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ABSTRACT

Genetic inheritance study and varietal improvement in bambara groundnut have not been
initiated due to no successful in hybridization. The crossing technique in this investigation yieded 23
F1 seeds from 4 crosses of morphologically distinct parental lines, TVsu 11, TVsu 870, TVsu 1061 and
a Thai local variety ”Thung Yang Daeng”. Emasculation method and crossing time were two critical
factors. Emasculation by petal cutting was more convenient for hybridization, and can be done
between 3:00 to 10:00 PM. The hybridization was successful when it was done between 2:30 to 3:30
AM. That was within one hour after the pollen had started shedding. Female parent plant at the
pegging stage is the most suitable stage for hybridization. F2 from crossing between the line with
reddish-purple pod color and the one with white pod color and between red testa with yellow - cream
testa segregated at a 3 : 1 ratio. These were reconfirmed by the segregation ratio in the F3. Crossing
between long-narrow leaflet of Thai local variety and lanceolate leaflet of TVsu 870 gave the 1 : 2 : 1
segregation ratio in the F2. For petiole color, the cross between reddish-purple and green revealed
that the segregation in F2 were controlled by more than one locus of gene.

บทคัดยอ
อุปสรรคสําคัญในการศึกษาถึงพันธุกรรมในการถายทอดลักษณะและการปรับปรุงพันธุถั่วหรั่งที่ผานมา
คือ ยังไมเคยมีผูประสบความสําเร็จในการผสมพันธุทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่ถั่วหรั่งเปนพืชที่มี
ความสําคัญติดอันดับ 1 ใน 5 ของพืชอาหารของประชากรในทวีปอาฟริกา การศึกษาหาวิธีการผสมพันธุถั่วหรั่ง
ที่ศูนยวิจัยพืชไรสงขลาและ
ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2543 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2544
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประสบความสําเร็จไดเมล็ดลูกผสมจาก 4 คูผสม ระหวางพันธุ
พอแมที่ประกอบดวย TVsu 11 TVsu 870 TVsu 1061 และพันธุพื้นเมืองทุงยางแดง จํานวน 23 เมล็ด
เทคนิคที่นําไปสูความสําเร็จคือ การกําจัดเกสรเพศผูที่สะดวกและกอใหเกิดความบอบช้ํากับดอกนอยที่สุด และตอง
ทําการผสมพันธุในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยทําหมันเกสรตัวผูในชวงเวลาระหวาง 15:00 – 22:00 นาฬิกา ดวย
การตัดกลีบดอกออกครึ่งหนึ่งกอนการตัดหรือดึงเอาอับเกสรตัวผูออก การผสมติดจะเกิดเฉพาะชวงการผสมเกสร
ระหวางเวลา 2:30 ถึง 3:30 นาฬิกา การผสมติดจะงายขึ้นและมีการพัฒนาของฝกอยางรวดเร็วหากตนแมอยูใน
ระยะที่กําลังแทงเข็ม ในการผสมระหวางพันธุฝกสีมวงแดงกับสีขาว และพันธุที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงกับสีเหลือง
ครีม พบการกระจายตัวในลูกรุน F2 เปนสัดสวน 3 : 1 ซึ่งสามารถยืนยันสัดสวนนี้จากการกระจายตัวของลูก
รุน F3 การผสมระหวางพันธุที่มีรูปใบยอยผอมยาวกับพันธุที่มีใบยอยรูปใบหอก พบการกระจายตัวในลูกรุน F2
เปนสัดสวน 1 : 2 : 1 สวนการผสมระหวางพันธุกานใบสีมวงแดงกับกานใบสีเขียว พบการกระจายตัวเปนผลมา
จากปฏิกิริยาของยีนมากกวา 1 ตําแหนง

