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บทนํา

แตงกวา เปนพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟกทอง บวบ มะระ นํ้าเตา ซึง่ มีการปลูกกัน
อยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตง้ั แตปลูกจนถึงเก็บเกีย่ วสัน้ โดยใชเวลาเพียง 30-45 วัน
หลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายไดจากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแลว แตงกวาเปนพืช
หนึ่งที่สามารถทํารายไดดีทีเดียว สําหรับในแงของผูบ ริโภคแลว แตงกวาทีส่ ามารถนําไปปรุงอาหารได
มากมายหลายชนิด เชน การนําไปแกงจืด ผัด จิม้ นํ้าพริก หรืออาจแปรรูปเปนแตงกวาดอง จะเห็นไดวา
แตงกวาเปนพืชที่เขามามีบทบาทตอการคาทั้งในและตางประเทศ

แตงกวามีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย มีการบันทึกประวัตกิ ารปลูกมากกวา 3,000 ป และมี
การปลูกในประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนเมือ่ กอน2,000 ป โดยนําผานเอเซียกลางและตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกาในศตวรรษที่ 6 ไดนําไปปลูกในประเทศจีนโดยสันนิษฐานวาไดนํ าเขาประเทศจีน
สองทาง คือ เสนทางสายไหม โดยผานประเทศในเอเซียตะวันออกไปภาคเหนือของประเทศจีน สวนอีก
เสนทางโดยผานประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดแก พมา ไทย ลาว ไปสูท างภาคใตของประเทศจีน
ในตวรรษที่ 9-14 ไดนําไปปลูกในทวีปยุโรปและไดรับการพัฒนาพันธุตนศตวรรษที่ 19 ไดรบั การ
พัฒนาพันธุใ หเหมาะสมตอการปลูกไดในโรงเรือน ศตวรรษที่ 15-16 ไดนําไปปลูกในทวีปอเมริกา
กลางและอเมริกาเหนือ และไดรบั การพัฒนาพันธุอ ยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกาตัง้ แตตน ศตวรรษที่
19 ปจจุบันแตงกวาเปนผักที่นิยมบริโภคทั่วโลก ทั้งในสภาพการบริโภคสดและแปรรูป
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แตงกวามีจํานวนโครโมโซม 2n = 14 เปนพืชผสมขามตามธรรมชาติโดยอาศัยลม และ แมลง
แตพบอัตราการผสมตัวเอง 1-47 เปอรเซ็นต โดยธรรมชาติมดี อกเพศผูแ ละดอกเพศเมียแยกดอกแต
อยูภายในตนเดียวกัน เปนพืชฤดูเดียว เถาเลือ้ ยหรือขึน้ คาง
ระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) รากแขนงเปนจํานวนมาก รากสามารถแผทาง
ดานกวางและหยัง่ ลงไดลกึ ถึง 1 เมตร
ลําตนเปนเถาเลือ้ ยเปนเหลีย่ ม มีขนขึน้ ปกคลุมทัว่ ไป มีขอ ยาว 10-20 ซม. มือเกาะเกิดออกมา
ตามขอโดยสวนปลายของมือเกาะไมมกี ารแตกแขนงเปนหลายเสนใบมีกา นใบยาว 5-15 ซม. ใบหยาบ
มีขนใบมีมุมใบ 3-5 มุม ปลายใบแหลม ใบใหญแบบ palmate มีเสนใบ 5-7 เสน ดอกเพศเมียเปน
ดอกเดี่ยวเกิดจากบริเวณมุมใบหรือขอมีกลีบเลีย้ งสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ รังไขมี
ลักษณะกลมยาว 2-5 ซม. มีปมุ นูนของหนามและขนชัดเจนสวนของยอดเกสรตัวเมียมี 2-5 แฉก
สวนดอกเพศผูอาจเปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอ มีกลีบเลีย้ งและกลีบดอกเหมือนดอกเพศเมีย ละอองเกสร
ตัวผู 3 อัน และมีกา นชูเกสรสัน้ ๆดอกเพศเมียและดอกเพศผูบ านในตอนเชาและพรอมรับการผสมเกสร
ดอกจะหุบตอนบายภายในวันเดียวกัน

