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การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟกขาว (Momordica cochinchinensis
(Lour.) Spreng) โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ
Evaluation of genetic diversity in gac fruit (Momordica cochinchinensis (Lour.)
Spreng) using morphological traits of truits and leaf
น้ําออย บุตรพรม1, พัชริน สงศรี1,*, พิมพร นวลตาล1, วรวุฒิ พลวงษา1, พลัง สุริหาร1 และกมล เลิศรัตน1
Nam-aoi Bootprom1, Patcharin Songsri1,*, Pimpon Nountal1, Worawoot Polwongsa1,
Bhalang Suriharn1 and Kamol Lertrat1
บทคัดยอ: ฟกขาวนับวาเปนพืชทีม่ ีคุณคาทางโภชนาการสูงเนื่องจากในเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวมีสารพฤกษเคมีสูง โดยเฉพาะสารไลโคพีน
และสารเบตาแคโรทีน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง รวมทั้ง ยัง มีกรดไขมัน ที่จําเปน และเปน ประโยชนตอ การดูด
ซึมไลโคพีนและเบตาแคโรทีนไดดียิ่งขึ้น การปรับปรุงพันธุฟกขาวใหมีสารสําคัญสูงจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มคุณภาพ
ของวัตถุดิบได แตอยางไรก็ตามในกระบวนการปรับปรุงพันธุพืชนั้น เชื้อพันธุกรรมที่มีความหลากหลายนับวาเปนหัวใจสําคัญที่
กําหนดความสํ าเร็ จ ในการพั ฒนาพั น ธุ ใ หม ยิ่ง เชื้ อ พั น ธุ กรรมที่ ใ ช ใ นการปรับ ปรุ ง พั น ธุ มี ฐานพั น ธุ กรรมกวาง และมี ความ
แปรปรวนมากเท า ใดยิ่ ง สามารถพั ฒ นาพั น ธุ ใ หม ที่ มี ลั กษณะดี ต รงตามความต อ งการเพิ่ ม มากขึ้ น ดั ง นั้ น การศึ กษานี้ จึ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟกขาว โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ ซึ่งทําการ
ปลูกทดสอบฟกขาวทัง้ หมด 25 สายพันธุ โดยรวบรวมมาจากประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ในระหวางฤดูฝน เดือนตุลาคม
2553 โดยทําการทดลอง ณ หมวดไมผล ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) จํานวน 4 ซ้ํา ขอมูลของผลที่ทําการตรวจวัด ไดแก น้ําหนักผลสด
ความยาวผล ความกวางผล สัดสวนความยาวผล/ความกวางผล และทรงผล ขอมูลของใบที่ทําการตรวจวัด ไดแก ความยาวเสน
กลางใบ ความกวางฐานใบ ความกวางแฉกใบ และทรงใบ และจัดกลุมพั นธุ (cluster analysis) โดยใชโปรแกรม SAS Proc
CLUSTER and TREE จากผลการวิจัยพบวาสามารถจัดกลุม ได 5 กลุมที่คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) เทากับ 0.991 ซึ่งจาก
ขอมูลนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานตอการเพิ่มประสิทธิภาพ และความกาวหนาในการพัฒนาพันธุฟกขาวไดตอไป
คําสําคัญ: ฟกขาว การปรับปรุงพันธุ เชื้อพันธุกรรม ลักษณะผล และลักษณะใบ
Abstract: Gac fruit (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) is high in dietary value as its seed placenta is rich in
lycopene and beta-carotene. Improvement of lycopene and beta carotene is therefore the way to increase quality of raw
material. However, the success in genetic improvement requires the germplasm with high genetic diversity for these traits. The
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objective of this study was to evaluate genetic diversity of gac fruit using morphological characters of fruits and leaf. Twentyfive gac fruit lines collected from different parts of Thailand and Vietnam were evaluated at the fruit orchard section,
Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University in October 2010. The
experiment was set up in a randomized complete block design with four replications. The data were recorded for fresh fruit
weight, fruit length, fruit width length/width ratio, fruit shape, leaf length, leaf base width, leaf branch width and leaf typ. The
accessions of germplasm were grouped based on these characters using Proc CLUSTER and TREE in SAS. Cluster analysis
showed that the accessions were clearly divided into five distinct clusters with coefficient of determination (R2) of 0.991. The
information would be useful for breeding efficiency and the further progress in genetic improvement of gac fruit.
Keywords: sweet gourd, genetic improvement, germplasm, fruits type and leaf type

