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บทนํ า

แตงกวา เปนพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟกทอง บวบ มะระ น้ํ าเตา ซ่ึงมีการปลูกกัน

อยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุต้ังแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวส้ัน โดยใชเวลาเพียง 30-45 วัน 
หลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายไดจากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแลว แตงกวาเปนพืช
หน่ึงที่สามารถทํ ารายไดดีทีเดียว สํ าหรับในแงของผูบริโภคแลว แตงกวาท่ีสามารถนํ าไปปรุงอาหารได
มากมายหลายชนิด เชน การนํ าไปแกงจืด ผัด จ้ิมน้ํ าพริก หรืออาจแปรรูปเปนแตงกวาดอง จะเห็นไดวา
แตงกวาเปนพืชที่เขามามีบทบาทตอการคาทั้งในและตางประเทศ

แตงกวามีถิ่นก ําเนิดในประเทศอินเดีย มีการบันทึกประวัติการปลูกมากกวา 3,000 ป และมี
การปลูกในประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนเม่ือกอน2,000 ป โดยนํ าผานเอเซียกลางและตอนเหนือ
ของทวีปแอฟริกาในศตวรรษที่ 6 ไดนํ าไปปลูกในประเทศจีนโดยสันนิษฐานวาไดนํ าเขาประเทศจีน 
สองทาง คือ เสนทางสายไหม โดยผานประเทศในเอเซียตะวันออกไปภาคเหนือของประเทศจีน สวนอีก
เสนทางโดยผานประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตไดแก พมา ไทย ลาว ไปสูทางภาคใตของประเทศจีน 
ในตวรรษที่ 9-14 ไดนํ าไปปลูกในทวีปยุโรปและไดรับการพัฒนาพันธุตนศตวรรษที่ 19 ไดรับการ
พัฒนาพันธุใหเหมาะสมตอการปลูกไดในโรงเรือน ศตวรรษที่ 15-16 ไดนํ าไปปลูกในทวีปอเมริกา
กลางและอเมริกาเหนือ และไดรับการพัฒนาพันธุอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแตตนศตวรรษที่ 
19  ปจจุบันแตงกวาเปนผักที่นิยมบริโภคทั่วโลก  ทั้งในสภาพการบริโภคสดและแปรรูป
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แตงกวามีจํ านวนโครโมโซม 2n = 14  เปนพืชผสมขามตามธรรมชาติโดยอาศัยลม และ แมลง 
แตพบอัตราการผสมตัวเอง 1-47 เปอรเซ็นต  โดยธรรมชาติมีดอกเพศผูและดอกเพศเมียแยกดอกแต
อยูภายในตนเดียวกัน   เปนพืชฤดูเดียว    เถาเล้ือยหรือข้ึนคาง
        ระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) รากแขนงเปนจํ านวนมาก    รากสามารถแผทาง
ดานกวางและหย่ังลงไดลึกถึง 1 เมตร
        ลํ าตนเปนเถาเล้ือยเปนเหล่ียม มีขนข้ึนปกคลุมท่ัวไป มีขอยาว 10-20 ซม. มือเกาะเกิดออกมา
ตามขอโดยสวนปลายของมือเกาะไมมีการแตกแขนงเปนหลายเสนใบมีกานใบยาว 5-15 ซม. ใบหยาบ
มีขนใบมีมุมใบ 3-5 มุม ปลายใบแหลม ใบใหญแบบ palmate มีเสนใบ 5-7 เสน ดอกเพศเมียเปน
ดอกเด่ียวเกิดจากบริเวณมุมใบหรือขอมีกลีบเล้ียงสีเขียว 5 กลีบ    กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ รังไขมี
ลักษณะกลมยาว 2-5 ซม. มีปุมนูนของหนามและขนชัดเจนสวนของยอดเกสรตัวเมียมี 2-5 แฉก  
สวนดอกเพศผูอาจเปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอ มีกลีบเล้ียงและกลีบดอกเหมือนดอกเพศเมีย ละอองเกสร
ตัวผู 3 อัน และมีกานชูเกสรส้ันๆดอกเพศเมียและดอกเพศผูบานในตอนเชาและพรอมรับการผสมเกสร
ดอกจะหุบตอนบายภายในวันเดียวกัน