คํานํา

ถั่วหรั่ง เปน พืช ที่นิ ยมปลูก ในระบบการปลูก พืช และเปนที่นิ ยมบริ โภคกั นมากชนิด หนึ่ง ในภาคใต
ของประเทศไทย มีลักษณะเดนที่นาสนใจคือ สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินทรายจัดที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา
และมีความเปนกรดสูง (Linnemann, 1987) เปนถั่วที่ใหสารอาหารในสัดสวนที่มีความสมดุลยสําหรับความ
ตองการของรางการมนุษยโดยประกอบดวย โปรตีน 16 – 22 เปอรเซ็นต ไขมัน 4.5 – 6.5 เปอรเซ็นต
คารโบไฮเดรต 50 – 60 เปอรเซ็นต (Chomchalow, 1993) มีความปลอดภัยในการบริโภคสูงโดยไมพบสาร
Aflatoxin แมจะมีการปนเปอนของเชื้อรา Aspergillus flavas (ชุติมันต และคณะ, 2537) แตเนื่องจากพันธุ
ถั่วหรั่งที่ใชปลูกอยูในปจจุบันมีเพียง 2 พันธุ ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 และ 150 – 180 วัน และไม
ทนทานตอโรคใบจุดและใบไหม เกษตรกรผูปลูกถั่วหรั่งมีความตองการพันธุถั่วหรั่งที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นลง และ
ทนทานตอโรค (ศิริกุล และ นันทวรรณ, 2545) ถึงแมวาจะมีการเก็บรวบรวมพันธุกรรมถั่วหรั่งไวอยางมากมายถึง
2,035 accessions ที่สถาบันวิจัยการเกษตรเขตรอนนานาชาติ (IITA) 1,000 accessions ที่องคกร ORSTOM
ของประเทศฝรั่งเศส และในประเทศตาง ๆ ในทวีปอาฟริกาก็ตาม แตก็ไมสามารถนําพันธุกรรมที่มีลักษณะดีที่
ตองการมาถายทอดรวมกันเขาไวในพันธุที่ใชปลูกได เนื่องจากที่ผานมา ยังไมมีผูประสบความสําเร็จในการผสม
พันธุถั่วหรั่งเลย (Goli, 1997) Doku และ Karikari (1971) คาดวาปญหาสําคัญในการผสมพันธุของถั่วหรั่ง
นาจะเปนเพราะถั่วหรั่งมีชวงพรอมสําหรับการผสมของเกสรตัวผู
และการพรอมรับการผสมของเกสรตัวเมียมี
ระยะเวลาอันสั้นเฉพาะชวงเวลาใกลเคียงหรือพรอม ๆ กับการบานของกลีบดอกเทานั้น ที่ IITA ไดมีการศึกษา
การผสมพันธุถั่วหรั่งในเวลาตาง ๆ ของชวงวัน แตก็ไมประสบความสําเร็จเชนกัน (Goli, 1997) ดังนั้นความ
จําเปนที่จะตองหาวิธีการผสมพันธุใหไดจึงเปนสิ่งแรกที่จะตองทํา เพื่อใหสามารถปรับปรุงพันธุ หรือศึกษา
พันธุกรรมในการถายทอดลักษณะตาง ๆ ของถั่วหรั่งได

อุปกรณและวิธีการ
การกําจัดเกสรตัวผู
การหาวิธีการกําจัดเกสรเพศผู (emasculation) และเวลาดําเนินการที่เหมาะสม ทําโดยใชถั่วหรั่งพันธุ
TVsu 688 TVsu 922 และพันธุพื้นเมือง ปลูกในกระถางขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว ใชดินผสมที่มีความรวน
ซุยสูง โดยใชสวนผสมของปุยขี้วัวเกา : ดินรวน : ถานแกลบ ในสัดสวน 1 : 2 : 3 เพื่อใหระบายน้ําไดดีเหมาะกับ
การปลูกถั่วหรั่งและมีน้ําหนักเบางายตอการเคลื่อนยายในการปฏิบัติงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 15:00 นาฬิกา
เปนตนไป โดยเลือกเฉพาะดอกตูมที่จะบานในวันตอไป โดยสังเกตจากดอกมีขนาดความยาวประมาณ 8
มิลลิเมตร และมีสีเหลืองชัดเจน เปรียบเทียบวิธีการเปดดอกโดยการใชปากคีบปลายแหลมขนาดเล็กฉีก และใช
กรรไกรตัดครึ่งบนของกลีบดอกออก (Fig.1a and b) กับการเปดดอกโดยไมตัดกลีบดอก การกําจัดเกสรเพศผูทํา
โดยดึงหรือตัดอับเกสรตัวผูทั้ง 10 ออก ตัดดอกบนกานชอดอกเดียวกันที่ไมไดทําการกําจัดเกสรเพศผูทิ้งเพื่อ
ปองกันความสับสน ใชดายผูกปายพลาสติกขนาดเล็กผูกไวกับกานชอดอก (Fig.1c) เพื่อเปนเครื่องหมายในการ
ผสมพันธุตอไป
การผสมพันธุ
ใชถั่วหรั่งที่มีความแตกตางกันในลักษณะของทรงตน รูปใบ สีของเปลือกฝกสด สีกานใบ และสีเยื่อหุม
เมล็ดเปนเกณฑในการจับคูผสมระหวางพันธุ TVsu 11 TVsu 870 TVsu 1061 และพันธุพื้นเมือง เพื่อใช
ลักษณะเหลานี้เปนเครื่องหมายบงชี้ถึงผลของการผสมพันธุที่เกิดขึ้นในรุนลูก (Table 1 and 2) ศึกษาผลของการ
ผสมพันธุใน 2 ชวงเวลา คือ การผสมในระยะเวลาใกลเคียงกับการบานของดอก และการเริ่มผสมตั้งแตเริ่มพบ
การฟุงกระจายของเกสรตัวผูจนถึง 9:00 นาฬิกา ทําการผสมพันธุโดยการนําเกสรตัวผูไปปายลงบนยอดเกสรตัว
เมีย (Fig.1d) ซึ่งเกสรตัวผูที่ใชไดมาจากตนพอที่เก็บในชวงของเวลาการผสมนั้น
ดําเนินการที่เรือนปลูกพืชทดลองศูนยวิจัยพืชไรสงขลา
และเรือนปลูกพืชทดลองภาควิชาพืชไร - นา
คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวาง ตุลาคม 2543 ถึง
พฤศจิกายน 2544
การปลูกศึกษาลักษณะของรุนลูก
นําเมล็ดที่ไดจากการผสมมาปลูกและบันทึกลักษณะที่แสดงออกในรุนลูกชั่วที่ 1 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนา
พืชผักแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ( ARC – AVRDC ) และปลูกบันทึกลักษณะ
ของลูกชั่วที่ 2 และ 3 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา ดําเนินการระหวาง พฤษภาคม 2545 ถึง มกราคม 2547

