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แตงกวา
รศ.นิพนธ ไชยมงคล

  แตงกวา ( Cucumber : Cucumis sativus L.) เปนพืชฤดูเดียว อยูในวงศ Cucurbitaceae
หรือ Gourd วงศน้ีแบงออก เปน 90 genera, 750 species นอกจากน้ีจะแบงออกเปน 5 subfamilies
คือ Fevilleae, Melothriae, Cucurbiteae, Sicyoideae, และCyclanthereae แตที่มีความสํ าคัญทาง
เศรษฐกิจคือ subfamilies Cucurbitaceae เชน Citrulla, Cucumis, Luffa, Langernaria, Cucurbita
และ Sicyoideae เชน Sechium

สวน Genus Cucumis มีทั้งหมด 40 species แตที่ส ําคัญทางเศรษฐกิจมีเพียง 3 species คือ
C.anguria L. (West Indian gherkin) C.sativus (cucumber), and C.melo L. (Cantaloupe)  พืชใน
family Cucurbitaceae ที่ส ําคัญคือ water melon (Citrullus lanatus (Thunb)Mansf, musk melon
(Cucumis melo L.) squash and pumpkin (Cucurbita pepo L., C.mixta Pang.,C.moschata Poir.,and
C. mixta Duch.),and loofah gourd (Luffa cylindrica Roem.). สวน fig leaf gourd (Cucurbita
ficifolia Bouche) มีความทนทานตอโรคในดิน นิยมใชเปนตนตอของแตงกวา

    มีแหลงก ําเนิดอยูแถบเชิงเขาดานใตของภูเขาหิมาลัยหรือประเทศพมา พบสายพันธุปาที่มี
ลักษณะใบและผลแตกตางกันหลายรูปแบบ ตอจากน้ันเผยแพรเขาไปในประเทศจีน โดยท่ัวไปจะ
ปลูกในเขตอบอุนและเขตรอน หรือแถบเอเซียกลางและตะวันออก  อาฟริกา มีผูคนพบหลักฐานวา
มนุษยนํ ามาปลูกและบริโภคมากวา  3,000  ป  ชาวกรีกและโรมัน  นํ าเขาไปเผยแพรในยุโรป  และ
ชาวยโุรปนํ าเขาไปเผยแพรในสหรัฐอเมริกา การนํ าแตงกวาเขาประเทศไทย จากหลักฐานแคตตา
ลอคตราสตางค เลมที่  7 พ.ศ.2480-2483 โฆษณาขายเมล็ดพันธุ อิมปรูฟ ลองกรีน เออล่ีฟอรจูน
แฟนซ ีฟคคลิ้ง และกรีน โปรสฟิค
ลักษณะทางพฤกษศาสตร

แตงกวาอยูในกลุมไมเน้ือออน อวบน้ํ า เปนพืชฤดูเดียว มีจํ านวนโครโมโซม 2n=14
ลํ าตน การเจริญในระยะแรกจะต้ังตรง หลังจากน้ันจะเจริญเปนเถายาว 4-8 ฟุต แตกกิ่ง

แขนงมากยาว 2-5 ฟุต กิ่งแขนงจะเปนแบบ sympodial type โดยแตละขอของกิง่แขนงจะมีตาขาง
ซ่ึงเปนเน้ือเย่ือเจริญสํ าหรับกิ่งและผลใหม อยูดานตรงขามกับใบ ลํ าตนจะมีผิวขรุขระ เม่ือผาตัดตาม
ขวางจะเปนรูปเหลี่ยม เมื่อล ําตนแกไสกลางอาจจะกลวง

แตละขอจะมีใบเดี่ยว อยูสลับกัน ขนาดกวาง 10-20 ซม.ในแตงกวาธรรมดาและ 20-40 ซม.
ส ําหรับแตงกวาไมมีเมล็ด มีกานใบยาว 7-20 ซม.ขอบใบหยักมีหาเหลี่ยม สวนกลางของใบจะกวาง
ที่สุด มีขนปกคลุมผิวใบ หลังจากขอที ่ 3-5 จะมีมือเกาะ ดานลางของกานใบ เม่ือมือเกาะเจริญบน
วัตถุ จะเจริญพันหมุนเวียนรอบวัตถุน้ัน ลํ าตนเม่ือตัดตามดานขวางจะพบกลุมของทอน้ํ าทออาหาร
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จํ านวนสิบทอ แบงออกเปนสองกลุม โดยกลุมแรกจะมีขนาดเล็ก อยูในขอบเหลี่ยมของล ําตน กลุมที่
สองจะอยูดานใน เมื่อปลูกแบบเลื้อยในแปลงปลูก ในสภาพที่มีความชื้นเหมาะสม รากพเิศษจะ
เจริญออกมาจากขอ

ราก  Weaver&Bruner  (1927)  รายงานวา     รากแกวจะเจริญในแนวด่ิงอยางรวดเร็ว ใน
สภาพอากาศเหมาะสมรากจะเจริญ 1 น้ิวตอวัน อาจจะยาวถึง 1 เมตร เม่ือเจริญลึกถึงระดับหน่ึง  ราก
แขนงจะเจริญในแนวนอนรอบ  ๆตน  ตอจากนั้นจะเจริญขนานไปกับเถาและปกติจะยาวกวาเถา
สวนใหญจะเจริญอยูอยางหนาแนนในระดับความลึก 30 ซม. รากแขนงบางรากเม่ือเจริญในแนว
นอนยาว  1-2  ฟุตจะเจริญตอในแนวด่ิง ซึ่งอาจจะเจริญลึกกวารากแกว  และสามารถทดแทนราก
แกวเม่ือตนแก

ดอก แตงวาสวนใหญจะมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน แตอยูบนตนเดียวกัน
(monoecious  plant) เชน สายพันธุพื้นเมือง พันธุจากสหรัฐอเมริกา หรือพันธุที่ใชส ําหรับดอง

ดอกตัวเมียสวนใหญจะเจริญเปนดอกเด่ียว บนขอของเถาใหญและเถาแขนง มีเกสรตัวผูท่ี
ไมสมบูรณ กลีบดอกสีเหลืองมีจํ านวนหากลีบ กานเกสรตัวเมียอวบสั้น มียอดเกสรแบงเปนสาม
สวน รังไขปรากฎชัดเจน  ในรังไขมีชองวางสามชอง ตอมน้ํ าหวาน (nectary) มีลักษณะเปนวง
แหวนอยูรอบฐานกานเกสรตัวเมีย

ดอกตัวผูสังเกตไดงาย เน่ืองจากมีกานดอกเรียวเล็ก ไมมีรังไข มีกลีบเลี้ยง หากลีบ กลีบ
ดอกสีเลืองหากลีบ มีกานเกสรตัวผู 3 กาน โดยสองกานจะมีอับละอองเกสรสองอันและอีกกานหน่ึง
มีหน่ึงอัน เจริญท่ีขอเปนกลุม ๆละ 3-5 ดอก
ลักษณะตนและดอกของแตงกวามีอยูหลายแบบเชน

Perfect, or bisexual, or hermaphroditic flower คือ ดอกสมบูรณที่มีทั้งเกสรตัวผู
(stamens) และเกสรตัวเมีย(pistil)อยูในดอกเดียวกัน แตอาจจะไมมีกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก

Male, or staminate, flower คือดอกท่ีไมมีเกสรตัวเมีย
Female,or pistilate,flower  คือดอกท่ีไมมีเกสรตัวผู

 Monoecious plant  คือตนท่ีมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันแตอยูบนตนเดียวกัน
Dioecious plant คือตนท่ีมีเฉพาะดอกตัวผูหรือดอกตัวเมีย
Androecious plant คือตนท่ีมีเฉพาะดอกตัวผู
Andromonoecious plant คือตนท่ีมีท้ังดอกตัวผูและดอกกระเทยอยูบนตนเดียวกัน
Gynoecious plant คือตนท่ีมีเฉพาะดอกตัวเมีย
Gynomonoecious คือตนท่ีมีดอกตัวเมียและดอกกระเทยอยูบนตนเดียวกัน

 Predominantly female plant คือตนท่ีมีดอกตัวเมียเปนสวนใหญ
Hermaphroditic plant; ตนท่ีมีท้ังดอกตัวผูและตัวเมียอยูบนตนเดียวกัน
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Parthenocarpy ผลเจริญไดโดยไมมีการผสมเกสร และผลจะไมมีเมล็ด

ลักษณะดอกตัวผูและตัวเมียของแตงกวา
 ในปจจุบันพันธุที่ใชปลูกเพื่อการคา(cultivar:cv)  และสายพันธุที่ใชเปนพอ/แมส ําหรับผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสมชั่วแรก จะมีการแสดงออกของตํ าแหนงดอกตัวเมียได 4 กลุมคือ

        1. ดอกตัวเมียเจริญเฉพาะเถาหลัก (Gynoecious main vine type)
        2. ดอกตัวเมียเจริญในเถาหลักและเถาแขนง ( Gynoecious  main and lateral vine type)
        3. ดอกตัวเมียเจริญท้ังเถาหลักและเถาแขนง  ซึ่งเจริญจากเถาหลักทุกขอ(Quasi-

gynoecious main and lateral vine type)
                4.  ดอกตัวเมียเจริญเฉพาะเถาแขนง  (Quasi-gynoecious   lateral vine type)
        นอกจากน้ีพันธุที่พัฒนาขึ้นใหมมีเฉพาะดอกตัวเมียและสามารถติดผลไดโดยไมมีการผสม
เกสร (Gynoecious parthenocarpic)

แตงกวาจะมีอัตราการผสมขามสูง ดังน้ันจึงเปนตองอาศัยแมลง เชน ผึ้งชวยในการผสม
เกสร ในแคนาดา จะใชผ้ึงหน่ึงรังตอแตงกวา 50,000 ตน แตสายพันธุแตงกวาท่ีปลูกในเรือนโรงของ
ยุโรปสวนใหญจะเปนแบบ gynoecious บางสายพันธุอาจจะเปน predominantly female type และ
เปน parthenocarpic type จึงไมจํ าเปนที่จะตองผสมเกสร สายพันธุในกลุมนี้จะตองปองกันไมใหมี
การผสมเกสร เน่ืองจากจะทํ าใหผลบวม คุณภาพตํ ่า

ผล เปนแบบ  false berry หรือ pepo ลักษณะกลมยาวหรือเปนเหลี่ยม ขนาด รูปราง ส ีขึ้น
อยู กับสายพันธุ โดยท่ัวไปผลเม่ือยังออน จะมีสีเขียวเม่ือแกจะเปล่ียนเปนสีเหลืองหรือขาวเจริญจาก
เถาหลักและเถาแขนง
คุณคาทางโภชนาการ

 แตงกวามีคุณคาทางอาหารคอนขางต่ํ า ประกอบดวยนํ ้ามากกวา 50 % บางพันธุจะมีวิตามิน
เอ สูง  แตงกวาสรางสาร cucurbitacin ที่รากและสงไปที่ผลท ําใหเกิดรสชาติขม แตละพันธุจะมี
ปริมาณสารแตกตางกัน

ตารางท่ี 1 คุณคาทางอาหารของแตงกวา (จากสวนที่เปนอาหารได 100 กรัม)
สารประกอบ/หนวย ปริมาณ

น้ํ า(%) 96.4
พลงังาน(แคลอร่ี) 12.0
โปรตีน(กรัม) 0.60
ไขมัน(กรัม) 0.20
คารโบไฮเดรท(กรัม) 2.40
เสนใย(กรัม) 0.50
เถา(กรัม) 0.40
แคลเซีย่ม(มิลลิกรัม) 19.00
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ฟอสฟอรัส(มิลลิกรัม) 12.00
โปแตสเซีย่ม(มิลลิกรัม) 122.00
เหล็ก(มิลลิกรัม) 0.40
โซเด่ียม(มิลลิกรัม) 5.00
ไทอะมีน(มิลลิกรัม) 0.02
ไรโบฟลาวิน(มิลลิกรัม) 0.02
ไนอะซิน(มิลลิกรัม) 0.10
แอสคอรบิค แอซิด 10.00

ที่มา; Food Composition Table 1964,Food and Nutrition Research Center .Handbook No.
1,Manila.

