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ผลกลมแปน รองผลตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสีทอง

ผลรีกวางทางแนวนอน รองผลลึกปานกลาง ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง

ผลกลมแปน รองผลลึก ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสีสม

ผลกลมแปน รองผลตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสีเหลือง 

ผลกลมแปน รองผลตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระมาก เนื้อสีสม

ผลกลมแปน รองผลลึกปานกลาง ผลขนาด ปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง เน้ือสีเหลือง

ผลรีกวางทางแนวนอน รองผลลึก ผลขนาด ปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง เน้ือสีเหลือง

ผลกลมแปน รองผลลึกปานกลาง ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระเล็กนอย เน้ือสีเหลือง

ผลกลมแปน รองผลลึกตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กนอย เนื้อสีเหลือง 

ผลกลมแปน รองผลตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กนอย เนื้อสีสม

ผลรีกวางทางแนวนอน รองผลตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสีสม 

âÃ¤áÅÐáÁÅ§ÈÑµÃÙ¾×ª
ÇÔ¸Õ»‡Í§¡Ñ¹/¡Ó¨Ñ´

สาเหตุ เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis
อาการ ใบเปนแผลฉ่ำน้ำ แผลขยายตามกรอบของเสนใบยอย 

เปนรูปเหล่ียมเล็กๆ เปล่ียนเปนสีเหลือง สภาพอากาศท่ีความช้ืนสูง 
จะพบเสนใยของเชื้อรา เปนขุยสีขาวถึงเทา ตรงแผลบริเวณดาน           
ใตใบ แผลจะขยายติดตอกันเปนแผลขนาดใหญเปลี่ยนเปนส ี
น้ำตาลเขมหรือเทาดำ หากอาการรุนแรง ใบจะเหลืองและแหงตาย 
ท้ังตน  

ปองกัน กอนปลูกควรแชเมล็ดพันธุในน้ำอุนอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซ ียส 20-30 นาที หร ือคลุกเมล็ดดวยผงเช ื ้อรา 
ไตรโคเดอรมา | ตรวจแปลงปลูกอยางสม่ำเสมอ | เลี่ยงใหน้ำ 
ตอนเย็นในแปลงที่เปนโรค | ปลูกพืชหมุนเวียน 

กำจัด เม่ือพบโรค ใหเด็ดทำลายและท้ิงใหหางจากแปลงปลูก | 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงที่เปนโรค ใหเก็บซากพืชเผาทำลาย 
นอกแปลงปลูก 

ปองกัน ทำลายเศษซากฟกทองหลังเก็บเกี่ยว | กอนปลูกโรยหรือ 
พนเชื้อราเมตาไรเซียมลงดิน เพื่อกำจัดหนอนและดักแดในดิน 

กำจัด ใชสวิงโฉบ หรือพนดวยเชื้อราเมตาไรเซียม หรือสารเคมี 
อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสาร         
ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสารคารบาริล             
85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน

ปองกัน ใชกับดักที่มีสารลอลาติลัวร | โรยเชื้อราบิวเวอเรียลงดิน 
เพื่อกำจัดดักแดในดิน

กำจัด ใชกับดักที่มีสารลอลาติลัวร 

ปองกัน พนน้ำในแปลงเพิ่มความชื้นเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยไฟ
กำจัด ฉีดพนเช้ือราบิวเวอเรีย หรือยาสูบ อัตรา 300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 

ทุกๆ 7-10 วัน หรือใชสารกำจัดแมลง เชน ฟโพรนิล อิมิดาคลอพริด 
คารโบซัลแฟน สไปนีโทแรม หรือไดโนทีฟูแรน เปนตน

ปองกัน ฉีดพนเชื้อราบิวเวอเรียทุก 7-10 วัน | ติดกับดักกาวเหนียว
กำจัด ฉีดพนเชื้อราบิวเวอเรียทุก 7-10 วัน หรือฉีดพนยาสูบ อัตรา 

300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 

สาเหตุ เชื้อรา Oidium sp. 
อาการ ใบมีวงกลมสีขาวคลายผงแปง เมื่ออาการรุนแรงจะ 

ขยายคลุมเต็มผิวใบ ใบแหงกรอบเปนสีน้ำตาล 
ปองกันกำจัด ใชกำมะถันผงชนิดละลายน้ำไดในอัตรา 30-40 

กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพนชวงที่ไมมีแสงแดดหรืออากาศรอนจัด

สาเหตุ เชื้อไวรัส มีเพลี้ยออนแมลงหวี่ขาวเปนพาหะ
อาการ ใบดางเหลืองและดางเขียว มีรอยดวงดางเขียวออน 

