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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและความสามารถในการรวมตัวของสายพันธุ์ ถั่วฝักยาว 

เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกสายพันธุ์หรือลูกผสมที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ท าการผสมข้ามระหว่างสาย
พันธุ์ (L1, L2 และ L3) กับพันธุ์การค้าซึ่งใช้เป็นพันธุ์ทดสอบ (T1 และ T2) โดยใช้แผนการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์กับพันธุ์
ทดสอบ (line x tester analysis) ปลูกทดสอบพันธุ์พ่อแม่ 5 พันธุ์ และลูกผสมจ านวน 6 คู่ ในแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design: RCBD) จ านวน 3 ซ้ า วิเคราะห์ผลทางพันธุกรรมตามวิธีการของ
แผนการผสมพันธุ์ ผลการประเมินค่าสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) ของทั้ง 5 พันธุ์ พบว่าถั่วฝักยาวสายพันธุ์ L2  
มีสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปที่มีนัยส าคัญในทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ยของความยาวฝักสูงที่สุดคือ 63.58 เซนติเมตร และให้ผล
ผลิตสูงที่สุดคือ 1.41 ตัน/ไร่ จึงเป็นสายพันธ์ุที่มีศักยภาพ ผลการประเมินค่าสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของลูกผสม 6 
คู่ พบว่าไม่มีนัยส าคัญในทุกลักษณะ เมื่อพิจารณาความดีเด่นของลูกผสม พบว่าลูกผสม L2 x T2 ให้ค่าเฉลี่ยในลักษณะความ
ยาวฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อต้น และผลผลิตสูงที่สุด และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยข องพ่อแม่ที่มี
นัยส าคัญในทางบวก และมีแนวโน้มความดีเด่นของลูกผสมเหนือพ่อแม่ที่ดีกว่า ดังนั้นเมื่อพิจารณาในการปรับปรุงพันธุ์พบว่า 
L2 และลูกผสม L2 x T2 เป็นประชากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาต่อไป 
ค าส าคัญ: ถั่วฝักยาว, สมรรถนะการรวมตัว, ความดเีด่นของลูกผสม   

 
Abstract 

This research was conducted to determine heterosis and combining ability of yardlong bean  
cultivars. Three parental lines (L1, L2 and L3) were crossed with two commercial cultivars, which were 
used as testers (T1 and T2). The 5 parents and their 6 F1 hybrids were arranged in a randomized complete 
block design with 3 replications. Genetical analysis was conducted based on line x tester analysis.  GCA 
effects for lines and cultivars were significant. L2 line had positively significant GCA and produced the 
highest pod length of 63.58 cm and yield of 1.41 t/rai. Therefore, L2 had highly potential to produce 
hybrid for further selection. SCA effects of the hybrids were not significant for all characters. The hybrid L2 
x T2 gave the highest pod length, number of seeds per pod, pods per plant and yield. L2 x T2 also had 
positive significance of mid-parent heterosis and a tendency for better-parent heterosis. Therefore, 
considering for the breeding program, L2 and L2 x T2 F1 hybrid were suitable populations and had 
potential for further cultivar development. 
Keywords: yardlong bean, combining ability, heterosis   

 
ค าน า 

ถั่วฝักยาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Porcher, 2005; 
Stephens, 2012) จัดอยู่ในวงศ์ Fabaceae (Garden Organic, 2017; United States Department of Agriculture, 
2007) เป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีคุณค่าทาง
อาหารสูง และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง (นิพัฒน์ และ
คณะ, 2561) เป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเชียนิยมบริโภคโดยเฉพาะชาวฮ่องกงและสิงค์โปร์  นอกจากตลาดเอเชียแล้ว  
ตลาดต่างประเทศทางยุโรปซึ่งมีคนเอเชียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลาง   

                                           
1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
  จ.ชลบุรี 20110 
1 Department of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of 
  Technology Tawan-ok, Bangpra, Chonburi 20110 
* Corresponding author: ning-lollipop@hotmail.com 