สภาพแวดลอมและการเจริญเติบโต
แตงกวาเปนพืชก่ึงรอน สภาพแวดลอมที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ

ความเขมของแสงสูง ตลอดจนมีความชื้นและธาตุอาหารพอเพียงและสมํ่ าเสมอ  ในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม ปราศจากโรค แมลง พืชจะเจริญอยางรวดเร็วและใหผลผลิตสูง ซึ่งจํ าเปนจะตองมีการ
ตัดแตงก่ิง เพื่อใหใบไดรับแสงเต็มที ่การหมุนเวียนของอากาศดี  การติดผลมากเกินไป อาจจะท ําให
มีอาหารไปเลี้ยงผลไมพอเพียงทํ าใหผลมีคุณภาพตํ ่า ควรปลิดผลทิ้งใหมีจ ํานวนที่เหมาะสม

ในกรณีท่ีพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ลํ าตนขนาดใหญ บิดหรือแตก ใบขนาดใหญ
มือเกาะ (tendrils)ยาว  ใบสีเขียวเขม ผลจํ านวนมาก ดอกขนาดใหญ สีเหลืองเขม แสดงวาอัตราการ
เจริญสงูเกนิไป ในทางตรงกันขามถาหากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ขาดน้ํ า อาหาร พืชจะชะงัก
การเจริญ

อุณหภูมิของอากาศ เปนปจจัยที่สํ าคัญที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต การเจริญของดอก 
การติดและการเจริญของผล ตลอดจนคุณภาพของผล การเจริญของแตงกวาข้ึนอยูกับอุณหภูมิเฉล่ีย
ในแตละวัน ถาหากอุณหภูมิเฉลี่ยสูง อัตราการเจริญจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ถาหากมีการเปลี่ยน
แปลงของอุณหภูมิในชวงกลางวันและกลางคืนสูง  ความสูงของพืชจะเพิ่มขึ้นแตขนาดของใบจะลด
ลง อัตราการเจริญของพืชจะสูงท่ีสุด ในอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันและกลางคืน 28o ซ ผลผลิตจะสูงที่สุด
ในอุณหภูมิกลางคืน  19-20o ซ และกลางวัน 20-22o  ซ

 แตงกวา เปนพืชท่ีอากาศอบอุน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 18-24 o C และมีความชื้น
ในอากาศตํ ่า  ในสภาพความชื้นในอากาศสูง จะท ําใหเกิดโรคทางใบไดงาย  ในสภาพความชื้นใน
อากาศต่ํ า  นอกจากจะเหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต   ยังเหมาะส ําหรับการผสมเกสร  และการเจริญ
ของผล เน่ืองจากเปนสภาพที่เหมาะสมสํ าหรับการเปดของอับละอองเกสร และการทํ างานของ
แมลง

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับแตงกวา ซึ่งใชส ําหรับการแปรรูป (pickling cucumber) คือ
อุณหภูมิกลางวัน 26-27o ซ และอุณหภูมิเฉลี่ยตอวันประมาณ 21o ซ
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การทดลองท่ีเดนมารค (Ohlsen Enke,1991) พบวา การเจริญในระยะเร่ิมแรกของแตงกวา
ตองการอุณหภูมิระหวาง 22-24o ซ และอุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเจริญของดอก การติดและการ
เจริญของผลอยูระหวาง 18-19o ซ
สรุปการทดลองท่ีเดนมารค(Ohlsens Enke 1991)
               ระยะการเจริญเตบิโต              อุณหภูมิที่เหมาะสม
                                             (องศาเซลเซียส)
                   ตนออน                       22-24
                   ดอก ผล                        18-19

ถาหากอุณหภูมิตํ ่ากวาจะท ําใหผลผลิตลดลง  ถาหากอุณหภูมิสูงกวา  30oซ  ควรพลางแสง
การเจริญเติบโตของแตงกวาท่ีสมบูรณ
              ระยะตนกลา            สรางใบจริง 1 ใบ ภายในเวลา 5.0 วัน
              ระยะตนออน            สรางใบจริง 1 ใบ ภายในเวลา 3.0 วัน
              ระยะเร่ิมทอดยอด     สรางใบจริง 1 ใบ ภายในเวลา 2.0 วัน
              ระยะเจริญเต็มท่ี       สรางใบจริง 1 ใบ ภายในเวลา 1.5 วัน
       ที่มา; Toki,T.,1982, Cucumber. Chiba Agricultural Experiment Station, Japan
ตารางท่ี 3 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญของแตงกวา

Air temperature(oC) Root temperature(oC)Growth stage Light conditions
Day Night Day Night

Seed germination Not critical 28 28 28 28
After germination Maximum available

continuous
24 22 26 26

After transplanting into
pots

Good light condition
Poor light condition

23
22

21
20

24
24

24
22

ตารางท่ี 4 อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญของแตงกวา
Low light(oC) High light(oC) With carbon dioxide

(oC)
Night minimum 19 20 20
Day minimum 20 21 21
Ventilation 26 26 28

อุณหภูมิและการเจริญเติบโต (Toki 1982)
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 องศาเซลเซียส
0 ต่ํ าที่สุดที่จะด ํารงชวิีต
5 ต่ํ าท่ีสุดสํ าหรับการเจริญเติบโต
8 ต่ํ าสุดสํ าหรับการปลูกเพ่ือการคา
10
15 เหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโต
20
25 กลางวัน/เหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโต
30
35 ใบไหม/สูงที่สุดส ําหรับการเจริญเติบโต
40 สูงที่สุดส ําหรับการดํ ารงชวิีต

แสง
การเจริญเติบโตของพืชข้ึนอยูกับแสง ซึ่งชวยในขบวนการสรางอาหาร ในสภาพที่มีความ

เขมของแสงต่ํ า อัตราการสรางอาหารในชวงกลางวันจะต่ํ าและการใชอาหารในตอนกลางคืนสูง
เปนผลรวงมาก ผลผลิตตํ ่า

Edmond(1931) ศึกษาแตงกวา 6  พันธุพบวา การปลูกในชวงฤดูรอน ซึ่งมีชวงแสงยาว แตง
กวาจะมีดอกตัวผูมากกวาตัวเมีย  แตการปลูกในชวงแสงสั้น   พืชจะมีดอกตัวเมียมากกวาตัวผู การ
ปลูกในชวงแสงยาว บางตนของพันธุตาง  ๆ จะมีเฉพาะดอกตัวผู และการปลูกในชวงแสงสั้น บาง
ตนของบางพันธุจะมีเฉพาะดอกตัวเมีย แตสภาพแวดลอมจะไมมีอิทธิพลตอการเจริญของดอกกลุม
gynoecious (100% female)

Toki(1982)  กลาววา อัตราสวนระหวางดอกตัวผูและตัวเมียในแตงกวาข้ึนอยูกับปริมาณ
ของ จิบเบอเรลลินและเอทธีลีน ถาหากมีปริมาณจิบเบอรเรลลินสูงจะมีดอกตัวผูมากกวาตัวเมีย
ในกรณีที่มีเอทธีลีนสูงจะมีการเจริญของดอกตัวเมียมากกวาตัวผู ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณของ
ฮอรโมนดังกลาวในแตงกวาคือ ชวงแสงและอุณหภูมิ

จากการศึกษาสายพันธุ monoecious และ predominantly female พบวาการปลูกในอุณหภูมิ
สูงกวา 27 o ซ และชวงแสงยาวกวา14 ช่ัวโมงตอวัน ไนโตรเจนสูง ขาดน้ํ า จะท ําใหพืชมีอัตราดอก
ตัวผูสูง แตกลุม gynoeciousจะไมตอบสนองตอสภาพแวดลอม

ดอกตัวเมีย ดอกตัวผู

เอทธีลีนสูง จิบเบอเรลลินสูง
ชวงแสงสั้น ชวงแสงยาว
อุณหภูมิต่ํ า อุณหภูมิสูง

การทดลองปลูกแตงกวาในชวงแสงแตกตางกันคือ 8-12,และ16 ช่ัวโมงเปนเวลา 63 วัน พบ
วาชวงแสง 12 ช่ัวโมงตอวัน ใหตนสูงและมีใบที่มีขนาดใหญที่สุด นอกจากนี้การทดลองปลูกแตง
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กวาส ําหรับดองโดยใชอุณหภูมิกลางคืน 21.1o ซ และใหชวงแสงที่แตกตางกันคือ 11 และ15 ช่ัวโมง
ตอวัน กับพันธุ Wisconsin RS6 และ Ohio 27 พบวาชวงแสง 11 ชั่วโมงใหผลผลิตสูงที่สุด แตชวง
แสงจะไมมีอิทธิพลตอขนาด ความกวางและความยาวของผล
อิทธิพลของความเขมของแสงและการสังเคราะหแสง

Crop Compensation point
(klx)

Saturated point (klx) Degree of assimilation
(CO2mg/100cm2/hr.)

Cucumber - 55 24.0

ความชื้นสัมพัทธ
โดยทั่วไปพืชจะตองการความชื้นสัมพัทธ(Relative Humidity)สูง ในระยะเจริญเติบโต แต

ในบางกรณีจะท ําใหเกดิการระบาดของโรคพืชได นอกจากนี้จะท ําใหพืชมีการคายนํ้ าต่ํ า เปนผลให
การดูดสารละลายและธาตุอาหารของพืชตํ่ า โดยเฉพาะแคลเซียม ซึ่งพืชจ ําเปนส ําหรับการเจริญของ
ใบออนและผล

ในกรณีที่มีความชื้นสัมพัทธตํ่ า เหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต การผสมเกสร การติดและ
การเจริญของผล เนื่องจากเปนสภาพที่เหมาะสมส ําหรับการเปดของอับละอองเกสรและการท ํางาน
ของแมลง ควรใหน้ํ าอยางพอเพียงและสมํ่ าเสมอ เนื่องจากจะทํ าใหมีการคายน้ํ าสูง และเหมาะ
ส ําหรับการระบาดของโรคราแปง และไรแดง

พันธุและการเลือกพันธุปลูก
         พันธุแตงกวามีเปนจ ํานวนมาก และมีการผลิตพันธุลูกผสมใหม ๆตลอดเวลาการคัดเลือก
พันธุปลูก ควรคํ านึงถึงวัตถุประสงคที่จะน ําไปใชประโยชน และทดลองหาสายพันธุที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและตลาดในแตละทองถิ่น

พันธุที่นิยมปลูกในปจจุบันแบงออกได 3 ชนิดคือ

             แตงกวา  มีผลขนาดเล็ก  ผิวสีขาวปนเขียว  ปลูกแบบเลื้อย ลักษณะคลายกับแตงส ําหรับดอง
ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนพันธุที่นิยมปลูกมากที่สุดส ําหรับตลาดทั่วไป

             แตงราน  มีผลขนาดใหญและยาวกวาแตงกวามาก นิยมใชประกอบอาหาร   การปลูกจะ
ปลูกโดยท ํารานหรือคาง  สวนใหญเกษตรกรจะทํ าการคัดเลือกพันธุและเก็บเมล็ดพันธุเอง  ไดมีการ
นํ าพันธุเขาจากประเทศญี่ปุน  ไตหวัน แตยังไมนิยมแพรหลายเนื่องจากมีสีเขียวเขมเชน พันธุ
SPRING SWALLOW , SOUTHERN DELIGHT เปนตน

             แตงดอง  พันธุแตงที่น ําเขามาปลูกแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ
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 แตงหมักเกลือ  พันธุที่นํ าเขามาเพื่อผลิตแตงหมักเกลือ สงออกไปประเทศญี่ปุนในระยะ
แรกใชพันธุ  Suyo ซึ่งปจจุบันจะเรียกแตงกลุมนี้วาแตง  โซโย ตอมาไดมีการนํ าพันธุเขามาทดลอง
ปลูกกันมากเชน PRICKLE 152, NAGISA SUYO พันธุกลุมนี ้จะมีผลยาว 27-28 เซน็ติเมตร  ผิว
ขรุขระ สีเขียวเขม บางบริษัทจะใชพันธุส ําหรับรับประทานสดแทนกลุมโซโย เชน SRING
SWALLOW, NARUKAMI, KOSHU SUYO, SALSUKI เปนตน
           แตงดองเปร้ียว หรือดองเค็มทั้งผลหรือผาซีก ส ําหรับตลาด ยุโรปและอเมริกา  พันธุที่นํ า
เขามาปลูกเชน WISCO  F1, BIRI F1, TORET  F1,BESTAL F1, CONDA F1, CALYPSO,
CAROLINA, LIBERTY, LOCKY STRIKE, NANET F1, WILMA F1 เปนตน

ลักษณะของแตงกวาบางสายพันธุ
ขนาดผล(ซม.) ตานทานโรค บริษัทช่ือพันธุ อายุเก็บเก่ียว ลักษณะดอก
ยาว กวาง

Biri F1 50-60 gynoecious 3.0 Ohse enke
Toret F1 45-55 gynoecious 3-10 3.1 PM
Royal F1 52 gynoecious AL,AN,DM

CMV,PM,S
RoyalSluis

N A T A S J A  
F1

early female 7.5 2.5 CMV,S,PM

Calypso 52 female 7.5 2.5 S,AL,AN,P
M

CMV, DM

Sun Seed

หมายเหตุ : AL = alternaria leaf spot, AN = anglular leafspot, DM = downy mildew,
     CMV = cucumber mosaic virus, PM = powdery mildew, S = stemphylium

การเพาะปลูกและดูแลรักษา
     การเพาะเมล็ด
       เมล็ดแตงกวาหนัก 1 กรัมมีจํ านวนประมาณ  30-40 เมล็ด โดยทั่วไปการเพาะเมล็ดจํ านวน
100 เมล็ด จะไดตนกลาที่สมบูรณ  65-70 ตน

คัดเมล็ดที่มีขนาดใหญสมํ ่าเสมอ ตรวจสอบความงอกกอนเพาะเมล็ด
ควรแชเมล็ดในเบนเลท จํ านวน 6 กรัม และเคปแทน จํ านวน 6 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร แชเปน

เวลา 30 นาฑ ีและแชในโพแทสเซียมไนเตรท เขมขน 0.2 % เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นใชผาเปยก
หมาด ๆ หุมเก็บรักษาในอุณหภูม ิ30 oซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 12 ช่ัวโมง
        อุณหภูมิจะมีอิทธพิลตออัตราและระยะเวลาในการงอก  Kretshmer (1996)  ท ําการทดลอง
เพาะเมล็ดแตงกวาพันธุ  Delikatess  โดยหยอดเมล็ดในทรายลึก 2 ซม. และใชอุณหภูมิแตกตางกัน
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ต้ังแต 15-30 oซ ความชื้น 40-80 %ของความสามารถในการอุมนํ ้าของดิน  พบวาในอุณหภูม ิ30 oซ
ความชื้นทุกระดับและอุณหภูมิ 24 oซความชื้น 40-50 % จะใหอัตราความงอกสูงที่สุด(86-93%)
สวนใน 20 oซ  และความชื้นเพิ่มจาก 40-80 % ความงอกลดลง จาก 70 เปน 20 % เมล็ดจะงอกเร็วท่ี
สุด (6 วัน)ใน 30 oซ ความชื้น 60-80 % อุณหภูมิมีอิทธพิลตอการงอก 87 %และความเร็วในการงอก
78%

