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บทคัดย่ อ

ฟั กทองเป็ นพืชผักที่มีสารเบต้ าแคโรทีนซึง่ มีประโยชน์ในด้ านการต้ านทานมะเร็ งหลายชนิด แต่ปัญหาที่พบ
มากในการผลิตฟั กทองคือ ฟั กทองบางพันธุ์ออ่ นแอต่อโรคเป็ นผลให้ ต้องทําการเก็บเกี่ยวฟั กทองก่อนผลแก่ ซึง่ อาจมี
ผลต่อปริ มาณสารเบต้ าแคโรที นในผล ดังนัน้ จึงทํ าการประเมินการพัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนในผลฟั กทองพันธุ์
การค้ าช่วงอายุการพัฒนาผลระยะต่างๆ โดยทําการปลูกฟั กทองพันธุ์การค้ า 8 พันธุ์ และพันธุ์พื ้นเมือง 1 พันธุ์ โดย
เก็บฟั กทองที่อายุ 3 4 5 และ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน จากนันนํ
้ าไปวิเคราะห์ปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีน ตามวิธีของ
Nagata and Yamashita (1992) พบว่า ฟั กทองแต่ละพันธุ์มีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแตกต่างกัน ฟั กทองกลุ่ม
ที่มีปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีนตํ่าถึงปานกลางคือพันธุ์ K-โกลเด้ น เกษตร-019 และกระโถน สามารถเก็บเกี่ยวเมื่อ
อายุผล 3 สัปดาห์หลังดอกบานเป็ นต้ นไป ฟั กทองพันธุ์ Early price และชัยพฤกษ์ อายุผลตังแต่
้ 4 สัปดาห์หลังดอก
บานเป็ นต้ นไป เป็ นช่วงอายุผลที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวผลผลิต ฟั กทองพันธุ์บึงกาฬ จินดา-2003 และศรี เชียงใหม่TA040 เก็บผลที่ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน จึงมีปริ มาณเบต้ าแคโรทีนมากที่สดุ คือ 1.102 0.974 และ 0.956 mg/100
g FW ตามลําดับ ส่วนฟั กทองพันธุ์ชยั พฤกษ์ มีสารเบต้ าแคโรทีนสูงสุดเมื่ออายุ 4 5 และ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน
โดยมีค่าระหว่าง 0.884-1.050 mg/100 g FW จึงสรุ ปได้ ว่า การพัฒนาของสารเบต้ าแคโรทีนขึ ้นอยู่กบั พันธุ์ และ
อายุการพัฒนาผล

