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Abstract 
The twenty qualitative characteristics of Kaew mango clones from 8 provinces of the 

northern part of Thailand and 52 clones (nine replications/clone) from rainfed upland orchard of 
Chom Tong Land Reform Project, Chiang Mai was studied and evaluated during 1998-1999 and 
2001-2002, respectively. It was found that almost fruit qualitative characteristics were significantly 
different except fruit width, edible portion, pulp color (L) of fully mature fruit, TSS of fully mature fruit, 
pulp color (L and croma) of ripen fruit and density of ripen fruit of progeny clones, which were not 
significantly different. From repeatable analysis of fruit qualitative characteristics, the results showed 
that the values of density of fully mature fruit of both parent and progeny clones were highly repeated 
(r≥ 0.6). The value of pulp color (hue) of fully mature fruit and pH of fully mature fruit was highly 
repeated (r≥ 0.6) in parent clones. Repeatable analysis was used to select Kaew mango for rainfed 
upland as a factor in making decision for increasing repeatability of clone selection through high ratio 
of repeatability of fruit qualitative characteristics, which will have more chance to transfer or reappear 
those characters to new improved plant more than other characters, as it trended to be genetically 
controlled. But low repeated ratio trended to be controlled by environment, which can be used for 
better orchard management to improve fruit qualitative characteristics in select clones. 
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บทคัดยอ 
การประเมินพันธุกรรมของมะมวงแกวสายตนดี มีความสําคัญยิ่งในการคัดเลือกสายตนดีเดนออกมา

จากประชากรที่มีอยูจํานวนมาก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะประเมินสัดสวนความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ของลักษณะคุณภาพผลในมะมวงแกวที่ใชในงานคัดเลือกพันธุ ซึ่งไดศึกษาลักษณะคุณภาพผลเชิงปริมาณของ
มะมวงแกว จํานวน 20 รายการ จากสายตนแมของเกษตรกรใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหวางป พ.ศ. 
2541-2542 และสายตนลูก ในแปลงเปรียบเทียบพันธุบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โครงการปาจอมทอง จ.เชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2544–2545 จํานวนทั้งส้ิน 52 สายตน ๆ ละ 9 ซ้ํา พบวา 
ลักษณะคุณภาพผลมีความแตกตางกันทางสถิติเกือบทุกรายการ ยกเวน ความกวางของผล สัดสวนเนื้อตอผล 
คา L สีเนื้อผลแกจัด TSS ผลแกจัด คา L และ croma สีเนื้อผลสุก และความแนนเนื้อผลสุกของสายตนลูก ที่ไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ และจากการวิเคราะหอัตราซ้ําลักษณะคุณภาพผล พบวา ความแนนเนื้อผลแกจัด
ในสายตนแมและสายตนลูก มีคาคอนขางสูง (r≥0.6) สวนคา hue สีเนื้อผลแกจัด และ pH ผลแกจัด มีคาคอน
ขางสูงเฉพาะในสายตนแม (r≥0.6) การวิเคราะหอัตราซ้ําไดถูกนําไปเปนสวนประกอบในการตัดสินใจของงาน
คัดเลือกพันธุมะมวงแกวสายตนดีสําหรับที่ดอนอาศัยน้ําฝน เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับงานคัดเลือกพันธุ 
เนื่องจากอัตราซ้ําที่วิเคราะหไดสามารถใชเปนคาสูงสุดของอัตราพันธุกรรมไดดวย  
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