บทนํา
ฟกขาว (Momordica cochinchinensis (Lour.)
Spreng) เปน พื ชอยู ใ นวงศ Cucurbitaceae พบในแถบ
อาเซียน ไดแก เวี ยดนาม อินเดีย บั งคลาเทศ จีน พม า
มาเลเซีย ลาว และไทย ซึ่งไดมีการใชประโยชนในดาน
อาหารมายาวนาน โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ซึ่ง
เรียกวา Gac นิยมนํ าเยื่อหุมเมล็ดสีแ ดงมาทํา ขนมขา ว
เหนียวแดงสําหรับงานมงคลตางๆ (Vuong et al., 2006)
ฟ ก ข า วนั บ ว า เป น พื ช ที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง
เนื่ อ งจากในเยื่ อ หุ ม เมล็ ด ฟ ก ข า วมี ส ารพฤษเคมี สู ง
โดยเฉพาะสารไลโคพีนและสารเบตาแคโรทีน (Aoki
et al., 2002; Vuong et al., 2002; Voung and King,
2003; Ishida et al., 2004; Burke et al., 2005; Vong et
al., 2006; Ishida et al., 2009) ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
จากมะเร็ง เชน มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งลําไส มะเร็ง
กระเพาะอาหาร และโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ เป น ต น
รวมทั้งยังมีก รดไขมั นที่ จํา เป นและเปน ประโยชนต อ
การดูดซึมของไลโคพีน และเบตาแคโรทีนไดดียิ่งขึ้ น
(Ishida et al., 2004) ปจจุบันมีรายงานการนําเยื่อหุ ม
เมล็ด จากผลสุ กของฟ กข า วมาพั ฒ นาเปน แคปซูล ฟ ก
ข า ว เยื่ อ หุ มเมล็ ด แช เ ยื อ กแข็ ง เยื่ อ หุ ม เมล็ ด ตากแห ง
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ขนม แคปซูลอาหารเสริมสุขภาพ
และเครื่องสําอาง (กมล และคณะ, 2553; พัชริน และ
กมล, 2554)

