
 

บทที่  5 
วิวัฒนาการและการสืบพันธุของพืช 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 5 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธิบายวิวัฒนาการจากพืชพันธุปามาเปนพืชพันธุปลูกได 
2. สามารถอธิบายศัพทตาง ๆที่เกี่ยวของกับวิวัฒนาการของพืชได 
3. สามารถอธิบายถิ่นกําเนิดของพืชชนิดตาง ๆบนโลกได 
4. สามารถอธิบายแหลงที่อยูอาศัยของพืชในประเทศตาง ๆพอสังเขป 
 

เนื้อหาในบทที่ 5 ประกอบดวย 
1. บทนํา 
2. วิวัฒนาการของพืชปลูก 
3. ความแปรปรวนตามหลักของเมนเดล 
4. ถิ่นกําเนิดของพืช 
5. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
6. การสืบพันธุโดยอาศัยเมล็ดปลอมหรืออโปมิกซิส 
7. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
8. หลักฐานทางชีวเคมีเกี่ยวกับสาเหตุของการผสมตัวเองไมติด 
9. บทสรุป 
10.  แบบประเมินผลทายบทและเฉลย 
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5.1  บทนํา 
 มนุษยในยุคแรก  ๆ   ดํารงชีพดวยการลาสัตวและใชพืชที่ข้ึนอยูตามธรรมชาติมา
เปนอาหาร  ในยุคตอ  ๆ  มาเมื่อมีจํานวนประชากรมากขึ้นเร่ือย  ๆ  การพึ่งพาอาหาร
จากธรรมชาติอยางเดียวเร่ิมไมเพียงพอ  จึงไดเร่ิมมีการนําพืชพันธุปา  (wild species)  
มาทําการเพาะปลูก (domestication)  ทําใหเร่ิมมีการคัดเลือกพันธุทั้งโดยธรรมชาติและ
โดยมนุษยเพ่ือใหพืชท่ีนํามาปลูกนั้นใหผลผลิตดีข้ึนเร่ือย  ๆ  อาศัยระยะเวลาอันยาวนาน  
การคัดเลือกพันธุโดยธรรมชาติและมนุษย  ตลอดจนการกลายพันธุตามธรรมชาติ  พันธุ
พืชเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากพันธุปากลายมาเปนพันธุเพาะปลูกในที่สุด  (cultivated 
species) 
 
5.2  วิวัฒนาการของพืชปลูก 
 พืชพันธุเพาะปลูกมีวิวัฒนาการจนกระทั่งมีความแตกตางจากพันธุปาอยาง
มากมาย  ซ่ึงสันนิษฐานวามีสาเหตุมาจากการเกิดกระบวนการ ดังตอไปน้ี 
 5.2.1.  การผสมขามชนิด  (interspecific  hybridization)  หรือ  การผสมขาม
สกุล  (intergeneric  hybridization)  ตัวอยางเชน  ขาสาลีซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากการผสม
ขามสกุลระหวางขาสาลี  (Triticum spp.)  กับหญา  Aegilop spp.  (ภาพที่  5.1) 
 การผสมขามชนิดหรือขามสกุลเหลานี้ กอใหเกิดวิวัฒนาการไดพืชชนิดใหม  ๆ  
ข้ึนมามากมายยีนจากพืชชนิดหนึ่งอาจจะถูกถายทอดไปสูพืชอีกชนิดหนึ่ง  โดย
กระบวนการ  introgerssion  ซ่ึงหมายถึงการที่ช้ินสวนของโครโมโซมจากพืชชนิดหนึ่งถูก
ถายทอดไปอยูในพืชอีกชนิดหนึ่ง  โดยการผสมพันธุขามชนิดหรือผสมขามสกุล 
 5.2.2.  โพลิพลอยดี้  (polyploidy)  เปนการเพิ่มชุดของโครโมโซม  ซ่ึงถาชุดที่
เพ่ิมข้ึนมาเหมือนกับชุดเดิมก็เรียกวา  autopolyploid  แตถาชุดของโครโมโซมที่เพิ่ม
ข้ึนมาเปนคนละชุดกับของเดิมก็เรียกวา  allopolyploid  โดยเฉพาะในกรณีหลังน้ีจะ
กอใหเกิดวิวัฒนาการของพืชไดมาก  เพราะเปนการผสมพันธุขามชนิดหรือขามสกุล  ซ่ึง
นอกจากขาวสาลีแลวยังมีพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ  อีกมากมาย  ที่เปน  allopolyploid  เชน  
ยาสูบ  ฝาย  ขาวโอต  ออย  แอปเปล  สตรอเบอรี่  เปนตน 
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Triticum monococcum          X        Aegilop speltoides 
           