เขียวซีดเปนวง ใบยอดหงิกงอ มวนผิดรูปราง 
ปองกัน กอนปลูกควรแชเมล็ดพันธุในน้ำอุนอุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส อยางนอย 30 นาที | รองกนหลุมดวยเชื ้อรา 
ไตรโคเดอรมา 1 ชอนชา/ตน | ปลูกพืชหมุนเวียน

กำจัด แมลงพาหะดวยเช้ือราบิวเวอเรียหรือสารอิมิดาโคลพริด 
10% เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 
5% เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 
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¿˜¡·Í§ เปนพืชฤดูเดียว จัดอยูในวงศแตง (Cucurbitaceae) ประเทศไทยมีพื ้นที ่ 
ปลูกฟกทองกวา 34,000 ไร ผลผลิตกวา 166,000 ตัน เฉลี่ย 3.6 ตันตอไร (ป 2560) พันธุฟกทอง 
ในประเทศไทยแบงตามลักษณะพันธุกรรม ขนาดผลและชนิด ซึ่งที่นิยมปลูก ไดแก Cucurbita            
moschata Duch. ex Poir น้ำหนักผล 3-7 กิโลกรัม ผลกลมแปน สีเปลือกสีเข ียว-น้ำตาล 
ผิวขรุขระแบบหนังคางคก เนื้อหนา สีเหลือง-เขียว รสชาติมัน และ Cucurbuta maxima Duch. ex Lam 
หรือท่ีเรียกวา ฟกทองญ่ีปุน ฟกทองไตหวัน น้ำหนักผล 1.5-2.0 กิโลกรัม ผลกลม สีเปลือกสีเขียว ผิวเรียบ เน้ือหนา 
สีเหลืองสม รสชาติหวานมัน

(กิโลกรัม) (ตัน/ไร)
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ใชเมล็ดพันธุ 120-150 กรัม/ไร -> ดินเพาะกลา ดิน:ปุยหมัก:ขุยมะพราว (1:1:1 โดยปริมาตร) -> 
ใหน้ำเชาและเย็น -> กอนยายปลูก 3 วัน ใหน้ำตอนเชา -> มีใบจริง 1 ใบ หรือกลาอายุ 9–12 วัน 
ยายปลูกลงแปลงเวลา 14.00–18.00 น.

¡ÒÃà¾ÒÐ¡ÅŒÒ¤ÇÃà¼×èÍ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§ÍÑµÃÒ¤ÇÒÁ§Í¡¢Í§àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� áÅÐµŒ¹¡ÅŒÒµÒÂ 
ËÅÑ§¡ÒÃÂŒÒÂ»ÅÙ¡äÇŒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÃŒÍÂÅÐ 20–30

»¯Ô·Ô¹¡ÒÃ»ÅÙ¡
บมในถุงพลาสติกที ่เจาะรูใหน้ำเขาได -> แชน้ำสะอาดไว 4 ชั ่วโมง -> 
นำถุงที่ใสเมล็ดพันธุที่อวบน้ำ หอดวยผาชุบน้ำหมาดๆ ใสลงในถุงพลาสติก 
รัดปากถุงใหแนน -> บมท่ีอุณหภูมิปกตินาน 12–24 ช่ัวโมง -> รากเร่ิมงอกยาว 
0.5 เซนติเมตร จึงนำเมล็ดพันธุไปเพาะ

ไถพรวน 1 ครั้ง -> ปกหลักไมทุกระยะ 1 และ 4 เมตรของพื้นที่ -> ไถเปดรองลึก 30 เซนติเมตร 
ตามแนวหลักไม -> ใสปุยหมักรองพื้น 0.5-1.0 ตัน/ไร ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร -> 
ไถกลบรองน้ำและปุยรองพื้น ไดแปลงกวาง 4.5 เมตร รองน้ำกวาง 50 เซนติเมตร

 กรณีหยอดเมล็ดพันธุ 1-2 เมล็ดตอหลุม -> มีใบจริง 1-2 ใบ หรือ                   
หลังปลูก 7-10 วัน -> ถอนแยกตนกลาที่ไมงอก 

สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร -> 
พรวนดินรอบโคนตน โรยปุย -> กลบปุย 
และดิน

สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโ,กรัม/ไร -> 
ไถพรวนเปดรองในแนวปลูกดานในทั้งสอง
ดาน -> ไถหางจากโคนตน 20 เซนติเมตร 
-> ใสปุยแตงหนาตามรอง
กลบรองใสปุย

