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การศึกษาความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมด้ วยเครื่ องหมายดีเอ็นเอ SRAP และลักษณะคุณภาพผล
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บทคัดย่ อ
สายพันธุ์ฟักทองที่นํามาศึกษาเป็ นฟั กทองพันธุ์การค้ า 11 พันธุ์และฟั กทองพันธุ์พืน้ เมือง 2 พันธุ์ โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุก รรมของฟั ก ทองดังกล่าวด้ วยเครื่ องหมายดี เอ็นเอ sequencerelated amplified polymorphism (SRAP) และลักษณะคุณภาพผลคือ เปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ นํ ้าหนัก
แห้ ง และค่าสีเนื ้อผลด้ วยวิธี Hunter System ซึง่ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ SRAP จํานวน 8 ไพรเมอร์ พบว่า มีจํานวนแถบ
ดีเอ็นเอที่แตกต่างกันจํานวน 43 แถบ มีค่า Dice similarity coefficient อยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.925 จากการจัด
กลุ่มโดยวิธี UPGMA สามารถจัดกลุ่มฟั กทองทัง้ 13 พันธุ์ได้ 3 กลุ่ม และฟั กทองญี่ ปุ่น ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด
ฟั ก ทองลูก ผสมที่ นํ ามาทดสอบถูกจัด อยู่ใ นกลุ่ม เดี ย วกัน และจัด อยู่ต่างกลุ่มกับ พันธุ์ ผ สมเปิ ด เมื่อนํ าลัก ษณะ
คุณภาพผลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยวิธี Principal Component Analysis พบว่า PC1 และ PC2 อธิบายผล
ความสัมพันธ์ได้ ทงหมด
ั้
82.88 % ฟั กทองส่วนใหญ่มีค่าเปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ ความสว่าง
และค่าสีเหลืองของเนื ้อผล ที่แสดงสีเหลืองใกล้ เคียงกัน ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากฟั กทองพันธุ์การค้ าได้ รับการปรับปรุ ง
พันธุ์ให้ มีสีเหลือง ต่างจากพันธุ์พื ้นเมืองที่มีสีเหลืองซีด และมีฟักทองเพียง 3 พันธุ์คือ ทองอําไพ-342 ข้ าวตอก-573
และบึงกาฬเท่านัน้ ที่มีสีเหลืองเข้ ม และเปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ สงู

ABSTRACT
Sequence-related amplified polymorphism (SRAP) and fruit qualities (total soluble solid (TSS),
percent of dry weight (%DW), flesh colors of Hunter System) were used for genetic relationship
determination of eleven commercial and two landrace cultivars. For SRAP markers, eight primers
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amplified 43 polymorphic bands and Dice similarity coefficient between 0.425 and 0.925. All 13
pumpkin cultivars were clustered into 3 groups based on UPGMA clustering method. Japan cultivar
was outgroup and F 1 hybrid cultivars were clustered in the same group. Open-pollinated cultivars were
separated from F 1 hybrid cultivars. Principal component analysis based on fruit quality data gave
82.88% total variability explained by two PCs. Most Thai pumpkin cultivars were similar in TSS, %DW,
lightness and yellow color. Three cultivars as Thongumpai-342, Koatok-573 and Beungkan, were
outstanding with dark yellow and high TSS. All commercial cultivars were different from landrace
cultivars because two landrace cultivars were pale yellow flesh.
Key Words: Pumpkin, DNA markers, Total soluble solid, Dry weight
e-mail address: agrana@ku.ac.th

