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Abstract
The morphological characterization of 20 cultivar - mango was studied (3 replications 

per cutivars) at mango orchard in the Pomology farm, Maejo University, Sansai district, 
Chiang Mai province. The characteristics of mango leaves, i.e., leaf shape, leaf apex, leaf 
base and leaf margin were used for comparing mango cultivars. The data in morphological 
characteristics of mango leaves were recorded and could be used to classified mango 
cultivars into 6 groups: 1) Kaeo group 2) Khiaosawoey group 3) Namdokmai group 
4) Nangklangwan group 5) Okrong group and 6) Round fruit group. These morphological 
characteristics of mango leaves will be useful for mango selection in breeding program 
further.
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บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง 20 สายพันธุ (พันธุละ 3 ตน) ณ แปลงรวบรวม

พันธุมะมวงสาขาไมผล (บานโปง) มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จากผลการศึกษา 
พบวา ลกัษณะภายนอกของใบมะมวงคอื ลกัษณะรปูรางของใบ ปลายใบ ฐานใบ และลกัษณะของขอบใบ 
ถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบสายพันธุมะมวงโดยสามารถจัดจําแนกลักษณะของใบได 6 กลุมพันธุ คือ 
1) กลุมแกว 2) กลุมเขยีวเสวย 3) กลุมน้ําดอกไม 4) กลุมหนงักลางวัน 5) กลุมอกรอง และ 6) กลุมผลกลม 
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบจะเปนประโยชนในการคัดเลือกสายพันธุมะมวง
สําหรับงานทางดานการปรับปรุงพันธุพืชตอไปในอนาคต
คําสําคัญ:  มะมวง ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบ สายพันธุ

คํานํา
มะมวง (Mangifera indica L.) จดัเปนไมผล

ที่ในอยูวงศ Anacardiaceae มีถิ่นกําเนิดอยูใน
เขตรอนและเขตกึ่งรอนของภูมิภาคเอเชีย (Khan 
et al., 2015) และยังถูกจัดใหเปนราชาแหงผลไม
ในแถบภมูภิาคเขตรอนอกีดวย (Kit and Chandran, 
2010) อกีทัง้มะมวงปลกูงาย โตเรว็ และยงัสามารถ
นํามารับประทานไดทั้งผลสุกและผลดิบ (ศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2556) 
ประเทศไทยมะมวงยังคงเปนไมผลที่มีความสําคัญ
ของประเทศ โดยนิยมปลูกมากในทั่วทุกภาค 
(ประเสรฐิ, 2548) นอกจากนีม้ะมวงยงัจดัเปนไมผล
ทีม่คีวามสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
มีมูลคาการสงออกมะมวงสดของไทยในป 2560 
ซึง่มียอดการสงออกคิดเปนมลูคา 1,331.70 ลานบาท 
มีอัตราการขยายเพิ่มมากขึ้นจากป 2559 ถึง 8.83 
เปอรเซ็นต จาก 48 ประเทศที่มีการสงออก และ
ประเทศที่มีการสงออกมากที่สุดในป 2560 คือ 
เกาหลีใต คิดเปน 56 เปอรเซ็นต จาก 10 ประเทศ 
(ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2560) ดังนั้น งานวิจัยนี้

จงึทําการศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของสายพนัธุ
มะมวงจํานวน 20 สายพันธุ โดยใชลกัษณะทางดาน
รูปร างใบและอาศัยเครื่องหมายทางลักษณะ
สัณฐานวิทยา (morphological marker) ซึ่งเปน
เคร่ืองหมายท่ีสามารถนํามาใชในการแยกหรือ
จดัจาํแนกความหลากหลายและความแตกตางของ
สิ่งมีชีวิตได ดวยการมองเห็นจากลักษณะภายนอก
ทีป่รากฏ เชน ลกัษณะใบ ดอก ผล เปนตน (อรรตัน, 
2548)

เครื่องหมายทางลักษณะสัณฐานวิทยา 
(morphological marker) จดัเปนเครือ่งหมายท่ีมี
ความตองการสูงในดานของการปรับปรุงพันธุพืช 
เนื่องจากใชเปนวิธีในการเปรียบเทียบลักษณะ
ภายนอกหรือลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชได
หลากหลายชนิด (สุรินทร, 2552) และถาหาก
เครือ่งหมายชนิดนีส้ามารถบงบอกถึงความตองการ
ของนักปรับปรุงพันธุได โดยการสังเกตเห็นไดดวย
ตา เชน สามารถบงบอกถึงการตานทานตอโรค 
แมลงหรอืสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม และการให
ผลผลติสงู จะถือวาเปนขอไดเปรยีบของเครือ่งหมาย
ชนิดนี้ เนื่องจากไมจําเปนตองใชวิธีการอ่ืนๆ มา
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ตรวจสอบใหยุงยากอีกตอไป (อรรัตน, 2548) และ
จากขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาในครัง้นี ้จะทาํการเกบ็
รวบรวมไวเปนฐานขอมูลทางดานลักษณะสัณฐาน
วิทยาของสายพันธุมะมวง เพื่อที่จะนําไปใชในงาน
ทางดานการปรับปรุงพันธุมะมวงตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง 

