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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียว [Callosobruchus 
maculatus (Fabricius)] เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการคัดเลือกถ่ัวเขียวสายพันธุ์ดีเด่นที่ต้านทานต่อการเข้าท าลายของ
ด้วงถั่วเขียว ด าเนินการทดลองท่ีส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ระหว่าง เดือนมกราคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2554 และ ระหว่าง เดือนมกราคม 2555 ถึง
เดือนมีนาคม 2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ  า 27 กรรมวิธี ตามจ านวนพันธุ์/สายพันธุ์ ของถั่ว
เขียวเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวด า คือ มทส.1 กพส.1 กพส.2 ชัยนาท 36 ชัยนาท 60 ชัยนาท 72 มอ.1 อู่ทอง 1 
CNMB 06-01-20-14, CNMB 06-01-40-4, CNMB 06-02-20-4, CNMB 06-02-20-5, CNMB 06-
03-40-7, CNMB 06-03-60-5, CNMB 06-03-60-7, CNMB 06-03-60-13, M4-2, M5-1, M5-5 
ชัยนาท 2 ชัยนาท 80 พิษณุโลก 2 อู่ทอง 2, L3-8, L28-4, L67-1 และ TC 800045 
 ในปี 2554 พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-
60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 600.67 ตัว ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์ชัยนาท 60 ที่พบ
ด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 544 ตัว ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบว่า ถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียว
น้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ L28-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 425.67 ตัว รองลงมา คือ สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียว
เฉลี่ย 439.33 ตัว น้อยกว่าถั่วเขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์อู่ทอง 2 ทีพ่บด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย  
 
1/ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  โทรศัพท์ 0-5640-5080 
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 
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495.33 ตวั และพันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 572.67 ตัว ในขณะที่ถ่ัวเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ ์
TC 800045 พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 123.33 ตัว 
 ในปี 2555 พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-01-
40-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 255 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย 40.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายพันธุ์ CNMB 
06-03-60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 325.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 52.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถัว่
เขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 72 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 338.67 ตวั เมล็ดถั่วเขียวถูก
ท าลาย เฉลี่ย 45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบวา่ ถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด 
คือ สายพันธุ์ L67-1 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ 
สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 4.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถัว่
เขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 80 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 170.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูก
ท าลาย เฉลี่ย 9.33 เปอร์เซ็นต์ และสายพันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบด้วงถั่วเขียว 171.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย 
เฉลี่ย 8.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 800045 พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 
110.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลายน้อยที่สุด เฉลี่ย 3 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองในปี 2554 และ 2555 
พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อย คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-60-7 ส่วนถั่วเขียวผิวด า
สายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อย คือ สายพันธุ์ L3-8 
 
