
พืชมรดกสบืทอดสายพันธุ์
โบราณที่มีการรักษาพันธุ ์
ลงมาจากรุน่สูรุ่น่ พันธุเ์หลา่นี้
โดยทั่วไปมีอายุ 50-100 ปี  
และมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม พันธ์ุมรดกมีการ 
ผสมปล่อย ส่วนใหญ่มีความ
สม�่าเสมอในขนาด รูปร่าง  
และการสกุ ทนทานในการขนส่ง 
และมศีกัยภาพของรสชาติและ
คุณภาพการบริโภค (Kaiser 
& Ernst, 2017)

ท�ำไมฟกัทอง จึงเป็นพืชผักที่มีควำมส�ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจของไทย

 ฟักทอง หนึ่งในพืชผักที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

 ฟักทองพันธุ์พระราชทาน ‘พันธุ์โอโตะ’

โลกของพืชผัก
เรื่อง : รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของประเทศไทย 
ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย ล�าพูน ล�าปาง แพร่ พะเยา และ
น่าน ยังคงมีพันธุ์พืชมรดกท่ียังเหลืออยู่  
แต่มีแนวโน้มสูญหายจากระบบการใช ้
เมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสมหรอืพนัธุก์ารค้าอืน่ๆ  
ท่ีให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่า 
พันธุ์พื้นเมืองเดิม และระบบการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพ่ือเพิ่มผลตอบแทนให้ได้มูลค่า
สงูสดุ ท�าให้ความนยิมการเกบ็รกัษาพันธุม์รดก 
เพื่อการด�ารงชีพเสื่อมความนิยม และ

พืชมรดกตกทอด (Heirloom plant)
หมายถงึ เมลด็พันธ์ุทีส่บืทอดเกบ็รกัษาไว้โดยเกษตรกรในชมุชนเมืองหรอืชาติพนัธุ์ 

เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผสมเกสรแบบเปิดหรือปล่อยตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง
พนัธกุรรม ตลอดจนได้รับการคัดเลือกโดยธรรมชาตแิละมนษุย์มาอย่างยาวนาน ซึง่ในปัจจุบัน 
ยังสามารถพบในพืน้ทีก่ารเกษตรดัง้เดมิ เช่น พนัธุผ์ลไม้มรดกในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ 
พนัธุพ์ชืมรดกในไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร แถบตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ 
ของทวีปเอเชีย พันธุ์พืชที่ปลูกในสหรัฐอเมริกาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพันธุ์พืช 
มรดกตกทอด และพบว่า พันธุ์เหล่านี้มีพันธุกรรมที่ต้านทานหรือทนต่อศัตรูพืช 
และสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมในท้องถิน่ได้อย่างดี และไม่ได้ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ 
(Wikipedia, 2021)

Pumpkin, an economic crop of Thailand
Pumpkin is a mature fruit of certain species in the genus Cucurbita. They are mostly grown in China and Cameroon; worldwide, the cultivation 

area of this species were almost 626,793 hectares. In Thailand there are approximately 5,384 hectares, considered 0.3% of the 2019 total cultivation area  
for pumpkin worldwide. Pumpkin is famous among those who seek healthy food. It can be consumed as food, supplement and medicine. The seed  
can be extracted into oil, the pumpkin’s flesh contains several vitamins and fibers. And it can be cooked as part of main dishes or even desserts!
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 พันธุ์พืชมรดกตกทอดของฟักทองพันธุ์ไข่เน่า พ.ศ. 2562 
ณ ต.บวัใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน (เป็นพนัธ์ุทีมี่ศักยภาพน่าสนใจ 
จะขยายความต่อในฉบับหน้า)

เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงวัยที่มีทายาท
สบืทอดลดน้อยลงอย่างต่อเนือ่ง การรวบรวม 
เพือ่อนรุกัษ์สามารถทราบลกัษณะสัณฐาน
วทิยาและภูมิศาสตร์ของพนัธ์ุในภมูปิระเทศ
ต่างๆ ตลอดจนเจ้าของพันธุ์ซึ่งเป็นมรดก 
ของประเทศไทย น�าพันธุ์มาใช้ประโยชน์ 
ในการพฒันาพนัธุ ์โดยการจดัแปลงสาธติ
คุณลักษณะต่างๆ ของพันธุ์มรดกเพื่อ 
ต่อยอดทางการค้า นอกจากนีย้งัสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางอาหารเพื่อ 
การส�ารองพนัธุม์รดกทีส่ามารถปรบัตวัได้ดี 
ในสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภาคเหนือ 
ตอนบน และสามารถน�าพนัธุม์รดกคนืกลับสู่ 
ชมุชนเจ้าของพันธ์ุ (จานลัุกษณ์ และคณะ, 2557) 

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ
ของฟกัทอง

พชืวงศ์แตง (Cucurbitaceae) เป็นผกั 
ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีพื้นที่
เก็บเกี่ยวผลผลิตของโลก ได้แก่ แตงกวา 
แตงเทศ แตงเทศ (เมลด็) ฟักทอง และแตงโม 
รวมเท่ากบั 73.9 ล้านไร่ ร้อยละ 35.7, 8.8, 
16.4, 13.0 และ 26.1 ตามล�าดับ ประเทศ
ทีม่พีืน้ทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติฟักทองมาก ได้แก่ 
จีน และแคเมอรูน เท่ากับ 2.8 และ 1.1 
ล้านไร่ ร้อยละ 29.3 และ 11.4 ประเทศไทย
เท่ากับ 33,650 ไร่ ร้อยละ 0.3 ของพื้นที่
ทั้งหมด (FAOSTAT, 2019)

เมลด็พนัธ์ุควบคุมตามพระราชบญัญตัิ
พนัธุพื์ช พ.ศ. 2518 ประจ�าปี 2563 มมีลูค่า
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมทั้งหมด  
(ไม่รวมปาล์มน�า้มนั) เท่ากบั 32,442,759.1 

กโิลกรมั มลูค่า 7,391.6 ล้านบาท พชืวงศ์แตง 
ได้แก่ แคนตาลูป แตงกวา แตงเทศ แตงโม 
แตงร้าน ฟัก ฟักทอง แฟง มะระข้ีนก 
มะระจีน และเมล่อน รวมเท่ากบั 1,634,753.8 
กโิลกรมั มูลค่า 2,067.5 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 28.0 ของมูลค่าการส่งออกของ 
เมล็ดพันธุ์พืชควบคุมทั้งหมด ในขณะที่
มูลค่าการน�าเข้า เท่ากับ 6,011,167.3 
กโิลกรมั มูลค่า 809.3 ล้านบาท พชืวงศ์แตง 
ได้แก่ แคนตาลปู แตงกวา แตงเทศ แตงโม 
แตงร้าน ฟักทอง แฟง มะระ มะระขี้นก 
มะระจีน และเมล่อน รวมเท่ากับ 7,796.9 
กิโลกรัม มูลค่า 29.8 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 ของมูลค่าการน�าเข้า (ส�านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2563) 
แม้ว่าพืชวงศ์แตงจะมีพื้นที่ปลูกไม่มาก  
แต่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  
ทั้งการบริโภคผลผลิตสด การแปรรูป  
และเมล็ดพันธุ์

ถิ่นก�าเนิดและการกระจาย
ทางภูมิศาสตร์ของฟกัทอง

ฟักทองมีถิ่นก�าเนิดปฐมภูมิอยู่ใน 
ทวปีอเมรกิา ในสหรฐัอเมรกิา รฐัฟลอรดิา 
พบการปลกูฟักทองมาก่อนสมยัครสิตกาล 
10,000-30,000 ปี (Kalloo & Bergh, 
1993) มนุษย์เริ่มมีการเพาะปลูกในการ
ปฏิวัติยุคหินใหม่ ซึ่งเกิดข้ึนประมาณ 
12,000-9,000 ปีที่แล้ว ฟักทองพบการ
ปลูกก่อนข้าวโพดและถัว่แขก พชืทัง้ 3 ชนดิ 
มีถิ่นก�าเนิดในทวีปอเมริกาและปลูก 
ร่วมกัน คือ ถั่วและข้าวโพด โดยล�าต้น

