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บทคัดย่อ 

 ฟักทองเป็นพืชผกัท่ีมีสารเบต้าแคโรทีนซึง่มีประโยชน์ในด้านการต้านทานมะเร็งหลายชนิด แต่ปัญหาท่ีพบ

มากในการผลิตฟักทองคือ ฟักทองบางพนัธุ์ออ่นแอตอ่โรคเป็นผลให้ต้องทําการเก็บเก่ียวฟักทองก่อนผลแก่ ซึง่อาจมี

ผลต่อปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในผล ดังนัน้จึงทําการประเมินการพัฒนาสารเบต้าแคโรทีนในผลฟักทองพันธุ์

การค้าช่วงอายกุารพฒันาผลระยะต่างๆ โดยทําการปลกูฟักทองพนัธุ์การค้า 8 พนัธุ์ และพนัธุ์พืน้เมือง 1 พนัธุ์ โดย

เก็บฟักทองท่ีอาย ุ3 4 5 และ 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน จากนัน้นําไปวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน ตามวิธีของ 

Nagata and Yamashita (1992) พบวา่ ฟักทองแตล่ะพนัธุ์มีอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั ฟักทองกลุ่ม

ท่ีมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนต่ําถึงปานกลางคือพนัธุ์  K-โกลเด้น เกษตร-019 และกระโถน สามารถเก็บเก่ียวเม่ือ

อายผุล 3 สปัดาห์หลงัดอกบานเป็นต้นไป ฟักทองพนัธุ์ Early price และชยัพฤกษ์ อายผุลตัง้แต่ 4 สปัดาห์หลงัดอก

บานเป็นต้นไป เป็นช่วงอายผุลท่ีเหมาะแก่การเก็บเก่ียวผลผลิต ฟักทองพนัธุ์บึงกาฬ จินดา-2003 และศรีเชียงใหม-่

TA040 เก็บผลท่ี 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน จงึมีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากท่ีสดุคือ 1.102 0.974 และ 0.956 mg/100 

g FW ตามลําดบั ส่วนฟักทองพนัธุ์ชยัพฤกษ์ มีสารเบต้าแคโรทีนสงูสดุเม่ืออายุ 4 5 และ 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน 

โดยมีค่าระหว่าง 0.884-1.050 mg/100 g FW จึงสรุปได้ว่า การพฒันาของสารเบต้าแคโรทีนขึน้อยู่กบัพนัธุ์ และ

อายกุารพฒันาผล 

 

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 Sricheingmai-

TA040 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 beta-

carotene 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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คาํนํา 

ฟักทอง (Cucurbita spp.) จดัอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชผกัท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู ฟักทองมี

การปลูกในทุกสภาพอากาศทัง้เขตหนาวไปจนถึงเขตร้อน ซึง่ 60 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทัง้หมดอยู่ในทวีปเอเชีย 

โดยประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการผลิตมากท่ีสดุ (FAO, 2005; FAOSTAT, 2008) ปัจจุบนัประเทศไทยมีการปลกู

ฟักทองเพ่ือใช้เป็นการค้าเพ่ิมมากขึน้ มีผลผลิตภายในประเทศโดยรวมประมาณ 18,000 ตนั แหล่งปลูกท่ีสําคญั

ได้แก่ ศรีสะเกษ สกลนคร ขอนแก่น กาญจนบรีุ เชียงใหม ่หนองคาย ชมุพร และฉะเชิงเทรา (กรมสง่เสริมการเกษตร

, 2551; นิพนธ์, 2546) เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่าฟักทองเป็นพืชผกัท่ีมีสารเบต้าแคโรทีนสงู สารดงักล่าวเป็นสารท่ี

อยู่ในกลุม่แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) เป็นรงควตัถ ุสีเหลืองถงึแดง พบมากในพืชท่ีมีสีเหลืองหรือสีส้ม เช่น ฟักทอง 

แครอท หวัผกักาดแดง และมะเขือเทศ (Challen, 1997) ซึง่ Bushway (1986) รายงานว่า C. maxima เป็นแหล่ง