เถาแตง

ลักษณะใบ

ลักษณะดอกตัวผู
ลักษณะดอกตัวเมีย
การเกิดดอกตัวเมียนัน้ ขึน้ อยูก บั ชวงแสงและอุณหภูมกิ ลาว คือ จะเกิดดอกตัวเมียมากกวา
ดอกตัวผู ในสภาพชวงแสงสัน้ และมีอณ
ุ หภูมกิ ลางคืนตํ่า ซึง่ ตรงกับฤดูหนาวของเมืองไทย
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ผลของแตงกวามีลักษณะกลมยาวทรงกระบอก ความยาวผลระหวาง 5-40 ซม. มีไสภายในผล
และในปจจุบันพันธุการคาในตางประเทศมีการปรับปรุงพันธุที่สามารถติดผลได โดยไมไดรับการผสม
เกสร (parthenocarpic type) โดยภายในผลไมมีไส เนือ้ กรอบ และนํ้าหนักตอผลสูงนิยมทั้งบริโภค
ผลสดแปรรูป สีผลมีสขี าว เขียวออน เขียว และเขียวเขมดํา สีหนามสีขาว แดง นํ้าตาล และดํา

ลักษณะการเกิดผล

แตงกวาสามารถจําแนกไดตามประโยชนการใชสอยดังนี้
1. พันธุส ําหรับรับประทานสด เปนพันธุที่มีเนื้อบางและไสใหญ สีเปลือกเปนสีเขียวออน ผล
มีน้ํามากเปนพันธุที่มีทั้งผลเล็กและผลใหญ เมือ่ ผลยังออนอยูจ ะมีหนามเต็มไปหมด แตเมือ่ โตเต็มที่
หนามจะหลุดออกเอง พันธุ รับประทานสดนีไ้ มเหมาะกับการนําไปดอง
แตงกวารับประทานสดแบงตามขนาดของผลนัน้ แบงไดเปน
1.1 แตงผลยาว (long cucumber) ที่รูจักกันในชื่อของแตงราน
ซึ่งมีความยาวผลอยาง
นอย 15 ซม. และมีความกวางผลมากกวา 2.5 ซม. สวนใหญ จะมีเนือ้ หนาไสแคบ กรณีที่เปนพันธุ
ของไทยนั้น จะมีสผี ลสีเขียวแกตรงสวน ใกลขว้ั ผลประมาณ 1/3 ของผลทีเ่ หลือมีจดุ ประสีเขียวออนหรือ
ขาวและ เสนสีขาวเปนแถบเล็กๆ ตลอดความยาวไปถึงปลายผล สวนพันธุข องตางประเทศนัน้ จะมีสี
เขียวเขมสมํ่าเสมอทัง้ ผล
1.2 แตงผลสั้น (short cucumber) ที่รูจักกันในชื่อของแตงกวา ซึง่ มีความยาวผล 8-12 ซม.
และมีความกวางผลมากกวา 2.5 ซม. สวนใหญจะมีเนือ้ นอยไสกวาง
2. พันธุอ ตุ สาหกรรม เปนพันธุที่มีเนื้อหนา ไสเล็ก บางพันธุก ไ็ มมไี สเลย เปลือกสีเขียวเขม เมือ่
นําไปดองจะคงรูปรางไดดี ไมคอยเหี่ยวยน แตงกวาพันธุน ม้ี กั จะเปนลูกผสม ผลมักมีรปู รางผอมยาว ซึ่ง
แบงตามขนาดไดดงั นี้
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2.1 แตงผลยาว (long cucumber) เปนแตงชนิดที่ใชทําแตงดองของญีป่ นุ และจีน ซึง่ จะตองมี
ความยาวผล 20-30 ซม. และมีความกวางผล 2-3 ซม. มีเนือ้ หนาไสแคบผิวสีเขียวเขมตลอดความยาว
ของผล มักใชดองโดยมีการใชน้ําปรุงรสดวยสวนผสมของซีอว้ิ
2.2 แตงผลสั้น (short cucumber) เปนแตงชนิดที่ใชทําแตงดองของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึง่ มี
ความยาว 8-12 ซม. และมีความกวางผล 1.0-5.1 ซม. โดยทัว่ ไปจะมีอตั ราสวนความยาวตอความ
กวาง (L/D ratio) มีคา อยูร ะหวาง 2.8-3.1 มีเนือ้ หนาและแนน ไสแคบ ผิวสีเขียวเขมตลอดความยาว
ของผล มักใชดองทัง้ ผล ผาตามความยาวและหัน่ เปนชิน้ ๆ ตามความกวางของผลมักดองโดยมีการใชน้ํา
ปรุงรสดวยสวนผสมของซีอว้ิ