ข้าวโพดเป็นค้างให้ถั่วเลื้อย และฟักทอง
เล้ือยคลุมพืน้ดนิเพือ่ป้องกนัวัชพชืและรกัษา
ความชื้น ถั่วมีรากที่เป็นที่อาศัยของ 
ไรโซเบียมช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
เปลีย่นเป็นปุย๋ทีพ่ชืได้ใช้ประโยชน์ (Smith, 
1997) และถิ่นก�าเนิดทุติยภูมิพบใน 
ทวีปเอเชีย

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 
2044-2143) ครสิโตเฟอร์ โคลมับัส ได้ค้น
พบโลกใหม่ในทวีปอเมริกา ใน พ.ศ. 2035 
หลังจากน้ัน ประเทศสเปนและโปรตุเกส
ได้มีการเดินเรือเพื่อออกไปส�ารวจสถานที่
ต่างๆ และได้น�าพันธุ์พืชไปในพื้นที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียซึ่งมี
วฒันธรรมมายาวนานกว่า 5,000 ปี เช่น จนี 
อนิเดยี และประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประเทศจีนเริ่มปลูกฟักทองมานาน
กว่า 500 ปี เริม่ต้นทีพ้ื่นทีช่ายฝ่ังตะวนัออก
เฉียงใต้ของจีนและพรมแดนทางตะวันตก
เฉียงใต้ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16  
จากนั้นแพร่กระจายไปท่ัวประเทศ 
อย่างรวดเร็ว โดยเป็นผักและวัตถุดิบหลัก
ในอาหาร ในช่วงท้ายของราชวงศ์หมิง 
(ระหว่าง พ.ศ. 1911-2187) และระหว่าง
การปกครองของราชวงศ์ชิง (ระหว่าง  
พ.ศ. 2179-2455) ได้แพร่กระจายไปทัว่ประเทศ 
มกีารปลูกอย่างแพร่หลายในมณฑลเสฉวน
และทั่วภาคเหนือของจีน (Li & Wang, 
2017) ฟักทองเป็นผักและอาหารหลัก 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้สงูและมกีารปลูกทัว่ประเทศ โดยมผีลผลติ
ต่อหน่วยและผลผลิตสูง นอกจากจะเป็น

 สีเนื้อฟักทองพันธุ์ต่างๆ
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 ความหลากหลายของพันธุ์พืชมรดกตกทอดของฟักทอง

 ลักษณะผลของฟักทองมีรูปร่างตัดตามยาว

ผกัทีช่่วยบรรเทาความอดอยากในฤดรู้อน
แล้ว ยงัสามารถใช้เป็นอาหารสตัว์และเป็น
ส่วนผสมในยาสมุนไพรจีนได้อีกด้วย  
(Li et al., 2014; Li & Lu, 2017)

ในขณะที่พันธุ ์ฟักทองพื้นเมือง 
ท่ีกระจายตามแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย 
สนันษิฐานว่า คณะบาทหลวงชาวโปรตเุกส
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 
2199-2231) น�าเข้ามาในประเทศไทย และ
ตามเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทะเล 
จากนัน้จงึมกีารใช้อย่างแพร่หลายในอาหารไทย 
และพบฟักทอง 4 ชนิดกระจายในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ (Widjaja & Sukprakarn, 
1994)

ฟักทองมีถิ่นก�ำเนิดและกำร 
กระจำยทำงภูมิศำสตร์ดังนี้

1. Cucurbita anyrosperma  
C. Huber (syn Cucurbita mixta 
Pang.) ชื่อสามัญว่า Japanese pie 
pumpkin, cushaw pumpkin, silver-seed 
gourd เป็นฟักทองฤดูหนาว มีถิ่นก�าเนิด
ในพื้นที่บริเวณตอนกลางของมหาสมุทร
แอตแลนตกิ ภาคกลางและภาคเหนอืของ
ทวปีอเมรกิาใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงใต้ 
ของสหรัฐอเมริกา ลักษณะผลยาวคอโค้ง 
(cushaw type หรือ long curved neck)

