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บทคัดย่อ 

 สายพนัธุ์ฟักทองท่ีนํามาศึกษาเป็นฟักทองพันธุ์การค้า 11 พันธุ์และฟักทองพนัธุ์พืน้เมือง 2 พนัธุ์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของฟักทองดังกล่าวด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ sequence-

related amplified polymorphism (SRAP) และลกัษณะคณุภาพผลคือ เปอร์เซ็นต์ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้นํา้หนกั

แห้ง และคา่สีเนือ้ผลด้วยวิธี Hunter System ซึง่เคร่ืองหมายดีเอน็เอ SRAP จํานวน 8 ไพรเมอร์พบวา่ มีจํานวนแถบ

ดีเอ็นเอท่ีแตกต่างกนัจํานวน 43 แถบ มีค่า Dice similarity coefficient อยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.925 จากการจดั

กลุ่มโดยวิธี UPGMA สามารถจัดกลุ่มฟักทองทัง้ 13 พันธุ์ได้ 3 กลุ่ม และฟักทองญ่ีปุ่ น ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด 

ฟักทองลูกผสมท่ีนํามาทดสอบถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและจัดอยู่ต่างกลุ่มกับพันธุ์ผสมเปิด เม่ือนําลักษณะ

คณุภาพผลมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยวิธี Principal Component Analysis พบว่า PC1 และ PC2 อธิบายผล

ความสมัพนัธ์ได้ทัง้หมด 82.88 % ฟักทองส่วนใหญ่มีค่าเปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้ง ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ ความสว่าง

และคา่สีเหลืองของเนือ้ผล ท่ีแสดงสีเหลืองใกล้เคียงกนั ซึง่เป็นผลเน่ืองมาจากฟักทองพนัธุ์การค้าได้รับการปรับปรุง

พนัธุ์ให้มีสีเหลือง ตา่งจากพนัธุ์พืน้เมืองท่ีมีสีเหลืองซีด และมีฟักทองเพียง 3 พนัธุ์คือ ทองอําไพ-342 ข้าวตอก-573 

และบงึกาฬเท่านัน้ ท่ีมีสีเหลืองเข้ม และเปอร์เซน็ต์ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้สงู  

 

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 F1 hybrid cultivars were clustered in the same group. Open-pollinated cultivars were 

separated from F1 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 
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คาํนํา 

ฟักทองท่ีนิยมบริโภคในประเทศไทยมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita moschata จากข้อมลูของ AVRDC 

(2007) รายงานวา่ มีพืน้ท่ีปลกูฟักทองในประเทศไทยประมาณ 112,500 ไร่ คิดเป็น 2.3% ของพืน้ท่ีปลกูผกัทัง้หมด

ในประเทศ ผลฟักทองมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งท่ีมีอยู่ในเนือ้ฟักทอง และสารเบต้าแคโรทีนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกายอย่างย่ิง ผักในกลุ่มฟักทอง มีความหลากหลายของ ขนาด รูปร่าง และสีของผล ตลอดจน ปริมาณของ

สารสําคญั ดงันัน้ การประเมินพนัธุ์เพ่ือใช้เป็นแหล่งพนัธุกรรมในการปรับปรุงพนัธุ์ จึงสามารถใช้ข้อมลูทัง้สณัฐาน

วิทยาและเคร่ืองหมายโมเลกุลซึง่ Wessel-Beaver (1995) ได้รายงานการประเมินแหล่งพนัธุกรรมของฟักทองใน 

U.S. National Plant Germplasm System พบว่ามีเพียง 54% เท่านัน้ท่ีมีคณุสมบติัท่ีดีสามารถนํามาใช้ในการ

ปรับปรุงพันธุ์  เน่ืองจากข้อจํากัดอันเกิดจากความสามารถในการปรับตัวของพันธุ์  Ferriol et al. (2004) 

ทําการศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ C. moschata พบว่า ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาหลกัท่ีใช้ในการ

