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บทนำา
 ฟกัทองจัดเป็นผักในตระกูลแตง ที่มีการ
ใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานที่สุดชนิดหนึ่ง คาดการณ์ว่า
มีการปลูกมานานไม่ตํ่ากว่า 10,000 ปี สําหรับการปลูก
ฟักทอง ในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
คนไทยนิยมบริโภคฟักทองที่มีขนาดนํ้าหนักผลเฉลี่ย 2 
-3 กิโลกรัม เปลือกมีสีเขียวคลํ้า ร่องผลเป็นพูสมํ่าเสมอ
หรือเปลือกขรุขระแบบหนังคางคก เนื้อสีเหลืองหนาและ
เหนียว พันธุ์ฟักทองที่เกษตรกรไทยนิยมปลูก เป็นการค้า
ส่วนใหญ่จะซ้ือพันธุ์ลูกผสมท่ีมีราคาค่อนข้างแพง
ให้ผลผลิตสูงแต่ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์ต่อได้ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดร้วบรวมพนัธุ์
ฟักทองพื้นเมืองที่เกษตรกรเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุปลูก
ตอ่เนือ่ง พบวา่ฟกัทองพืน้เมอืงมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั 23 
ลกัษณะ ซ่ึงแสดงวา่มคีวามหลากหลายทางดา้นพนัธกุรรม 
สามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาสายพนัธุใ์หม้คีวาม
เหมาะสมตามความต้องการต่อผู้บริโภคได้
 จากการรวบรวมพันธุ์ และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
พักทองพันธุ์พื้นเมือง ที่รวบรวมจากพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่ 
ปี 2553 เป็นต้นมา ได้พันธุ์ฟักทองผลเล็ก ซึ่งมีลักษณะ
เด่นในด้านการเจริญเติบโตดี คุณภาพเนื้อผลดี และมี
ลายจุดสีขาวบนเปลือกอันเป็นเอกลักษณ์ ปรับตัวได้ดี 
เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง เนื้อผลเหลืองเหนียวแน่น ขนาด
ผลประมาณ 1-2 กโิลกรมั และสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระราชทานนามว่า “ฟักทองประกายดาวล้านนา” 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
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ฟกัทอง
ประกายดาวล้านนา
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ความสำาคัญ
 ฟักทอง เป็นพืชที่ ให้คุณค่าทาง
อาหารสูง โดยที่เนื้อสีเหลืองๆนั้นมีวิตามินเอสูง 
ช่วยบํารุงสายตา มีฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี
และแปง้ นอกจากนีย้งัมเีบตา้แคโรทนีในปรมิาณสงู
เจ้าสารเบต้าแคโรทีนนี้เองท่ีเป็นสารท่ีช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง มีกรด
โปรไพโอนิคซ่ึงช่วยให้เซลล์มะเร็งอ่อนตัวลง ช่วยควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดป้องกันเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิต บํารุงตับและไต นอกจากน้ีเปลือกของ
ฟกัทองช่วยควบคมุสมดลุรา่งกายโดยชว่ยสรา้งเซลล์
ใหม่ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุ ช่วยให้อวัยวะภายใน
ทํางานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ยอดของ
ฟักทองรวมถึงใบอ่อนมีวิตามินเอ ฟอสฟอรัส 
แคลเซียมสูง ช่วยบํารุงสายตา กระดูก และมี
กากใยสูงช่วยในการขับถ่าย 

 เมล็ดของฟกัทอง
ประกอบไปด้วยไขมัน แป้ง ฟอสฟอรัส 
โปรตีนและวิตามิน มีสารช่วยฆ่าพยาธิ
ตวัตืด ขบัปสัสาวะ ปอ้งกนัการเกิดนิว่ มะเรง็
ต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะได้ดี 
และใช้สกัดนํ้ามันสําหรับประกอบอาหาร
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ลักษณะทั่วไป 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucurbita musehata Deene.