ลักษณะผลแตงกวาพันธุตางๆ

แตงกวาพันธุผ ลสัน้

แตงกวาสําหรับดอง

แตงกวาพันธุผ ลยาว

อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ดระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส สามารถเจริญเติบโต
ไดผลดีระหวางอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมกิ ลางวัน 22-28 องศาเซลเซียส แตงกวา
จะชะงักการเจริญเติบโต สําหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผสมเกสรนั้นอยูระหวาง 17-25 องศา
เซลเซียส
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แตงกวาเปนพืชที่ไมตองการนํ้ ามากแตขาดนํ้ าไมได โครงสรางของดินที่ปลูกแตงกวาควรมี
ลักษณะเปนดินรวนปนทราย มีการระบายนํ้าดี ควรมีความเปนกรด ดาง (pH) อยูระหวาง 5.5-6.5 ใน
สภาพดินทีเ่ ปนดินทรายจัด หรือเหนียวจัด จําเปนตองปรับปรุงบํารุงดินกอนการปลูก โดยใชปุยอินทรีย
เชน ปุยคอก หรือปุย หมักทีส่ ลายตัวแลวและสภาพความเปนกรดดางนัน้ ควรจะวิเคราะหหาคาความ
ตองการปูนกอนทีจ่ ะใชปนู ขาวเพือ่ ใหมกี ารใชในปริมาณทีเ่ หมาะสม
การเตรียมดินกอนการปลูกแตงกวา ทําการไถพรวนดินตากไวประมาณ 7-10 วันเพื่อ
ทําลายวัชพืช และศัตรูพชื บางชนิดทีอ่ ยูใ นดิน จากนั้นจึงไถพรวนเก็บเอาเศษวัชพืชออกแลวเตรียม
แปลงขนาดกวาง 1-1.2 เมตร โดยมีความยาวตามลักษณะของพืน้ ทีแ่ ลวจึงใสปยุ อินทรียล งไป ปรับ
โครงสรางของดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแตงกวา การเตรียมหลุมปลูกนัน้ ควรกําหนด
ระยะระหวางตนประมาณ 60-80 เซนติเมตร ระหวางแถวประมาณ 1 เมตร สําหรับการใสปยุ เคมีรอง
พื้นนั้นอาจใชสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร ในบางแหลงอาจใชพลาสติกคลุมดิน
เพื่อรักษาความชืน้ ในดิน
ปองกันความงอกของวัชพืช และพลาสติกบางชนิดสามารถทีจ่ ะไลแมลง
ไมใหเขามาทําลายแตงกวาได
การเตรียมพันธุ ขั้นตอนการเตรียมพันธุ นับวาเปนขัน้ ตอนทีส่ ําคัญในการปลูกแตงกวา ซึ่งพอ
แบงไดดงั นี้
1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุแตงกวา ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ
ที่ มีค วามสมบูรณ ซื้อจากรานคาใหเลือกซื้อจากรานที่
เชื่อถือ มีการบรรจุหบี หอเมล็ดทีส่ ามารถปองกันความชืน้
หรืออากาศ จากภายนอกเขาไปได
ลักษณะเมล็ดแตง
กวาควรมีการคลุกสารเคมี เพื่อปองกันศัตรูพืชที่อาจติด
มากับเมล็ด และกอนใชเมล็ดทุกครั้งควรทํ าการทดสอบ
ความงอกกอน
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2. การเตรียมดินเพาะกลา อัตราสวนดิน : ปุยคอก 3:1 และใสปยุ เคมีสตู ร 12-24-12 อัตรา
0.5 กิโลกรัม ตอตนกลา 1 ไร คลุกใหเขากัน แลวบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 6x10 เซนติเมตร เพื่อ
เตรียมสําหรับหยอดเมล็ดแตงกวาตอไป
3. ทําการบมเมล็ด โดยนําเมล็ดบรรจุถงุ พลาสติกทีเ่ จาะรูพรุน แชในสารละลายเคมีปอ งกันและ
กําจัดศัตรูพืช เชน แคปเทน ออโธไซดผสมอัตรา 5 กรัมตอนํ้า 1 ลิตร แชเมล็ดนาน 30 นาที เพื่อ
ทําลายเชือ้ ราทีผ่ วิ เมล็ด จากนัน้ นํามาแชน้ํา 4 ชั่วโมง แลวจึงบมในผาชุบนํ้าหมาดๆ ซึง่ บรรจุอยูใ นถุง
พลาสติกรัดปากถุงใหแนน บมในสภาพอุณหภูมิหองนาน 24 ชั่วโมง หลังจากรากงอกยาว 0.5
เซนติเมตร จึงนําไปเพาะตอไป
4. การหยอดเมล็ดลงถุง นําเมล็ดทีไ่ ดบม ไวหยอดลงแตละถุง จํานวนถุงละ 1 เมล็ด แลวใชดิน
ผสมหยอดกลบบางประมาณ 1 เซนติเมตร
การดูแลรักษากลา หลังจากหยอดเมล็ดแลวใหน้ําทันที โดยวิธีการฉีดพนใหเปนฝอยละเอียดที่
สุดเทาที่จะทําไดปริมาณนํ้าทีใ่ หนน้ั ไมควรใหปริมาณทีม่ ากเกินไป ในชวงฤดูรอ นควรจะใหวนั ละ 1 ครัง้
ทั้งนี้ใหตรวจดูความชืน้ กอนการใหน้ําทุกครั้ง ถุงเพาะกลานีค้ วรเก็บไวในทีแ่ ดดไมจดั หรือมีการใชวสั ดุ
กันแสงไมใหมากระทบตนกลามากเกินเกินไป เมือ่ แตงกวาเริม่ งอกใหหมัน่ ตรวจดูความผิดปกติของ
ตนกลาเปนระยะๆ หากมีการระบาดของแมลงหรือโรคพืช ตองรีบกําจัดโดยเร็ว และเมือ่ ตนกลามีใบจริง
ประมาณ 3-4 ใบ จะอยูในระยะพรอมที่จะยายปลูก
การปลูก วิธีการปลูกแตงกวานัน้ พบวามีการปลูกทัง้ วิธกี ารหยอดเมล็ดโดยตรงและเพาะกลา
กอนแลวยายปลูก การหยอดเมล็ดโดยตรงนัน้ อาจจะมีความสะดวกในการปลูก แตมขี อ เสียคือสิน้ เปลือง
เมล็ด หากใชเมล็ดพันธุล กู ผสมซึง่ มีราคาแพงแลว จะเกิดความสูญเสียเปลาและเปนการเพิม่ ตนทุนการ
ผลิต รวมทั้งวิธกี ารหยอดเมล็ดนีจ้ ําเปนทีจ่ ะตองดูแลระยะเริม่ งอกในพืน้ ทีก่ วาง ดังนัน้ การใชวธิ กี ารเพาะ
กลากอน จึงมีขอ ดีหลายประการ อาทิเชน ประหยัดเมล็ดพันธุ ดูแลรักษางาย ตนกลามีความสมํ่าเสมอ
ประหยัดคาแรงงานในระยะกลา เปนตน
สําหรับการยายกลาปลูกนัน้ ใหดําเนินการตามกระบวนการเพาะกลาตามทีก่ ลาวแลว และเตรียม
หลุมปลูกตามระยะที่กําหนด จากนัน้ นําตนกลายายปลูกลงในหลุม ตามระยะระหวางตนและระหวาง
แถวตามที่ไดกําหนดไว โดยการฉีกถุงพลาสติกทีใ่ ชเพาะกลาออกแลวยายลงในหลุมปลูก ชวงเวลาที่จะ
ยายกลานั้นควรยายชวงประมาณเวลา 17.00 น. จะทําใหปฏิบตั งิ านในไรนาไดสะดวกและตนกลา
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดยี ง่ิ ขึน้

