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บทคัดยอ 
การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสมถั่วฝกยาวไรคางเพื่อเพิ่มคุณภาพของฝกและลักษณะของลําตน        

ใชถั่วฝกยาวไรคาง พันธุสุรนารี 1 เปนพันธุแม ผสมกับพันธุเขียวดก #4 เปนพันธุพอ ทําการคัดเลือกลูกผสมแบบ

บันทึกประวัติ จนถึงลูกผสมชั่วรุนที่ 6 คัดเลือกสายพันธุลูกผสมไว จํานวน 14 สายพันธุ ปลูกเปรียบเทียบลูกผสม

กับพันธุพอแม จํานวน 2 ครั้ง ในฤดูแลง และฤดูฝนในป พ.ศ. 2553 พบวา สายพันธุที่ใหผลผลิตตอตน ความยาว

ฝก และจํานวนฝกตอตนสูงในการปลูกทั้ง 2 ฤดู มี 4 สายพันธุ คือ CLGC #02  CLGC #09  CLGC #010 และ 

CLGC #014 โดยเฉลี่ยทั้ง 2 ฤดูทั้ง 4 สายพันธุ ใหผลผลิตน้ําหนักสดตอตนเฉลี่ย 522.99 กรัม มีความยาวฝก

เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ย 33.7 ฝก สวน พันธุสุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 เฉล่ียทั้ง 2 ฤดู

ผลผลิตน้ําหนักสดตอตนเฉลี่ย 379.526 กรัม และ 644.776 กรัม และมีความยาวฝกเฉลี่ยเทากับ 33 เซนติเมตร

และ 56 เซนติเมตร และมีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ย 28 ฝก และ 30 ฝกตอตน ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ถั่วฝกยาวไรคาง  
 

ABSTRACT 
The dwarf yard long bean breeding programme for improved pod quality rust diseases 

resistance and character of stem. The hybrid lines were planted and screened for desirable 

characters. After the sixth generation, 14 selected lines were compared with Suranaree 1 and 

Keiwdok #4. The tests were conducted in dry and rainy season 2010. The result from 2 experiments 

revealed that there were 4 lines that gave the highest yield per plant, pod length and number of pod 

per plant. They are CLGC #02, CLGC #09, CLGC #010 และ CLGC #014. Average yield (fresh weight) 

per plant of the above lines was 522.99 g while Suranaree 1 and Keiwdok #4 were 379.526 g and 

644.776 g, respectively. Average pod length of 4 lines was 45.2 cm whereas the pod length of 

Suranaree 1 and Keiwdok #4 were 33 cm and 56 cm, respectively. Average number of pod per plant 

of 4 lines was 33.7 pods whereas the number of pods per plant of Suranaree 1 and Keiwdok #4 were 

28 pods and 30 pods, respectively 
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คํานํา 
ถั่วฝกยาว  เปนผักที่อุดมไปดวยไฟเบอร  มีคุณสมบัติในการชวยลดคอเรสเตอรอลในเลือด                   

การรับประทานฝกสด ซึ่งอุดมไปดวยวิตามินซี ทําใหรางกายดูดซึมธาตุเหล็กไดดี (Resmi and Gopalakrishnon, 

2004) การปลูกถั่วฝกยาวชวยปรับปรุงบํารุงดิน เพราะระบบรากของพืชวงศถั่วมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ   

มาไวในดิน ชนิดของถั่วฝกยาวมีทั้งถั่วฝกยาวอาศัยคางที่คุณภาพของฝกเปนที่ตองการของตลาดสูง แตตองใช

ตนทุนการผลิตสูงในเรื่องไมคางและคาแรงในการผูกคาง และถั่วฝกยาวไรคางซึ่งคุณภาพของฝกยังไมคอยเปนที่

ตองการของตลาดภาคกลางมากนัก แตไมมีคาใชจายในเรื่องไมคางและคาแรงงานผูกคาง จึงมีการปรับปรุงพันธุ

ถั่วฝกยาวไรคางใหมีคุณภาพของผลผลิตใกลเคียงกับถั่วฝกยาวที่อาศัยคางสําหรับพื้นที่ภาคกลาง ปจจุบันพันธุ

ถั่วฝกยาวไรคางที่มีการปรับปรุงพันธุที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก ถั่วฝกยาวไรคางพันธุ มข. 25  มข. 40 และ