2. Cucurbita ficifolia Bouché 
ชื่อสามัญว่า fig-leaf gourd, lacayote, 
Malabar gourd, black seed squash, 
cidra เป็นฟักทองทีบ่รโิภคเมลด็ นยิมปลกู
ในกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ 

3. Cucurbita maxima Duch. 
ex Lam. ชื่อสามัญว่า great pumpkin, 
winter squash, hubbard, turban และ 
buttercup squash มีถิ่นก�าเนิดในเขต
อบอุน่ เขตเมโสอเมรกิา จากทวปีอเมรกิาเหนอื
และครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกา
กลาง จากเม็กซิโกตอนกลางและตอนใต้
ไปจนถึงกัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ เบลีซ 
ฮอนดูรัส และนิการากัว (Decker, 1988) 
ทวปีอเมรกิาใต้ เช่น ภาคใต้ของเปร ูโบลิเวยี 
และภาคเหนือของอาร์เจนตินา

4. Cucurbita pepo L. ม ี2 ประเภท 
คือ สควอชส�าหรับฤดูร้อน เช่น zucchini, 
scallop, scallopini, crookneck และ 
cocozelle squash และสควอชส�าหรับ 
ฤดหูนาว เช่น pumpkin, delicata, acorn, 
spaghetti squash และฟักทองประดับ  
มถีิน่ก�าเนดิในเขตอบอุน่ของเขตเมโสอเมรกิา 
ซึ่งมีพื้นท่ีจากทวีปอเมริกาเหนือและ
ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปกลางจาก
เม็กซิโกตอนกลางและตอนใต้ ไปจนถึง
กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ เบลีซ ฮอนดูรัส 
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และนกิารากวั (Decker, 1988) เป็นฟักทอง
ทีม่ผิีวเรยีบ เนือ้สเีหลืองเข้มหรือส้ม เปลอืกแขง็ 
และเป็นฟักทองชนดิแรกทีม่กีารใช้ประโยชน์ 
ผลขนาดเล็ก และนิยมบริโภคผลอ่อน

5. Cucurbita moschata Duch. 
ex Poir. ช่ือสามัญ pumpkin มีถิน่ก�าเนดิ
ในแถบพืน้ทีบ่รเิวณตอนกลางของมหาสมทุร 
แอตแลนตกิ บรเิวณภาคกลางและภาคเหนอื 
ของทวปีอเมรกิาใต้ และภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ของสหรัฐอเมริกา เป็นฟักทองส�าหรับ 
ฤดูหนาว และทนอากาศร้อนชื้นได้ดีกว่า 
C. pepo L. และ C. maxima Duch. ex 
Lam. ในปัจจุบันพบฟักทองชนิดนี ้
ปลูกในเขตร้อนชื้นของโลก เช่น อินเดีย 
แอฟริกา ทวปีอเมรกิากลางและอเมริกาใต้ 
(ลาตินอเมริกา) ภาคใต้ของเอเชีย และ
สหรัฐอเมริกา เรียกว่า tropical pumpkin 
(Andres, 2004)

ฟักทองทกุชนดิมโีครโมโซมเป็นแท่งกลม 
จ�านวน 20 คู่ เท่ากนัทกุชนดิ ท�าให้ยุ่งยาก
ในการจ�าแนกชนดิของฟักทอง ความแตกต่าง 
ของลักษณะปรากฏ (phenotype) เกดิเนือ่งจาก 

การกลายพันธุ์ของยีนมากกว่าระดับของ
โครโมโซมท่ีไม่เท่ากัน และความผิดปกติ
ของโครโมโซมไม่มีผลต่อการเกดิความแตกต่าง 
ระหว่างชนดิต่างๆ ฟักทองจ�าแนกตามลกัษณะ 
การเจริญเติบโต ลกัษณะหนามเลก็ๆ (trichome) 
ล�าต้น และก้านช่อดอกได้ 4 ชนิด ดังนี้  
C. maxima Duch. ex Lam., C. moschata 
Duch. ex Poir., C. anyrosperma  C. Huber 
(syn C. mixta Pang.) และ C. pepo L. 