20 สายพนัธุ ณ แปลงรวบรวมพันธุมะมวงสาขาไมผล 
(บานโปง) มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบมะมวง
ทีเ่จริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว จาํนวน 20 สายพนัธุ ไดแก 
1) แกว (Kaeo) 2) โชคอนันต (Chok Anan) 
3) มันหอม (Manhom) 4) ทองดํา (Thongdam) 
5) เขียวเสวย (Khiasawoey) 6) นํ้าดอกไม
สีทอง (Namdokmai Sithong) 7) สามป (Sampi) 
8) มหาชนก (Mahacharnok) 9) แขนออน (Khaen 
On) 10) คาราบาว (Carabao) 11) ตบัเปด (Tuppet) 
12) แดงจักรพรรดิ 1 (Daeng Jakgrapat 1) 
13) แดงจักรพรรดิ 2 (Daeng Jakgrapat 2) 
14) อกรองเขียว (Okrong Khiao) 15) สามฤดูมัน 
(Samruedu Man) 16) สามฤดู (Samruedu) 
17) แรด (Raet) 18) เออรวิน (Irwin) 19) แกมแดง 
(Kaemdaeng) และ 20) ตลับนาค (Talapnak) 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design (CRD) จาํนวน 20 ส่ิงทดลอง 
ทดลองละ 3 ซํ้า

การเก็บขอมลูทางลกัษณะสณัฐานวทิยาของ
ใบมะมวง โดยเก็บใบที่อยูในระยะที่เจริญเติบโต
เต็มที่หรือระยะใบเพสลาดที่อยูในฉัตรที่ 1 หรือ 2 
นับจากปลายยอด (Kit and Chandran, 2010) 

เก็บขอมูลของลักษณะใบ ดังนี้ ลักษณะรูปรางของ
ใบ ลักษณะปลายใบ ลักษณะฐานใบ และลักษณะ
ของขอบใบมะมวง โดยเทยีบลกัษณะของใบมะมวง
ที่ปรากฏกับขอมูลของกรมวิชาการเกษตร และ
ทาํการจัดจําแนกกลุมสายพันธุมะมวงตามลักษณะ
สณัฐานวทิยาทีป่รากฏไดจากหนงัสอืฐานขอมลูเชือ้
พันธุพืช มะมวง เลม 2 ของกรมวิชาการเกษตร 
(สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของใบมะมวง

จํานวน 20 สายพันธุ จัดจําแนกกลุมสายพันธุ
มะมวงไดจากลักษณะรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ 
และลกัษณะขอบใบท่ีปรากฏไดจากภายนอก พบวา 
ลักษณะรูปรางใบมะมวง สามารถจัดจําแนกได 
4 รปูแบบ ดงันี ้1) รปูรางใบแบบเรยีวยาวขนานกนั 
(linear-oblong) 2) รูปรางใบแบบขอบขนาน 
(oblong) 3) รปูรางใบแบบปอมกลางใบ (elliptical) 
และ 4) รูปรางใบแบบปอมโคนใบ (lanceolate) 
(figure 1) ลักษณะปลายใบมะมวง สามารถ
จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ปลายใบแบบ
สอบเรยีว (attenuate) 2) ปลายใบแบบเรยีวแหลม 
(acuminate) และ 3) ปลายใบแบบแหลม (acute) 
(figure 2) ลักษณะฐานใบมะมวง สามารถ
จัดจําแนกได 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ฐานใบแบบแหลม 
(acute) 2) ฐานใบแบบสอบเรียว (attenuate) และ 
3) ฐานใบแบบฐานใบมน (obtuse) (figure 3) และ
ลักษณะขอบใบมะมวง สามารถจัดจําแนกได 
2 รปูแบบ ดงันี ้1) ลกัษณะขอบใบแบบขอบใบคล่ืน 
(undulate) และ 2) ลักษณะขอบใบแบบขอบใบ
เรียบ (entire) (figure 4)
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linear-oblong

attenuate acuminate acute

oblong elliptical lanceolate

Figure 1  Characteristics of leaf shape

Figure 2  Characteristics of leaf apex
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acute attenuate obtusebt

Figure 3  Characteristics of leaf base

undulat entire

Figure 4  Characteristics of leaf margin

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(3):61-68
J. Agri. Prod. 65



Table 1 Comparative morphological characteristics of leaves were classified into 6 groups

Cultivar group of mango Leaf

Cultivar Leaf shape Leaf apex Leaf base Leaf margin

1. Kaeo group
1.1 Kaeo
1.2 Manhom

2. Khiaosawoey group
2.1 Thongdam
2.2 Khiaosawoey

3. Namdokmai group
3.1 Namdokmai Sithong

4. Nangklangwan group
4.1 Khaen On
4.2 Irwin
4.3 Mahacharnok

5. Okrong group
5.1 Tuppet
5.2 Daeng Jakgrapat 1
5.3 Daeng Jakgrapat 2
5.4 Samruedu Man
5.5 Samruedu
5.6 Carabao
5.7 Okrong Khiao
5.8 Chok Anan
5.9 Sampi
5.10 Raet
5.11 Kaemdaeng

