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Abstract  

The diversity of shallots cultivated in the north, the north-east, and the west of Thailand collected at 
the ‘Si Sa Ket’ Horticultural Research Center between 2012 and 2013 was studied. Twenty-three shallot 
samples from those collections were grown, and the agronomic characteristics were investigated according to 
the descriptor list for allium plant (IPGRI) for future breeding proposes. The results showed that shallots from 
the northern and northeastern areas were not prominently classified by the agronomic characteristics.  All 
samples were classified into 2 groups. The first group was categorized by round bulb shape, the outer spathe 
shading red-violet to orange. The second was by broad elliptic shape bulb and purple-red of the outer 
spathe.. Nevertheless, different agrological zones could affect differences in the physical characteristics of 
growing plants, although using the same variety. The agronomic characteristics alone could not classify 
precisely. Thus, DNA fingerprints may be additionally used for better classification. 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาความหลากหลายของหอมแดงจากแหล่งปลูกภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกของ

ประเทศไทยที่รวบรวมไว้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556  โดยท าการคัดเลือกตัวแทน จ านวน 23 
ตัวอย่าง น ามาปลูกทดสอบเพื่อบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาตามระบบของ International Plant Genetic Resources Institute 
(IPGRI)  ของหอมแดง  เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต พบว่า ลักษณะสันฐานวิทยาที่ปรากฏยังไม่สามารถจ าแนกความแตกต่าง
ของหอมแดงจากแหล่งปลูกภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างชัดเจนได้  โดยสามารถแบ่งหอมแดงออก  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ 1 มีลักษณะหัวค่อนข้างกลม  สีเปลือกแดงม่วง ถึงสีส้มอ่อน  ส่วนกลุ่มที่ 2  เป็นทรงไข่กว้างและหัวค่อนข้างกลม  เปลือกสีม่วง
แดง  อย่างไรก็ตามหอมแดงตัวอย่างเดียวกันที่ปลูกในระบบนิเวศทางการเกษตรและการจัดการในสภาพพื้นที่ต่างกัน จะแสดง
ลักษณะทางกายภาพที่ต่างกัน  จึงเป็นการยากที่จะใช้ลักษณะสันฐานวิทยาระบุแหล่งที่มาของหอมแดงอย่างแน่ชัดได้  ดังนั้นควรมี
การตรวจสอบลายพิมพด์ีเอ็นเอของหอมแดงเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจ าแนกต่อไป 
ค าส าคัญ: หอมแดง ความหลากหลาย จ าแนกหอมแดง  
 

ค าน า 
หอมแดง (Allium ascalonicum auct. hort.)  เป็นพืชในวงศ์พลับพลึง (Amaryllidaceae) และอยู่ใน

สกุล Allium พืชในสกุลนี้มีมากกว่า 50 ชนิด  แต่ที่นิยมน ามาบริโภค ได้แก่ หอมใหญ่ (onion) หอมแขก (red 
onion) หอมแดง (shallot) กระเทียม (garlic) กระเทียมต้น (leek) และกุ่ยฉ่าย (chive)  โดยหอมแดงเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย  ซึ่งพันธุ์หอมแดงนิยมเรียกตามแหล่ง
ปลูก เช่น หอมแดงล าพูน  หอมแดงลับแล หอมแดงศรีสะเกษ  โดยหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ  มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
เนื่องจากหัวหอมแดงจะมีกลิ่นฉุน สีสวย เป็นมันเงา ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายหัวพันธุ์ระหว่างแหล่งปลูกภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือสลับกันไปมา  จึงท าให้มีความไม่มั่นใจในคุณลักษณะของหอมแดงท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดว่ามาจากแหล่งปลูกท่ี
แท้จริงหรือไม่  เนื่องจากหอมแดงเป็นพืชที่สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง  เติบโตได้ในทุกสภาพดิน แต่
ในดินเหนียวการพัฒนาการหัวจะชะงักและการแก่ของหัวจะล่าช้าออกไป และการเจริญเติบโตของต้นหอมแดงจะตอบสนองค่อนข้าง

                                                 
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 1 SiSaKet Horticultural Research Center, Nong Phi, Muang SiSaKet,SiSaKet 33000 
2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 1 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82110 
2 Phang Nga Agricultural Research and Development Center, No.52 Bang Moung, Takua Pa, Phang Nga 82110 
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ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ด่างในดิน (Hridaya, 2007) การจ าแนกความแตกต่างของหอมแดงจากลักษณะภายนอก
เพียงอย่างเดียวนั้นนับว่าเป็นวิธีที่สะดวก แต่อาจจะยุ่งยากได้ถ้าลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันมาก จึงท าการศึกษาหา
วิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ โดยจะท าการศึกษาคุณภาพโดยเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ ตาม
ระบบของ International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)  ของหอมแดง รวมทั้งคุณภาพผลผลิต เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. หอมแดง จ านวน 23 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก จังหวัดศรสีะเกษ (SSK) นครราชสีมา (NRM) เชียงราย (CHR) อุตรดิตถ ์
(UTD)  ล าพูน (LMP) และ สโุขทัย (SUK) จ านวน  5 กิโลกรัมต่อแหล่ง  

