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Abstract
The experiment was conducted by research evaluated 137 cultivars of red kidney 

beans. Evaluate cultivar to estimate heterosis for vegetative characteristic and yield were 
performed and formed heat. Line no. 026 had height of bush higher than other line. Line 
no. 091 had number of nodes higher than the other line. Line no. 037 had the most 
number of branches. Line no. 074 had number of pods per plant higher than the other 
line, Line no. 031 had number of seeds per plant higher than the other line. However, 
line no. 053 had seed weight per plant higher than the other line. The results of Mok-
Cham red kidney bean cultivar for 15 lines number, the ones that planted in the Khun 
Wang Royal Project Development Center, KW-3-9 and KW-5-9 had higher bush. And Line 
KW-1-9 had number of nodes, number of branches, number of pod per plant, number 
of seeds per plant and seed weight per plant had higher than the other. The effect of 
the difference location for red kidney bean seed production Mok – Cham cultivar. Showed 
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height of bush was not different. Plant performance were greoom at the Khun Wang 
Royal Project Development Center and the Royal Project Development Center Mae La 
Noi had higher yield than the Royal Agricultural Station Pang Da.
Keywords:  Red kidney bean, Royal Project, Highland

บทคัดยอ
การทดลองในคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยโดยการประเมินประชากรถ่ัวแดงหลวงจํานวน 137 สายพันธุ 

โดยไดทําการประเมินคาความดีเดนของสายพันธุตางๆ ในลักษณะลําตนและผลผลิต ซึ่งพบวา สายพันธุ 
No. 026 มคีวามสงูตนมากทีส่ดุ สวนสายพนัธุ No. 091 มจีาํนวนขอมากทีส่ดุ สายพนัธุ No. 037 มจีาํนวน
กิ่งมากที่สุด สายพันธุ No. 074 มีจํานวนฝกมากที่สุด สายพันธุ No. 031 มีจํานวนเมล็ดตอตนมากที่สุด 
อยางไรก็ตาม สายพันธุ No. 053 มีนํ้าหนักเมล็ดตอตนมากที่สุด ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ
ถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม จํานวน 15 รหัสสายพันธุ ตนถั่วแดงหลวงปลูกท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง รหัส KW-3-9 และ KW-5-9 มีความสูงตนที่มีคามาก และรหัส KW-1-9 มีจํานวนขอ จํานวนกิ่ง 
จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอตน และน้ําหนักเมล็ดตอตนมีคามาก ผลของความแตกตางของสภาพ
พื้นที่ปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม แสดงความสูงของลําตนถ่ัวแดงหลวงท่ีปลูก
ในแตละพ้ืนทีไ่มมคีวามแตกตางกัน ตนถ่ัวแดงหลวงปลูกทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงขุนวางและศูนยพฒันา
โครงการหลวงแมลานอย ใหผลผลิตไดลักษณะดีกวาตนถั่วแดงหลวงที่ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
คําสําคัญ:  ถั่วแดงหลวง โครงการหลวง พื้นที่สูง

คํานํา
ถัว่แดงหลวง (Red kidney bean; Phaseolus 

vulgaris) เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
บนที่สูงอีกชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได
สงเสริมใหเกษตรกรปลูก จากการเริ่มตนการ
ส  ง เ ส ริ มการป ลูกถั่ ว แด งหลว งของ มู ลนิ ธิ
โครงการหลวงน้ันไดมีการนําเขาเมล็ดพันธุ จาก
ตางประเทศมาปลูกจํานวนหลายพันธุ ไดแก พันธุ 
Darkred, Redcote, Manitow, Purple red, 
Canadian Wonder เปนตน และพันธุตางๆ เหลานี้
ไดกระจายเมล็ดพันธุไปยังแหลงปลูกตางๆ เชน 

