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เรื่อง แตงไทย

รายละเอียด

แตงไทย ชื่อสามัญ Muskmelon

แตงไทย ชื่อวิทยาศาสตร Cucumis melo L. จัดอยูในวงศแตง (CUCURBITACEAE)

แตงไทย มีชื่อเรียกอื่น ๆ วา แตงลาย, มะแตงลาย, มะแตงสุก, แตงจิง, ดี, ซกเซรา เป็นตน

         แตงไทยเป็นผลไมที่มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชียแถวเชิงเขาหิมาลัย มีทัง้พันธุผิวเรียบและผิวไมเรียบ เชน

แคนตาลูป แตงเปอรเซีย แตงกวาอารเมเนีย โดยเป็นผลไมที่สามารถปลูกไดทุกภาคในประเทศไทยเรา เพราะ

ปลูกงาย ทนทาน แข็งแรง และใหผลผลิตในชวงหน ารอน ลักษณะของผลออนจะมีสีเขียวและมีลายสีขาวพาด

ยาว เมื่อผลแกเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผิวจะเรียบเป็นมัน เน้ือดานในของผลจะมีสีเหลืองออนอมเขียว ให

กลิ่นหอม มีเมล็ดรูปแบนรีสีครีมจํานวนมาก

         แตงไทย จดัเป็นผลไมเพื่อสขุภาพชนิดหน่ึง อดุมไปดวย วติามนิเอ วติามนิซี วติามนิอี ธาตุฟอสฟอรสั ธาตุ

แคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม คารโบไฮเดรต เป็นตน สําหรับประโยชนของแตงไทยนัน้ก็ไดแก การนํามากินเป็น

ผักสดจิม้น้ําพริกหรือนําไปดอง รับประทานสด ๆ หรือนําไปใชทําของหวาน เชน น้ําป่ัน ผลไมแหง เป็นตน
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สําหรับแตงไทย สรรพคุณในดานการรักษาโรคนัน้ก็เชน ชวยแกเลือดกําเดาไหล แกโรคดีซาน ขับปัสสาวะ แก

อาการไอ เป็นตน

ประโยชน ของแตงไทย

1. ชวยในการบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลัง่สดใส และชวยขจัดเซลลผิวเกา

2. ชวยลดความหยาบกรานของผิวและรอยดางดําตาง ๆ

3. ชวยในการชะลอวัย และลดการเกิดริว้รอย

4. หน าใสไรสิวดวยแตงไทย ดวยการใชแตงไทยสุกครึ่งถวย นมสดครึ่งถวย ไขไก 1 ฟอง นํามาผสมรวมกัน

แลวนํามาพอกทิง้ไวประมาณ 30 นาทีกอนเขานอนแลวลางออก

5. มีฤทธิ ์เย็น ชวยในการดับกระหาย

6. ชวยคลายรอน ขับเหงื่อ ลดอุณหภูมิของรางกาย

7. มีสวนในการชวยบํารุงหัวใจ

8. ชวยบํารุงประสาทและสมอง

9. วิตามินเอจากแตงไทยมีสวนชวยบํารุงรักษาสายตา

10. ใชเป็นยาบํารุงธาตุ

11. ชวยในการขับน้ํานมของมารดาใหนมบุตร

12. ชวยบรรเทาและแกอาการไอ

13. มีสารรสขมที่ชวยในการอาเจียน

14. ชวยรักษาผิวอักเสบ ดวยการใชแตงไทยสุกบดละเอียดครึ่งถวย นมสดครึ่งถวยผสมเขาดวยกันจนไดเน้ือที่

เขมขน แลวนํามาพอกบริเวณผิวที่อักเสบทิง้ไวประมาณ 20 นาที

      แลวลางออก

15. แกโรคดีซาน

16. ชวยรักษาและป องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน

17. ชวยแกอาการเลือดกําเดาไหล

18. รักษาแผลในจมูก ดวยการนํามาบดเป็นผงแลวนํามาพน

19. ชวยบรรเทาอาการทองผูก

20. แกอาการทองอืดทองเฟ อ

21. ชวยในการยอยอาหาร

22. รากนํามาตมดื่มชวยระบายทอง
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23. เมล็ดของแตงไทยชวยในการขับปัสสาวะ

24. ชวยรักษาโรคปัสสาวะอักเสบ

25. เป็นทัง้ผักและผลไม ถาอยูในชวงผลออนก็รับประทานเป็นผักสด หรือรับประทานเป็นผักจิม้น้ําพริก ใชเป็น

เครื่องเคียงกินกับยํากับน้ําพริก

26. ถาสุกใชรับประทานเป็นผลไมรสชุมเย็น นิยมรับประทานกับน้ําแข็งใสน้ําเชื่อมกะทิแตงไทย

27. นํามาแปรรูปใชทําเป็นของหวาน เชน น้ําป่ัน น้ํากะทิแตงไทย ผลไมแหง แยมแตงไทย เป็นตน

น้ํากะทิแตงไทย

1. วิธีทําน้ํากะทิแตงไทยอันดับแรกใหเตรียมวัตถุดิบดังน้ี แตงไทย 1 ลูก / กะทิคัน้ดวยน้ําลอยดอกมะลิ 2 ถวย /

เกลือครึ่งชอนชา / และน้ําตาลป๊ีบ 1/3 ถวย

2. นําแตงไทยทัง้ลูกมาลางน้ําเปลาใหสะอาด

3. นําแตงไทยมาปอกเปลือกควานเอาไสออกใหหมด แลวนํามาหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ

4. ขัน้ตอนตอมา การทําน้ํากะทิ ดวยการละลายน้ําตาลป๊ีปกับน้ํากะทิ

5. นําน้ํากะทิที่ไดไปตัง้ไฟโดยใชไฟระดับปานกลาง แลวคนเรื่อย ๆ รอจนเดือดแลวยกลง

6. ใสแตงไทยลงในน้ํากะทิเป็นอันเสร็จ (หรือจะเสิรฟแยกกันก็ได)

คําสําคัญ : แตงไทย

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1633&code_db=610010&code_type=01
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