2. วัสดุการเกษตร ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 9-24-24 สารเคมีก าจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช เช่น อ๊อกซี
ฟลูออร์เฟน อะบาเมคติน โปรคลอราจ  และชีวภณัฑ์ เช่น ไตรโครเดอมา  บาซิลสั ทูริเยงซสิ 

3. สายยางให้น้ า หัวบัวรดน้ า ถังพ่นยาขนาด 20 ลิตร 
4. แบบบันทึกลักษณะตามระบบ IPGRI ของพืชสกุล Allium  ไม้บรรทัด เวอร์เนยี  แผ่นเทียบสี (RHS color chart) 
ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี 2555-2556 ระยะเวลา 2 ปี  โดยเลือกตัวแทนหอมแดงท่ีรวบรวมมาจากแหล่ง

ต่างๆ (ตั้งแต่ธันวาคม 2554 – มีนาคม 2555) จ านวน 23 ตัวอย่างๆ ละ 5 กิโลกรัม พร้อมบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก วิธีการปลูก 
ดูแลรักษา อายุการเก็บเกี่ยวของหอมแดงแต่ละตัวอย่าง น ามาเก็บรักษาในโรงเรือนมุงหลังคาและมีอากาศถ่ายเท ที่อุณหภูมิห้อง 
จากนั้นน ามาปลูกเดือนตุลาคม 2555  เตรียมแปลงปลูก โดยไถตากดิน 1 -2 สัปห์ดา ใส่ปูนขาวปรับปรุงค่าความเป็นกรด 200 
กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปู่ยคอก 1 ตันต่อไร่  จากนั้นไถปั่นดินให้ละเอียด ขึ้นแปลงขนาด 1.5x8 เมตร แปลงสูง 50 เซนติเมตร ระยะ
ปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวปลูก 15x15 เซนติเมตร ดูแลรักษาตามค าแนะน าการเกษตรดีที่เหมาะสมของการปลูกหอมแดง 
(GAP) ของกรมวิชาการเกษตร  บันทึกลักษณะทางลักษณะสัณฐานวิทยาตามแบบบันทึก IPGRI  เช่น การเจริญเติบโตทางล าต้น
และใบ ทีอ่ายุ 45 วัน  วัดโดยใช้ไม้บรรทัด และเวอร์เนีย เมื่ออายุการเก็บเกี่ยว 85 วัน วัดขนาดและคุณภาพหอมแดง เช่น  ความ
กว้าง ความยาวของหัวหอมแดง วัดด้วยเวอร์เนียร รูปทรง (ตามแบบบันทึก) และ สีเปลือกช้ันนอก สีเนื้อ วัดโดยใช้แผ่นเทียบสี 
(RHS color chart) เป็นต้น  และบันทึกการเข้าท าลายของโรคและแมลงระหว่างด าเนินการทดลอง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการบันทึกลักษณะตามระบบของ International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) ของหอมแดงที่ปลูก 

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในเดือนตุลาคม 2555  พบว่า หอมแดงทุกตัวอย่าง มีการเจริญเติบโตทางล าต้นใกล้เคียงกัน โดยพันธ์ุ
จากแหล่งปลูกศรีสะเกษท่ีมีความสูงต้น เมื่ออายุ 45 วัน หลังปลูก แตกต่างกันมากที่สุด คือ ตัวอย่าง sh55010 มีความสูง 50.5 
เซนติเมตร และ sh54001 มีความสูงพียง 30.8 เซนติเมตร ความยาวใบก็มีแนวโน้มเป็นไปทิศทางเดียวกับความสูงต้นและความ
กว้างของใบมีขนาดใกล้เคียงกัน คือ 0.50-0.86 เซนติเมตร โดยหอมแดงจากอุตรดิตถส์่วนใหญ่จะมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าพันธุ์
จากแหล่งอ่ืน และมีอตัราการตายมากกว่า (Table 1) ภายหลังการเก็บเกี่ยว 85 วัน หลังปลูก พบว่า ทุกตัวอย่างมีขนาดหัว
ใกล้เคียงกัน คือ มีความสูงของหวั 2.56-3.29 เซนติเมตร และความกว้าง 1.63-2.46 เซนติเมตร รปูทรงส่วนใหญ่เป็นทรงไข่กว้าง 
(Broad elliptic) ยกเว้น ตัวอย่าง SH55011 ที่มรีูปทรงยาวเหมือนกระสวย (Spindle) สีเปลือกและเนื้อ เป็นสีม่วง ถึงม่วงแดง ยกเว้น
ตัวอย่าง sh55012 sh55013 และ sh55015 มีเปลือกมสีน้ าตาลอมส้ม เนื้อมีสเีหลืองซีด ซึ่งคลา้ยกับพันธุ์หอมขาวท่ีพบมากทาง
ภาคเหนือ หอมแดงทุกตัวอย่างมีรูปทรง 2 แบบ คือ  ทรงไข่กว้าง (Broad elliptic ) และ ทรงกลม (Globe) (Figure1)  โดยสีเปลือก
หอมแดงจากแหล่งปลูกจังหวัดศรีสะเกษจะมีสีเปลือกม่วงแดงและมีสีเข้มกว่าหอมแดงจากแหล่งอื่น เช่น sh55012  sh55013 และ 
sh55015 เป็นต้น (Table 1) 