หลังใสปยุ พรวนดินกลบ
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การใหน้ํา หลังจากยายกลาปลูกแลว ตองใหน้ําทันที ระบบการใหน้ํานัน้ อาจจะแตกตางกัน ขึน้
อยูกับสภาพพื้นที่ แตระบบที่เหมาะสมกับแตงกวา คือการใหน้ําตามรอง เพราะวาจะไมทําใหลําตน และ
ใบไมชื้น ลดการลุกลามของโรคพืชทางใบ ชวงเวลาการใหน้ําในระยะแรกควรให 2-3 วันตอครัง้ และ
เมื่อตนแตงกวา เริม่ เจริญเติบโตแลวจึงปรับชวงเวลาการใหน้ําใหนานขึน้ ขอควรคํานึงสําหรับการใหนํ้า
นั้นคือ ตองกระจายในพื้นที่สมํ่าเสมอตลอดแปลง และตรวจดูความชืน้ ในดินไมใหสงู เกินไปจนกลายเปน
แฉะ เพราะจะทําใหรากเนาได
การใสปยุ การใสปยุ ในแตงกวานัน้ อาจแบงเปนระยะตาง ๆ ดังนี้
1. ระยะเตรียมดิน ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมัก อัตรา 1-2 ตันตอไร และใสปุยสูตร
15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตราประมาณ 20-30 กิโลกรัมตอไร
2. หลังยายปลูกประมาณ 7 วัน ใสปุยที่มีไนโตรเจน เชน ยูเรีย หรือ แอมโมเนียซัลเฟต ในอัตรา
ประมาณ 20 กิโลกรัมตอไร
3. ระยะแตงกวาออกดอก ซึง่ จะใชระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากยายกลา ใสปุยสูตร 1515-15 หรือ 12-24-12 อัตรา ประมาณ 20-30 กิโลกรัมตอไร