การเตรียมถุงเพาะ
        พันธุลูกผสมชั่วแรกซึ่งใหผลผลิตสูงจะมีเมล็ดราคาแพง  ควรเพาะในถุงหรือกระทงกอน
นํ าไปปลูก ดินท่ีนํ ามาบรรจุถุงหรือกระทง ควรรวนซุย ระบายน้ํ าไดดีปานกลางและมีความอุดม
สมบูรณ

การผสมวัสดุปลูก ใชปุยหมักหรือปุยคอกเกาผสมดินดํ า และใสปุยเคม ี12-24-12
        เม่ือเมล็ดเร่ิมงอก นํ าเมล็ดไปหยอดในถุง  โดยวางเมล็ดในแนวนอน ลึก 1-2เซน็ติเมตร ใน
ฤดูหนาว ควรใชขี้เถาแกลบคลุมดิน เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในดิน
       ความลึกของการหยอดเมล็ด มีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด  เน่ืองจาก ใบเลี้ยงที่จะเจริญขึ้น
มาเหนือดินมีขนาดใหญ ถาหากหยอดเมล็ดลึก อาจจะไมสามารถเจริญข้ึนมาเหนือดินได  และถา
หากหยอดเมล็ดต้ืน  จะท ําใหเปลือกหุมเมล็ดติดมากับใบเลี้ยง  ใบเลี้ยงไมสามารถกางออกไดอาจจะ
ท ําใหเกิดแผล

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ดอยูระหวาง 26-28 o ซ ถาหากอุณหภูมิสูงเมล็ด
จะงอกเร็วและสมํ ่าเสมอ หลังจากเมล็ดงอกควรลดอุณหภูมิลงเหลือ 22 o ซ
การดูแลรักษาตนกลา
       กอนท่ีเมล็ดจะงอก ควรรักษาใหมีความชื้นสมํ ่าเสมอ หลังจากที่เมล็ดงอก อยาใหความชื้น
มากเกินไป   เพราะจะท ําใหเกดิโรคโคนเนาได    ควรฉีดยาปองกันและก ําจัดโรคอยางสม่ํ าเสมอ
       ควรฉีดยาปองกันและก ําจัดแมลงปากดูด ซ่ึงเปนสาเหตุใหพืชชะงักการเจริญเติบโต และ
เปนตัวนํ าของโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส
การเตรียมดินและการยายปลูก

ดินเปนแหลง น้ํ า อาหาร ออกซิเจนและที่ยึดของรากพืช ดินประกอบดวยแรธาตุ สาร
อินทรีย น้ํ าและอากาศ ดินที่เหมาะส ําหรับการเจริญของพืชประกอบดวย แรธาตุอาหาร 45 % สาร
อินทรีย 5 % น้ํ า 25 % และอากาศ 25 %

แรธาตุอาหารเปนสวนที่แตกสลายมาจากหิน สารอินทรียเปนซากพืชและสัตว ซึ่งอยูใน
ระดับการเสื่อมสะลายในระดับตาง ๆ บางระดับอาจจะเสร็จสิ้นขบวนการเสื่อมสะลาย(humus)  บาง
ระดับอาจจะก ําลังอยูในขบวนการเสื่อมสะลาย (compost) ชนิดและปริมาณแรธาตุอาหารตลอดจน
สารอินทรียที่ประกอบอยูในดิน จะแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติทางเคมีของดิน ซึ่งหมายถึงปริมาณ
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ของแรธาตุท่ีจํ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโตของพืช และปฏิกิริยาความเปนกรด ดาง ของดิน ความ
สามารถในการนํ าธาตุอาหารขึ้นไปใชประโยชนของพืชขึ้นอยูกับ คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดิน
ตารางท่ี  6  ธาตุอาหารที่ส ําคัญส ําหรับการเจริญของพืช

Element Atomic Available form
Symbol weight

Organic elements (from air&water)
Hydrogen H 1.00 H2O
Carbon C 12.00 CO2

Oxygen O 16.00 O2,H2O
Macronutrients (need in large quantities)
Nitrogen N 14.00 NO3-,NH4+
Potassium K 39.10 K+
Calcium Ca 40.08 Ca++
Magnesium Mg 24.32 Mg++
Phophorus P 30.92 H2PO4-,HPO4-
Sulfur S 32.07 SO4- -
Micronutrients (need in small quantities)
Iron Fe 55.85 Fe+++,Fe ++
Manganese Mn 54.94 Mn++
Copper Cu 63.54 Cu++,Cu+
Boron B 10.82 BO3- - -,B4O7- -
Zinc Zn 65.38 Zn++
Molybdenum Mo 95.95 MoO4++

ปฏิกริยาของดิน(Soil reaction: PH)
ปฏิกริยาหรือสภาพความเปนกรดดางของดินจะมีอิทธิพลตอ ความสามารถในการละลาย

น้ํ าและความสามารถในการที่พืชจะนํ าขึ้นไปใชประโยชน ในดินท่ีมีความเปนกรด(PH<7) พืชจะนํ า
ธาตุแคลเซี่ยมและโมลิปดีนั่ม ไปใชประโยชนไดนอย ในดินที่มีสภาพเปนดาง(PH>7) ธาตุเหล็ก
แมงกานีสและสังกะส ีจะมีความสามารถในการละลายนํ ้าต่ํ า ท ําใหพืชขาดธาตุดังกลาว ในดินที่มี
ไบคารโบเนต (bicarbonate; HCO3-) มาก จะท ําใหพืชดูดสารละลายอาหารไดนอย ดังนั้นการปลูก
พืชโดยทั่วไปจะปลูกใน pH 6-7
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Cation exchange capacity of the soil
เม่ือปริมาณ inorganic salt เพียงเล็กนอย เชน soluble mineral of soil หรือ ปุยเคม ีที่ใสลง

ไปในนํ ้า จะเปลี่ยนรูปเปน electrically charge units เรียก ion  สวนของ ion ที่เปนขั้วบวกเรียก
cation เชน H+, K+, Ca++, Mg++, NH4+, Fe++, Mn++, Zn++ จะถูกดูดยึดโดยขั้วลบบนผิวของเม็ด
ดิน(microscopic clay, and humus particles) Cation จะมีปริมาณเพียงเล็กนอยในสารละลายในดิน
เม็ดดินเหนียวและฮิวมัส จะเปนแหลงเก็บสะสมแรธาตุอาหารดังกลาว สวนแรธาตุอาหารที่มีขั้วลบ
เรียก anion เชน NO3-, HPO4- -, SO4--,และ Cl- จะพบในสารละลายของดินในปริมาณสูง ซึ่งจะสูญ
หายไปตามการไหลของนํ้ าไดงาย เม่ือสารละลายอาหารไหลผานราก พืชสามารถดูดสารละลายไป
ใชท้ังในรูปท่ีอยูระหวางเม็ดดินหรือท่ียึดไวตามผิวของเม็ดดิน (cation) สารละลายที่อยูในดินเปน
แหลงอาหารพืชสวนใหญ แตเนื่องจากจะสูญเสียไดงายจึงจ ําเปนตองใชสวนท่ีเม็ดดินดูดยึดไว การ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินสามารถท ําไดโดยการเพิ่มปุยเคมี

พืชจะดูดธาตุอาหารในรูป ions โดยการแลกเปลี่ยนกับ ions อ่ืน ๆ เชน การนํ าสารละลาย
K+, NH4+, H+ ion จะละลายในนํ ้าในดิน หรือดูดยึดโดยเม็ดดินหรือการนํ า Ca++, Mg++ ไปใช
ประโยชน รากพืชจะปลอย อะตอม H+ สองอะตอมออกมา เมื่อพืชดูดสารละลายที่จํ าเปนส ําหรับ
การเจริญเติบโต จะท ําใหสารละลายในดินและผิวของเม็ดดินมีปริมาณ H+ เพิ่มขึ้น ดังน้ันเม่ือพืชนํ า
cation เชน ammonium nitrogen  ขึ้นไปใชในปริมาณที่สูงขึ้น จะท ําใหดินมีสภาพเปนกรด  ในทาง
ตรงกันขามเม่ือพืชดูด anions เชนไนเตรท และ ฟอสเฟต ขึ้นไปใชมาก จะท ําใหดินมีกลุมไฮดรอก
ซิล(OH-) และ ไบคารบอรเนต (HBO3-)สูง ท ําใหดินเปนดาง
       ดินท่ีปลูกแตงกวาควรเปนดินท่ีรวนซุย มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ํ าไดดี ปฏิกิริยาในดินที่
เหมาะสมอยูระหวาง 6.0 - 6.8  ไมควรปลูกแตงซํ ้าในพื้นที่เดิม อาจจะปลูกพืชหมุนเวียนอยางนอย 3
ป เน่ืองจากการปลูกซํ้ าที่เดิมจะท ําใหเกิดโรคเห่ียวไดงาย  นอกจากจะใชวิธีตอกิ่งกับพันธุตานทาน
หรือกับพวกฟกเขียว  ฟกทองหรือน้ํ าเตา

แตงกวาเปนพืชที่มีระบบรากตื้น  กระจายอยูระดับ  15-20    เซน็ติเมตรและอาจจะลึกลงไป
ถึง 80-120 เซน็ติเมตร  ดังน้ันจึงจํ าเปนตองมีการเตรียมดินใหดี เพื่อใหรากหยั่งลึกลงไปในดินและ
ระบายน้ํ าไดดี  รากเนาตายไดงายเม่ือมีน้ํ าขัง  นอกจากนี้ควรใสปุยหมักหรือปุยคอกเกา เพ่ือใหดิน
รวนซุย

การเตรียมดิน  ควรเตรียมดินใหลึก 20-30  เซน็ติเมตร ใสปูนขาวเม่ือดินเปนกรด หวานปูน
ขาวไถดะทิ้งไว  2-3  อาทิตย ใสปุยหมักหรือปุยคอก ไถแปร หวานปุยเคมีพรวนดินและยกแปลง
ปลูก
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การยายกลาปลูก
       โดยทั่วไปเกษตรกรจะนิยมปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาว  แตฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมคือชวง
เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนมกราคมส ําหรับพืน้ราบและ  กุมภาพันธถึงเดือน กรกฎาคมส ําหรับพ้ืนท่ี
สูง เน่ืองจากในฤดูหนาว  พื้นที่สูงอุณหภูมิตํ่ า การเจริญเติบโตและการเก็บเก่ียวชา มีดอกตัวผูนอย
นอกจากนี้มีความชื้นในอากาศสูง ท ําใหเกิดโรคทางใบไดงาย
      การปลูกแตงกวาโดยทั่วไปจะใชวิธีหยอดเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง  แตการผลิตแตงรับ
ประทานสดหรือดอง โดยใชพันธุที่นํ าเขาจากตางประเทศ เมล็ดมีราคาคอนขางแพง นิยมเพาะกลา
ในถุงกอนยายปลูก หรือในบางพื้นที่อาจจะเพาะในกระทงระยะที่มีพืชอื่นอยูในแปลง และยายปลูก
หลังการเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลง
       การเพาะกลาในกระทง  จะชวยใหสะดวกในการดูแลรักษา สามารถคัดเลือกตนกลาที่มีการ
เจริญสม่ํ าเสมอกัน ปลูกในแปลงเดียวกัน
       การปลูกแตงดองในสหรัฐอเมริกา จะปลูกแบบเลื้อยโดยโรยเมล็ดเปนแถว ใชระยะระหวาง
แถว 1  เมตร เม่ือเมล็ดงอก ถอนจัดระยะพอเหมาะ  ขึ้นอยูกับพันธุ ความอุดมสมบูรณของดิน การ
ใหนํ้ า
       ในบางแหงจะปลูกเปนหลุม ใชเมล็ด 3-4  เมล็ดตอหลุม วางเมล็ดรอบ ๆ หลุมเม่ือเมล็ดงอก
และมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนใหเหลือ หลุมละ 2 ตน
       การปลูกในไตหวัน จะปลูกโดยขึ้นแปลงกวาง 40 ซม. หรือใชระยะหางระหวางแถว 60-70
ซม. และระหวางตน 40-60 ซม.
       ในประเทศญี่ปุนใชระยะระหวางแถว 60-100 ซม.ระหวางตน 20-30 ซม.
       การทดลองปลูกแตงดองแบบเลื้อย  พบวาการปลูก 25,000  - 30,000 ตนตอเอเคอร จะให
ผลผลิตสูงที่สุด โดยใชระยะปลกู  ระหวางแถว 100-150 ซม. และระยะระหวางตน 12-15 ซม.