ผลการทดลอง
การกําจัดเกสรเพศผู
เวลาที่เหมาะสมสําหรับทําการกําจัดเกสรเพศผู เพื่อใชเปนดอกตัวเมียในการผสมพันธุสามารถทําได
ตั้งแต 15:00 นาฬิกา ถึง 22:00 นาฬิกา เพราะหลังจากเวลานี้ไป การไปสัมผัสอับเกสรตัวผูจะเกิดการ
กระทบกระเทือนจนเปนเหตุใหเกสรตัวผูฟุงกระจายออกมาได
การตัดครึ่งบนของกลีบดอกออกไมทําใหดอกไดรับการกระทบกระเทื อนจนมีผลต อการผสมพันธุ โดย
เห็นไดจากการตัดกลีบดอกตามวิธีดังกลาวแตไมมีการทําลายเกสรเพศผู ถั่วหรั่งยังสามารถเกิดการผสมตัวเอง
และติดเมล็ดไดตามปกติ
การผสมพันธุ
ดอกถั่วหรั่งจะเริ่มบานประมาณ 8:00 ถึง 8:30 นาฬิกา การผสมพันธุที่ทําในเวลาใกลเคียงกับการบาน
ของดอก คือ ตั้งแต 7:30 ถึง 9:00 นาฬิกา ไมสามารถผสมติดได เมื่อเฝาติดตามสังเกตการฟุงกระจายของเกสร
ตัวผูในดอกถั่วหรั่ง พบวา จะเริ่มมีการฟุงกระจายของเกสรตัวผูตั้งแตเวลา 2:30 ถึง 3:00 นาฬิกา และเมื่อได
ทดลองทําการผสมตั้งแตเวลา 2:30 ถึง 9:30 นาฬิกา สามารถผสมติดและไดเมล็ด F1 จํานวน 23 เมล็ด โดย
เมล็ดที่ไดมานี้ลวนเกิดจากการผสมพันธุระหวางชวงเวลา 2:30 ถึง 3:30 นาฬิกา (Table 2)
ลักษณะของลูกชั่วที่ 1
เมื่อนําเมล็ดที่ไดมาปลูกศึกษาลักษณะที่แสดงออกในลูกชั่วที่ 1 พบวาลักษณะกานใบสั้นจะถูกขมโดย
กานใบยาว ซึ่งพบไดในคูผสม TVsu 11 x TVsu 1061 ลักษณะกานใบสีมวงแดงจะขมกานใบสีเขียวพบไดใน
คูผสม TVsu 1061 x TVsu 870 และ TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง การผสมระหวางพันธุที่มีรูปทรงของ
ใบแบบรูปใบหอกกับรูปใบแบบผอมยาวในคูผสม TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง ไดรูปทรงใบที่เปน
ลักษณะกึ่งกลางระหวางลักษณะทั้งสอง ลักษณะสีเปลือกฝกสดของลูกผสมระหวางพันธุที่เปลือกฝกสีมวงแดง
กับเปลือกฝกสีขาว พบวามีลักษณะการแสดงออกที่ตางกันในตางคูผสม คือ มีสีมวงออนในคูผสม TVsu 11 x
TVsu 1061 แตจะมีสีมวงแดงในคูผสม TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง ลักษณะสีผิวเมล็ดพบวาผิวเมล็ด
สีเหลืองครีมถูกขมโดยลักษณะผิวเมล็ดสีแดง พบไดในคูผสม TVsu 11 x TVsu 1061 และ TVsu 1061 x TVsu
870 แตในการผสมระหวางพันธุ TVsu 870 ซึ่งผิวเมล็ดสีแดงกับพันธุพื้นเมืองทุงยางแดงที่มีผิวเมล็ดสีครีมและมี
ลายจุด ไดลักษณะใหมเกิดขึ้นคือ มีผิวเมล็ดสีมวงเขมจนเกือบดํา (Table 2)
ลักษณะของลูกชั่วที่ 2
เมื่อนําเมล็ดที่ไดจากตน F1 ของคูผสมตาง ๆ ไปปลูกศึกษาลักษณะการกระจายตัวที่แสดงออกในรุน F2
พบการกระจายตัวของลักษณะตาง ๆ ในรูปแบบที่แตกตางกันคือ