ของ caroteniod ประกอบด้วย alpha-carotene 0.4-7.5 mg·100 g–1 และ beta-carotene 1.4-8.4 mg·100 g–1 

ปริมาณของ carotenoid ขึน้อยู่กบัพนัธุ์ ซึง่ Cucurbita moschata พบ carotenoids 19 ชนิดสะสมในผล 320 µg 

g-1 ของ retinol equivalent และเป็น beta-carotene ถึง 74% (Murkovic et al., 2002)  ปัจจุบนัผู้บริโภคหนัมาใส่

ใจสุขภาพกันมากขึน้ การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงจึงมีมากตามไปด้วย ฟักทองจึงเป็น

ทางเลือกหนึง่ เน่ืองจากฟักทองสามารถนํามาประกอบอาหารไทยได้หลากหลาย แตปั่ญหาท่ีพบคือ เกษตรกรผู้ปลกู

ฟักทองมกัพบโรคท่ีเกิดจากไวรัส เชือ้รา และแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคเถาเห่ียวซึ่งมีลกัษณะใบในเถาจะ

เห่ียวลงทีละใบ เม่ือเห่ียวจากปลายเถามาโคนเถาแล้ว จะเห่ียวพร้อมกนัหมดทัง้ต้น และโรครานํา้ค้างซึง่มีลกัษณะ

อาการคือ ใบฟักทองมีแผลสี่เหลี่ยมสีนํา้ตาลออ่นประปราย ทัว่ใบ ทําให้ใบแห้งและเห่ียวอาการจะปรากฏบนใบแก่

โคนเถาก่อนทําให้เกษตรกรต้องเก็บเก่ียวผลผลิตฟักทองก่อนกําหนด ซึง่อาจมีผลต่อสารเบต้าแคโรทีนและคณุภาพ

การบริโภคของฟักทอง จากปัญหาดงักล่าวข้างต้นจึงทําการศกึษาการพฒันาผลฟักทองโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) 

ศกึษาการพฒันาสารเบต้าแคโรทีนในผลฟักทองช่วงอายตุ่างๆ (2) ศกึษาการเปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะคณุภาพผล

ฟักทองเม่ืออายกุารพฒันาผลท่ีตา่งกนั เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สงูสดุจากการรับประทานฟักทอง 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

พันธ์ุฟักทอง 

 ทําการปลกูฟักทองระหว่าง เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืช

สวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม จํานวน 9 พนัธุ์ 

เป็นพันธุ์การค้า 8 พนัธุ์  ได้แก่ บึงกาฬ ชัยพฤกษ์ Earlyprice ข้าวตอก-573 เกษตร-01, K-โกลเด้น ศรีเชียงใหม่-

TA040 จินดา-2003 และพนัธุ์พืน้เมือง 1 พนัธุ์คือ กระโถน เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอายุ 3 4 5 และ 6 สปัดาห์หลงัดอก

mailto:agrana@ku.ac.th
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บาน โดยฟักทองแต่ละผลแบ่งจํานวน 3 ส่วน เพ่ือทําการวดัสี วดัค่า Total soluble solid (TSS) เปอร์เซ็นต์นํา้หนกั

แห้ง และปริมาณเบต้าแคโรทีน โดยทําการทดลองจํานวน 4 ซํา้  

การประเมินเบต้าแคโรทีน สี TSS และ เปอร์เซ็นต์นํา้หนักแห้ง 

นําเนือ้ฟักทองวดัสีผลฟักทองด้วยเคร่ือง color reader รุ่น CR-10 ใช้วิธี Hunter System ซึง่มีการแสดงคา่ 

+a หมายถงึ สีแดง +b หมายถงึ สีเหลือง แล้ววดัปริมาณ Total soluble solid (TSS) นําตวัอย่างฟักทองข้างต้น มา

สบัให้ละเอียด คัน้นํา้ฟักทองแล้วนําไปวดัปริมาณ TSS ด้วยเคร่ือง Digital handheld refractometer จากนัน้