     
เถาแตง ลักษณะใบ

ลักษณะดอกตัวผู                    ลักษณะดอกตัวเมีย
การเกิดดอกตัวเมียน้ันข้ึนอยูกับชวงแสงและอุณหภูมิกลาว   คือ      จะเกิดดอกตัวเมียมากกวา

ดอกตัวผู ในสภาพชวงแสงส้ันและมีอุณหภูมิกลางคืนต่ํ า ซ่ึงตรงกับฤดูหนาวของเมืองไทย
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ผลของแตงกวามีลักษณะกลมยาวทรงกระบอก ความยาวผลระหวาง 5-40 ซม. มีไสภายในผล 
และในปจจุบันพันธุการคาในตางประเทศมีการปรับปรุงพันธุที่สามารถติดผลได โดยไมไดรับการผสม
เกสร (parthenocarpic type) โดยภายในผลไมมีไส เน้ือกรอบ และน้ํ าหนักตอผลสูงนิยมทั้งบริโภค 
ผลสดแปรรูป  สีผลมีสีขาว  เขียวออน  เขียว  และเขียวเขมดํ า  สีหนามสีขาว แดง น้ํ าตาล และดํ า

 
ลักษณะการเกิดผล

แตงกวาสามารถจํ าแนกไดตามประโยชนการใชสอยดังน้ี
         1. พันธุสํ าหรับรับประทานสด เปนพันธุที่มีเนื้อบางและไสใหญ    สีเปลือกเปนสีเขียวออน ผล
มีน้ํ ามากเปนพันธุที่มีทั้งผลเล็กและผลใหญ เม่ือผลยังออนอยูจะมีหนามเต็มไปหมด แตเม่ือโตเต็มท่ี
หนามจะหลุดออกเอง พันธุ รับประทานสดน้ีไมเหมาะกับการนํ าไปดอง
         แตงกวารับประทานสดแบงตามขนาดของผลน้ัน แบงไดเปน
         1.1 แตงผลยาว (long cucumber)  ที่รูจักกันในชื่อของแตงราน       ซึ่งมีความยาวผลอยาง
นอย 15 ซม. และมีความกวางผลมากกวา 2.5 ซม. สวนใหญ จะมีเน้ือหนาไสแคบ   กรณีที่เปนพันธุ
ของไทยน้ัน จะมีสีผลสีเขียวแกตรงสวน ใกลข้ัวผลประมาณ 1/3 ของผลท่ีเหลือมีจุดประสีเขียวออนหรือ
ขาวและ เสนสีขาวเปนแถบเล็กๆ ตลอดความยาวไปถึงปลายผล      สวนพันธุของตางประเทศน้ันจะมีสี
เขียวเขมสม่ํ าเสมอท้ังผล
         1.2 แตงผลสั้น (short cucumber) ที่รูจักกันในชื่อของแตงกวา ซ่ึงมีความยาวผล 8-12 ซม.
และมีความกวางผลมากกวา 2.5 ซม. สวนใหญจะมีเน้ือนอยไสกวาง
        2. พันธุอุตสาหกรรม เปนพันธุที่มีเนื้อหนา ไสเล็ก บางพันธุก็ไมมีไสเลย เปลือกสีเขียวเขม เม่ือ
นํ าไปดองจะคงรูปรางไดดี ไมคอยเหี่ยวยน แตงกวาพันธุน้ีมักจะเปนลูกผสม ผลมักมีรูปรางผอมยาว ซึ่ง
แบงตามขนาดไดดังน้ี
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        2.1 แตงผลยาว (long cucumber) เปนแตงชนิดที่ใชทํ าแตงดองของญ่ีปุนและจีน     ซ่ึงจะตองมี
ความยาวผล 20-30 ซม. และมีความกวางผล 2-3 ซม. มีเน้ือหนาไสแคบผิวสีเขียวเขมตลอดความยาว
ของผล    มักใชดองโดยมีการใชน้ํ าปรุงรสดวยสวนผสมของซีอ้ิว
        2.2 แตงผลสั้น (short cucumber) เปนแตงชนิดที่ใชทํ าแตงดองของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซ่ึงมี
ความยาว 8-12 ซม. และมีความกวางผล 1.0-5.1 ซม.     โดยทัว่ไปจะมีอัตราสวนความยาวตอความ
กวาง (L/D ratio) มีคาอยูระหวาง 2.8-3.1 มีเน้ือหนาและแนน ไสแคบ  ผิวสีเขียวเขมตลอดความยาว
ของผล มักใชดองท้ังผล ผาตามความยาวและห่ันเปนช้ินๆ ตามความกวางของผลมักดองโดยมีการใชน้ํ า
ปรุงรสดวยสวนผสมของซีอ้ิว

