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บทนํา 
การคัดเลือกพันธุมะมวงแกวเพื่อการคาและอุตสาหกรรมสําหรับที่ดอนอาศัยนํ้าฝน ในภาค

เหนือตอนบน ไดใชลักษณะคุณภาพผลท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณเปนตัวชี้วัดการคัดเลือก อาทิเชน น้ํา
หนักผล ขนาดผล เปอรเซ็นตเนื้อ สีเน้ือ ความแนนเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) ความ
เปนกรด-เบส (pH) และปริมาณกรด (TA) เปนตน อยางไรก็ตามการแสดงออกของลักษณะคุณภาพ
ผลดังกลาวเปนสวนรวมของ 3 สวน ไดแก พันธุกรรมหรืออิทธิพลของยีน อิทธิพลของสภาพแวดลอม 
และปฏิกิริยารวมระหวางพันธุกรรมกับอิทธิพลของสภาพแวดลอม (ประดิษฐ, 2541) ดังนั้นหาก
สามารถจําแนกการแสดงออกของลักษณะคุณภาพผลดังกลาววา ลักษณะใดไดรับอิทธิพลมาจาก
พันธุกรรมมาก ก็สามารถสรางความมั่นใจไดวาลักษณะดังกลาวมีโอกาสสูงที่จะถายทอดหรือปรากฏ
สูตนท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุใหม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะประเมินสัดสวนความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมของลักษณะคุณภาพผลในมะมวงแกวที่ใชในงานคัดเลือกพันธุ 

 
วิธีการวิจัย 

ลักษณะคุณภาพผลมะมวงแกว จํานวน 21 รายการ ไดมาจาก 2 กลุม ไดแก 1) สายตนแม
ของเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 52 ตน สายตนละ 10 ผล ขอมูลระหวางป 
พ.ศ. 2540-2542 และ 2) สายตนลูกจากแปลงเปรียบเทียบพันธุบนที่ดอนอาศัยนํ้าฝน ในแปลงของ
เกษตรกร พื้นท่ีปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการปาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขอมูลระหวางป 
พ.ศ. 2543-2545 ซึ่งวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน 52 สายตน ๆ ละ 3 ซ้ํา ๆ ละ 3 ตน 
สายตนละ 10 ผล นํามาวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหผลทางสถิติ (SPSS 8.0 for 
window)  

การวิเคราะหอัตราซ้ํา (repeatability : r) หรือ สัดสวนความแปรปรวนเน่ืองมาจากพันธุกรรม 
และสภาพแวดลอมถาวรเทียบกับความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (Falconer and Mackay, 1996) 
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ในประชากรหนึ่งมีการวัดลักษณะมากกวาหน่ึงครั้งของแตละสมาชิก (individual) ความแปรปรวนท้ัง
หมดที่เกิดขึ้น สามารถเขียนแสดงในรูปของสมการไดเปน 
  

Vp = VG + VEg+ VEs 
เมื่อ  Vp      คือ ความแปรปรวนของฟโนไทป 

VG   คือ ความแปรปรวนท่ีเกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรม 
VEg  คือ ความแปรปรวนท่ีเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมถาวร เปนความแตกตางของ

สภาพแวดลอมที่มีผลตอการแสดงออกของทุกสมาชิกในประชากร 
VEs  คือ ความแปรปรวนท่ีเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมชั่วคราว หรือความแปรปรวน

ที่เกิดขึ้นภายในสมาชิกในประชากรน้ัน เปนความแตกตางของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการแสดงออก
ของแตละสมาชิกในประชากร 

และ            VE = VEg+ VEs  
                   (VEg+ VEs)               σ2

B    
           Vp                σ2

B + σ2
W 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากลักษณะคุณภาพผลของมะมวงแกวสายตนแม 20 รายการ (ตารางที่ 1) พบวา การแสดง

ออกของลักษณะคุณภาพผลเกือบทั้งหมดไดรับอิทธิพลของพันธุกรรมรวมกับอิทธิพลของสภาพแวด
ลอมถาวรในสัดสวนท่ีสูง ยกเวน คา pH ผลสุก ในป พ.ศ. 2541 ที่ไดรับอิทธิพลของสภาพแวดลอมชั่ว
คราว สวนลักษณะคุณภาพผลของมะมวงแกวสายตนลูก 21 รายการ ก็พบวา การแสดงออกของ
ลักษณะคุณภาพผลสวนใหญไดรับอิทธิพลของพันธุกรรมรวมกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมถาวรใน
สัดสวนท่ีสูง ยกเวน เปอรเซ็นตเมล็ด, คา hue เนื้อผลแกจัด และ TSS ของผลสุก ในป พ.ศ. 2543 ที่ได
รับอิทธิพลของสภาพแวดลอมชั่วคราว เชนกัน 

