บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสาย
พันธุบริสุทธิ์ของถั่วฝกยาวพื้นเมืองพันธุพนัสนิคม แตเนื่องจากในการทดลองไมสามารถหาแหลง
เมล็ดพันธุของพันธุพนัสนิคมได จึงไดเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุถั่วฝกยาวพันธุพื้นเมืองในเขตจังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดในภาคตะวันออกจํานวน 32 ตัวอยางพันธุ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ โดยนํามาปลูก
ในฤดูปลูกที่ 1 เพื่อศึกษาลักษณะทางพืชสวนเบื้องตนและคัดเลือกตัวอยางพันธุที่โดดเดน ในฤดู
ปลูกที่ 2 นําเมล็ดพันธุของตัวอยางพันธุที่คัดเลือกไวมาปลูกเพื่อคัดเลือกแบบหมูและแบบสาย
พันธุบริสุทธิ์ (แยกตน) ในฤดูปลูกที่ 3 นําสายพันธุที่คัดเลือกจากฤดูปลูกที่ 2 จํานวน 40 สายพันธุ
มาปลูกทดสอบกับพันธุการคา ไดแก พันธุลําน้ําชี พันธุไตหวัน พันธุสุดสาคร และพันธุวังเจา วาง
แผนการทดลองแบบ augmented randomized complete block design มี 5 บล็อก แตละ
บล็อกมีสายพันธุคัดเลือก 8 สายพันธุ และพันธุมาตรฐาน 4 พันธุ ทั้ง 3 ฤดูปลูกทําการทดลองที่
แปลงทดลองสาขาวิ ช าเทคโนโลยีการผลิต พืช มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั น ออก
จังหวัดชลบุรี ตั้งแตตุลาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2556
ผลการทดลองพบวามีความแปรปรวนของจีโนไทป (genotypic variance) สูงในลักษณะ
อายุดอกแรกบาน อายุเก็บเกี่ยวฝกแรก ความกวางฝก และความยาวฝก โดยมีอัตราพันธุกรรม
อยางกวางในลักษณะดังกลาวเทากับ 0.78, 0.78, 0.44, และ 0.81 ตามลําดับ จากการวิเคราะห
ผลทางพั น ธุ ก รรมในฤดู ป ลู ก ที่ 2 และจากการทดสอบสายพั น ธุ ใ นฤดู ป ลู ก ที่ 3 พบว า พั น ธุ
มาตรฐานมีความแตกตางกันในลักษณะ ความยาวฝก ความกวางฝก น้ําหนักตอฝก จํานวนฝกดี
ตอตน (P < 0.01) และผลผลิตฝกดีตอไร (P < 0.05) เมื่อพิจารณาในแตลักษณะของสายพันธุ
และพันธุมาตรฐานที่เรียงจากมากไปนอย พบวาสายพันธุ M1, พันธุวังเจา, สายพันธุนาวังหิน, N16, N-14 และ N-12 มีความยาวฝกยาวเปนอันดับ 1-6 และมีฝกยาวมากกวา 60 เซนติเมตร สาย
พันธุ/พันธุที่มีจํานวนฝกดีตอตนมากเปนอันดับ 1-6 ไดแก พันธุไตหวัน สายพันธุ B1, นาวังหิน, N10, N-11 และ N-12 ตามลําดับ โดยมีจํานวนฝกดีตั้งแต 15.88- 23.89 ฝกตอตน สวนสายพันธุ/
พันธุที่มีผลผลิตฝกดีตอไรมากเปนอันดับ 1-6 ไดแก สายพันธุ B1, พันธุไตหวัน, สายพันธุ M1, N12, N-10 และ N-9-2 ตามลําดับ โดยมีผลผลิตฝกดีตั้งแต 2.767 – 3.872 ตันตอไร อยางไรก็ตาม
ในทุกลักษณะสายพันธุคัดเลือกที่มีอันดับสูงมีคาไมแตกตางจากพันธุมาตรฐานที่มีอันดับสูงสุด
(P > 0.05) และพบวาสายพันธุที่ไดจากการคัดเลือกแบบหมูและแบบแยกตนใหผลผลิตฝกดีไม
แตกตางกัน (P > 0.05) โดยที่สายพันธุนาวังหินถูกพิจารณาวามีลักษณะที่ตรงกับพันธุพนัสนิคม
ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรี

Abstract
The purposes of this research were to study genetic variation and to select pure
line of yard long bean landrace ‘Panasnikom’. Since the germplsm of Panasnikom
landrace was not available, so the research was targeted to collect yard long bean
germplasms (local cultivars) from farmer households in Chonburi and other eastern
provinces to conducted line selection. The total 32 yard long bean accessions were
planted in the field to observe horticultural characters and to select elite accessions
(season I). Seeds of promising accessions were collected and planted in the second
season to select with 2 methods, viz. mass and pure line selections. The third season,
40 yard long bean lines selected from the second season and 4 commercial cultivars
as standards or checks, namely Lamnamchee, Taiwan, Sudsakorn and Wangchao,
were planted in augmented randomized complete block design with 5 blocks. Each
block contained 8 selected lines and 4 standard cultivars. The experiments (all 3
seasons) were conducted at the experimental field of Department of plant production
technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Chonburi province, from
October, 2011 to June, 2013.
The results of the genetical analysis in the second season revealed that values
of genotypic variance were high in days to first anthesis, days to first harvest, pod width
and pod length, possessing broad-sense heritability estimates of 0.78, 0.78, 0.44 and
0.81, respectively. The third season revealed that the standard cultivars were
significantly different in pod length, pod width, pod weight, marketable pods per plant
(P < 0.01) and marketable yield per rai (P < 0.05). These characters of lines and
standard cultivars were ranked from the maximum to the minimum values. For pod
length, ranking numbers 1 to 6 were M1 line, Wangchao cultivar, Nawanghin, N-16, N14 and N-12 lines, respectively, which had pod length of >60cm. Rankings 1 to 6 in
marketable pods per plant were Taiwan cultivar, B1, Nawanghin, N-10, N-11 and N-12
lines, respectively, (15.88 – 23.89 pods/plant). For marketable yield, ranking numbers 1
to 6 were B1 line, Taiwan cultivar, M1, N-12, N-10 and N-9-2 lines, respectively (2.767 –
3.872 tons/rai). However, the top selected lines were not different from the highest
standard cultivar for all these characters (P > 0.05). Selected lines from mass and pure
line selection were not significantly different (P > 0.05) in marketable yield. It should be
suggested from the results that Nawanghin line was properly considered as
Panasnikom, which was the old yard long bean landrace in Chonburi.