ชื่อวงศ์ :   CUCURBITACEAE

ชื่อสามัญ :  (Pumpkin, Cushaw, Winter Squash)

ชื่ออื่น :   ฟกัทอง(กลาง) 

   มะฟกัแก้ว(เหนือ)

   มะนํ้าแก้ว(เลย) 

   หมักคี้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

   หมักอื่อ (ปราจีน-เลย)

ลักษณ
ะทั่ วไป 
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แหล่งปลุกฟกัทอง
ในประเทศไทย

ศรีษะเกษ

สกลนคร

ขอนแก่น

กาญจนบุรี

ชุมพร

ฉะเชิงเทรา

 แหล่งปลูกในหลายจังหวัด แต่ที่ปลูกมาก

คือ ศรีษะเกษ,สกลนคร,ขอนแก่น, กาญจนบุรี, 

ชุมพร และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทยอยกันให้ผลิต 

ออกมาสู่ท้องตลาด ทําให้มีฟักทองขายตลอดทั้งปี
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ลักษณะการ
เจริญเติบโตของ
ฟกัทองประกาย
ดาวล้านนา
 ฟักทองประกายดาวล้านนา 
เป็นพืชผสมข้ามต้น ดอกแสดงแยกเพศผู้ และเพศเมีย 

เป็นพืชล้มลุกมีอายุตั้งแต่ ระยะกล้า 10 วัน ระยะพัฒนา

ลําต้น 40-45 วัน ระยะออกดอกแรก 45 วัน ระยะการ

พัฒนาผล 30 วัน ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้

เวลาประมาณ 3 เดือน ลําต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามพื้นดิน

ยาว 3-6 เมตร ควรตัดยอดที่อายุ 15 วันให้แตกแขนง

มีจํานวน 4 แขนงหลัก แต่ละแขนงจะติดผลประมาณ

ข้อท่ี 14 หรือข้อที่ 21 ฟักทองต้นหน่ึงควรให้ติดผล

จํ า น ว น  3 - 4  ผ ล ถ้ า ม า ก ก ว่ า นี้ จ ะ ทํ า ใ ห้ ผ ล มี

คณุภาพลดลง ใบมขีนอยูท่ัว่ไป เนือ้

ใบนิ่ม มีรูปร่าง 5- 7 เหลี่ยม ริมใบ

มีหยักเว้าลึก 5 - 7 หยัก ใบกว้าง 

10 - 20 เซนติเมตรยาว 15-30 

เซนติเมตร ผลมีรูปร่างทรงกลม

ก้นแบนและขนาด 2-2.5 กิโลกรัม

ต่อผล ผิวผลมีลายจุดแต้ม เนื้อใน

ผลมีสีเหลือง เมล็ดมีจํานวนมาก
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สภาพภูมิอากาศ
และฤดูปลูกที่
เหมาะสม
 ฟักทอง สามา รถ เจ ริ ญ เ ติ บ โ ต

ทางด้านลําต้น ใบ และออกดอกได้ดีตลอดทั้งปี

แต่การติดผลของฟักทองต้องการสภาพอากาศ

ค่อนข้างเย็น อุณหภูมิกลางวันที่ เหมาะสมอยู่ที่

ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส ฝนและความชื้น

สูงเป็นสาเหตุสําคัญทําให้โรคทางใบและทางราก

ระบาดรุนแรง ดังนั้นฤดูปลูกที่เหมาะสมที่สุดจึง

อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยมีช่วงหยอด

เมล็ดเพาะกล้าอยู่ระหว่าง เดือนตุลาคมถึงเดือน

ธันวาคมนอกจากสภาพอากาศจะเหมาะสมต่อการ

ติดผล ทําให้ได้ผลผลิตสูงแล้วยังมีศัตรูพืชรบกวน

น้อย ต้นทุนการผลิตจึงตํ่ากว่าการปลูกในฤดูอื่นด้วย

25 ำC 30 ำC
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พ้ืนที่ปลูก
 ฟกัทองเป็นพืชผักสามารถ

ขึ้นได้กับดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วน

ที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน

ในช่วง 5.5-6.8 (ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย) 

และความช้ืนของดินพอเหมาะ ต้องการ

แสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ช่วงอุณหภู มิ

ที่ เหมาะสมในการเจริญเติบโตระหว่าง 

21-24 องศาเซลเซียส สําหรับฟักทอง

พันธ์ุนี้เป็นพันธุ์ที่มีความทนทานปรับตัว

เข้ากับพื้นที่ทางภาคเหนือได้ดี โดย

เฉพาะในพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช

จักรพันธ์เพ็ญศิริ ซ่ึงเดิมเป็นพื้นที่

ปลูกยาสูบ มีความอุดมสมบูรณ์และ

อินทรียวัตถุของดินตํ่าโรคทางดิน

มีมาก และมีแมลงศัตรูคอยระบาด

เป็นประจํา ดังนั้นพืชที่สามปรับตัว

เข้ากับสภาพพื้นที่ น้ีได้เป็นอย่างดี
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การพัฒนาพันธุ์ 
ฟกัทองประกายดาว
ล้านนา
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การพัฒนาพันธุ์ 
ฟกัทองประกายดาว
ล้านนา
 ฟกัทองเป็นพืชผักท่ีจัดอยู่ในกลุ่มพืช

