


¤íÒ¹íÒÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�

 “¿˜¡·Í§” เปนผักที่คนไทยรูจักเปนอยางดี มีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ

ใชทําอาหารทั้งคาวหวานหลากหลายเมนู ฟกทองอุดมดวยคุณคาทางโภชนาการ

หาซื้องาย ราคาไมแพง รสหวานอรอย ผูคนจึงนิยมกินทั่วทุกภาคของประเทศ แตมี

นอยคนนักจะรูวาคนไทยเริ่มกินฟกทองตั้งแตเมื่อไร บานเกิดของของฟกทองอยูท่ีไหน 

ฟกทองพันธุตาง ๆ มีหนาตาอยางไร และสาระนารูอื่น ๆ อีกมากมาย

 นานมีบุคสขอพาทานไปรูจักฟกทอง ในหนังสือชุด à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÅÍ§·íÒ´Ù:
¿˜¡·Í§ ตามไปหาคําตอบและเรียนรูวิธีการปลูกฟกทองดวยตนเอง ชวยฟกทอง

ผสมพันธุ ลองทําเมนูงาย ๆ จากฟกทองที่รับรองวาไมเพียงอรอยลิ้น แตเต็มไปดวย

สารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ใหหนังสือเลมนี้เปนคูมือการทําเกษตรดวยตนเอง

 หนังสือเลมนี้ไดรับเกียรติจากคุณปรัชญา รัศมีธรรมวงศ และคุณจิรวรรณ

โรจนพรทิพย เปนผู เรียบเรียง และคุณนรินทร พูลเพิ่ม เปนบรรณาธิการตนฉบับ

ตรวจสอบความถูกตอง นานมีบุคสหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชน

ตอผูอาน ทั้งเด็ก ผูใหญ และสังคมไทยสืบไป

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส



¶Ö§¤ÃÙáÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§

àÃÔ èÁµŒ¹´ŒÇÂ¡ÒÃÍ‹Ò¹ 

 หนังสือชุด à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÅÍ§·íÒ´Ù จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรูจักผัก

ผลไม ดอกไม และสัตว ซึ่งเปนสินคาเกษตรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื้อหาในเลม

ประกอบดวย 3 สวน ซึ่งนําไปสูการเรียนรูเรื่องเกษตรกรรม โดยใหเด็กอานและลงมือทําดวยตนเอง

Ê‹Ç¹·Õè 1 ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»  

รูจักเรื่องราวของฟกทอง

ตั้งแตลักษณะทั่วไป ลักษณะ

พิเศษ แหลงกําเนิด การขยาย

พันธุ ประวัติการเพาะปลูกและ

การเจริญเติบโต

เนื้อหาในสวนนี้จะชวย

ปูพื้นฐานใหเขาใจธรรมชาติของ

ฟกทอง ซึ่งประยุกตใชในการ

ปลูกตนฟกทองได 

Ê‹Ç¹·Õè 2 ÅÍ§·íÒ´Ù 

 คูมือการปลูกฟกทอง เริ่มตั้งแตการเลือกพื้นที่ วิธีเพาะและดูแล

โรคและศัตรู การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและทําอาหาร 

 เนื้อหาสวนนี้มีกรอบวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองปรุงท่ีตองเตรียม

อธิบายวิธีการทําเปนขั้นตอน พรอมภาพประกอบ จึงใชเปนแนวทาง

การปฏิบัติไดดี

ÊÍ´á·Ã¡ÀÒ¾¨ÃÔ§



Ê‹Ç¹·Õè 3 à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒàÊÃÔÁ 

 สอดแทรกขอมูลท่ีเปนประโยชน เชน

คุณคาทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ 

 ชวยใหเด็กเห็นความสําคัญของการ

ปลูกฟกทอง และนําไปเชื่อมโยงกับการ

ใชชีวิตประจําวันได

ÊÒ¹µ‹Í´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§Á×Í»¯ÔºÑµÔ 

 ครูและผูปกครองควรอานหนังสือเลมนี้รวมกับเด็ก เมื่ออานจบ

ควรชักชวนและสนับสนุนใหเด็กไดลงมือปลูกฟกทองดวยตนเอง 

 เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีมีวิธีปลูกฟกทองในกระถาง จึงปรับใชกับ