เนื่องจากหอมแดงมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสภาพความสมบูรณ์ของพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นอย่างมาก  ไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความเป็นกรด – ด่างในดิน และตอบสนองต่อช่วงแสง จุดวิกฤตของแสงท่ีกระทบต่อการเติบโตและการให้ผลผลิต
ของหอมแดงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 11-16 ช่ัวโมง  สอดคล้องกับ รัชชนก (2542) และ Abbey and  Fordham (1998) พบว่า ในช่วง
อากาศหนาวเย็นหอมแดงมีอัตราการสะสมน้ าหนักแห้งต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตของล าต้นหอมแดง และการสร้าง
หัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณน้ าในใบเมื่อปลูกที่ความยาวช่วงแสง 12 ช่ัวโมงต่อวัน  นอกจากนี้ปริมาณน้ าที่เหมาะสมอยู่
ในช่วง 350–600 มิลลิเมตร แต่สามารถอยู่ได้ถึงระดับน้ าฝน 2,800 มิลลิเมตร ในสภาพอากาศแห้งแล้งที่ยาวนานจะท าให้ใบของหอม
เหี่ยว ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตหอมแดงอย่างมาก  (Hridaya, 2007)  หากอุณหภูมิสูง น้ าในใบไม่เพียงพอจะท าให้
ใบเหลือง ฟุบลง ไม่สามารถสร้างอาหารไปบ ารุงหัวได้  ท าให้ผลผลิตหัวหอมแดงไม่สมบูรณ์ ขนาดเล็ก หรือไม่มีหัว  และหอมแดงพันธุ์
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ศรีสะเกษมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดที่อายุ 40 วัน หลังดอกบาน การสร้างหัวมีความสัมพันธ์กับความยาวใบและจะเพิ่มขึ้นตาม
ความยาวของช่วงแสง (Okporie และ Ekpe, 2008)  นิเวศวิทยาทางการเกษตร เช่น สภาพอากาศ ความช้ืน อุณหภูมิและการจัดการ
ในพื้นที่ปลูกหอมแดงท่ีแตกต่างกัน  แม้จะใช้หอมแดงพันธุ์เดียวกันปลูกก็แสดงลักษณะที่แตกต่างกัน ท าให้การจ าแนกหอมแดงจาก
แหล่งปลูกต่างๆท าได้ยาก และไม่สามารถจ าแนกออกจากกันได้อย่างแน่ชัด  รัชนี และคณะ (2556) ได้ท าการจ าแนกหอมแดงด้วย
เครื่องหมายโมเลกุล โดยสุ่มตัวแทนแหล่งที่มาของพันธุ์ 10 ตัวอย่าง จาก 23 ตัวอย่าง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะ และน าหอมแดง
จากตลาดค้าส่งในจังหวีดศรีสะเกษ จ านวน 2 ตัวอย่าง คือ หอมแดงจังหวัดเชียงใหม่ (SH550024) และหอมแดงอิโดนีเซีย 
(SH55025) รวมเป็น 12 ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ชนิด Microsatellite สามารถแบ่ง
หอมแดงได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยหอมแดง 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ sh54006 และ sh55015 มีแหล่งที่มาจากล าพูนและศรี
สะเกษ ตามล าดับ ส่วนสาย พันธุ์ sh55025 เป็นหอมแดงจากประเทศอินโดนีเซีย จึงมีค่าความใกล้ชิดทางพันธุกรรมน้อยกับสาย
พันธุ์อื่นๆ ภายในกลุ่ม  กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยหอมแดง 8 สายพันธุ์ ได้แก่ sh54009 และ sh55018 จากล าพูน sh55010 
sh55013 และ sh55014 จากศรีสะเกษ sh55020 sh55023 และ sh55024 จากอุตรดิตถ์ สุโขทัย และเชียงใหม่ตามล าดับ โดยใน
กลุ่มนี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากแหล่งเพาะปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงหนือ ซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ค่อนข้างมาก และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยหอมแดงเพียง 1 สายพันธุ์ คือ sh55011 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุจากนครราชสีมา  
 

