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บทคัดย่อ 
 

 หอมแดงเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย หอมแดงท่ีปลูกในปัจจุบันนิยมปลูกด้วยหัวพันธุ์ แต่
ยังไม่มีการจ าแนกพันธุ์อย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหอมแดงจาก
แหล่งปลูกต่างๆ โดยเก็บรวบรวมหัวพันธุ์หอมแดงจากแหล่งปลูกที่ส าคัญของประเทศไทยในภาคเหนือ ได้แก ่
เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ล าพูนและสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา และศรีสะเกษ จ านวน 12 
ตัวอย่าง น ามาปลูกและสกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อน หลังจากนั้นเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Random amplified 
polymorphism DNA (RAPD)  โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่มจ านวน 80 ไพรเมอร์ น ามาแยกแถบดีเอ็นเอบน 1.5 % 
agarose gel  เปรียบเทียบขนาดของแถบดีเอ็นเอที่ได้กับดีเอ็นเอมาตรฐาน หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
หาค่า similarity coefficient วิเคราะห์การจัดกลุ่ม แล้วสร้างเดนโดรแกรมเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของหอมแดงที่น ามาศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดกลุ่มหอมแดงได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 แบ่งเป็น 2 
กลุ่มยอ่ยคือ กลุ่มย่อยที่ 1 ประกอบด้วยหอมแดงจากจังหวัดล าพูนและอุตรดิตถ์ และกลุ่มย่อยที่ 2 ประกอบด้วย 
หอมแดงจากจังหวัดนครราชสีมาและศรีสะเกษ กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 1 ประกอบด้วย
หอมแดงจาก ศรีสะเกษ ล าพูน อุตรดิตถ์ กลุ่มย่อยที่ 2 ประกอบด้วย หอมแดงจากสุโขทัย เชียงใหม่ และหอมแดง
จากอินโดนีเซีย 

ค าน า 
หอมแดง (shallot, Allium ascalonicum Linn.) จัดอยู่ในวงศ์ Alliaceae  เป็นพืชล้มลุก มีล าต้นหรือ

หัวอยู่ใต้ดิน หัวมีลักษณะกลมสีม่วงอมแดง ประกอบด้วยหัวเล็ก ๆ อยู่รวมกันหลายหัว มีเปลือกบาง ๆ ห่อหุ้มอยู่

ภายนอก ใบยาวกลวงออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งประกอบด้วยดอกเล็กๆ จ านวนมาก ดอกมีสีขาวหรือสีม่วงอ่อน เป็น

พืชที่ใช้ปรุงแต่งรสและกลิ่น รวมทั้งเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ และเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญน ารายได้สู่

เกษตรกร หอมแดงที่ใช้ปลูกแบ่งเป็น 2 ชนิด โดยอาศัยลักษณะของหัว สีของหัว ขนาดของหัวและกลิ่น คือ 

หอมแดงพันธุ์พ้ืนเมืองภาคเหนือ  หรือชื่อพ้ืนเมืองเรียก  หอมแดงบั่ว  เป็นหอมแดงที่มีเปลือกนอกสีเหลืองปนส้ม 

ขนาดหัวปานกลางและกลมรี มีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง หนึ่งหัวแยกได้ 2-3 กลีบ กลิ่นไม่ฉุนจัด มีรสหวาน และ

หอมแดงศรีสะเกษหรือพันธุ์บางช้าง  มีหัวลักษณะกลม เปลือกนอกสีม่วงปนแดง  เปลือกหนาและเหนียวกว่า 

ขนาดหัวใหญ่ หนึ่งหัวแยกได้ 1-2 กลีบ กลิ่นฉุนจัด รสหวาน (อุดม, 2531) จากข้อมูลที่มีอยู่จะเห็นได้ว่า มีข้อมูล

( แบบฟอร์ม) แบบ 2 



น้อยมากเก่ียวกับการจ าแนกสายพันธุ์หอมแดง และยังไม่มีการจ าแนกสายพันธุ์หอมแดงโดยใช้ข้อมูลความแตกต่าง

ทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ ดังนั้นการศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จะท าให้สามารถ

ทราบข้อมูลทางพันธุกรรมเพ่ือใช้ในเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบสายพันธุ์ และเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ของ

หอมแดงได้  

Ebrahini et al. (2009) ได้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอมเปอร์เชียน (Persian shallot,  

Allium hirtifolium) โดยเก็บรวบรวมหอมจากแหล่งต่างๆในอิหร่าน จ านวน 17 สายพันธุ์ เก็บข้อมูลด้านสัณฐาน