การจัดการปุย
       รากของพืชตระกูลแตง จะตองการออกซิเจนในดินคอนขางสงู ดังนั้นจึงนิยมใสปุยคอกเพื่อ
ปรับปรุงดินใหรวนซุย ปุยคอกจากมูลไก จะใหผลดีกวา มูลโคและสุกร

การจัดการธาตุอาหาร
ความส ําเร็จของการปลูกพืชกินผลขึ้นอยูกับ ความสามารถของผูปลูก ที่จะใหอาหารพืช

อยางสมดุลระหวางการเจริญทางล ําตน ใบ และดอกผล ในกรณีท่ีมีความสมดุลในการเจริญเติบโต
และผลผลิต สามารถสังเกตจาก ขนาดของลํ าตน ขนาดและสีของใบ จํ านวนและการเจริญของดอก
ผล ขนาดของลํ าตนแตงกวาที่เหมาะสมมีเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซน็ติเมตร เถาแขนงมีขนาด 1
เซนติเมตร มีผลทุกขอและเจริญอยางรวดเร็ว (ประมาณ 7 วันหลังการผสมเกสร) ในกรณีที่มีเถาหรือ
ลํ าตนขนาดใหญกวา 1.5 เซนติเมตร แสดงใหเห็นถึงอัตราการเจริญดานลํ าตน ใบสูงเกิน
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ไป ซึ่งจะท ําใหเกิดผลหลายผลตอขอ ท ําใหอาหารส ํารองไมพอเพียงส ําหรับการเจริญของผล การ
เจริญของล ําตน ราก จะหยุดชะงัก ผลรวง ถาหากล ําตนมีขนาดเล็กแสดงวาพืชขาดอาหาร ผลผลิต
หรือระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและการจัดการนํ้ าตลอดจนปุยเคมี 
เชนชนิด ปริมาณและระยะเวลา

ถึงแมวาสารอนินทรียอาจจะเปนสวนประกอบอยูในพืชในปริมาณที่คอนขางตํ ่า(รอยละ 1) 
แตชนิด ปริมาณและเวลาที่ใสปุยเคมี จะมีอิทธิพลตอการเจริญและผลผลิตของแตงกวาอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิง่การปลูกในเรือนโรง  แตงกวาเปนพืชท่ีตองการธาตุอาหารมาก แตการใสมากเกิน
ไปอาจจะท ําอันตรายตอราก เน่ืองจากเปนพืชท่ีคอนขางออนแอตอความเค็มของสารละลาย โดยการ
เจริญและผลผลิตจะลดลงเมื่อคา electrical conductivity (EC) ของสารละลายสูงขึ้น ดังน้ันควรตรวจ
สอบสมํ ่าเสมอ

ตารางท่ี  7 ปริมาณธาตุอาหารในแตงกวา ( จากนํ ้าหนักแหงระหวาง 80-110 กรัม/กิโลกรัมและนํ ้า
หนักสดของใบเฉลี่ย 98 กรัม/กิโลกรัม)

Nutrient element Health(Range Mean) Deficiency Toxicity
Nitrogen(mol/kg) Range Mean
total N 1.8-3.6 2.96
nitrate N 0.007-1 0.24 25.0
Copper(mmol/kg) 0.03-0.30 0.20 10.0
Molybdenum(mmol/kg) 0.01-0.06 0.032 10.0
ที่มา: Roorda van Eysinga,J.P.N.L.; Smilde,K. W. 1981.” Nutritional disorders in grasshouse
tomatoes, cucumbers, and lettuce”. Cent.Agric. Publ. and  Docum., Wageningen, The
Netherlands. 130 pp.

ธาตุหลัก (Macro-nutrients)
แตงกวาตองการธาตุอาหารในปริมาณสูงโดยเฉพาะ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

 แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร

ไนโตรเจน (Nitrogen: N)
ไนโตรเจนมีความส ําคัญตอการเจริญดานลํ าตน ใบ มากกวาผล การใสปุยไนโตรเจนมาก

เกนิไป จะท ําใหการเจริญทางลํ าตน ใบ มากเกินไป ซึ่งจะท ําใหผลและรากชงักการเจริญ ไนโตรเจน
ท่ีอยูในรูปแอมโมเนียมจะชวยในการเจริญของลํ าตน ใบ แอมโมเนียมไนเตรท ยูเรีย เมื่อใสในความ
เขมขนและระยะเวลาที่เหมาะสม จะชวยในการเจริญเติบโตได แตจะเปนอันตรายตอพืชไดงายเชน
ท ําใหใบไหม ดังนั้นควรศึกษาขอมูลกอนใสปุยดังกลาวและใชอยางระมัดระวัง
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ไนโตรเจน  จะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวา ถาหากขาดไนโตรเจน  พืช
จะชะงักการเจริญเติบโต  ใบจะเหลืองหลังจากปลูกภายในเวลา  3 อาทิตยการปลูกในดินทราย ควร
ทยอยใส  ไนโตรเจน 2-3 คร้ัง  ใบแตงกวาที่ขาด ไนโตรเจนจะมีเสนใบสีเขียวออนหรือเหลืองโดย
เน้ือเย่ือระหวางเสนใบจะเหลือง ใบออนมีขนาดเลก็ ผลไมสมบูรณ มีลักษณะผิดปกต ิโดยมีปลายผล
แหลมสีเหลืองหรือนํ้ าตาล

Roppongi (1992) ศึกษาวิธีการตรวจสอบความสมบูรณของพืช    โดยการตรวจสอบจาก
ปริมาณไนเตรทในน้ํ าท่ีค้ันจากยอดออนของแตงกวา พบวาระยะการเจริญ ที่เหมาะส ําหรับการตรวจ
สอบคือระยะที่มีใบจริง 14 ถึง 16 ใบ ปริมาณไนเตรทที่เหมาะสมส ําหรับระยะเริ่มเก็บเกี่ยวอยู
ระหวาง 800 ถึง 1200  พีพีเอ็ม ระยะชวงกลางของการเก็บเกี่ยวอยูระหวาง 200 ถึง400 ppm และ
ระยะสุดทาย 100 ถึง 300 ppm ส ําหรับทุกระยะของการเจริญเติบโตปริมาณท่ีเหมาะสมจะอยู
ระหวาง    1000 ถึง 1200 ppm วิธีการตรวจสอบไนเตรทในน้ํ าที่คั้นจากยอดออนที่ยอมรับมากที่สุด
คือ Merchoquant  Nitrate  Test  Strips

 ลักษณะที่พืชเปนอันตราย เน่ืองจากการใชแอมโมเนียมอัตราสูง ในระยะแรกจะเกิดแผล
เปนจุดเล็ก ๆที่ใบ ระยะตอมาจะขยายตัวหรือรวมกันเปนแผลใหญเหลือเฉพาะเสนใบเปนสีเขียว

สวนพืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีล ําตนขนาดเล็ก แข็ง ใบขนาดเล็ก เน้ือใบบาง สีซีด
ไนโตรเจนสามารถเคล่ือนยายในพืชไดดี ดังนั้นใบแกจะแสดงอาการกอน โดยจะมีสีเขียวปนเหลือง
หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน ใบออนจะหยดุชะงักการเจริญ ผลจะมีลักษณะสั้น หนา สีเขียวออน
บิดงอ ขั้วจะสั้นและเหี่ยว

ในกรณีท่ีไดรับไนโตรเจนมากเกินไป จะท ําใหมีล ําตนขนาดใหญ ใบสีเขียวเขม เปนคลื่น
ชวงขอสั้น มือเกาะจะติดกัน เถาแขนงจะสั้น ในกรณีท่ีรุนแรง การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก ใบสวน
ลางจนถึงสวนกลางของล ําตนจะหงิกงอและรวง แผลระหวางเสนใบจะโปรงแสง หลังจากน้ันจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองและนํ ้าตาล เม่ือขอบใบ และระหวางเสนใบเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล ท ําใหตนพืช
ตาย ในกรณีที่พืชยังไมเหี่ยว การแกไขอาจจะท ําไดโดยการใหน้ํ า ควบคุมอุณหภูมิและความเขมแสง
ต่ํ า เพ่ือปองกันการคายน้ํ า

พืชท่ีเจริญปกติ ใบที่สามนับจากยอด(ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร) จะมีปริมาณ
ไนโตรเจน 5-6 % ของน้ํ าหนักแหง หรือ มี NO3 0.5-1.5 % ในใบออนท่ีคล่ีออกเต็มท่ี หรือ 2-3 % N
(0.6-1.2% NO3)ในsap ของใบยอดที่คลี่ออกเต็มที่

พืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีปริมาณไนโตรเจนในใบออนและใบแกต่ํ ากวา 3 และ 2 % ของน้ํ า
หนักแหงตามล ําดับ การแกไขควรฉีดพนดวยปุยยูเรียเขมขน  2-5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เพ่ือปองกัน
อันตรายตอพืช ควรฉีดพนในระยะที่มีอุณหภูมิและความเขมแสงตํ ่า และใหนํ ้าหลังฉีดพน หลังฉีด
พนควรเพิ่มปุยไนโตรเจนทางดินในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
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ฟอสฟอรัส (Phosphorus: P)
ถึงแมพืชจะตองการฟอสฟอรัสในปริมาณที่นอยกวาไนโตรเจน แตพืชจะตองการอยาง

สมํ่ าเสมอ ในระยะแรกฟอสฟอรัสจะจํ าเปนสํ าหรับการเจริญของราก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
อุณหภูมิในดินต่ํ า นอกจากน้ีจะชวยในการเจริญเติบโตท้ังทางลํ าตน ใบ ดอก ผล ตลอดฤดูกาลปลูก 
เม็ดดินจะจับยึดฟอสฟอรัสไดดี แตจะถูกชะลางหรือสูญเสียโดยงายในดิน peat และ soilless media 
ดังนั้นการปลูกพืชไรดิน จะตองใสฟอสฟอรัสอยางสม่ํ าเสมอ

พืชที่ขาดฟอสฟอรัส ในข้ันแรกจะแสดงอาการหยุดชะงักการเจริญเติบโต  ในกรณีท่ีรุนแรง 
พืชจะชะงักการเจริญ ใบออนจะเลก็ หนา สีเทาปนเขียว ใบแกจะเกิดแผลมีลักษณะชํ ้า ที่เสนใบและ
ระหวางเสนใบ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีซีด เห่ียว ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลและรวง

ฟอสฟอรัสจะไมเปนอันตรายตอพืช ใบปกติจะมีปริมาณฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อ 0.6-1.3 %P 
ของน้ํ าหนักแหงใบที่อยูบนเถาใหญ แตในใบออนจะมีปริมาณสูงกวา ใบที่สามจากยอด(ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร) จะเปนใบมาตรฐานส ําหรับใชวิเคราะห สวนในพืชที่ขาดฟอสฟอรัสจะ
มีปริมาณฟอสฟอรัสตํ ่ากวา 0.3% หรือ 0.2% ของน้ํ าหนักแหงของใบแกและใบออนตามล ําดับ

การแกไข ควรใสปุย triple superphosphate อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร หรือใชปุย mono  
potassium phosphate ละลายนํ้ า 30-50 ppm P

โพแทสเซียม (Potassium: K)
โพแทสเซียม เปนธาตุอาหารที่เคลื่อนยายในพืชไดด ี พืชตองการในปริมาณที่สูง จํ าเปน

สํ าหรับการเจริญเติบโตและผลผลิต เน่ืองจากเปนธาตุหลักและมีขั้วบวก(cation) ทํ าหนาที่สราง
ความสมดุลกับกรดอินทรียที่อยูในเซลล ซึ่งมีขั้วลบ และ anion อ่ืน ๆ เชน sulfate, chloride, และ 
nitrates. นอกจากนี้จะชวยกระตุนการท ํางานของ enzyme  ควบคุมการคายนํ ้า โดยการควบคุมการ
เปด ปดของปากใบ ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางแรธาตุตาง ๆ 
เชน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จะมีท ําใหพืชแสดงอาการขาดโพแทสเซียม สวนแคลเซียม ชวยใน
การนํ าโพแทสเซียมขึ้นไปใชของพืช  ในกรณีที่ขาดแคลเซียม พืชจะแสดงอาการขาดโพแทสเซียม 
แอมโมเนียมจํ ากัดการน ําโพแทสเซียมไปใชประโยชนอยางมาก การขาดโพแทสเซียมมีแนวโนมจะ
ท ําใหพืชขาดธาตุเหล็ก

ในกรณีที่พืชขาดโพแทสเซียมระยะเริ่มแรกจะแสดงอาการที่ใบแกกอนและขยายจากใบ
ลางไปยังใบบนสุด พืชจะหยุดชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบขนาดเล็ก ขอบใบแกจะแหง งอมวนลง
หลังจากนั้นแผลจะขยายไปยังเนื้อเยื่อที่อยูระหวางเสนใบ และเขาสูสวนกลางของใบ ผลจะมีสวน
ปลายขยายใหญสวนที่ติดกับขั้วจะไมขยายตัว

ในดินทั่วไปจะมีปริมาณโพแทสเซียมคอนขางจะพอเพียงส ําหรับการเจริญของพืช นอกจาก
ในดินทราย แตในการปลูกพืชไรดินพืชจะแสดงอาการขาดทันท ี เมื่อไดรับธาตุดังกลาวไมเพียงพอ 
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การใชโพแทสเซียมในอัตราที่สูงจะไมเปนอันตรายตอพืชแตจะเปนสาเหตุใหพืชขาดธาตุอื่น ๆ เชน  
แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก เปนตน

ใบพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณโพแทสเซียม 4.1% K ของน้ํ าหนักแหงของใบออนท่ีมีเสน    
ผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร (ยอดออนจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูง 8-15%K) และ ปริมาณ
โพแทสเซียมใน petiole sap จะมีประมาณ 3,500-5,000 ppm K  พืชจะแสดงอาการขาดธาตุนี้เมื่อมี
ปริมาณโพแทสเซียมในใบออนต่ํ ากวา 3.5% K ของน้ํ าหนักแหงและตํ่ ากวา 3,000 ppm K ใน petiole 
sap.