จัดกลุ่มฟักทองได้ชัดเจนในการศึกษาครัง้นีคื้อ รูปร่างผล นํา้หนักผล ความยาวผล และความยาวเมล็ด ส่วน

เคร่ืองหมายโมเลกุลสองชนิดคือ AFLP (amplified fragment lehgth polymorphism) และ SRAP (sequence-

related amplified polymorphism) สามารถแยกกลุ่ม C. moschata ตามแหล่งท่ีมาของพนัธุ์คือ อเมริกา อเมริกา

ใต้ และสเปน ได้ อย่างไรก็ตามไมพ่บความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและเคร่ืองหมายโมเลกุลดงักล่าว 

Gwanama et al. (2000) ใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลชนิด RAPD เพ่ือศกึษาฐานพนัธุกรรมของ C. moschata จาก    

อฟัริกากลางตอนใต้  

สําหรับพันธุ์ ฟักทองของไทยท่ีเกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้า มีแหล่งท่ีมาของเมล็ดพันธุ์ทัง้จากพันธุ์

พืน้เมืองท่ีคดัเลือกและเก็บพนัธุ์ไว้ใช้โดยเกษตรกรเอง และเมลด็พนัธุ์จากบริษัทผลิตเมลด็พนัธุ์เชิงการค้าท่ีมีทัง้พนัธุ์

ผสมเปิด และพนัธุ์ลกูผสมซึง่ข้อดีของพนัธุ์ลกูผสมคือให้ผลผลิต คณุภาพดี และมีความสม่ําเสมอ แตกต่างจากพนัธุ์

ผสมเปิด ฟักทองจึงเป็นพืชท่ีน่าสนใจในการศึกษา เน่ืองจากในตลาดมีความหลากหลายของพันธุ์ ฟักทองจาก

บริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งแต่ละพันธุ์จากแต่ละบริษัทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนัน้การศึกษาครัง้นีจ้ึงมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมฟักทองพนัธุ์การค้า พนัธุ์พืน้เมือง และศกึษาคณุลกัษณะคณุภาพผลผลิต เช่น เปอร์เซ็นต์

นํา้หนกัแห้ง ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ และสีของเนือ้ผล รวมถึงการประเมินความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมด้วย

เคร่ืองหมายดีเอน็เอ SRAP (Li and Quiros, 2001) เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาสายพนัธุ์ฟักทองตอ่ไปในอนาคต 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

พันธ์ุฟักทองที่ใช้ในการศึกษา 

 ฟักทองพันธุ์การค้าจํานวน 11 พันธุ์ ประกอบด้วย ฟักทองพนัธุ์ผสมเปิด 4 พันธุ์ คือ ฟักทองญ่ีปุ่ น หนัง

คางคกตราปลาทอง ลายข้าวตอก K-Golden ฟักทองพนัธุ์ลูกผสม 7 พันธุ์ คือ ข้าวตอก-573 ทองอําไพ-342 ศรี

เชียงใหม ่บงึกาฬ จินดา-2003 ทองคํา-443 Earlyprice และพนัธุ์พืน้เมือง 2 พนัธุ์คือ China-1 และพนัธุ์กระโถน 

การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วย SRAP markers 

 สกดัดีเอน็เอจากใบออ่นฟักทองแตล่ะสายพนัธุ์ตามวิธีของ (Agrawal et al., 1995) นําดีเอ็นเอท่ีสกดัได้มา

ทําปฏิกิริยา PCR โดยใช้เทคนิค SRAP ใช้ไพรเมอร์ 8 คู่ (Table 1) ประกอบด้วย 100 ng/µl DNA template 5 µM 

SRAP Forward และ Reverse primer, 1XPCR buffer 200µM dNTP, 2.5 mM MgCl2, 1 U Taq polymerase ทํา

ปฏิกิริยาท่ี pre-denaturation 95 องศาเซลเซียส 3 นาที จํานวน 1 รอบ จากนัน้ทําปฏิกิริยา 35 รอบประกอบด้วย 