    
ลักษณะผลแตงกวาพันธุตางๆ แตงกวาสํ าหรับดอง

    
แตงกวาพันธุผลส้ัน แตงกวาพันธุผลยาว

อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการงอกของเมล็ดระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส สามารถเจริญเติบโต
ไดผลดีระหวางอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางวัน 22-28 องศาเซลเซียส     แตงกวา
จะชะงักการเจริญเติบโต      สํ าหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผสมเกสรนั้นอยูระหวาง 17-25 องศา
เซลเซียส
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แตงกวาเปนพืชที่ไมตองการน้ํ ามากแตขาดน้ํ าไมได โครงสรางของดินที่ปลูกแตงกวาควรมี
ลักษณะเปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ํ าดี ควรมีความเปนกรด ดาง (pH) อยูระหวาง 5.5-6.5 ใน
สภาพดินท่ีเปนดินทรายจัด หรือเหนียวจัด จํ าเปนตองปรับปรุงบํ ารุงดินกอนการปลูก โดยใชปุยอินทรีย 
เชน ปุยคอก หรือปุยหมักท่ีสลายตัวแลวและสภาพความเปนกรดดางน้ัน ควรจะวิเคราะหหาคาความ
ตองการปูนกอนท่ีจะใชปูนขาวเพ่ือใหมีการใชในปริมาณท่ีเหมาะสม

การเตรียมดินกอนการปลูกแตงกวา   ทํ าการไถพรวนดินตากไวประมาณ 7-10 วันเพื่อ
ทํ าลายวัชพืช และศัตรูพืชบางชนิดท่ีอยูในดิน   จากนั้นจึงไถพรวนเก็บเอาเศษวัชพืชออกแลวเตรียม
แปลงขนาดกวาง 1-1.2 เมตร โดยมีความยาวตามลักษณะของพ้ืนท่ีแลวจึงใสปุยอินทรียลงไป  ปรับ
โครงสรางของดินใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแตงกวา    การเตรียมหลุมปลูกน้ันควรกํ าหนด
ระยะระหวางตนประมาณ 60-80 เซนติเมตร ระหวางแถวประมาณ 1 เมตร สํ าหรับการใสปุยเคมีรอง
พื้นนั้นอาจใชสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร    ในบางแหลงอาจใชพลาสติกคลุมดิน
เพื่อรักษาความช้ืนในดิน         ปองกันความงอกของวัชพืช และพลาสติกบางชนิดสามารถท่ีจะไลแมลง
ไมใหเขามาท ําลายแตงกวาได
        การเตรียมพันธุ ขั้นตอนการเตรียมพันธุ นับวาเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญในการปลูกแตงกวา   ซึ่งพอ
แบงไดดังน้ี

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุแตงกวา ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ 