สีเปลือกฝก ลูกรุน F2 จากคูผสมที่มีสีเปลือกฝกตางกันและสามารถอยูรอดจนใหผลผลิตไดคือ จาก
TVsu 1061 x TVsu 11 จํานวน 3 family รวม 52 ตน มีการกระจายตัวของลักษณะฝกมีสีมวง : ฝกขาว เทากับ
37 : 15 ซึ่งเปนสัดสวน 3 : 1 เมื่อทดสอบดวยวิธีการ Chi-square (Table 3)
สีผิวเมล็ด (seed coat color) จาก 3 คูผสมที่มีสีผิวเมล็ดแตกตางกันคือ TVsu 1061 x TVsu 11
TVsu 1061 x TVsu 870 และ TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง มีเพียงบาง family ของ 2 คูผสมขางตนเทานั้น
ที่สามารถอยูรอดจนใหผลผลิตเมล็ดได พบการกระจายตัวของสีผิวเมล็ดสีแดง : สีเหลืองครีมเปนจํานวน 42 : 10
ในคูผสม TVsu 1061 x TVsu 11 ซึ่งเมื่อทดสอบดวยวิธีการ Chi-square ยอมรับวาเปนสัดสวน 3 : 1 ที่ระดับ
ความนาจะเปน 0.50 – 0.20 แตในคูผสม TVsu 1061 x TVsu 870 จํานวน 31 ตน พบมีการกระจายตัวของสีผิว
เมล็ดสีแดง : สีเหลืองครีมเทากับ 29 : 2 และเมื่อทดสอบดวยวิธีการ Chi-square จะพอดีกับสัดสวน 15 : 1
ที่ระดับความนาจะเปน 0.99 – 0.95 (Table 3)
สีกานใบ การผสมระหวางพันธุที่มีกานใบสีเขียวกับสีมวงแดงที่ไดมีการบันทึกขอมูลลักษณะนี้อยาง
ละเอียด มีเฉพาะในคูผสม TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง พบวาการกระจายตัวในรุน F2 จํานวน 23 ตน
มี 3 ลักษณะ คือ กานใบสีมวงแดงตลอด กานใบสีมวงแดงในสวนลางและเหลือบสีเขียวชัดเจนขึ้นในสวนบน
และกานใบสีเขียว เปนจํานวน 17 : 4 : 2 ซึ่งเมื่อทดสอบดวยวิธีการ Chi-square จะพอดีกับสัดสวน 12 : 3 : 1
ที่ระดับความนาจะเปน 0.95 – 0.80 และสัดสวน 9 : 3 : 4 ที่ระดับความนาจะเปน 0.20 – 0.05 (Table 3)
รูปทรงใบ การกระจายตัวในรุน F2 ของลักษณะรูปทรงใบของคูผสม TVsu 870 x พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง
จํานวน 23 ตน พบมีการกระจายตัวเปน 3 ลักษณะคือ รูปใบผอมยาวเหมือนในพันธุพื้นเมืองทุงยางแดง รูปใบ
แบบใบหอกที่มีลักษณะแคบลง และรูปทรงใบหอกเหมือนในพันธุ TVsu 870 เทากับ 8 : 12 : 3 เมื่อทดสอบ
ดวยวิธีการ Chi-square พบวาพอดีกับสัดสวน 1 : 2 : 1 ที่ระดับความนาจะเปน 0.50 – 0.20 (Table 3)
ความเปนอิสระระหวางยีนที่ควบคุมลักษณะสีเปลือกฝกกับสีผิวเมล็ด ในคูผสม TVsu 1061 x
TVsu 11 ซึ่งเปนการผสมระหวางพันธุที่มีเปลือกฝกสีมวงแดง มีสีผิวเมล็ดเปนสีเหลืองครีม กับพันธุที่มีเปลือกฝก
สีขาว มีผิวเมล็ดสีแดง พบวาสัดสวนของลูก F2 จํานวน 52 ตน ที่มีลักษณะเปลือกฝกสีมวงแดง ผิวเมล็ดสีแดง :
เปลือกฝกสีมวงแดง ผิวเมล็ดสีเหลืองครีม : เปลือกฝกสีขาว ผิวเมล็ดสีแดง : เปลือกฝกสีขาว ผิวเมล็ดสีเหลืองครีม
เทากับ 31 : 5 : 10 : 6 เมื่อทดสอบตามวิธีการ Chi- square พบวาเปนไปตามสัดสวน 9 : 3 : 3 : 1 ที่ระดับ
ความนาจะเปน 0.20 – 0.05 ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวายีนที่ควบคุม 2 ลักษณะนี้มีความเปนอิสระตอกัน
ลักษณะของลูกชั่วที่ 3
จากการนําเมล็ดของตน F2 ในคูผสม TVsu 1061 x TVsu 11 ที่ใหจํานวนเมล็ดเพียงพอสําหรับการปลูก
10 หลุม ไปปลูกเพื่อศึกษาการกระจายตัวของลักษณะสีเปลือกฝกและสีผิวเมล็ดในรุน F3 พบวา family ที่มี
ลักษณะเปลือกฝกสีขาว จะไมมีการกระจายตัวของสีเปลือกฝกอีกตอไป ในขณะที่ family ที่มีเปลือกฝกสีมวงแดง
และมีการกระจายตัว จะมีจํานวนตนที่เปลือกฝกสีมวงแดง : สีขาว เปนสัดสวน 3 : 1 เชนเดียวกัน ลักษณะ

