
 

บทที่  1 
บทบาทและความสําคัญของการผสมพันธุพืช 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 1 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
 

1. สามารถอธิบายถึงปญหาการขาดแคลนปจจัยส่ีของมนุษยและวิธีการแกปญหาได 
2. สามารถอธิบายความสําคญัที่มนุษยตองผสมพันธุพืชได 
3. อธิบายถึงสาขาวิชาตาง ๆที่จําเปนเกี่ยวกับการผสมพันธุพืชได 
4. เขาใจถึงหลักการปรับปรุงพันธุพืชได 
5. สามารถเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางพืชไรและพืชสวนได 
6. สามารถอธิบายถึงการประยุกตใชการผสมพันธุพืชแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ในอนาคตได 
 

เนื้อหาในบทที่ 1 ประกอบดวย 
1. คํานํา 
2. ปญหาการเพิ่มของประชากรมนุษยและการขาดแคลนปจจัยสี่ 
3. การปรับปรุงพันธุพืช 
4. วิทยาการสาขาตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานดานการปรับปรุงพันธุพืช 
5. บทสรุป 
6. แบบประเมินผลทายบท 
7. เฉลยแบบประเมินผลทายบท 
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1.1 บทนํา 
ในอดีตมนุษยไดทําการปรับปรุงพันธุพืชแบบดั้งเดิม โดยวิธีผสมระหวางเกสรเพศ

ผูและเกสรเพศเมียที่เปนพันธุดีแลวสังเกตรุนลูกที่เกิดขึ้นวามีลักษณะดีข้ึนกวารุนพอแม
หรือไม หากแตการปรับปรุงพันธุพืชวิธีดังกลาวนั้นตองใชเวลานานและในบางครั้งผลท่ีได
ก็ไมไดเปนตามที่คาดหวังไวเสมอไป หรือบางครั้งอาจไดลักษณะที่เราไมตองการเขาไป
ดวย จึงทําใหนักวิทยาศาสตรคิดคนวิธีที่จะประหยัดเวลา และใหผลที่นาพอใจตามที่เรา
คาดหวังไว แมในตางประเทศการปรับปรุงพันธุพืชแบบดั้งเดิมเร่ิมต้ังแตกอน 700 BC 
ชาวแอสซีเรียนและบาบิโลเนียนส ไดใชเทคนิคการผสมเทียม (Artificially pollination) 
โดยทําการทดลองกับตน date plam  

ชวงในโลกกําลังขาดแคลนอาหารเนื่องจากประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วซ่ึงอยู
ในชวงปคริสตศักราช 1960-1970 จึงเปนชวงเวลาที่ทําใหมีการปฏิวัติเขียว (green 
revolution) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของพืชใหเพียงพอกับความตองการตามจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา ไดมีการ
คนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร เพ่ือเรงเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น เชน การเพิ่ม
ผลผลิตของขาวสาลี ใหมีผลผลิตสูงโดย นอรแมน อี โบรลาจ (Norman E. Borlaug) ผูซ่ึง
ไดรับรางวัลโนเบล ในป คริสตศักราช 1970 
 

การปรับปรุงพันธุพืชเปนศาสตรสาขาหนึ่ง  ซ่ึงนําความรูทางดานพันธุศาสตรมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกมวลมนุษยชาติ   คําวาการปรับปรุงพันธุพืชน้ันตรง
กับคําวา crop improvement  ซ่ึงความหมายของคํานี้จะรวมเอาการปรับปรุงวิธีการทาง
เขตกรรม (cultural practice improvement)  เอาไวดวย  แตจริง ๆ แลว  เนื้อหาวิชา
ทางดานการปรับปรุงพันธุพืชน้ีจะ หมายถึง  การผสมพันธุพืชเปนหลัก  จึงนิยมใชคําวา  
plant breeding  สําหรับวิชานี้ ซ่ึง  Poehlman and Sleper (1995)  ไดใหคาํจํากัดความ
ไววา  "Plant breeding is the art and the science of improving the heridity of plant 
for the benefit of humankind" 
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 การปรับปรุงพันธุพืชจึงมีเปาหมายสําคญัอยูที่การแกปญหาการขาดแคลนปจจัยสี่
ของมนุษยเปนสําคัญ คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค  ซ่ึง
องคประกอบขั้นพื้นฐานของทุกปจจัยดังกลาวลวนมาจากพืชทั้งน้ัน 
 