94 องศาเซลเซียส 1 นาที 47 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 1 นาทีและ final extension ท่ี 72 องศา

เซลเซียส 5 นาที จากนัน้ตรวจสอบดีเอ็นเอด้วย 6%denaturing polyacrylamide gel electrophoresis บนัทึกผล

โดยการให้คะแนนแถบดีเอน็เอของแตล่ะตวัอย่าง ให้ 1 แทนการปรากฏแถบดีเอ็นเอ และ 0 แทนการไม่ปรากฏแถบ

ดีเอ็นเอ นําค่าท่ีได้มาคํานวณหาความคล้ายคลงึกนั (Dice similarity) และสร้าง Dendrogram ด้วยวิธี UPGMA 

(unweighted pair–group method with arithmatic average) 

 

 Table 1 List of SRAP primer sequence 

 
 

การประเมินคุณลักษณะทางคุณภาพผลผลิต 

ปลกูฟักทองทัง้ 13 พันธุ์และเก็บเก่ียวผลผลิตด้วยดชันีการเก็บเก่ียวท่ีเกษตรกรใช้คือ ขัว้ผลเปลี่ยนเป็นสี

นํา้ตาล ขนบริเวณขัว้ผลน่ิมและผลขึน้แป้งนวล นําผลผลิตท่ีเก็บได้มาบนัทกึข้อมลูคณุภาพผลผลิตด้วยการวดัสีของ

เนือ้ผลโดยใช้เคร่ือง color reader รุ่น CR-10 ใช้วิธี Hunter System ซึ่งเป็นค่าทางคณิตศาสตร์ท่ีบอกความ

แตกตา่งของสีในเชิงปริมาณสมัพนัธ์โดยตรงกบัสีท่ีตามองเห็น ประกอบด้วย 3 คา่ คือ คา่ L เป็นค่าความสว่าง มีค่า

ตัง้แต ่0 (สีดํา) ถงึ 100 (สีขาว) คา่ a หมายถงึ สีแดง-สีเขียว และค่า b หมายถึง สีเหลือง-สีนํา้เงิน ปริมาณของแข็ง

ท่ีละลายนํา้ได้ในเนือ้ผลทัง้หมดซึง่ส่วนใหญ่เป็นนํา้ตาลซูโครส เป็นค่าท่ีวดัได้จากเคร่ือง Reflectometer มีหน่วย

เป็นเปอร์เซน็ต์เทียบกบันํา้ตาลซูโครส ย่ิงมีคา่มากแสดงวา่ฟักทองพนัธุ์นัน้มีความหวานมาก และนํา้หนกัแห้งเนือ้ผล

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’
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โดยนําไปอบแห้งท่ีอณุหภมิู 55 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ผลลกัษณะคณุภาพผลผลิตด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ของฟักทองพนัธุ์ตา่งๆ จากข้อมลู 5 ลกัษณะ ด้วยวิธี principal component analysis โดยใช้ค่าเฉลี่ยแต่ละพนัธุ์บน

พืน้ฐาน correlation ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ เปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้ง ค่าสีเนือ้ผลจากค่า L ค่า a 

และคา่ b ด้วยโปรแกรม PAST version 2.17 (Hammer, 2012)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการนําฟักทองจํานวน 13 พันธุ์ มาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

SRAP จาก 8 ไพรเมอร์พบวา่ มีจํานวนแถบดีเอน็เอท่ีแตกตา่งจํานวน 43 แถบ โดยมีค่า Dice similarity coefficient 

อยู่ระหว่าง 0.425 ถึง 0.925 ซึง่ฟักทองพนัธุ์ข้าวตอก-573 และพนัธุ์บึงกาฬมีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมมากท่ีสดุ 

ฟักทองทัง้ 13 พนัธุ์ถูกจดักลุ่มเป็น 3 กลุ่ม และมี 1 พันธุ์ท่ีไม่สามารถจดัเข้ากับกลุ่มใด กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย

ฟักทอง 2 พนัธุ์คือ ลายข้าวตอก และพนัธุ์พืน้เมืองของจีน มีค่า similarity coefficient 0.636 ซึง่ทัง้ 2 พนัธุ์เป็นพนัธุ์

ผสมเปิด ฟักทองจากประเทศจีนมีความแตกตา่งจากฟักทองพนัธุ์อ่ืนๆ ของประเทศไทยเน่ืองจากฟักทองของไทยถูก

จดัอยู่ในกลุ่มท่ี 2 ประกอบไปด้วยฟักทองจํานวน 8 พนัธุ์ โดยฟักทองในกลุ่ม 2 นีถู้กแบ่งออกเป็น subgroup 2A 

ประกอบด้วยพนัธุ์ศรีเชียงใหม่-TA040 ทองคํา-443 และ ทองอําไพ-342 ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพนัธุ์กระโถนซึง่เป็น

พนัธุ์พืน้เมืองท่ีมีการปลกูกนัมากในเขตจงัหวดักาญจนบรีุ รวมถงึพนัธุ์ Earlyprice ท่ีมีรูปทรงกลม เป็นพู ผิวเรียบไม่

มีลาย ผิวผลมีสีครีม แตกต่างจากฟักทองพันธุ์การค้าท่ีมีผิวผลเป็นหนังคางคกและลายข้าวตอก ส่วนกลุ่ม 2B 

ประกอบด้วยฟักทองลกูผสม 3 พนัธุ์คือ ข้าวตอก-573 บึงกาฬ จินดา-2003 ซึง่มีผลขนาดเล็ก-กลาง ฟักทองทัง้ 3 

พันธุ์ สามารถปรับตวัได้ดีในเขต อ.กําแพงแสน แต่พันธุ์ลูกผสมทัง้ 3 พันธุ์นี ้แสดงความใกล้ชิดทางพันธุกรรม

ค่อนข้างสงูกว่ากลุ่มอ่ืนๆ กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วยฟักทอง 2 พนัธุ์ ซึ่งเป็นฟักทองกลุ่มผลใหญ่ ผิวไม่เรียบลกัษณะ

คล้ายหนังคางคก ส่วนฟักทองญ่ีปุ่ นท่ีมีรายงานว่าเป็นฟักทอง C. maxima ไม่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มใด เม่ือพิจารณา

ความสมัพนัธ์กบัฟักทองอีก 12 พนัธุ์ท่ีเป็น C. moschata มีค่า similarity coefficient อยู่ระหว่าง 0.375-0.525 (ไม่

แสดงข้อมลู) ซึง่ต่างจากพนัธุ์  Earlyprice ซึง่เป็นพนัธุ์ ท่ีรวบรวมมาจากประเทศไต้หวนั (โครงการรวบรวมรายช่ือ

เมลด็พนัธุ์การค้า, 2551) ท่ีมีความใกล้เคียงกบัฟักทองไทย มีรูปทรงท่ีแตกต่างจากฟักทองของไทย ปรับตวัได้ดีกบั

สภาพพืน้ท่ีในประเทศไทย ฟักทองท่ีมาจากประเทศจีน (China-1) เป็นฟักทองพืน้เมืองท่ีมีผู้ นําเข้ามาปลูกใน

ประเทศไทย ปรับตวัเข้ากับพืน้ท่ีอําเภอกําแพงแสนต่ํา ทนทานต่อโรคทางใบน้อย ผลผลิตต่ํา มีความใกล้ชิดทาง

พนัธุกรรมกบัฟักทองของไทยคือ ลายข้าวตอก  

 เม่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของฟักทองด้วยลกัษณะคณุภาพผล 5 ลกัษณะด้วยวิธี principal component 

analysis พบวา่ PC1 และ PC2 อธิบายผลความสมัพนัธ์ได้ทัง้หมด 82.88 % (Table 2) ดงันัน้ลกัษณะท่ีนํามาเป็น