การปลูกโดยไมใชคา ง

การปลูกโดยใชคา ง

ในแตงกวานัน้ มีศตั รูทท่ี ําลายแตงกวาแบงได คือ
แมลงศัตรูแตง แตงกวานั้นเปนพืชผักชนิดหนึ่งที่มี แมลงศัตรูเขาทําลายมาก และที่พบบอยและ
ทําความเสียหายกับแตงกวามากไดแก
1. เพลีย้ ไฟ (Thrips : Haplothrips floricola)
ลักษณะ เปนแมลงขนาดเล็ก ตัวสีน้ําตาลออนถึงนํ้าตาลแก พบตามยอดใบออน ดอกและผลออน
การทําลาย ดูดนํ้าเลีย้ งทีใ่ บ ดอกออน และยอดออน ทําใหใบมวนหงิกงอ รูปรางผิดปกติเปน
กระจุก มีสีสลับเขียวเปนทาง ระบาดมากในชวงทีม่ อี ากาศแหงแลงฝนทิง้ ชวง นับเปนแมลงทีเ่ ปนปญหา
สําคัญทีส่ ดุ ในการปลูกแตงกวา
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ลักษณะการทําลายของเพลีย้ ไฟ
การปองกันกําจัด ใหนํ้าเพิม่ ความชืน้ ในแปลงปลูก โดยใหนํ้าเปนฝอยตอนเชาและตอนเย็น จะ
ชวยลดปญหาของเพลี้ยไฟได
ใชสารฆาแมลง คือ สารคารโบฟูราน ไดแก ฟูราดาน 3 จี หรือ คูราแทร 3 จี 1 ชอนชาตอหลุม
ใสพรอมกับการหยอดเมล็ด จะปองกันไดประมาณ 2 สัปดาห
กรณีทเ่ี ริม่ มีการระบาดใหใชสารฆาแมลง ไดแก พอสซเมซูโรล แลนเนท ไดคารโซล ออลคอล อะ
โซดริน โตกุไทออน หรือทามารอน เปนตน
2. เพลีย้ ออน (Alphids: Aphids gossypii)
ลักษณะ เปนแมลงขนาดเล็ก ลําตัวคลายผลฝรัง่ มีทอเล็กๆ ยืน่ ยาวออกไปทางสวนทายของลําตัว
2 ทอน เปนแมลงปากดูด ตัวออนสีเขียว ตัวแกสีดําและมีปก
การทําลาย ดูดนํ้าเลีย้ งทีใ่ บและยอดออน ทําใหใบมวน ตนแคระแกร็น และยังเปนพาหนะนําไว
รัสดวย มักระบาดมากในชวงอากาศรอนและแหงซึง่ เปนตอนทีพ่ ชื ขาดนํ้า โดยมีมดเปนตัวนําหรือการ
บินยายที่ของตัวแก
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลงเชนเดียวกับการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟ
3. ไรแดง (Red spider mites: Tetranychus spp.)
ลักษณะ ไมไดเปนแมลงแตเปนสัตวทม่ี ขี า 8 ขา มีขนาดเล็กมาก มองเห็นเปนจุดสีแดง
การทําลาย ดูดนํ้าเลี้ยงที่ใบและหยอดออนทําใหใบเปนจุดดางมีสซี ดี โดยจะอยูใตใบเขาทําลาย
รวมกับเพลี้ยไฟ และเพลีย้ ออน มักระบาดมากในชวงอากาศรอนและแหงซึง่ เปนตอนทีพ่ ชื ขาดนํ้ า
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีกําจัดไร ไดแก เคลเทน ไตรไทออน หรือ โอไมท เปนตน
4. เตาแตงแดง (Red cucurbit beetle: Aulacophora simills) และเตาแตงดํา (Black cucurbit
beetle: A. frontalis)
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ลักษณะ เปนแมลงปกแข็ง ปกมีสสี ม แดงและสีดําเขม ตัวมีขนาดเล็กยาวประมาณ 0.5-0.8 ซม.
อาศัยอยูต ามกอขาวทีเ่ กีย่ วแลวในนาหรือตามกอหญา
การทําลาย กัดกินใบตัง้ แตระยะใบเลีย้ งจนกระทัง่ ตนโต ทําใหเปนแผลและเปนพาหะของโรค
เหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดวย ตัวเมียวางไขบริเวณโคนตน ตัวหนอนกัดกินราก
การปองกันกําจัด ควรทําลายแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของแมลง รวมทั้งเศษซากแตงหลังการเก็บเกี่ยว
ใชสารเคมีฉดี พน ไดแก เซฟวิน คารโบนอกซี-85 หรือ ไบดริน หรือใชสารเคมีชนิดเม็ด เชน ฟู
ราดาน 3 จี หรือคูราแทร 3 จี ใสหลุมปลูกพรอมกับการหยอดเมล็ด จะปองกันเตาแตงไดประมาณ 2
สัปดาห