เชื้อพันธุกรรม เรื่องที่ 1 หน้าที่ 1/7 doi: 10.14457/KU.res.2020.30



�การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

 

(กรมส่งเสริมการเกษตร , 2560) ถั่วฝักยาวเป็นพืชผสมตัวเอง (Porcher, 2005) และมีโอกาสผสมข้ามต่ าประมาณ  
6 เปอร์เซ็นต์ (เสถียร, 2530) จากการที่ถั่วฝักยาวเป็นพืชผสมตัวเอง การคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ใหม่จากพันธุ์เดิมนั้นมักไม่ค่อย
ได้ผล เนื่องจากไม่มีความแปรปรวนของลักษณะให้คัดเลือก ดังนั้นการผสมข้ามระหว่างพันธุ์หรือสายพันธุ์จึงเป็นการสร้าง
ความแปรปรวนให้เกิดขึ้น จึงได้ท าการทดสอบสายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบในถ่ัวฝักยาวเพื่อวิเคราะห์หาคู่ผสมที่เหมาะสม และมี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความยาวฝัก และเพิ่มผลผลิต ของถั่วฝักยาวฝักสีเขียวและฝักสีม่วง การสร้างลูกผสมจ าเป็นต้องศึกษาถึง
สมรรถนะการรวมตัวของสายพันธ์ุที่จะใช้เป็นสายพันธ์ุพ่อแม่ และต้องทราบถึงความดีเด่นของลูกผสมชั่วที่หน่ึงที่จะเกิดขึ้นด้วย 
(ประเทือง, 2536) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความดีเด่นของลูกผสมและความสามารถในการรวมตัว
ของสายพันธุ์และพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกสายพันธุ์หรือลูกผสมที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในโปรแกรม
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ฤดูปลูกที่ 1 สร้างลูกผสมโดยใช้ถั่วฝักยาว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ บางพระ1 (L1) บางพระ2 (L2) และม่วงบางพระ (L3) 

และพันธุ์ทดสอบ ซึ่งเป็นพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดกคลอง10 (T1) และพันธุ์เพชร999 (T2) วางแผนการทดสอบโดยใช้
แผนการผสมพันธุ์ Line x Tester Analysis ระหว่างตุลาคม – ธันวาคม 2561 ฤดูปลูกที่ 2 ด าเนินการระหว่างเมษายน – 
มิถุนายน 2562 โดยน าเมล็ดพันธุ์จากฤดูปลูกท่ี 1 และสายพันธุ์พ่อแม่ (ลูกผสม 6 ลูกผสม พันธุ์พ่อแม่ 5 สายพันธุ์/พันธุ์) โดย
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 11 พันธุ์ 3 ซ้ า แปลงย่อยขนาด 1 x 3 เมตร ปรับแปลงย่อยให้มี
ร่องกลางเพื่อการให้น้ า คลุมแปลงด้วยพลาสติก ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร (หลุม x แถว) ปลูกไว้หลุมละ 2 ต้น จ านวน 
24 ต้นต่อแปลงย่อย การบันทึกข้อมูล ได้แก่ ความยาวฝัก ความกว้างฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักต่อฝัก จ านวนฝักต่อต้น 
และผลผลิต (เก็บเกี่ยวฝักทุกวันเป็นเวลา 19 วัน) วิเคราะห์ผลการสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี least significant different (LSD) test, p = 0.05 วิเคราะห์
ผลทางพันธุกรรมตามวิธีการของ Kempthorne (1957) ประมาณค่าผลของสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไปและการรวมตัวเฉพาะ 
และวิเคราะห์ความดีเด่นของลูกผสม โดยใช้สมการ  

  % mid-parent heterosis    = [(F1 – MP)/MP] x 100 
  % higher-parent heterosis  = [(F1 – BP)/BP] x 100  
 เมื่อ F1  (ค่าเฉลี่ยของลูกผสม)  
  MP (ค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ = (P1 + P2)/2) 
  BP  (ค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่ดีกว่า better parent)  
โดยในการวิเคราะห์สมรรถนะการรวมตัวทั่วไป สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ ท าตามวิธีการที่อธิบายไว้โดย ปราโมทย์ 

