
มา เวฬุวนารักษ เปนเกษตรกรรายหน่ึงที่มีภูมิปญญาสืบทอดองคความรูมาจากบานคําเกิด อําเภอปาต้ิว 
จังหวัดยโสธร แตนายบุญมายังมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยเคมีและใชไคโตซานทดแทนการใชสารปองกันกําจัด
แมลง ซึ่งในป 2554 ปลูกแตงโม 27 ไร และปลูกพืชผักชนิดอื่นดวย การผลิตแตงโมรูปแบบตางๆ มีขอดีขอเสีย
ที่แตกตางกันโดยกระบวนการที่เกี่ยงของดังตอไปน้ี 
 3.1 การเลือกชวงเวลาปลูกเกษตรกรเลือกชวงเวลาปลูกต้ังแตปลายเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกป 
แตนิยมปลูกในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะกลุมอินทรีย แตกลุมที่ปลูกแบบผสมผสานอินทรีย-เคมี จะปลูกให
เหลื่อมเวลากัน เพื่อทะลายใหไดผลผลิตขายไปหลายครั้ง ซึ่งแตงโมที่ปลูกในชวงเวลาดังกลาวจะทยอยเก็บขาย
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ไดในเดือนมีนาคม ชวงน้ีจะขายไดราคาดี แตอยางไรก็ดี นายอดุลย  โคลนพันธุ ใหเหตุผลในการพิจารณา
ชวงเวลาปลูกใหพิจารณาที่ความช้ืนของดินประมาณ 70% หากดินช้ืนแฉะมากกวาน้ีเมล็ดแตงโมจะเนาตาย
กอน เกษตรกรไมมีการรดนํ้าและไมตองการนํ้าฝนเพราะจะทําใหผลแตก 
 3.2 การเตรียมดินและพ้ืนท่ีปลูก เมื่อดินหมาดมีความช้ืนที่เหมาะสมพรอมปลูก(ไมมีนํ้าขังและไมช้ืน
แฉะ) ไถดะตากดินไวกอนโดยไถกลบตอซังพรอมฉีดพนนํ้าหมัก(ผสมไดหลายชนิดตามที่มีใชอยูเดิม) ใชเวลา
ประมาณ 2-3 สัปดาหตามสภาพพื้นที่ เมื่อดินมีความช้ืนที่ 70% ใชจอบหมุน คราดหรือไถอื่นๆ พรวนดิน
พรอมกับหวานปุยหมักตามแนวรองปลูกแตงโม พรวนกลบปุยลงดินเปนปุยรองพื้น ปุยหมักอัตรา100-150 
กก./ไร ปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไรแลวหยอดเมล็ดลงปลูกตามแนวรองในวันเดียวกันใหเสร็จ 
เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกรายละ 5-25 ไร 
 3.3 พันธุและการเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูก  พันธุที่เกษตรกรปลูกไดแก กินนรี จินตราแกว ฉัตรชัย 
และ ชางดํา ซึ่งพันธุชางดําจะเปลือกหนาไมแตกงายโดยเฉพาะเมื่อมีฝนตก เมล็ดพันธุสวนใหญเปนพันธุไฮบริด
(hybrid)และมีบางรายที่ใชพันธุรวม ซึ่งมีการปะปนกันหลากหลายพันธุในแปลงเดียวกันขายไมไดราคา ตองมี
การแชเมล็ดพันธุและบมไวกอนปลูก 1 คืน 
 3.4 วิธีการปลูกและระยะปลูก  การหยอดเมล็ดตองใชน้ิวจิ้มลงดินใหลึกประมาณ 2 น้ิว/ขอน้ิวแลว
กลบปดหลุม อัตราหลุมละ 4-5 เมล็ด ระยะหางระหวางตน ประมาณ 1 เมตร ระยะแถว 1.5 เมตร แต
เกษตรกรบางรายปลูกใหถ่ีไวเผื่อตายแลวมีการถอนแยกอีกครั้งหน่ึง  
 3.5 การดูแลรักษาและปองกันกําจัดศัตรูพืช  เมื่อแตงโมแตกใบที่ 5 จะมีการใสปุยเพิ่มในกลุมที่ใช
ปุยเคมี 1 กํามือ/หลุมแตกลุมอินทรียจะฉีดพนนํ้าหมักใบ อาทินํ้าหมักผักบุง ถาหากมีแมลงเตาทองและ/หรือ