ที่มีความสมบูรณ ซื้อจากรานคาใหเลือกซื้อจากรานที่ 
เชื่อถือ มีการบรรจุหีบหอเมล็ดท่ีสามารถปองกันความช้ืน 
หรืออากาศ จากภายนอกเขาไปได    ลักษณะเมล็ดแตง
กวาควรมีการคลุกสารเคมี เพื่อปองกันศัตรูพืชที่อาจติด
มากับเมล็ด และกอนใชเมล็ดทุกคร้ังควรทํ าการทดสอบ
ความงอกกอน
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         2. การเตรียมดินเพาะกลา อัตราสวนดิน : ปุยคอก 3:1 และใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา
0.5 กิโลกรัม ตอตนกลา 1 ไร คลุกใหเขากัน แลวบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 6x10 เซนติเมตร เพื่อ
เตรียมสํ าหรับหยอดเมล็ดแตงกวาตอไป
        3. ทํ าการบมเมล็ด โดยนํ าเมล็ดบรรจุถุงพลาสติกท่ีเจาะรูพรุน แชในสารละลายเคมีปองกันและ
ก ําจัดศัตรูพืช เชน แคปเทน ออโธไซดผสมอัตรา 5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร แชเมล็ดนาน 30 นาที     เพื่อ
ท ําลายเช้ือราท่ีผิวเมล็ด จากน้ันนํ ามาแชน้ํ า 4 ชั่วโมง แลวจึงบมในผาชุบน้ํ าหมาดๆ   ซ่ึงบรรจุอยูในถุง
พลาสติกรัดปากถุงใหแนน     บมในสภาพอุณหภูมิหองนาน 24 ชั่วโมง      หลังจากรากงอกยาว 0.5
เซนติเมตร    จึงนํ าไปเพาะตอไป
        4. การหยอดเมล็ดลงถุง นํ าเมล็ดท่ีไดบมไวหยอดลงแตละถุง จํ านวนถุงละ 1 เมล็ด แลวใชดิน
ผสมหยอดกลบบางประมาณ 1 เซนติเมตร
        การดูแลรักษากลา หลังจากหยอดเมล็ดแลวใหน้ํ าทันท ี  โดยวิธีการฉีดพนใหเปนฝอยละเอียดที่
สุดเทาที่จะทํ าไดปริมาณน้ํ าท่ีใหน้ันไมควรใหปริมาณท่ีมากเกินไป ในชวงฤดูรอนควรจะใหวันละ 1 คร้ัง
ท้ังน้ีใหตรวจดูความช้ืนกอนการใหน้ํ าทุกครั้ง   ถุงเพาะกลาน้ีควรเก็บไวในท่ีแดดไมจัดหรือมีการใชวัสดุ
กันแสงไมใหมากระทบตนกลามากเกินเกินไป      เม่ือแตงกวาเร่ิมงอกใหหม่ันตรวจดูความผิดปกติของ
ตนกลาเปนระยะๆ หากมีการระบาดของแมลงหรือโรคพืช ตองรีบกํ าจัดโดยเร็ว และเม่ือตนกลามีใบจริง
ประมาณ 3-4 ใบ จะอยูในระยะพรอมที่จะยายปลูก

การปลูก วิธีการปลูกแตงกวาน้ัน พบวามีการปลูกท้ังวิธีการหยอดเมล็ดโดยตรงและเพาะกลา
กอนแลวยายปลูก การหยอดเมล็ดโดยตรงน้ันอาจจะมีความสะดวกในการปลูก แตมีขอเสียคือส้ินเปลือง
เมล็ด หากใชเมล็ดพันธุลูกผสมซ่ึงมีราคาแพงแลว จะเกิดความสูญเสียเปลาและเปนการเพ่ิมตนทุนการ
ผลิต รวมทั้งวิธีการหยอดเมล็ดน้ีจํ าเปนท่ีจะตองดูแลระยะเร่ิมงอกในพ้ืนท่ีกวาง ดังน้ันการใชวิธีการเพาะ
กลากอน จึงมีขอดีหลายประการ อาทิเชน ประหยัดเมล็ดพันธุ ดูแลรักษางาย ตนกลามีความสม่ํ าเสมอ 
ประหยัดคาแรงงานในระยะกลา เปนตน
        สํ าหรับการยายกลาปลูกน้ัน ใหดํ าเนินการตามกระบวนการเพาะกลาตามท่ีกลาวแลว และเตรียม
หลุมปลูกตามระยะที่กํ าหนด จากน้ันนํ าตนกลายายปลูกลงในหลุม ตามระยะระหวางตนและระหวาง
แถวตามที่ไดกํ าหนดไว โดยการฉีกถุงพลาสติกท่ีใชเพาะกลาออกแลวยายลงในหลุมปลูก ชวงเวลาที่จะ
ยายกลาน้ันควรยายชวงประมาณเวลา 17.00 น. จะทํ าใหปฏิบัติงานในไรนาไดสะดวกและตนกลา
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีย่ิงข้ึน