อย า งไรก็ ต าม ในการแปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ เ ชิ ง
การค า ความสม่ํ าเสมอและความคงที่ ของสารสํา คั ญ
เปนสิ่งจําเปนตอระบบการผลิต ซึ่งปจจัยหลักที่กําหนด
ความสม่ําเสมอของสารสําคัญในพืชนั้น นอกจากการ
จัด การหรื อ สิ่ งแวดล อ มแลว แล ว พั น ธุ ก รรมพื ชหรื อ
สายพั นธุ ก็ เ ป นป จ จั ย ที่มีค วามสํ า คั ญอย า งยิ่ ง (พั ชริ น
และ กมล, 2554) ดังนั้นการปรับปรุงพันธุฟกขาวใหมี
สารสําคัญสูงจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยเพิ่มคุณภาพ
ของวัตถุดิ บได โดยในกระบวนการปรับ ปรุงพันธุ พื ช
นั้น เชื้อพันธุกรรมที่มีความหลากหลายนับวาเปนหัวใจ
สําคัญทีก่ ําหนดความสําเร็จในการพัฒนาพันธุใหม ยิ่ง
เชื้ อ พั น ธุ ก รรมที่ ใ ช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ มี ฐ าน
พัน ธุก รรมกว าง และมีค วามแปรปรวนมากเทา ใดยิ่ ง
สามารถพัฒ นาพั น ธุ ใหม ที่ มีลั กษณะดี ต รงตามความ
ตองการเพิ่มมากขึ้น (Melani and Carena, 2005) และ
นอกจากนี้ การจัด การเชื้ อพัน ธุกรรมโดยการจัด กลุ ม
ตา ม ค ว า ม ใ ก ล ชิ ด ท า งพั น ธุ ก ร ร มยั ง ช ว ย เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาพืชพันธุใหมไดดียิ่งขึ้น เพื่อลด
ความซ้ําซ อนของสายพั นธุที่ มีฐานพัน ธุกรรมใกลชิด
กัน ซึ่งเกณฑที่ใชในการจํ าแนกความหลากหลายทาง
พันธุ กรรมเบื้อ งต นสามารถทํา ไดโ ดยการใช ลัก ษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ซึ่งเปนลักษณะภายนอกที่มองเห็นได
ดวยตาเปลา เชน สีผล รูปทรงผล และรูปทรงใบ เป น
ตน โดยการประเมิ นความหลากหลายทางพัน ธุกรรม
เบื้ องต นนั้ นสามารถใชลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาใน
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การจํ า แนก เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ที่ มี เ ทคนิ ค ไม ยุ ง ยาก
ซับซอนและสะดวก (กมล, 2536)
จากการศึกษาที่ผานมามีการรายงานเกี่ยวกับ
การจํ า แนกความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมโดยใช
ลักษณะทางสัณ ฐานวิ ทยา ในพืชวงศแตงไว บาง เช น
Winter squash (Balkaya et al., 2010) และ Bottle
gourd (Sivaraj and Pandravada, 2005) สามารถจัดกลุม
ได 10 กลุ ม ที่ มีค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม แต
อยา งไรก็ตามในฟกข าวนั้ นยังไมมีการศึกษาเกี่ ยวกั บ
การประเมิ น ความหลากหลายทางพั นธุ ก รรมโดยใช
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของผลและใบ ดั ง นั้ น
การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของฟกขาว โดยใชลักษณะ
ทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของผลและใบ ซึ่ ง จะเป น ข อ มู ล
พื้ น ฐ าน ที่ สํ า คั ญ ต อ ก าร เพิ่ มปร ะสิ ทธิ ภ าพ แล ะ
ความกาวหนาในการพัฒนาพันธุฟกขาวไดตอไป
วิธีการศึกษา
ปลูกฟกขาวจํานวน 25 สายพันธุ ดังใน Table
1 โดยการยายกลาฟกขาวอายุ 2 เดือน ในระหวางฤดูฝน
เดือนตุลาคม 2553 โดยทําการทดลอง ณ หมวดไมผล
ภาควิ ชาพื ชศาสตร แ ละทรั พ ยากรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิท ยาลั ย ขอนแก น วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB)
จํานวน 4 ซ้ํา ขนาดแปลงกวาง 0.8 เมตร คลุมพื้นดวย
พลาสติก ระยะหางระหวางตน 6 เมตร พรอมทั้งทําคาง
สําหรับใหฟกขาวเกาะ เมื่อฟกขาวอายุได 14 วันหลัง
ยายปลูกใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัมตอตน โดย
โรยหางจากโคนตนประมาณ 10 เซนติเมตร กลบโคน
ต น พร อ มกํ า จั ด วั ชพื ช อั ต ราการใช ส ารเคมี ป อ งกั น
กําจัดโรคและแมลงตามความจําเปน และใหน้ําโดยใช
ระบบมินิสปริงเกลอรตลอดฤดูปลูก ผสมดอกฟกขาว
ดวยมือในตอนเชาเวลา 06.00 - 10.00 น. ระหวางเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทําการตรวจวัดข อมูลลั กษณะสัณฐานวิทยา
ของผล จากผลฟกขา วสุกแก สีแดงในระยะ R6 (ปาริ
ชาติ และคณะ, 2555) ไดแก (1) น้ําหนักผลสด โดยการ
ชั่งดวยตาชั่งทั้งผลสดรวมขั้ว (2) ความยาวผล โดยการ