1.2  ปญหาการเพิ่มของประชากรมนุษยและการขาดแคลนปจจัยสี่ 

ในจํานวนปจจัยสี่เหลานี้ อาหารนับเปนปจจัยข้ันพื้นฐานที่มนุษยมีความตองการ
มากที่สุดโลกจะสงบสุขไดตองมีความสมดุลระหวางประชากรมนุษยและอาหารที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต Thomas Robert Malthus (1798)   นักเขียนชาวอังกฤษไดกลาวไววา  
อัตราการเพิ่มจํานวนประชากรของโลกเปนแบบเรขาคณิต  (geometric rate)  คือ  1-2-4-
8-16......  แตอัตราการเพิ่มของอาหารจะเปนแบบเลขคณิต  (arithmetic rate)  คือ 1-2-3-
4-5.......  ดังนั้น  ถาไมเกิดสงครามหรือภัยพิบัติตาง ๆ มาหยุดยั้งการเพิ่มของประชากร
โลกแลว  มนุษยจะตองประสบกับการขาดแคลนอาหารอยางแนนอน  โดย  Malthus  ได
ทํานายวา  ประเทศอังกฤษจะเกิดการขาดแคลนอาหารในกลางศตวรรษที่  19  คําทํานาย
ของเขายังคลาดเคลื่อนไปบาง  แตก็อาจจะเปนจริงไดในอนาคต  เหตุที่คําทํานายของเขา
ยังไมเปนความจริง  ก็เพราะมนุษยไดมีการคิดคนวิทยาการสมัยใหมในการปรับปรุงพันธุ
พืชและปรับปรุงวิธีการผลิตใหไดอาหารปริมาณมากขึ้น  รวมท้ังมีการขยายพื้นที่ปลูก เพื่อ
ผลิตอาหารใหไดพอเพียงกับความตองการของมนุษย 
 