วิทยา และศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจ าแนกสายพันธุ์ด้วยเทคนิค Random amplified polymorphism 

DNA (RAPD)  เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้ random decamer primer จ านวน 100 ไพรเมอร์ ผลการศึกษาพบว่า 

มีจ านวน 15 ไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอและสามารถแยกความแตกต่างของสายพันธุ์ได้ การจัดกลุ่ม

โดยใช้ข้อมูลด้านสัณฐานวิทยา สามารถจัดกลุ่มหอมได้ 3 กลุ่ม ส่วนการใช้ข้อมูล RAPD จัดกลุ่มโดยใช้ cluster 

analysis สามารถจัดกลุ่มหอมได้ 8 sub-cluster และข้อมูล RAPD ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านสัณฐาน

วิทยา 

 

วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. หอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆที่ส าคัญของประเทศไทย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ dNTP, Taq DNA polymerase, agarose gel, primers, boric 

acid ฯลฯ 
3. เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ เครื่อง PCR, gel electrophoresis, water baht, เครื่องปั่นเหวี่ยง  
 
วิธีการ 
1. การเตรียมต้นกล้า 

   เพาะหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ (ตารางที่ 1) ในกระถางพลาสติกขนาด 12 นิ้วโดยปลูกพันธุ์ละ 7 

หัวต่อกระถาง รดน้ า 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง จนกระทั่งต้นกล้ามีอายุประมาณ 20 วัน  ตัดใบอ่อนของแต่ละสายพันธุ์ไป

สกัดดีเอ็นเอ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 สายพันธุ์หอมแดงที่ใช้ในการศึกษา 

ล าดับที่ พันธุ์ แหล่งที่มา 
1 sh54006 ล าพูน 
2 sh55009 อุตรดิตถ์ 
3 sh55010 ศรีสะเกษ 
4 sh55011 นครราชสีมา 
5 sh55013 ศรีสะเกษ 
6 sh55014 ศรีสะเกษ 
7 sh55015 ศรีสะเกษ 
8 sh55018 ล าพูน 
9 sh55020 อุตรดิตถ์ 
10 sh55023 สุโขทัย 
11 sh55024 เชียงใหม่ 
12 sh55025 หอมแดงอินโดนีเซีย 

 

2. วิธีการสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) 

    การสกัดดีเอ็นเออ้างอิงตามวิธีการของ Doyle & Doyle (1987) โดยชั่งตัวอย่างใบหอมแดงหนัก 0.2 

กรัม บดในโกร่งปลอดเชื้อ โดยเติมไนโตรเจนเหลว บดจนละเอียด เติม extraction buffer 1,000 มิลลิลิตร และ

เติม 2-mercaptoethanal ปริมาตร 1 ไมโครลิตร แล้วเทลงใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 

น าไปอุ่นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-60 นาที โดยพลิกหลอดไปมา จากนั้นเติม chloroform : 

isoamyl alcohol (24:1) จนเต็มหลอด น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นดูด

ของเหลวด้านบนใส่หลอดใหม่ เติม isopropanol ที่เย็นจัด 0.7 เท่าของปริมาตรเดิม ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส ประมาณ 30 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนบนทิ้งไป แล้วเติมเอ



ทานอล 75% ที่มี ammonium acetate 10 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 400 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาให้ตะกอน

ละลาย ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที เท

สารละลายทิ้งคว่ าหลอดทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง หรือจนกว่าตะกอนดีเอ็นเอจะแห้ง เติม TE buffer ปริมาตร 40

ไมโครลิตร และ RNase A (10 mg/ml) ปริมาตร 4 ไมโครลิตร น าไปอุ่นที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาท ี

จากนั้นเก็บดีเอ็นเอไว้ในตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส 

3. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของของดีเอ็นเอ 

   ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของสารละลายดีเอ็นเอ โดยวิธีการเปรียบเทียบกับแถบดีเอ็นเอ

มาตรฐาน (lambda DNA) ด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟริซิส โดยใช้กระแสไฟฟ้า 50 โวลต์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

น าไปย้อมในสารละลาย ethidium bromide ความเข้มข้น 0.1 µg/ml เป็นเวลา 30 นาที แล้วน ามาตรวจสอบ

ความเข้มข้นของสารละลายดีเอ็นเอโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV transilluminator) แล้วเปรียบเทียบกับความ

เข้มข้นของแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน 

 

4. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอและตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ 

   การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของหอมแดงด้วยเทคนิค RAPD ใช้ไพรเมอร์ที่มีล าดับนิวคลีโอไทด์