บานหรือโรงเรียนที่มีพื้นที่จํากัดได 

 หลังจากปลูกฟกทอง ควรกระตุนใหเด็กสังเกตและจดบันทึก

การเจริญเติบโตของฟกทอง การสังเกตเปนพื้นฐานสําคัญของการ

เพาะปลูก เพราะชวยใหรูวาพืชผักสมบูรณดีหรือไม หากมีปญหาหรือ

โรคระบาด ก็จะแกไขไดทัน

 ควรนําผลผลิตมาใหเด็กแปรรูปหรือทําอาหาร เพื่อสรางความ

ภูมิใจและเห็นประโยชนของการทําเกษตรกรรม ซึ่งจะกระตุนใหเด็กรัก

และสนใจอาชีพเกษตรกรรมตอไป

à¹×éÍËÒÊÑé¹ æ
Í‹Ò¹à¾ÅÔ¹

Í¸ÔºÒÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔ
à»š¹¢Ñé¹µÍ¹
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ÃÍºÃÙŒàÃ×èÍ§¿˜¡·Í§
 ฟกทองเปนพืชวงศแตง (Cucurbitaceae) พืชวงศนี้
มีหลายชนิด เชน ฟก บวบ มะระ แตงโม แตงกวา ฟกทอง
มีหลายพันธุ บางพันธุมีผลเล็กเทาฝามือ แตบางพันธุผล
ใหญโต มีนํ้าหนักมากกวา 100 กิโลกรัมเลยทีเดียว
 ฟกทองนับเปนผักที่มีผลขนาดใหญที่สุดในโลก ผล
ฟกทองมีรสอรอย นําไปทําไดทั้งอาหารคาวและขนมหวาน
แถมยังมีวิตามินและแรธาตุมากมาย เรามาทําความรูจัก
ฟกทองใหหมดเปลือกกันเถอะ

¿˜¡·Í§¼Åâµ 
 ผลฟกทองแตละพันธุมีสีสันและรูปรางแตกตาง

กัน แตทุกพันธุมีสวนประกอบของผลเหมือนกัน

à¹×éÍ
¼Å¿˜¡·Í§Í‹Í¹ÁÕà¹×éÍÊÕàËÅ×Í§Í‹Í¹

àÁ×èÍá¡‹à¹×éÍ¨ÐÁÕÊÕàËÅ×Í§à¢ŒÁ
ºÒ§¾Ñ¹¸Ø�à¹×éÍÂØ‹Â ºÒ§¾Ñ¹¸Ø�à¹×éÍá¹‹¹

à»Å×Í¡ 
¼Å¿˜¡·Í§á¡‹ÁÕà»Å×Í¡á¢ç§

à»Å×Í¡ÁÕä¢ÊÕ¢ÒÇà¤Å×Íº àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¹ÇÅ  
¿˜¡·Í§ºÒ§¾Ñ¹¸Ø�ÁÕà»Å×Í¡àÃÕÂºà¹ÕÂ¹ 
áµ‹ºÒ§¾Ñ¹¸Ø�à»Å×Í¡à»š¹µØ‹Á¹Ù¹¢ÃØ¢ÃÐ

ÁÕÃ‹Í§¨Ò¡ºÃÔàÇ³â¤¹¢ÑéÇ¶Ö§¡Œ¹
áº‹§à»š¹¾Ù
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ÃÙŒËÃ× ÍäÁ‹
 การจําแนกวาผลของพืชชนิดใดเปนผัก

หรือผลไมดูไดจากองคประกอบในเน้ือผล ผักจะ

มีแปงเปนสวนประกอบหลัก สวนผลไมมีนํ้าตาล

เปนสวนประกอบหลักจึงมีรสหวาน

 ฟกทองจัดเปน¼Ñ¡¡Ô¹¼Å เพราะมีแปงเปน

สวนประกอบหลัก แตก็มีน้ําตาลดวยเล็กนอย

เนื้อฟกทองจึงหวานอรอย

àÁÅç´
ÃÙ»Ã‹Ò§áº¹ÃÕ

à»Å×Í¡ËØŒÁàÁÅç´
ÁÕÊÕ¢ÒÇ¹ÇÅ

àÂ×èÍ¡ÅÒ§¼Å
ËÃ×ÍÃ¡ ÁÕÅÑ¡É³Ð
à»š¹àÊŒ¹ãÂÊÕàËÅ×Í§

à»š¹·ÕèÂÖ´à¡ÒÐ¢Í§àÁÅç´ 

¢ÑéÇ¼Å
¼Å¿˜¡·Í§Í‹Í¹ÁÕ¢ÑéÇÊÕà¢ÕÂÇ
àÁ×èÍàÃÔèÁá¡‹¢ÑéÇ¨Ðà»ÅÕèÂ¹à»š¹

ÊÕ¹íéÒµÒÅÍ‹Í¹

ª×èÍàÃÕÂ¡µÒÁ¶Ôè¹  

 ฟกทองเปนผักท่ีปลูกไดท่ัวทุกภาคของประเทศไทย

และมชีือ่เรียกแตกตางไปตามพืน้ท่ี 

ÀÒ¤¡ÅÒ§àÃÕÂ¡
¿˜¡·Í§

ÀÒ¤àË¹×ÍàÃÕÂ¡
ÁÐ¿˜¡á¡ŒÇ, º‹Ò¿˜¡á¡ŒÇ, 

º‹Ò¹íéÒá¡ŒÇ

Ñ̈§ËÇÑ´àÅÂàÃÕÂ¡
ÁÐ¹íéÒá¡ŒÇ

ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹àÃÕÂ¡
ËÁÒ¡Í×éÍ, ËÁÒ¡¤ÕéÊ‹Ò, 

àËÅ×Í§¤ÕéÊ‹Ò

ÀÒ¤ãµŒàÃÕÂ¡
¹íéÒàµŒÒ

ªÒÇä·ÂãËÞ‹
áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹àÃÕÂ¡
ËÁÒ¡¿˜¡àËÅ×Í§
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´Í¡ÃÙ»·Ã§¡ÃÐ´Ôè§
 ดอกฟกทองมีสีเหลืองอมสม รูปรางคลายกระดิง่

มีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม โคนกลีบ

เชื่อมติดกัน  ดอกฟกทองเปนดอกไมสมบูรณเพศ

แยกเปนดอกเพศผู และดอกเพศเมีย แตอยู ในตน

เดียวกัน

¾Ñ¹¸Ø�¾Ø‹ÁàµÕéÂ ¾Ñ¹¸Ø�à¶ÒàÅ×éÍÂ

´Í¡ÃÙ»·Ã§¡ÃÐ´Ôè§
 ดอกฟกทองมีสีเหลืองอมสม รูปรางคลายกระดิง่

มีกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม โคนกลีบ

เชื่อมติดกัน  ดอกฟกทองเปนดอกไมสมบูรณเพศ

แยกเปนดอกเพศผู และดอกเพศเมีย แตอยู ในตน

เดียวกัน

¾Ñ¹¸Ø�¾Ø‹ÁàµÕéÂ ¾Ñ¹¸Ø�à¶ÒàÅ×éÍÂ

à¶Ò¿˜¡·Í§àÅ×éÍÂä¡Å
 ฟกทองเปนพืชลมลุก มีอายุประมาณ 3-4 เดือน หลังจากออกผลและผลสุกแกแลว
ตนฟกทองจะแหงตาย  ฟกทองมีหลายพันธุ แบงตามลักษณะของลําตนได 2 กลุมคือ พันธุ
พุมเตีย้ และพันธุเถาเล้ือย

´Í¡¿˜¡·Í§à¾ÈàÁÕÂ
¨ÐÁÕ¼ÅÍ‹Í¹¾Í§ÍÍ¡ÁÒºÃÔàÇ³
â¤¹´Í¡ «Öè§à»š¹Ê‹Ç¹¢Í§ÃÑ§ä¢‹

·Õè¨Ð¾Ñ²¹Òµ‹Íä»à»š¹¼Å¿˜¡·Í§

à¡ÊÃà¾È¼ÙŒ
¡ÅÕº´Í¡

¡ÅÕº´Í¡

à¡ÊÃà¾ÈàÁÕÂ

¡ÅÕºàÅÕéÂ§

¼ÅÍ‹Í¹

´Í¡¿˜¡·Í§à¾È¼ÙŒ
à»š¹´Í¡à Ṍ èÂÇ ÁÕà¾ÕÂ§
¡ÅÕºàÅÕéÂ§ ¡ÅÕº´Í¡

áÅÐà¡ÊÃà¾È¼ÙŒ
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ÅíÒµŒ¹à¶ÒàÅ×éÍÂ 

 พันธุฟกทองที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีลําตน

เปนเถาเลื้อย ยาว 4-10 เมตร เนื้อไมคอนขางแข็ง

ลําตนเปนเหลี่ยม มีรองยาว และมีขนละเอียดปกคลุม

เมื่อจับลําตนจะรูสึกสากมือ

       ลําตนฟกทองมีหนวดหรือมือจับงอกออกมา

ตามขอ หนวดเหลานี้จะเกี่ยวพันกับตนหญา ตนไม

กอนดิน ระแนงไม ฯลฯ ชวยใหเถาตนฟกทองมั่นคง

ÃÒ¡ÅÖ¡ÂÖ´ÁÑè¹ 

 ฟกทองมีรากยาว 25-30 เซนติเมตร มีระบบ

ราก 2 ชนิด คือ รากแกว มีขนาดใหญ หยั่งลึกลงดิน

ตรง ๆ ทําหนาที่ยึดลําตนใหมั่นคง และรากฝอย

เปนรากเล็ก ๆ จํานวนมาก แตกแขนงจากรากแกว

เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดนํ้าและแรธาตุจากดิน

ãºËÂÑ¡ËŒÒàËÅÕèÂÁ 

 ฟกทองเปนพืชใบเลี้ยงคู ยอดและใบผลิออก

ตามขอ ใบฟกทองเปนใบเดี่ยว มีขนาดใหญ เปนรูป

หาเหลี่ยม ขอบใบหยักลึก มีสีเขียวเขม มีขนละเอียด

ปกคลุมทั่วเชนเดียวกับลําตน

กอนดิน ระแนงไม ฯลฯ ชวยใหเถาตนฟกทองมั่นคง เปนรากเล็ก ๆ จํานวนมาก แตกแขนงจากรากแกว

เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดนํ้าและแรธาตุจากดิน

ãºËÂÑ¡ËŒÒàËÅÕèÂÁ
ฟกทองเปนพืชใบเลี้ยงคู ยอดและใบผลิออก

ตามขอ ใบฟกทองเปนใบเดี่ยว มีขนาดใหญ เปนรูป

หาเหลี่ยม ขอบใบหยักลึก มีสีเขียวเขม มีขนละเอียด

ปกคลุมทั่วเชนเดียวกับลําตน

ÃÒ¡á¡ŒÇ ÃÒ¡½ÍÂ

11