คํานํา

ฟั กทองที่นิยมบริ โภคในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Cucurbita moschata จากข้ อมูลของ AVRDC
(2007) รายงานว่า มีพื ้นที่ปลูกฟั กทองในประเทศไทยประมาณ 112,500 ไร่ คิดเป็ น 2.3% ของพื ้นที่ปลูกผักทังหมด
้
ในประเทศ ผลฟั กทองมีคาร์ โบไฮเดรตสูงจากแป้งที่มีอยู่ในเนือ้ ฟั กทอง และสารเบต้ าแคโรทีนที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ร่ างกายอย่างยิ่ง ผักในกลุ่มฟั กทอง มีความหลากหลายของ ขนาด รู ปร่ าง และสีของผล ตลอดจน ปริ มาณของ
สารสําคัญ ดังนัน้ การประเมินพันธุ์เพื่อใช้ เป็ นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุ งพันธุ์ จึงสามารถใช้ ข้อมูลทังสั
้ ณฐาน
วิทยาและเครื่ องหมายโมเลกุลซึง่ Wessel-Beaver (1995) ได้ รายงานการประเมินแหล่งพันธุกรรมของฟั กทองใน
U.S. National Plant Germplasm System พบว่ามีเพียง 54% เท่านันที
้ ่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีสามารถนํามาใช้ ในการ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เนื่ องจากข้ อจํ ากัด อัน เกิ ด จากความสามารถในการปรั บ ตัวของพัน ธุ์ Ferriol et al. (2004)
ทําการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ C. moschata พบว่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลักที่ใช้ ในการ
จัด กลุ่มฟั กทองได้ ชัด เจนในการศึก ษาครั ง้ นี ค้ ือ รู ปร่ างผล นํ า้ หนัก ผล ความยาวผล และความยาวเมล็ด ส่วน
เครื่ องหมายโมเลกุลสองชนิดคือ AFLP (amplified fragment lehgth polymorphism) และ SRAP (sequencerelated amplified polymorphism) สามารถแยกกลุ่ม C. moschata ตามแหล่งที่มาของพันธุ์คือ อเมริ กา อเมริ กา
ใต้ และสเปน ได้ อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเครื่ องหมายโมเลกุลดังกล่าว
Gwanama et al. (2000) ใช้ เครื่ องหมายโมเลกุลชนิด RAPD เพื่อศึกษาฐานพันธุกรรมของ C. moschata จาก
อัฟริ กากลางตอนใต้
สํ าหรั บ พัน ธุ์ ฟั ก ทองของไทยที่ เกษตรกรนิ ย มปลูก เป็ นการค้ า มี แ หล่ง ที่ ม าของเมล็ด พัน ธุ์ ทัง้ จากพัน ธุ์
พื ้นเมืองที่คดั เลือกและเก็บพันธุ์ไว้ ใช้ โดยเกษตรกรเอง และเมล็ดพันธุ์จากบริ ษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงการค้ าที่มีทงพั
ั ้ นธุ์
ผสมเปิ ด และพันธุ์ลกู ผสมซึง่ ข้ อดีของพันธุ์ลกู ผสมคือให้ ผลผลิต คุณภาพดี และมีความสมํ่าเสมอ แตกต่างจากพันธุ์
ผสมเปิ ด ฟั กทองจึงเป็ นพื ชที่ น่าสนใจในการศึกษา เนื่ องจากในตลาดมีความหลากหลายของพันธุ์ฟักทองจาก
บริ ษั ท เอกชนต่ า งๆ ซึ่ง แต่ ล ะพัน ธุ์ จ ากแต่ ล ะบริ ษั ท มี ข้ อดี แ ละข้ อ เสี ย แตกต่ า งกัน ดัง นัน้ การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฟั กทองพันธุ์การค้ า พันธุ์พื ้นเมือง และศึกษาคุณลักษณะคุณภาพผลผลิต เช่น เปอร์ เซ็นต์
นํ ้าหนักแห้ ง ปริ มาณของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ และสีของเนื ้อผล รวมถึงการประเมินความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมด้ วย
เครื่ องหมายดีเอ็นเอ SRAP (Li and Quiros, 2001) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ฟักทองต่อไปในอนาคต
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พันธุ์ฟักทองที่ใช้ ในการศึกษา
ฟั กทองพันธุ์การค้ าจํานวน 11 พันธุ์ ประกอบด้ วย ฟั กทองพันธุ์ผสมเปิ ด 4 พันธุ์ คือ ฟั กทองญี่ ปุ่น หนัง
คางคกตราปลาทอง ลายข้ าวตอก K-Golden ฟั กทองพันธุ์ลูกผสม 7 พันธุ์ คือ ข้ าวตอก-573 ทองอําไพ-342 ศรี
เชียงใหม่ บึงกาฬ จินดา-2003 ทองคํา-443 Earlyprice และพันธุ์พื ้นเมือง 2 พันธุ์คือ China-1 และพันธุ์กระโถน
การตรวจสอบความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมด้ วย SRAP markers
สกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อนฟั กทองแต่ละสายพันธุ์ตามวิธีของ (Agrawal et al., 1995) นําดีเอ็นเอที่สกัดได้ มา
ทําปฏิกิริยา PCR โดยใช้ เทคนิค SRAP ใช้ ไพรเมอร์ 8 คู่ (Table 1) ประกอบด้ วย 100 ng/µl DNA template 5 µM
SRAP Forward และ Reverse primer, 1XPCR buffer 200µM dNTP, 2.5 mM MgCl 2 , 1 U Taq polymerase ทํา
ปฏิกิริยาที่ pre-denaturation 95 องศาเซลเซียส 3 นาที จํานวน 1 รอบ จากนันทํ
้ าปฏิกิริยา 35 รอบประกอบด้ วย
94 องศาเซลเซียส 1 นาที 47 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 1 นาทีและ final extension ที่ 72 องศา
เซลเซียส 5 นาที จากนันตรวจสอบดี
้
เอ็นเอด้ วย 6%denaturing polyacrylamide gel electrophoresis บันทึกผล
โดยการให้ คะแนนแถบดีเอ็นเอของแต่ละตัวอย่าง ให้ 1 แทนการปรากฏแถบดีเอ็นเอ และ 0 แทนการไม่ปรากฏแถบ
ดีเอ็นเอ นําค่าที่ได้ มาคํานวณหาความคล้ ายคลึงกัน (Dice similarity) และสร้ าง Dendrogram ด้ วยวิธี UPGMA
(unweighted pair–group method with arithmatic average)
Table 1 List of SRAP primer sequence
Primer

