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เมื่อเขาสูเดือนเมษา ประเทศไทยเริ่มเขาสูชวงฤดูรอนอยางเต็มตัว ตามทฤษฏีแผนไทยกลาววา ความ
รอนจากธรรมชาติภายนอกจะสงผลตอธาตุไฟภายในรางกาย เปนเหตุใหธาตุไฟกําเริบ เกิดอาการตัวรอน ปวด
ศีรษะ วิงเวียน ออนเพลีย คอแหง กระหายน้ํา รอนใน ทองผูก ปสสาวะนอย ซึ่งอาการเหลานี้สามารถปองกัน
และบรรเทาไดดวยรสขม เย็น รสเปรี้ยว และรสจืด เชน ผักหวาน มะระ ตําลึง (1) ผลไมที่เหมาะกับฤดูนี้ เชน 
สม สับปะรด และอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไมไดสําหรับชวงหนารอน นั่นคือ “แตงโม” ผลไมลูกโต เนื้อแดง รสหวาน
ฉ่ํา ยิ่งเปนแตงโมแชเย็นแลวยิ่งคลายรอนไดดีนักเชียว  

แตงโม หรือ Citrullus lanatus  (Thunb.) Matsum & Nakai เปนพืชในวงศ CUCURBITACEAE 
เปนไมเถา มือเกาะแยกเปน 2-3 แขนง ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน มีรอยหยักเวาแบบนิ้วมือ 3-7 แฉก แตละแฉกมี
รอยหยักเวาตื้นๆ แบบขนนก ผิวใบเปนรอยขรุขระ ดอกเดี่ยว แยกเพศอยูบนตนเดียวกัน โดยดอกเพศผูกาน
ดอกเล็กมีขนนุม กลีบรองกลีบดอกติดกันเปนรูประฆัง ปลายแยกเปน 5 กลีบ มีขนออนนุม กลีบดอก 5 กลีบ 
โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผูสั้นมี 3 อัน สวนดอกเพศเมียจะมีขนาดใหญกวา รังไขมีขน ทอรังไขสั้น ปลายทอมี 
3 แฉก กานดอกสั้น ที่ปลายมีรอยแยกตื้นๆ 5 รอย ผลกลมหรือคอนขางกลม ผิวเรียบ สีเขียวแก หรือเขียว
ออน หรือเขียวแกและเขียวออนสลับกันภายในมีเนื้อสีแดง รสหวาน ฉ่ําน้ํา เมล็ดมีจํานวนมาก รูปไข แบน ผิว
เรียบ สีน้ําตาลเขม (2) 

สรรพคุณแผนไทย ราก แกบิด แกทองรวง แกรอนในกระหายน้ํา เปลือก แกปวดฟน  แกรอนใน
กระหายน้ํา ขับปสสาวะ ผล แกรอนใน บํารุงกําลัง ขับปสสาวะ แกกระหายน้ํา แกออนเพลีย เมล็ด ขับพยาธิ 
(2) คุณคาทางโภชนาการของเนื้อแตงโมสุก 100 ก. ใหพลังงาน 6 กิโลแคลอรี่  คารโบไฮเดรต 1.3 ก. ใย
อาหาร 0.3 ก. โปรตีน 0.3 ก. แตงโมเปนผลไมที่อุดมไปดวยวิตามิน A โดยพบในรูปของเบตาแคโรทีน 122 
มก. และพบวิตามินอ่ืนๆ เชน วิตามินบี1 บี2 บี3 และวิตามินซีดวย (3)  



มีงานวิจัยที่นาสนใจเกี่ยวกับสาร citrulline กรดอะมิโนที่พบในน้ําแตงโม โดยพบวาสาร citrulline 
สามารถใชเปนสารตั้งตนในการสรางอารจีนิน (arginine) กรดอะมิโนที่จําเปนสําหรับรางกาย อารจีนินทํา
หนาที่เกี่ยวของกับการหลั่งโกรทฮอรโมน (growth hormone) ซึ่งกระตุนการสรางและซอมแซมเนื้อเยื่อสวน
ตางๆ ทําใหรางกายเจริญเติบโต และควบคุมระบบการทํางานของรางกายใหเปนปกติ (4) สาร citrulline จาก
น้ําแตงโมตามธรรมชาติโดยไมผานความรอน จะถูกดูดซึมในลําไสเล็กของรางกายไดดีกวาใหสาร L-citrulline 

ซึ่งอยูในรูปของสารสังเคราะห (5) มีรายงานวิจัยพบวาเมื่อใหอาสาสมัครรับประทานแตงโมวันละ 1,560 ก. (มี 
citrulline 2 ก.) ติดตอกัน 3 สัปดาห จะชวยเพิ่มปริมาณอารจีนินในเลือดไดถึง 22% (6) และเมื่อใหนักกีฬา
ดื่มน้ําแตงโม 500 มล. (มี L-citrulline 1.17 ก.) หรือดื่มน้ําแตงโมที่เสริมสาร L-citrulline 4.83 ก. (มี L-

citrulline 6 ก.) เทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับเครื่องดื่มน้ําผลไมรวม กอนการออกกําลังกาย 1 ชม. พบวาน้ํา
แตงโมทั้ง 2 ชนิด จะชวยลดอัตราการเตนของหัวใจขณะฟนตัวและลดอาการปวดกลามเนื้อของนักกีฬาภาย
หลังจากออกกําลังได (5) และ citrulline ยังชวยกระตุนการสรางโปรตีนในกลามเนื้อของอาสาสมัครที่
รับประทานอาหารโปรตีนต่ํา โดยไมมีผลกระทบตอระบบหมุนเวียนของโปรตีนในรางกาย (7) ซึ่งประโยชนจาก
สาร citrulline นี้ ทําใหแตงโมถูกนําไปพัฒนาเปนเครื่องดื่มเพ่ือชวยเสริมโปรตีนใหแกผูสูงอายุ หรือผูที่มีภาวะ
ขาดสารอาหารจําพวกโปรตีน รวมถึงนําไปผลิตเปนเครื่องดื่มชวยในการฟนกําลังในนักกีฬาไดอีกดวย (4) 
นอกจากนี้แตงโมยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจหลายอยาง ไมวาจะเปนฤทธิ์ตานหลอดเลือดแข็งตัว ตาน
อนุมูลอิสระ ลดไขมัน และลดน้ําตาลในเลือดอีกดวย … หากบายนี้ยังไมรูจะคลายรอนดวยเมนูอะไร ขอแนะนํา
เปนน้ําแตงโมสักแกว หรือแตงโมเย็นๆ สักชิ้นนะคะ ^__^ 
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