วิเคราะห์คา่เปอร์เซน็ต์นํา้หนกัแห้ง นําตวัอย่างฟักทองนํา้หนกัประมาณ 20 กรัม ไปอบในตู้อบลมร้อนท่ีอณุหภมิู 55 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 สปัดาห์ จากนัน้นําไปชัง่นํา้หนกั ด้วยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ตําแหน่ง แล้วคํานวณหา

เปอร์เซน็ต์นํา้หนกัแห้ง 

วิเคราะห์หาปริมาณเบต้าแคโรทีน ด้วยการนําตวัอย่างฟักทองแตล่ะชิน้มาสบัให้ละเอียด ตวัอย่างละ 1 

กรัม ใสใ่นหลอดทดลอง ทํา 2 ซํา้ เตรียมสารท่ีใช้ในการวดัคา่การดดูกลืนแสง ซึง่ใช้ Acetone:Hexane อตัราสว่น 

4:6 เติมสารละลายท่ีเตรียมไว้ใสใ่นหลอดทดลองหลอดละ 20 มิลลิลิตร นําไปป่ันด้วยเคร่ือง Homogenizer เป็น

เวลา 1 นาที รินสว่นใสไปวิเคราะห์หาคา่การดดูกลืนแสงด้วยเคร่ือง spectrophotometer ท่ีช่วงความยาวคลื่น 663 

645 505 และ 453 นาโนเมตร (nm) (Nagata and Yamashita, 1992) เพ่ือนําไปคํานวณหาปริมาณสารเบต้าแคโร

ทีน ดงัสมการ  

เบต้าแคโรทีน (mg/100 g FW) = 0.216A663 – 1.22A645 – 0.034A505 + 0.452A453 

 วิเคราะห์ข้อมลูด้วย Analysis of variance ตามแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely 

Randomized Design โดยมี 2 ปัจจยัคือ พนัธุ์และระยะเวลาหลงัดอกบาน เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยด้วย Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปริมาณเบต้าแคโรทีน 

ฟักทองพนัธุ์ตา่งกนัมีช่วงเวลาในการสะสมปริมาณสารเบต้าแคโรทีนท่ีแตกตา่งกนั ฟักทองท่ีมีสารเบต้าแค

โรทีนสงูท่ีสดุคือ บึงกาฬ จินดา-2003 และศรีเชียงใหม่-TA040 ท่ีเก็บผลเม่ืออายุ 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน โดยมี

ปริมาณเบต้าแคโรทีน ท่ี 1.102 0.974 และ 0.956 mg/100 g FW ตามลําดบั ส่วนฟักทองพนัธุ์ชยัพฤกษ์ พบว่ามี 

ปริมาณเบต้าแคโรทีนไมแ่ตกตา่งทางสถิติกบัฟักทองทัง้สองพนัธุ์ข้างต้น แตมี่การพฒันาของสารเบต้าแคโรทีนสงูขึน้ 

หลงัจาก 4 สปัดาห์หลงัดอกบาน ซึง่มีปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีอายุผล 4 5 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน คือ 1.016 0.884 

และ 1.050 mg/100 g FW ตามลําดบั ฟักทองท่ีมีสารเบต้าแคโรทีนสงูรองลงมาคือพันธุ์ Early price ซึง่มีการ

พฒันาของสารเบต้าแคโรทีนเพ่ิมขึน้ท่ี 4 สปัดาห์หลงัดอกบานเป็นต้นไป พนัธุ์เกษตร-019 และพนัธุ์ข้าวตอก-573 มี

การพฒันาของสารเบต้าแคโรทีนสงูสดุตัง้แต่ผลมีอายุ 3 สปัดาห์หลงัดอกบาน โดยมีสารเบต้าแคโรทีนเป็น 0.620-

0.788 และ 0.735-0.876 mg/100 g FW ตามลําดบั ฟักทองพนัธุ์กระโถน เป็นฟักทองพนัธุ์พืน้เมืองท่ีมีสารเบต้าแค

โรทีนต่ําคือ 0.122 mg/100 g FW เม่ือเก็บเก่ียวเม่ือมีอายุ 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน (Table 1) จากการศกึษาการ