Forward Sequence

Reverse Sequence

1

ME1 : 5’-TGAGTCCAAACCGGATA-3’

EM2 : 5’-GACTGCGTACGAATTTGC-3’

2

ME1 : 5’-TGAGTCCAAACCGGATA-3’

EM3 : 5’-GACTGCGTACGAATTGAC-3’

3

ME2 : 5’-TGAGTCCAAACCGGAGC-3’

EM3 : 5’-GACTGCGTACGAATTGAC-3’

4

ME5 : 5’-TGAGTCCAAACCGGAAG-3’

EM2 : 5’-GACTGCGTACGAATTTGC-3’

5

ME3 : 5’-TGAGTCCAAACCGGAAT-3’

EM5 : 5’-GACTGCGTACGAATTAAC-3’

6

ME4 : 5’-TGAGTCCAAACCGGACC-3’

EM4 : 5’-GACTGCGTACGAATTTGA-3’

7

ME4 : 5’-TGAGTCCAAACCGGACC-3’

EM5 : 5’-GACTGCGTACGAATTAAC-3’

8

ME5 : 5’-TGAGTCCAAACCGGAAG-3’

EM3 : 5’-GACTGCGTACGAATTGAC-3’

การประเมินคุณลักษณะทางคุณภาพผลผลิต
ปลูกฟั กทองทัง้ 13 พันธุ์และเก็บเกี่ยวผลผลิตด้ วยดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรใช้ คือ ขัว้ ผลเปลี่ยนเป็ นสี
นํ ้าตาล ขนบริ เวณขัวผลนิ
้ ่มและผลขึ ้นแป้งนวล นําผลผลิตที่เก็บได้ มาบันทึกข้ อมูลคุณภาพผลผลิตด้ วยการวัดสีของ
เนือ้ ผลโดยใช้ เครื่ อง color reader รุ่ น CR-10 ใช้ วิธี Hunter System ซึ่งเป็ นค่าทางคณิ ตศาสตร์ ที่บอกความ
แตกต่างของสีในเชิงปริ มาณสัมพันธ์โดยตรงกับสีที่ตามองเห็น ประกอบด้ วย 3 ค่า คือ ค่า L เป็ นค่าความสว่าง มีค่า
ตังแต่
้ 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) ค่า a หมายถึง สีแดง-สีเขียว และค่า b หมายถึง สีเหลือง-สีนํ ้าเงิน ปริ มาณของแข็ง
ที่ละลายนํ ้าได้ ในเนื ้อผลทัง้ หมดซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นนํ ้าตาลซูโครส เป็ นค่าที่วดั ได้ จากเครื่ อง Reflectometer มีหน่วย
เป็ นเปอร์ เซ็นต์เทียบกับนํ ้าตาลซูโครส ยิ่งมีคา่ มากแสดงว่าฟั กทองพันธุ์นนมี
ั ้ ความหวานมาก และนํ ้าหนักแห้ งเนื ้อผล
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โดยนําไปอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ผลลักษณะคุณภาพผลผลิตด้ วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของฟั กทองพันธุ์ตา่ งๆ จากข้ อมูล 5 ลักษณะ ด้ วยวิธี principal component analysis โดยใช้ ค่าเฉลี่ยแต่ละพันธุ์บน
พื ้นฐาน correlation ระหว่าง เปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง ค่าสีเนื ้อผลจากค่า L ค่า a
และค่า b ด้ วยโปรแกรม PAST version 2.17 (Hammer, 2012)