ABSTRACT
Pumpkin is a high beta-carotene vegetable known as cancer prevention vegetable. The
pumpkin production problem is disease susceptible such as virus, downy mildew and bacterial wilt
which is the cause for early harvesting. The hypothesis was that the beta-carotene may not be high in
young pumpkin fruit. To investigate the beta-carotene development on pumpkin during fruit
development, the experiment was conducted with different harvesting of fruit maturity stage as 3, 4, 5
and 6 weeks after pollination (WAP) on 8 commercial cultivars and a landrace. The different pumpkin
cultivars were recommended to harvest in different stage as K-golden, Kaset-019 and Katoan should be
harvested after 3 WAP. The cultivars should be harvested after 4 WAP which were Earlyprice and
Chaiyapeung. The highest beta-carotene cultivars were Beungkarn, Jinda-2003 and SricheingmaiTA040 that should be harvested at 6 WAP with 1.102, 0.974, and 0.956 mg/100 g FW of beta-carotene
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respectively. Nevertheless, Chaiyapeung can be harvest at 4, 5, and 6 WAP with the highest of betacarotene between 0.884-1.050 mg/ 100g FW. The results are summarized as beta-carotene
development in pumpkin relied on cultivar and stage of maturity.
Key Words: pumpkin, beta-carotene, total soluble solid, dry weight, day after pollination
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คํานํา
ฟั กทอง (Cucurbita spp.) จัดอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็ นพืชผักที่มคี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ฟั กทองมี
การปลูกในทุกสภาพอากาศทังเขตหนาวไปจนถึ
้
งเขตร้ อน ซึง่ 60 เปอร์ เซ็นต์ของการผลิตทังหมดอยู
้
่ในทวีปเอเชีย
โดยประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีการผลิตมากที่สดุ (FAO, 2005; FAOSTAT, 2008) ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปลูก
ฟั กทองเพื่อใช้ เป็ นการค้ าเพิ่มมากขึน้ มีผลผลิตภายในประเทศโดยรวมประมาณ 18,000 ตัน แหล่งปลูกที่สําคัญ
ได้ แก่ ศรี สะเกษ สกลนคร ขอนแก่น กาญจนบุรี เชียงใหม่ หนองคาย ชุมพร และฉะเชิงเทรา (กรมส่งเสริ มการเกษตร
, 2551; นิพนธ์, 2546) เป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าฟั กทองเป็ นพืชผักที่มีสารเบต้ าแคโรทีนสูง สารดังกล่าวเป็ นสารที่
อยู่ในกลุม่ แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) เป็ นรงควัตถุ สีเหลืองถึงแดง พบมากในพืชที่มีสีเหลืองหรื อสีส้ม เช่น ฟั กทอง
แครอท หัวผักกาดแดง และมะเขือเทศ (Challen, 1997) ซึง่ Bushway (1986) รายงานว่า C. maxima เป็ นแหล่ง
ของ caroteniod ประกอบด้ วย alpha-carotene 0.4-7.5 mg·100 g–1 และ beta-carotene 1.4-8.4 mg·100 g–1
ปริ มาณของ carotenoid ขึ ้นอยู่กบั พันธุ์ ซึง่ Cucurbita moschata พบ carotenoids 19 ชนิดสะสมในผล 320 µg
g-1 ของ retinol equivalent และเป็ น beta-carotene ถึง 74% (Murkovic et al., 2002) ปั จจุบนั ผู้บริ โภคหันมาใส่
ใจสุขภาพกันมากขึน้ การเลือกรั บประทานอาหารที่ มีคุณค่าทางอาหารสูงจึงมีมากตามไปด้ วย ฟั กทองจึงเป็ น
ทางเลือกหนึง่ เนื่องจากฟั กทองสามารถนํามาประกอบอาหารไทยได้ หลากหลาย แต่ปัญหาที่พบคือ เกษตรกรผู้ปลูก
ฟั กทองมักพบโรคที่เกิดจากไวรั ส เชือ้ รา และแบคทีเรี ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเถาเหี่ยวซึ่งมีลกั ษณะใบในเถาจะ
เหี่ยวลงทีละใบ เมื่อเหี่ยวจากปลายเถามาโคนเถาแล้ ว จะเหี่ยวพร้ อมกันหมดทังต้
้ น และโรครานํ ้าค้ างซึง่ มีลกั ษณะ
อาการคือ ใบฟั กทองมีแผลสี่เหลี่ยมสีนํ ้าตาลอ่อนประปราย ทัว่ ใบ ทําให้ ใบแห้ งและเหี่ยวอาการจะปรากฏบนใบแก่
โคนเถาก่อนทําให้ เกษตรกรต้ องเก็บเกี่ยวผลผลิตฟั กทองก่อนกําหนด ซึง่ อาจมีผลต่อสารเบต้ าแคโรทีนและคุณภาพ
การบริ โภคของฟั กทอง จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นจึงทําการศึกษาการพัฒนาผลฟั กทองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาการพัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนในผลฟั กทองช่วงอายุต่างๆ (2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะคุณภาพผล
ฟั กทองเมื่ออายุการพัฒนาผลที่ตา่ งกัน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการรับประทานฟั กทอง