6. Round fruit group
6.1 Talapnak

Lanceolate
Lanceolate

Lanceolate
Oblong

Lanceolate

Lanceolate

Linear-obblong
Linear-obblong

Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical
Elliptical

Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate
Lanceolate

Elliptical

Acuminate
Acuminate

Attenuate
Attenuate

Attenuate

Attenuate
Attenuate
Attenuate

Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate

Acute
Acute

Acuminate
Acuminate
Acuminate
Acuminate

Attenuate

Acute
Acute

Acute
Attenuate

Acute

Acute
Obtuse
Acute

Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute
Acute

Acute

Undulate
Undulate

Undulate
Entire

Undulate

Entire
Entire

Undulate

Undulate
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire
Entire

Undulate
Undulate
Undulate

Entire
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นอกจากน้ีในการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
ของใบมะมวงทีไ่ดจากการสงัเกตลกัษณะรปูรางใบ 
ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะขอบใบ สามารถจัด
จําแนกกลุมสายพันธุมะมวงไดทั้งหมด 6 กลุมพันธุ 
คอื 1) กลุมแกว 2) กลุมเขยีวเสวย 3) กลุมนํา้ดอกไม 
4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุมอกรอง และ 6) กลุม
ผลกลม (Table 1)

จากผลการทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
สัณฐานวิทยาของใบมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ 
พบวา มีความสอดคลองกันกับการจัดจําแนกตาม
ลักษณะใบมะมวงของกรมวิชาการเกษตร (สํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติ, 2547) โดยกรมวิชาการ
เกษตรจัดจําแนกกลุมใบไดจากลักษณะภายนอกที่
ปรากฏ นอกจากน้ี ในงานวิจยันีย้งัพบอกีวาลกัษณะ
ของใบมะมวงในแตละสายพนัธุมคีวามแตกตางกนั
ออกไปตามแตละสายพันธุ  โดยสังเกตไดจาก
ลกัษณะของรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ และลักษณะ
ขอบใบ ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกันกับงานวิจัย
ของ (Khan et al., 2015) ทีไ่ดทาํการศกึษาเก่ียวกบั
ลกัษณะแผนใบ ปลายใบ และลกัษณะฐานใบ ดงันัน้ 
การจดัจาํแนกสายพนัธุตามลกัษณะทางสณัฐานวทิยา
ของใบเพ่ือนํามาชวยในการแยกความแตกตางของ
สายพันธุ มะมวงจึงถือเปนการจัดจําแนกตาม
ขั้นพื้นฐาน โดยการสังเกตจากลักษณะที่มีความ
แตกตางกัน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 
อยางไรก็ตาม วิธีการจัดจําแนกและแยกความ
แตกตางของสายพันธุมะมวงตามลักษณะสัณฐาน
วิทยาของใบอาจไมสามารถแยกความแตกตางได
อยางชดัเจน จงึจาํเปนจะตองมเีทคนิคตางๆ เขามา
ชวยในการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น เชน งานวิจัยของ Kheshin et al., 2016 
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะทาง
สณัฐานวทิยาและลกัษณะทางชวีโมเลกลุของความ

หลากหลายทางจีโนไทปในสายพันธุมะมวง เพื่อ
ชวยตรวจสอบใหเกิดความชัดเจนของสายพันธุ
มะมวงมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา
จึงเปนลักษณะท่ีสามารถนําไปใชในการจัดจําแนก
ตามข้ันพื้นฐาน เนื่องจากเปนวิธีที่งายและสะดวก
ตอการดําเนินงาน

สรุปผลการวิจัย
การศึ กษาลั กษณะสัณฐาน วิทยาของ

ใบมะมวง 20 สายพันธุ พบวา สามารถจัดจําแนก
กลุมสายพันธุมะมวงจํานวน 20 สายพันธุ ดวย
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของใบตามลกัษณะรปูรางใบ 
ปลายใบ ฐานใบ และขอบใบได โดยแบงออกเปน 
6 กลุมสายพนัธุ ไดแก 1) กลุมแกว 2) กลุมเขียวเสวย 
3) กลุมนํ้าดอกไม 4) กลุมหนังกลางวัน 5) กลุม
อกรอง และ 6) กลุมผลกลม ซึ่งจากผลการศึกษา
ลกัษณะสณัฐานวิทยาของสายพนัธุมะมวง จะสามารถ
นาํขอมลูท่ีไดไปใชเพือ่เปนฐานขอมลูในงานทางดาน
การปรับปรุงสายพันธุมะมวงตอไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนใหใชสถานท่ี

ในการทํางานวิจัย จากสาขาไมผล คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
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