ถั่วฝกยาวพันธุหยกขาว เปนถั่วฝกยาวพันธุที่มีลักษณะทรงพุมแบบกึ่งเลื้อย (สุชีลา และคณะ, 2550) นอกจากนัน้

ยังมีถั่วฝกยาวไรคางพันธุสุรนารี 1 เปนพันธุถั่วฝกยาวที่ตานทานตอโรคราสนิม และไดรับการปรับปรุงพันธุขึ้นโดย

นักวจิัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งทั้งส่ีสายพันธุ ที่กลาวถึงแลวนี้ผานการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุให

เหมาะสมและสามารถเจริญไดดีในดินรวนปนทรายที่มีอากาศรอนจัดและแสงแดดตลอดทั้งวัน จึงเหมาะสําหรับ

ปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  นอกจากนี้ลักษณะผลผลิตถั่วฝกยาวที่ตลาดภาคกลาง

ตองการ คือ ฝกยาว เรียว ไมพองงาย ถั่วเนื้อสีเขียว และรสชาติหวานกรอบ ดังนั้นการปรับปรุงพันธุถั่วฝกยาวไร

คางใหไดสายพันธุที่ดี มีคุณภาพฝก ตรงตามความตองการของตลาด และไมเล้ือยขึ้นคาง จึงนับเปนทางเลือก

หนึ่งที่สามารถลดตนทุนคาใชจายในเรื่องปจจัยการผลิต และเพื่อสงเสริมใหใชพันธุที่ผานการคัดเลือกและ

ปรับปรุงพันธุปลูกในพื้นที่ภาคกลางทดแทนถั่วฝกยาวที่เล้ือยขึ้นคางตอไป             งานทดลองครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรเบื้องตนของสายพันธุลูกผสม

ถั่วฝกยาวไรคางเทียบกับพันธุพอแม เพื่อท่ีจะสามารถคัดเลือกสายพันธุลูกผสมที่ดีที่สุด   จากการใหความยาว

ของฝกมากกวาถั่วฝกยาวไรคาง พันธุสุรนารี 1 แตลักษณะลําตนไมตองขึ้นคางและตานทานตอโรคราสนิม 

เหมือนถั่วฝกยาวไรคางพันธุสุรนารี 1 

 

อุปกรณและวิธีการ 
แหลงพันธุกรรม 

ใชถั่วฝกยาวไรคางพันธุสุรนารี 1 เปนพันธุแม (ไดรับโดยความอนุเคราะหจาก ศ.ดร. ไพศาล เหลา

สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เปนถั่วฝกยาวไรคางที่คุณภาพฝกเหมาะสมสําหรับการบริโภคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ฝกส้ัน และตานทานตอโรคราสนิม รวมทั้งปรับตัวไดดีเมื่อปลูกในฤดูแลง สวนพันธุพอใช

พันธุเขียวดก #4 ซึ่งเปนพันธุการคา มีลักษณะลําตนเลื้อยขึ้นคาง เปนถั่วเนื้อ ลักษณะฝกคุณภาพดี ใหฝกดก 

ฝกยาว กรอบ ตรงตามความตองการของตลาดทางภาคกลาง แตไมตานทานตอโรคราสนิม 
การผสมพันธุและคัดเลอืกสายพันธุ  

การผสมพันธุเพื่อสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรมและคัดเลือกสายพันธุดี โดยผสมระหวางถั่วฝกยาว

ไรคางพันธุสุรนารี 1 เปนพันธุแม กบัพันธุเขียวดก #4 เปนพนัธุพอ เร่ิมในปลายป พ.ศ. 2547 ไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 

1 จํานวน 50 เมล็ด นําเมล็ดที่ไดทั้งหมดมาปลูกเพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 2 หลังจากไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 2 
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ประมาณ 3,000 เมล็ด นํามาปลูกและคัดเลือกตนที่ดีมีลักษณะที่ตองการไว 150 ตน นําตนที่ผานการคัดเลือกมา

ปลูกเปนตนตอแถว ในลูกผสมชั่วที ่ 3-6 ทําการคัดเลือกแถวที่ดี และคัดเลือกตนที่ดีภายในแถวนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

โดยคัดเลือกตนที่ดีไวจํานวน 50 ตน นําทั้ง 50 ตนมาปลูกแบบตนตอแถว คัดเลือกจนถึงลูกผสมชั่วที่ 6 คัดเลือก