การแกไข ใสปุยโพแทสเซียมกอนปลูกอัตรา 80 กรัมตอตารางเมตร หรือใหในรูปสาร
ละลาย เขมขน 300-500 ppm K หรือฉีดพนในอัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวังคือพืชไม
สามารถนํ าโพแทสเซียมที่ใหโดยการฉีดพนไปใชไดทั้งหมด

แคลเซียม (Calcium: Ca)
แคลเซียมจะเคลื่อนยายในพืชทางทอนํ ้า และบางสวนจะเคลื่อนยายจากใบแก ไปยังใบออน 

แตจะมีปริมาณที่นอยมาก ดังนั้นเมื่อพืชไดรับแคลเซียมตํ ่า จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารท่ียอดออน 
แคลเซียมจะมีความส ําคัญตอโครงสรางและความแข็งแรงของ cell membrane และความสมบูรณ
แข็งแรงของ cell wall  โดยทั่วไปแตงกวาจะไมแสดงอาการขาดธาตุแคลเซียม นอกจากการปลูกใน
เรือนโรงท่ีปดสนิท เพื่อประหยัดพลังงานและมีความชื้นสัมพัทธสูง

อาการขาดธาตุน้ี จะสังเกตุไดจากในขั้นแรกจะปรากฎเปนจุดสีขาวโปรงแสงที่ขอบใบและ
ระหวางเสนใบของใบออน ท ําใหเกิดอาการใบดาง โดยที่เสนใบจะมีสีเขียว พืชจะชะงักการเจริญ 
ชวงขอในสวนยอดจะสั้น ใบออนจะมีขนาดเลก็ ปลายใบมวนขึ้น ในใบแกปลายใบจะมวนลง ใน
กรณีท่ีรุนแรงใบออนจะกรอบและรวง ดอกรวง ยอดออนแหงตาย รากไมสมบูรณ สั้นและใหญกวา
ปกติ  รากจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลและมีรากฝอยนอย ผลจะมีขนาดเล็ก ไมมีรสชาต ิสวนปลายของผล
ไมสมบูรณ ในดินที่มีการพังทะลายจะขาดแคลเซียม นอกจากน้ีในดิน peat ที่ไมใสปูนขาวและใน
การปลูกพืชไรดินที่มีแคลเซียมไมพอเพียงพืชจะแสดงอาการขาดธาตุนี้

ใบพืชที่สมบูรณจะประกอบดวยแคลเซียม 1.5 % Ca ของน้ํ าหนักแหงใบออนท่ีมีเสนผา
ศูนยกลาง 10 เซนติเมตร แตจะมีปริมาณสูงในใบแกหรือ 5.0 % ของน้ํ าหนักแหงใบออนท่ีคล่ีออก
เต็มท่ี  พืชจะเริ่มแสดงอาการขาดแคลเซียมเมื่อมีปริมาณแคลเซียมตํ ่ากวา 0.5 % Ca ของน้ํ าหนักแหง
ใบออนที่มีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร ขอควรระวัง จะตองฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความ
เขมของแสงต่ํ า การแกไขควรฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท อัตรา 10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
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แมกนีเซียม (Magnesium: Mg)
อาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบพืชจะหงิกเปนคลื่น ใบดาง และจุดสีนํ ้าตาลที่ใบลาง ในระยะ

แรกจะพบจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ โดยเสนใบจะมีสีเขียว ถึงแมจะแสดงอาการรุนแรงโดยแผลสี
เหลืองระหวางเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลออน แตขอบใบจะคงมีสีเขียว การปลูกในดินสาเหตุ
ของการขาดแมกนีเซียมจะเกิดจากพืชไมไดเกิดจากดิน ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจาก การใสธาตุอาหารบาง
ชนิดสูงเกินไปเชน ใสโพแทสเซียมหลังปลูก แคลเซียม (จาการใสปูนขาวมากเกินไป) แอมโมเนียม 
หรือดินเปนกรด ในสภาพดังกลาวพืชจะไมสามารถดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใชประโยชนได เพียงพอ 
ดังนั้นพืชจะเคลื่อนยายแมกนีเซียมจากใบแกไปยังใบออน ในการปลูกพืชไรดินพืชจะแสดงอาการ
ขาดธาตุดังกลาวเมื่อมีระดับความเขมขนลดลงการระดับที่เหมาะสม หรือขาดความสมดุลยระหวาง
ปุย K+, Ca++, NH4++, H+,

พืชที่ไดรับแมกนีเซียมมากเกินไปจะแสดงอาการใบดาง สวนที่มีสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสี
เขียวเขม สวนใหญจะเกิดในการปลูกพืชในสารละลายที่มีแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงมาก

พืชที่ปกติจะมีปริมาณแมกนีเซียม 0.5-0.7 %Mg   ของน้ํ าหนักแหงใบออนที่มีเสนผาศูนย
กลาง 10 เซนติเมตร แตในใบแกจะมีปริมาณสูงกวา (0.5-0.9% ในใบออนและ 1.5-2.0 % ในใบแก
ที่สมบูรณ) พืชจะเริ่มแสดงอาการขาดแมกนีเซียม เม่ือมีปริมาณต่ํ ากวา 0.35 % Mg ของน้ํ าหนักแหง
ใบออนที่มีเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร

การแกไข ฉีดพนดวยแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตรขอควรระวัง จะตองฉีด
พนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ่ า แนวทางที่ดีที่สุดคือใหทางดิน

ซัลเฟอร (Sulfur: S)
พืชจะไดรับธาตุนี้อยางเพียงพอ เนื่องจากประกอบอยูในปุยเคมีหลายชนิด และอยูในอากาศ

ที่เกิดมลภาวะ แตกรณีที่มีมากเกินไปจะจํ ากัดการน ําโมลิบดีนัมไปใชประโยชนของพืช
ธาตุรอง (Micronutrients)

แตงกวาตองการธาตุรอง เชน iron, manganese, copper, boron, zinc, molybdenum, and 
chloride. แตตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย
เหล็ก (Iron: Fe)

พืชตองการธาตุเหล็กเพื่อชวยในการสรางเม็ดสีเขียว(chlorophyll) ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยายใน
พืช ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืชจะคลายกับอาการการขาดแมกนีเซียม แตจะเกิดขึ้นกับใบ
ออนโดยการขาดเม็ดสเีขียวและคลีเ่ปดออกอยางรวดเร็ว อาการในข้ันแรกจะสงัเกตจากใบออนจะมี
สีเหลืองปนเขียวหรือสีเหลือง แตเสนใบจะมีสีเขียว เม่ือถึงข้ันรุนแรงจะ เริ่มจากเสนใบขนาดเล็ก
เปล่ียนเปนมีสีเหลืองหรือขาว หนอจะหยุดชะงักการเจริญ ใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง สาเหตุของการ
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ขาดธาตุนี้เนื่องจากวัสดุปลูกม ี pH สูง  มีปริมาณแมงกานีสสูง  ออกซิเจนไมพอ  รากไมสมบูรณ 
รากตายหรือน้ํ าขัง ควรเพ่ิมปริมาณออกซิเจนบริเวณราก โดยปรับอัตราสวนผสมของวัสดุปลูก ให
น้ํ าในปริมาณที่เหมาะสม ควบคุมใหพืชมีอัตราการคายนํ ้าที่เหมาะสม การใสธาตุนี้มากเกินไป พืช
จะแสดงอาการคลายกับอาการขาดแมกนีเซียม

พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Fe ในเน้ือเย่ือพืชประมาณ 100-300 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบ
ที ่ 5 จากยอดและคลีอ่อกเต็มท่ี ในกรณีท่ีมีปริมาณต่ํ ากวา 50 ppm ในบางกรณีถึงแมในใบจะมี
ปริมาณมากกวา 100 ppm แตพืชจะแสดงอาการขาด เนื่องจากอาจจะอยูในรูปที่ไมสามารถใช
ประโยชนได ควรใสปุย Fe ในรูปของ iron salt หรือ iron chelates ทางดิน(Fe-EDDHA อัตรา 5-10 
กรัมตอตารางเมตร หรือ Fe-DPTA อัตรา 12-20 กรัมตอตารางเมตร) หรือฉีดพนทางใบโดยใช Fe-
EDTA เขมขน 0.2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร iron chelates เม่ือใชในความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืช
ไมควรใชสูงกวาค ําแนะนํ า โดยเฉพาะอยางยิ่งการฉีดพนทางใบ ขอควรระวัง จะตองฉีดพนในขณะ
ที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ่ า และฉีดพนทางใบอยาใหโดนบริเวณโคนตน อาจจะท ําใหเกิด
อาการโคนเนาได

แมงกานีส (Manganese: Mn)
พืชตองการแมงกานีสในปริมาณที่นอยมาก เพื่อชวยในการท ํางานของ enzymes ชวยในการ

สังเคราะหแสง ชวยสรางออกซินในพืช ในกรณีที่ขาดแมงกานีส hydrogen peroxide จะสะสมใน
ใบพืชเม่ือมีความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืช ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยายในพืช ปกติจะสะสมในใบ
ลาง ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารจะคลายกับอาการขาด Fe โดยจะแสดงออกในใบหรือหนอใหม 
ถึงแมเนื้อเยื่อขอบใบและระหวางเสนใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวออน เปนสีเขียวปนเหลืองและเปนสี
เหลืองเชนเดียวกบัการขาด Fe แตที่แตกตางกันคือเสนใบพืชที่ขาด Fe จะยังคง
เปนสีเขียว แตที่ขาดแมงกานีสเสนใบจะมีแผลจุดลึกสีขาว ในระยะที่รุนแรงใบจะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองและมีแผลจุดสีขาวระหวางเสนใบ จะเกิดขึ้นมากใน calcareous soils, ดิน peat ที่ใสปูนขาว
มาก หรือในสารละลายที่ขาดแมงกานีส อาการที่พืชแสดงเมื่อไดรับแมงกานีสสูงเกินไป จะ
ปรากฏสีเขียวออนหรือเหลืองบริเวณระหวางเสนใบ จะแสดงในใบแกกอน หลังจากนั้นเสนใบจะ
เปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลแดง และมีแผลจุดสีมวงบริเวณล ําตน ยอดออนและเสนใบดานลางของใบ จะ
พบมากในพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกที่อบดวยไอนํ ้าในอุณหภูมิสูง ใชระยะเวลานาน และไมสามารถ
ระบายน้ํ าท่ีอยูในดินออกได นอกจากน้ีจะพบในดินท่ีเปนกรด

ปริมาณที่เหมาะสมในใบออนประมาณ 30-60 ppm และในใบแก 100-250 ppm เม่ือปริมาณ
ในพืชลดตํ่ ากวา 50 ppm ผลผลิตจะลดลง เม่ือต่ํ ากวา 12-15 ppm พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 
อาการท่ีไดรับ Mn ในปริมาณสูงเกินไปหรือสูงกวา 500 และ 800 ppm ในใบออนและใบแกตาม
ลํ าดับ และผลผลิตจะลดลงเมื่อมีปริมาณสูงถึง 2,000 และ 5,000 ppm ในใบออนและใบแกตาม
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ลํ าดับ การแกไขฉีดพนดวยแมงกานีสซัลเฟต เขมขน1.5-10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ในเคร่ืองพนสาร
ละลายที่มีแรงดันสูงและตํ ่าตามล ําดับ ในสารละลายที่ใชปลูกพืชควรมีความเขมขน 0.05 ppm การ
ปลูกโดยใชดินควรใส แมงกานีสซัลเฟต อัตรา 50 กรัมตอตารางเมตรและปรับpH ใหเปนกลาง

ทองแดง(Copper : Cu)
Cu ชวยในการทํ างานของ enzymes หลายชนิด ตลอดจน enzyme ที่เกี่ยวของในการ

สังเคราะหแสงและการหายใจ ถึงแม Cu จะสามารถเคลื่อนยายในพืชที่ไดรับในปริมาณที่เพียงพอ 
แตความสามารถในการเคลื่อนยายในพืชจะลดลง เมื่อพืชไดรับในปริมาณที่ไมเพียงพอ ดังน้ัน
ปริมาณ Cu ในเน้ือเย่ือท่ีกํ าลังเจริญจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของพืช แตการวิเคราะหดินจะใหผลท่ี
ดีกวาการวิเคราะหสวนของพืช ในกรณีที่พืชขาดจะพบอาการชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบมีขนาด
เล็กกวาปกติ  ในระยะแรกเน้ือเย่ือระหวางเสนใบ จะเปลี่ยนส ี ผิวใบยน ซึ่งจะเกิดกับใบแกกอน 
หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน ในระยะรุนแรงใบจะเปลีย่นเปนสเีขียวปนเทาหรือสเีงิน ขอบใบมวน
ลง ชะงักการเจริญ จํ านวนดอกลดลง  ติดผลนอย ผลขนาดเล็ก มีแผลจุดลึกสีนํ ้าตาลทั่วผล

ปกติพืชจะไมขาด Cu เน่ืองจากมีการใชท่ัวไปในโรงงานอุตสาหกรรมและในสารเคมีปอง
กันและก ําจัดเช้ือรา แตบางคร้ังจะขาดในดิน peat และการปลูกในสารละลาย ที่ใชพลาสติกเปน
ภาชนะปลูก และขาด Cu ในสารละลาย วัสดุปลูกม ีpH สูง ในกรณีที่ใส Cu ในปริมาณมากเกินไป 
ถึงแมไมเปนอันตรายตอพืชโดยตรงแตจะใหผลลบทางออม เน่ืองจากจะจํ ากัดการน ํา Fe ไปใชของ
พืช ท ําใหพืชขาด Fe ซึ่งจะพบในพื้นที่ใกลโรงงานอุตสาหกรรมหรือใชสารเคมีปองกันและ
กํ าจัดโรคมาก หรือพ้ืนท่ี ๆใสปูนขาวมาก การปลูกพืชในสารละลายการใช Cu ในอัตราสูงจะทํ าให
เกิดการสะสม