ค าน า 
 ถั่วเขียว เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เมล็ดถั่วเขียวมีโปรตีน ประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ ถั่วเขียวสามารถ
น ามาใช้เพ่ือการบริโภคโดยตรงและน าไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ เช่น วุ้นเส้น ถั่วงอก แป้งถั่วเขียว เป็นต้น 
นอกจากนี ถั่วเขียวยังเป็นพืชบ ารุงดินที่ส าคัญในระบบปลูกพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 ถั่วเขียวเมื่อน ามาเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือบริโภค ปรับปรุงพันธุ์ ท าพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ รอ
การแปรรูป หรืออาจเก็บไว้เพ่ือรอการจ าหน่าย ระหว่างการเก็บรักษาไว้ในโกดังหรือโรงเก็บ ถั่วเขียวอาจจะได้รับ
ความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลง แมลงศัตรูที่ส าคัญและท าความเสียหายให้กับถั่วเขียวมากที่สุด ได้แก่ 
ด้วงถั่วแดง ด้วงถั่วเหลือง และด้วงถั่วเขียว 
 ด้วงถั่วเขียวเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของถั่วเขียว เข้าท าลาบถั่วเขียวตั งแต่ในไร่ โดยตัวหนอนจะเข้า
ท าลายฝักกิ่งในระยะที่ถั่วเริ่มเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อน าเมล็ดมาเก็บไว้ในโกดังหรือโรงเก็บ ไข่หรือตัวหนอน อาจจะ
ติดไปกับเมล็ดหรือตัวเต็มวัยบินเข้าไปวางไข่ติดกับเมล็ดในโกดังหรือโรงเก็บ ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ ใน
เมล็ด ท าให้สูญเสียน  าหนักและคุณค่าทางอาหาร และมีผลต่อความงอกของเมล็ดที่จะน าไปท าพันธุ์ การศึกษา
ความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียวเป็นอีกขั นตอนหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์
ถั่วเขียวให้ได้ผลผลิต และคุณภาพสูง 
 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวด า 27 พันธุ์/สายพันธุ์ 
 2. ตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียว 
 3. ขวดแก้ว 
 4. กระดาษซับ 
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วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 ซ  า 27 กรรมวิธี ตามจ านวนพันธุ์/สายพันธุ์ของถั่วเขียวเขียวผิวมันและ 
ถั่วเขียวผิวด า คือ มทส.1 กพส.1 กพส.2 ชัยนาท 36 ชัยนาท 60 ชัยนาท 72 มอ.1 อู่ทอง 1 CNMB 06-01-
20 -14 , CNMB 06-01-40-4, CNMB 06-02-20-4, CNMB 06-02-20-5, CNMB 06-03-40-7, CNMB 
06-03-60-5, CNMB 06-03-60-7, CNMB 06-03-60-13, M4-2, M5-1, M5-5 ชัยนาท 2 ชัยนาท 80 
พิษณุโลก 2 อู่ทอง 2, L3-8, L28-4, L67-1 และ TC 800045 
 ท าการทดลองโดย 

 น าเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์/สายพันธุ์ดีเด่นแต่ละสายพันธุ์ ใส่ขวดแก้วจ านวน 100 กรัมต่อขวด ขวดละ
พันธุ์/สายพันธุ์ ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียวลงในขวดแก้ว ขวดละ 50 คู่ ปิดปากขวดด้วยกระดาษซับ หลังจากนั น 14 
วัน เอาตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียวออก แล้วใส่เมล็ดถั่วเขียวกลับคืนในขวด ปิดปากขวด หลังจากปล่อยตัวเต็มวัยด้วงถั่ว
เขียวแล้ว 30 วัน นับจ านวนตัวเต็มวัยที่พบ น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
เวลาและสถานที่ 
 มกราคม 2554 ถึง มีนาคม 2554 และ มกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555 ทีส่ านักวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการนับจ านวนตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียวที่พบในถั่วเขียวผิวมันและถ่ัวเขียวผิวด า ในปี 2554 พบว่า ถั่ว
เขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 
600.67 ตัว ไม่แตกต่างจากถ่ัวเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 60 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด 
เฉลี่ย 544 ตัว ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบว่า ถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ 
L28-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 425.67 ตัว รองลงมา คือ สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียวเฉลี่ย 439.33 ตัว 
น้อยกว่าถั่วเขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์อู่ทอง 2 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 495.33 ตัว และ 
พันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 572.67 ตัว ในขณะที่ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 800045 พบ
ด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 123.33 ตัว (Table 1) ในปี 2555 พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่ว
เขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-01-40-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 255 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 
40.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 325.33 ตัว เมล็ดถั่ว
เขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 52.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 72 ที่พบด้วง
ถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 338.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบว่า 
ถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ L67-1 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153 ตัว เมล็ด
ถั่วเขยีวถูกท าลาย เฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153.33 ตัว เมล็ดถั่ว
เขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 4.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถั่วเขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 80 ที่พบด้วงถัว่
เขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 170.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 9.33 เปอร์เซ็นต์ และสายพันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบ
ด้วงถั่วเขียว 171.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 8.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ถ่ัวเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ 
พันธุ์ TC 800045 พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 110.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลายน้อยที่สุด เฉลี่ย 3 
เปอร์เซ็นต์ (Table 2) 

