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Abstract 
 

Genetic control of yield and yield components in azuki bean was studied by 

planting six generations of azuki bean crosses which included P1, P2, F1, F2, BC1 and 

BC2 generations. Four parents of azuki bean were crossed in all possible combinations 

without reciprocals to develop off-spring generations, involving Kamuidainagon (K), 

Hondawase (H), Akatsukidainagon (A) and Erimo (E). The experiments were conducted 

at three different highland areas in the northern Thailand for two consecutive growing 

seasons during August to December in 2005 and 2006 in a field in a randomized 

complete block design with four replications. The objectives of this study were to obtain 

the genetic informations on yield and yield components in azuki bean by estimating or 

analyzing the following parameters: (1) number of gene control, (2) combining ability,  

(3) generation mean analysis, (4) heterosis, (5) generation variance analysis,  

(6) heritability and (7) genetic gains and response to selection. 

By estimating the number of gene control (k), it was found that there were 0.69-

11.56, 1.84-12.75 and 20.45-28.68 pairs of gene for controlling seed yield per plant, 

number of pods per plant and 100-seed weight, respectively. For combining ability 

estimation, it indicated that both general (g.c.a.) and specific combining ability (s.c.a.)
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were significant for seed yield per plant and most of yield components in all locations 

and years. This result obtained indicated that both additive and non-additive gene effects 

were important to the inheritance of these traits. In addition, statistically significant 

interaction with test site involved general combining ability (g.c.a. x L) for number of 

nodes per plant, number of pods per plant and 100-seed weight. Significant interaction 

with test site for specific combining ability (s.c.a. x L) was also found for seed yield per 

plant, number of nodes per plant and etc. From the genetic analysis using generation 

means, it was found that there were significant differences of means (m) among 

generations. Dominance effect (h) was found to be more significant than the additive 

effect (d) in most crosses at all locations and years. The epistatic interaction (i, j and l) 

also played significant roles in controlling the inheritance of these traits. Heterosis study 

indicated that F1 hybrids exhibited both negative and positive heterotic effects on seed 

yield per plant over their mid-parents and better-parents, which averaged over the three 

test sites for two years, as 1.29 to 151.58 percent and -6.47 to 118.59 percent, 

respectively. For generation variance analysis of different generations in each cross for 

seed yield per plant and yield components of azuki bean when averaged from all 

locations and years, it indicated that additive genetic variance (VA) was higher than 

dominance genetic variance (VD). Furthermore, environmental variances (VE) were 

highly found for each trait as well. By estimation of broad-sense (h2
b) and narrow-sense 

(h2
n) heritabilities, it was also found that average h2

b and h2
n from crosses in all locations 

and years of seed yield per plant were 0.4749 and 0.4027, respectively. For some 

important yield components such as number of pods per plant, number of seeds per pod 

and 100-seed weight, h2
b values were 0.4548, 0.4587 and 0.4775 and h2

n values were 

0.3787, 0.4016 and 0.4389 for these traits, respectively. Result obtained from the genetic 

gains and response to selection revealed that average genetic gains for seed yield and its 

yield components were 8.5 to 43.9 percent for the first year and 13.3 to 38.4 percent in 

the second year. The response to selection observed for seed yield was 17.43 gm per 

plant which differed significantly from the expected selection which was 20.81 gm per 

plant. 

In conclusion, this study will provide useful genetical informations for controlling 

of seed yield and yield components of azuki bean which will serve as a guide line for 

varietal improvement program in the future.  
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บทคัดยอ 
 

ไดศึกษาพันธุกรรมควบคุมผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของถ่ัวอะซูกิภายใตการเพาะปลูก
บนท่ีสูงโดยปลูกประชากรช่ัวตางๆ ของถ่ัวอะซูกิ จํานวน 6 ช่ัว ไดแก P1, P2, F1, F2, BC1 และ 
BC2 ท่ีไดจากการผสมพันธุแบบพบกันหมดโดยไมมีการผสมกลับ จากพอ-แมจํานวน 4 พันธุ ไดแก 
Kamuidainagon (K), Hondawase (H), Akatsukidainagon (A) และ Erimo (E) ปลูกทดลองบน
พื้นท่ีสูงท่ีมีระดับความสูงตางกัน 3 แหง ทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนเวลา 2 ฤดูปลูกติดตอกัน
ระหวางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ป 2548 และ 2549 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค มี
จํานวน 4 ซํ้า วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาพันธุกรรมควบคุมผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
ในหัวขอตางๆ ไดแก (1) จํานวนยีนควบคุม (2) สมรรถนะในการผสม (3) การวิเคราะหคาเฉล่ียของช่ัว 
(4) ความดีเดนของลูกผสม (5) การวิเคราะหองคประกอบของความแปรปรวนจากช่ัวตางๆ  
(6) อัตราพันธุกรรม และ (7) ความกาวหนาจากการคัดเลือกและการตอบสนองตอการคัดเลือก 