         หลังใสปุย พรวนดินกลบ
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        การใหน้ํ า หลังจากยายกลาปลูกแลว ตองใหน้ํ าทันท ีระบบการใหน้ํ าน้ันอาจจะแตกตางกัน ข้ึน
อยูกับสภาพพื้นที่ แตระบบที่เหมาะสมกับแตงกวา คือการใหน้ํ าตามรอง เพราะวาจะไมทํ าใหลํ าตน และ
ใบไมชื้น ลดการลุกลามของโรคพืชทางใบ ชวงเวลาการใหน้ํ าในระยะแรกควรให 2-3 วันตอคร้ังและ
เม่ือตนแตงกวา เร่ิมเจริญเติบโตแลวจึงปรับชวงเวลาการใหน้ํ าใหนานข้ึน ขอควรคํ านึงสํ าหรับการใหนํ้ า
น้ันคือ ตองกระจายในพื้นที่สมํ่ าเสมอตลอดแปลง และตรวจดูความช้ืนในดินไมใหสูงเกินไปจนกลายเปน
แฉะ เพราะจะทํ าใหรากเนาได

การใสปุย การใสปุยในแตงกวาน้ัน อาจแบงเปนระยะตาง ๆ ดังน้ี
        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 ซ่ึงจะใชระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากยายกลา ใสปุยสูตร 15-
15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา ประมาณ 20-30 กิโลกรัมตอไร

    
การปลูกโดยไมใชคาง การปลูกโดยใชคาง

ในแตงกวาน้ันมีศัตรูท่ีทํ าลายแตงกวาแบงได คือ
        แมลงศัตรูแตง แตงกวานั้นเปนพืชผักชนิดหนึ่งที่มี แมลงศัตรูเขาทํ าลายมาก และที่พบบอยและ
ท ําความเสียหายกับแตงกวามากไดแก
        1. เพล้ียไฟ (Thrips : Haplothrips floricola)
        ลักษณะ เปนแมลงขนาดเล็ก ตัวสีน้ํ าตาลออนถึงน้ํ าตาลแก พบตามยอดใบออน ดอกและผลออน
        การทํ าลาย ดูดน้ํ าเล้ียงท่ีใบ ดอกออน และยอดออน ทํ าใหใบมวนหงิกงอ รูปรางผิดปกติเปน
กระจุก มีสีสลับเขียวเปนทาง ระบาดมากในชวงท่ีมีอากาศแหงแลงฝนท้ิงชวง นับเปนแมลงท่ีเปนปญหา
สํ าคัญท่ีสุดในการปลูกแตงกวา
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ลักษณะการทํ าลายของเพล้ียไฟ

การปองกันกํ าจัด ใหน้ํ าเพ่ิมความช้ืนในแปลงปลูก โดยใหนํ้ าเปนฝอยตอนเชาและตอนเย็น จะ
ชวยลดปญหาของเพลี้ยไฟได
        ใชสารฆาแมลง คือ สารคารโบฟูราน ไดแก ฟูราดาน 3 จี หรือ คูราแทร 3 จี 1 ชอนชาตอหลุม
ใสพรอมกับการหยอดเมล็ด จะปองกันไดประมาณ 2 สัปดาห
        กรณีท่ีเร่ิมมีการระบาดใหใชสารฆาแมลง ไดแก พอสซเมซูโรล แลนเนท ไดคารโซล ออลคอล อะ
โซดริน โตกุไทออน หรือทามารอน   เปนตน

        2. เพล้ียออน (Alphids: Aphids gossypii)
        ลักษณะ เปนแมลงขนาดเล็ก ลํ าตัวคลายผลฝร่ัง มีทอเล็กๆ ย่ืนยาวออกไปทางสวนทายของลํ าตัว
2 ทอน เปนแมลงปากดูด ตัวออนสีเขียว ตัวแกสีดํ าและมีปก
        การทํ าลาย ดูดน้ํ าเล้ียงท่ีใบและยอดออน ทํ าใหใบมวน ตนแคระแกร็น และยังเปนพาหนะนํ าไว
รัสดวย มักระบาดมากในชวงอากาศรอนและแหงซ่ึงเปนตอนท่ีพืชขาดน้ํ า โดยมีมดเปนตัวนํ าหรือการ
บินยายที่ของตัวแก
        การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลงเชนเดียวกับการปองกันกํ าจัดเพลี้ยไฟ