                                                                                                       

  AA   BB   BB 

 

  AB 
 
 
                         Chromosome          Doubling 
 
 
                 T.dicoccum                                        X                           A.squarrosa 
                2n = 4x = 28                                                              2n = 2x = 14 

  AABB   DD 

 
 
                                                                             2n = 3x = 21   ABD 

 
                                       Chromosome                   Doubling 
 

  AABBDD  
 
                                                         2n = 6x = 42 
        T.aestivum (common wheat) 
 
    ภาพที่  5.1  แสดงการเกิดวิวัฒนาการของขาวสาลี 
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 5.2.3 ความแปรปรวนตามหลักของเมนเดล  (Mendelian variation)  ซ่ึง
เกิดขึ้นไดเม่ือพืช  2  พันธุที่มีพันธุกรรมแตกตางกัน  เกิดการผสมขามพันธุกัน  ทําใหรุน
ลูกและรุนหลานในชั่วรุนตอ ๆ ไป  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  เชน  มีการรวม
ลักษณะแปลก ๆ  ใหม ๆ  เขามาไวในพืชตนเดียวกัน  หรือเกิดการกระจายตัวของ
ลักษณะตาง ๆ  (segregation)  ตามความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
 5.2.4.  การกลายพันธุ  (mutation)  ซ่ึงเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ  (spontaneous 
mutation)  และยิ่งถาเกิดการกระตุนจากสารกอกลายพันธุ  (mutagens)  ทั้งหลายโดย
มนุษยแลว  ยิ่งเกิดการกลายพันธุไดมากขึ้นลักษณะการกลายพันธุน้ีสามารถถายทอดไป
ยังรุนตอ  ๆ ไปได  ไมผลในประเทศไทยที่เกิดจากการกลายพันธุมีมากมายหลายชนิด 
และสามารถดํารงพันธุตอไปไดเน่ืองจากขยายพันธุไดโดยไมอาศัยเพศ 
 ลักษณะประจําที่วิวัฒนาการของพืชน้ันทําใหพืชพันธุปากลายเปนพืชปลูกได
มากมาย  ลกัษณะตาง ๆ ที่จะเกิดวิวัฒนาการได ไดแก ขนาด  ซ่ึงพืชพันธุเพาะปลูก
มักจะมีขนาดใหญโตกวาพันธุปา  ความงอก ซ่ึงพันธุเพาะปลูกมักจะงอกไดพรอมๆ กัน   
ในขณะที่พันธุปามักจะทะยอยงอก 

ทั้งน้ีเปนเพราะสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุของมันซ่ึงถาเกิดฝนแลง  นํ้า
ทวม  หรือ  ไฟปา  จะชวยใหเมล็ดไมสูญพันธุ  การสุกแก  ก็เปนอีกลักษณะหน่ึงที่เห็นได
ชัดโดยพืชพันธุปามักจะสุกแกไมพรอมกัน  ในขณะที่พืชพันธุเพาะปลูกจะถูกคัดเลือกมา
ใหสุกแกพรอมกัน  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการจัดการ  ลักษณะอื่น ๆ  นอกจากนี้ก็มี  สี
ของดอกและเมล็ด  ทรงตนและการเจริญเติบโต  การรวงของเมล็ด  (shattering)  และ
การเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตหรือชีพจักร  เปนตน  ซ่ึงพันธุเพาะปลูกจะถูกคัดเลือกมาให
สนองความตองการของมนุษยในขณะท่ีพืชพันธุปาจะมีสัญชาตญาณในการดํารงเผาพันธุ
ของตนเองไว  ทําใหมีลักษณะแตกตางกันออกไป 
 