ของผิวเมล็ดสีเหลืองครีมจะไมมีการกระจายตัวในรุน F3 แต F2 family ที่มีสีผิวเมล็ดสีแดงและมีการกระจายตัว
ในรุน F3 มีจํานวนตนที่มีสีผิวเมล็ดสีแดง : ผิวเมล็ดสีเหลืองครีม เปนสัดสวน 3 : 1 (Table 4) จึงเปนการ
ยืนยันไดวาในคูผสมนี้ยีนที่ควบคุมลักษณะเปลือกฝกสีขาว และยีนที่ควบคุมสีผิวเมล็ดสีเหลืองครีม ตางก็เปนยีน
ดอย 1 ตําแหนง

Fig.1 Methods of emasculation and pollination of bambara groundnut (a) rending a half of the keel
petal to the top , (b) cutting the petals at a half of the flower, (c) tagging the emasculated
flower at the peduncle, (d) adhering the male parent pollen to the stigma of female parent.

Table 1. Distinct traits of the parental bambara groundnut cultivars used in hybridization study.
Cultivars
TVsu 11
TVsu 1061
TVsu 870
Thai local

Petiole length
(cm  SE)

Petiole color

short

green

white

red

green

reddish - purple

yellow - cream

reddish - purple

reddish – purple

dark red

green

white

cream

(14.25  0.41)
long
(20.27  0.99)
long
(18.25  0.55)
long
(17.44  0.85)

Fresh pod color

Seed coat color

Table 2. The number of F1 seeds obtained and phenotypes of the F1 plants.
Number of
F1 seed

Crosses
TVsu 11 x TVsu 1061
TVsu 1061 x TVsu 11

Petiole length
(cm  SE)

F1 phenotype
Petiole color
Fresh pod color

Seed coat color

10

long

green

light – purple

red

8

(16.01  0.52)
long

green

light- purple

red

reddish – purple

reddish – purple

dark red

reddish – purple

reddish – purple

dark purple

TVsu 1061 x TVsu 870

4

TVsu 870 x Thai local

1

(16.35  0.40)
long
(21.44  0.43)
long
(23.85)