ใชเวอรเนียรวัดจากขั้วผลถึงทายผล (3) ความกวางผล
โดยการใชเวอรเนียรวัด 3 ตําแหนง ไดแก โคน กลาง
ทาย จากนั้นนําขอมูลที่ไดคํานวณคาเฉลี่ย (4) สัดสวน
ความยาวผล/ความกวางผล คือ ความยาวผลหารดว ย
คาเฉลี่ยความกวางผล และ (5) รูปทรงผลโดยประเมิน
จากเกณฑที่อธิบายไวใน Figure 1
ทําการตรวจวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ใบที่ มีการเจริญเติบโตเต็ มที่ ไดแ ก (1) ความยาวใบ
โดยการวัดบริเวณเสนกลางจากฐานใบจนถึงปลายใบ
โดยใชเวอรเนียร (2) ความกวางฐานใบ โดยการวัดฐาน
ใบจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง โดยใชเวอรเนียร (3)
ความกวางแฉกใบ โดยการวัดตรงกลางใบของแฉกใบ
ดานหนึ่งจากโคนถึงปลายใบของทั้งสองดานแลวนํามา
หาคาเฉลี่ย และ (4) รูปทรงใบโดยประเมินจากเกณฑที่
อธิบายไวใน Figure 2
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวน (analysis of
variance) ต า ม แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ RCBD
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Least significant difference
ของลักษณะทางสั ณฐานวิทยาที่ศึกษา ยกเวน รูปทรง
ผลและรูป ทรงใบ และนํ าค า เฉลี่ย ของขอ มู ลลั กษณะ
ทางสัณฐานวิทยาทั้งหมดที่ทําการตรวจวัดมาใชในการ
ประเมิ น ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมโดยการ
วิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมตามวิธีการของ
Ward’s Minimum Variance ดวยโปรแกรม SAS Proc
Cluster and Tree (SAS Insitute, 1996)
ผลการศึกษาและวิจารณ
จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวา น้ําหนั ก
ผลสด ความยาวผล ความกวา งผล สั ดสว นความยาว
ผล/ความกวางผล ความยาวใบ และความกวางแฉกใบมี
ความแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญยิ่ งทางสถิ ติ (p <
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0.01) สวนความกวางฐานใบมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table 2 และ 3)
โดยสายพันธุ KKU ac. 09-094 มีน้ําหนักผลสด
ความยาวผล ความกวางผลมากที่สุด และมีความกวาง
ใบแฉกนอยที่สุด (2.2 เซนติเมตร) และไดรับคาคะแนน
รูปแบบใบเปนแบบที่ 2 และสายพันธุ KKU ac.09-008
มีน้ําหนักผลสด และความยาวผลนอยที่สุด มีสัดสวน
ความยาวผล/ความกว า งผลต่ํ า (ลั ก ษณะผลกลม) มี
ความยาวใบนอย (12.3 เซนติเมตร) และไมมีแฉกใบ
ซึ่งไดรับ คาคะแนนรูปแบบใบเปน แบบที่ 1 (Table 2
และ 3)
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โดย
การจัดกลุมความสัมพันธจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของผลและใบในฟกข าว 10 สายพั นธุ โดยนําข อมู ล
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลและใบ แลวทําการจัด
กลุ มความสั มพั น ธ พบว า สามารถจั ด กลุ ม ได เ ป น 5
กลุม ที่คา R2 เทากับ 0.991 (Figure 3) โดยกลุมที่ 1 มี
ทั้งหมด 4 สายพั น ธุ ได แ ก KKU ac.09-004, KKU
ac.09-016, KKU ac.09-087 และ KKU ac.09-090 มี
ทรงผลรี มีน้ํ า หนัก ผลสดค อ นข า งมาก และไดรั บ ค า
คะแนนรูปแบบใบเปนแบบที่ 3 กลุมที่ 2 มีทั้งหมด 2
สายพันธุ ไดแก KKU ac.09-077 และ KKU ac.09-080
มี ท รงผลรี มี น้ํ า หนั ก ผลสดปานกลาง และได รั บ ค า
คะแนนรูปแบบใบเปนแบบที่ 3 กลุมที่ 3 มี 1 สายพันธุ
คือ KKU ac.09-008 เป นพัน ธุทีมีลั กษณะผลเป นทรง
กลม และมี น้ํ า หนั ก ผลสดน อ ยที่ สุ ด รวบรวมจาก
จังหวัดเชียงใหม กลุมที่ 4 มีทั้งหมด 2 สายพันธุ ไดแก
KKU ac.09-018 และ KKU ac.09-020 มีทรงผลรี และ
มีน้ําหนักผลสดปานกลาง กลุมที่ 5 มี 1 สายพันธุ คือ
KKU ac.09-094 ซึ่ ง เป น พั น ธุ ที่ มี ผ ลขนาดใหญ
รวบรวมมาจากประเทศเวียดนาม (Figure 1)
ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาทั้ง 5 ลั ก ษณะที่
นํามาจัดกลุม ไดแก น้ําหนักผลสด ความยาวผล ความ
กว า งผล สั ด ส ว นความยาวผล/ความกว า งผล และ
รูปทรงผล ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Sivaraj and
Pandravada (2010) ที่ ศึ ก ษาความหลากหลายทาง