C. pepo L. ซึ่งบริโภคผลอ่อน  
เรียกว่า “สควอช” (squash) นอกจากนี้
ใช้เรียก C. pepo L. และ C. moschata 
Duch. ex Poir. ซึง่บรโิภคผลแก่ มเีนือ้ละเอยีด 
และมกีลิน่อ่อนเฉพาะตวั ในขณะท่ี “pumpkin” 
ใช้เรยีกชนดิทีบ่รโิภคผลแก่เต็มท่ี ผลมเีนือ้
ค่อนข้างหยาบและมีกลิ่นแรง (Bassett, 
1986) ลักษณะพฤกษศาสตร์ทีจ่�าแนกชนดิ
ของฟักทอง ดงัแสดงในตารางที ่1 (Chakravarty, 
1982; Whitaker & Davis, 1962) ฟักทอง
ทีป่ลกูในประเทศไทยเป็นชนดิ C. moschata 
Duch. ex  Poir. และ C. pepo L. ฟักทอง
ญีปุ่น่ชนิด C. maxima Duch. ex Lam. 

สารพฤกษเคมขีองฟกัทอง
ฟักทองเป็นพชือาหารทีน่ยิมบรโิภค

ผลผลิตสดในรูปอาหารเพื่อสุขภาพ  
เป็นอาหารเสริมหรือเป็นยา เนื่องจากมี
คุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย ทัง้ในส่วนเนือ้ เมลด็ และน�า้มนั
จากเมล็ด (Caili et al., 2006) เนือ้ฟักทองสด 
100 กรมั มปีรมิาณน�า้ 91.6 กรมั วิตามินอี 
1.1 มิลลิกรัม เยื่อใยอาหาร 0.5 กรัม  
วติามนิซ ี9 มลิลกิรมั วติามนิเค 1.1 ไมโครกรัม 
วิตามนิเอ 7,384 IU บีตา-แคโรทนี (beta-
carotene) 3,100 ไมโครกรัม แอลฟา-แคโรทนี 
(alpha-carotene) 515 ไมโครกรัม บีตา-
คริปโทแซนทิน (beta-cryptoxanthin) 
2,145 ไมโครกรมั ลทูนี (lutein) และซแีซนทนิ 
(zeaxanthin) 1,500 ไมโครกรัม (The USDA 
National Nutrient Data Base, 2018)

ผลอ่อนมกัพบปริมาณน�า้ตาลกลูโคส 
และฟรักโทส ส่วนน�้าตาลซูโครสพบมาก
ในผลแก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้า 
ได้ส่วนมากเป็นน�า้ตาลซโูครส มกัพบมาก
ในผลของฟักทอง แตงเทศ และแตงโม 
สามารถตรวจได้โดยใช ้เครื่องมือ 
รีแฟรกโตมิเตอร์ (refractometer) พบว่า 
ฟักทองที่มีรสชาติดีมีปริมาณของแข็งสูง 
และสีเนื้อสีเข้ม ผลของผักวงศ์แตงท่ีม ี
เนื้อสีเหลืองหรือส้มมีปริมาณแคโรทีนสูง 
ซึ่งเป็นสารต้ังต้นของวิตามินเอและพบว่า
ฟักทองบางพันธุ์มีปริมาณแซนโทฟิลล์ 
(xanthophylls) เช่น ลูทีน (lutein)  
และซีแซนทิน (zeaxanthin) เนื้อสีส้ม 
ของฟักทองและแตงเทศมสีารบตีา-แคโรทนี 
มากกว่าแตงกวา และเนื้อสีอื่นๆ เช่น  
ขาวและเขียว 

นอกจากนี้ ฟักทองเป็นแหล่ง 
ของแคโรทนีอยด์ บตีา-แคโรทนี สารต้าน
อนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ส�าคัญอื่นๆ 
เช่น โฟเลต และกรดแกมมา-แอมโินบไูทรกิ 
(γ-Aminobutyric acid, GABA) ที่ช่วย 
ลดความเสีย่งของโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน 
หลอดเลอืดหวัใจอดุตนั ท้องผกู รดิสดีวงทวาร 
และมะเรง็ล�าไส้ เมลด็ฟักทองประกอบด้วย 
ไขมัน ร้อยละ 15-55 โปรตีน ร้อยละ  
11-37 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 4-25  