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Cu 8-20 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่5 ท่ีคล่ีออกเต็มท่ี พืช
ท่ีขาดจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Cu ต่ํ ากวา 7 ppm และจะรุนแรงเม่ือมีปริมาณต่ํ ากวา 0.8-2.0 
ppm

 การขาด Cu สามารถท ําใหผลผลิตลดตํ ่าลง 20-90 % การแกไข ใส Copper sulfate อัตรา 10 
กรัมตอตารางเมตร และในสารละลายปกติจะมีปริมาณ 0.03 % Cu อาจจะฉีดพนทางใบโดยใช 
Copper sulfate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ผสมกับ Calcium hydroxide 0.5 %

โบรอน(Boron : B )
เช่ือวา B มีหนาที่ชวยในการแบงเซลล และการเจริญของเน้ือเยือ่เจริญ B ไมเคลื่อนยายใน

พืช ดังนั้นควรใหมีปริมาณพอเพียงและสมํ ่าเสมอในบริเวณราก ในดินทรายที่มี pH สูงจะขาด B  
นอกจากน้ีปริมาณ B ในพืชจะขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ ้า เมื่อพืชขาด B จะแสดงอาการท่ีเน้ือเย่ือ
เจริญและดอก ผล
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อาการที่พบในพืชที่ขาด B จะปากฎในระยะหลังการเก็บเกี่ยวครั้งแรก โดยใบที่อยูสวน
กลางและดานลางของล ําตน จะเร่ิมเหลืองและกรอบ เน้ือเย่ือเจริญจะตายแตกเถาแขนงมาก ใบออน
เจริญผิดปกติ ใบแกจะมีเสนใบเดนชัด ขอบใบมวน ใบขนาดเล็ก กรอบ ใบลางจะเปลี่ยนเปนสี
เหลือง ขอบใบจะเปลี่ยนเปนสีครีม หลังจากนั้นใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล ขอบใบมวนลงดานใน 
ผลจะสั้นและมีรอยแผลแตกตามยาวของผล รากจะเปลี่ยนเปนสีด ําและปลายรากบวม พืชที่ขาด B 
จะท ําใหผลผลิตลดลงถึง 90 %  และคุณภาพของผลลดลง การใช สารละลายที่มีความเขมขน B สูง
(> 1 ppm)จะเปนอันตรายตอแตงกวาไดงาย  เน่ืองจาก B ไมเคลื่อนยายในพืช อาการท่ีไดรับ B สูง
เกินไปในขั้นแรกจะพบในใบแกกอน ดังน้ันควรใชดวยความระมัดระวัง อาการที่แสดงในระยะ
แรก ขอบใบแกจะเปลี่ยนเปนสีเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลือง ขอบใบมวนลง เจริญทางดานขาง หลัง
จากนั้นจะขยายขึ้นไปทางดานบนของล ําตน มีแผลจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ ในข้ันท่ีรุนแรงพืชจะ
ชะงักการเจริญ ใบบนมีขนาดเล็ก ดอกตัวเมียนอย ดอกรวง

พืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ B เขมขน 6-8 ppm B ของน้ํ าหนักแหงของใบยอด การแกไข
สามารถท ําไดโดยการใส Sodium borate ลงไปในดินอัตรา 2 กรัมตอ 1 ตารางเมตร หรือฉีดพนดวย 
sodium borate อัตรา 2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวจะชวยลดปญหาดินที่ม ีB สูง

สังกะส ี(Zinc : Zn)
Zn เปนสวนประกอบของ enzymes หลายชนิด มีอิทธิพลตอการสังเคราะหแสงมากที่สุดใน

จํ านวนธาตุรอง ปกติพืชจะไมขาดธาตุนี้
การขาดธาตุอาหารสํ าหรับการปลูกในสารละลาย จะเกิดขึ้นเมื่อไมใส Zn ลงไป สวนในดิน

ปกติจะมีปริมาณระหวาง 10-300 ppm Zn เม่ือ pH ดินสูงขึ้นและมี calcium cabonate  จะจํ ากัดการ
นํ า Zn มาใชประโยชน การใสปุยฟอสฟอรัสมาก จะท ําใหพืชขาด Zn เน่ืองจากจะรวมกับ
ฟอสฟอรัสและเปลี่ยนรูปเปน Zinc phosphate ซึ่งอยูในรูปที่ไมสามารถละลายนํ ้าได นอกจากน้ี Cu,
Fe, Mg, และ Ca จะจํ ากัดการน ํา Zn ไปใชประโยชน ในกรณีท่ีขาดธาตุอาหารเน้ือเย่ือใบระหวาง
เสนใบแกดานลางจะเปนดาง ตอจากนั้นจะขยายขึ้นไปยังใบสวนยอด  ชวงขอดานยอดจะสั้น ใบมี
ขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรง ชวงขอสวนยอดจะหยุดสั้นท ําใหตนมีลักษณะทรงพุม การเจริญจะหยุด
ชะงัก ใบเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลืองและสีเหลือง แตเสนใบจะมีสีเขียวเขม สวนในกรณีที่พืชไดรับ
Zn มากเกินไป ใบและเสนใบจะมีสีเขียวเขมจนถึงด ํา  เมื่อถึงขั้นรุนแรงอาการจะคลายกับการขาด
Fe

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Zn 40-100 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบที ่5 ท่ีคล่ีออกเต็มท่ี
พืชท่ีขาดจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Zn ต่ํ ากวา 20-25 ppm และในปริมาณสูงกวา 150-180
ppm ของใบแกหรือ  900 ppm ของใบออนสวนยอด
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การแกไข ฉีดพนทางใบโดยใช Zinc sulfate เขมขน 5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวและ
ฟอสฟอรัสจะชวยลดอันตรายจากการใส Zn มากเกินไป

โมลิบดีนัม(Molybdenum: Mo)
เปนสวนประกอบของ enzyme หลายชนิด และมีความส ําคัญใน nitrogen metabolism พืช

ตองการ Mo ในปริมาณที่นอยมาก เพียง 0.2 ppm ในดินจะพอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต จะอยูใน
ดินในรูปของ anion ซึ่งแตกตางจากธาตุรองสวนใหญ ซึ่งจะอยูในรูป cation มีปฏิกริยาเชนเดียวกับ 
phosphate พืชจะนํ าไปใชประโยชนไดดีในดินที่เปนดาง และจะลดลงในดินที่เปนกรด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดินทราย ซึ่งจํ าเปนตองใสปูนขาว

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร เน้ือเย่ือระหวางเสนใบจะมีสีเขียวปนเหลือง  หลังจากน้ันจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองและตาย ในบางกรณีใบแกอาจจะยังคงสีเขียว แตจะมีแผลจุดขรุขระ  โดยใน
ระยะแรกจะพบในใบลางกอน ตอจากนั้นจะขยายไปยังใบสวนบนของตน แตใบออนจะยังคงมีสี
เขียว ดอกจะมีขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรงจะทํ าใหผลผลิตลดลงถึง 84 % การปรับ pH ใหอยูใน
ระดับ 6.7 โดยการใสปูนขาวจะชวยใหผลผลิตสูงขึ้น Mo จะไมเปนอันตรายตอพืช

ในพืชที่สมบูรณจะมีปริมาณ Mo 0.8-5.0 ppm ของน้ํ าหนักแหงของใบพืชที่ขาดจะเริ่ม
แสดงอาการเม่ือมีปริมาณ Mo ต่ํ ากวา 0.3 ppm การปองกันใส sodium molybdate อัตรา เขมขน 5 
กรัมตอ1 ตารางเมตรหรือการแกไข ใส sodium molybdate อัตรา 150 มิลลิกรัมตอ1 ตารางเมตร 
หรือฉีดพนดวย sodium molybdate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
คลอรไรด (Chloride: Cl)

ปกติพืชจะไมขาด Cl เนื่องจากมีอยูในสภาพแวดลอมทั่วไปและเปนสวนประกอบของปุย
เคมีหลายชนิด แตเม่ือพืชไดรับในอัตราสูงจะเกิดอันตรายได โดยเฉพาะการปลูกพชืในสารละลาย
โดยใชระบบหมุนเวียน พืชตองการ Cl ในปริมาณท่ีต่ํ า (ต่ํ ากวา Fe)  การปลูกโดยใช rock wool ควร
ใหสารละลายมีปริมาณ Cl เขมขน 35 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 70 ppm Nonessential elements ซึ่ง
จะใหประโยชนหรือทํ าอันตรายตอพืชเชน silicon และ sodium
ซิลิกอน (Silicon : Si)

ธาตุนี้จะมีปริมาณที่สูงในดิน แตสวนใหญจะถูกดูดยึดโดย quartz Si ท่ีเปนประโยชนจะอยู
ในรูป monosilisic acid (Si(OH)4) และในสภาพวัสดุปลูกที่ม ีpH สูงปริมาณที่จะน ํามาใชประโยชน
ไดจะลดลง การใส SiO2(soluble silica) ในสารละลายเขมขน 75-100 ppm จะชวยเพิ่มผลผลิตได 
นอกจากน้ีจะชวยใหพืชทนทานตอโรคราแปงและรากเนาท่ีเกิดจากเช้ือ Pythium ควรใสปุยเคมีเชน 
potassium หรือ sodium silicate อยางสมํ ่าเสมอ



22

โซเดี่ยม (Sodium : Na)
ธาตุนี้อาจจะไมส ําคัญส ําหรับขบวนการเจริญเติบโตของพืช แตจะมีประโยชนในกรณีที่พืช

ขาด potassium เนื่องจากในบางขบวนการ Na สามารถทดแทน potassium ได  การปลูกโดยใช rock 
wool ควรใหสารละลายมีปริมาณ Na เขมขน 23 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 46 ppm

การปลูกระบบ Rock- wool
วัสดุปลูกจะมีขนาด 3.6 x3.6x4.0 และมีปฏิกริยาเปนดาง กอนใชควรแชในสารละลายที่ม ี

EC 1500 S/cm pH 5.0-5.5 หลังจากเมล็ดงอกควรใชสารละลายที่ม ี EC 1500-1800 S/cm และpH 
5.5 รักษา EC ใหต่ํ ากวา 2500 S/cm และpH 6.0 การเพิ่มสารละลายใหมควรลางดวยนํ้ ากอน เพ่ือ
ปองกันการสะสมของธาตุอาหารซึ่งท ําให EC สูง

ตารางท่ี 8  ปริมาณและวิธีการใสปุยแตงกวาในเรือนกระจกของญี่ปุน
ธาตุอาหาร(กก.) จ ํานวน (กก/ 1000 ม2 ) ใสกอนปลูก ใสหลังปลูก/คร้ังท่ี

1 2 3 4 5
ปุยหมัก 2000 2000
ไนโตรเจน 50 20 6 6 6 6 6
ฟอสฟอรัส 40 40
โพแทสเซียม 50 20 6 6 6 6 6

หมายเหตุ :  ผลผลิต   14,000  กิโลกรัม

ตารางท่ี 9  ปริมาณและวิธีการใสปุยแตงกวาส ําหรับการปลูกในไรของญี่ปุน
ธาตุอาหาร(กก.) จํ านวน (กก/ 1000 ม2 ) ใสกอนปลูก ใสหลังปลูก/ครั้งที่

1 2 3 4 5
ปุยหมัก 2000 2000
ไนโตรเจน 30 12 6 6 6
ฟอสฟอรัส 25 25
โพแทสเซียม 30 12 6 6 6

หมายเหตุ : ผลผลิต    5,000  กิโลกรัม

 แตงกวาตองการปุย  ไนโตรเจน  (N)  26-40  กิโลกรัมตอไร  ดินที่มีความอุดมสมบูรณปาน
กลางควรใสปุย ฟอสฟอรัส(P2O5) 60 กิโลกรัม โพแทสเซียม (K2O)100กิโลกรัม  กอนปลูก
แตงกวาจะตองการไนโตรเจนสูงท่ีสุดในระยะ  70 วันหลังจากปลูกการใสโพแทสเซียมมากเกินไป 
จะท ําใหพืชขาดแมกนีเซียม
       ปุยหรือธาตุอาหารท่ีแตงกวาดูดข้ึนไป จะสงไปเลี้ยงผลถึง 50 %
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ในดินที่ใสปุยคอก จะสามารถลดปริมาณการใชปุยเคมีถึง 1/3 การปลูกเปนหลุมจะใชปุย
นอยกวา  การปลูกแบบโรยเมล็ด  นอกจากนี้ปุยคอกจะสามารถลดการทํ าลายของโรคเห่ียวท่ีเกิดจาก
เช้ือราฟซาเร่ียมได   Seo   (1986)   รายงานวา  Fusarium oxysporum  f. sp. cucumerinum เปนเช้ือ
สาเหตุที่ท ําใหเกดิอาการเห่ียวของแตงกวาการใสปุยอินทรียจะชวยลดการระบาดของโรคได  30-
35%  ปุยอินทรียที่ดีที่สุดคือ ปุยที่ไดจากการหมักฟางที่ใชเพาะเห็ดผสมกับมูลไก