เปนรายตน เก็บเมล็ดที่ไดทั้งหมดมาปลูกการคัดเลือกสายพันธุที่ดี 14 สายพันธุ (CLGC #01-014) 
การศึกษาผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรเบื้องตน 

ทําการปลูกลูกผสมทั้ง 14 สายพันธุเปรียบเทียบกับพันธุสุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 ปลูกในชวงฤดูแลง และ

ฤดูฝน ป 2553 ในแปลงทดลองหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบ 

randomized complete block (RCB) จํานวน 3 ซ้ํา ซ้ําละ 75 หลุม เพื่อศกึษาเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะ

ทางการเกษตรเบื้องตนของถั่วฝกยาวทั้ง 14 สายพันธุและพนัธุพอแม ปลูกครั้งที่ 1 ฤดูแลง เดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤษภาคม 2553 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24.87-36.67°C ความชื้นสัมพัทธ 46.67-95.67% และปริมาณน้ําฝน 1.17 

มิลลิเมตร และปลูกครั้งที่ 2 ฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2553 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.80-32.87°C 

ความชื้นสัมพัทธ 62.33-97.33% และปริมาณน้ําฝน 7.77 มิลลิเมตร (สถานีอตุุนิยมวิทยานครปฐม, 2553) แปลง

ปลูกใสปุยเคมสูีตร 15-15-15 ในอัตรา 40 กโิลกรัมตอไร โดยแบงใส 2 คร้ัง คือคร่ึงหนึ่งเปนปุยรองพื้น อกีครึ่งหนึ่ง

ใสกอนออกดอก ปลูกโดยใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 50 เซนติเมตร จํานวน 2 ตนตอ

หลุม บันทึกการเจริญเติบโตของตน และผลผลิต โดยบันทึกความสูงตน ความกวางทรงพุม จํานวนกิ่งตอตน อายุ

ดอกแรกบาน อายุดอกบาน 50 เปอรเซ็นตของประชากรตนที่ปลูก จํานวนฝกตอตน ความยาวฝก น้ําหนักฝก 

จํานวนเมล็ดตอฝก และผลผลิตตอตน รวมท้ังบันทึกการเกิดโรคราสนิม (ที่ระยะเก็บเกี่ยวฝกสด) 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
การผสมพันธุและการคดัเลอืกสายพันธุ 

ทําการผสมระหวางพันธุพอกับพันธุแม ไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 จํานวน 50 เมล็ด นําเมล็ดที่ไดทั้งหมดมา

ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 2 พบวาลูกผสมที่ไดในชั่วนี้ทุกตนมีลําตนที่เล้ือยขึ้นคางทั้งหมด ซึ่งการเลื้อยขึ้น

คางของถั่วฝกยาวเปนลักษณะเดนที่ควบคุมดวยยีนเพียงนอยคู แสดงอาการขมตอลักษณะไมเล้ือยขึ้นคาง 

(ไพศาล และคณะ, 2546) แตในชั่วหลังลักษณะของลูกผสมจะมีการกระจายตัวในลักษณะเลื้อยและไมเล้ือยขึ้น

คาง ทําการคัดทิ้งตนที่มีลักษณะเลื้อยขึ้นคาง เพื่อเพิ่มประชากรที่มียีนของถั่วฝกยาวไรคางใหสูงขึ้น หลังจากได

เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 2 ประมาณ 3,000 เมล็ด นํามาปลูกและคัดเลือกตนที่ดีมีลักษณะที่ตองการไว 150 ตน นําตนที่

ผานการคัดเลือกมาปลูกเปนตนตอแถว ในลูกผสมชั่วที่ 3 ทําการคัดเลือกแถวที่ดี และคัดเลือกตนที่ดีภายในแถว

นั้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคัดเลือกตนที่ดีไว 50 ตน นําทั้ง 50 ตนมาปลูกแบบตนตอแถว ทําการคัดเลือกเหมือนเดิม

จนถึงลูกผสมชั่วที่ 6 จึงคัดเลือกเปนรายตน โดยในชั่วที่ 6 นี้ไดคัดเลือกตนที่ดี ไว 14 (ตน) สายพันธุ  
การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรเบื้องตน  