(2557) และ Singh and Chaudhary (1985) ท าการทดลองที่แปลงทดลองพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

 
ผล 

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า จีโนไทป์ ลูกผสม พ่อแม่ และความแตกต่างระหว่างลูกผสมกับพ่อแม่มี
นัยส าคัญ (P < 0.01) ในทุกลักษณะ ยกเว้นความกว้างฝักและน้ าหนักฝักซึ่งจีโนไทป์ไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงไม่ท าการวิเคราะห์
ในส่วนของสมรรถนะการรวมตัว โดยในลักษณะจ านวนเมล็ดต่อฝักไม่มีความแตกต่างระหว่างลูกผสมกับพ่อแม่ แสดงว่าไม่มี
ความดีเด่นเฉลี่ยของลูกผสม ในขณะที่ลักษณะจ านวนฝักต่อต้นและผลผลิตไม่มีนัยส าคัญของคู่ผสม (crosses) แสดงว่าไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างลูกผสมคู่ต่าง ๆ จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบ ในส่วนของความแปรปรวนของ
พ่อแม่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือความแปรปรวนของสายพันธุ์ พันธุ์ทดสอบ และความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบ ซึ่ง
การทดสอบสายพันธุ์หรือพันธุ์ทดสอบด้วยวิธีนี้น้ัน สายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบควรจะมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์
และพันธุ์ทดสอบที่น ามาใช้ในการทดลองนี้มีความเหมาะสม ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นจากการมีนัยส าคัญของการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม (contrast) ของสายพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบ (Lines VS Testers) ของลักษณะความยาวฝัก จ านวน
เมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อต้น และผลผลิตต่อไร่ (Table 1 and 2) 
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Table 1  Analysis of variance for pod length, pod width and number of seeds per pod of yardlong bean   
 lines and crosses. 

Sources of variation df 
Mean square 

Pod length (cm) Pod width (mm) Number of seeds 
per pod 

Replications 2  62.10*  0.02  9.05 
Genotypes 10  116.38**  0.01   17.01** 
    Parents 4  140.32**  0.01   14.89** 
        Lines 2 40.00   0.02*           4.07 
        Testers 1 39.53  0.00  6.62 
        Lines VS Testers 1  441.78**  0.00   44.80** 
    Crosses VS Parents 1  118.01**  0.01  7.21 
    Crosses 5    96.90**  0.00   20.67** 
        Lines (in crosses) 2  216.29**  0.00   44.94** 
        Testers (in crosses) 1 34.17  0.00  9.25 
        Lines x Testers (in crosses) 2   8.88  0.00  2.11 
Error 20 14.32  0.01  2.66 

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
 
Table 2  Analysis of variance for pod weight, pods per plant and yield of yardlong bean lines and crosses. 

Sources of variation df Mean square 
Pod weight (g) Pods per plant Yield (t/rai) 

Replications 2  34.03* 2.61  0.15 
Genotypes 10   8.22  13.97**     0.50** 
    Parents 4 10.10  26.89**     0.89** 
        Lines 2 18.78  7.00*  0.20 
        Testers 1   0.00 0.00  0.00 
        Lines VS Testers 1   2.84  93.57**     3.17** 
    Crosses VS Parents 1   0.01  27.02**     1.09** 
    Crosses 5   8.37 1.03  0.07 
        Lines (in crosses) 2   8.17 0.61  0.13 
        Testers (in crosses) 1 12.50 0.74  0.04 
        Lines x Testers (in crosses) 2   6.50 1.59  0.02 
Error 20   6.20 1.76  0.07 