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ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของน้ํ า เต า พั น ธุ พื้ น เมื อ งของ
ประเทศอิ น เดี ย โดยใชลั กษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของผล
เชน ความยาวผล ความกวางผล และรูปทรงผล เปนตน
และ Balkaya et al. (2010) ก็ไดศึกษาความหลากหลาย
ทางลั ก ษณะสั ณฐานวิ ทยาข อง winter squash
(Cucurbita maxima) พั น ธุ พื้ นเมื อ งของประเทศตุ ร กี
โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยาของผล เชน ความยาวผล
ความกวางผล และรูปทรงผล เปนตน
ซึ่ง จากข อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ สามารถ
แยกความแตกตา งระหวา งสายพั นธุ และสามารถจั ด
กลุมสายพันธุไ ด และเปนวิธีที่งาย สะดวกในการศึกษา
เหมาะกั บการประเมิน เชื้ อพั นธุ กรรมจํา นวนมาก แต
อาจจะมีขอจํากัดในเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอการแสดงลักษณะ ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ
Bootprom et al. (2011) ทีไ่ ดประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและจัดกลุมฟกขาวสายพันธตางๆ ที่เปน
กลุ มพั น ธุ บ างส ว นเหมื อ นกั น กั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด RAPD พบวาสามารถ
จัดกลุมได 7 กลุม และพันธุ KKU ac.09-008 และพันธุ
KKU ac.09-094 ที่ มีค วามแตกต า งกั น ทางลั ก ษณะ
รูปทรงผลและรูปทรงใบ ไดถูกแยกออกคนละกลุมได
ดีเชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ อยางไรก็ตามสายพันธุ
ฟกขาวที่นํามาประเมินครั้งนี้ ยังมีจํานวนคอนขางนอย
และสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง ทีเ่ ปนพันธุผสมเปด จึง
ทําให อาจมีลัก ษณะที่แสดงออกมี ความแปรปรวนไม
สม่ําเสมอ ซึ่งการศึกษาครั้งตอไปนาจะเพิ่มจํานวนสาย
พันธุใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
สรุป
จากการประเมิ น ความหลากหลายทาง
พั น ธุ ก รรมของฟ ก ข า ว โดยใช ลั ก ษณะทางสั ณ ฐาน
วิ ท ยาของผลและใบ ซึ่ งทํ า การปลู ก ทดสอบฟ ก ข า ว
ทั้งหมด 25 สายพันธุ ที่รวบรวมในประเทศไทย และ
จากประเทศเวียดนาม มีความแตกตา งอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ งทางสถิ ติ และสามารถจั ด กลุ มฟ ก ข า วได 5 กลุ ม
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ขอมูลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตองานปรับปรุง
พั น ธุ ทํ า ให ท ร าบแหล ง ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของเชื้ อ
พันธุกรรมฟกขาวที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุ
และนักปรับปรุงพันธุ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถชว ยใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กพั น ธุ ฟ ก ข า ว เพื่ อ สร า งประชากร
พื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ และสามารถชวยลดความ
ซ้ําซอนของพันธุ เพื่อจะนําไปใชในการปรับปรุงพันธุ
ฟกขาวได แตก็ควรศึกษาในระดับดีเอ็นเอควบคูกันไป
ดวย
คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก โครงการ
นั ก วิ จั ย ใหม และศู น ย วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช เพื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ยั่ ง ยื น ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยขอนแกน และโครงการสงเสริมการวิจั ย
ในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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Table 1. List of gac fruit (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) genotypes used in this study.
Accession name
KKU ac.09-002
KKU ac.09-003
KKU ac.09-004
KKU ac.09-008
KKU ac.09-016
KKU ac.09-018
KKU ac.09-019
KKU ac.09-020
KKU ac.09-027
KKU ac.09-030
KKU ac.09-032
KKU ac.09-034
KKU ac.09-036
KKU ac.09-038
KKU ac.09-049
KKU ac.09-061
KKU ac.09-077
KKU ac.09-080
KKU ac.09-084
KKU ac.09-086
KKU ac.09-087
KKU ac.09-090
KKU ac.09-094
Kaen Payorm
Sang Tae