แบบสุ่มจ านวน 80 ไพรเมอร์ โดยแต่ละเส้นของไพรเมอร์ประกอบด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์จ านวน 10 เบส ในการ

เพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ มีส่วนประกอบและความเข้มข้นของสารละลายที่เหมาะสมต่อการท า

ปฏิกิริยาจ านวน 15 ไมโครลิตร โดนดัดแปลงจาก Shinichi et al. (2006), Lee et al. (2011) ดังนี้ ดีเอ็นเอ 20 

นาโนกรัม, 1X PCR buffer, 2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0.3 M primer, 1 unit Taq DNA polymerase 

น าส่วนประกอบต่างๆ ผสมให้เข้ากันแล้วใส่ในหลอดพีซีอาร์ขนาด 0.2 มิลลิลิตร จากนัน้น าเข้าเครื่องเพ่ิมปริมาณ

สารพันธุกรรม (Biometra รุน่ T Gradient จากประเทศเยอรมัน) มีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิส าหรับปฏิกิริยาดังนี้ 

ขั้นที่ 1 Predenaturation อุณหภูมิ 94C เป็นเวลา 3 นาที จ านวน 1 รอบ ขั้นที่ 2 Denaturation อุณหภูมิ 

94C เป็นเวลา 1 นาที ขั้นที่ 3  Annealing  อุณหภูมิ 35 C เป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที  ขั้นที่ 4 Extension  

อุณหภูมิ 72C เป็นเวลา 2 นาที ท าซ้ าในขั้นตอนที่ 2-4 จ านวน 45 รอบ  ขั้นที่ 5  Final Extension อุณหภูมิ 

72C  เป็นเวลา 10  นาที จ านวน 1 รอบ เมื่อปฏิกริยาสิ้นสุด น าผลผลิตพีซีอาร์ไปตรวจสอบผลด้วยเทคนิค

เจลอิเล็กโตรโฟรีซิส โดยใช้วุ้นอะกาโรส ความเข้มข้น 1.5% ใช้ Novel juice เพ่ือย้อมแถบดีเอ็นเอ ใช้ความต่าง

ศักย์ไฟฟ้า 75 โวลต ์ เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 30 นาที จากนั้นน าไปส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตในเครื่อง gel 

documentation เปรียบเทียบขนาดของแถบดีเอ็นเอที่ได้กับดีเอ็นเอมาตรฐาน หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไป

วิเคราะห์หาค่า similarity coefficient โดยใช้โปรแกรม NTSYS pc 2.1 วิเคราะห์การจัดกลุ่ม แล้วสร้างเดนโดร

แกรมเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหอมแดงที่น ามาศึกษา  



เวลาและสถานที่ 

สถานที่ด าเนินงาน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด  กันยายน 2556 
 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

  

 การทดลองครั้งนี้ได้น าเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD มาใช้ทั้งหมด 80 ไพรเมอร์ มาศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของหอมจ านวน 12 สายพันธุ์ และท าการจัดกลุ่มตามลักษณะทางพันธุกรรม พบว่า มี 

72 ไพรเมอร์ ที่สามารถสังเคราะห์และเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในปฎิกิริยา PCR ได้ครบทั้ง 12 สายพันธุ์ ส่วนใน 8 ไพร

เมอร์ ได้แก่ OPC19, OPF13, OPF19, OPC12, OPQ7, OPF1, OPS2 และ OPS4 ไม่สามารถสังเคราะห์และเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอในปฎิกิริยา PCR ได้ในสายพันธุ์ sh54006 เพียงสายพันธุ์เดียว โดยที่มี 71 ไพรเมอร์ ที่ให้ลักษณะ

ของแถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม (polymorphic) ระหว่างสายพันธุ์หอมแดงที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ 

และมี 1 ไพรเมอร์ที่ให้แถบดีเอ็นเอที่ไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม (monomorphic) ของสายพันธุ์หอมแดง 

 ในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ซึ่งไพรเมอร์แต่ละชนิดมีล าดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกัน 

หลังจากตรวจสอบผลด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิส โดยใช้วุ้นอะกาโรสความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ พบว่าแต่ละไพร

เมอร์มีความสามารถในการเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอได้จ านวนแถบแตกต่างกันดังตารางที่ 2 โดยแถบดีเอ็นเอส่วน

ใหญ่มีขนาดอยู่ระหว่าง 300 – 2000 คู่เบส ซึ่งไพรเมอร์ที่ท าให้เกิดแถบดีเอ็นเอมากท่ีสุดคือ ไพรเมอร์ OPN5 และ 