แมโถ อางขาง ใหมรมเยน็ ถํา้เวยีงแก สะโตะ ผาหมี 
กอแสนใจ วังดิน เมืองงาม และสันตนดู (สุมินทร, 
2543) ซึ่งถั่วแดงหลวงพันธุตางๆ สามารถเจริญ
เติบโตและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของพื้นที่
ปลูกบนท่ีสูงไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการผลิต
สินคาเกษตรเพื่อการจําหนายในปจจุบันไดมี
การแขงขันมากขึ้น พันธุพืชจึงตองมีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา เพือ่ใหตรงตามความตองการของตลาด
และสอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
พันธุ ถั่วแดงหลวงท่ีเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงไดปลูก
ในปจจบุนัยงัพบปญหา เชน ความไมสมํา่เสมอของ 
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ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ปริมาณผลผลิตต่ํา ซึ่ง
แตกตางไปตามแหลงปลูกและสายพันธุถัว่แดงหลวง
ที่ใชปลูก ดังนั้นการประเมินพันธุ และการผลิต
เมล็ดพนัธุดเีพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกจึงมคีวาม
จําเปนเรงดวน โดยจะเปนประโยชนแกเกษตรกร
บนพื้นที่สูง ในการใชเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพนัธุดี
มาปลูกทดแทนพันธุเดิมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลผลิตของถั่วแดงหลวง

สายพันธุตางๆ
2. เพื่อ เปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ 

ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

อุปกรณและวิธีการ
การประเมินพันธุถั่วแดงหลวง

ในฤดปูลกูป พ.ศ. 2556 ไดคดัเลอืกตนภายใน
แถวที่ปลูก จํานวน 137 สายพันธุ นํามาปลูกแบบ
ตนตอแถวในฤดูปลูก ป พ.ศ. 2557 ไดจํานวน 137 
แถว กาํหนดหมายเลขประจําพนัธุเพือ่ระบุสายพันธุ 
ทําการปลูกทดสอบผลผลิตขั้นตน (preliminary 
yield trial) ของสายพันธุถั่วแดงหลวงที่ไดทําการ
คัดเลือกไวที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
เดือนตุลาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 ใชระยะ
ปลูกระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระหวางหลุม 
25 เซนติเมตร ปลูกจํานวน 1 ตนตอหลุม ในพ้ืนที่ 
400 ตารางเมตร สุมเก็บตัวอยางตนถั่วแดงหลวง
สายพนัธุละ 10 ตน ทาํการวดัองคประกอบผลผลติ
และผลผลิต ไดแก ความสงูลาํตน โดยทาํการวดัสวน
เหนือดินจนถึงปลายยอด มีหนวยเปนเซนติเมตร 
จาํนวนขอตอตน จาํนวนกิง่ตอตน จาํนวนฝกตอตน 
จํานวนเมล็ดตอฝก และนํ้าหนักเมล็ดตอตน โดย

ทําการชั่งนํ้าหนักเมล็ดถั่วแดงหลวงที่สมบูรณ สีผิว
เมล็ดปกติ มีสีแดงสด มีหนวยเปนกรัม

การศึกษาความแตกตางของสภาพพ้ืนท่ีปลกูเพือ่
ผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม

ทําการปลูกถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจามใน
สภาพแปลงปลกูจาํนวน 3 สถานท่ีปลกู ไดแก ศนูย
พฒันาโครงการหลวงแมลานอย จงัหวัดแมฮองสอน 
(สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 1,100 เมตร) ศนูย
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม (สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลางประมาณ 
1,250 เมตร) และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อาํเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 720 เมตร) ในระหวางเดือนตุลาคม 
2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) จาํนวนสถานทีป่ลกู 3 สถานที ่ทีล่ะ 5 รหสั
สายพันธุ ทําการสุมเก็บตัวอยางตนถ่ัวแดงหลวง
รหัสสายพันธุละ 5 ตน ทําการวัดองคประกอบ
ผลผลิต ไดแก ความสูงลําตน โดยทําการวัดสวน
เหนือดินจนถึงปลายยอด มีหนวยเปนเซนติเมตร 
จาํนวนขอตอตน จาํนวนกิง่ตอตน จาํนวนฝกตอตน 
จํานวนเมล็ดตอฝก และนํ้าหนักเมล็ดตอตน โดย
ทําการชั่งนํ้าหนักเมล็ดถั่วแดงหลวงที่สมบูรณ สีผิว
เมล็ดปกติ มีสีแดงสด มีหนวยเปนกรัม

ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการประเมินสายพันธุถั่วแดงหลวง