พฒันาสารเบต้าแคโรทีนในผลฟักทองคล้ายคลงึกับการศกึษาของ Lester and Dunlap (1985) ท่ีพบว่ามีการ

พฒันาเบต้าแคโรทีนใน muskmelon ตัง้แตอ่าย ุ20 วนัไปจนถงึ 50 วนัหลงัการดอกบาน อย่างไรก็ตาม ฟักทองต่าง

พนัธุ์มีการพฒันาสารเบต้าแคโรทีนท่ีแตกตา่งกนั เช่นเดียวกบัการศกึษาในรากแครอท ท่ีมีการพฒันาสารเบต้าแคโร
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ทีนอย่างรวดเร็วหลงัจากการหยอดเมล็ด 9 สปัดาห์ในพนัธุ์  Nutrired แต่ในพันธุ์  Bolero กลบัมีการพัฒนาสาร

ดงักลา่วเม่ือ 11 สปัดาห์หลงัหยอดเมลด็ (Clotault et al., 2008)  

แม้วา่การพฒันาสารเบต้าแคโรทีนในเนือ้ผลจะมีความแตกตา่งกนัระหว่างพนัธุ์และอายุของการพฒันาผล 

แตพ่บวา่ ฟักทองทกุพนัธุ์มีการพฒันาของสีเหลืองในเนือ้ผล ตัง้แตฟั่กทองมีอาย ุ3 สปัดาห์หลงัดอกบาน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงพนัธุ์ท่ีมีเนือ้ผลเป็นสีเหลืองอ่อนคือพนัธุ์กระโถน พบว่ามีการพฒันาสีผลหลงัจากฟักทองมีอายุ 3 สปัดาห์

หลงัดอกบาน ไม่แตกต่างจากฟักทองท่ีมีอายุ 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน แต่ฟักทองท่ีมีเนือ้สีส้ม เช่น ฟักทองพันธุ์ 

Early price พบวา่มีการพฒันาของสีเหลือง เม่ืออายุ 3 4 5 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน ไม่แตกต่างกนั แตมี่การพฒันา

สีแดงมากขึน้ เม่ืออาย ุ4 สปัดาห์หลงัดอกบาน จากนัน้ไมพ่บการเปลี่ยนแปลงของสีแดงท่ีอายกุารเก็บเก่ียว 5 และ 6 

สปัดาห์หลงัดอกบาน สว่นพนัธุ์บงึกาฬ ซึง่เป็นพนัธุ์ท่ีมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนสงูสดุ เม่ือผลมีอายุ 6 สปัดาห์หลงั

ดอกบาน แต่ไม่พบการพัฒนาสีเหลืองของเนือ้ผลเพ่ิมขึน้หลงัจากผลมีอายุ 3 สปัดาห์หลงัดอกบาน แต่พบการ

พฒันาสีแดงของเนือ้ผล เม่ือผลมีอาย ุ5 สปัดาห์หลงัดอกบาน (Figure 1) 

ผลการวัดค่าปริมาณของแขง็ที่ละลายนํา้ได้ (Total soluble solid: TSS) และนํา้หนักแห้ง 

คา่ TSS เป็นคา่ท่ีบ่งบอกถงึความหวานของเนือ้ผล จากการวดัคา่ TSS พบวา่ ไมพ่บปฏิกิริยาร่วมระหว่างพนัธุ์

และอายุการเก็บเก่ียวหลงัดอกบาน ฟักทองส่วนใหญ่มีค่า TSS สงูกว่า 11% ซึ่งเป็นค่าท่ีผู้บริโภคยอมรับ (Loy, 

2006) เม่ือมีการพฒันาผลไปแล้ว 4 สปัดาห์หลงัดอกบาน ยกเว้นพนัธุ์จินดา-2003 และพนัธุ์ชยัพฤกษ์ ท่ีมีค่า TSS 

สงูกวา่ 11% เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตหลงัดอกบาน 5 สปัดาห์ ฟักทองท่ีมี TSS ในเกณฑ์มาตรฐานเม่ือมีอายุหลงัดอก