ของลูกผสมสายพันธุถั่วฝกยาวไรคางเพื่อคัดเลือกสายพันธุที่ดีที่สุด ใหผลการทดลองดังนี้ 
การเปรียบเทียบสายพันธุลูกผสม 
การปลูกครั้งที่ 1 ฤดูแลง พบวาสายพันธุ CLGC #09 ใหความยาวฝก น้ําหนักฝก จํานวนเมล็ดตอฝก 

และผลผลิตตอตน สูงกวาสายพันธุอื่น ๆ สวนสายพันธุ CLGC #04 ใหน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงสุด ในขณะที่สาย
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พันธุ CLGC #0010 ใหจํานวนฝกสูงสุด คือ 34 ฝกตอตน (Table 2) สายพันธุลูกผสมทุกสายพันธุใหความยาวฝก

มากกวาพันธุสุรนารี 1 แตนอยกวาพันธุเขียวดก #4 โดยสายพันธุลูกผสม CLGC #09 มีความยาวฝกมากกวา

พันธุสุรนารี 1 ถึง 12.7 เซนติเมตร โดยทั่วไปพบวา น้ําหนักฝกสายพันธุลูกผสมสวนใหญใหคาเฉลี่ยมากกวาพันธุ

สุรนารี 1 ยกเวนสายพันธุ CLGC #04  CLGC #07 และ CLGC #08 อยางไรก็ตาม พันธุเขียวดก #4 ยังให

น้ําหนักฝกสูงกวาสายพันธุลูกผสมทุกสายพันธุ นอกจากนี้สายพันธุ CLGC #09 ใหจํานวนเมล็ดตอฝกสูงสุดถึง 

17 เมล็ดตอฝก ในขณะที่พันธุสุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 ใหจํานวนเมล็ดตอฝกเทากับ 13 เมล็ด และ 18 

เมล็ดตอฝก ตามลําดับ 

สําหรับลักษณะน้ําหนักตอ100 เมล็ดนั้นพบวา สายพันธุลูกผสมสวนใหญใหคาเฉลี่ยที่สูงกวาพันธุ       

สุรนารี 1 ยกเวนสายพันธุ CLGC #06 และ CLGC #011 สวนสายพันธุลูกผสมที่ใหจํานวนฝกมากกวาพันธุ       

สุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 คือ CLGC #02  CLGC #04  CLGC #07  CLGC #08  CLGC #010  CLGC 

#012 และ CLGC #014 โดยสายพันธุ CLGC #08 และ CLGC #014 ใหจํานวนฝกตอตนสูงสุดคือ 34 ฝก ขณะที่

พันธุสุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 ใหจํานวนฝกตอตนเทากับ 28 ฝก และ 29 ฝก ตามลําดับ (Table 2) สําหรับ

ผลผลิตตอตนพบวา สายพันธุลูกผสมสวนใหญใหคาเฉลี่ยผลผลิตตอตนสูงกวาพันธุสุรนารี 1 ยกเวน สายพันธุ 

CLGC #011 โดยสายพันธุ CLGC #09 ใหผลผลิตสูงกวาสายพันธุอื่น ๆ แตอยางไรก็ตามผลผลิตที่ไดยังนอยกวา

พันธุเขียวดก #4 

จากการศึกษาลักษณะทางการเกษตร พบวา สายพันธุ CLGC #09 มีจํานวนกิ่งตอตนสูงที่สุด 7 กิ่งตอ

ตน ดอกบาน 50% เร็ว แตมีความสูงตนนอยกวาสายพันธุ CLGC #07และมีความกวางทรงพุมนอยกวาสายพันธุ 

CLGC #03 สายพันธุ CLGC #010 มีอายุดอกบาน 50% พรอมกับพันธุสุรนารี 1 สวนลูกผสมสายพันธุอื่นมีอายุ

ดอกบาน 50% เร็วกวาพันธุสุรนารี 1 สวนพันธุเขียวดก #4 ใหอายุดอกบาน 50% นานที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา 

ลูกผสมทุกสายพันธุใหตนสูงกวาพันธุสุรนารี 1 แตใหความกวางทรงพุมต่ํากวาพันธุสุรนารี 1 และลูกผสมทุกสาย

พันธุตานทานตอการเกิดโรคราสนิมที่ระดับ 1 คะแนน เทากับพันธุสุรนารี 1 ซึ่งแสดงวาสวนพันธุเขียวดก #4 