อัตราซ้ําลักษณะคุณภาพผลของมะมวงแกวสายตนแม พบวา อัตราซ้ําทั้ง 3 ป คอนขาง
แปรปรวน แตพบวา คา hue เน้ือผลแกจัด, pH ผลแกจัด และ TSS ผลสุก อัตราซํ้ามากกวา 0.6 ซึ่ง 
ลักษณะดังกลาวมีโอกาสสูงที่จะถายทอดสูตนที่ไดรับการปรับปรุงพันธุใหมมากกวาลักษณะคุณภาพ
ผลอ่ืน ๆ ทั้งหมด สวนความกวางผล ความหนาผล เปอรเซ็นตเนื้อ เปอรเซ็นตเมล็ด คา L และ croma 
เน้ือผลแกจัด, คา hue เน้ือผลสุก TA ผลแกจัดและผลสุก มีอัตราซ้ํามากกวา 0.3 และคอนขาง
สม่ําเสมอทั้ง 3 ป (ตารางที่ 1)  
 

  อัตราซ้ํา (Repeatability; r)  =           =                (Falconer and Mackay, 1996) 
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ตารางที่ 1 อัตราซ้ําของลักษณะคุณภาพผลมะมวงแกวสายตนแมและสายตนลูก จํานวน 52 สาย
ตน ระยะเวลา 3 ป 

สายตนแม  สายตนลูก คุณภาพผล 
ป 2540 ป 2541 ป 2542  ป 2543 ป 2544 ป 2545 

น้ําหนัก/ผล - - -  0.02 0.16 0.41 
ความยาวผล 0.48 0.36 0.21  0.69 0.05 0.37 
ความกวางผล 0.79 0.38 0.32  0.17 0.10 0.00 
ความหนาผล 0.77 0.46 0.35  0.63 0.11 0.36 
ความหนาเน้ือ 0.18 - -  - 0.12 0.17 
%เนื้อ 0.00 0.35 0.89  0.86 0.00 0.30 
%เมล็ด 0.11 0.14 0.24  0.08 0.59 0.30 
L เนื้อผลแกจัด 0.30 0.54 0.37  0.10 0.00 0.14 
croma เนื้อผลแกจัด 0.14 0.58 0.49  0.62 0.15 0.34 
hue เนื้อผลแกจัด 0.31 0.92 0.55  0.74 0.28 0.34 
L เนื้อผลสุก - 0.01 0.42  0.92 0.12 0.01 
croma เนื้อผลสุก - 0.11 0.57  0.49 0.00 0.89 
hue เนื้อผลสุก - 0.50 0.34  0.19 0.21 0.18 
ความแนนเน้ือผลแกจัด - 0.17 0.56  0.67 0.58 0.68 
ความแนนเน้ือผลสุก - 0.35 0.52  0.14 0.00 0.13 
TSS ผลแก 0.16 0.51 0.20  0.90 0.05 0.03 
TSS ผลสุก - 0.63 0.67  0.00 0.21 0.09 
pH ผลแก - 0.60 0.70  0.23 0.08 0.28 
pH ผลสุก - 0.24 0.95  0.08 0.10 0.34 
TA ผลแกจัด - 0.46 0.58  0.06 0.20 0.09 
TA ผลสุก - 0.30 0.98  0.11 0.07 0.24 

 
อัตราซ้ําลักษณะคุณภาพผลของมะมวงแกวสายตนลูก พบวา อัตราซํ้าท้ัง 3 ป มีความ

แปรปรวนมาก อาจเนื่องจากลักษณะคุณภาพผลท่ีไดในป พ.ศ. 2543 มาจากผลผลิตปแรก ซึ่งมีการ
ติดผลสายตนละ 3-5 ตนเทานั้น ผลผลิตกระจุกตัวอยูเพียงกลุมเดียว ความแปรปรวนจึงมีไมมากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะคุณภาพผลในปหลัง ๆ ที่ผลผลิตมีมากและกระจายตัวไปท่ัวทุกตน แตก็
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พบวา ความแนนเน้ือผลแกจัดมีอัตราซ้ําสูงและสม่ําเสมอทุกป วิเคราะหได 0.7, 0.6 และ 0.7 ในป 
พ.ศ. 2543, 2544 และ 2545 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะดังกลาวมีโอกาสสูงที่จะถายทอดสูตนที่ไดรับการ
ปรับปรุงพันธุใหมมากกวาลักษณะคุณภาพผลอ่ืน ๆ ทั้งหมด สวนความยาวผล ความหนาผล คา 
croma และ hue เนื้อผลแกจัด และคา croma เนื้อผลสุก มีอัตราซ้ําปานกลาง (0.3-0.5) และคอนขาง
สม่ําเสมอทั้ง 3 ป เชนกัน (ตารางที่ 1)  
 ลักษณะคุณภาพผลของมะมวงแกว ที่แสดงแนวโนมวาถูกควบคุมดวยสภาพแวดลอสามารถ
ใชการจัดการสวนท่ีดีเพื่อปรับปรุงลักษณะคุณภาพผลในตนพันธุดีได 
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