Table 3. The phenotype of F2 segregating generation.
Trait

Cross

Expected
No. of plants

Pod color

TVsu1061 x TVsu11
Seed coat color
TVsu1061 x TVsu11
TVsu1061 x TVsu870
Petiole color
TVsu870 x Thai local
Leaf shape

reddish-purple
white
37
15
red
yellow-cream
42
10
29
2
reddish-purple green-reddish-purple
17
4

long-narrow narrow-lanceolate
TVsu870 x Thai local
8
12

green
2
lanceolate
3

2



P

Total

ratio

52

3:1

0.410

0.80-0.50

52
31

3:1
15 : 1

0.923
0.002

0.50-0.20
0.99-0.95

23

12 : 3 : 1
9:3:4

0.186
3.744

0.95-0.80
0.20-0.05

23

1:2:1

3.174

0.50-0.20

Table 4. The segregation of pod color and seed coat color on F3 plants.
Cross/Selected families
TVsu1061 x TVsu11
15-19
15-40
15-59
15-1
16-11
16-39
16-43
16-10
16-45

Pod color
purple

white

total

3
3
5

7
2
3
1
8
4
4
2
1

7
2
3
4
8
4
4
5
6

Seed coat color
red yellow-cream
15-19
15-39
15-40
15-59
15-7
15-47
16-1
16-11
16-59
16-39
16-45
16-50
16-51
16-52