ตระกลูแตง (Cucurbitaceae) เปน็พชืผกัทีม่วีติามนิ

เอสูง ช่วยบํารุงผิวพรรณและถนอมสายตา นํามาทํา

อาหารได้หลายชนิด ฟักทองเป็นพืชผักที่มีลําต้นทอด

และเลื้อยไปตามพื้นดิน พันธุ์ฟักทองนี้ จะมีชื่อเรียก

แต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน มีขนาดรูปร่างสีเปลือก ผล 

และเนื้อก็แตกต่างกันไป พันธ์ุเบาให้ผลเล็ก อายุเก็บ

เกีย่ว 120 -180 วัน โดยทยอยเกบ็ผลไดเ้รือ่ย ๆ  4-5 ครัง้ 

ต้นหนึ่งๆ จะให้ผลได้ 4-5 ผล หรือมากกว่าถึง 7 ผล 

พันธุ์คางคก หรือพันธุ์ดํา ผิวขรุขระมาก พันธุ์ฟักทอง 

มีหลายพัน ธ์ุทั้ งแบบต้น เ ล้ือยและเป็นพุ่ ม เตี้ ย

มีพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์ เรียกตามลักษณะของผล 

เช่น พันธุ์ข้องปลา จะมีลักษณะของผลคล้ายข้องปลา, 

พนัธุผ์ลมะพรา้ว จะมลีกัษณะผลคลา้ยมะพรา้ว เปน็ตน้ 

จากการรวบรวมพันธุ์ฟักทองพื้นเมืองที่เกษตรกรเก็บ

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อเน่ืองจาก อําเภอแจ้ห่ม 

บ้านฮ่องลี บ้านสาอําเภอแม่เมาะ อําเภอเถิน อําเภอ

เมือง จังหวัดลําปางมาปลูกท่ีสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตรและคัดเลือกพันธุ์ดีมาปลูกต่อที่ศูนย์พัฒนา

พนัธุพ์ชืจกัพนัธเ์พญ็ศริ ิอาํเภอแมส่าย จงัหวัดเชยีงราย 

ในชว่งป ี2553-2555 พบวา่ฟกัทองพืน้เมืองมลีกัษณะ

ที่แตกต่างกัน 23 ลักษณะ ซึ่งมีความ

หลากหลายทางด้านพันธุกรรมสามารถ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ให้

มีความเหมาะสมตามความต้องการได้

ต่อไป จากกลุ่มประชากรฟักทองทั้ง 

23 เบอร์คัดเลือกผลที่ให้คุณภาพผลดี

จํานวน 5 เบอร์ ได้แก่เบอร์ 46,7,12 

และ 21 ซึง่เปน็ทีม่าของฟกัทองพืน้เมอืง

ทีพ่ฒันาคัดเลือกมาจนถงึปัจจบุนั ทัง้น้ีได้

คัดแยกออกเป็นผลใหญ่เบอร์ 5, 7, 12 

และกลุ่มผลเล็กเบอร์ 4, 21 เน่ืองจาก

ฟักทองเป็นพืชผสม ข้ามการคงลักษณะ

ดีไว้จําเป็นต้องให้มีการผสมตัวเองแล้ว

ปลูกคัดเลือกแบบจดประวัติของแต่ละ

สายต้น คัดเลือกต้นที่ให้ลักษณะดีและ

ผสมตัวเองหลายๆรุ่นจนแน่ใจว่ามีการ

กระจายลักษณะน้อยที่สุด และคัดเลือก

ได้ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ 1 ผล

ไม่ใหญ่มาก ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์

ผสมตัวเองปลูกคัดเลือกมาแล้ว 8 รอบ
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ใบฟักทอง ดอกฟักทอง

ผลอ่อนฟักทอง ผลโตเต็มวัย

เนื้อฟักทอง เมล็ดฟักทอง



ลักษณะประจำาพันธุ์ 
ทางพฤกษศาสตร์
ชื่อสามัญ Pumpkin

ต้น  ลักษณะการเจริญเติบโต : เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้น 

  ลักษณะลำาต้น : ลําตันเดี่ยว เป็นไม้เถาเลื้อย ทอดและเลื้อยไปตามพื้นดิน

ใบ  สีของใบ : สีเขียวเข้ม 

  ลักษณะขอบใบ : มีรอยหยักปานกลาง 

  ความเข้มของสีเขียวบริเวณด้านบนของใบ : เข้ม   

  ขนบนแผ่นใบ : มีขน   

  ผิวสัมผัสของขนบนใบ : นุ่ม 

  ความยาวก้านใบ : ปานกลาง 

  เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบ :  ปานกลาง  

ดอก  ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง ดอกแยกเพศแต่อยู่ในต้นเดียวกัน