ผลการศึกษาคาประมาณจํานวนคูของยีน (k) ท่ีควบคุมลักษณะตางๆ ไดพบวามีจํานวนยีนท่ี
ควบคุมลักษณะผลผลิตเมล็ดตอตน จํานวนฝกตอตน และน้ําหนัก 100 เมล็ด มีคาระหวาง 0.69-11.56, 
1.84-12.75 และ 20.45-28.68 คู ตามลําดับ ผลการศึกษาสมรรถนะในการผสมของพันธุถ่ัวอะซูกิพบวา 
สมรรถนะในการผสมท่ัวไป (g.c.a.) และสมรรถนะในการผสมเฉพาะ (s.c.a.) ของลักษณะผลผลิต
และทุกลักษณะขององคประกอบผลผลิตของทุกสถานี และ 2 ฤดูปลูก มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
ลักษณะผลผลิตและองคประกอบตางๆ ของผลผลิต ของถ่ัวอะซูกิถูกควบคุมดวยยีนท่ีมีการกระทําท้ัง
แบบผลบวก (additive) และไมเปนผลบวก (non-additive) นอกจากนี้ยังพบปฏิกิริยารวมระหวาง
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สมรรถนะของการผสมทั่วไปกับพื้นท่ีปลูก (g.c.a. x L) ของลักษณะตางๆ เชน จํานวนขอตอตน 
จํานวนเมล็ดตอฝก และ น้ําหนัก 100 เมล็ด สวนปฏิกิริยารวมของสมรรถนะของการผสมเฉพาะกับ
พื้นท่ีปลูก (s.c.a. x L) พบในลักษณะผลผลิตตอตน จํานวนขอตอตน และลักษณะอ่ืนๆ ผลการ
วิเคราะหอิทธิพลทางพันธุกรรมของยีนท่ีควบคุมผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของถ่ัวอะซูกิจาก
คาเฉล่ียของประชากรชั่วตางๆ พบวาทุกลักษณะท่ีศึกษามีคาเฉล่ีย (m) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางประชากรที่ศึกษา การกระทําของยีนแบบขม (h) มีอิทธิพลตอการควบคุมลักษณะตางๆ 
มากกวาการกระทําของยีนแบบผลบวก (d) ของทุกลักษณะและทุกคูผสม (ยกเวนลักษณะน้ําหนัก 100 
เมล็ด) ของท้ัง 3 สถานท่ีทดลอง และท้ัง 2 ฤดูปลูก นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลของพันธุกรรมของยีนตาง
ตําแหนง ( i, j และ l ) ควบคุมลักษณะของผลผลิตและองคประกอบตางๆ ของผลผลิตดวย จาก
การศึกษาความดีเดนของลูกผสมช่ัวท่ี 1 โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของพอ-แม (mid-parent) และ
คาเฉล่ียของพอ-แมท่ีดี (better parent) พบวาคาความดีเดนของลูกผสมมีท้ังคาบวกและคาลบ ลักษณะ
ผลผลิตเมล็ดตอตนเฉล่ียจากทุกสถานท่ีปลูก และ 2 ฤดูปลูก มีคาความดีเดนเหนือกวาคาเฉล่ียของพอ-
แม และคาความดีเดนเหนือกวาคาเฉล่ียของพอ-แมท่ีดี ระหวาง 1.29 ถึง 151.58 เปอรเซ็นต และ -6.47 
ถึง 118.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหองคประกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรมจาก
ประชากรชั่วตางๆ ของคูผสมของถ่ัวอะซูกิไดพบวาผลผลิตตอตนและองคประกอบของผลผลิตเฉล่ีย
จาก 3 พื้นท่ีปลูก และ 2 ฤดูปลูก มีคาความแปรปรวนของพันธุกรรมแบบผลบวก (VA) สูงกวาความ
แปรปรวนของพันธุกรรมแบบขม (VD) และทุกลักษณะมีคาเฉล่ียของความแปรปรวนของส่ิงแวดลอม 
(VE) คอนขางสูง จากการศึกษาคาประมาณของอัตราพันธุกรรมท้ังแบบกวาง (h2

b) และแบบแคบ (h2
n) 

พบวาอัตราพันธุกรรมแบบกวางและแบบแคบของผลผลิตเมล็ดตอตนมีคาเฉล่ียเทากับ 0.4749 และ 
0.4027 ตามลําดับ สวนองคประกอบของผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก 
และนํ้าหนัก 100 เมล็ด มีคาประมาณของอัตราพันธุกรรมแบบกวางเฉล่ียเทากับ 0.4548, 0.4587 และ 
0.4775  และแบบแคบเฉล่ียเทากับ 0.3787, 0.4016 และ 0.4389 ตามลําดับ และจากการศึกษา
ความกาวหนาของการคัดเลือกและการตอบสนองตอการคัดเลือกไดพบวาลักษณะผลผลิตเมล็ดตอตน
และองคประกอบของผลผลิตมีความกาวหนาของการคัดเลือกเฉล่ีย 8.5-43.9 เปอรเซ็นต ของฤดูปลูกป 
2548 และเฉล่ีย 13.3-38.4 เปอรเซ็นต ของฤดูปลูกป 2549 การตอบสนองตอการคัดเลือกของผลผลิต
เมล็ดตอตนพบวามีคาเฉล่ียเทากับ 17.43 กรัมตอตน ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับคาประมาณซ่ึงมีคา
เทากับ 20.81 กรัมตอตน 

จากการศึกษาพันธุกรรมควบคุมผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของถ่ัวอะซูกิภายใตการ
เพาะปลูกบนท่ีสูงนี้ ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุถ่ัวอะซูกิใหไดผลผลิตสูงและ
สามารถข้ึนปรับตัวไดดีบนท่ีสูงในโอกาสตอไป 
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