สรุปผล 
การจ าแนกหัวหอมแดงโดยดูลักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของพันธุ์ หอมแดงได้   

เนื่องจากหอมแดงมีการเคลื่อนย้ายหัวพันธุ์จากแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังภาคเหนือ วนกันเป็นวัฏจักร หัวพันธุ์จึง
ขาดความหลากหลาย นอกจากน้ีปัจจัยที่แสดงออกของลักษณะทางกายภาพหอมแดง  มีความเกี่ยวพันธุ์กับสภาพนิเวศน์วิทยาของ
พื้นที่ปลูก รวมถึงสภาพอากาศ ดังนั้นการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตจึงเป็นแนวทางในการจ ากัดจ านวนผลผลิตแต่ละแหล่งให้ชัดเจน  
เพื่อป้องกันการสวมสิทธ์ิหรือลักลอบน าผลผลิตจากแหล่งอื่น มาจ าหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะในตลาดหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นางสาวจันทิมา  ไตรบัญญัติ นักวิชาการช านาญการ  และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัด
ศรีสะกษ   ที่สนับสนุนข้อมูลชุดดินของพ้ืนที่ปลูกหอมแดง  จังหวัดศรีสะเกษ 
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Table 1  Vegetative growth of shallot at 45 days after planting and bulb quality after harvesting  (85 days) 
              from 23 sample at the SiSaKet horticultural research center in 2012. 
 

Sample 
source 

of 
sample 

plant 
High 
(cm.) 

Pseudo steam  Leaves Bulb 
Type of bulb 

Bulb color 
Length 
(cm.) 

Width 
(cm.) 

Length 
(cm.) 

Width 
(cm.) 

Length 
(cm.) 

Width 
(cm.) peel  fresh 

sh 54001 UTD 30.8 3.25 2.45 27.6 0.50 3.05 1.99 Globe  R 51 B R-P 61 B 
sh 54002 UTD 42.0 3.95 3.73 38.1 0.70 3.26 1.93 Broad elliptic  R-P 60 A R-P 60 D 
sh 54003 UTD 46.7 3.85 3.48 42.8 0.76 3.28 1.99 Broad elliptic  R-P 61 B P 76 B 
sh 54004 UTD 37.1 3.65 3.24 33.4 0.56 3.10 1.97 Broad elliptic  R-P 60 A R-P 60 D 
sh 54005 UTD 46.2 2.98 3.31 43.2 0.78 3.20 1.97 Broad elliptic  R-P 60 C R-P 64 A 
sh 54006 LMP 41.7 3.07 3.29 38.6 0.62 2.98 1.90 Broad elliptic  R-P 63 A R-P 14 B 
sh 54007 UTD 34.7 2.29 3.25 32.4 0.50 2.56 1.54 Globe R 51 C P 75 A 
sh 54008 CHR 37.4 4.15 3.80 33.3 0.60 3.10 1.84 Broad elliptic  R 51 C R-P 65 B 
sh 55009 UTD 41.6 3.45 3.95 38.1 0.61 2.94 1.64 Globe R-P 59 A P 76 D 
sh 55010 SSK 50.5 3.95 2.74 46.6 0.86 3.11 1.82 Globe R-P 59 A P 76 D 
sh 55011 NRM 47.1 4.35 3.18 42.7 0.69 2.90 1.78 Spindle R-P 59 A P 76 D 
sh 55012 SSK 46.5 3.70 2.99 42.8 0.77 2.85 1.75 Broad elliptic  G-R 180 B Y-W 158 C 
sh 55013 SSK 46.7 3.40 3.12 43.3 0.79 3.19 2.26 Globe G-O 166 C O-W 159 C 
sh 55014 SSK 45.6 3.45 3.20 42.2 0.78 3.29 2.46 Broad elliptic  R-P 60 C P 76 D 
sh 55015 SSK 41.5 3.33 2.81 38.2 0.63 2.93 1.76 Broad elliptic  G-R 182 A P 76 D 
sh 55018 LMP 43.4 3.10 2.86 40.3 0.79 2.71 1.63 Broad elliptic  O-P 184 C R-P 69 C 
sh 55022 UTD 45.0 4.75 2.66 40.3 0.57 2.62 1.63 Globe G-P 185 B R-P 69 D 
sh 55023 SUK 45.6 3.75 2.92 41.8 0.59 2.97 1.73 Broad elliptic G-P 181 B R-P 69 C 

 * source of UTD and SSK for sample sh 55016, sh 55017, sh 55019, sh 55020 and sh 55021 are died on field 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Characteristic of shallots plant and bulb after harvesting at the SiSaKet Horticultural Research Center in 2012 
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