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพฤษศาสตร์ของฟกัทองชนิดต่างๆตารางที ่1 แสดงลกัษณะพฤกษศาสตร์ของฟักทองชนิดต่าง 

ดดัแปลงจาก Chakravarty (1982) และ Whitaker & Davis (1962) 
 

 

 

ลกัษณะ C. moschata Duch. ex Poir.  C. maxima Duch. ex Lam.         C. pepo L.  
การเจริญเตบิโต เถาแบบเล้ือย เถาแบบเล้ือย เถาแบบเล้ือยและพุม่ 
การแสดงเพศ ดอกเพศผูแ้ละเมียอยูใ่นตน้เดียวกนั ดอกเพศผูแ้ละเมียอยูใ่นตน้เดียวกนั ดอกเพศผูแ้ละเมียอยูใ่นตน้เดียวกนั 
โครงสร้างใบ นุ่มและมีขน มีขนนุ่มกระจายและไม่สากหรือมีขน กระดา้งและยกชูข้ึน 
รูปร่างใบ 
 

ขอบใบ 5-6 มุมแหลม และมีรอยสี
ขาวบนใบ 
  

ใบกลม มี 5 มุมใบกลมและต้ืน 
 

ใบกวา้ง มุมใบลึกหรือต้ืน 5 มุม ใบ
ยกข้ึน บนผิวใบเรียบ และดา้นล่างมีขน 
 

เถา เถามีจ านวนมาก มีจ านวน 2-6 แขนง เถาแตกแขนง 
ลกัษณะดอก ดอกเด่ียว ดอกเด่ียว ดอกเด่ียว 
กลบีเลีย้ง 
  

ห่อหุม้เกสรเพศผูท่ี้มีคล่ืนเลก็ๆ 3 
กอ้น และสีเขียว 

กลีบเล้ียง 5 กลีบ สั้น ตรง และมีขน 
  

กลีบเล้ียง 5 กลีบ ท ามุมแหลม 
  

ดอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ท่ีโคนเช่ือม
ติดกนัเป็นรูประฆงั มี 5 กลีบ อบัเรณู 
3 อบั กา้นชูเกสรเพศผูพ้องเจริญจาก
โคนกลีบดอก  

กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ท่ีโคนเช่ือม
ติดกนัเป็นรูประฆงั มี 5 กลีบ อบัเรณู 
3 อบั กา้นชูเกสรเพศผูห้นาเจริญจาก
โคนกลีบดอก  

กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ท่ีโคนเช่ือม
ติดกนัเป็นรูประฆงั มี 5 กลีบ อบัเรณู 3 
อบั  กา้นชูเกสรเพศผูห้นาเจริญจากโคน
กลีบดอก  

ก้านช่อดอก ผิวเรียบ มี 5 มุม สมัผสักบัผล  ผิวนุ่ม ทรงกระบอก  ผิวเรียบ มี 5 มุม ไม่ขยายเพ่ือสมัผสักบั
ผล  

ผล 
  

ขนาดใหญ่ รูปร่างผลแบบทรงกลม 
ทรงกระบอก หรือแบน 

ขนาดใหญ่ รูปร่างส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ทรงกระบอก หรือแบน 

ขนาด รูปร่างและสีเน้ือหลากหลายแบบ 

เมลด็ 
  

เมลด็ป้าน ไม่สมมาตร สีเหลือง 
สีขอบเปลือกเขม้กวา่เมลด็ 
  

เมลด็ป้าน ไม่สมมาตร สีขาว 
หรือสีเหลือง สีขอบเปลือกแตกตา่ง
จากเมลด็ 
  

เมลด็ป้าน สมมาตร ขอบเมลด็เรียบ  
สีขาว หรือสีเหลือง รูปไข่ ผิวเรียบ 
และสีขอบเปลือกแตกต่างจากเมลด็ 
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 ชิมทดสอบเนื้อฟักทองพันธุ์ต่าง ๆ  สภาพแปลงปลูกฟักทอง 