ผล  รูปร่างตัดตามยาว : รูปกลมแป้น  

  รูปร่างบริเวณขั้วผล : รอยบุ๋มเล็กน้อย 

  รูปร่างบริเวณก้นผล : รอยบุ๋ม 

  ลายของผล : รอยแต้ม 

  ความหนาของเนื้อถึงระดับโพรงเมล็ด : อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว 

  (Ratio width/length) น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร 

เมล็ด  รูปร่างเมล็ด : รีแคบ 

การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยว 90 วัน
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

จำานวนผลผลิต/ไร่่

จำานวนผลผลิต/ไร่

อัตราปลูก(ต้น/ไร่)

น้ำาหนัก/ผล

จำานวนผล/ต้น

ความกว้างผล

ความยาวผล

1,339 
ผล/ไร่

660
ต้น/ไร่

1.25
 กิโลกรัม/ผล

2-3 
ผล/ต้น

1,685
 กิโลกรัม/ไร่

16-18
เซนติเมตร

10
เซนติเมตร

ลักษณะประจำาพันธุ์ 
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

ความกว้างไส้

ความยาวไส้

ความหนาเนื้อ

สีของเนื้อ

อายุวันออกดอก 50%

อายุการเกี่ยว
ทางสรีระวิทยา

ลักษณะเด่น

12-13
เซนติเมตร

6-7
เซนติเมตร

2-3
เซนติเมตร

45
วัน

สีเหลือง
เนื้อแน่น

ผิวของผลเรียบ 
มีลายจุดบนผิว

90
วัน

ลักษณะประจำาพันธุ์ 
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ลักษณะใบ

ลักษณะผลอ่อน

ลักษณะสีเนื้อ สีเหลือง

ลักษณะดอก

ลักษณะผลแก่

ลักษณะเมล็ด
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การปลูก
ดูแลรักษา 
ฟกัทอง

ประกายดาว
ล้านนา
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การปลูกดูแลรักษา ฟกัทองประกายดาวล้านนา

 1. เริ่มจากการเพาะเมล็ดซึ่งนิยมเพาะในถาดหลุม

พลาสติกที่มี 104 หลุม วัสดุที่จะใช้เพาะอาจเป็นดินผสมสําเร็จรูป

ที่มีจํ าหน่ายในท้องตลาดหรือจะเป็นผสมเตรียมเองโดยมี

อัตราส่วนดิน : ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3 : 1 คลุกให้เข้ากัน

 2. การดูแลรักษากล้า หลังจากหยอดเมล็ดแล้วให้นํ้า

ทันที โดยวิธีการฉีดพ่นให้เป็นฝอยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

ควรจะให้วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ตรวจดูความชื้นก่อนการให้นํ้าทุกครั้ง 

ถาดเพาะกล้านี้ควรเก็บไว้ในท่ีแดดไม่จัดหรือมีการใช้วัสดุกันแสง

ไม่ใหม้ากระทบตน้กลา้มากเกนิไปเมือ่แตงกวา เริม่งอกใหห้มัน่ตรวจดู

ความผดิปกตขิองตน้กลา้เปน็ระยะๆ หากมกีารระบาดของแมลงหรอื

โรคพืช ต้องรีบกําจัดโดยเร็ว และเมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 

3-4 ใบ จะอยู่ในระยะพร้อมที่จะย้ายปลูกประมาณ 10 วัน
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 3. การเตรียมแปลงปลูกควรใช้

ปูนขาวหรือโดโลไมด์ใช้อัตรา 50-100 กิโลกรัม 

ใชปุ้ย๋คอกหรอืปุย๋หมกัประมาณ 1 ตันตอ่ไรพ่รอ้ม

กับปุ๋ยเคมี 15-15-15 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

โรยตามแนวแถวทีจ่ะปลกูแลว้ไถพรวนคลกุเคลา้

กนั แลว้ทาํการเปดิรอ่งโดยใชร้ถไถใหร้อ่งมขีนาด 

50 เซนติเมตร ตลอดตามแนวที่จะปลูกฟักทอง 

จากนั้นใช้พลาสติกดําคลุมแปลงขนาดหน้ากว้าง 

120 เซนติเมตร คลุมหน้าดินตลอดแนวปลูก

ทั้งสองข้างของร่อง เพื่อป้องกันวัชพืช แต่ละร่อง

ห่างกันประมาณ 4 เมตร จากนั้นย้ายกล้าจาก

ถาดเพาะมาปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว้โดยปลูก

แถวเดี่ยวระยะ ระหว่างต้น 1 เมตร ห่างจาก

กึ่งกลางร่องประมาณ 30 เซนติเมตร
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 4. การใหน้ํา้ช่วงแรกหลงัย้ายกลา้ปลกูตอ้งให้