5. หนอนกินใบแตง (Leaf eating caterpilla: Palpita indica) และหนอนไถเปลือกหรือหนอน
เจาะผล (Fruit boring caterpillar:Helicoverpa armigera)
ลักษณะ หนอนกัดกินใบแตง มีรปู รางเรียวยาวประมาณ 2 ซม. สีเขียวออน ตรงกลางสันหลังมี
เสนแถบสีขาวตามยาว 2 เสน หนอนตัวโตเต็มวัยเปนผีเสือ้ ทีม่ ปี ก โปรงใสตรงกลาง สวนหนอนเจาะผลมี
ขนาดใหญกวา ลําตัวยาวสีเขียวออนถึงสีน้ําตาลดํา มีรอยตอปลองชัดเจน
การทําลาย กัดกินใบ ไถเปลือกเปนแผลและเจาะผลเปนสาเหตุใหโรคอืน่ ๆ เขาทําลายตอได เชน
โรคผลเนา
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี เชน อโซดริน แลนเนท ทามารอน โตกุไทออน บุก หรือ อะโกรนา
เปนตน

แตงกวามีโรคทีเ่ ปนศัตรูสําคัญ ไดแก
1. โรครานํ้าคาง (Downy mildew) หรือทีเ่ กษตรกรนิยมเรียกวาโรคใบลาย เกิดจากเชื้อ
Psudoperonospora
ลักษณะอาการ เริ่มเปนจุดสีเหลืองบนใบ
แผลนัน้ จะขยายออกเปนเหลีย่ มในระหวางเสนใบ
ถาเปนมากๆ แผลลามไปทัง้ ใบทําใหใบ
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แหงตาย ในตอนเชาทีม่ หี มอกนํ้าคางจัดชวงหลังฝนตกติดตอกันทําใหมคี วามชืน้ สูง ในบริเวณปลูกจะ
พบวาใตใบตรงตําแหนงของแผลจะมีเสนใยสีขาวเกาะเปนกลุม และมีสปอรเปนผงสีดํา
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดแตงดวยสารเคมีเอพรอน หรือ ริโดมิลเอ็มแซดกอนปลูกหรือจะนํา
เมล็ดมาแชสารเคมีทล่ี ะลายนํ้าเจือจางเปนเวลา 3 ชัว่ โมงก็ได เมือ่ มีโรคระบาดในแปลงและในชวงนัน้ มี
หมอกและนํ้าคางมาก ซึง่ ควรฉีด Curzate M8, Antrachor สลับกันเพือ่ ปองกันการดือ้ สารเคมีของเชือ้

