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ค ำน ำ
รำยงำนเล่มนี้่่จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
วิชำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 
เพื่อให้ได้ศึกษำหำควำมรู้
ในเรื่องฟักเขียวและได้ศึกษำอย่ำงเข้ำใจเพื่อ
เป็นประโยชน์กับกำรเรียน ผู้จัดท ำหวังว่ำ 
รำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำน 
หรือนักเรียน นักศึกษำ ที่ก ำลัง
หำข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หำกมีข้อแนะน ำหรือ
ข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้จัดท ำขอน้อมรับไว้
และขออภัยมำ
ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดท ำ
นำยประพัทธ์พงศ์ อนุรักษ์สกุลศรี

วันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ.2559



ฟักเขยีว
• ฟักเขียว หรือ ฟักแฟง (พันธุ์เล็ก) 

หรือเรียกสั้น ๆ ว่ำ “ฟัก” มีชื่อ
ภำษำอังกฤษว่ำ Winter melon, 
White gourd, Winter gourd, Ash 
gourd

• ฟักเขียว ชื่อวิทยำศำสตร์ Benincasa 
hispida (Thunb.) Cogn. จัดอยู่ใน
วงศ์แตง (CUCURBITACEAE

• ฟักเขียว มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ

• ฟักขี้หมู ฟักจิง มะฟักขม มะฟักหม่น มะ
ฟักหม่นขม (ภำคเหนือ), บักฟัก (ภำค
อีสำน), ฟัก ฟักขำว ฟักเขียว ฟักเหลือง 
ฟักจีน แฟง ฟักแฟง ฟักหอม ฟักขม (ภำค
กลำง), ขี้พร้ำ (ภำคใต้)

https://medthai.com/tag/CUCURBITACEAE/


ฟัก จัดเป็นพืชล้มลุกจ ำพวกไม้เถำเช่นเดียวกับ

บวบ มะระ หรือแตงชนิดอื่น ๆ มีถิ่นก ำเนิดไม่
แน่นอนระหว่ำงทวีปเอเชีย แอฟริกำ และ
อเมริกำ เพำะปลูกกันมำกในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชีย
ใต้ ลักษณะของ                                    
ผลจะเป็นรูปทรงกระบอกปลำยมน มีสีเขียวแก่

จะเรียกว่ำ “ฟัก”



ลกัษณะของฟักเขยีว
• ต้นฟักเขียว เป็นพืชอำยุสั้น ล ำต้นยำว

หลำยเมตร ล ำต้นมีสีเขียว มีขนหยำบขึ้น
ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งต้น เป็นพืชที่แตก
กิ่งก้ำนสำขำมำก ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรใช้
เมล็ด สำมำรถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทรำย 
ปลูกเพียง 3 เดือนก็สำมำรถเก็บผลผลิตได้



ใบฟักเขียว ลักษณะของขอบใบหยักเป็น
เหลี่ยม แยกออกเป็น 5-11 แฉกคล้ำยฝ่ำมือ 
ปลำยใบแหลม ขอบใบหยักแบบซี่ฟัน โคนใบ
เว้ำเป็นรูปหัวใจกวำ้ง ๆ ใบออกเรียงสลับกัน
ตำมข้อต้น ผิวใบหยำบ มีขนปกคลุมทั้งสอง
ด้ำน ใบมีสีเขียวเข้ม 
แผ่นใบกว้ำงประมำณ 10-20 เซนติเมตร
และยำวประมำณ 10-20 เซนติเมตร
ส่วนก้ำนใบยำวประมำณ 10-20 เซนติเมตร



ดอกฟักเขียว ออกดอกตำมง่ำม ดอกเป็นดอก
เดี่ยว มีสีเหลือง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะ
อยู่ต้นเดียวกัน เมื่อดอกบำนเต็มที่จะกว้ำง
ประมำณ 6-12 เซนติเมตร โดยดอกเพศผู้จะมี
ก้ำนดอกยำว 5-15 เซนติเมตร มีกลีบรองดอก
โคนเชื่อมติดกัน ปลำยแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ 
กลีบเป็นรูปไข่หัวกลับ ยำวประมำณ 3-5 
เซนติเมตร มีเส้นมองเห็นได้ชัดเจน มีเกสรตัวผู้ 
3 อันติดอยู่ใกล้กับปำกท่อดอก และอับเรณูจะ
หันออกไปด้ำนนอก ส่วนดอกเพศเมีย ก้ำนดอก
จะสั้น มีกลีบรองดอกและกลีบดอกลักษณะ
เหมือนดอกเพศผู้ เป็นรูปไข่หัวกลับหรือเป็นรูป
ทรงกระบอก ยำวประมำณ 2-4 เซนติเมตร มี
ขนยำวปกคลุมอยู่หนำแน่น มีท่อรังไข่สั้น 
ปลำยท่อแยกออกเป็น 3 แฉก



