
‘ฟกัทองไขเ่น่า’ พชืมรดกตกทอดของจงัหวัดนา่น 
ที่มีศักยภาพ (ตอน 1)

 ลักษณะของผลฟักทองพันธุ์ไข่เน่า (ภาพถ่ายวันที่ 15 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 ณ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน)

 ฟักทองพันธุ์ไข่เน่าน่านที่ได้รับการคัดเลือก 3 พันธุ์

 แผนที่ จ.น่าน

โลกของพืชผัก
เรื่อง : รศ. ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออก
ของภาคเหนอืตอนบน ติดกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 
กโิลเมตร บรเิวณเส้นรุ้งที ่ 18 องศา 46 ลปิดา 30 พิลปิดาเหนอื 
เส้นแวงที ่18 องศา 46 ลปิดา 44 พิลปิดาตะวันออก ระดับความสูง 
ของพ้ืนทีอ่ยู่สูง 2,112 เมตรจากระดับน�า้ทะเลปานกลาง มีพ้ืนที ่
11,472.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์ 
เป็นพ้ืนทีป่่าไม้และภูเขา ประมาณ 3,437,500 ไร่ (ร้อยละ 47.9) 
พ้ืนทีป่่าเส่ือมโทรม ประมาณ 2,813,980 ไร ่(รอ้ยละ 39.3) พ้ืนที่
ท�าการเกษตร ประมาณ 876,043 ไร่ (ร้อยละ 12.2) พ้ืนที ่
อยู่อาศัยและอื่นๆ ประมาณ 43,522 ไร่ (ร้อยละ 0.6) 

พื้นที่ส ่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน 
เป็นป่าเขาและลาดชันประมาณร้อยละ 85 
และอีกร ้อยละ 15 เป ็นพ้ืนที่ราบ  
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
ซึง่วางตวัในแนวเหนอื-ใต้ โดยเฉพาะบรเิวณ
ชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็น
รอยต่อกับสปป.ลาว  มีความยาวตามแนว
เขตชายแดนประมาณ 277 กิโลเมตร  
ห่างจากแขวงหลวงพระบาง 230 กโิลเมตร 
ทศิตะวนัตกติดต่อกับจงัหวดัแพร่และจังหวัด

พะเยา ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดแพร่ 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ ภูมิประเทศมีทิวเขา
หลวงพระบางและทิวเขาผีปันน�้า ซึ่งเป็น 
ทิวเขาหินแกรนิตที่มีความสูง 600-1,200 
เมตรเหนือระดับน�้าทะเล ทอดผ่าน 
ทัว่จงัหวัด คดิเป็นพืน้ทีป่ระมาณร้อยละ 40 
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด พื้นที่ของจังหวัดน่าน
โดยทัว่ไปมสีภาพพืน้ทีเ่ป็นลกูคลืน่ลอนชนั
เกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของ
พืน้ทีจ่งัหวดั ส่วนลกูคลืน่ลอนลาดตามลุม่น�า้ 

จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตาม 
แนวยาวของลุ่มน�้าน่าน น�้าสา น�้าว้า  
น�้าปัวและน�้ากอน จังหวัดน่านแบ่ง 
การปกครองเป็น 15 อ�าเภอ 98 ต�าบล 891 
หมู่บ้าน 28 ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 85 อยู่ภาคการเกษตร พื้นที่ 
เพาะปลูก 797,134 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ 438,597 ไร่ เช่น ข้าวโพด 
ข้าวไร่ ฯลฯ พื้นที่เพาะปลูกพืชสวน เช่น 
ส้มสีทอง ล�าไย ลิ้นจี่ (ส�านักงานแรงงาน
จังหวัดน่าน, 2561)
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 ลักษณะเนื้อดิบของฟักทองพันธุ์ไข่เน่า

 ลักษณะเนื้อของฟักทองพันธุ์ไข่เน่าที่นึ่งสุกแล้ว ฟักทองพันธุ์ไข่เน่าลักษณะต่าง ๆ  (ภาพถ่ายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน)

ฟกัทองพันธุไ์ขเ่นา่ พืชมรดกตกทอดของจงัหวดัน่าน 
“ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า” ถือเป็นพืชมรดกตกทอดท่ีบรรพบุรุษ 