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
 

สมรรถนะการรวมตัวทั่วไป จากผลการประเมินค่า GCA ของพ่อแม่ทั้ง 5 พันธุ์ พบว่า GCA มีนัยส าคัญในลักษณะ
ความยาวฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของลักษณะและค่า  GCA ของสายพันธุ์ ในลักษณะที่ส าคัญ
ได้แก่ ความยาวฝัก และผลผลิต พบว่าสายพันธุ์ L2 มีนัยส าคัญในทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ยของความยาวฝักสูงสุดคือ 63.58 
เซนติเมตร และผลผลิตสูงสุด 1.41 ตัน/ไร่ ในขณะที่สายพันธ์ุ L3 มีค่า GCA ที่มีนัยส าคัญในทางลบ โดยมีค่าเฉลี่ยความยาวฝัก
รองลงมาคือ 57.53 เซนติเมตร แต่ให้ผลผลิตน้อยท่ีสุดคือ 0.91 ตัน/ไร่ (Table 3 and 4) 
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Table 3  GCA effects and mean performance for pod length, pod width and number of seeds per pod of  
  yardlong bean lines and testers. 

Parents Pod length (cm) Pod width (mm) Number of seeds per pod 
Lines: (gi) L1 -0.93      (57.02)1 (0.62)      -1.17*       (18.93) 
 L2  6.41**   (63.58) (0.79)       3.13**      (20.53) 
 L3 -5.49**   (57.53)  (0.67)      -1.96**      (18.27) 
SE (gca for line)   1.48        0.52 
SE (bet. gca of lines)   2.09        0.73 
Testers: (gj) T1 -1.38      (50.87) (0.67)      -0.72         (16.77) 
 T2  1.38      (45.73) (0.66)       0.72         (14.67) 
SE (gca for tester)   1.20        0.42 
SE (bet. gca of tester)   1.70        0.60 
LSD0.05              6.45 0.13                2.78 
CV (%)              6.64        11.46                8.90 

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
1 Values in parenthesis are means. 
 
Table 4  GCA effects and mean performance for pod weight, pods per plant and yield of yardlong bean 

lines and testers. 
Parents Pod weight (g) Pods per plant Yield (t/rai) 
Lines: (gi) L1  (24.00)1      0.20       (7.96)    -0.00       (1.26) 
 L2 (28.33)      0.17       (7.92)     0.15       (1.41) 
 L3 (28.33)     -0.37       (5.29)    -0.14       (0.91) 
SE (gca for line)        0.60     0.13 
SE (bet. gca of lines)        0.85     0.19 
Testers: (gj) T1 (26.00)     -0.20       (1.96)    -0.04       (0.22) 
 T2 (26.00)      0.20       (1.96)     0.04       (0.28) 
SE (gca for tester)        0.49     0.11 
SE (bet. gca of tester)        0.70     0.15 
LSD0.05  4.24          2.26            0.47 
CV (%)  9.39        22.10          26.54 

1 Values in parenthesis are means. 
 
 สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะและความดีเด่นของลูกผสม จากผลการประเมินค่า SCA ของลูกผสมระหว่างสายพันธุ์กับ
พันธุ์ทดสอบ พบว่า  SCA ของลูกผสม 6 คู่ ไม่มีนัยส าคัญ ในส่วนของความดีเด่นของลูกผสม ในลักษณะความยาวฝัก พบว่า
ลูกผสม L2 x T2 มีค่าเฉลี่ยของความยาวฝักสูงที่สุด (65.17 เซนติเมตร) และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่
ที่มีนัยส าคัญในทางบวก (19.23 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือลูกผสม L2 x T1 มีค่าเฉลี่ย 65.15 เซนติเมตร และมีความดีเด่นของ
ลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญในทางบวก (13.85 เปอร์เซ็นต์) (Table 5) จ านวนเมล็ดต่อฝัก พบว่าลูกผสม L2 
x T2 มีค่าเฉลี่ยของจ านวนเมล็ดต่อฝักสูงที่สุด (22.57 เมล็ด) และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มี
นัยส าคัญในทางบวก (28.22 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือลูกผสม L2 x T1 มีค่าเฉลี่ย 21.23 เมล็ด และมีความดีเด่นของลูกผสม
เหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญในทางบวก (13.85 เปอร์เซ็นต์) (Table 6) จ านวนฝักต่อต้น พบว่าลูกผสม L2 x T2 มี
ค่าเฉลี่ยของจ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุด (7.76 ฝัก) และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่นัยส าคัญในทางบวก 
(57.21 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือลูกผสม L1 x T1 มีค่าเฉลี่ย 7.29 ฝัก และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่
นัยส าคัญในทางบวก (47.09 เปอร์เซ็นต์) และผลผลิต พบว่าลูกผสม L2 x T2 มีค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด (1.43 ตัน/ไร่) 
และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่นัยส าคัญในทางบวก (69.63 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือลูกผสม L2 x T1 
มีค่าเฉลี่ย 1.22 ตัน/ไร่ และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่นัยส าคัญในทางบวก (50.10 เปอร์เซ็นต์) 
(Table 7) 
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Table 5  Mean, specific combining ability (SCA), mid-parent heterosis and better-parent heterosis for pod  
  length and pod width of the line x tester crosses. 