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการนําฟั กทองจํานวน 13 พันธุ์ มาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมด้ วยเครื่ องหมายดีเอ็นเอ
SRAP จาก 8 ไพรเมอร์ พบว่า มีจํานวนแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างจํานวน 43 แถบ โดยมีค่า Dice similarity coefficient
อยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.925 ซึง่ ฟั กทองพันธุ์ข้าวตอก-573 และพันธุ์บึงกาฬมีความใกล้ ชิดทางพันธุกรรมมากที่สดุ
ฟั กทองทัง้ 13 พันธุ์ถูกจัดกลุ่มเป็ น 3 กลุ่ม และมี 1 พันธุ์ที่ไม่สามารถจัดเข้ ากับกลุ่มใด กลุ่มที่ 1 ประกอบด้ วย
ฟั กทอง 2 พันธุ์คือ ลายข้ าวตอก และพันธุ์พื ้นเมืองของจีน มีค่า similarity coefficient 0.636 ซึง่ ทัง้ 2 พันธุ์เป็ นพันธุ์
ผสมเปิ ด ฟั กทองจากประเทศจีนมีความแตกต่างจากฟั กทองพันธุ์อื่นๆ ของประเทศไทยเนื่องจากฟั กทองของไทยถูก
จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้ วยฟั กทองจํานวน 8 พันธุ์ โดยฟั กทองในกลุ่ม 2 นี ้ถูกแบ่งออกเป็ น subgroup 2A
ประกอบด้ วยพันธุ์ศรี เชียงใหม่-TA040 ทองคํา-443 และ ทองอําไพ-342 ที่มีความสัมพันธ์ กบั พันธุ์กระโถนซึง่ เป็ น
พันธุ์พื ้นเมืองที่มีการปลูกกันมากในเขตจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงพันธุ์ Earlyprice ที่มีรูปทรงกลม เป็ นพู ผิวเรี ยบไม่
มีลาย ผิวผลมีสีครี ม แตกต่างจากฟั กทองพันธุ์การค้ าที่มีผิวผลเป็ นหนังคางคกและลายข้ าวตอก ส่วนกลุ่ม 2B
ประกอบด้ วยฟั กทองลูกผสม 3 พันธุ์คือ ข้ าวตอก-573 บึงกาฬ จินดา-2003 ซึง่ มีผลขนาดเล็ก-กลาง ฟั กทองทัง้ 3
พันธุ์ สามารถปรั บตัวได้ ดีในเขต อ.กําแพงแสน แต่พันธุ์ลูกผสมทัง้ 3 พันธุ์นี ้ แสดงความใกล้ ชิดทางพันธุกรรม
ค่อนข้ างสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ กลุ่มที่ 3 ประกอบด้ วยฟั กทอง 2 พันธุ์ ซึ่งเป็ นฟั กทองกลุ่มผลใหญ่ ผิวไม่เรี ยบลักษณะ
คล้ ายหนังคางคก ส่วนฟั กทองญี่ปนที
ุ่ ่มีรายงานว่าเป็ นฟั กทอง C. maxima ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์กบั ฟั กทองอีก 12 พันธุ์ที่เป็ น C. moschata มีค่า similarity coefficient อยู่ระหว่าง 0.375-0.525 (ไม่
แสดงข้ อมูล) ซึง่ ต่างจากพันธุ์ Earlyprice ซึง่ เป็ นพันธุ์ที่รวบรวมมาจากประเทศไต้ หวัน (โครงการรวบรวมรายชื่อ
เมล็ดพันธุ์การค้ า, 2551) ที่มีความใกล้ เคียงกับฟั กทองไทย มีรูปทรงที่แตกต่างจากฟั กทองของไทย ปรับตัวได้ ดีกบั
สภาพพื น้ ที่ ในประเทศไทย ฟั ก ทองที่ มาจากประเทศจี น (China-1) เป็ นฟั กทองพื น้ เมืองที่ มีผ้ ูนําเข้ ามาปลูกใน