หนอนใยระบาด จะมีการใชนํ้าหมักยาสูบฉีดพน (กลุมผสมผสานอินทรีย-เคมี) หรือผสมนํ้าสมควันไม อัตรา 1
แกวตอนํ้าหมัก10 ลิตร ตองระวังขณะตนยังออนอยู ตองใชนํ้าหมักสมุนไพร จาก ขาแก ใบสะเดา เถาว
บอระเพ็ด และกลอย เปนตน สวนใหญเกษตรกรตัดผลแรกทิ้งเน่ืองจากจะมีรูปทรงไมดีเพราะเปนแหลงหนอน
แมลงเขาเจาะผล กลุมทีใชสารเคมีจะมีการใชสารคารโบฟูราน(ฟูราดาน) รองพื้นในดินและใชเมทโธมิล(แลน
เนท)ฉีดพนกําจัดหนอน หากพบเพลี้ยออนระบาดเกษตรกรกลุมอินทรียใชวิธีการโรยทรายใส และฉีดพนนํ้า
หมักสมุนไพรปองกันตนที่ยังไมมีการระบาด หากนํ้าคางมาก ฝนตกแตงโมจะใบไหมที่เกิดจาการทําลายของรา
นํ้าคาง และหากพบเสี้นดินมาเจาะผลใกลสุกใชไมหรือพลาสติกรองใหผลแตงโมใหพนผิวดิน 
 3.6 การเก็บเก่ียวผลผลิตและผลตอบแทน กลุมที่ผลิตทางเคมีรวมทั้งผสมผสานอาจเก็บเกี่ยวแตงโม
ประมาณ 65-70 วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 800-1,200 กก./ไร สวนกลุมอินทรียอายุการเก็บเกี่ยวจะชากวาประมาณ 
1 สัปดาห ไดผลผลิตเฉ่ีย 700-1,500 กก./ไร กลุมใชสารเคมีขายไดราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท กลุมอินทรีย
ขายไดราคากิโลกรัมละ 4-5 บาท คาใชจายกลุมเคมี 2,625 บาท/ไร กลุมอินทรีย 2,400 บาท/ไร ผลตอบแทน
กลุมใชสารเคมีไดรับ (-)255-975 บาท/ไรกลุมอินทรียไดรับ 1,100-5,100 บาท/ไร 
 
วิจารณและสรุปผล   
            ผลผลิตที่ไดมีความใกลเคียงกันในเกษตรกรแตละกลุมถัวเฉลี่ยไรละ 1ตัน  แตแตกตางที่ราคาที่ขาย
และคาใชจาย ทําใหกลุมที่ผลิตแบบใชสารเคมีไดผลตอบแทนตอไรนอยกวา และการระบาดของโรคและแมลง
ไมแตกตางกัน เน่ืองจากภูมิอากาศเอื้ออํานวย แตเกษตรกรจะไดผลผลิตสูงข้ึนถามีการเอาใจใสดูแลใกลชิด 
และการผลิตแบบอินทรียสามารถปลูกซ้ําแปลงไดในปตอไป การใชสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการผลิตพืช
นับเปนภูมิปญญาที่ชาญฉลาดอีกประการหน่ึงของเกษตรกรบานโนนคอทุง ดินที่รวนซุย-ฟูเปนการลดการ
ระเหยนํ้าใตดินลงสวนหน่ึง สภาพเชนน้ีเหมาะสมกับแตงโมที่ถ่ินกําเนิดมาจากพืชทะเลทรายคาลาฮารี (วิทิต, 
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2527) ประกอบกับที่แตงโมมีรากหย่ังลึกและปลูกในพื้นที่ที่มีนํ้าใตดินต้ืน (ประมาณ1-1.5 เมตร)จึงปลูกแตงโม
ไดผลดี 
 
กิตติกรรมประกาศ   
           ขอขอบคุณเกษตรกรบานโนนคอทุงและกลุมวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง ตําบลโพนเมืองนอย 
อําเภอ 
หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญที่ใหขอมูลรายละเอียดการปลูกแตงโมในพื้นที่ และขอขอบคุณนักศึกษาฝกงาน
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ที่รวมชวยในการลงพื้นที่สัมภาษณเก็บขอมูลและพิมพตนฉบับ
บางสวน 
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