Expected

4
4
3
3
4
3
3

6
1
2
3
1
2
6
9
4
1
1
2
1
3

2



P

ratio

3:1

0.000

1.00

3:1
3:1

0.600
0.222

0.50-0.20
0.80-0.50

3:1
3:1

0.066
0.222

0.80-0.50
0.80-0.50

3:1
3:1
3:1
3:1
3:1

0.000
0.000
0.222
0.000
2.000

1.00
1.00
0.80-0.50
1.00
0.20-0.05

total
6
1
2
3
5
6
6
9
4
4
4
6
4
6

วิจารณ
ความสําเร็จในการผสมพันธุถั่วหรั่งจะเปดโอกาสใหสามารถศึกษาการถายทอดลักษณะตาง ๆ ทาง
พันธุกรรมของถั่วหรั่งได และนําไปสูการปรับปรุงพันธุถั่วหรั่งใหไดลักษณะตามที่ตองการ โดยวิธีการผสมขาม
ระหวางพันธุที่มีลักษณะดีเดนแตกตางกัน การศึกษาครั้งนี้เปนจุดเริ่มตนที่จะไดมีการศึกษาในรายละเอียดของ
ปฏิกิริยาของยีนระหวางคูผสมตาง ๆ ตอไป เชนกรณีลักษณะของลูกจากคูผสม TVsu 870 กับพันธุพื้นเมืองทุง
ยางแดง ที่แตกตางจากผลของคูผสมอื่น แตในขั้นตนนี้ลักษณะของปฏิกิริยาของยีนที่แสดงออกในลูกชั่วแรกทํา
ใหเราสามารถใชเปน phenotypic marker สําหรับบงชี้ผลในการผสมพันธุ และทํานายถึงแนวโนมที่จะได
ลักษณะซึ่งเปนที่ตองการจากการผสมพันธุได ในระยะเดียวกับการศึกษานี้มีการเสนอวิธีการผสมพันธุถั่วหรั่งโดย
วิธีที่ไมมีการตัดกลีบดอกในการกําจัดเกสรตัวผู (INCO – DC, 2002) แตไมมีการระบุถึงเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมพันธุ การไมตัดกลีบดอกจะทําใหการทํางานเปนไปไดชา และมีโอกาสที่ดอกถั่วหรั่งถูกกระทบกระเทือนได
2 ครั้งในการเปดกลีบดอกเพื่อกําจัดเกสรตัวผูและเมื่อทําการผสม มีปจจัยหลายประการที่มี
มากถึง
ความสําคัญตอความสําเร็จในการผสมพันธุถั่วหรั่ง ไดแก ลักษณะทรงตนของถั่วหรั่ง ชวงเวลาในการกําจัด
เกสรเพศผูและผสมพันธุ และระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนถั่วหรั่ง
ลักษณะทรงตน เนื่องจากถั่วหรั่งมีทรงตนที่เจริญเติบโตทอดไปบนพื้นดิน ทําใหดอกที่ผานการกําจัด
เกสรตัวผูและไดรับการผสมพันธุแลว ซึ่งอยูระหวางมุมกานใบกับลําตนมีโอกาสไดรับความเสียหายไดงายจาก
การใหน้ําและการเขาทําลายของโรคพืช ซึ่งโดยปกติถั่วหรั่งจะออนแอตอโรคที่เกิดจากเชื้อ Rhizoctonia sp.
และ Cercospora sp. ตั้งแตระยะออกดอกเปนตนไป การใหน้ําแบบหยดหรือการใหน้ําทางใตผิวดินนาจะเปน
วิธีการที่มีปลอดภัยมากขึ้น
ชวงเวลาในการกําจัด เกสรตัวผู และผสมพันธุ เปนสิ่ง ที่สําคัญ ที่สุด สําหรับการผสมที่จะสําเร็จหรื อไม
การเลือกดอกตูมที่มีขนาด 8 มิลลิเมตรและมีสีเหลืองชัดเจนเนื่องจากคาดวาดอกลักษณะดังกลาวจะเปนดอกที่
บานในวันรุงขึ้น โดยมีชวงเวลาที่เกสรตัวเมียพรอมรับการผสมสอดคลองกับชวงระยะเวลาการแตกของอับเกสร
ตัวผูในชวงประมาณ 2:30 ถึง 3:00 นาฬิกา เพราะยังไมสามารถรูถึงระยะเวลาแนนอนที่เกสรตัวเมียพรอมจะรับ
การผสม และความยาวนานของชวงดังกลาว เพียงแตสันนิฐานวาชวงเวลานี้นาจะยาวนานไมเกิน 1 ชั่วโมงหลัง
การฟุงกระจายของเกสรตัวผู เพราะการผสมติดเกิดจากการผสมเฉพาะในชวง 2:30 ถึง 3:30 นาฬิกาเทานั้น ใน
การผสมตัวเองตามปกติปญหาความสอดคลองของชวงเวลาจะไมเกิดขึ้น เพราะภายในดอกที่ยังไมบานอับเกสร
ตัวผูสัมผัสอยูกับยอดเกสรตัวเมียเสมอ เมื่อเกสรตัวผูแตกออกการผสมจึงเกิดขึ้นไดทันทีที่เกสรตัวเมียพรอมจะรับ
การผสม แตในการผสมขามเมื่อชวงเวลาดังกลาวไมสอดคลองกัน จึงเปนสาเหตุใหการผสมพันธุไมประสบ
ความสําเร็จ สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเวลาการฟุงกระจายของเกสรตัวผูนาจะมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการผสมดวย
เพราะจะทําใหชวงเวลาพรอมรับการผสมของเกสรตัวเมียไมสอดคลองกับความ
พรอมของเกสรตัวผู