 จากขอมูลของสํานักสํามะโนครัวประชากร  ณ  กรุงวอชิงตัน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ไดประมาณการจํานวนประชากรมนุษย  ในแตละยุคต้ังแตอดีตจนถึง
อนาคต พบวา ในศตวรรษที่  21  ที่กําลังจะมาถึงน้ี  โลกจะมีจํานวนประชากรรวมทั้งส้ิน  
ประมาณ  61,000  ลานคน วิวัฒนาการของมนุษยซ่ึงเร่ิมมานานกวา  2  ลานป  จาก
จํานวนประชากรเพียงเล็กนอยและมีอัตราเพิ่มที่ตํ่ามากในระยะแรก ๆ จนกระทั่งเม่ือ
ประมาณ  2  พันปลวงมาแลว คาดวามีจํานวนประชากรประมาณ  300  ลานคนหรือ
มากกวาจํานวนประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาในปจจุบันเพียงเล็กนอยเทานั้น  แตเม่ือ
ถึง ป  ค.ศ. 2000  น้ัน  จํานวนประชากรจะเพิ่มข้ึนมากกวา  20  เทาของเมื่อ  2 พันป
กอน  อยางไรก็ตามเมื่อเทียบสัดสวนระยะเวลาวิวัฒนาการของมนุษยระหวาง  ค.ศ.1  ถึง 
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2000  กับระยะเวลาทั้งหมดของประวัติศาสตรมนุษยชาติที่มีมานานกวา  2  ลานป  ก็
นับวานอยมาก  เพราะเปนเพียงแค  0.1  เปอรเซ็นตของประวัติศาสตรมนุษยชาติเทานั้น  
ในชวงระหวางป ค. ศ. 1  ถึง  1650  จํานวนประชากรของมนุษยเพ่ิมข้ึนชามาก เพราะวิถี
ชีวิตที่ตองตอสูกับภัยรอบดาน ประมาณวามีอยูเพียง  300-500  ลานคนเทาน้ัน  หลังจาก
น้ัน  อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรสูงข้ึนอยางนาตระหนก (population bomb)  ซ่ึง
ทําใหเกิดวิกฤติการณจํานวนประชากร (population crisis)  และเห็นนผลไดชัดเจนใน
เมืองใหญ ๆ ของโลก เชน  วยอรค  โตเกียว  ม็กซิโก เซ่ียงไฮ  เซาเปาโล  ปกกิ่ง  บอม
เบย  กัลกัตตา  เปนตน  สาเหตุที่จํานวนประชากรเพิ่มข้ึนมากในชวงหลัง ๆ น้ี  เพราะ
มนุษยมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น  การเกษตร  การแพทยและสาธารณสุข มี
ความกาวหนามากขึ้น ทําใหอัตราการเสียชีวิตตํ่ากวาอัตราการเกิดในชวงเวลาเดียวกัน 
 จากขอมูลในตารางที่  1.1  จะเห็นไดวาในขณะที่จํานวนประชากรเพิ่มข้ึนนั้น พืช
อาหารที่สําคญัของมนุษย  4  ชนิดคือ  ขาวสาลี  ขาว  ขาวโพดและมันฝรั่ง  ก็มีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนดวย ทําใหปริมาณอาหารยังเพียงพอกับความตองการของมนุษย เห็นไดชัดเจนวา 
พืชอาหารทั้ง  4  ชนิดดังกลาว  มีการพัฒนาเรื่องพันธุและเทคโนโลยีในการผลิต จึงทําให
ผลผลิตเฉลี่ยสูงข้ึน  โดยลําดับอยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึนระยะแรก ๆ  น้ัน  
เกิดจากการขยายพืชที่ปลูกเปนสวนใหญ (หรือที่เรียกวา  การเพิ่มผลผลิตในแนวราบ)  
แตหลังจากป  ค. ศ.  1980  เปนตนมา  ทุกพืชเร่ิมมีพื้นที่ปลูกคงที่ และไมสามารถขยาย
พื้นที่ปลูกออกไปไดอีกแลว  เพราะเริ่มมีการแยงพ้ืนที่กับความตองการเรื่องที่อยูอาศัย
และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ดังน้ันการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่  (หรือที่
เรียกวา  การเพิ่มผลผลิตในแนวดิ่ง)  จึงมีความสําคัญมากขึ้นโดยลําดับ การเพิ่มผลผลิต
ตอหนวยพื้นที่น้ีสามารถทําไดโดย 
 ก.  การใชวิธีการทางเขตกรรมที่ถูกวิธี  ไดแก  การเตรียมดินใหเหมาะกับชนิด
ของพืช  มีการใสปุยกําจัดวัชพืช  ปองกันกําจัดโรคและแมลง  มีการใหนํ้าชลประทาน  
ตลอดจนใชระบบปลูกพืช (cropping  systems)   เขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
ที่ดินใหสูงข้ึน  เชน  การปลูกพืชแซม  (intercropping)  การปลูกพืชเหลื่อมฤดู  (relay  
cropping)  และการปลูกพืชตอเน่ืองหรือพืชหมุนเวียน  (sequential  หรือ  rotational  
cropping)  เปนตน 
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 ข.  ใชเครื่องจักรกลทุนแรงในการผลิต  ตลอดจนใชวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว ชวย
ในการรักษาคุณภาพของผลผลิตดวย 
 ค.  ใชเมล็ดพันธุดีที่ผานการปรับปรุงมาอยางดีแลว ซ่ึงในสวนนี้คือหนาที่ของนัก
ปรับปรุงพันธุพืชโดยตรงในการพัฒนาพันธุพืชใหม ๆ ข้ึนมา เพ่ือสนองความตองการของ
ผูบริโภค ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
ตารางที่  1.1  จํานวนประชากรของโลกเปรียบเทียบกับผลผลิตของพืชอาหารที่สําคัญ
ระหวาง  ป  ค.ศ.  1971 - 1990 
ป ค.ศ.    1970         1975         1980            1985           1990   
ประชากร (ลานคน)   3,677          4,078         4,447           4,854         5,295 
ขาวสาลี 
พื้นที่ปลูก (ลานเฮกตาร)  215.9     227.5          236.9          230.6         231.7 
ผลผลิตรวม (ลานตัน)    329.0        383.1         446.1        505.7           592.9 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./เฮกตาร)1,524    1,684           1,883        2,193         2,559 
ขาว 
พื้นที่ปลูก (ลานเฮกตาร)  134.3     140.6          144.5          144.5         146.7 
ผลผลิตรวม (ลานตัน)    311.5        347.4          399.1          472.7        521.1 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./เฮกตาร)2,320     2,471          2,761         3,272        3,553 
ขาวโพด 
พื้นที่ปลูก (ลานเฮกตาร) 108.8      123.1          128.0          129.2        127.4 
ผลผลิตรวม (ลานตัน)   278.4         335.2          395.9         487.4         479.4 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./เฮกตาร) 2,558   2,722          3,093         3,771         3,760 
มันฝรั่ง 
พื้นที่ปลูก (ลานเฮกตาร) 20.0       19.1            18.0            18.6           17.7 
ผลผลิตรวม (ลานตัน)   275.9       266.0          230.3          283.5        267.6 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./เฮกตาร) 13,745 13,895        12,828        15,264      15,094 
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1.3  การปรับปรุงพันธุพืช 
 การปรับปรุงพันธุพืช  หมายถึง  การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืช  
เพ่ือใหไดพืชพันธุใหมที่ดีกวาเดิม ลักษณะท่ีดีกวาเดิมน้ีไดแก 
 ก.  ผลผลิต  ซ่ึงหมายถึงผลผลิตจากสวนของพืชที่นําไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจ  
เชน เมล็ดของธัญพืชและถั่วตาง ๆ  ลําตนหรือหัวของพืชผักและพืชอาหารสัตว  เสนใย
ชนิดตาง ๆ เปนตน 
 ข.  คุณภาพ  เชน  คุณคาทางอาหารสูง  มีเปอรเซ็นตโปรตีนหรือนํ้ามันสูงข้ึนหรือ
มีรสชาติ รูปรางและลักษณะตรงตามความตองการของผูบริโภค เปนตน 
 ค.  ทรงตนและการเจริญเติบโต  เชน  มีลําตนต้ังตรงแข็งแรงไมหักลมงาย  ไม
แตกกิ่ง  เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการใชปลูกเปนพืชแซมในระบบปลูกพืช  ไมไวตอชวง
แสง  เพื่อใชปลูกและใหผลผลิตไดตลอดทั้งป  หรือมีการแตกกอและมีใบมาก  ในกรณีของ
พืชอาหารสัตว  เปนตน 
 ง.  ลักษณะพิเศษดานอื่น  ๆ  เชน  ลักษณะตานทานโรค  ตานทานแมลง  ทนดิน
เค็ม  ทนแลงหรือทนตอนํ้าทวมขัง  เปนตน 
 