ของจงัหวัดน่าน ได้อนรุกัษ์ รวบรวม และปลูกไว้บรโิภคเพือ่เป็นอาหาร
ของชมุชมมากว่า 3 ชัว่อายุ จากการสมัภาษณ์ คณุฑฆิมัพร กองสอน 
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต�าบลบัวใหญ่ อ�าเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน ได้รายงานว่า ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า เป็นพันธุ์พืช
มรดกตกทอดทีม่กีารปลกูในฤดฝูนพร้อมการปลกูข้าวประมาณเดอืน
มิถุนายน-กรกฎาคม ปลูกแบบหัวไร่ปลายนา ปล่อยเถาเลื้อยตาม
ธรรมชาติ ไม่มกีารปลูกแบบเชงิเด่ียวและแปลงขนาดใหญ่ การเก็บเกีย่ว 
ผลแก่ในระยะหลงัการเกีย่วข้าวประมาณเดือนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 
ซึง่คนโบราณจะนิยมน�ามานึง่เพือ่บรโิภคกบัน�า้พรกิและท�าอาหารคาว 

ลักษณะเด่นของฟกัทองพันธุ์ไข่เน่า
ลักษณะผลมีรูปร่างตัดตามยาว ซึ่งมีหลายแบบ เช่น รูปรีกว้าง

ทางแนวนอน รูปกลมแป้น กลม รูปไข่ รูปผลแพร์ ผลแก่เปลือก 
มีสีน�้าตาลตลอดท้ังผลและมีสีเขียวปนบางส่วน รูปร่างบริเวณขั้วผล
แบนหรือมีรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลแบน เนื้อหนา 
มีสีเหลืองอมเขียว เมื่อน�าไปนึ่งประมาณ 20 นาที จะได้ฟักทอง 
ท่ีเนือ้น่ึงสกุสีเหลืองเขียวคล�า้แบบสเีขียวข้ีม้า รสชาตมินัและหวานมาก 
ถึงปานกลาง เมล็ดพันธุ์ต่อผลมาก รูปร่างแบบรีแคบ หรือรี

ส่วนการแสดงเพศตามธรรมชาติของดอกฟักทอง 
แยกดอกเพศผู้และเพศเมีย และอยู่ภายในต้นเดียวกัน  
ซึ่งฟักทองจัดว่าเป็นพืชผสมข้ามหากไม่มีการควบคุม 
การผสมเกสรจะท�าให้กลายพันธุ์ ทั้งน้ี เมล็ดพันธุ ์ผัก 
ในประเทศไทยเริ่มเปล่ียนแปลงการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์
ลูกผสมเพือ่การค้า ได้เร่ิมขึน้เม่ือบริษทัอดมัส์ เอน็เตอร์ไพรเซส 
จ�ากัด ผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมเพื่อส่งจ�าหน่ายไป 
ต่างประเทศเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 ณ จังหวัดขอนแก่น 
โดยพืชวงศ์แตง เช่น แตงกวา ฟักทอง แตงโม มะระ  
บวบเหลี่ยม ได้รับความนิยมใช้พันธุ์ลูกผสมปลูกเป็นการค้า 
และจังหวัดน่านถือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ส�าคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศไทย ท�าให้มีการผสมเกสรข้ามกับ 
พันธุ์พืชมรดกตกทอด ซึ่งฟักทองพันธุ์ไข่เน่าได้รับผลกระทบ
เช่นกนั ซึง่เกษตรกรพบว่าฟักทองพนัธุไ์ข่เน่ามกีารกลายพนัธ์ุ
ในลักษณะผลเป็นผลแบบฟักทองพันธุ์การค้า เช่น รูปกลม
แป้น ผิวขรุขระแบบคางคก เปลือกมีลายข้าวตอกปน ทั้ง ๆ  ที่
ปกติแล้วฟักทองพันธุ์ไข่เน่าเปลือกผิวจะเรียบเป็นสีน�้าตาล
ตลอดทั้งผล สีเนื้อเหลืองถึงส้ม พูมีร่องลึก และเถาสั้น 
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 การประชมุวางแผนการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืมรดกตกทอด (ฟักทองพนัธุไ์ข่เน่า)  
ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