ระดับการเกิดโรคอยูที่ 5 คะแนน 

การปลูกครั้งที่ 2 ฤดูฝน สายพันธุที่ดอกแรกบานเร็วที่สุด 30 วัน คือ สายพันธุ CLGC #01 CLGC #04 

และ CLGC #012 สายพันธุ CLGC #04 ดอกบาน 50 เปอรเซ็นตเร็วที่สุด สวนสายพันธุ CLGC #08 ใหความสูง

ตน น้ําหนัก 100 เมล็ด สูงที่สุด ในขณะที่สายพันธุ CLGC #01 ใหจํานวนกิ่งตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝก     

มากที่สุด สวนสายพันธุที่ใหทรงพุมกวางสุดเทากับ 79.2 เซนติเมตร คือสายพันธุ CLGC #06 (Table 1) สายพันธุ 

CLGC #07 ใหความยาวฝกสูงสุด สายพันธุ CLGC #010 ใหผลผลิตตอตน และน้ําหนักฝกตอตนสูงที่สุด ในขณะ

ที่สายพันธุ CLGC #014 ใหน้ําหนักฝกสูงที่สุด (Table 2) 

สายพันธุลูกผสมทุกสายพันธุใหความยาวฝก น้ําหนักฝก จํานวนเมล็ดตอฝก และน้ําหนัก 100 เมล็ด

มากกวาพันธุสุรนารี 1 แตนอยกวาพันธุเขียวดก #4 โดยสายพันธุลูกผสมมีความยาวฝกมากกวาพันธุสุรนารี 1 

มากที่สุดถึง 14.4 เซนติเมตร สายพันธุลูกผสมสวนใหญใหจํานวนฝกตอตนมากกวาหรือเทากับพันธุสุรนารี 1 

และพันธุเขียวดก #4 ยกเวนสายพันธุ CLGC #05  CLGC #03 และสายพันธุ CLGC #011  

สายพันธุลูกผสมทุกสายพันธุมีดอกแรกบานและบาน 50% เร็วกวาพันธุสุรนารี 1 และเขียวดก # 4 สาย

พันธุลูกผสมสวนใหญใหความสูงตนที่มากกวาพันธุสุรนารี 1 ยกเวน สายพันธุ CLGC #03 แตพันธุสุรนารี 1        
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มีความกวางทรงพุมมากกวาสายพันธุลูกผสมทุกสายพันธุ โดยมีความกวางทรงพุมมากกวาสายพันธุ CLGC #06 

ที่มีความกวางทรงพุมมากกวาสายพันธุอื่น ๆ ถึง 4.6 เซนติเมตร สําหรับจํานวนกิ่งตอตนพบวาสายพันธุ       

CLGC #01  CLGC #05  CLGC #07  CLGC #08  CLGC #011 และ CLGC #013 ใหจํานวนกิ่งตอตนสูงกวา

พันธุสุรนารี 1 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยลูกผสมจากการปลูก 2 ฤดู 
ลูกผสมทั้ง 14 สายพันธุ มีคาเฉลี่ยในฤดูฝนสูงกวาฤดูแลง ในลักษณะความยาวฝกเทากับ 4.21 

เซนติเมตร น้ําหนักตอฝก 1.28 กรัม จํานวนเมล็ดตอฝก 3.36 เมล็ด น้ําหนัก 100 เมล็ด 0.23 กรัม จํานวนฝกตอ

ตน 2.57 ฝก และมีผลผลิตน้ําหนักฝกสดมากกวาเทากับ 79.80 กรัมตอตน นอกจากนั้นยังพบวา ลูกผสมยังมี

อายุออกดอกเฉลี่ยในฤดูฝนเร็วกวาการปลูกในฤดูแลงถึง 1 วัน และใหตนสูงกวาเฉลี่ยถึง 1.27 เซนติเมตร            

ใหความกวางทรงพุม มากกวาการปลูกในฤดูแลงเทากับ 0.20 เซนติเมตร  

เมื่อเปรียบเทียบจากคาเฉลี่ยภายในสายพันธุลูกผสมพบวา ในฤดูแลงสายพันธุ CLGC #09 นาจะ

เหมาะสมที่จะนํามาใชปลูกในฤดูนี้ เนื่องจากใหผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตนสูงกวาสายพันธุอื่น ๆ รวมทั้งเมื่อมา