F1 hybrids 

Pod length (cm)  Pod width (mm) 

Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%) 

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

 Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%)  

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

L1 x T1 55.48 -0.96 2.86 -2.69   0.68  0.01   4.37  0.50 
L1 x T2 60.15  0.96  17.08**  5.50   0.65 -0.01   1.82 -1.01 
L2 x T1 65.15  1.37  13.85**  2.46   0.61 -0.01 -16.36*  -22.69** 
L2 x T2 65.17 -1.37  19.23**  2.49   0.62  0.01   -14.22 -21.43* 
L3 x T1 51.47 -0.41   -5.04  -10.54   0.65 -0.01  -3.72    -3.96 
L3 x T2 55.05  0.41 6.62    -4.32   0.66  0.01  -1.25 -1.99 
LSD0.05   6.45      0.13    
CV (%)   6.64     11.46    
SE (sca effects)   2.09        
SE (bet. sca effects)   2.95        

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
 
Table 6 Mean, specific combining ability (SCA), mid-parent heterosis and better-parent heterosis for  
             number of seeds per pod and pod weight of the line x tester crosses. 

F1 hybrids 

Number of seeds per pod  Pod weight (g) 

Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%) 

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

 Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%) 

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

L1 x T1 16.27 -0.62 -8.87 -14.08  27.67  0.83 10.67  6.41 
L1 x T2 18.93  0.62 12.70  -0.00  27.67 -0.83 10.67  6.41 
L2 x T1 21.23  0.05  13.85*   3.41  26.00  0.33 -4.29    -8.24 
L2 x T2 22.57 -0.05   28.22**   9.90  27.00 -0.33 -0.61 -4.71 
L3 x T1 16.67  0.57 -4.85  -8.76  23.33 -1.17 -14.11*  -17.65* 
L3 x T2 16.97 -0.57  3.04  -7.12  27.33  1.17  0.61 3.53 
LSD0.05 2.78      4.24    
CV (%) 8.90      9.39    
SE (sca effects)   0.73        
SE (bet. sca effects)   1.04        

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
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Table 7  Mean, specific combining ability (SCA), mid-parent heterosis and better-parent heterosis for pods  
  per plant and yield of the line x tester crosses. 

F1 hybrids 

Pods per plant  Yield (t/rai) 

Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%) 

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

 Mean SCA 

Mid-
parent 

heterosis 
(%) 

Better-
parent 

heterosis 
(%) 

L1 x T1  7.29  0.47  47.09*  -8.38   1.18  0.05  59.10*  -6.35 
L1 x T2  6.77 -0.47 36.42 -14.99   1.18 -0.05  52.48*  -6.61 
L2 x T1  6.25 -0.55 26.60 -21.05   1.22 -0.06  50.10*   -13.03 
L2 x T2  7.76  0.55   57.21** -1.94   1.43  0.06   69.63**   1.90 
L3 x T1  6.35  0.09   75.17** 19.96   1.01  0.01  77.65* 10.62 
L3 x T2  6.58 -0.09   81.53** 24.37   1.07 -0.01  78.77* 17.22 
LSD0.05  2.26      0.47    
CV (%) 22.10     26.54    
SE (sca effects)   0.85      0.19   
SE (bet. sca effects)   1.21      0.27   

* and ** significantly different at P < 0.05 and 0.01, respectively. 
 