ถั่วหรั่งเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate growth) ในชวงตนของการออกดอก
กานชอดอกของดอกที่ไดรับการผสมและเปลี่ยนแปลงรูปรางเพื่อการแทงลงสูพื้นดินจะยังไมมีการยืดตัวอยาง
ตอเนื่องไปเลยทันที ตางกับในระยะหลังที่การแทงเข็ม (pegging) เกิดขึ้นทั่วตนแลว การยืดตั วของกานชอ
ดอกจะเปนไปอยางรวดเร็ว สามารถแทงลงสูพื้นดินประมาณวั นที่ 7 หลัง การผสมเกสร การผสมพันธุในระยะ
นี้พบวาสามารถผสมติดงายและมีโอกาสพัฒนาจนไดเมล็ดที่สมบูรณสูง
ปญหาที่สําคัญและพบมากใน
การศึกษาครั้งนี้คือ สามารถผสมติดไดแตไมเกิดการพัฒนาไปเปนฝกที่สมบูรณ ดังนั้นจะตองมีการศึกษาหา
วิธีแกไขตอไป
ปญหาที่สําคัญมากในการศึกษาพันธุกรรมการถายทอดลักษณะของถั่วหรั่งคือ
ความอยูรอดและ
ความสามารถในการใหผลผลิตของลูกตั้งแตรุน F2 เปนตนไป ในการศึกษาครั้งนี้จากทั้งหมด 14 F2 family มี
เพียง 5 family เทานั้นที่มีจํานวนตนเหลือรอดมากพอที่จะศึกษาการกระจายตัวในการถายทอดลักษณะบาง
ลักษณะได แตก็ยังมีจํานวนตนที่นอยจนไมสามารถระบุไดแนชัดวาบางลักษณะเปนผลของปฏิกิริยาของยีนใน
รูปแบบใด ดังในกรณีของลักษณะสีกานใบที่มีโอกาสเปนไปไดถึงสองแบบ จึงทําใหสรุปไดเพียงวาลักษณะนี้
เปนผลของปฏิกิริยาของยีนมากกวา 1 ตําแหนง การศึกษาลักษณะที่เกี่ยวของกับผลผลิตก็ยิ่งมีปญหามากขึ้น
เพราะพบวามีตนจํานวนมากที่เปนตนที่ไมมีฝก เชนในคูผสม TVsu 1061 x TVsu 870 ซึ่งพบวาจํานวนตนที่
ใหผลผลิตฝกไดในรุน F3 มีจํานวนนอยเกินไป ทําใหไมสามารถยืนยันปฏิกิริยาของยีนที่ควบคุม ลักษณะสีผิว
เมล็ดที่มีการกระจายตัวในสัดสว น 15 : 1 ในรุน F2 ได และกรณีลูกรุน F2 ของคูผสม TVsu 870 x พันธุ
พื้นเมืองทุงยางแดง ที่ตายหมดหลังการออกดอกจึงหมดโอกาสที่จะไดศึกษาการกระจายตัวของสีเปลือกฝก สีผิว
เมล็ด และการถายทอดลักษณะที่จะเกิดขึ้นในลูกรุน F3
ในคูผสมที่มีลักษณะ phenotype เหมือนกัน แตมีสัดสวนและลักษณะที่ถายทอดไปสูรุนลูกแตกตางกัน
คาดวานาจะเปนผลมาจากยีนตางตําแหนงกัน ดังกรณีของสีเปลือกฝกของรุน F1 ของการผสมระหวางพันธุ
TVsu 1061 กับ TVsu 11 เทียบกับการผสมระหวางพันธุ TVsu 870 กับ พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง และ
ลักษณะสีผิวเมล็ดรุน F2 ของการผสมระหวางพันธุ TVsu 1061 กับ TVsu 11 เทียบกับการผสมระหวางพันธุ
TVsu 1061 กับ TVsu 870

สรุป

1. ปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหการผสมขามพันธุของถั่วหรั่งประสบความสําเร็จคือ การผสมในเวลาที่
เหมาะสม และการปฏิบัติที่ไมทําใหดอกถั่วหรั่งไดรับการกระทบกระเทือนมากเกินไป ในขั้นตอนการกําจัดเกสร
เพศผูและการผสมพันธุ โดยเลือกดอกตูมที่มีขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตรและมีสีเหลืองชัดเจน ตัดกลีบดอกออก
ครึ่งหนึ่งแลวดึงหรือตัดอับเกสรตัวผูทิ้ง ทําในชวงเวลาตั้งแต 15:00 ถึง 22:00 นาฬิกา และการผสมพันธุตองทํา
ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากเกสรตัวผูเริ่มฟุงกระจาย คือ ระหวางเวลา 2:30 ถึง 3:30 นาฬิกา การผสม

พันธุในขณะที่ตนถั่วหรั่งกําลังอยูในระยะแทงเข็มจะชวยใหผสมติดไดงาย และเกิดการพัฒนาไปเปนฝกและเมล็ด
ที่สมบูรณไดอยางรวดเร็ว
2. ในคูผสม TVsu 1061 x TVsu 11 ลักษณะฝกสีขาว และลักษณะสีผิวเมล็ดเปนสีเหลืองครีมตางถูก
ควบคุมดวยยีนดอย 1 ตําแหนงที่เปนอิสระตอกัน
3. การผสมระหวางลักษณะรูปทรงใบแบบผอมยาวกับรูปทรงใบแบบรูปใบหอก เป นลักษณะของการขม
ไมสมบูรณ ทําใหไดสัดสวนการกระจายตัวของลักษณะทรงใบผอมยาว : ทรงใบรูปใบหอกคอนขางผอม : ทรง
ใบรูปใบหอก เปนสัดสวน 1 : 2 : 1 ในรุน F2
4. การถายทอดลักษณะสีกานใบที่พบไดในคูผสมระหวางพันธุ TVsu 870 กับ พันธุพื้นเมืองทุงยางแดง
ลักษณะกานใบสีมวงแดงจะเปนลักษณะขมตอกานใบสีเขียว
และเปนผลมาจากปฏิกิริยาของยีนมากกวา 1
ตําแหนง
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