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“แตงกวา”  เป็นพืชกินผลที่คนไทยคุ้นเคย จะกินสดแกล้มน�้าพริกแบบไทย ๆ   
หรือน�ามาปรุงอาหารก็อร่อยได้หลากหลาย ไม่น่าเชื่อว่าผักชนิดนี้มีมานานกว่า 5,000 ปี  

จากพืชในป่าน�าเข้ามาปลูกริมรั้วเก็บผลกิน  เหลือกินก็แบ่งขาย ปัจจุบันแตงกวาจึง 

กลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกในประเทศมากกว่า  150,000 ไร่ ส่งขายท้ัง 

ในและนอกประเทศ สร้างรายได้มหาศาล ภาคอุตสาหกรรมก็นิยมดองบรรจุกระป๋อง 

และเป็นส่วนผสมเครือ่งส�าอาง  แตงกวาสดมคีณุค่าทางโภชนาการ กินดมีฤีทธ์ิเป็นยาเย็น 

แก้กระหายและปรับสมดุลในร่างกาย แตงกวาจึงเป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่เราควรรู้จัก 

นานมีบุ ๊คส์ขอพาท่านผู ้อ ่านไปรู ้จักแตงกวา  ในหนังสือชุด  เกษตรกรรม 
ลองทÓดู: แตงกวา  ไปดูว่าต้นแตงกวามีลักษณะอย่างไร แตงกวามีก่ีพันธุ์ อะไรบ้าง  
มีวิธีปลูกและดูแลอย่างไร  เราน�าแตงกวามาปรุงอาหารอะไรได้บ้าง มาใช้หนังสือเล่มน้ี 

แนะแนวทางเรียนรู้การท�าเกษตรด้วยตนเอง

นานมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและส่งเสริม

ให้คนไทยเห็นคุณค่าของเกษตรกรรม

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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ต้นแตงกวำเถำยำว
แตงกวาเป็นพืชมีเถา จัดอยู่ในวงศ์แตงเช่นเดียวกับแตงโม บวบ มะระ ฟัก น�้าเต้า  

และต�าลึง ปลูกได้ท่ัวไป แต่นิยมปลูกมากในประเทศเขตร้อนชื้นและอบอุ่น ใช้เวลาปลูก 
ประมาณ 2-3 เดอืนก็เก็บผลได้ จึงสร้างรายได้เรว็  เพราะอะไรคนจึงนิยมกินแตงกวา ลองมา 
ศึกษากันเถอะ

ใบ
ใบแตงกวามีสีเขียว ขนาดใหญ่ มีมุมใบ 

3-5 มุม ปลายใบยาวแหลม ก้านใบยาว 5-15 

เซนติเมตร ผิวใบหยาบ มีขนปกคลุม

ราก
เป็นระบบรากแก้ว มรีากแขนงจ�านวนมาก 

แผ่กว้างและหยั่งลงดินลึกถึง 1  เมตร

ล�ำต้น
ล�าต้นแตงกวาเป็นเถาเลื้อยยาว 

2-3  เมตร นิยมปลูกให้เลื้อยข้ึนค้าง 

แต่ละข้อยาว 10-20 เซนติเมตร ล�าต้น

เป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุมทั่ว

เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ  
แยกเป็นดอกเพศผู้และ 

ดอกเพศเมียใน 
ต้นเดียวกัน
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ดอกเพศเมีย
เป็นดอกเดี่ยวออกตามข้อ กลีบดอกมีสีเหลือง  

5 กลีบ  รังไข่มีลักษณะกลมยาว 2-5  เซนติเมตร อยู่

ใต้ฐานรองดอก มีปุ่มหนามนูนจ�านวนมาก ในดอก

มีน�้าหวานไว้ล่อแมลง ดอกเพศเมียจะบานพร้อม

ผสมเกสรในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย

ดอกเพศผู้
กลีบดอกมีสีเหลือง  5 กลีบ 

มีอับเกสรเพศผู้  3 อัน ก้านดอกสั้น  

ออกดอกตามข้อ อาจเป็นดอกเดี่ยว

หรือดอกกลุ่ม  3-5 ดอก  เกิดก่อน

ดอกเพศเมีย 7-10 วัน

ผล
พัฒนาจากรังไข่ ผลอ่อนลูกจิ๋วมีผิวเปลือก 

สีเขียวตลอดผลและมีปุ่มหนามชัดเจน  ผลจะ

ขยายใหญ่จนปุ่มหนามหายไป กลายเป็นผลเรียบ  

กลมยาว หวัท้ายมน  ผวิบรเิวณใกล้ข้ัวมสีเีขียวเข้ม 

และอ่อนลงบรเิวณปลายผล  ขนาดผลแตกต่างกัน

ตามสายพันธุ์ ยาวตั้งแต่ 5-40 เซนติเมตร ภายใน

มีไส้ฉ�่าน�้า

หนวด
งอกยาวออกจากข้อ ปลาย

หนวดพันเก่ียวเป็นเกลียว ยึดแน่น

กับค้างท�าให้ล�าต้นมั่นคง

ไส้ผล
แบ่งเป็น  3  ช่อง  แต่ละช่องอัดแน่นด้วย

เมล็ดอ่อน มีวุ้นใสห่อหุ้มเมล็ดและเชื่อมแต่ละช่อง

แบ่งของไส้ผล

เมล็ด
ลักษณะแบนและยาวรี มี

จ�านวนมาก เมล็ดแก่มสีีขาวครมี
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เดินทำงข้ำมทวีป
ชาวอินเดียเริ่มปลูกแตงกวาเมื่อประมาณ 3,000 ปี