5.3  ถ่ินกําเนิดของพืช  (centers of origin) 
 ถิ่นกําเนิดของพืชแตละชนิดจะมีความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุพืชมาก  เพราะ
ชวยใหทราบแหลงของยีนบางลักษณะที่เปนประโยชนสําหรับโครงการปรับปรุงพันธุพืช  
เชน  ลักษณะตานทานโรคและแมลงนั้นมักจะพบพืชพันธุตานทานอยูในถิ่นกําเนิดเสมอ ๆ  
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เพราะพันธุที่อยูรอดมาไดเหลานี้จะผานวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน  อยางไรก็ตามการ
ระบุวาพืชแตละชนิดมีถิ่นกําเนิดอยูที่ไหนนับวาเปนเร่ืองยาก  บางครั้งตองอาศัยหลักฐาน
ทางโบราณคดีชวยในการสันนิษฐานดวย  นักวิทยาศาสตรที่มีช่ือเสียงของโลกที่ไดทําการ
สํารวจพืชและไดแบงถิ่นกําเนิดของพืชน้ันที่สําคัญมี  2  ทาน  คือ  N.I. Vavilov. และ  
J.R. Harlan 
 
 5.3.1 N.I. Vavilov. (Vaviolv, 1951)  เปนนักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย  ผูเดินทาง
ไปสํารวจพืชเกือบทั่วโลก  เขาไดสํารวจและศึกษาถิ่นที่อยูของพืชนานาชนิดเปนเวลานาน
ถึง  20  ป  เร่ิมต้ังแต  ค.ศ.  1916  Vavilov    ไดกลาวถึงถิ่นรวมของพืช  (center of 
diversity)  ซ่ึงหมายถึงแหลงที่รวมของพันธุตาง ๆ  ของพืชชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่แหลงน้ีจะ
พบพันธุตาง ๆ ของพืชชนิดน้ันมากกวาแหลงอื่น  หรืออาจกลาวไดวาที่แหลงน้ีพืชชนิด
น้ันจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity)  สูงสุด  ที่จุดศูนยกลางของ
ถิ่นมีความแตกตางทางพันธุกรรมสูงและมียีนลักษณะเดน (dominant genes)  มาก  สวน
บริเวณหางออกไป  ความแตกตางทางพันธุกรรมนอยและเปนที่อยูของยีนลักษณะดอย  
(recessive genes)  Vavilov  ถือวาถิ่นรวม  (center of diversity)  เปนถิ่นกําเนิด  
(center of origin)  ของพืช  เพราะวาพันธุที่ตางกันจํานวนมากเหลานี้เปนผลมาจากการ 
กลายพันธุ  (mutation)  การผสมขามระหวางพันธุ  การคัดเลือกพันธุ  โดยธรรมชาติเปน
เวลานาน ๆ   จนทําใหเกิดพันธุใหมข้ึนมากกวาแหลงอื่น  จากผลการสํารวจปรากฎวาพืช
บางชนิดอาจพบไดในทองถิ่นเดียว  แตบางชนิดเจริญเติบโตไดดีในหลายแหง  เขาไดแบง
ถิ่นกําเนิดของพืชออกเปน  ถ่ินกําเนิดเดิม  (primary center)  ซ่ึงหมายถึงถิ่นที่มีความ
แตกตางระหวางพันธุมากที่สุด เปนแหลงท่ีมนุษยไดนําพืชชนิดน้ันมาเพาะปลูก  
(domesticate)  เปนครั้งแรก  และ  ถ่ินกําเนิดใหม (secondary center)  ไมใชถิ่นกําเนิด
ดั้งเดิมของพืช แตเปนแหลงที่พืชถูกยายมา  และเจริญงอกงามดีจนมีพันธุตาง ๆ  เกิดขึ้น
มากมาย  อยางไรก็ดีความแตกตางทางพันธุกรรมมีนอยกวาถิ่นกําเนิดเดิม 
 