อุปกรณ์ และวิธีการ

พันธุ์ฟักทอง
ทําการปลูกฟั กทองระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืช
สวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 9 พันธุ์
เป็ นพันธุ์การค้ า 8 พันธุ์ ได้ แก่ บึงกาฬ ชัยพฤกษ์ Earlyprice ข้ าวตอก-573 เกษตร-01, K-โกลเด้ น ศรี เชียงใหม่TA040 จินดา-2003 และพันธุ์พื ้นเมือง 1 พันธุ์คือ กระโถน เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 3 4 5 และ 6 สัปดาห์หลังดอก
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บาน โดยฟั กทองแต่ละผลแบ่งจํานวน 3 ส่วน เพื่อทําการวัดสี วัดค่า Total soluble solid (TSS) เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนัก
แห้ ง และปริ มาณเบต้ าแคโรทีน โดยทําการทดลองจํานวน 4 ซํ ้า
การประเมินเบต้ าแคโรทีน สี TSS และ เปอร์ เซ็นต์ นํา้ หนักแห้ ง
นําเนื ้อฟั กทองวัดสีผลฟั กทองด้ วยเครื่ อง color reader รุ่ น CR-10 ใช้ วิธี Hunter System ซึง่ มีการแสดงค่า
+a หมายถึง สีแดง +b หมายถึง สีเหลือง แล้ ววัดปริ มาณ Total soluble solid (TSS) นําตัวอย่างฟั กทองข้ างต้ น มา
สับให้ ละเอียด คันนํ
้ ้าฟั กทองแล้ วนําไปวัดปริ มาณ TSS ด้ วยเครื่ อง Digital handheld refractometer จากนัน้
วิเคราะห์คา่ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง นําตัวอย่างฟั กทองนํ ้าหนักประมาณ 20 กรัม ไปอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 55
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จากนันนํ
้ าไปชัง่ นํ ้าหนัก ด้ วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง แล้ วคํานวณหา
เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง
วิเคราะห์หาปริ มาณเบต้ าแคโรทีน ด้ วยการนําตัวอย่างฟั กทองแต่ละชิ ้นมาสับให้ ละเอียด ตัวอย่างละ 1
กรัม ใส่ในหลอดทดลอง ทํา 2 ซํ ้า เตรี ยมสารที่ใช้ ในการวัดค่าการดูดกลืนแสง ซึง่ ใช้ Acetone:Hexane อัตราส่วน
4:6 เติมสารละลายที่เตรี ยมไว้ ใส่ในหลอดทดลองหลอดละ 20 มิลลิลิตร นําไปปั่ นด้ วยเครื่ อง Homogenizer เป็ น
เวลา 1 นาที ริ นส่วนใสไปวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงด้ วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ช่วงความยาวคลื่น 663
645 505 และ 453 นาโนเมตร (nm) (Nagata and Yamashita, 1992) เพื่อนําไปคํานวณหาปริ มาณสารเบต้ าแคโร
ทีน ดังสมการ
เบต้ าแคโรทีน (mg/100 g FW) = 0.216A 663 – 1.22A 645 – 0.034A 505 + 0.452A 453
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย Analysis of variance ตามแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely
Randomized Design โดยมี 2 ปั จจัยคือ พันธุ์และระยะเวลาหลังดอกบาน เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วย Fisher’s
Least Significant Difference (LSD)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณเบต้ าแคโรทีน
ฟั กทองพันธุ์ตา่ งกันมีช่วงเวลาในการสะสมปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีนที่แตกต่างกัน ฟั กทองที่มีสารเบต้ าแค
โรทีนสูงที่สดุ คือ บึงกาฬ จินดา-2003 และศรี เชียงใหม่-TA040 ที่เก็บผลเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ หลังดอกบาน โดยมี
ปริ มาณเบต้ าแคโรทีน ที่ 1.102 0.974 และ 0.956 mg/100 g FW ตามลําดับ ส่วนฟั กทองพันธุ์ชยั พฤกษ์ พบว่ามี
ปริ มาณเบต้ าแคโรทีนไม่แตกต่างทางสถิติกบั ฟั กทองทังสองพั
้
นธุ์ข้างต้ น แต่มกี ารพัฒนาของสารเบต้ าแคโรทีนสูงขึ ้น
หลังจาก 4 สัปดาห์หลังดอกบาน ซึง่ มีปริ มาณเบต้ าแคโรทีนที่อายุผล 4 5 6 สัปดาห์หลังดอกบาน คือ 1.016 0.884
และ 1.050 mg/100 g FW ตามลําดับ ฟั กทองที่มีสารเบต้ าแคโรทีนสูงรองลงมาคือพันธุ์ Early price ซึง่ มีการ
พัฒนาของสารเบต้ าแคโรทีนเพิ่มขึ ้นที่ 4 สัปดาห์หลังดอกบานเป็ นต้ นไป พันธุ์เกษตร-019 และพันธุ์ข้าวตอก-573 มี
การพัฒนาของสารเบต้ าแคโรทีนสูงสุดตังแต่
้ ผลมีอายุ 3 สัปดาห์หลังดอกบาน โดยมีสารเบต้ าแคโรทีนเป็ น 0.6200.788 และ 0.735-0.876 mg/100 g FW ตามลําดับ ฟั กทองพันธุ์กระโถน เป็ นฟั กทองพันธุ์พื ้นเมืองที่มีสารเบต้ าแค
โรทีนตํ่าคือ 0.122 mg/100 g FW เมื่อเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน (Table 1) จากการศึกษาการ
พัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนในผลฟั กทองคล้ ายคลึงกับการศึกษาของ Lester and Dunlap (1985) ที่พบว่ามีการ
พัฒนาเบต้ าแคโรทีนใน muskmelon ตังแต่
้ อายุ 20 วันไปจนถึง 50 วันหลังการดอกบาน อย่างไรก็ตาม ฟั กทองต่าง
พันธุ์มีการพัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาในรากแครอท ที่มีการพัฒนาสารเบต้ าแคโร
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ทีนอย่างรวดเร็ วหลังจากการหยอดเมล็ด 9 สัปดาห์ ในพันธุ์ Nutrired แต่ในพันธุ์ Bolero กลับมีการพัฒนาสาร
ดังกล่าวเมื่อ 11 สัปดาห์หลังหยอดเมล็ด (Clotault et al., 2008)
แม้ วา่ การพัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนในเนื ้อผลจะมีความแตกต่างกันระหว่างพันธุ์และอายุของการพัฒนาผล
แต่พบว่า ฟั กทองทุกพันธุ์มีการพัฒนาของสีเหลืองในเนื ้อผล ตังแต่
้ ฟักทองมีอายุ 3 สัปดาห์หลังดอกบาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพันธุ์ที่มีเนื ้อผลเป็ นสีเหลืองอ่อนคือพันธุ์กระโถน พบว่ามีการพัฒนาสีผลหลังจากฟั กทองมีอายุ 3 สัปดาห์
หลังดอกบาน ไม่แตกต่างจากฟั กทองที่มีอายุ 6 สัปดาห์ หลังดอกบาน แต่ฟักทองที่มีเนื ้อสีส้ม เช่น ฟั กทองพันธุ์
Early price พบว่ามีการพัฒนาของสีเหลือง เมื่ออายุ 3 4 5 6 สัปดาห์หลังดอกบาน ไม่แตกต่างกัน แต่มีการพัฒนา
สีแดงมากขึ ้น เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังดอกบาน จากนันไม่
้ พบการเปลี่ยนแปลงของสีแดงที่อายุการเก็บเกี่ยว 5 และ 6
สัปดาห์หลังดอกบาน ส่วนพันธุ์บงึ กาฬ ซึง่ เป็ นพันธุ์ที่มีปริ มาณสารเบต้ าแคโรทีนสูงสุด เมื่อผลมีอายุ 6 สัปดาห์หลัง
ดอกบาน แต่ไม่พบการพัฒนาสีเหลืองของเนือ้ ผลเพิ่มขึน้ หลังจากผลมีอายุ 3 สัปดาห์ หลังดอกบาน แต่พบการ
พัฒนาสีแดงของเนื ้อผล เมื่อผลมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบาน (Figure 1)
ผลการวัดค่ าปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้ (Total soluble solid: TSS) และนํา้ หนักแห้ ง
ค่า TSS เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความหวานของเนื ้อผล จากการวัดค่า TSS พบว่า ไม่พบปฏิกิริยาร่ วมระหว่างพันธุ์
และอายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน ฟั กทองส่วนใหญ่มีค่า TSS สูงกว่า 11% ซึ่งเป็ นค่าที่ผ้ บู ริ โภคยอมรับ (Loy,
2006) เมื่อมีการพัฒนาผลไปแล้ ว 4 สัปดาห์หลังดอกบาน ยกเว้ นพันธุ์จินดา-2003 และพันธุ์ชยั พฤกษ์ ที่มีค่า TSS
สูงกว่า 11% เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 5 สัปดาห์ ฟั กทองที่มี TSS ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อมีอายุหลังดอก
บาน 3 สัปดาห์คือพันธุ์บึงกาฬและพันธุ์ข้าวตอก-573 โดยมีค่า TSS อยู่ระหว่าง 13.7-19.2 % และ 11.1-15 %
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ฟั กทองพันธุ์บงึ กาฬมี TSS สูงสุดเมื่ออายุผล 5 สัปดาห์และลดลงเมื่อมีอายุผล 6 สัปดาห์
หลังดอกบาน ซึง่ ต่างจากฟั กทองพันธุ์อื่นที่ไม่มีความแตกต่างของค่า TSS ระหว่างอายุผล 5 และ 6 สัปดาห์หลัง
ดอกบาน (Table 1)
จากการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบว่าความแตกต่างทางสถิติที่เกิดจากปฏิกิริยาร่ วมระหว่างพันธุ์และระยะเวลาใน
การเก็บ เกี่ ย วของนํ า้ หนัก แห้ ง แต่พบว่าเปอร์ เซ็นต์ นํา้ หนักแห้ งของฟั กทองขึน้ กับพันธุ์ กล่าวคือ ฟั ก ทองที่ มีค่า
เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งสูงสุดคือพันธุ์บงึ กาฬ มีเปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งเป็ น 13.21 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับฟั กทองพันธุ์ Early price ข้ าวตอก-573 และ K-golden ซึง่ มีค่า เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งเป็ น 11.86 10.40 และ
9.53 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ส่วนฟั กทองพันธุ์เกษตร-019 กระโถน จินดา-2003 ชัยพฤกษ์ และศรี เชียงใหม่-TA040
พบว่ามีค่าเปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ งแตกต่างทางสถิติกบั ฟั กทองพันธุ์ที่กล่าวข้ างต้ น มีค่าเปอร์ เซ็นต์นํา้ หนักแห้ งเป็ น
8.70 8.13 8.01 7.89 และ 7.02 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1 Beta-carotene (mg/100 g FW) after pollination date
Beta-carotene (mg/100g FW)