OPY17 ให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 8 แถบ ส่วนไพรเมอร์ที่ท าให้เกิดแถบดีเอ็นเอน้อยที่สุดคือ ไพรเมอร์ OPQ10, 

OPF3, OPP10, OPS9 และ OPX7 ให้แถบดีเอ็นเอจ านวน 2 แถบ และพบว่ามีไพรเมอร์ OPS9 เพียงไพรเมอร์

เดียวที่ให้แถบดีเอ็นเอที่ไม่แตกต่างกัน การศึกษาหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหอมแดงท้ัง 12 ตัวอย่าง โดย

ใช้เทคนิค RAPD พบว่า แถบดีเอ็นเอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 2000 คู่เบส และแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กที่สุด

ประมาณ 300 คู่เบส โดยเกิดแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 332 แถบ คิดเป็น 4.6 แถบต่อไพรเมอร์ ซึ่งเป็น polymorphic 

band จ านวน 254 แถบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ polymorphic band ได้เท่ากับ 76.5 เปอร์เซ็นต์  และมี 

monomorphic band จ านวน 78 แถบ แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์หอมแดงที่น ามาศึกษาในครั้งนี้มีระดับความ

หลากหลายทางพันธุกรรม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของหอมและจ านวนแถบดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาพีซีอาร์ 

ล าดับที ่ ไพรเมอร ์ จ านวนแถบดีเอ็นเอ ล าดับที ่ ไพรเมอร ์ จ านวนแถบดีเอ็นเอ 
1 OPS1 3 38 OPF3 2 
2 OPS3 5 39 OPF4 5 
3 OPS5 6 40 OPF5 5 
4 OPS6 4 41 OPF6 7 
5 OPS7 6 42 OPF7 5 
6 OPS8 6 43 OPF9 4 
7 OPS9 2 44 OPF10 4 
8 OPS10 6 45 OPF12 6 
9 OPP1 5 46 OPF16 4 



10 OPP2 3 47 OPC5 4 
11 OPP3 4 48 OPC7 4 
12 OPP4 5 49 OPC8 4 
13 OPP5 3 50 OPC9 4 
14 OPP6 4 51 OPC11 4 
15 OPP7 5 52 OPC15 6 
16 OPP8 4 53 OPC20 5 
17 OPP9 3 54 OPX1 3 
18 OPP10 2 55 OPX4 7 
19 OPQ1 6 56 OPX6 3 
20 OPQ2 3 57 OPX7 2 
21 OPQ3 5 58 OPX11 7 
22 OPQ4 3 59 OPX12 6 
23 OPQ5 3 60 OPX13 5 
24 OPQ6 5 61 OPX17 6 
25 OPQ8 3 62 OPX18 7 
26 OPQ9 7 63 OPX19 4 
27 OPQ10 2 64 OPY1 4 
28 OPN1 4 65 OPY2 5 
29 OPN2 4 66 OPY4 3 
30 OPN3 6 67 OPY14 3 
31 OPN4 5 68 OPY15 5 
32 OPN5 8 69 OPY16 6 
33 OPN6 5 70 OPY17 8 
34 OPN7 5 71 OPY18 6 
35 OPN8 5 72 OPY20 6 
36 OPN9 5    
37 OPN10 4    

 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหอมแดง โดยอาศัยข้อมูลการปรากฏแถบดีเอ็นเอ เมื่อ

น ามาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือน (similarity coefficient) โดยใช้โปรแกรม NTSYS pc 2.1 เพ่ือจัดกลุ่มและ

การสร้างเดนโดรแกรม พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือน อยู่ระหว่าง 0.61-0.82 และสามารถจัดกลุ่มของ

หอมแดงได้เป็น 2 กลุ่ม ที่ค่า similarity coefficient 0.61 (ภาพที่ 1) ดังนี้  

  กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยหอมแดงจ านวน 4 สายพันธุ์ แบ่งแปน็ 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 1 ได้แก่ 

สายพันธุ์ sh54006 และ sh55009 มีแหล่งที่มาจากจังหวัดล าพูนและอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์หอมแดงที่มาจาก



บริเวณแหล่งเพาะปลูกท่ีใกล้กัน กลุ่มย่อยที่ 2 ได้แก่ sh55011 และ sh55015 ซึ่งมีแหล่งที่มาจากจังหวัด

นครราชสีมาและศรีสะเกษตามล าดับ โดยเป็นสายพันธุ์หอมแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน 

    กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยหอมแดงจ านวน 8 สายพันธุ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยที่ 1 ได้แก่ 

สายพันธุ์ sh55010, sh55013, sh55014, sh55018 และ sh55020 โดยสายพันธุ์ sh55010, sh55013 และ 

sh55014 มีแหล่งที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษ สายพันธุ์ sh55018 และ sh55020 มีแหล่งที่มาจากจังหวัดล าพูนและ

จังหวัดอุตรดิตถ ์ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหอมแดงท่ีมาจากแหล่งปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนืออยู่รวมกันในกลุ่มนี้  กลุ่มย่อยที่ 2 ได้แก่ สายพันธุ์ sh55023, sh55024 และ sh55025 โดยที่หอมแดง

สายพันธุ์ sh55023 และ สายพันธุ์ sh55024 มีแหล่งที่มาจากจังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม่ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า

เป็นหอมแดงที่มาจากแหล่งที่ปลูกทางภาคเหนือเหมือนกัน ส่วนหอมแดงสายพันธุ์ sh55025 มีแหล่งที่มาจาก

ประเทศอินโดนีเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างหอมแดง 12 สายพันธุ์ 

 

 

 

ตารางที่  3 ค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนของลักษณะทางพันธุกรรมหอมแดง 12 สายพันธุ์ 

 

sh54006 Sh55011 sh55013 sh55014 sh55015 sh55009 sh55010 sh55018 sh55020 sh55023 sh55024 sh55025 

 

I 

II 



sh54006 1.00 

           sh55011 0.59 1.00 

          sh55013 0.60 0.64 1.00 

         sh55014 0.62 0.59 0.71 1.00 

        sh55015 0.63 0.70 0.59 0.58 1.00 

       sh55009 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 1.00 

      sh55010 0.63 0.63 0.69 0.69 0.67 0.66 1.00 

     sh55018 0.65 0.62 0.71 0.75 0.59 0.61 0.68 1.00 

    sh55020 0.65 0.61 0.69 0.66 0.61 0.61 0.70 0.77 1.00 

   sh55023 0.57 0.64 0.62 0.62 0.58 0.58 0.58 0.67 0.70 1.00 

  sh55024 0.58 0.63 0.67 0.65 0.56 0.55 0.62 0.68 0.71 0.82 1.00 

 sh55025 0.59 0.62 0.56 0.58 0.58 0.55 0.58 0.61 0.60 0.70 0.70 1.00 

 

 จากการศึกษาพบว่า หอมแดงสายพันธุ์ sh55023 กับ sh55024 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนที่ใกล้กัน

มากที่สุดเท่ากับ 0.82 โดยเป็นหอมแดงจากสุโขทัยและเชียงใหม่ ส่วนหอมแดงสายพันธุ์ sh55009, sh55024 และ

sh55025 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนที่ใกล้กันน้อยที่สุด เท่ากับ 0.55  โดย sh55009 เป็นหอมแดงจากอุตรดิตถ์ 

sh55024 เป็นหอมแดงจากเชียงใหม่ และ sh55025 เป็นหอมแดงจากอินโดนีเซีย (ตารางที่ 3) 

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ สามารถจัดกลุ่มหอมแดงได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยหอมแดง 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วยหอมแดงที่มาจากภาคเหนือ คือ ล าพูนและอุตรดิตถ์ 
และหอมแดงที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมาและศรีสะเกษ กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยหอมแดง
ที่มาจากภาคเหนือคือ เชียงใหม่ ล าพูน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย และหอมแดงที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 
ศรีสะเกษ นอกจากนี้หอมแดงจากอินโดนีเซียก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
 ผลจากการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ พบว่ายังไม่สามารถจ าแนกสายพันธุ์
หอมแดงในแต่ละแหล่งปลูกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรมีการซื้อหัวพันธุ์หอมแดงจากแหล่งปลูกอ่ืนเข้ามา
ปลูกในพื้นที่ เช่น เกษตรกรซื้อหัวพันธุ์จากอุตรดิตถ์มาปลูกท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ท าให้มีการเคลื่อนย้ายของหัวพันธุ์
หอมแดงระหว่างหัวพันธุ์หอมแดงท่ีปลูกในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่สามารถจ าแนกสายพันธุ์
หอมแดงได้ชัดเจน ดังนั้นควรมีการส ารวจและเก็บข้อมูลหอมแดงในแหล่งปลูกที่มีการเก็บหัวพันธุ์ไว้ปลูกเอง ซึ่ง
อาจจะได้ข้อมูลความแตกต่างของสายพันธุ์หอมแดงได้ 
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