นํา้ทนัท ีคอืการให้นํา้ตามรอ่ง ชว่งเวลาการใหน้ํา้ในระยะ

แรกควรให้ 2-3 วันต่อครั้งและเมื่อต้นฟักทอง เริ่มเจริญ

เติบโตแล้วจึ งป รับช่วง เวลาการให้นํ้ า ให้นานขึ้น 

ขอ้ควรคาํนงึสาํหรับการใหน้ํา้นัน้ คอื ตอ้งกระจายในพืน้ที่

สมํ่าเสมอตลอดแปลง และตรวจดูความชื้นในดินไม่ให้สูง

เกินไปจนกลายเป็นแฉะ เพราะจะทําให้รากเน่าได้

                    หน้าที่                ฟกัทองประกายดาวล้านนา26                     หน้าที่                ฟกัทองประกายดาวล้านนา



 5.การใส่ปุ๋ยในฟักทอง

นั้น อาจแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้

 5.1. ระยะเตรยีมดนิ ใสปุ่ย๋

อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 

15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา

ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ผสม

กับดินตามแนวแปลงปลูกหรือจะใช้

รองก้นหลุมตามแนวยาวของแถว

ที่จะปลูกบนแปลงท่ีเตรียมไว้ซ่ึงวิธีนี้

จะประหยัดการใช้ปุ๋ย และฟักทอง

ได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่มากกว่า

หว่านทั้งแปลง

 5 . 2 . ห ลั ง ย้ า ย ป ลู ก

ประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 

เชน่ ยเูรยี หรอื แอมโมเนยีซลัเฟต ใน

อัตราประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่

 5.3.ระยะฟกัทองออกดอก 

ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน 

หลังจากย้ายกล้า ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 หรือ 12-24-12 อัตราประมาณ 

20-30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ย

เคมีทุกครั้งต้องให้นํ้าทันที
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 6. การป้องกันกําจัดโรคแมลงซึ่งพยายามลดการใช้สารเคมีใช้จุลินทรีย์

และสารสกดัจากพชืแทนในการปอ้งกนักําจดัทัง้โรคและแมลง โรคและแมลงทีสํ่าคญั

ของฟักทอง ได้แก่

 6.1. โรคไวรัส เกิดจากแมลงพาหะนํามาเช่นเพลี้ยอ่อน เพลี้ยต่างๆ ทําให้

ใบหงิกงอ ต้นแคระแกร็นทําความเสียหายมาก ทําให้ฟักทองไม่ติดผล ฉะนั้นช่วงแรก

จาํเปน็ตอ้งกําจดัแมลงปากดดูตัง้แตเ่ริม่ยา้ยกลา้ต้องไมใ่หเ้ขา้ทําลายอยา่งจรงิจงั จงึจะ

ทําให้ฟักทองไม่เป็นโรคไวรัส

 6.2. โรคราแป้ง มักพบช่วงฤดูหนาวเข้าทําลายใบต้องรีบป้องกันกําจัดโดย

ใช้ผงฟูละลายนํ้าพ่นหรือใช้สูตรนํ้ามันอบเชยพ่น

 6.3.โรครานำ้าค้างเป็นโรคที่พบเป็นประจําและช่วงที่เหมาะสมจะระบาด

รุนแรงควรใช้สารเคมีป้องกันเป็นระยะเช่นแมนโคเซบ

 6.4. แมลงวันแตง ทําลายผลอ่อนทําให้ร่วงหล่นเสียหายมาก การป้องกัน

กําจัด ใช้ลูกเหม็นใส่ถุงผ้ามัดไว้ใกล้ผลอ่อน ถ้าผลใหญ่มีเปลือกเริ่มแข็งจะสามารถ

ป้องกันแมลงวันแตงได้เอง
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 7. การเก็บเก่ียว อายุ

การเก็บเก่ียวของฟักทองนับจาก

วันปลูกประมาณ 3 เดือน ผลมีนวล

ขึน้ตัง้แต่ข้ัวไปจนตลอดกน้ผล แสดง

ว่าแก่จัดการเก็บควรเหลือขั้วติดไว้

ด้วยสักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บ

รักษาได้นานขึ้น
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