พิจารณาถึงลักษณะอื่น ๆ พบวาใหคาเฉลี่ยในลักษณะความยาวฝก น้ําหนักฝก จํานวนเมล็ดตอฝกสูงกวาสาย

พันธุอื่น ๆ นอกจากนั้นยังใหความยาวฝกที่มากกวาพันธุสุรนารี 1 ถึง 12.70 เซนติเมตร น้ําหนักฝก 3.57 กรัม  

และผลผลิตน้ําหนักฝกสดถึง 117.10 กรัมตอตน สวนในฤดูฝนสายพันธุ CLGC #09 และ CLGC #010 นาจะ

เหมาะสมที่จะนํามาใชปลูกในฤดูนี้ เนื่องจากใหผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตนสูง รวมทั้งเมื่อมาพิจารณาถึงลักษณะ

อื่น ๆ พบวายังใหคาเฉลี่ยในลักษณะความยาวฝก น้ําหนักฝก จํานวนเมล็ดตอฝก จํานวนฝกตอตน คอนขางสูง

กวาสายพันธุอื่น ๆ และยังพบวา ใหความยาวฝก และน้ําหนักฝก ที่มากกวาพันธุสุรนารี 1 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตน มากกวาพันธุสุรนารี 1 เทากับ 188.63-223.27 กรัมตอตน  (Table 1-2) นอกจากนั้น

พบวาถาพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตน ยังมีสายพันธุ CLGC #02 และ สายพันธุ CLGC #014 

ที่ใหคาเฉลี่ยสูงจากการปลูกทั้ง 2 ฤดูดวย 

ลูกผสมทุกสายพันธุใหคาเฉลี่ยในเกือบทุกลักษณะสูงกวาพันธุสุรนารี 1 ซึ่งเปนพันธุแม เนื่องจาก          

ในขั้นตอนการคัดเลือกลูกผสมใชวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ซึ่งการคัดเลือกลูกผสมแตละชั่วรุนจะเลือก

เฉพาะตนที่มีคุณภาพฝก ความยาวฝก ใกลเคียงกับพันธุเขียวดก #4 มากที่สุด แตตานทานตอโรคราสนิม        

เนนการคัดเลือกตนที่ไมเล้ือยขึ้นคาง ฝกยาว กรอบ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุสุรนารี 1 รวมทั้งคัดเลือกสายพันธุที่มี

ความสูงตนและความกวางของทรงพุมที่ใกลเคียงกับพันธุสุรนารี 1 ดังนั้นลูกผสมทั้ง 14 สายพันธุจึงมีลักษณะ

สวนใหญใกลเคียงกับพันธุสุรนารี 1 และมีลักษณะหลายลักษณะดอย กวาพันธุเขียวดก #4 แตดีกวาพันธุสุรนารี 

1 เชน ความยาวฝก น้ําหนักฝกสด น้ําหนัก 100 เมล็ด จํานวนเมล็ดตอฝก และผลผลิตตอตน จากการปลูก

ทดสอบ 2 ฤดู พบวาลูกผสมถั่วฝกยาว ที่ปลูกครั้งที่ 2 ในฤดูฝน จะใหคาเฉลี่ยในลักษณะตาง ๆ สวนใหญสูงกวา 

การปลูกในฤดูที่ 1 เชน มีการออกดอกแรก และดอกบาน 50% เร็วกวา มีความยาวฝก น้ําหนักตอฝก จํานวน

เมล็ดตอฝก น้ําหนัก 100 เมล็ด จํานวนฝกตอตน และผลผลิตสูงกวา ซึ่งการปลูกในฤดูฝนนาจะเหมาะสมสําหรับ

การผลิตถั่วฝกยาวเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนฝกสดตอไป 
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Table 1 Agronomic characteristic of dwarf yard long bean preliminary yield trial in dry and rainy 
season of 2010 at Kamphaeng Sean Campus, Nakhon Pathom 

Days to 

Flowering 
Days 50% flower Plant height (cm) 

Canopy 

(cm) 