 5.3.2  J.R. Harlan (Harlan, 1951  และ  1956)  นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน  
ไดเดินทางไปสํารวจพืชแถบตะวันออกกลาง  โดยเฉพาะประเทศตุรกี  ในป  ค.ศ.  1948  
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ใหความเห็นเร่ืองถิ่นกําเนิดของพืชแตกตางกันออกไป  เขาเห็นวาพืชไมจําเปนจะตองมี
ถิ่นกําเนิดจากแหลงที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมมากที่สุดเสมอไป  หรือกลาวอีกนัย
หน่ึงวาถิ่นกําเนิดไมใชแหลงเดียวกับถิ่นรวม (center of diversity)  ตามทฤษฎีของ  
Vavilov  ทั้งนี้เพราะความหลากหลายระหวางพันธุ  (diversity)  เปนผลมาจากการผสม
ระหวางพันธุที่ตางกัน ฉะน้ันแหลงท่ีมีความแตกตางทางพันธุกรรมสูงเปนเพียงแหลงที่พบ
กันของพันธุตาง ๆ  เทานั้นเอง  ควรจะเปนแหลงที่เกิดใหมมากกวาแหลงดั้งเดิมของพืช  
ถิ่นที่มีความแตกตางทางพันธุกรรมซึ่งเปนผลของการรวมตัวของยีนควรจะเปนถิ่นของ
การรวมตัว  (center of recombination)  มากกวาถิ่นกําเนิดของพืช  Harlan  เช่ือวาถิ่น
กําเนิดที่แทจริงของพืชตองเปนแหลงเล็ก ๆ  (microcenter)  ซ่ึงมีการวิวัฒนาการของพืช
เกิดขึ้นในอัตราสูงกวาแหลงอื่น  ถาจะเปรียบถิ่นกําเนิดของพืชเสมือนวงกลม  (ภาพที่ 
5.2)  จุดศูนยกลางของวงกลมซึ่งเปนจุดเล็ก ๆ  คือถิ่นกําเนิดของพืชและมีอัตราการ
วิวัฒนาการสูง  ยิ่งหางออกไปจากศูนยกลาง  อัตราการเกิดวิวัฒนาการยิ่งลดต่ําลง  
บริเวณที่วงกลมซอนกันจะเปนแหลงที่มีการผสมขามพันธุมาก  ทําใหความแตกตาง
ระหวางพันธุของพืชสูง  บริเวณนี้หาใชถิ่นกําเนิดของพืชแตอยางใดไม 
 
                                          center of diversity= center of origin (Vavilov) 
 
                                         microcenter = center of origin (Harlan) 
 
              center of diversity = center of recombination (Harlan) 

  

 
     ภาพที่ 5.2  แนวคิดเรื่องถิ่นกําเนิดของพืชเปรียบเทียบระหวาง Vavilov และ Harlan 
 
 ลักษณะของถิ่นกําเนิดของพืชควรจะประกอบไปดวยสิ่งตอไปน้ีอยางนอยหนึ่งขอ  
จึงจะถือวาเปนถิ่นกําเนิดของพืช ลักษณะที่ใชเปนเกณฑในการกําหนดถิ่นกําเนิด ไดแก 
 ก.  มีพันธุปา  (wild species)  ของพืชชนิดน้ัน ๆ 
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 ข.  มีหลักฐานทางโบราณคดี  (archeological evidence)  เชน  รูปเขียนตาม
ภาชนะหรือหลักฐานทางธรณีวิทยา  เชน  ฟอสซิล  เปนตน 
 ค.  สภาพพื้นที่  (topography)  ตองมีลักษณะลาดเอียง เปนหุบเขาหรือมีภูเขา
ลอมรอบ 
 ง.  มีการผสมขามพันธุจนไดพืชชนิดใหม ๆ (introgressive hybridization)  เชน   
มีการผสมยอมกลับไปกลับมาระหวางพอ  แม  ญาติพี่นอง  หรือระหวางพืชที่เปน  
related species  กันจนไดเปนพืชชนิดใหม ๆ ข้ึนมา 
 จ.  มีโพลิพลอยดี้เกิดขึ้นในประชากรของพืช 
 