Um และคณะ (1994)  ทดสอบการใสปุยในแตงกวาพันธุ Hijiri  #2 และSunmibaekdadaki
โดยใชปุย N  200,400,600 และ  800 กิโลกรัมตอเฮกแตร K200,400,600 และ 800 กิโลกรัมตอเฮก
แตร พบวาการใชปุยไนโตรเจน 600 กิโลกรัมตอเฮกแตร ใหผลผลิตสูงที่สุดในพันธุ Hijiri #  2 สวน
พันธุ Sunmibaekdadaki 400กิโลกรัมตอเฮกแตร ในแปลงที่ไมใสปุยไนโตรเจน  และโพแทสเซียม
จะมีผลงอมาก การเพ่ิมอัตราปุยไนโตรเจน  สามารถเพิ่มจํ านวนโคโรฟลได  แตจะทํ าใหปริมาณ
ความเขมขนของ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในพืชลดลง
การตัดแตงกิ่ง
       การปลูกเพื่อใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง  จํ าเปนตองมีการตัดแตงก่ิง เพื่อใหเกิดการสมดุล
ในการสรางและใชอาหาร  โดยใหตนแมมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี การปลอยใหเถาแขนงและผลเจริญ
ในระยะ แรกจะท ําใหเกิดการแยงอาหาร  สงผลใหยอดของตนแมชะลอหรือชะงักการเจริญ ซึ่งเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหผลผลิตและคุณภาพตํ ่า

วิธีการตัดแตงกิ่งของญี่ปุน   
       1. ตัดก่ิงแขนง และปลิดผลภายใน 5 ขอแรกออก
       2.  ใหติดผลและแตกกิ่งแขนงตั้งแตขอที่ 6  เปนตนไป แตใหกิ่งแขนงมีเพียง 2ขอหรือ 2 ใบ
       3. เม่ือตนแมสูงประมาณ 1.5-2.0  เมตร ควรทํ าการตอนยอด เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว
และเพ่ือใหก่ิงแขนงเจริญ
       ในบางแหงจะปลูกเปนแถวเดี่ยว  โดยตัดยอดใบที ่ 3    และเลือกเถาที่เจริญสมํ ่าเสมอ 2 เถา
และดูแลเชนเดียวกับวิธีแรก
วิธีการตัดแตงก่ิงของยุโรป (1)

       1. ตัดกิ่งแขนงและผล ที่อยูในความสูง 50-60 ซม.
             2. ใหติดผล 5-6 ผลในเถาใหญ และตัดเถาแขนงออก
             3. หลังจากขอที่ติดผล ใหปลิดผลออก  2-3 ขอ และใหแตกเถาแขนง โดยใหมีใบ 3 ใบ
ตอแขนง

4. หลังจากขอที่มีเถาแขนง จะใหติดผล  5-6 ผล  สลับกับเถาแขนง เชน 1และ 2 จน
กระทั้งสูง 70-100 ซม. หรือความสูงที่ตองการ
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วิธีการตัดแตงก่ิงแตงรานของยุโรป(2)
       1. ตัดกิ่งแขนงและผล ต้ังแตขอท่ี 1-7
       2. ใหติดผลขอที ่8 สลับขอ และตัดเถาแขนงใหเหลือ 2 ขอ
       3. หลังจากความสูง 1.5  - 2.0 เมตร ปลอยใหเถาโนมลงและใหติดผลในเถาแขนง
 สํ าหรับแตงกวาดอง จะเด็ดยอดขอท่ี  6  และปลอยใหเถาใหมและเถาแขนงเจริญเต็มที ่
เนื่องจากมีผลขนาดเล็ก อาจจะปลูกแบบเลื้อยหรือทํ าโครงเปนแบบอุโมงคและใชตาขายรางแหคลุม 
เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

การเพิ่มเกสรตัวเมียและตัวผู   
       เน่ืองจากแตงกวาสวนใหญ จะมีเกสรตัวผูและตัวเมียแยกกัน แตอยูบนตนเดียวกันโดยท่ัว
ไปจะมีเกสรตัวผูมากกวาตัวเมีย  ซึ่งเปนผลใหมีผลผลิตตํ่ า  ไดมีการทดลองใชฮอรโมนเพ่ือเพ่ิมเกสร
ตัวเมีย  Mac Muray  & Miller  (1968) กลาววา  Ehthephon เขมขน  120,180  และ  240  ppm
สามารถเพิ่มดอกตัวเมียในแตงกวาพันธุ Model,Chipper,SC 19 และ SC  23 ได โดยฉีดคร้ังเดียว
หรือหลายคร้ัง จากการสังเกตุ พบวาพันธุ SC 23  ปกติจะมีดอกตัวเมียเจริญในขอท่ี 3,9 และ 16
สวนขอที่  17 -20 จะเปนดอกตัวผู อัตราสวนระหวางดอกตัวผูและตัวเมียคือ 10 : 1 การใช Ethephon
จะท ําใหดอกขอท่ี  1  -  16  เปล่ียนเปนตัวเมีย  และอัตราสวนระหวางตัวผูตอตัวเมีย  จะเปลี่ยนเปน
6 : 1 - 1.4 : 1 ขึ้นอยูกับความเขมขนของสารที่ฉีด สารเขมขน 240ppmจะชวยกระตุนใหเกิดดอกตัว
เมีย ในพันธุ Model ภายในเวลา 2.5 อาทิตย และสามารถเพิ่มผลผลิตของพันธุ Model,SC 23 และ
Chipper ไดอยางมีนัยส ําคัญ และเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาปกติ
       Augustin และคณะ  (1973) รายงานวา การใช Ethephon  50 ppm ฉีดแตงกวาระยะที่มีใบ
จริง 3 และ 4 ใบ จะท ําใหเกิดการเจริญของดอกตัวเมียมากท่ีสุด
        Cantliffe (1974) กลาววา การเจริญของผลในขอแรก ๆ ของตน จะท ําใหผลในขอหลัง ๆ
ไมเจริญ การฉีด Chlorflurenol จะสามารถแกปญหานี้และสามารถเพิ่มผลผลิตได ท้ังในดอกท่ีไดรับ
การผสมเกสรและไมไดผสม ส ําหรับในกรณีที่ไมมีการผสมเกสรสารนี้สามารถกระตุนใหเกิดการ
เจริญของผลแบบ  parthenocarpy   นอกจากนี้การฉีดสารนี้จะท ําใหผล 80 % มีเมล็ดสวนอีก  20 %
ไมมีเมล็ด แตอยางไรก็ตามเมล็ดที่ติดจะมีคุณภาพตํ ่าถึง 30  % การฉีดหลังการผสมเกสรจะชวยเพิ่ม
ประสทิธิภาพของสารและการติดผล  นอกจากน้ี Thompson  (1979) พบวาการฉีดจิบเบอรเรลลิน
ขณะที่ใบจริงใบแรกกางออกเต็มที ่และฉีดอีกสองครั้งโดยหางกัน 5 วัน จะสามารถเพิ่มดอกตัวผูได
       พันธุที่ปรับปรุงใหมบางสายพันธุ จะพัฒนาใหมีเฉพาะเกสรตัวเมีย (gynoeciousline)  เพ่ือ
เพิ่มผลผลิต  ซึ่งจะท ําใหเกิดปญหาในการรักษาและขยายสายพันธุ เน่ืองจากขาดเกสรตัวผูจึงไดมี
การทดลองใชฮอรโมนฉีด พบวา จิบเบอรเรลลิน เขมขน 100 ppmสามารถเพิ่มดอกตัวผู  ในแตง
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พันธุ Wisconsin  SMR 12 ซึ่งเปนพันธุที่ใชส ําหรับดองได(Bukovac และ  Wittwer 1961) Kalloo
และ  Franken (1979) ทดสอบการใชสารเคมีเพื่อเปลี่ยนเพศแตงกวา ในสายพันธุ genoecious 4 สาย
พันธุคือ EsWrD,WLD,ECD,และ WrD  โดยใช Gibberellic acid  เขมขน
100,500 และ  1000 ppm. Silver Nitrate เขมขน 50,200,และ 500 ppm. Ethephon 100,200 ppm. ฉีด
เม่ือใบจริงใบแรกมีขนาด  2.5 ซม.  พบวา Silver  Nitrate และ Gibberellicacid  สามารถเพิ่มดอกตัว
ผูไดและ  Silver  Nitrate  ใหผลดีกวา Gibberellicacid
        Karim และคณะ(1990)  ทดลองใชฮอรโมนเพือ่การเปลีย่นเพศแตงกวา โดยใชพันธุ
Burplees Hybrid และใชนํ ้าเปลา Ethephon เขมขน 250 และ 300 ppm.Gibberellic acid เขมขน 1000
และ 2000 ppm. ฉีดในระยะที่มีใบจริง 1-2-3-4ใบ พบวา Ethephon ใหดอกตัวเมียมากที่สุด ในการ
ฉีดทุกระยะ ส ําหรับ Gibberellic acid จะใหดอกตัวผูมากอยางมีนัยส ําคัญ ในดานระยะเวลาที่เหมาะ
สม การฉีดระยะที่มีใบจริง 4 ใบจะตอบสนองตอฮอรโมนต่ํ าที่สุด Ethephon เขมขน 250 ppm. ฉีด
ในระยะที่มีใบจริง 2 ใบ จะใหดอกตัวเมียสูงที่สุด
        Vadigeri และ Madalageri (1992) ทดลองใชฮอรโมนเพ่ือเพ่ิมอัตราดอกตัวเมีย  พันธุ
Poinsette  และ Belguam  Local โดยใช  Ethrel (Ethephon)เขมขน 200 และ 400 ppm. GA3 เขมขน
5 และ 10 ppm. ฉีดระยะที่มีใบจริง 5 ถึง6 ใบ พบวา  Ethephon 400 ppm.  สามารถเพิ่มดอกตัวเมีย
และติดผลสูงกวา ที่ไมไดรับฮอรโมนอยางมีนัยส ําคัญ

 การผสมเกสร
       การปลูกในบางพื้นที ่  จะมีผลผลิตตํ ่าเนื่องจากมีปญหาในการผสมเกสร   ดังที่ไดกลาวมา
แลววา พืชตระกูลแตงจะมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน หรือมีดอกกระเทย คือมีเกสรตัวผูและตัว
เมียอยูในดอกเดียวกัน  แตเกสรตัวผูจะเหนียวและหนัก  ดังน้ันจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยแมลง
ชวยในการผสมเกสร โดยเฉพาะผึ้ง
       ผลผลิตและคุณภาพของพืชตระกูลแตงจะขึ้นอยูกับการท ํางานของแมลง   ถาหากมีแมลง
ชวยในการผสมเกสรมาก  จะท ําใหมีเกสรตัวผูไปผสมกับเกสรตัวเมียมาก  ท ําใหผลสมบูรณ  ใน
ทางตรงกันขามถาหากเกสรตัวเมียไดรับเกสรตัวผูนอย   ผลจะไมสมบูรณหรือผิดปกติ

การใชฮอรโมนชวยในการติดผล
       ในบางกรณีที่พืชเกิดปญหาในการผสมตัวเองอาจจะเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมหรือการ
ท ํางานของแมลง ท ําใหไมสามารถจะผสมเกสรได อาจจะใชฮอรโมนฉีดเพ่ือกระตุนใหเกิดการเจริญ
ของผลได
       เกษตรกรในประเทศญ่ีปุน นิยมใชฮอรโมน 2 ชนิดคือ
        1. naphtalene acetate of sodium  or potassium เขมขน 150 -300 ppm
        2. sodium 2,4-dichlorophenoxy acetate เขมขน 10-20 ppm
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การพรวนดนิและการกํ าจัดวัชพืช
       การพรวนดิน ควรเร่ิมทํ าเม่ือเมล็ดเร่ิมงอก เพื่อก ําจัดวัชพืชที่มีขนาดเล็ก การใชเคร่ืองมือ
พรวน  ไมควรพรวนลึกและใกลล ําตน การพรวนดินในระยะท่ีพชืเจริญและมีขนาดใหญ จะเกิด
อันตรายตอตนและรากไดงาย ถาหากวัชพืชมีขนาดเล็กอาจจะใชมือถอน แตถาหากมีขนาดใหญ
ควรใชมีดตัดโคน เพื่อไมใหกระทบกระเทือนราก

การใหน้ํ า
      พืชตระกูลแตงเปนพืชที่ตองการนํ ้ามาก  ส ําหรับการเจริญของลํ าตนและผล แตการใหน้ํ า
มากเกินไป จะท ําใหการเจริญและผลผลิตลดลง เน่ืองจากน้ํ าจะชะลางปุยไนโตรเจน นอกจากน้ี ราก
ของพืชตระกูลแตงตองการออกซิเจนคอนขางสูง การใหนํ ้ามากเกินไปจะท ําใหดินขาดออกซิเจน
และการที่มีความชื้นในแปลงมากจะท ําใหเกิดโรคทางใบไดงาย
      ในกรณีที่ขาดนํ ้า จะท ําใหพืชชะงักการเจริญ และกระทบกระเทือนถึงผลผลิตได
      การใหนํ ้าควรใหแบบทดน้ํ าเขาตามรอง    และระบายออกเมื่อมีความชื้นพอเพียงการใหนํ้ า
แบบฝนเทียม ควรใหชวง 10:00  - 14:00 น. เพื่อใหใบและหนาดินแหงกอนคํ ่า เพ่ือปองกันโรคทาง
ใบและปองกันผลเนา การปลูกในชวงตนหรือปลายฤดูหนาว ควรใชวัสดุคลุมดิน เพ่ือควบคุม
ความชื้นและวัชพืช   จํ านวนคร้ังในการใหน้ํ า  ขึ้นอยูกับชนิดและความสามารถในการอุมนํ ้า
ของดิน เชนดินรวนจะใหน้ํ าบอยกวาดินเหนียวเปนตน     ความชื้นที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญและ
ผลผลิตของแตงกวาคือ มีความชื้นอยูในระดับผิวหนาดินและลึกลงไปถึง 1.5 - 1.8 เมตร
        Maeda  Martinez  (1961)  ศึกษาความตองการนํ้ าของแตงกวา    พันธุ Monarca ที่ปลูกใน
ดินทรายและใชจ ํานวนตน 2.19 ตนตอตารางเมตร อุณหภูมิ 18-30oซ ความชื้นสัมพัทธ 80 % พบวา
ในแตละระยะของการเจริญพืชจะตองการนํ้ าแตกตางกันคือ