ประเทศไทย ปรั บตัวเข้ ากับพืน้ ที่อําเภอกําแพงแสนตํ่า ทนทานต่อโรคทางใบน้ อย ผลผลิตตํ่า มีความใกล้ ชิดทาง
พันธุกรรมกับฟั กทองของไทยคือ ลายข้ าวตอก
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของฟั กทองด้ วยลักษณะคุณภาพผล 5 ลักษณะด้ วยวิธี principal component
analysis พบว่า PC1 และ PC2 อธิบายผลความสัมพันธ์ ได้ ทงหมด
ั้
82.88 % (Table 2) ดังนันลั
้ กษณะที่นํามาเป็ น
ตัวแปรในการวิเคราะห์เป็ นลักษณะที่บอกคุณลักษณะของฟั กทองที่นํามาทดสอบ โดย PC1 อธิบายด้ วยเปอร์ เซ็นต์
นํ ้าหนักแห้ ง เปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ ค่า b ที่มีความสัมพันธ์ ตรงกันข้ ามกับค่า L ส่วน PC2 อธิบายด้ วย
เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง ที่มีความสัมพันธ์ ตรงกันข้ ามกับค่า a และจากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ฟักทองด้ วย
เครื่ องหมายโมเลกุล พบว่า ฟั กทองของไทยส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แสดงถึงฐานพันธุกรรมที่ใกล้ ชิดกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟั กทองในกลุ่มผลเล็กและผลกลางและเมื่อวิเคราะห์ ลกั ษณะคุณภาพผลผลิตแล้ วพบว่า พันธุ์
ข้ าวตอก-573 และบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กนั ทางพันธุกรรม มีเปอร์ เซ็นต์ TSS และนํ ้าหนักแห้ งสูง รวมถึงมีค่า b สูง
ซึง่ บ่งบอกถึงการมีเนื ้อสีเหลือง แต่พนั ธุ์จินดา-2003 ไม่ถกู จัดกลุม่ อยู่กบั ทังสองพั
้
นธุ์ข้างต้ นเนื่องมาจากทุกค่าอยู่ใน
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ระดับกลาง (Figure 2) ฟั กทองที่มีเนือ้ สีส้มคือ Earlyprice ถูกแยกออกมาจากฟั กทองไทยพันธุ์อื่นๆ ด้ วยค่า a
ฟั กทองพืน้ เมือง 2 พันธุ์คือ China-1 และกระโถน เป็ นฟั กทองเนื ้อเหลืองซีด มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ เคียงด้ วยค่า L
ฟั กทองจํานวน 6 พันธุ์คือจินดา-2003 หนังคางคกปลาทอง K-Golden ลายข้ าวตอก ทองคํา-443 ศรี เชียงใหม่TA040 มีคา่ PC score ที่มีคา่ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง และของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ อยู่ในระดับเดียวกัน มีความสว่าง
และค่าสีเหลืองของเนือ้ ผล ที่แสดงสีเหลืองในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากฟั กทองพันธุ์การค้ าได้ รับการ
ปรับปรุ งพันธุ์ให้ มีสีเหลือง น่ารับประทาน ต่างจากพันธุ์พื ้นเมืองที่มีสีเหลืองซีด และมีฟักทองเพียง 3 พันธุ์คือ ทอง
อําไพ-342 ข้ าวตอก-573 และ บึงกาฬเท่านัน้ ที่มีสีเหลืองเข้ มและ มีปริ มาณของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ สงู
Laikoatok
China-1