 การแบงถิ่นกําเนิดของพืช  Vavilov  อาศัยตัวอยางพืชที่เขาพบและนําติดตัว
กลับมาจากการสํารวจพืชสวนใหญที่เขาสํารวจพบเปนพืชที่ไดการเพาะปลูกอยูเสมอ  
(cultivated varieties)  หาใชพันธุปาที่แทจริงไม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะความรีบเรงในการ
สํารวจเพื่อจะครอบคลุมพื้นที่สํารวจใหมากที่สุดหรือทั่วโลก  อาจทําใหการแบงถิ่นกําเนิด
ของพืชไมถูกตองกับความเปนจริงเทาที่ควร  แตละถิ่นกําเนิดของพืชแบงออกจากกันโดย
ภูเขา  แมนํ้า  ทะเล  ทะเลทราย  และสภาพแวดลอมอื่น ๆ  เร่ิมแรกในป  ค.ศ.  1962  
เขาไดแบงถิ่นกําเนิดของพืชออกเปน  6  ถิ่นและในเวลาตอมาป  ค.ศ.  1935  ไดขยาย
ออกเปน  8  ถิ่น  ดังตอไปนี้  
 1.  ถิ่นประเทศจีน  (The Chinese Center)  เปนถิ่นที่ใหญที่สุด  ครอบคลุม
ตอนกลางและตะวันตกของประเทศจีน  พืชที่กําเนิดในเขตนี้ไดแก  ถั่วเหลือง  ออย  ไผ  
ฝน  โสม  งา  ขาวโพด  ขาวเหนียว  ผักกาด  หอม  แตงกวา  นํ้าเตา  ทอ  สาลี่  พลัม  
สม  ฯลฯ 
 2.  ถิ่นอินเดีย  (The  Indian Center)  ซ่ึงรวมพมาและอัสสัม  แตไมรวมตอน
เหนือของอินเดีย เขตน้ีเปนถิ่นกําเนิดของขาว  ถั่วเขียว  แตงกวา  ถั่วพุม  มะเขือ  ออย  
ฝายบางชนิด  พริกไทย  มะมวง  สม  กลวย  มะพราว  คําฝอย  ฯลฯ 
 3.  ถิ่นเอเซียกลาง  (The Central Asiatic Center)  รวมทั้งภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของอินเดีย  อัฟกานิสถาน  และตอนใตของสหภาพโซเวียต  เปนถิ่นกําเนิดของขาว
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สาลีบางชนิด  ขาวไรย  ถั่วลันเตา  ถั่วเขียว  งา  คาํฝอย  ฝาย  แตงแคนตาลูป  
กระเทียม  หอม  ฯลฯ 
 4.  ถิ่นตะวันออกใกล  (The  Near Esatern Center)ซ่ึงครอบคลุมประเทศอิหราน  
และเอเซียไมเนอร  เปนแหลงกําเนิดของขาวสาลีหลายชนิด  อลัฟลฟา  งา  ลินิน  กะหล่าํ  
มะเดื่อ  แอปเปล  สาลี่  เชอร่ี  องุน  ฯลฯ 
 5.  ถิ่นเมดิเตอรเรเนียน  (The  Mediterranean  Center)  คือบริเวณรอบ ๆ  
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  เปนถิ่นกําเนิดของขาวสาลีบางชนิด  ขาวโอต  ถั่วลันเตา  
หนอไมฝร่ัง  กะหล่ํา  ฯลฯ 
 6.  ถิ่นบิสสิเนีย  (The  Abyssinian  Center)  ไดแก  พื้นที่แถบอบิสสิเนีย  และ
บางสวนของโซมาลิแลนด  เปนถิ่นกําเนิดของขาวบาเลย  ขาวสาลีพวก  2n =14  งา  
ขาวฟาง  คําฝอย  ละหุง  กาแฟ  ฯลฯ 
 7.  ถิ่นเม็กซิโกตอนใตและอเมริกากลาง  (The South Mexican and Central 
American Center)  เปนถิ่นกําเนิดของขาวโพด  มันเทศ  ฝาย  มะละกอ  ปาน
ศรนารายณ  อโวกาโด  ฯลฯ 
 8.  ถิ่นอเมริกาใต  (The  South  American Center)  เปนถิ่นกําเนิดของมันฝรั่ง  
มะเขือเทศ  ยาสูบ  ยางพารา  ควินิน  ถั่วลิสง  สับปะรด  มะมวงหิมพานต  ฯลฯ 
 