Branches 

/plant 

*Rust diseases 

score (1-5) 
Lines2/ 

varieties 
dry3 Rainy4 dry rainy dry rainy dry rainy dry rainy dry rainy 

CLGC#01 

CLGC#02 

CLGC#03 

CLGC#04 

CLGC#05 

CLGC#06 

CLGC#07 

CLGC#08 

CLGC#09 

CLGC#010 

CLGC#011 

CLGC#012 

CLGC#013 

CLGC#014 

33c 1 

34b 

32d 

31e 

32d 

33c 

32d 

32d 

34b 

34b 

32d 

31e 

32d 

32d 

30e 

31d 

33b 

30e 

33b 

31d 

31d 

31d 

33b 

33b 

32c 

30e 

33b 

33b 

35e 

36d 

34f 

33g 

35e 

37c 

34f 

35e 

37c 

38b 

36d 

35e 

34f 

35e 

34f 

35e 

36d 

33g 

36d 

34f 

35e 

34f 

36d 

37c 

36d 

34f 

36d 

37c 

31.7k 

33.2f 

32.3h 

33.4e 

32.3h 

34.4c 

37.5b 

32.3h 

32.3h 

31.7k 

34.1d 

33.0g 

31.9j 

32.1i 

32.1i 

31.7j 

29.6n 

31.4k 

32.9g 

37.8c 

30.9l 

41.9b 

35.4e 

37.8d 

32.7h 

30.9l 

35.3f 

39.5b 

65.7k 

62.8l 

80.5b 

68.2i 

65.7k 

72.8d 

78.9c 

72.6e 

62.8l 

60.5m 

65.9j 

70.8f 

69.4g 

68.8h 

68.4h 

62.1n 

70.8e 

67.8j 

69.7f 

79.2b 

64.4l 

71.2d 

67.7k 

69.2g 

68.3i 

63.8m 

77.4c 

68.3i 

6b 

5c 

6b 

5c 

6b 

6b 

5c 

6b 

7a 

5c 

6b 

5c 

6b 

5c 

6.7a 

5.7e 

5.2g 

5.7e 

6.2c 

5.7e 

6.2c 

6.3b 

5.5f 

5.5f 

6.2c 

5.8d 

6.3b 

5.8d 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Suranaree 1 34b 33b 38b 39b 29.8l 30.8m 83.1a 83.8a 6b 5.8d 1 1 

Keiwdok# 4 37a 35a 41a 42a 297.9a 310.10a - - - - 5 5 

* rust diseases (score 1-5): 1= no infection 5= severe infection 
1 Means in the column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2 Cross combination = Suranaree 1 x Keiwdok #4 
3 dry season ((March-May 2010) 24.87-36.67°C Temperature, 46.67-95.67 (%) Humidity, 1.17 mm. Rain  
4 rainy season (August-October 2010) 23.80-32.87°C Temperature, 62.33-97.33 (%) Humidity, 7.77 mm. Rain   
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Table 2 Yield and yield component of dwarf yard long bean preliminary yield trial in dry and rainy 
season of 2010 at Kamphaeng Sean Campus, Nakhon Pathom 

Pod length 

(cm) 
Pod weight (g) Seeds/pod 100 Seed weight (g) Pods/plant yield/plant (g) Lines2/ 