ผลฟักเขียว ลักษณะของผลเป็นรูปกลมยำว 
หรือเป็นรูปไข่แกมขอบขนำนหรือขอบขนำน
ค่อนข้ำงยำว ผลมีควำมกว้ำงประมำณ 10-20 
เซนติเมตรและยำวประมำณ 20-40 เซนติเมตร 
ผลอ่อนมีขน ส่วนผลแก่ผิวนอกมีนวลเป็นแป้งสี
ขำวเคลือบอยู่ เปลือกแข็งมีสีเขียว เนื้อด้ำนใน
มีสีขำวปนเขียวอ่อน ฉ่ ำน้ ำ เนื้อแน่นหนำ เนื้อ
ตรงกลำงฟูหรือพรุน และมีเมล็ดสีขำวอยู่
ภำยในจ ำนวนมำก



เมล็ดฟักเขียว ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่ 
เมล็ดแบน มีควำมกว้ำงประมำณ 5-7 
มิลลิเมตร และยำวประมำณ 10-15 มิลลิเมตร 
ผิวเรียบมีสีขำวหรือสีน้ ำตำลอ่อน



ประโยชน์ของฟัก
1.ผลฟักนิยมน ำมำใช้ประกอบอำหำรได้ทั้งอำหำรคำว      
และหวำน เมนูฟัก เช่น ฟักต้มรำดกะทิจิ้มน้ ำพริก 
แกงฟักเขียว แกงไก่ใส่ฟัก ต้มจืดฟัก ใส่กระดูกหมู 
แกงเขียวหวำนไก่ฟักเขียว แกงเผ็ด แกงคั่วฟักกระดูก
อ่อน แกงเลียงรวมผักใส่ฟัก ฟักเขียวผัดไข่ ฟักผัดไข่
ใส่หมูหรือกุ้งแห้ง ฟักเขียวดอง ฟักเชื่อม กวนแยม 
ฟักเขียวแช่อิ่มแห้ง ขนมฟักเขียว ขนมจันอับส ำหรับ
ไหว้ตรุษจีน ฯลฯ
2.ยอดอ่อนสำมำรถน ำมำลวกหรือต้มกับกะทิ ใช้
รับประทำนคู่กับน้ ำพริกได้
3.ใบอ่อนและตำดอกฟักเขียว สำมำรถน ำไปนึ่งหรือใส่
แกงจืดเพื่อช่วยเพิ่มรสชำติได้
4.เมล็ดสำมำรถใช้รับประทำนได้ และยังอุดมไปด้วย
น้ ำมันและโปรตีน แต่ต้องท ำให้สุกก่อนน ำมำ
รับประทำน และส ำหรับผู้ที่มีปัญหำในเรื่องระบบ
ขับถ่ำยและมีอำกำรแน่นหน้ำอก ไม่ควรรับประทำน
เมล็ดฟักเขียว
5.ขี้ผึ้งที่หุ้มผลสำมำรถน ำมำใช้ท ำเทียนได้



สรรพคุณทำงยำ

-ใบ  แก้ฟกช้ ำ แก้พิษผึ้งต่อย ช่วยรักษำ
บำดแผล แก้โรคบิด แก้ร้อนในกระหำยน้ ำ แก้
บวมอักเสบมีหนอง
-ผล ขับปัสสำวะ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ธำตุ
พิกำร แก้โลหิตเป็นพิษ บวมน้ ำ หลอดลม
อักเสบ
-เมล็ด ลดไข้ แก้ริดสีดวงทวำร แก้โรคทำงเดิน
ปัสสำวะ แก้ไตอักเสบ บ ำรุงผิว ละลำยเสมหะ
-ราก แก้ไข้ แก้กระหำยน้ ำ ถอนพิษ
เถาสด รสขมเย็น ใช้รักษำริดสีดวงทวำร มีไข้
สูง
-เปลือก บ ำบัดอำกำรบวมน้ ำ ขับปัสสำวะ 
แก้ท้องเสีย แผลบวมอักเสบมีหนอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3


อ้ำงอิง

HTTPS://MEDTHAI.COM/%E0
%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B
8%81%E0%B9%80%E0%B8%
82%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%A7/