 กอนจะทําการปรับปรุงพันธุพืช  สิ่งที่ตองทราบประการแรก  คือ  พืชชนิดน้ันเปน
พืชผสมตัวเองหรือผสมขาม  และมีการสืบพันธุแบบไหน  พืชบางชนิดสืบพันธุโดยไม
อาศัยเพศ  (asexual reproduction)  บางชนิดก็มีการสืบพันธุโดยอาศัยเพศ  (sexual 
reproduction)  และพืชบางชนิดก็มีการสืบพันธุไดทั้ง  2  แบบ  พืชที่มีการสืบพันธุโดย
อาศัยเพศนั้นนักปรับปรุงพันธุมักจะใหความสนใจมากกวา         เน่ืองจากสามารถทํา
การผสมพันธุ   สรางความแปรปรวนทางพันธุกรรม  และสามารถคัดเลือกพันธุใหม ๆ 
ข้ึนมาได 
 
5.4  การสืบพันธุโดยไมอาศัยเพศ  (asexual reproduction)   
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พืชตนใหมที่ไดจะเกิดจากสวนหน่ึงสวนใดของตนเดิม  (vegetative part  หรือ  
vegetative)  ที่ไมใชอวัยวะเพศ  (sex  organs)  โดยสวนที่ใชในการขยายพันธุเรียก 
"clone"  ซ่ึงไดแก  ลําตนใตดิน  (rhizome)  ของหญาชนิดตาง  ๆ   ไหล  (stolon)  ของ
สตรอเบอรี่  หญาแพรก  กลีบหัว  (bulb)  ของหอม  กระเทียม  ทิวลิป  หัว  (corm)  ของ
เผือก  กลาดิโอลัส  ราก  (root)  ของมันเทศ หัว (tuber)  ของมันฝรั่ง  ตา  (bud)  ของ
กุหลาบ  พุทรา  และใบ  (leaf)  ของวานหางจระเข  ควํ่าตายหงายเปน  เปนตน 
 พืชท่ีเกิดจากการขยายพันธุวิธีน้ี  ตนใหมจะมีพันธุกรรมเหมือนตนเดิมทุกประการ  
ยกเวนกรณีเกิดการกลายพันธุ  (bud mutation  หรือ  chimera)  การปรับปรุงพันธุอาจใช
วิธีทําใหเกิดการกลายพันธุ  (mutation breeding)  หรือถาสามารถออกดอกใหเมล็ดได  ก็
ทําการผสมพันธุ  (hybridization)  แลวจึงคัดเลือกพันธุดีตอไปได 
 