วิจารณ์ 
เมื่อพิจารณาค่า GCA พบว่าสายพันธุ์ L2 มีสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไป (GCA) ที่มีนัยส าคัญในการทางบวก จึงส่งผล

ให้ลูกผสมมีความยาวฝักและจ านวนเมล็ดต่อฝักท่ีสูงที่สุด ซึ่งพ่อแม่พันธุ์ท่ีดีต้องมีสมรรถนะการรวมตัวท่ีดี เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มี
ลักษณะฝักท่ีดี (กฤษฎา, 2546) ดังนั้นในแง่ของการปรับปรุงพันธุ์ สายพันธุ์ L2 จึงเป็นสายพันธุ์ท่ีเหมาะสมในการน าไปพัฒนา
ต่อไป ในส่วนของค่า SCA ของลูกผสม 6 คู่ ไม่มีนัยส าคัญ หากสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญ ลูกผสมที่ดีที่สุดอาจได้จากพันธุ์พ่อแม่ที่มีสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไปสูง (สุจิตรา และ สุชีลา, 2557; Baker, 1978) 
เมื่อพิจารณาความดีเด่นของลูกผสม พบว่าลูกผสม L2 x T2 มีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญใน
ทางบวก และมีแนวโน้มความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่ดีกว่าในลักษณะความยาวฝัก ซึ่งเป็นลักษณะทาง
กายภาพส าคัญอย่างหนึ่งของผลผลิตถั่วฝักยาว เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศต้องการถั่วฝักยาวท่ีมีความยาวฝัก 
50-70 เซนติเมตร (กรมวิชาการเกษตร, 2545) โดยการแสดงค่าเป็นบวกหรือเป็นลบของความดีเด่นของลูกผสมนั้น เป็นการ
แสดงออกของยีนที่เกิดจากการผสมพันธุ์พืชในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งหากการแสดงออกของยีนเป็นแบบผลบวกส่งผลต่อการ
คัดเลือกพันธุ์ต่อไป (สรพงค์, 2554; Burton and Brownie, 2006) โดยสายพันธุ์ที่น ามาศึกษามีความดีเด่นเหนือพันธุ์การค้า 
ที่น ามาเป็นพันธุ์ทดสอบ เนื่องจากทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าพันธุ์การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะที่เห็นชัดที่สุด คือ 
ความยาวฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก   

 
สรุป 

จากผลการประเมินค่าสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) ของพ่อแม่ทั้ง 5 พันธุ์ พบว่าถั่วฝักยาวสายพันธุ์ L2  
มีสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไปที่มีนัยส าคัญในทางบวก โดยมีค่าเฉลี่ยของความยาวฝัก และให้ผลผลิตสูงที่สุด จึงเป็นสายพันธ์ุที่มี
ศักยภาพ ผลการประเมินค่าสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ของลูกผสม 6 คู่ พบว่าไม่มีนัยส าคัญในทุกลักษณะ เมื่อ
พิจารณาความดีเด่นของลูกผสม พบว่าลูกผสม L2 x T2  ให้ค่าเฉลี่ยในลักษณะความยาวฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก จ านวนฝักต่อ
ต้น และผลผลิตสูงที่สุด และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญในทางบวก รองลงมาคือลูกผสม L2 
x T1 ในลักษณะความยาว จ านวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิต และมีความดีเด่นของลูกผสมเหนือค่าเฉลี่ยของพ่อแม่ที่มีนัยส าคัญ
ในทางบวก ดังนั้นเมื่อพิจารณาในการปรับปรุงพันธุ์พบว่า L2 และลูกผสม L2 x T2 เป็นประชากรที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
ในการน าไปพัฒนาต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกท่าน ที่ได้อบรบสั่งสอนและให้ความรู้อัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกพืชผักสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
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