บาน 3 สปัดาห์คือพนัธุ์บึงกาฬและพนัธุ์ข้าวตอก-573 โดยมีค่า TSS อยู่ระหว่าง 13.7-19.2 % และ 11.1-15 % 

ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม ฟักทองพนัธุ์บงึกาฬมี TSS สงูสดุเม่ืออายุผล 5 สปัดาห์และลดลงเม่ือมีอายุผล 6 สปัดาห์

หลงัดอกบาน ซึง่ต่างจากฟักทองพนัธุ์อ่ืนท่ีไม่มีความแตกต่างของค่า TSS ระหว่างอายุผล 5 และ 6 สปัดาห์หลงั

ดอกบาน (Table 1) 

จากการศกึษาครัง้นีไ้ม่พบว่าความแตกต่างทางสถิติท่ีเกิดจากปฏิกิริยาร่วมระหว่างพนัธุ์และระยะเวลาใน

การเก็บเก่ียวของนํา้หนักแห้ง แต่พบว่าเปอร์เซ็นต์นํา้หนักแห้งของฟักทองขึน้กับพันธุ์  กล่าวคือ ฟักทองท่ีมีค่า

เปอร์เซน็ต์นํา้หนกัแห้งสงูสดุคือพนัธุ์บงึกาฬ มีเปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้งเป็น 13.21 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ไม่แตกต่างทางสถิติ

กบัฟักทองพนัธุ์ Early price ข้าวตอก-573 และ K-golden ซึง่มีค่า เปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้งเป็น 11.86 10.40 และ 

9.53 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั ส่วนฟักทองพนัธุ์เกษตร-019 กระโถน จินดา-2003 ชยัพฤกษ์ และศรีเชียงใหม-่TA040 

พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้งแตกต่างทางสถิติกบัฟักทองพนัธุ์ท่ีกล่าวข้างต้น มีค่าเปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้งเป็น 

8.70 8.13 8.01 7.89 และ 7.02 เปอร์เซน็ต์ตามลําดบั (Table 1) 
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Table 1 Beta-carotene (mg/100 g FW) after pollination date 

 
 

 
 

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

 

K-Golden Earlyprice Sricheingmai-TA040

Katoan
ข้าวตอก-573

Koatok-573 Beungkan

ข้าวตอก-573
Jinda-2003 Chaiyapeung

ข้าวตอก-573
Kaset-019

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 0.625 0.853 0.778 1.102 13.7 14.8 19.2 15.2 13.21 
Jinda-2003 0.229 0.195 0.746 0.974 5.8 8.7 13.5 13.7 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 
LSD 0 . 170 2.672 4.47 

Cultivars 
Beta-carotene (mg/100g FW) Total Soluble Solid (%) 

Dry Weight (%) 
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สรุป 

ฟักทองตา่งพนัธุ์กนัมีระยะเวลาการพฒันาสารเบต้าแคโรทีนในเนือ้ผลท่ีแตกตา่งกนั 

1. ฟักทองท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลตัง้แตมี่อาย ุ3 สปัดาห์หลงัดอกบานเป็นต้นไป คือฟักทองพนัธุ์ K-golden 

ข้าวตอก-573 เกษตร-019 และกระโถน 

 2. ฟักทองท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลตัง้แตมี่อาย ุ4 สปัดาห์หลงัดอกบานเป็นต้นไป คือพนัธุ์ Early price และ

ชยัพฤกษ์ 

 3. ฟักทองท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลตัง้แตมี่อายผุล 6 สปัดาห์หลงัดอกบาน คือพนัธุ์ บงึกาฬ จินดา-2003 และ

ศรีเชียงใหม–่TA040 

 4. ฟักทองทกุพนัธุ์มีการพฒันาของสีเหลืองของเนือ้ผลเสร็จสิน้หลงัดอกบาน 3 สปัดาห์ ฟักทองในกลุม่ท่ีมี

สารเบต้าแคโรทีนสงูมีการพฒันาสีแดงเพ่ิมขึน้หลงัดอกบาน 3 สปัดาห์เป็นต้นไป 
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