1.4  วิทยาการสาขาตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานดานการปรับปรุงพันธุพืช 
 แมวาวิชาการปรับปรุงพันธุพืชจะนําความรูทางดานพันธุศาสตร  มาประยกุตใช
เปนสวนใหญแตก็มีความจําเปนที่จะตองมีความรูในศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนพื้นฐานบาง  
ทั้งน้ี  เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกพันธุพืช  เปนไปอยางถูกตองตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร  โครงการปรับปรุงพันธุพืชทั่ว ๆ ไป  ตองเริ่มตนจากการรวบรวมพันธุข้ึนมา
กอน   ผูวิจัยจึงตองรูจักพืชชนิดน้ัน ๆ เปนอยางดีมาแลว  เชน  จัดอยูในสกุล  (genus)  
อะไร  ชนิด  (species)  ไหน  พืชที่อยูในสกุลเหลานี้มีอะไรบางที่อาจจะนํามาใชใน
โครงการการปรับปรุงพันธุได  เปนตน  การจะรูวาเปน  พืชอะไร  มีรูปรางและลักษณะ
ทางสัณฐานเปนอยางไร  มีวิธีการสืบพันธุและการขยายพันธุแบบไหน  ผูที่จะตอบคําถาม
เหลานี้ไดจะตองมีพื้นความรูใน  วิชาพฤกษศาสตร  (botany)  ซ่ึงเมื่อทราบธรรมชาติของ
พืชแลวจะไดเลือกใชวิธีการคัดเลือกพันธุไดอยางเหมาะสม  เพราะพืชผสมตัวเองกับพืช
ผสมขามจะมีพันธุกรรมทางสายเลือกแตกตางกัน  กลาวคือ พืชผสมตัวเองจะมีความเปน
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พันธุแท  (homozygous)  สูงในขณะที่พืชผสมขามจะมีความเปนพันธุทาง  
(heterozygous)  สูง  ดังนั้น  วิธีการที่ใชในการปรับปรุงพันธุจึงแตกตางกันออกไป 
 