        3. ไรแดง (Red spider mites: Tetranychus spp.)
        ลักษณะ ไมไดเปนแมลงแตเปนสัตวท่ีมีขา 8 ขา มีขนาดเล็กมาก มองเห็นเปนจุดสีแดง
        การทํ าลาย ดูดน้ํ าเลี้ยงที่ใบและหยอดออนทํ าใหใบเปนจุดดางมีสีซีด โดยจะอยูใตใบเขาทํ าลาย
รวมกับเพล้ียไฟ และเพล้ียออน มักระบาดมากในชวงอากาศรอนและแหงซ่ึงเปนตอนท่ีพืชขาดน้ํ า
        การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมีกํ าจัดไร ไดแก เคลเทน ไตรไทออน หรือ โอไมท เปนตน

        4. เตาแตงแดง (Red cucurbit beetle: Aulacophora simills) และเตาแตงดํ า (Black cucurbit
beetle: A. frontalis)
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        ลักษณะ เปนแมลงปกแข็ง ปกมีสีสมแดงและสีดํ าเขม ตัวมีขนาดเล็กยาวประมาณ 0.5-0.8 ซม.
อาศัยอยูตามกอขาวท่ีเก่ียวแลวในนาหรือตามกอหญา
        การทํ าลาย กัดกินใบต้ังแตระยะใบเล้ียงจนกระท่ังตนโต ทํ าใหเปนแผลและเปนพาหะของโรค
เหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดวย   ตัวเมียวางไขบริเวณโคนตน ตัวหนอนกัดกินราก
        การปองกันกํ าจัด ควรทํ าลายแหลงท่ีอยูอาศัยของแมลง รวมทั้งเศษซากแตงหลังการเก็บเกี่ยว
        ใชสารเคมีฉีดพน 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 มีรูปรางเรียวยาวประมาณ 2 ซม. สีเขียวออน ตรงกลางสันหลังมี
เสนแถบสีขาวตามยาว 2 เสน หนอนตัวโตเต็มวัยเปนผีเส้ือท่ีมีปกโปรงใสตรงกลาง สวนหนอนเจาะผลมี
ขนาดใหญกวา ลํ าตัวยาวสีเขียวออนถึงสีน้ํ าตาลดํ า มีรอยตอปลองชัดเจน
        การทํ าลาย กัดกินใบ ไถเปลือกเปนแผลและเจาะผลเปนสาเหตุใหโรคอ่ืน ๆ เขาท ําลายตอได เชน
โรคผลเนา
        การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมี เชน อโซดริน แลนเนท ทามารอน โตกุไทออน บุก หรือ อะโกรนา
เปนตน

แตงกวามีโรคท่ีเปนศัตรูสํ าคัญ ไดแก
        1. โรครานํ้ าคาง (Downy mildew) หรือท่ีเกษตรกรนิยมเรียกวาโรคใบลาย เกิดจากเชื้อ
Psudoperonospora
        ลักษณะอาการ เร่ิมเปนจุดสีเหลืองบนใบ        แผลน้ันจะขยายออกเปนเหล่ียมในระหวางเสนใบ
ถาเปนมากๆ แผลลามไปทัง้ใบทํ าใหใบ
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แหงตาย   ในตอนเชาท่ีมีหมอกน้ํ าคางจัดชวงหลังฝนตกติดตอกันทํ าใหมีความช้ืนสูง   ในบริเวณปลูกจะ
พบวาใตใบตรงตํ าแหนงของแผลจะมีเสนใยสีขาวเกาะเปนกลุมและมีสปอรเปนผงสีดํ า
        การปองกันกํ าจัด คลุกเมล็ดแตงดวยสารเคมีเอพรอน     หรือ ริโดมิลเอ็มแซดกอนปลูกหรือจะนํ า
เมล็ดมาแชสารเคมีท่ีละลายน้ํ าเจือจางเปนเวลา 3 ช่ัวโมงก็ได เม่ือมีโรคระบาดในแปลงและในชวงน้ันมี
หมอกและน้ํ าคางมาก ซ่ึงควรฉีด Curzate M8, Antrachor สลับกันเพ่ือปองกันการด้ือสารเคมีของเช้ือ