การที่พบด้วงถั่วเขียวในถั่วเขียวผิวมันมากกว่าในถั่วเขียวผิวด า อาจจะเนื่องมาจากถั่วเขียวผิวมันมี
เปอร์เซ็นต์แป้งมากว่าถั่วเขียวผิวด า ซึ่งด้วงถั่วเขียวชอบเข้าท าลายเมล็ดถั่วที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมากกว่าเมล็ดถั่วที่มี
เปอร์เซ็นต์แป้งต่ า ดังนั นจึงพบจ านวนด้วงถั่วเขียวมากกว่า ส่วนถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 พบด้วงถั่ว
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เขียวน้อยที่สุด อาจจะเนื่องมาจากถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 มีเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยที่สุด นอกจากนี เมล็ด
ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง TC 800045 มีขนาดเล็ก ท าให้พื นที่ในการวางไข่น้อยดังนั นจึงพบจ านวนด้วงถั่วเขียวน้อย
ที่สุด 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียว ในปี 2554 พบว่า 
ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 
600.67 ตัว ไม่แตกต่างจากถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 60 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด 
เฉลี่ย 544 ตัว ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบว่า ถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ 
L28-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 425.67 ตัว รองลงมา คือ สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียวเฉลี่ย 439.33 ตัว 
น้อยกว่าถั่วเขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์อู่ทอง 2 ที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 495.33 ตัว และ 
พันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 572.67 ตัว ในขณะที่ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ TC 800045 พบ
ด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 123.33 ตัว ในปี 2555 พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อย
ที่สุด คือ สายพันธุ์ CNMB 06-01-40-4 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 255 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 40.67 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายพันธุ์ CNMB 06-03-60-7 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 325.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูก
ท าลาย เฉลี่ย 52.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถั่วเขียวผิวมันพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 72 ที่พบด้วงถั่วเขียว
น้อยที่สุด เฉลี่ย 338.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในถั่วเขียวผิวด า พบว่า ถั่วเขียว
ผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ L67-1 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153 ตัว เมล็ดถั่วเขียว
ถูกท าลาย เฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สายพันธุ์ L3-8 พบด้วงถั่วเขียว เฉลี่ย 153.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูก
ท าลาย เฉลี่ย 4.67 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าถั่วเขียวผิวด าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์ชัยนาท 80 ที่พบด้วงถั่วเขียว
น้อยที่สุด เฉลี่ย 170.67 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 9.33 เปอร์เซ็นต์ และสายพันธุ์ชัยนาท 2 ที่พบด้วง
ถั่วเขียว 171.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลาย เฉลี่ย 8.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ถั่วเขียวพันธุ์พื นเมือง คือ พันธุ์ 
TC 800045 พบด้วงถั่วเขียวน้อยที่สุด เฉลี่ย 110.33 ตัว เมล็ดถั่วเขียวถูกท าลายน้อยที่สุด เฉลี่ย 3 เปอร์เซ็นต์ 
จากการทดลองในปี 2554 และ 2555 พบว่า ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อย คือ สายพันธุ์ 
CNMB 06-03-60-7 ส่วนถั่วเขียวผิวด าสายพันธุ์ดีเด่นที่พบด้วงถั่วเขียวน้อย คือ สายพันธุ์ L3-8 ซึ่งข้อมูลการ
เข้าท าลายของด้วงถั่วเขียวในถั่วเขียวทั ง 2 สายพันธุ์นี สามารถน าไปใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว 
เพ่ือให้ไดพั้นธุ์ถั่วเขียวทีใ่ห้ได้ผลผลิต และคุณภาพสูง 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียว ท าให้ได้สายพันธุ์ถั่ว
เขียวที่ต้านทานต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียว ซึ่งเป็นข้อมูลเบื องต้นในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว
เพ่ือให้ต้านทานต่อการเข้าท าลายของด้วงถั่วเขียว เป็นการลดความสูญเสียของผลผลิตและคุณภาพผลผลิตถั่วเขียว  
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ที่
ช่วยด าเนินการทดลอง บันทึกและรวบรวมข้อมูล ท าให้งานทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 
Table 1 The number of emerged adults of cowpea weevil in different varieties of mungbean  
 seeds in the laboratory at the Post-Harvest and Products Processing Research and  
 Development office, January - March 2011. 
 