 พืชท่ีเปนพืชไร (field crops)  หรือพืชสวน (horticultural crops)  ก็จะมีจุดเนนใน
การปรับปรุงพันธุแตกตางกัน  ในขณะที่พืชไรสวนใหญจะเนนผลผลิตในเชิงปริมาณ
มากกวาคุณภาพแตพืชสวนจะเนนที่การปรับปรุงคุณภาพมากกวาปริมาณ  เพราะพืชทั้ง  
2  ประเภทนี้ตางก็มี  จุดขาย  ที่จะตอบสนองตอผูบริโภคแตกตางกัน  วิธีการที่ใชในการ
ปรับปรุงพันธุพืช  เหลาน้ี  จะเกี่ยวของโดยตรงกับ  วิชาพันธุศาสตร  (genetics)  รวมท้ัง
ชุดวิชาที่แตกแขนงไปดวย  เชน  เซลลวิทยา  (cytology)  เซลลพันธุศาสตร  
cytogenetics)  ซ่ึงเปนพื้นฐานในการสรางลูกผสมขามชนิด (interspecific hybrids)  หรือ
การสรางลูกผสมขามสกุล  (intergeneric hybrids)  ตลอดจนการสรางพันธุใหม  ๆ  ที่มี
จํานวนโครโมโซมแปรปรวนไปจากเดิม  (polyploids)  นอกจากนี้แลววิทยาการสมัยใหม  
โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพของพืช  (plant biotechnology)  ก็นับวาเปนศาสตรสาขา
หน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในวงการปรับปรุงพันธุพืชปจจุบัน  และคงจะยิ่งทวีความสําคัญมาก
ข้ึนในอนาคต  ดังน้ันวิทยาการทางดานพันธุศาสตร  เทคโนโลยีชีวภาพและชุดวิชาที่แตก
แขนงออกไปเหลานี้  จึงนับวาเปนกลุมวิชาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของนักปรับปรุงพันธุพืช 
 
 นักปรับปรุงพันธุพืชทุกคน  นอกจากจะมีความรูทางดานวิทยาศาสตร  (science)  
แลวควรจะเปนผูที่มี ศิลป (art)  อยูดวย  กลาวคือผูที่จะสามารถคัดเลือกตนที่ดีออกมาได  
จะตองเปนผูที่มี  ตาคม  ซ่ึงการที่จะมีตาคมไดน้ันจะตองมีมโนภาพอยูกอนแลววา  พันธุ
พืชในฝน  (ideotype)  ควรจะมีรูปรางลักษณะอยางไร  การกําหนดวาพืชพันธุดี จะตองมี
ทรงตนและการเจริญเติบโตเปนอยางไร  มีรูปรางลักษณะในแบบไหนไดน้ัน  ความรูใน
วิชาสรีรวิทยาของพืช  (plant physiology)  จะชวยกําหนดใหได 
 
 การปรับปรุงพันธุพืชใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะดาน  เชน  การคัดเลือกพันธุพืชให
ตานทานโรคนั้น  ความรูทางดานพืชอยางเดียวก็จะไมชวยใหการคัดเลือกพันธุสําเร็จ
ลุลวงได  จึงตอง รูเขา รูเรา  น่ันหมายถึง  จะตองทราบถึงเช้ือสาเหตุและนิเวศวิทยาของ
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พันดวย  การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานตอแมลงก็เปนไปในทํานองเดียวกัน  ดังน้ัน  
ความรูทางดาน  โรคพืชวิทยา  (plant  pathology)  และกีฏวิทยา  (entomology)  จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการคัดเลือกพันธุตานทานโรคหรือแมลงดังกลาว 
 
 การปรับปรุงคุณภาพของพืชใหมีลักษณะตามตองการบางอยาง  เชน  การ
คัดเลือกพันธุพืชใหมีเปอรเซ็นตโปรตีน  แปง  นํ้ามัน  หรือนํ้าตาลสูงข้ึน  การคัดเลือก
พันธุพืชใหมีลักษณะทนแลงทนน้ําทวม  ทนดินเค็ม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบทางเคมีในตนพืช  เมล็ด  ผลหรือการปรับปรุงกลิ่น  สีและรสชาติของพืช
เหลานี้ใหประสบความสําเร็จน้ัน  ความรูจากวิชา  ชีวเคมี  (biochemistry)  จะมีสวนชวย
อยางมาก 
 