โรครานํ้าคา

โรคใบดาง

2. โรคใบดาง (Mosaic)
เชือ้ สาเหตุ Cucumber mosaic virus
ลักษณะอาการ ใบดางสีเขียวเขมสลับสีเขียวออนหรือดางเขียวสลับเหลืองเนือ้ ใบตะปุม ตะปา มี
ลักษณะนูนเปนระยะๆ ใบหงิกเสียรูปราง
การปองกันกําจัด ในปจจุบันยังไมมกี ารใชสารเคมีหรือวิธกี ารใดๆ ทีจ่ ะลดความเสียหายเมือ่ โรคนี้
ระบาด ดังนัน้ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ขณะนี้ คือ การปองกันไมใหเกิดโรค เชน เลือกแหลงปลูกทีป่ ลอดจากเชือ้
ไวรัส อาจทําไดโดยเลือกแหลงปลูกทีไ่ มเคยปลูกผักตระกูลแตงมากอนและทําความสะอาดแปลงปลูก
พรอมทั้งบริเวณใกลเคียงใหสะอาดไมใหเปนทีอ่ าศัยของเชือ้ และแมลงพาหะ
3. โรคผลเนา (Fruit rot)
เชือ้ สาเหตุ Pythium spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea
ลักษณะอาการ มักเกิดกับผลทีส่ มั ผัสดิน และผลที่แมลงกัดหรือเจาะทําใหเกิดแผลกอนจะพบมาก
ในสภาพที่เย็นและชื้น กรณีที่เกิดจากเชื้อพิเที่ยมจะเปนแผลฉํ่านํ้าเริม่ จากสวนปลายผล ถามีความชืน้ สูง
จะมีเสนใยฟูสขี าวขึน้ คลุม กรณีที่เกิดจากเชื้อไรซอกโทเนียจะเปนแผลเนาฉํ่านํ้าบริเวณผิวของผลทีส่ มั ผัส
ดิน แผลจะเปลีย่ นจากสีน้ําตาลแกและมีรอยฉีกของแผลดวย สวนกรณีที่เกิดจากเชื้อโบทริทิ่สนั้นบริเวณ
สวนปลายของผลที่เนา จะมีเชือ้ ราขึน้ คลุมอยู
การปองกันกําจัด ทําลายผลทีเ่ ปนโรค อยาใหผลสัมผัสดิน ปองกันไมใหผลเกิดบาดแผล
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4. โรคราแปง (Powdery mildew)
เชือ้ สาเหตุ Oidium sp.
ลักษณะอาการ มักเกิดใบลางกอนในระยะที่ผลโตแลว บนใบจะพบราสีขาวคลายผงแปงคลุมอยู
เปนหยอมๆ กระจายทั่วไป เมือ่ รุนแรงจะคลุมเต็มผิวใบทําใหใบเปลีย่ นเปนสีเหลืองแลวแหงตาย
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี เชน เบนเลท เดอโรซาล Diametan หรือ Sumilex ฉีดพนเมื่อพบ
การระบาด

อายุการเก็บเกีย่ วของแตงกวานับจากวันปลูกประมาณ 30-40 วัน แลวแตพันธุแตงกวาสําหรับ
บริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะทีผ่ ลยังออนอยูเ นือ้ แนนกรอบ และสังเกตไดจากมีนวลสีขาวเกาะและยังมี
หนามอยูบาง ถาผลแกนวลจะจางหาย สีผลเริม่ เปนสีเหลือง และไมมหี นาม การเก็บแตงกวาควรทยอย
เก็บวันเวนวัน ไมปลอยใหแกคาตน เพราะจะทําใหผลผลิตทัง้ หมดลดลง โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได
ประมาณ 1 เดือน

ลักษณะผลพรอมเก็บเกีย่ ว

กรมการคาภายใน. 2531. รายงานการศึกษาเรือ่ งแตงกวา. กองเศรษฐกิจการเกษตร.
กรมการคาภายใน หนา 1-65.
กมล เลิศรัตน. 2536. การผลิตเมล็ดพันธุผ กั . กองขยายพันธุพืช. กรมสงเสริมการเกษตร
หนา 189-213.
จานุลกั ษณ ขนบดี. 2535. การผลิตเมล็ดพันธุผ กั . กรุงเทพ: สํานักพิมพโอเยนสโตร
หนา 102-125.

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