ก่อนคริสต์ศักราช จากน้ันแตงกวาแพร่กระจายสู่ตะวัน 

ออกกลางและยุโรปผ่านทางการค้าเมื่อราว  1,000 ปี 

ก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้นอีก 1,000 ปีจึงพบว่ามีการ

ปลูกแตงกวาในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน

แตงกวาเดินทางไปสู ่ภาคเหนือของจีนผ่านทาง 

เส้นทางสายไหม และไปสู่ภาคใต้ของจีนผ่านทางพม่า 

ไทย และลาว มีหลักฐานการปลูกแตงกวาในจีนตั้งแต่

ราวศตวรรษที่ 6

ศตวรรษท่ี  9-14  มีแตงกวาปลูกในอังกฤษและ

ทวีปยุโรป และหลังจากค้นพบโลกใหม่ในศตวรรษที่  15 

นักเดินเรือชาวสเปนน�าแตงกวาไปปลูกที่เฮติ จนแพร่พันธุ ์

ไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง

บ้ำนเกิดแตงกวำ
แตงกวามีถ่ินก�าเนิดในอินเดีย แถบเทือกเขาหิมาลัย ถือเป็นผักโบราณชนิดหนึ่ง  

เพราะมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี แตงกวาจึงเป็นผักโบราณชนิดหน่ึง  อาณาจักรเก่าแก่ 
อย่างกรีก โรมัน และบาบิโลเนีย ก็มีบันทึกกล่าวถึงแตงกวา ช่วงเวลากว่าหลายพันปีน้ี 
แตงกวาเดินทางไปหลายที่เลยนะ
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ชำวโรมันกับแตงกวำ
ชาวโรมันชอบกินแตงกวาสดจิ้มกับลิควาเมนซึ่งเป็นน�้าปลาชนิดหน่ึง 

บนโต๊ะอาหารของจักรพรรดิทิเบริอุส  (ค.ศ.  14-37) แห่งจักรวรรดิโรมัน 

ก็ต้องมีแตงกวาทุกมื้อ  ถึงกับให้สร้างแปลงปลูกแตงกวาเคล่ือนท่ีส�าหรับ

เข็นหลบอากาศหนาว จะได้มีแตงกวาสดไว้กินตลอดปี

นอกจากนี้ชาวโรมันยังใช้แตงกวาในยาหลายขนาน  ตั้งแต่รักษา

สายตา  รักษาแผลแมงป่องกัด ไล่หนู รวมทั้งใช้ห้อยไว้ที่เอวหญิงที่อยากมี

ลูกด้วย

กินแตงกวำมำแต่โบรำณ
แตงกวาเป็นหน่ึงในรายการอาหารของชาวสุเมเรียนตั้งแต่ราว 

2,700 ปีก่อนครสิต์ศกัราช โดยมหีลกัฐานในต�านานของกษตัริย์กิลกาเมช

แห่งดินแดนเมโสโปเตเมีย  (บริเวณประเทศอิรักปัจจุบัน) ว่าคนสมัยน้ัน

กินแตงกวา และมีแหล่งเพาะปลูกอยู่แถบฝั่งตะวันตกของทะเลด�า หรือ

บริเวณประเทศตุรกีและบัลแกเรียปัจจุบัน

แตงกวำในไทย
อาจเป็นไปได้ว่าเร่ิมปลูกตั้งแต่

สมยัเป็นเส้นทางผ่านเข้าสูจ่นี และตดิต่อ

ค้าขายกับจีน แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัด 

พ.ศ.  2480-2483 พบหลักฐาน

เป็นแค็ตตาล็อกเมล็ดพันธุ์ตราสตางค์

เล่มที่ 7 จัดท�าขึ้นเพ่ือโฆษณาขายเมล็ด

พันธุ์แตงกวา

โอ้โฮ! คนทั่วโลก 
กินแตงกวามานาน

แล้วนะเน่ีย
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แตงร้ำน 
ความยาวผลมากกว่า  18  เซนติเมตร  ความ

กว้างผล 2.5  เซนติเมตร นิยมน�าไปท�าย�าหรือส้มต�า

แตงท่อน 
ความยาวผล 13-16  เซนติเมตร ความกว้างผล 

2.5  เซนติเมตร นิยมกินสด ผัดไข่ และแกงจืด

แตงกวา 
ความยาวผล 6-12  เซนติเมตร ความกว้างผล

มากกว่า  2.5  เซนติเมตร นิยมกินสดแกล้มน�้าพริก

เพราะผลเล็ก กรอบ และฉ�่าน�้า

พันธุ์ส�ำหรับกินสด
เปลือกสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม  เน้ือบาง ไส้ผลใหญ่  

และมีน�้ามาก ผลอ่อนมีปุ่มหนาม  เมื่อโตเต็มที่ปุ่มหนาม 

จะหลุดออกเอง แบ่งตามความยาวผลได้ ดังนี้

แตงกวำนำนำพันธุ์
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงปลูกแตงกวาได้ดีแทบทุกภาค  แตงกวาท่ีมีขายใน

ตลาดมีหลากหลายพันธุ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แตงกวาพันธุ์ส�าหรับกินสด และแตงกวา
พันธุ์ส�าหรับดอง

กินแตงกวาทุกวัน
ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณ  

ดับกระหำยคลำยร้อน 
ได้ด้วยนะ
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