Varieties of mungbean seeds No. of emerged adults 
STU 1 834.67 g-k 1/ 
KPS 1 819.67 f-k 
KPS 2 887.33 h-k 
Chai Nat 36 929.33 jk 
Chai Nat 60 544.00 bcd 
Chai Nat 72 613.67 b-g 
SKU 1 893.33 h-k 
Uthong 1 551.33 b-e 
CNMB 06-01-20-14 916.00 ijk 
CNMB 06-01-40-4 791.00 d-k 
CNMB 06-02-20-4 885.33 h-k 
CNMB 06-02-20-5 776.33 d-k 
CNMB 06-03-40-7 658.67 b-h 
CNMB 06-03-60-5 752.33 d-k 
CNMB 06-03-60-7 600.67 b-g 
CNMB 06-03-60-13 670.00 b-i 
M4-2 792.67 d-k 
M5-1 800.33 e-k 
M5-5 986.67 k 
Chai Nat 2 572.67 b-f 
Chai Nat 80 629.00 b-g 
Pitsanulok 2 698.33 c-j 
Uthong 2 495.33 bc 
L3-8 439.33 b 
L28-4 425.67 b 
L67-1 616.67 b-g 
TC 800045 123.33 a 

CV (%) 18.5 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5%  
    level by DMRT. 
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Table 2 The number of emerged adults of cowpea weevil and percentage of damaged seeds in  
 different varieties of mungbean seeds in the laboratory at the Post-Harvest and 
 Products Processing Research and Development office, January - March 2012. 
 

Varieties of mungbean seeds No. of emerged adults % Damaged seeds 
STU 1 356.00 a-e 1/ 43.67 de 1/ 
KPS 1 369.00 a-e 54.00 def 
KPS 2 438.33 b-e 48.33 def 
Chai Nat 36 503.33 cde 50.33 def 
Chai Nat 60 437.67 b-e 61.00 cf 
Chai Nat 72 338.67 a-e 45.00 de 
SKU 1 430.67 b-e 50.33 def 
Uthong 1 449.00 b-e 55.00 def 
CNMB 06-01-20-14 584.67 e 53.00 def 
CNMB 06-01-40-4 255.00 a-d 40.67 cde 
CNMB 06-02-20-4 416.33 a-e 49.00 def 
CNMB 06-02-20-5 438.67 b-e 57.00 def 
CNMB 06-03-40-7 355.33 a-e 35.33 bcd 
CNMB 06-03-60-5 450.33 b-e 37.00 cde 
CNMB 06-03-60-7 325.33 a-e 52.67 def 
CNMB 06-03-60-13 404.67 a-e 41.00 cde 
M4-2 321.00 a-e 70.67 f 
M5-1 462.33 b-e 41.33 cde 
M5-5 555.33 de 46.33 de 
Chai Nat 2 171.33 ab 8.67 a 
Chai Nat 80 170.67 ab 9.33 a 
Pitsanulok 2 225.33 abc 14.33 ab 
Uthong 2 184.00 ab 10.00 a 
L3-8 153.33 ab 4.67 a 
L28-4 265.00 a-d 19.33 abc 
L67-1 153.00 ab 4.00 a 
TC 800045 110.33 a 3.00 a 

CV (%) 46.0 33.4 
1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5%  
    level by DMRT. 