ตวัแปรในการวิเคราะห์เป็นลกัษณะท่ีบอกคณุลกัษณะของฟักทองท่ีนํามาทดสอบ โดย PC1 อธิบายด้วยเปอร์เซ็นต์

นํา้หนกัแห้ง เปอร์เซ็นต์ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ ค่า b ท่ีมีความสมัพนัธ์ตรงกนัข้ามกบัค่า L ส่วน PC2 อธิบายด้วย

เปอร์เซ็นต์นํา้หนักแห้ง ท่ีมีความสมัพันธ์ตรงกันข้ามกบัค่า a และจากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ฟักทองด้วย

เคร่ืองหมายโมเลกุล พบว่า ฟักทองของไทยส่วนใหญ่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั แสดงถึงฐานพนัธุกรรมท่ีใกล้ชิดกนั 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงฟักทองในกลุ่มผลเล็กและผลกลางและเม่ือวิเคราะห์ลกัษณะคุณภาพผลผลิตแล้วพบว่า พันธุ์

ข้าวตอก-573 และบงึกาฬ มีความสมัพนัธ์กนัทางพนัธุกรรม มีเปอร์เซน็ต์ TSS และนํา้หนกัแห้งสงู รวมถึงมีค่า b สงู

ซึง่บ่งบอกถงึการมีเนือ้สีเหลือง แตพ่นัธุ์จินดา-2003 ไมถ่กูจดักลุม่อยูก่บัทัง้สองพนัธุ์ข้างต้นเน่ืองมาจากทุกค่าอยู่ใน
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ระดบักลาง (Figure 2) ฟักทองท่ีมีเนือ้สีส้มคือ Earlyprice ถูกแยกออกมาจากฟักทองไทยพันธุ์ อ่ืนๆ ด้วยค่า a 

ฟักทองพืน้เมือง 2 พันธุ์คือ China-1 และกระโถน เป็นฟักทองเนือ้เหลืองซีด มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้เคียงด้วยค่า L 

ฟักทองจํานวน 6 พนัธุ์คือจินดา-2003 หนงัคางคกปลาทอง K-Golden ลายข้าวตอก ทองคํา-443 ศรีเชียงใหม่-

TA040 มีคา่ PC score ท่ีมีคา่เปอร์เซน็ต์นํา้หนกัแห้ง และของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ อยู่ในระดบัเดียวกนั มีความสว่าง

และค่าสีเหลืองของเนือ้ผล ท่ีแสดงสีเหลืองในระดบัเดียวกัน ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากฟักทองพันธุ์การค้าได้รับการ

ปรับปรุงพนัธุ์ให้มีสีเหลือง น่ารับประทาน ต่างจากพนัธุ์พืน้เมืองท่ีมีสีเหลืองซีด และมีฟักทองเพียง 3 พนัธุ์คือ ทอง

อําไพ-342 ข้าวตอก-573 และ บงึกาฬเท่านัน้ ท่ีมีสีเหลืองเข้มและ มีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้สงู 

 

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

 

 

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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สรุป 

 1. จากการศกึษาพนัธุกรรมฟักทองด้วย SRAP markers ฟักทองพนัธุ์ลกูผสมถูกจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ส่วนฟักทองพนัธุ์ผสมเปิด ลายข้าวตอก หนงัคางคกตราปลาทอง K-Golden และพนัธุ์พืน้เมืองจากประเทศจีน ไม่

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟักทองพันธุ์ลูกผสม และฟักทองญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นฟักทองต่างสปีชีร์ ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มฟักทอง C. 

moschata  

 2. ฟักทองพนัธุ์การค้าส่วนใหญ่มีระดบัเปอร์เซ็นต์ของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ เปอร์เซ็นต์นํา้หนกัแห้ง สีเหลือง

และความสวา่งของเนือ้ผลอยู่ในระดบัเดียวกนั 

 3. ฟักทองพนัธุ์บงึกาฬและข้าวตอก-573 มีฐานพนัธุกรรมและคณุลกัษณะคณุภาพผลท่ีใกล้เคียงกนั 
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