ระยะการเจริญ  ปริมาณน้ํ าท่ีตองการ มิลลิลิตร/วัน
ยายปลูก-ดอกเจริญ 360
ดอกบาน-ติดผล 800
ติดผล-ผลเจริญ 50% 1600
ผลเริ่มแก 1200

ผลผลิต 10.4 กิโลกรัมตอตารางเมตร

 การคลุมแปลงปลูก
        การใชวัสดุคลุมแปลงปลูก นอกจากจะชวยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช ยังสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดอาหารของพืช Graifenberg  และคณะ(1985) รายงานวา  การปลูกแตง
กวาพันธุ  Marketer  Long  และ  President  F1  โดยใชพลาสติกคลุมดิน และใสปุย  ไนโตรเจน(N)
175 กก.ฟอสฟอรัส(P2O5)  148 กก. โพแทสเซียม (K2O)  190  กก.ตอเฮกแตร  จะใหนํ ้าหนักสด น้ํ า
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หนักแหงและผลผลิตดังนี้คือพันธุ Marketer Long = 82.3,4.7  และ 63.4 ตัน  และพันธุ President F1
= 79.0,5.2  และ 56.4  ตันตอเฮกแตรตามล ําดับ ส ําหรับปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชใชตอน้ํ าหนักผล
ผลิต 10 ตัน ในแตละพันธุคือ Marketer Long ใช  N= 22,P2O5=8,K2O=34, CaO= 45 และ MgO =
8 กก. และ President F1 ใช N= 26,P2O5=10,K2O=39, CaO=  64 และ  MgO =  10 กก.  น้ํ าหนัก
แหง และการสะสมอาหารจะสูงที่สุดในชวง45-60 วันหลังจากยายปลูก  ส ําหรับพันธุ Marketer
Long  และ 30-45 วัน  ในพันธุPresident F1

Zheng &  Wang (1986) พบวาการใชพลาสติกคลุมแปลงปลูก จะเพิ่มความสามารถในการ
ดูด  ไนโตรเจน และ  โพแทสเซียม มาใชประโยชน เพ่ิมอาหารสํ ารองในระยะแรกของการเจริญของ
ผล  และความสามารถในการนํ าฟอสฟอรัส  มาใชประโยชนในระยะที่ผลเริ่มเจริญ จากการ
วิเคราะหการดูดและการเคลื่อนยาย  N-P-K ในพืชโดยตรวจสอบจากระยะเจริญ  4 ระยะ  ปรากฏวา
ระยะแรกของการเจริญ อาหารจะสะสมอยูที่ล ําตนและใบ  หลังจากนั้นจะสะสมอยูในผล  การใสปุย
และใหนํ ้าหลังจากผสมเกสรจะทํ าใหผลติด เจริญอยางรวดเร็ว และผลผลิตสูง

การปลูกแตงกวาในโรงเรือน

แตงกวาเปนพืชที่ตองการสภาพอุณหภูมิสูง เจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตเร็วกวามะเขือเทศ การ
ปลูกแตงกวาในเขตรอนช้ืน ซึ่งมีสภาพอุณหภูมิสูงในฤดูรอนและมีปริมาณฝนตกมากในฤดูฝน หรือ
มีสภาพแวดลอมไมเหมาะสมส ําหรับการปลูกแตงกวาเปนเวลา 8 เดือน ดังน้ันการผลิตแตงกวาเพ่ือ
ผลผลิตและคุณภาพสูง มีผลิตผลออกสูตลาดอยางสมํ ่าเสมอ จํ าเปนท่ีจะตองปลูกในโรงเรือนท่ี
สามารถปองกันฝนและลดความเขมของแสงได การปลูกแตงกวาสายพันธุทั่วไป ตองเปดดานขาง
ของโรงเรือน เพื่อใหแมลงเขาไปผสมเกสร

สายพันธุแตงกวาที่ปลูกในโรงเรือนของอังกฤษและยุโรป เปนสายพันธุที่มีเฉพาะดอกตัว
เมีย(gynoecious) ติดผลไดโดยไมมีการผสมเกสร (parthenocarpic) และไมมีเมล็ด (seedless) ใหผล
ผลิตสูง สายพันธุที่นิยมปลูกคือ

Corona, Factum, Femfrance, Femspot, Fertila, Fidelio (powdery mildew tolerant)
Flamingo, Jessica, La Reine, Optima, Pandorex, Pepinex'69, Pepinova, Sandra and Santo

พันธุ Toska'70 มีทั้งดอกตัวผูและตัวเมีย แตติดผลไดโดยไมมีการผสมเกสรและไมมีเมล็ด
ใหผลผลิตและคุณภาพสูง

การควบคุมสภาพแวดลอม
ในแตละระยะของการเจริญ พืชตองการสภาพอุณหภูมิแตกตางกัน โดยระยะแรกของการเจริญจน
กระทั้งเก็บเกี่ยวครั้งแรก แตงกวาตองการอุณหภูมิกลางวัน 24-25 o ซ กลางคืน 21 o ซ  หลังจากนั้น
ควรลดอุณหภูมิกลางคืนลง 2 o ซ ตอวันจนกระท้ังถึง 17 o ซ เพ่ือกระตุนใหพืชเจริญเติบโต



28

คารบอนไดออกไซด
ในสภาพอากาศปกติจะมคีารบอนไดออกไซด 330 ppm การเพิม่คารบอนไดออกไซดในโรงเรือน
ใหมีความเขมขน 1,000-1,500 ppm จะใหผลผลิตสูงกวาปกติ 20-40 %   
การจัดการดิน
แตงกวาตองการปริมาณธาตุอาหารแตกตางกันตามระยะการเจริญเติบโต กอนใสปุยควรท ําการ
วิเคราะหดิน และตรวจสอบการใชปุยโดยการวิเคราะหพืชในแตละระยะการเจริญเติบโต
แตงกวาเปนพืชท่ีตองการปริมาณธาตุอาหารสูง เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ
ตองการปุยคอกถึง 12 ตันตอไร ในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ ่า และใสปุยฟอสฟอรัสกอนปลูก 140-
180 กิโลกรัมตอไร และตองการปุย เชน 10-52-17 หรือ 15-30-15 หรือ 20-20-20 ทุกอาทิตย
ในสหรัฐอเมริกา ใชปุย 0-20-20 จํ านวน 110-180 กิโลกรัมตอไร หรือใช 0-46-0 จํ านวน 55-90
กิโลกรัมตอไร และ 0-0-50 จํ านวน 55-70 กิโลกรัมตอไร
ควรใสไนโตรเจนในรูปของ แอมโมเนียมไนเตรท แคลเซียมไนเตรท หรือโพแทสเซียมไนเตรท
กอนปลูกและหลังปลูกจนกระทั้งเก็บเกี่ยว ปริมาณของไนโตรเจนท่ีใชข้ึนอยูกับอินทรียวัตถุในดิน

การเก็บเก่ียว
      การเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยูกับพันธุและความตองการของตลาด   โดยท่ัวไปแตงกวาจะเร่ิมเก็บ
เกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ด  40-60  วัน   และการเก็บเกี่ยวจะเก็บหลังดอกบานตั้งแต 4-40 วัน
      แตงกวารับประทานสดของญ่ีปุน  จะเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน  10-14  วันโดยจะเก็บ
เกี่ยวจาก
      1. ผลท่ีเจริญบนเถาใหญ (mother stem)
      2. ผลท่ีเจริญจากเถาท่ีเจริญจากเถาใหญ (son stem)
      3. ผลท่ีเจริญจากเถาท่ีเจริญจากเถาแขนง (grandson)
      การเก็บเกี่ยววิธีนี ้จะสามารถเก็บเกี่ยวเปนเวลา  5 เดือน และผลผลิตประมาณ100 ผลตอตน
หรือ 8,000-12,000 กิโลกรัมตอไร
     ที่ประเทศเบลเยี่ยมเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวจากเถาหลักสลับขอ    หลังจากสูง1.5-2.0  เมตร
จะปลอยใหเถาโนมลงมาและใหผลเจริญ เก็บเกี่ยวผลเฉพาะจากเถาแขนง
      การเก็บเก่ียวเพ่ือดองท้ังผล  จะท ําการเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบาน  4-5 วัน หรือยาวประมาณ
5 - 10 เซน็ติเมตร เก็บเกี่ยวทุก 2 วัน
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การเก็บรักษา
        การเก็บรักษาผลิตผลใหมีคุณภาพดีเปนเวลานาน ควรเก็บในอุณหภูมิต่ํ าและความชื้นสูง
อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับเก็บแตงกวาคือ  7.2 - 20.0 oซ. ความชื้นสัมพัทธรอยละ90-95 สามารถเก็บ
รักษาได 10-14 วัน อุณหภูมิต่ํ าสุดส ําหรับการเก็บรักษาคือ -6 องศา
        จากการทดลองเก็บรักษาแตงกวาจ ํานวน 10  สายพันธุ ในภาชนะบรรจุและอุณหภูมิแตก
ตางกันคือ บรรจุในถุงพลาสติก อุณหภูมิ 12 oซ ไมใชถุงพลาสติก อุณหภูมิ 12 หรือ 24 oซ   พบวา
การเก็บรักษาที่ดีที่สุดคือเก็บรักษาในถุงพลาสติก อุณหภูมิ 12 oซ โดยหลังการเก็บรักษา 30 วัน  มี
ความสูญเสียนํ้ าหนัก 2.73-4.76 % เมื่อเปรียบเทียบกับไมบรรจุในถุงพลาสติก 8.36-14.46 % นอก
จากนี้สายพันธุที่เก็บรักษาไดนานคือ Shibata, Aodai,  AFX 832, AFX 565,และ Safira.
(Henz,1995)
Refrigerated Container/Coolroom Recommendations
Optimum Product Temperature = 10.0-13.0 oซ

Temperature Set Points for
Air Delivery Control = 10.0-11.0 oซ Return Air Control = 11.0-12.0 oซ

Ventilation (Air Exchange) Setting for
6 m Containers 30 m3/hr = 20 cfm 12m Containers 60 m3/hr = 35 cfm
Fresh Air Exchange 100 %/hr.

Acceptable product temperature at loading into container = 9.5-15.0 oซ
Key Properties

Storage Time(days) Humidity %RH Freezing Point
( o C)

Ventilation Rate Storage Time Ambient
(20o C)

10-14 90-95 -0.5 Moderate 8

Other Properties
Ethylene

Production
Ethylene

Sensitivity
Odor Effects Effected by

odor of
Water Loss
Rate (%/wk)

Compati-bility
with Ice

Bruising
Suscepti-bility

Low
4-40nM

ethylene/kg/
hr at 20 oC

High - - High (3.6) No -

Controlled Atmosphere, Respiration
Benefit of Controlled or Modified Atmosphere = Fair (+7 day)
Controlled Atmosphere Condition

Oxygen (%) Carbon Dioxide (%) Temperature oC
3-5 0-5 12
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Respiration (Watts/tonne)
1 Watt/tonne=20.4kCal/tonne/day=82.1Btu/ton/day=73.3 Btu/2000lbs/day

Specific heat

0 oC 5 oC 10 oC 15 oC 20 oC 25 oC Kj/kg/ oC
19-20 24-34 51-61 95-122 153-176 - 4.06

ลักษณะผิดปกติของผล
      ผลงอ เกิดจากสาเหตุดังน้ีคือ
         1.   ความเขมของแสงตํ ่า
         2.   อุณหภูมิต่ํ า
         3.   ใบพืชไมสมบูรณ
         4.   สายพันธุ

ขนาดของผลไมสมํ่ าเสมอ
         1.   ขาดธาตุอาหาร

2. ไดรับละอองเกสรนอย
ราคาเฉลี่ยแตงกวาญี่ปุน(บาท/กก./ป)

โรคที่ติดมากับเมล็ด
เชื้อสาเหตุ  ช่ือโรค

Alternaria cucumerina (Ell.and Ev.)Elliott.  Leaf spot
Cladosporium cucumerinum Ell.and Arth. .Scab,gummosis
Collletotrichum lagenarium(Pass.)Ell.and Halst. Antracnose
Corynespora cassiicola (Berk.and Curt.)Wei.and
 Helminthosporium cassiicola Berk.and Curt.

Cerospora leaf spot

Didymella bryoniae(Auersw.)Rehm, and
 Phyllostica citrullina Chester

Black rot

Fusarium oxysporum Scleht.ex.Fr. Wilt
Pseudomonas lachrymans(E.F.Smith and Bryan) Carsner. Angular leaf spot
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Viruses  Cucumber green mottle mosaic virus
 Cucumber mosaic virus
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