โรครานํ้ าคา  โรคใบดาง

2. โรคใบดาง (Mosaic)
        เช้ือสาเหตุ Cucumber mosaic virus
        ลักษณะอาการ ใบดางสีเขียวเขมสลับสีเขียวออนหรือดางเขียวสลับเหลืองเน้ือใบตะปุมตะป า มี
ลักษณะนูนเปนระยะๆ ใบหงิกเสียรูปราง
        การปองกันกํ าจัด ในปจจุบันยังไมมีการใชสารเคมีหรือวิธีการใดๆ ท่ีจะลดความเสียหายเม่ือโรคน้ี
ระบาด ดังน้ันวิธีท่ีดีท่ีสุดขณะน้ี คือ   การปองกันไมใหเกิดโรค  เชน   เลือกแหลงปลูกท่ีปลอดจากเช้ือ
ไวรัส     อาจทํ าไดโดยเลือกแหลงปลูกทีไ่มเคยปลูกผักตระกูลแตงมากอนและทํ าความสะอาดแปลงปลูก
พรอมทั้งบริเวณใกลเคียงใหสะอาดไมใหเปนท่ีอาศัยของเช้ือและแมลงพาหะ

3. โรคผลเนา (Fruit rot)
        เช้ือสาเหตุ Pythium spp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea
        ลักษณะอาการ มักเกิดกับผลท่ีสัมผัสดิน และผลที่แมลงกัดหรือเจาะทํ าใหเกิดแผลกอนจะพบมาก
ในสภาพที่เย็นและชื้น กรณีที่เกิดจากเชื้อพิเที่ยมจะเปนแผลฉํ่ าน้ํ าเร่ิมจากสวนปลายผล ถามีความช้ืนสูง
จะมีเสนใยฟูสีขาวข้ึนคลุม กรณีที่เกิดจากเชื้อไรซอกโทเนียจะเปนแผลเนาฉํ่ าน้ํ าบริเวณผิวของผลท่ีสัมผัส
ดิน แผลจะเปล่ียนจากสีน้ํ าตาลแกและมีรอยฉีกของแผลดวย สวนกรณีที่เกิดจากเชื้อโบทริทิ่สนั้นบริเวณ
สวนปลายของผลที่เนา  จะมีเช้ือราข้ึนคลุมอยู
        การปองกันกํ าจัด ทํ าลายผลท่ีเปนโรค อยาใหผลสัมผัสดิน ปองกันไมใหผลเกิดบาดแผล
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        4. โรคราแปง (Powdery mildew)
        เช้ือสาเหตุ Oidium sp.
        ลักษณะอาการ มักเกิดใบลางกอนในระยะที่ผลโตแลว บนใบจะพบราสีขาวคลายผงแปงคลุมอยู
เปนหยอมๆ กระจายทั่วไป  เม่ือรุนแรงจะคลุมเต็มผิวใบทํ าใหใบเปล่ียนเปนสีเหลืองแลวแหงตาย
        การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมี เชน เบนเลท เดอโรซาล Diametan หรือ Sumilex ฉีดพนเมื่อพบ
การระบาด

อายุการเก็บเก่ียวของแตงกวานับจากวันปลูกประมาณ 30-40 วัน แลวแตพันธุแตงกวาสํ าหรับ
บริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะท่ีผลยังออนอยูเน้ือแนนกรอบ และสังเกตไดจากมีนวลสีขาวเกาะและยังมี
หนามอยูบาง ถาผลแกนวลจะจางหาย สีผลเร่ิมเปนสีเหลือง และไมมีหนาม การเก็บแตงกวาควรทยอย
เก็บวันเวนวัน ไมปลอยใหแกคาตน เพราะจะทํ าใหผลผลิตท้ังหมดลดลง โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได
ประมาณ 1 เดือน

ลักษณะผลพรอมเก็บเก่ียว
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