เนื่องจากสายพันธุที่ทําการทดสอบมีมากถึง 
137 สายพันธุ การนําเสนอผลการทดสอบจึงจะ
นําเสนอเปนคาเปรียบเทียบของกลุมประชากรทั้ง 
137 สายพันธุกอน โดยพบวาตนถ่ัวแดงหลวงที่
ทดสอบท้ังหมด มคีวามสูงตนเฉลีย่ 41.6 เซนตเิมตร 
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มีจํานวนขอเฉลี่ย 7.3 ขอตอตน มีจํานวนกิ่งเฉลี่ย 
3.7 กิ่งตอตน ดานคุณภาพผลผลิตพบวามีจํานวน
ฝกเฉลี่ย 6.7 ฝกตอตน และมีจํานวนเมล็ดเฉลี่ย 
18.9 เมล็ดตอตน นํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 10.5 กรัม
ตอตน (Table 1) ในแตละลกัษณะทีบ่นัทกึ มสีายพนัธุ
ทีม่ลีกัษณะเดนดงันี ้ถัว่แดงหลวงสายพันธุ No. 026 
มคีวามสูงตนมากทีส่ดุมคีา 59.4 เซนติเมตร สายพันธุ 
No. 091 มจีาํนวนขอมากทีส่ดุมคีอืมจีาํนวน 8.4 ขอ
ตอตน ลักษณะของจํานวนกิ่งพบวา สายพันธุ  

No. 037 มีจํานวนกิ่งมากท่ีสุดมีคา 5.6 กิ่งตอตน 
ในดานลักษณะของจํานวนฝกพบวา สายพันธุ  
No. 074 มีจํานวนฝกมากท่ีสุดมีคา 12.5 ฝกตอตน 
ในดานลักษณะของจํานวนเมล็ดตอตนพบวา 
สายพันธุ No.031 มีจํานวนเมล็ดมากท่ีสุดมีคา 
36.2 เมล็ดตอตน และในดานลักษณะของนํ้าหนัก
เมล็ดตอตนพบวา สายพันธุ No. 053 มีนํ้าหนัก
เมล็ดมากที่สุดมีคา 20.2 กรัมตอตน (Table 1)

Table 1  The characteristics of some selected Red kidney bean planted in The Royal 
Agricultural Station Pang Da

Line no.
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

Population

Maximum
Mean
Minimum
S.D.

59.4
41.6
29.9
4.5

8.4
7.3
6.0
0.5

5.6
3.7
2.7
0.6

12.5
6.7
3.6
1.2

36.2
18.9
9.1
3.9

20.2
10.5
4.7
2.4

Selected line

026
031
037
053
074
091

59.4
51.9
43.5
41.9
40.4
46.2

8.0
7.2
7.3
6.9
7.6
8.4

3.9
4.2
5.6
4.1
4.1
3.7

9.1
10.8
7.0
9.5
12.5
6.7

22.5
36.2
21.5
29.1
20.8
18.4

10.8
18.8
11.6
20.2
13.6
9.9
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ผลการศึกษาความแตกตางของสภาพพื้นที่ปลูก
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม

ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ 
ถั่วแดงหลวงพันธุ หมอกจาม จํานวน 15 รหัส
สายพันธุ พบวา ขอมูลทางดานความสูงของตน
ถัว่แดงหลวงปลูกทีศ่นูยฯ ขนุวาง รหสั KW-3-9 และ 
KW-5-9 มคีวามสงูตนมากโดยมีคา 50.4 เซนตเิมตร 
ถั่วแดงหลวงปลูกที่ศูนยฯ ขุนวาง รหัส KW-1-9 มี
จํานวนขอ จํานวนกิ่ง จํานวนฝก จํานวนเมล็ด และ
นํ้าหนักเมล็ดตอตน มีคามาก โดยมีจํานวนขอ 
13.2 ขอตอตน จํานวนกิ่ง 9.0 กิ่งตอตน จํานวนฝก 
14.4 ฝกตอตน จาํนวนเมล็ด 52.6 เมลด็ตอตน และ
นํา้หนกัเมลด็ 28.0 กรมัตอตน ตามลาํดบั โดยมคีวาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2)

การเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพ
พื้นที่ปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุ
หมอกจาม พบวา ความสูงของลําตนถั่วแดงหลวง
ที่ปลูกในแตละพื้นที่ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
สําหรับในดานจํานวนขอของตนถั่วแดงหลวงปลูก
ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงขนุวาง และศูนยพฒันา
โครงการหลวงแมลานอย มีคา 10.0 และ 9.2 ขอ
ตอตน ตามลําดับ มีคามากกวาตนปลูกที่ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 6.9 ขอตอตน โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดาน
จาํนวนกิง่ของตนปลกูที ่ศนูยพฒันาโครงการหลวง
ขุนวาง มีคา 6.1 กิ่งตอตน มีคามากกวาตนปลูกที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 4.0 กิ่งตอตน โดย
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดาน
จาํนวนฝกของตนปลกูที ่ศนูยพฒันาโครงการหลวง
ขุนวาง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย 
มคีา 9.5 และ 9.0 ฝกตอตน ตามลําดบั มคีามากกวา
ตนปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 4.5 ฝก
ตอตน โดยมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ในดานจํานวนเมล็ดของตนปลูกที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง และศนูยพฒันาโครงการหลวง
แมลานอย มีคา 29.0 และ 27.3 เมล็ดตอตน ตาม
ลําดับ มีคามากกวาตนปลูกที่สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ ที่มีคา 11.2 เมล็ดตอตน โดยมีความ
แตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิและน้ําหนกัเมล็ด

ของตนปลูกท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวงแมลานอย 
และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีคา 17.1 
และ 17.0 กรัมตอตน ตามลําดับ มีคามากกวาตน
ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 6.0 กรัม
ตอตน โดยมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(Table 3)

โดยการปลกูทดสอบในครัง้นีเ้ปนการประเมนิ
ลกัษณะประจาํพนัธุของถัว่แดงหลวงทีป่ลกูในพืน้ท่ี
มลูนธิโิครงการหลวง ซึง่สามารถประเมินประสิทธภิาพ
ของสายพนัธุทีพ่ฒันาไปเปนพนัธุสาํหรบัการสงเสรมิ
ใหแกเกษตรกรได โดยกฤษฎา (2531) ไดให
แนวทางวา การประเมินลักษณะประจําพันธุเปน
สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งหลังจากการรวบรวมพันธุคือ 
การบันทึกลักษณะตางๆ ของแตละสายพันธุจะ
ทาํใหทราบถงึลกัษณะทัว่ไป เพือ่นาํไปใชประโยชน
ในการจําแนกพันธุหรอืชนดิของพันธุโดยลักษณะท่ี
บนัทกึไดสามารถใชในการตรวจสอบการกลายพันธุ 
(off type) ไปจากพันธุเดิมได ซึ่งวีรพันธ และคณะ 
(2554) ไดทําการปลูกทดสอบผลผลิตขั้นตนชวง
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 โดยศึกษาลักษณะ
ที่สําคัญ เชน จํานวนฝกตอตน และนํ้าหนักเมล็ด/
ตน เมือ่ทาํการปลูกคดัเลือก 3-5 ชัว่ ทาํใหประชากร
คัดเลือกมีความสมํ่าเสมอของลักษณะตางๆ เพิ่ม
มากข้ึน ทําใหสายพันธุคัดเลือกมีแนวโนมวาจะให
คาผลผลติทีส่งูกวาพนัธุเปรียบเทียบ ซึง่อาจจะเปน
ผลจากการคัดเลือกตนที่มีจํานวนฝกตอตนที่สูง
นั่นเอง
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Table 2  The height and yield components of red kidney bean varieties Mok Jam’s 15 
Verities of elementary plant tested production phase. During the growing season 
October 2014-February 2015