varieties 
Dry3 Rainy4 dry rainy dry rainy dry rainy dry rainy dry rainy 

CLGC#01 

CLGC#02 

CLGC#03 

CLGC#04 

CLGC#05 

CLGC#06 

CLGC#07 

CLGC#08 

CLGC#09 

CLGC#010 

CLGC#011 

CLGC#012 

CLGC#013 

CLGC#014 

37.5n1 

43.6f 

44.2d 

40.2k 

44.3c 

43.8e 

39.3l 

39.0m 

45.5b 

42.4g 

41.6i 

40.3j 

42.1h 

42.1h 

47.6b 

47.5c 

45.3g 

45.8f 

43.9i 

43.7i 

47.9b 

46.6e 

47.0d 

46.4e 

45.5g 

44.3h 

45.5g 

47.8b 

13.849k 

13.670l 

15.421e 

13.588h 

16.729c 

16.701d 

12.419o 

12.409p 

17.219b 

14.458g 

14.439h 

13.934j 

15.409f 

14.008i 

15.548j 

15.408k 

15.310m 

15.346l 

15.654h 

15.010n 

15.579i 

16.397e 

16.155f 

17.137c 

15.682g 

16.763d 

14.845o 

17.391b 

13e 

13e 

14d 

11g 

14d 

13e 

10h 

9i 

17b 

13e 

11g 

12f 

15c 

13e 

18b 

16d 

17c 

14f 

14f 

15l 

16d 

17c 

16d 

15e 

18b 

15e 

18b 

16d 

16.711f 

16.538h 

16.812d 

16.371i 

16.612g 

15.581p 

16.192j 

15.917l 

16.808e 

17.095c 

15.732o 

16.145k 

15.821m 

17.171b 

16.211l 

15.818n 

17.173b 

16.218k 

15.919m 

16.841g 

16.517j 

17.128c 

16.809h 

17.017e 

16.782i 

17.019d 

16.218k 

17.013f 

29f 

32c 

25i 

30e 

24j 

25i 

32c 

33b 

29f 

34a 

24j 

31d 

27h 

33b 

30g 

34d 

29h 

32e 

28i 

27j 

32e 

30g 

35c 

37a 

29h 

34d 

31f 

36b 

401.621k 

437.440e 

385.525n 

407.640j 

401.496l 

417.525g 

397.408m 

409.497i 

499.351b 

491.572c 

346.536p 

431.954f 

416.043h 

462.264d 

466.440k 

523.872g 

443.990m 

491.072j 

438.312n 

405.270o 

498.528h 

491.910i 

565.425d 

600.069b 

534.420f 

454.778l 

539.121e 

569.942c 

Suranaree 1 32.8o 33.5j 13.652m 13.457p 13e 13.0g 15.811n 15.815o 28g 28i 382.256o 376.796p 

Keiwdok# 4 54.5a 57.5a 21.28a 22.426a 18a 19.0a 17.228a 17.511a 29f 30g 616.772a 605.780a 
1 Means in the column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
2 Cross combination = Suranaree 1 x Keiwdok #4 
3 dry season ((March-May 2010) 24.87-36.67°C Temperature, 46.67-95.67 (%) Humidity, 1.17 mm. Rain  
4 rainy season (August-October 2010) 23.80-32.87°C Temperature, 62.33-97.33 (%) Humidity, 7.77 mm. Rain   

 
สรุป 

 จากการเปรียบเทียบสายพันธุถั่วฝกยาวไรคาง ชั่วที่ 6 ของคูผสมพันธุสุรนารี 1 และพันธุเขียวดก #4 

พบวา มีสายพนัธุลูกผสมที่มีผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตนสูง มีความยาวฝกที่มากกวาพันธุสุรนารี 1 เฉล่ียทั้งการ

ปลูกในฤดูแลง และฤดูฝน 4 สายพันธุ คือ สายพันธุ CLGC #02  CLGC #09  CLGC #010 และ CLGC #014 

โดยการปลูกในฤดูแลง ใหผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตน อยูระหวาง 437.440-499.351 กรัมตอตน และมีความยาว

ฝกอยูระหวาง 42.1-45.5 เซนติเมตร และปลูกฤดูฝนใหผลผลิตน้ําหนักฝกสดตอตน อยูระหวาง 523.872-

634.069 กรัมตอตน และมีความยาวฝกอยูระหวาง 46.4-47.8 เซนติเมตร  

 
เอกสารอางอิง 

ไพศาล เหลาสุวรรณ อารีย วรัญูวัฒก และปยะดา ทิพยผอง.  2546.  หลักการปรับปรุงพันธุพืช.  พิมพครั้งที่ 

9 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา.  298 หนา. 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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สุชีลา เตชะวงศเสถียร, ชานนท ลาภจิตร และ สราวุฒ ิบุศรากุล.  2550.  ถั่วฝกยาวพันธุหยกขาว.  เอกสาร

เผยแพรประชาสัมพันธ.  ศูนยวิจัยและปรับปรุงพันธุพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ภาควิชาพืชสวน คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวดัขอนแกน.  โรงพิมพคลังนานาวิทยา. 

สถานีอุตุนิยมวทิยานครปฐม.  2553.  ขอมูล Agrometeorological data for January to December 2010 

,NAKHONPATHOM METEOROLOGICAL STATION. 

Resmi. R. and T. R. Gopalakrishnon.  2004.  Effect of plant regulators on the performance of yard long 

bean (Vigna unguiculata  var: sesquipedalis (L.)  Verdcourt.  Journal of Tropical Agriculture 

42(1-2): 55-57 
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