ตัดยอดเมื่อมี 5 ใบ เด็ดยอดสวนของเถาหลักทิ้ง
ใหแตกเถาแขนง 2–4 เถา -> จัดเถาเลื้อยเขาหากัน -> กำจัดวัชพืช

ฟกทองมีดอกแยกเพศอยูภายในตนเดียวกัน ดอกบานตอนเชาและอาศัยแมลงพาหะ 
ชวยผสมเกสรใหติดผล หากพบวามีแมลงพาหะชวยผสมเกสรจำกัด ตองชวยผสมเกสร -> 
งดพนสารเคมีทุกชนิดเพื่อไมใหแมลงพาหะตายหรือเปนหมัน

ผลฟกทองเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลืองจัด
และมีนวลหรือสารไขมันสีขาวที่ผล 
         เถาสีน้ำตาลเขม การเก็บเก่ียว 
         2–3 ครั ้ง ใชเวลาเก็บเกี ่ยว 
         15–20 วัน

เก็บเกี ่ยวผลที ่แกจ ัด ผลสีเหลืองมีนวล       
ขาวชัดเจน -> บมผลแกในที่รมและเย็น 
อยางนอย 30 วัน ใหผลแกจัดและเมล็ดพันธุ 
สะสมอาหารเต็มที่

ผ าผลแกตามความยาวของผล ใชมือหรือชอนควักเมล็ดออกมา -> 
บมเมล็ดในถังพลาสติก หรือถุงพลาสติกอยางนอย 12 ชั ่วโมง -> 
ลางเมล็ดใหสะอาด -> ตากใหแหงสนิท 2–3 แดด -> บรรจุในภาชนะอับลม 
เก็บในที่รม อากาศถายเท

àµÃÕÂÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�

ã¹Ä´ÙË¹ÒÇ º‹ÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�ã¹¡Å‹Í§¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèãªŒËÅÍ´ä¿¿‡Ò            
à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁÍØ‹¹á¡‹àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� ÍØ³ËÀÙÁÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁµ‹Í¡ÒÃ§Í¡¢Í§

àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� 25–30 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊáª‹¹éÓ 4 ªÑèÇâÁ§ º‹Á·Ôé§äÇŒ 12-24 ªÑèÇâÁ§ ÃÒ¡àÃÔèÁ§Í¡

10 ÇÑ¹ ãÊ‹»Ø‰Âáµ‹§Ë¹ŒÒ¤ÃÑé§·Õè 1

20 ÇÑ¹ ãÊ‹»Ø‰Âáµ‹§Ë¹ŒÒ¤ÃÑé§·Õè 2

10–15 ÇÑ¹ µÑ´áµ‹§

40–50 ÇÑ¹ ¼ÊÁà¡ÊÃ

40–70 ÇÑ¹ ÃÐÂÐµÔ´¼Å 80–100 ÇÑ¹ ÃÐÂÐ¼Åá¡‹ 100–130 ÇÑ¹ à¡çºàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø� 

130–140 ÇÑ¹ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�

»ÅÙ¡¿˜¡·Í§Ë‹Ò§¨Ò¡¢Íºá»Å§ 25 à«¹µÔàÁµÃ ÃÐÂÐÃÐËÇ‹Ò§µŒ¹áÅÐá¶Ç 1 áÅÐ 4 àÁµÃ 
¨Ó¹Ç¹ 1-2 µŒ¹µ‹ÍËÅØÁ »ÅÙ¡ 2 á¶ÇàÅ×éÍÂà¢ŒÒËÒ¡Ñ¹ ¨Ó¹Ç¹ 800-1,200 µŒ¹/äÃ‹ 

¤ÅØÁ¾ÅÒÊµÔ¡ ËÃ×Í¿Ò§¢ŒÒÇ ¡ÇŒÒ§ 1.5 àÁµÃ

(5 ÇÑ¹) àµÃÕÂÁ¾×é¹·Õè»ÅÙ¡

ËÅÑ§ÂŒÒÂ»ÅÙ¡ 5–7 ÇÑ¹ ãËŒÂŒÒÂ»ÅÙ¡ «‹ÍÁá«ÁµŒ¹¡ÅŒÒ·ÕèµÒÂËÃ×ÍäÁ‹á¢ç§áÃ§

ËÅÑ§ÂŒÒÂ»ÅÙ¡ 30–40 ÇÑ¹ ¾º´Í¡à¾È¼ÙŒã¡ÅŒâ¤¹µŒ¹ Ê‹Ç¹´Í¡à¾ÈàÁÕÂ 
à¡Ô´ËÅÑ§ÂŒÒÂ»ÅÙ¡ 40–50 ÇÑ¹ à́ ç´´Í¡à¾ÈàÁÕÂ´Í¡áÃ¡·Ôé§ à¾ÃÒÐãº ÅÓµŒ¹ 
áÅÐ¼ÅÂÑ§äÁ‹ÊÁºÙÃ³� àÃÔèÁ»Å‹ÍÂãËŒµÔ´¼Åã¹´Í¡à¾ÈàÁÕÂ´Í¡·Õè 2 à»š¹µŒ¹ä» 