 จากข้อมลูพบว่าเมลด็ฟักทองมสีารอาหารมากมาย เช่น โปรตนี ไขมนั 
สารต้านอนุมูลอิสระ

 ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพันธุ์ฟักทอง 

เยื่อใย ร้อยละ 2-5 เถ้าและเกลือแร่  
ร้อยละ 2-5 (Ryan et al., 2007; Ardabili 
et al., 2011) เป็นแหล่งของกรดไขมัน 
ที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
(Applequist et al., 2006; Murkovic et 
al., 1996, Sabudak, 2007; Rezig et 
al., 2012) สารไฟโตสเตอรอล เช่น Delta 
0-sterols และ Delta 5-sterols 1677–1017 
มลิลิกรมัต่อกรมั (Murkovic et al., 2002; 
Ryan et al., 2007) ซึ่งสารกลุ่มนี้ 
ช่วยป้องกันต่อมลูกหมากโต และอาการ
ผดิปกตทิีก่ระเพาะปัสสาวะ (Nakic et al., 
2006)

เมลด็ฟักทอง มีโปรตีน ร้อยละ 32-37 
ไขมัน ร้อยละ 42-50 (Jacks et al., 1972) 
และมีองค์ประกอบของโพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส สังกะสี (Robinson, 1975)  
ไนอาซิน และไทอามีน (Mansour et al., 
1993) ตลอดจนมีวิตามินที่มีฤทธิ ์

ต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น แคโรทีนอยด ์
และโทโคฟีรอล ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
และต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีแร่ธาตุ เช่น  
เซเรเนยีมโพแทสเซยีม ฟอสฟอรสั แมกนเีซยีม 
และสังกะสี (Glew et al., 2006) ในเมล็ด
ฟักทองมีสีแตกต่างกันจากสีเขียวเข้ม 
จนถงึสีน�า้ตาล (Stevenson et al., 2007) 
เป็นน�้ามันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
เนื่องจากประกอบด้วยกรดไขมันที่ดีสูง  
ส ่วนใหญ่เป ็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว 
ชนดิโอเมก้า 3 และ 6 ได้แก่ กรดลิโนเลอกิ 
กรดโอเลอกิ กรดปาลมติกิ และกรดสเตยีรกิ 
ร้อยละ 39.9, 38.4, 10.7 และ 8.7  
ตามล�าดับ (Ardabili et al., 2011) 

การศึกษาทางคลินิกวิทยา พบว่า 
การใช้น�้ามันเมล็ดฟักทองช่วยซึ่งมี 
กรดไขมนักลุม่น้ี มฤีทธ์ิป้องกันการแขง็ตวั 
ของหลอดเลือดหัวใจ ช่วยปกป้องตับ  
และช่วยบรรเทาระบบทางเดินปัสสาวะ 

(Nakic et al., 2006) นอกจากนี้พบว่า  
มีพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีคุณสมบัติเป็น 
hypoglycemic ซึ่งพบมากในน�้ามัน 
และเมล็ดทีย่งัไม่งอก ส่วนโปรตนีในเมล็ด
ที่ก�าลังงอกประกอบด้วยโปรตีนที่มีสมบัติ
ต้านเชือ้รา ในทางเภสชัวทิยา พบว่าน�า้มนั
เมล็ดฟักทองมีฤทธ์ิต้านเบาหวาน 
ต้านแบคทีเรีย ลดคอเลสเตอรอล  
ต้านอนุมูลอิสระการก่อกลายพันธุ ์
และมะเร็ง ปรับภูมิคุ ้มกัน ขับพยาธิ  
ต้านการเกดิน่ิว และอืน่ๆ (Caili et al.,2006) 
บรรเทาความผิดปกติของต่อมลูกหมาก 
(prostate gland) และกระเพาะปัสสาวะ 
ทีม่สีาเหตมุาจากต่อมลูกหมากโต (Schiebel-
Schlosser & Friederich, 1998)  
และพฒันาเป็นผลติภณัฑเ์ครื่องส�าอางอกี
ทางหนึ่งด้วย

K.
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