Cultivars

Total Soluble Solid (%)

Dry Weight (%)

3 weeks

4 weeks

5 weeks

6 weeks

3 weeks

4 weeks

5 weeks

6 weeks

K-golden

0.552

0.439

0.304

0.443

6.9

11.8

11

13.6

9.53

Early price

0.496

0.840

0.861

0.827

10.6

14.9

12.6

12.1

11.86

Sricheingmai-TA040

0.147

0.457

0.694

0.956

8.7

12.1

14.1

12.2

7.02

Katoan

0.053

0.069

0.074

0.122

9.6

11.6

13.5

12.3

8.13

Koatok-573

0.800

0.833

0.876

0.735

11.1

11.1

15

14.1

10.4

Beungkan
Jinda-2003

0.625
0.229

0.853
0.195

0.778
0.746

1.102
0.974

13.7
5.8

14.8
8.7

19.2
13.5

15.2
13.7

13.21
8.01

Chaiyapeung

0.685

1.016

0.884

1.050

8.9

8.4

12.6

13.8

7.89

Kaset-019

0.620

0.788

0.732

0.755

10.1

11.9

12.6

12

8.7

Cultivars x Weeks

**

ns

ns

Cultivars

**

**

**

Weeks

**

**

ns

0.170

2.672

4.47

LSD

K-Golden

Katoan

ข้ าวตอก-573
Jinda-2003

Earlyprice

ข้ าวตอก-573

Koatok-573

Chaiyapeung

Figure 1 Beta-carotene and color (a and b) in pumpkin flesh
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สรุ ป

ฟั กทองต่างพันธุ์กนั มีระยะเวลาการพัฒนาสารเบต้ าแคโรทีนในเนื ้อผลที่แตกต่างกัน
1. ฟั กทองที่สามารถเก็บเกี่ยวผลตังแต่
้ มีอายุ 3 สัปดาห์หลังดอกบานเป็ นต้ นไป คือฟั กทองพันธุ์ K-golden
ข้ าวตอก-573 เกษตร-019 และกระโถน
2. ฟั กทองที่สามารถเก็บเกี่ยวผลตังแต่
้ มีอายุ 4 สัปดาห์หลังดอกบานเป็ นต้ นไป คือพันธุ์ Early price และ
ชัยพฤกษ์
3. ฟั กทองที่สามารถเก็บเกี่ยวผลตังแต่
้ มีอายุผล 6 สัปดาห์หลังดอกบาน คือพันธุ์ บึงกาฬ จินดา-2003 และ
ศรี เชียงใหม่–TA040
4. ฟั กทองทุกพันธุ์มีการพัฒนาของสีเหลืองของเนื ้อผลเสร็ จสิ ้นหลังดอกบาน 3 สัปดาห์ ฟั กทองในกลุม่ ที่มี
สารเบต้ าแคโรทีนสูงมีการพัฒนาสีแดงเพิ่มขึ ้นหลังดอกบาน 3 สัปดาห์เป็ นต้ นไป
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