Source of collection
Khon Kaen Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Chiang Mai Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Yasothon Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Ratchaburi Province, Thailand
Kalasin Province, Thailand
Kalasin Province, Thailand
Ratchaburi Province, Thailand
Chaiyaphum Province, Thailand
Chaiyaphum Province, Thailand
Phetchabun Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Nong Kai Province, Thailand
Khon Kaen Province, Thailand
Ratchaburi Province, Thailand
Ratchaburi Province, Thailand
Ratchaburi Province, Thailand
Nakhon Pathom Province, Thailand
Samut Songkhram Province, Thailand
Vietnam
Khon Kaen Province, Thailand
Yasothon Province, Thailand
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Figure 1. Fruit types score for evaluate genetic diversity in this study. (1) = round; (2) = elliptical with pointed end;
(3) = oval; (4) = flattened bottom; (5) = flattened (oblate); (6) = semi-cylindrical

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

Figure 2. Leaf types score for evaluate genetic diversity in this study. (1) = Auriculate; (2) = lobed; (3) = palmate
(narrow-leafed, entire margin); (4) = palmate (saw-toothed); (5) = palmate (broad-leafed, entire margin)
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I
II
III
IV
V
Figure 3. Dendrogram showing genetic relatedness of 10 gac fruit accessions collected in Thailand and Vietnam
using morphological traits of fruit and leaf.
Table 2. Fruit weight, fruit length, fruit width, fruit length: width ratio and fruit type of 25 gac fruit genotypes.
Genotype
KKU ac.09-004
KKU ac.09-008
KKU ac.09-016
KKU ac.09-018
KKU ac.09-020
KKU ac.09-027
KKU ac.09-030
KKU ac.09-077
KKU ac.09-080
KKU ac.09-084
KKU ac.09-087
KKU ac.09-090
KKU ac.09-094
Kaen Payorm
Sang Tae
F-test
C.V. (%)

Fruit weight
(g/fruit)
647.5 cd
202.5 h
572.5 de
367.5 g
360.0 g
510.0 ef
523.8 def
476.3 efg
515.0 ef
526.3 def
725.0 c
708.8 c
1768.3 a
428.8 fg
877.5 b
**
14.8

Fruit length
(cm)
14.4 b
8.6 g
12.4 def
11.1 f
10.7 ef
12.5 def
12.9 bd
12.3 df
12.5 def
13.0 ce
15.8 bc
14.4 b
18.5 a
11.8 def
13.4 bd
**
9.0

Fruit width
(cm)
8.6 cd
7.7 fgh
8.1 c-g
7.0 h
7.1 h
8.5 cde
7.5 fgh
7.4 gh
7.8 e-h
8.2 c-f
8.8 c
8.2 c-f
13.0 a
7.8 dfg
10.1 b
**
6.2

** = significant at p<0.01.
Means in the same column followed with the same letter are not significant at p < 0.05 by LSD.
/1
Fruit type score was followed by Figure 1.

Fruit length : width
ratio
1.7 abc
1.1 f
1.5 bcd
1.6 a-d
1.6 bcd
1.5 cd
1.7 ab
1.7 abc
1.6 a-d
1.5 bcd
1.6 a-d
1.8 a
1.4 d
1.5 cd
1.3 e
**
9.4

Fruit type/1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5
2
6
-
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Table 3. Leaf length, leaf base width, leaf branch width and leaf type of 25 gac fruit genotypes.
Genotype
Leaf length (cm)
Leaf base width (cm)
14.7
2.7 b-e
a-e
KKU ac.09-002
15.1 abc
2.2 a-d
KKU ac.09-003
12.9 ef
2.7 a-e
KKU ac.09-004
12.3 f
2.8 a-d
KKU ac.09-008
15.0 a-d
2.9 abc
KKU ac.09-013
14.1 b-f
3.0 abc
KKU ac.09-016
13.0 def
2.2 cde
KKU ac.09-018
15.7 ab
3.2 ab
KKU ac.09-019
14.5 b-e
3.6 a
KKU ac.09-020
12.3 f
1.9 de
KKU ac.09-032
15.6 abc
3.3 ab
KKU ac.09-034
12.3 f
2.5 b-e
KKU ac.09-036
13.5 c-f
2.6 b-e
KKU ac.09-038
15.3 abc
3.2 ab
KKU ac.09-049
12.6 ef
1.8 e
KKU ac.09-061
13.5 c-f
2.8 a-d
KKU ac.09-077
15.8 ab
3.2 ab
KKU ac.09-080
13.8 b-f
3.3 ab
KKU ac.09-086
16.7 a
3.1 abc
KKU ac.09-087
16.7 a
3.1 ab
KKU ac.09-090
13.6 abc
3.5 a
KKU ac.09-094
F-test
**
*
C.V. (%)
10.4
22.5
* and ** = significant at p<0.05 and p<0.01, respectively.
Means in the same column followed with the same letter are not significant at p < 0.05.
/1
Leaf type score was followed by Figure 2.

Leaf branch width (cm)
5.2 a
4.4 a-e
4.3 b-g
0.0 j
4.9 abc
4.0 c-h
3.7 e-h
4.8 abc
3.8 d-h
3.2 h
4.2 c-g
3.4 fgh
4.1 c-h
4.5 a-e
3.4 gh
3.4 fgh
4.7 a-d
4.3 a-f
5.2 a
5.2 a
2.2 i

Leaf type/1
3
4
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

**
16.5

-