 ชุมชนที่ร่วมวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า

 การบันทึกลักษณะน�้าหนักผลและองค์ประกอบของผลผลิตฟักทอง 
พันธุ์ไข่เน่า 

ฟกัทองพันธุ์ไข่เน่ากับการปรับปรุงพันธุ ์
การประชุมครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลพื้นฐาน : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส�านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) ด�าเนนิการ
หารือกบัสมาชกิกลุม่วสิาหกจิชุมชนเกษตรอนิทรย์ีต�าบลบวัใหญ่ 
อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
โดยคนในชุมชนได้น�าผลฟักทองพันธุ์ไข่เน่าของจังหวัดน่าน 
มาวางรวมกัน พบว่าฟักทองมีรูปร่างผลแบบหลากหลาย ผลแก่
เปลือกสีน�้าตาลเป็นส่วนใหญ่ ร่องผลมีทั้งลึกและตื้น เนื้อดิบ 
มีสีเหลืองปนเขียว และเนื้อหนา

การประชุม ครั้งที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของการประเมิน
ฟักทองพนัธุไ์ข่เน่า : การคัดเลือกลักษณะทีส่�าคัญทางเศรษฐกจิ 
การตรวจสอบและประเมนิผลผลติ คณุภาพทางกายภาพและเคมี
ของฟักทองพันธุ์ไข่เน่า เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2562  
โดยชุมชนได้น�าฟักทองพันธุ์ไข่เน่าจากอ�าเภอสันติสุข แม่จริม 
และนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งมีรูปร่างผลแบบหลากหลาย  
และผลแก่เปลือกสีน�้าตาล จ�านวน 19 ผล มาวางไว้รวมกัน  
ซึง่คณะนกัวจิยัได้ด�าเนนิการบันทกึลกัษณะ น�า้หนกัผล ขนาดผล 
และไส้ ความหนาและบางของเนื้อ สีผล และน�าไปนึ่งประมาณ 

20 นาที เพ่ือท�าการประเมินคุณภาพของเน้ือและรสชาติของ 
เนือ้นึง่สกุ โดยให้คนในชมุชนเป็นผูค้ดัเลอืก โดยได้ทัง้สิน้ 3 พนัธุ์ 

การคัดเลือกพันธุ์ฟักทองไข่เน่า : คณะนักวิจัยของ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้รวบรวมฟักทองพันธุ์ไข่เน่าในจังหวัดน่าน ระหว่าง 
เดือนตุลาคมพ.ศ. 2562 - เมษายน พ.ศ. 2564 ได้จ�านวน  
78 สายพันธุ์ ได้ลักษณะประจ�าพันธุ์ (ดังที่แสดงในตาราง) 

ลักษณะฟักทอง
พันธุ์ไข่เน่า

น�า้หนกัผล (กก.)
ความหนาเนื้อขนาดผล น�้าหนัก

เส้นผ่านศูนย์กลาง
(ซม.)

ความยาว
(ซม.)

ความหนา
(ซม.)

ความบาง
(ซม.)

เมล็ดพันธุ์/ผล
(ก.)

ค่าเฉลี่ย 3.0 20.9 15.5 4.1 1.8 60.0

ค่าสูงสุด 6.3 29.3 26.2 8.0 3.2 142.0

ค่าต�่าสุด 1.4 13.0 10.4 2.4 1.1 6.8
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ลักษณะฟักทอง
พันธุ์ไข่เน่า

ปริมาณ
ของแข็ง
(ร้อยละ)

เนื้อสัมผัสปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน�้าได้

สด (0 บริกซ์) นึ่งสุก (0 บริกซ์) สด(กก.) นึง่สกุ (กก.)

สด นึ่งสุก

ค่าเฉลี่ย 15.2 10.4 10.3 8.1 0.5 72.5 31.213.0 55.1 6.6 18.8

ค่าสูงสุด 23.9 17.2 17.6 10.8 1.3 80.4 46.224.0 67.2 19.6 39.8

ค่าต�่าสุด 7.5 5.6 6.4 3.9 0.1 63.7 22.23.0 44.1 0.9 5.7

L* L*a* a*b* b*

 ชุมชนที่คัดเลือกฟักทองพันธุ์ไข่เน่า โดยพิจารณาลักษณะผล ความหนา 
ของเนื้อ สีเนื้อดิบและสุก และทดสอบรสชาติ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่านอย่างฟักทองพันธ์ุไข่เน่า ถือว่าเป็นหน่ึงในพันธุ์พืช 
ที่มีความน่าสนใจ ควรจะได้รับการเจียระไน เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับฟกัทอง หรือสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้กับคนในชุมชนต่อไป

สีเนื้อ
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