I

Earlyprice
Sricheingmai-TA040
Katoan
Tong-umpai-342
Tongkum-443

II

Koatok-573
Beungkan
Jinda-2003
Nungkangkok-platong
K-Golden
Japan pumpkin

III

Figure 1 Dendrogram of 13 pumpkin cultivars using UPGMA clustering based on Dice similarity coefficient

Koatok-573

PC1 (55.82 %)

China-1

Beungkan

Katoan

Tong-umpai-342

Japan pumpkin

Jinda-2003

Nungkangkok-platong
Laikoatok

K-Golden

Tongkum-443

Sricheingmai-TA040
Earlyprice

PC2 (27.02 %)

Figure 2 Principal component analysis of 13 pumpkin cultivars based on correlation coefficient
Table 2 Principal component analysis values based on five fruit quality data
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PC1

PC1

Eigenvalue % variance

DW

0.408

0.519

PC1

2.793

55.86

TSS

0.5011

0.348

PC2

1.351

27.02

L

-0.5062

0.374

PC3

0.476

9.52

a

0.309

-0.684

PC4

0.203

5.26

b

0.48

0.029

PC5

0.117

2.34

สรุ ป

1. จากการศึกษาพันธุกรรมฟั กทองด้ วย SRAP markers ฟั กทองพันธุ์ลกู ผสมถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ส่วนฟั กทองพันธุ์ผสมเปิ ด ลายข้ าวตอก หนังคางคกตราปลาทอง K-Golden และพันธุ์พื ้นเมืองจากประเทศจีน ไม่
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟั กทองพันธุ์ลูกผสม และฟั กทองญี่ ปุ่นซึ่งเป็ นฟั กทองต่างสปี ชี ร์ ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟั กทอง C.
moschata
2. ฟั กทองพันธุ์การค้ าส่วนใหญ่มีระดับเปอร์ เซ็นต์ของแข็งที่ละลายนํ ้าได้ เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักแห้ ง สีเหลือง
และความสว่างของเนื ้อผลอยู่ในระดับเดียวกัน
3. ฟั กทองพันธุ์บงึ กาฬและข้ าวตอก-573 มีฐานพันธุกรรมและคุณลักษณะคุณภาพผลที่ใกล้ เคียงกัน
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