Varity
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

MLN-1-9 37.2 cd 10.4 ab 6.6 abc 10.0 abc 29.2 b 18.6 abc

MLN-2-9 35.4 cd 9.4 ab 5.6 bc 7.4 bc 25.2 bcd 16.0 bcd

MLN-3-9 33.9 cd 9.4 ab 7.0ab 10.8 ab 28.8 bc 18.8 ab

MLN-4-9 30.4 cd 7.8 b 4.6 bc 9.2 abc 26.0bcd 15.8 bcd

MLN-5-9 49.2 ab 9.0ab 5.4 bc 7.4 bc 27.2 bcd 16.2 bcd

KW-1-9 41.8 abc 13.2 a 9.0 a 14.4 a 52.6 a 28.0 a

KW-2-9 33.2 cd 10.0 ab 5.8 bc 10.4 abc 27.6 bc 18.6 abc

KW-3-9 50.4 a 10.0 ab 4.4 bc 6.8 bc 19.0 bcd 11.6 bcde

KW-4-9 32.8 cd 7.4 b 5.0 bc 5.8 bc 17.0 bcd 11.6 bcde

KW-5-9 50.4 a 9.2 ab 6.2 abc 10.2 abc 28.6 bc 15.4 bcd

PD-1-9 38.2 cd 6.0 b 3.4 c 3.6 c 6.8 d 3.2 e

PD-2-9 36.4 cd 7.4 b 4.2 bc 5.2 bc 13 bcd 6.6 de

PD-3-9 32.4 cd 6.0 b 3.4 c 3.6 c 8.2 cd 5.2 de

PD-4-9 39.8 bcd 7.2 b 4.6 bc 4.6 bc 12.2 bcd 7.0 cde

PD-5-9 36.6 cd 7.8 b 4.6 bc 5.4 bc 16.0 bcd 8.0 bcde

F-test ** * ** ** ** **

C.V. (%) 14.2 34.7 32.6 46.6 46.7 45.0

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively by LSD 
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Table 3  The height and yield components of red kidney bean varieties Mok Jam’s of 
elementary plant tested production phase in the Royal Project area. During the 
growing season October 2014-February 2015

Varity
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

Mae La Noi 37.2 9.2 a 5.8 ab 9.0 a 27.3 a 17.1 a

Khun Wang 41.7 10.0 a 6.1 a 9.5 a 29.0 a 17. 0 a

Pang Da 36.7 6.9 b 4.0 b 4.5 b 11.2 b 6.0 b

F-test ns * * * * *

C.V. (%) 16.0 15.8 24.1 48.8 6.1 18.6

ns = Not significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05 by LSD

สรุปผลการศึกษา
การประเมินประชากรถ่ัวแดงหลวงจํานวน 

137 สายพนัธุ สายพนัธุทีม่คีวามดีเดน ไดแก สายพนัธุ 
No. 026 มีความสูงตนมากที่สุดสายพันธุ No. 091 
มีจํานวนขอมากที่สุด สายพันธุ No. 037 มีจํานวน
กิ่งมากที่สุด สายพันธุ No. 074 มีจํานวนฝกมาก
ที่สุด สายพันธุ No. 031 มีจํานวนเมล็ดมากที่สุด 
สายพันธุ No. 053 มี นํ้าหนักเมล็ดมากที่สุด

ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ 
ถั่วแดงหลวงพันธุ หมอกจามจํานวน 15 รหัส
สายพันธุ ตนถัว่แดงหลวงปลกูทีศ่นูยฯ ขนุวาง รหสั 
KW-3-9 และ KW-5-9 มีความสูงตนมาก และรหัส 
KW-19 มีจํานวนขอ จํานวนกิ่ง จํานวนฝก จํานวน
เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดตอตน มีคามาก

ผลของความแตกตางของสภาพพื้นท่ีปลูก
ในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม 
ความสูงของลาํตนถ่ัวแดงหลวงท่ีปลกูในแตละพืน้ท่ี
ไมมคีวามแตกตางกนั ตนถ่ัวแดงหลวงปลกูท่ีศนูยฯ 
ขุนวาง และศูนยฯ แมลานอย ใหผลผลิตไดดีกวา
ตนปลูกท่ีสถานีฯ ปางดะ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวจิยัขอขอบพระคุณ มลูนธิโิครงการหลวง 

ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย 
และขอขอบคุณหวัหนาและเจาหนาทีส่งเสริมสถานี
เกษตรหลวงปางดะ ศนูยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง 
และศนูยพฒันาโครงการหลวงแมลานอย ทีอ่าํนวย
ความสะดวกในการศึกษาวิจัยตลอดจนการใหใช
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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