ËÒ¡á´´¨Ñ´
¤ÇÃµÒ¡àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�
ã¹·ÕèÃ‹Áà¾×èÍÊÕàÁÅç´

äÁ‹¤ÅéÓ

(0 ÇÑ¹) ÂŒÒÂ»ÅÙ¡

เลือกผลที่ติดในระยะแรก 
2-3 ผล/ตน ผลสมบูรณ 
3-4 ผล/ตน

´Í¡à¾ÈàÁÕÂã¹à¶Òá¢¹§ÁÕÁÒ¡¡Ç‹Òà¶ÒËÅÑ¡ ¡ÒÃµÑ´áµ‹§·ÓãËŒà¡Ô´´Í¡à¾ÈàÁÕÂ 
áÅÐµÔ´¼ÅàÇÅÒã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ µÓáË¹‹§¢ŒÍ·ÕèÍÒÂØà·‹Ò¡Ñ¹ ÍÒÂØà¡çºà¡ÕèÂÇ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ 

áÅÐª‹Ç§àÇÅÒà¡çºà¡ÕèÂÇÊÑé¹¡Ç‹Ò»Å‹ÍÂãËŒàÅ×éÍÂáÅÐµÔ´¼ÅµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ

15  15  15

15  15  15
(9–12 ÇÑ¹) à¾ÒÐ¡ÅŒÒ

¿˜¡·Í§à»š¹¾×ª¼ÊÁ¢ŒÒÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔâ´ÂÍÒÈÑÂÅÁáÅÐáÁÅ§ à̈ ÃÔÞàµÔºâµä´Œ´Õã¹¾×é¹·ÕèÃÒº¶Ö§ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÙ§¨Ò¡¹éÓ·ÐàÅ 
1,500 àÁµÃ ã¹ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹áÅÐáËŒ§ ÍØ³ËÀÙÁÔ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 18-27 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ à̈ ÃÔÞàµÔºâµä´Œ´Õã¹´Ô¹Ã‹Ç¹»¹·ÃÒÂ 
ÁÕ¤‹Ò¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´´‹Ò§ 5.5-6.8 Ä´Ù¡ÒÅ¼ÅÔµ¿˜¡·Í§·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¤×Í ÊÔ§ËÒ¤Á-Á¡ÃÒ¤Á à¡çºà¡Õ èÂÇä´ŒµÑ é§áµ‹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á- 
àÁÉÒÂ¹ã¹»‚¶Ñ´ä»

ใบเดี่ยวขนาดใหญ มีขนคายมืออยูทั่วไป เนื้อใบนิ่ม
รูปราง 5-7 เหลี่ยม หรือเกือบกลม ริมใบหยัก
เวาลึก 5-7 หยัก ใบกวาง 10-20 เซนติเมตร
ยาว 15-30 เซนติเมตร

ãº

àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�
รูปรางคลายไขแบนจำนวน 100-300 เมล็ดตอผล

ÃÐººÃÒ¡áÅÐÅÓµŒ¹
รากแข็งแรง แผขยาย
แนวขนานกับพื้นดิน
ลำตนเปนเถาเลื้อย 

เถามีขนหยาบและยาว

´Í¡áÅÐà¾È
(เพศผู เพศเมีย)

ÅÑ¡É³Ð¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ�¢Í§¿˜¡·Í§

¼Å
รูปรางและขนาด
แตกตางตามพันธุ 

ÊÔ§ËÒ¤Á ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ µØÅÒ¤Á ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á Á¡ÃÒ¤Á ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�

100 ÇÑ¹

ÁÕ¹Ò¤Á àÁÉÒÂ¹

100 ÇÑ¹

ÃÐÂÐà¡çºà¡ÕèÂÇàÁÅç´¾Ñ¹¸�ØÃÐÂÐ¼ÊÁà¡ÊÃà¾ÒÐàÁÅç´¾Ñ¹¸�Ø ÂŒÒÂ»ÅÙ¡

10
ÇÑ¹

40
ÇÑ¹

60
ÇÑ¹

10
ÇÑ¹

40
ÇÑ¹

60
ÇÑ¹


