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Abstract 

The varietal improvement of snow pea for powdery mildew resistance was 

conducted at four Research Stations of the Royal Project Foundation in Chiang Mai 

Province, Pang Da Royal Agricultural Station, Samoeng district, Inthanon Royal 

Agricultural Research Station, Jomthong district, Khun Wang Royal Project 

Development Centre, Mae Wang district and Ang Khang Royal Agricultural Research 

Station, Fang district. The study was divided into 5 steps. Firstly, morphological 

characteristics i.e. the day of first flowering, first blooming and first pod setting and 

yield evaluation of 7 parental cultivars were characterized. It showed that line No.5 

was earliness whereas, line P309 was the lateness. According to plant height, they 

could be divided into 3 groups; tall group i.e. lines P185, P309 and cultivar Fang 

No.7, medium-tall group i.e. lines No.3, No.4 and No.5 and short group i.e. line P117. 

According to pea pod characteristics, they could be divided into three groups; as 

edible seed i.e. lines P117 and P185, as edible pod i.e. lines No.3, No.4, No.5 and  
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cultivar Fang No.7 and as edible pod but slightly inflate and fiber i.e. line P309. 

Secondly, phenotypic evaluation of powdery mildew resistance of 7 snow pea 

lines/cultivar was conducted at Pang Da Royal Agricultural Station during winter 

season, those snow pea could be classified into three groups; highly resistant group 

i.e. lines P117, P185 and P309, moderately resistant group i.e. lines No.3, No.4 and 

No.5 and susceptible group i.e. cultivar Fang No.7. Thirdly, three primers, OPU-17, 

OPO-02 and ScOPD-10, were screened to detect DNA marker which linked to 

powdery mildew resistant primers by PCR technique. The result showed only primer 

ScOPD-10 could yield 850 bp. marker specific to resistant group. Fourthly, 

hybridization with reciprocal cross was made between susceptible and resistant 

cultivars. Four F1 hybrids derived from crosses No.3 × P309, P309 × No.4, No.5 × 

P309 and Fang No.7 × P309 which had pod type similar to snow pea, were selected 

and backcrossed three times (BC3). And lastly, morphological characteristics, yield 

and phenotypic resistance to powdery mildew of BC3 progenies were evaluated and 

tested for consumer’s satisfaction. It showed that pod characteristics as well as taste 

were similar to their parents. One of the backcross progenies derived from Fang No.7 

× P309, has been registered as “Royal Project 1”.    
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บทคดัย่อ 
 

การปรับปรุงพนัธ์ุถัว่ลนัเตาฝักใหญ่เพื่อให้ตา้นทานต่อโรคราแป้งด าเนินการในพื้นท่ี 4 
ศูนย/์สถานีของมูลนิธิโครงการหลวงในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง  
สถานีวจิยัเกษตรหลวงอินทนนท ์ อ.จอมทอง  ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงขนุวาง อ. แม่วาง และ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง  แบ่งการด าเนินงานเป็น  5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุของถัว่ลนัเตาจ านวน 7 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ พบวา่ พนัธ์ุ No.5 มีค่าเฉล่ียจ านวนวนัออกดอก
แรก ดอกแรกบาน และติดฝักแรกนอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีพนัธ์ุ P309 มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  แบ่งความสูงของ
ตน้ถัว่ลนัเตาเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตน้สูง ไดแ้ก่ พนัธ์ุ P185, P309 และสายพนัธ์ุฝาง No.7 กลุ่มตน้สูง
ปานกลางไดแ้ก่ พนัธ์ุ No.3, No.4 และ No.5 และกลุ่มตน้เต้ีย ไดแ้ก่ พนัธ์ุ P117 นอกจากน้ีแบ่งฝัก
เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เพื่อการบริโภคเมล็ด คือ พนัธ์ุ P117 และ P185  บริโภคฝักสด ไดแ้ก่ พนัธ์ุ 
No.3, No.4, No.5 และสายพนัธ์ุฝาง No.7 และคลา้ยบริโภคฝักสด แต่ฝักพอง และมีเส้นใยเล็กนอ้ย 
คือ พนัธ์ุ P309  2) การประเมินระดบัความตา้นทานของถัว่ลนัเตาทั้ง 7 พนัธ์ุต่อโรคราแป้ง Oidium 
spp. ในสภาพแปลงปลูกช่วงฤดูหนาว ณ สถานีฯ ปางดะ สามารถแบ่งถัว่ลนัเตาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มตา้นทานระดบัสูง ไดแ้ก่ พนัธ์ุ P117, P185 และ P309 กลุ่มตา้นทานระดบัปานกลางไดแ้ก่ พนัธ์ุ 
No.3, No.4, และ No.5 และกลุ่มอ่อนแอต่อโรคราแป้ง คือ สายพนัธ์ุฝาง No.7  3) การตรวจหา
เคร่ืองหมายดีเอน็เอท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตา้นทานต่อโรคราแป้ง (resistant marker) ดว้ยเทคนิคพีซี
อาร์ (PCR technique) โดยใชไ้พรเมอร์ 3 หมายเลข ไดแ้ก่ ScOPD-10,  OPU-17 และ OPO-02 พบวา่
มีเพียงไพรเมอร์  ScOPD-10  ใหแ้ถบดีเอ็นเอขนาด 850 คู่เบส เฉพาะในกลุ่มถัว่ลนัเตาท่ีตา้นทานต่อ 
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โรคราแป้ง 4) การถ่ายทอดยนีตา้นทานโรคราแป้งโดยผสมสลบัคู่ระหวา่งพนัธ์ุอ่อนแอและพนัธ์ุ
ตา้นทานโรคสามารถคดัเลือกลูกผสมรุ่น F1 ท่ีมีลกัษณะฝักใกลเ้คียงถัว่ลนัเตาบริโภคฝักสด จ านวน 
4 คู่ผสม คือ No.3 × P309, P309 × No.4, No.5 × P309 และ ฝาง No.7 × P309 ส าหรับน าไปผสม
กลบัจ านวน 3 คร้ัง 5) เม่ือน าลูกผสม BC3F3 มาตรวจสอบลกัษณะทางพืชสวน และความตา้นทาน
ต่อโรคราแป้งพบวา่ลูกผสมมีลกัษณะตา้นทานต่อโรคราแป้งและมีผลผลิตท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของ
ผูบ้ริโภคอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีไม่แตกต่างจากพอ่แม่พนัธ์ุ ทั้งน้ีลูกผสมกลบัจ านวน 1 คู่ คือ ฝาง No.7 × 
P309 ไดข้ึ้นทะเบียนพนัธ์ุช่ือ “พนัธ์ุโครงการหลวง 1” 

 