 การปรับปรุงพันธุพืชเร่ิมตนโดยการรวบรวมพันธุพืชข้ึนมากอน  การบันทึกขอมูล
ลกัษณะประจําพันธุและการทดสอบพันธุจึงจําเปนตองทําอยางมีระบบและถูกตองตาม
หลักวิชาการ  เพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ  มีการวิเคราะหผลและแปลผลไดอยาง
ถูกตอง  ความรูทางดานคอมพิวเตอร  (computer science)    จะชวยไดมาก  โดยเฉพาะ
ในปจจุบันและอนาคตที่คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น  
พืชพันธุใหมที่จะแนะนําใหเกษตรกรใชตองผานการคัดเลือกมาอยางดี  มีการทดสอบ
หลายซ้ํา  หลายสถานที่โดยใชแผนการทดลองที่เหมาะสม  เพื่อตอบคําถามใหไดวา  พืช
พันธุใหมดีกวาพืชพันธุเดิมอยางไร  เหมาะที่จะปลูกในสภาพแวดลอมแบบไหน  หรือ
ภายใตเง่ือนไขอะไรบาง  ความรูเกี่ยวกับวิชาสถิติ (statistics)  จึงนับวาจําเปนอยางยิ่งที่
นักปรับปรุงพันธุพืชควรจะมีพื้นความรูทางดานนี้คอนขางดี 
 พืชพันธุใหมที่คัดเลือกขึ้นมาไดน้ัน  จะตองไดรับความนิยมจากผูบริโภค  มิฉะน้ัน
แลวก็จะเกิดการสูญเปลาและสูญเสียทรัพยากรไปโดยไมเกิดประโยชน  เพราะไมมีผูปลูก  
ดังน้ันนักปรับปรุงพันธุพืชจึงตองศึกษาเรื่อง  การตลาด  (marketing)  กอนวาผูบริโภค
นิยมแบบไหน  กลิ่น  สี  รสชาติอยางไรที่เปนที่ตองการ  อิทธพิลดานการตลาดจะเห็นได
ชัดเจนในกรณีของพืชสวน  โดยเฉพาะไมดอกและไมประดับชนิดตาง  ๆ  จะมีราคา
แตกตางกันมากระหวางพันธุที่เปนที่นิยมกับพันธุที่ไมเปนที่นิยม  นอกจากการศึกษาดาน

40  AG 103  



การตลาดแลว  การออกสํารวจในพื้นที่ปลูก  เพื่อใหทราบปญหาที่แทจริงของเกษตรกรก็
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งกอนเริ่มทําการปรับปรุงพันธุ  ทั้งน้ีเพื่อจะไดทําการ
แกปญหา  ถูกจุด  และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเปน  ปญหาของเกษตรกร  ไมใช ปญหา
ของนักวิชาการ 
 พืชพันธุใหมจําเปนตองไดรับการเผยแพรออกไปสูมือเกษตรกร  นักปรับปรุงพันธุ
พืชจึงตองทําการขยายเมล็ดพันธุหรือสวนของพืชที่ใชในการขยายพันธุใหมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนเพียงพอกับความตองการใช  ตลอดจนตองมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุคัด หรือ
เมล็ดพันธุหลักเหลานั้นอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  พื้นฐานความรูทางดานวิทยาการ
เมล็ดพันธุ (seed technology)  จึงเขามามีบทบาทสําคัญในขั้นตอนนี้ การผลิตเมล็ดพันธุ
พืชพันธุดีจะตองไดมาตรฐานตั้งแตแปลงปลูก  การควบคุมคุณภาพภายในแปลงปลูก  
การเก็บเกี่ยว  จนกระทั่งถึงวิทยาการหลังการเกี่ยว  เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุที่มีมาตรฐาน
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
1.5 บทสรุป 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  นักปรับปรุงพันธุพืชจะตองเปนผูที่มีความรอบรูใน
ศาสตร หลาย  ๆ  สาขาและสามารถนํามาเชื่อมโยง  เพื่อใชประโยชนในการคัดเลือกพันธุ
พืชใหไดมากที่สุดแตไมไดความหมายวา  นักปรับปรุงพันธุพืชจะตองเช่ียวชาญในทุก
สาขาดังกลาว  ทั้งน้ี  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุน้ัน ๆ  วาตองการ
ปรับปรุงลักษณะอะไร  พื้นฐานความรูดานไหนที่จําเปนตองใชในคร้ังน้ี  เม่ือทราบแลวนัก
ปรับปรุงพันธุอาจจะมีความจําเปนตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเปนเร่ือง  ๆ  ไปก็ได 

 
แบบประเมินผลทายบท 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองของการปรับปรุงพันธุพืช ? 

