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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 8 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 8 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากคัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) และสกัดสายพันธุ์แท้ จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี ระหว่าง 
ตุลาคม 2544 ถึง กันยายน 2559 โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ช่ือเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา) ได้สนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลแตง” คัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์ ช่ัวท่ี 1 (ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547) ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือ
พันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวที่ 2 ถึง 5 (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2556) และโครงการ 
“การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวท่ี 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 8 ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน 
ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง และเนื้อสีทอง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ยาวประมาณ 230.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 20.4 เซนติเมตร ยาว 21.6 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 16.6 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 9.0 เซนติเมตร 

ยาว 9.3 เซนติเมตร 
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ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง กว้าง 
16.4 เซนติเมตร เนื้อหนา 2.2 เซนติเมตร เนื้อสีทอง น้ าหนักผล 1.3 กิโลกรัม ผลผลิต 
2.2 ตันต่อไร่ 

เมล็ด เมล็ดสีครีม 
 
 

 
ฟักทองพันธุท์องล้านนา 8 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 9 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 9 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการคัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) และสกัดสายพันธุ์แท้. จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี ระหว่าง 
ตุลาคม 2544 ถึง กันยายน 2559 โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ช่ือเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา) ได้สนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลแตง” คัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์ ช่ัวท่ี 1 (ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547) ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือ
พันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการ สกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวที่ 2 ถึง 5 (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556) และโครงการ 
“การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวท่ี 6 ถึง 7 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 9  ท่ีมีลักษณะผลรีกว้างทาง
แนวนอน ร่องผลลึกปานกลาง และเนื้อสีเหลืองส้ม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 270.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลม 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 20.5 เซนติเมตร ยาว 21.9 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ความ

ยาวก้านใบ 16.3 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 9.0 เซนติเมตร 

ยาว 12.5 เซนติเมตร 
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ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลรีกว้างทางแนวนอน ร่องผลลึกปานกลาง ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระ
ปานกลาง เนื้อสีเหลืองส้ม น้ าหนักผล 1.5 กิโลกรัม ผลผลิต 2.8 ตันต่อไร่ 

เมล็ด เมล็ดสีครีม 
 

 
 

ฟักทองพันธุท์องล้านนา 9 
  



6 
 

ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 10 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 10 เป็นพันธุ์แท้ ท่ีได้มาจากการคัดเลือกแบบวงจร (S1 
recurrent selection) และสกัดสายพันธุ์แท้. จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี 
ระหว่าง ตุลาคม 2544 ถึง กันยายน 2559 โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ช่ือเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา) ได้สนับสนุนโครงการ “การพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลแตง” ระหว่างปีพ.ศ. 2544-2547  
คัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent selection) 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์ ช่ัวท่ี 1 ต่อมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการ “หน่วย
บริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการ สกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 2 ถึง 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 
และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวท่ี 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 10 ท่ีมีลักษณะ ผลกลมแป้น 
ร่องผลลึก ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง และเนื้อสีส้ม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 252.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลม 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 17.7 เซนติเมตร ยาว 18.5 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ความ

ยาวก้านใบ 16.7 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 6.0 เซนติเมตร 

ยาว 7.9 เซนติเมตร 
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ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลลึก ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อ
สีส้ม น้ าหนักผล 1.0 กิโลกรัม ผลผลิต 1.2 ตันต่อไร่ 

เมล็ด เมล็ดสีครีม 
 
 

 
ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 10 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 11 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 11 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 2 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559) และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือก ช่ัวที่ 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 11 
ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง และเนื้อสีเหลือง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 404.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 19.9 เซนติเมตร ยาว 21.5 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 18.3 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 8.0 เซนติเมตร 

ยาว 10.2 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสี

เหลือง น้ าหนักผล 1.2 กิโลกรัม ผลผลิต 1.3 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 11 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 12 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 12 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 2 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559) และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือก ช่ัวท่ี 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 
12 ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระมาก และเนื้อสีส้ม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 331.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 16.6 เซนติเมตร ยาว 17.3 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 17.4 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 9.0 เซนติเมตร 

ยาว 8.4 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระมาก เนื้อสีส้ม 

น้ าหนักผล 1.4 กิโลกรัมผลผลิต 1.3 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 12 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 13 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 13 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 2 เดือน ระหว่างพฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  ในโครงการ “ หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559  และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือก ช่ัวท่ี 6 จึงได้ สายพันธุ์ทองล้านนา 13 
ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลลึกปานกลาง ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง และเนื้อสีเหลือง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 349.6 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและ

สัน มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 17.8 เซนติเมตร ยาว 18.4 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 18.6 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant)  ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 10 .5 

เซนติเมตร ยาว 11.5 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลลึกปานกลาง ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปาน

กลาง เนื้อสีเหลือง น้ าหนักผล 1.6 กิโลกรัมผลผลิต 2.1 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 13 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 14 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 14 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้พันธุ์ท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 5 เดือน ระหว่างสิงหาคม 2552 ถึง มกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559) และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวที่ 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 14 
ท่ีมีลักษณะผลรีกว้างทางแนวนอน ร่องผลลึก ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปานกลาง เนื้อสีเหลือง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 329.5 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและสัน 

มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 17.7 เซนติเมตร ยาว 18.5 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 16.0 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 6.0 เซนติเมตร 

ยาว 10.0 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลรีกว้างทางแนวนอน ร่องผลลึก ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระปาน

กลาง เนื้อสีเหลือง น้ าหนักผล 1.9 กิโลกรัมผลผลิต 2.5 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 14 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 15 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 15 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้ฟักทองท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 5 เดือน ระหว่างสิงหาคม 2552 ถึงมกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในโครงการ“หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559 และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวที่ 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 15 
ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลลึกปานกลาง ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระเล็กน้อย และเนื้อสีเหลือง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 386.2 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและสัน 

มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 20.8 เซนติเมตร ยาว 22.3 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 19.0 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 9.0 เซนติเมตร 

ยาว 12.3 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลลึกปานกลาง ผลขนาดปานกลาง ผิวขรุขระ

เล็กน้อย เนื้อสีเหลือง น้ าหนักผล 1.3 กิโลกรัมผลผลิต 1.5 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 15 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 16 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 16 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากสกัดสายพันธุ์แท้ จ านวน 6 ช่ัว 
จนกระท่ังได้ฟักทองท่ีมีลักษณะคงท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 7 ปี 5 เดือน ระหว่างสิงหาคม 2552 ถึง มกราคม 
2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในโครงการ“หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 1 ถึง 5 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559) และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน้ ามันและสารพฤกษเคมีสูง” 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวที่ 6 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 16 
ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลลึกตื้น ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กน้อย และเนื้อสีเหลือง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 348.6 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและสัน 

มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 22.0  เซนติเมตร ยาว 22.8 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้าน

ใบยาว 18.8 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง  
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลลึกต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กน้อย เนื้อสี

เหลือง น้ าหนักผล 1.6 กิโลกรัมผลผลิต 1.7 ตันต่อไร่ 
เมล็ด เมล็ดสีครีม 
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ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 16 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 17 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 17 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากคัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) และสกัดสายพันธุ์แท้.ระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี ระหว่าง ตุลาคม 2544 ถึง กันยายน 2559 โดย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ช่ือเดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ได้สนับสนุนโครงการ “การ
พัฒนาพันธุ์พืชตระกูลแตง” ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 คัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent selection) 
2 รอบ และสกัดสายพันธุ์ ช่ัวท่ี 1 ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการ สกัด
สายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 2 ถึง 5 (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556) และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมี
น้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวที่ 6 
จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 17 ท่ีมีลักษณะผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กน้อย เนื้อสีส้ม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 318.9 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและสัน 

มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 16.4 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 12.8 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 7.7 เซนติเมตร 

ยาว 11.0 เซนติเมตร 
ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลกลมแป้น ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเล็กน้อย เนื้อสีส้ม 

น้ าหนักผล 1.5 กิโลกรัมผลผลิต 1.5 ตันต่อไร่ 
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เมล็ด เมล็ดสีครีม 
 
 

 
ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 17 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.)  
พันธุ์ทองล้านนา 18 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 1. 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 1. 0-53921444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 18 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากคัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent 
selection) และสกัดสายพันธุ์แท้ ระยะเวลาด าเนินการ 19 ปี ระหว่าง ตุลาคม 2543 ถึง กันยายน 2561 โดย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ช่ือเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ได้สนับสนุนโครงการ “การ
พัฒนาพันธุ์พืชตระกูลแตง” ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547คัดเลือกแบบวงจร (S1 recurrent selection) 2 
รอบ และสกัดสายพันธุ์ ช่ัวท่ี 1 ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการ “หน่วยบริหารเช้ือพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” ด าเนินการ สกัด
สายพันธุ์แท้ ช่ัวท่ี 2 ถึง 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 และโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมี
น้ ามัน และสารพฤกษเคมีสูง” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณ 2559 คัดเลือกช่ัวที่ 6 
ถึง 8 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 18 ท่ีมีลักษณะผลรีกว้างทางแนวนอน ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเปา
นกลาง เนื้อสีส้ม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฟักทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.  

วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย ความยาวเถา 438.0 เซนติเมตร ล าต้นเป็นเหล่ียมและสัน 

มีขนปกคุลมเล็กน้อย 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 25.4 เซนติเมตร ยาว 26.6 เซนติเมตร แผ่นใบย่น โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบ

ยาว 22.4 เซนติเมตร 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศเมียสีเหลือง กว้าง 10.0 เซนติเมตร 

ยาว 13.5 เซนติเมตร 
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ผล ผลแบบแตง (pepo) ผลรีกว้างทางแนวนอน ร่องผลต้ืน ผลขนาดเล็ก ผิวขรุขระเปานก
ลาง เนื้อสีส้ม น้ าหนักผล 2.2 กิโลกรัม ผลผลิต 2.1 ตันต่อไร่ 

เมล็ด เมล็ดสีครีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 18 

 