1) การนําความรูทางพันธุศาสตรมาประยุกตใหเกิดประโยชนแกมนุษย 
2) การนําความรูทางศิลปะมาประยุกตใหเกิดประโยชนแกมนุษย 
3) การนําความรูทางเขตกรรมมาประยุกตใหเกิดประโยชนแกมนุษย 
4) การนําความรูทางพฤกษศาสตรประยุกตใหเกิดประโยชนแกมนุษย 
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2. เปาหมายสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืชคือขอใด ? 
1) แกไขปญหาการขาดแคลนอาหาร 
2) แกไขปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย 
3) แกไขปญหาการขาดแคลนยารักษาโรคและเครื่องนุงหม 
4) แกไขปญหาการขาดแคลนปจจัยสี่ 

3. ปจจัยขั้นพื้นฐานที่มนุษยมีความตองการมากที่สุดคือ ? 
1) อาหาร 
2) ที่อยูอาศัย 
3) ยารักษาโรค 
4) เครื่องนุงหม 

4. การเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ทางการเกษตรไดแกวิธีใด ? 
1) การใชวิธีการทางเขตกรรมที่ถูกวิธี 
2) การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทุนแรง 
3) การใชเมล็ดพันธุที่ดี 
4) ทุกขอที่กลาวมา 

5. การเพิ่มจํานวนประชากรที่สูงในปจจุบันกอใหเกิดปญหาใดตามมา ? 
1) การขาดแคลนดานอาหาร 
2) การขาดแคลนดานอยูอาศัย 
3) การขาดแคลนดานที่อยูอาศัยและยารักษาโรค 
4) ถูกทุกขอ 

6. การชลประทานจัดเปนการเพิ่มผลผลิตแบบใด ? 
1) การใชวิธีการทางเขตกรรมที่ถูกวิธี 
2) การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทุนแรง 
3) การใชเมล็ดพันธุที่ดี 
4) ทุกขอที่กลาวมา 

7. การปรับปรุงพืชพันธุใหมที่มีลักษณะที่ดีกวาเดิมไดแกดานใดบาง ? 
 1) ดานผลผลิต 
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 2) ดานคุณภาพ และลักษณะพิเศษ 
 3) ทรงตนและการเจริญเติบโต 

4) ถูกทุกขอ 
8. การปรับปรุงพันธุใหเมล็ดถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงจัดเปนลักษณะที่ดีดานใด ? 
 1) ดานผลผลิต 
 2) ดานคุณภาพ  
 3) ทรงตนและการเจริญเติบโต 

4) ลักษณะพิเศษ 
9. ลักษณะการตานทานตอโรคและแมลงจัดเปนผลดีตอมนุษยดานใด ? 
 1) ความปลอดภัยดานสุขภาพ 
 2) ดานสิ่งแวดลอม 
 3) ดานสังคม 
 4) ขอ 1) และ 2) ถูกตอง 
10. สาขาวิชาใดที่จําเปนตอวิชาการปรับปรุงพันธุพืช ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาพันธุศาสตร 
 3) สาขาสถิติ 
 4)  ทุกขอ 
11. สาขาใดที่ทําใหผูวิจัยรูจักช่ือสกุลและชนิดของพืชไดถูกตอง ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาพันธุศาสตร 
 3) สาขาสรีรวิทยาของพืช 
 4)  เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 
12. สาขาใดที่จําเปนสําหรับการคัดเลือกพันธุพืชท่ีตานทานตอโรคและแมลง ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาสรีรวิทยาของพืช 
 3) สาขาสถิติ 
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 4)  กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 
13. สาขาใดที่จําเปนสําหรับการคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนในอนาคต ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาพันธุศาสตร 
 3) สาขาสถิติ 
 4)  ทุกขอ 
14. การศึกษาดานการเจริญเติบโตของพืชคือศาสตรดานใด ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาสรีรวิทยาของพืช 
 3) สาขาสถิติ 
 4)  กีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 
15. การผสมพันธุพืชใหเมล็ดพืชมีสารอาหารสูง ผูวิจัยควรมีความรูดานใด ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร 
 2) สาขาพันธุศาสตร 
 3) สาขาสถิติ 
 4)  ชีวเคมี 
 
เฉลยแบบประเมินผลทายบท 
1. 1) 2. 4) 3. 1) 4. 4) 5. 4)  
6. 1) 7. 4) 8. 2) 9. 4) 10. 4)  
11. 1) 12. 4) 13. 3) 14. 2) 15. 4) 
 
 

****************************** 
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