5.5  การสืบพันธุโดยอาศัยเมล็ดปลอมหรืออโปมิกซีส  (apomixis) 
 อโปมิกซีส  หมายถึง  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศที่ผิดปกติของพืช  ซ่ึงเมล็ดจะ
พัฒนาโดยตรงมาจากไขโดยไมมีการผสมเกสร 
 ชนิดของอโปมิกซีส 
 5.5.1  vegetative apomixis  เปนการผลิตตนเล็ก  ๆ  โดยตรงบนชอดอก  เชน  
ปานศร-นารยณ  หอมหัวใหญลิ้นมังกร  Teosinte  เปนตน 
 5.5.2  agamospermy  เปนการสรางเมล็ดปลอมแบบตาง  ๆ 
   ก.  adventitious  embryony  เมล็ดจะเจริญโดยตรงมาจากสวนของรังไข
ที่เรียก  integument  และ  nucellus  (2n)  โดยไมมีการแบงเซลลสืบพันธุและไมมีการ
ผสมเกสร  ดังน้ัน เมล็ดที่ไดจึงมีพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ  พบในสมและ
กุหลาบ 
  ข.  parthenogenesis  แบงออกเปน  2  ชนิด  คือ  haploid 
parthenogenesis  ซ่ึงเมล็ดจะเจริญโดยตรงมาจาก  haploid egg (n)  พืชตนใหมจะมี
โครโมโซมเพียงคร่ึงเดียวและเปนหมัน  พบในยาสูบ  มะเขือ  สําหรับ  diploid 
parthenogenesis  น้ัน  เมล็ดจะเจริญโดยตรงมาจากรังไข  ซ่ึงไมมีการลดจํานวน
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โครโมโซม  ทําใหพืชตนใหมมีพันธุกรรมเหมือนตนเดิมทุกประการ  (2n)  พบในพืช
ตระกูลทานตะวัน  (Compositae)  บางชนิด  เชน  Taraxacum spp. 
  ค.  pseudogamy  เมล็ดจะพัฒนาจากไขที่ไมมีการแบงเซลลสืบพันธุ  ทํา
ใหเปนพืช  diploid  (2n)  โดยมีการถายละอองเกสร  แตไมมีการผสมเกสร  ละอองเกสร
ตัวผูจะทําหนาที่กระตุนใหไขพัฒนาตอไปเทานั้น  พืชใหมจะมีพันธุกรรมเหมือนตนแมทุก
ประการ พบในมันฝรั่งและสตรอเบอร่ี 
 
5.6  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  (sexual  reproduction)   

เปนการสืบพันธุที่เกิดขึ้นในสวนของอวัยวะเพศ  โดยมีการรวมตัวกันระหวาง
หนวยสืบพันธุเพศผู  (male gamete)  และหนวยสืบพันธุเพศเมีย (female gamete)  เกิด
เปน  zygote แลวพัฒนาเปน  embryo  ซ่ึงออวุลจะเจริญเปนเมล็ด  (seed)  ตอไป 

 5.6.1  สวนประกอบของดอกพืช  กอนที่จะเรียนรูเร่ืองกระบวนการสราง
หนวยสืบพันธุควรทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของดอกพืชกอน  เพ่ือชวยใหเขาใจ
กระบวนการตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น 

ดอกพืชจะประกอบดวยสวนตาง ๆ  ไดแก  ฐานรองดอก  (receptacle)  กลีบเลี้ยง
แตละกลีบเรียก  sepal  แตถาติดเปนแผนเดียวกันจะเรียกวา  calyx  กลีบดอกแตละกลีบ
เรียก  petal  และถาติดกันเปนหลอดยาวเรียก  corolla  ดอกตัวผู  (stamen)  
ประกอบดวยอับเรณูหรืออับละอองเกสรตัวผู  (anther)  ซ่ึงมีละอองเกสรตัวผู  (pollen)  
อยูภายใน และมีกานชูอับละอองเกสรตัวผูเรียก  filament  สวนดอกตัวเมีย (pistil)  
ประกอบดวยยอดเกสรตัวเมีย  (stigema)  และมีกานชูเกสรตัวเมีย เรียก  style  ซ่ึงตรง
โคนกานชูจะเปนรังไข  (ovary)  ภายในรังไขจะมี  ovule  ซ่ึงประกอบดวย  integument  
และ  embryo sac  และภายใน  embryo  จะมีนิวเคลียส 8 อัน คือเซลลไข 1 อัน 
antipodal จํานวน 3 อัน polar nuclei  2 อัน และ synergid  2 อัน 

1)  ระยะที่เปนตน  (sporophytic generation)  คือระยะที่พืชมีจํานวนโครโมโซม
เปน  2n  คือต้ังแตเปนไซโกตและพัฒนาตอไปเปนเอ็มบริโอ  (embryo)  เปนตนออน  
เปนตนแก  และออกดอกซึ่งจะสรางละอองเกสรและไขตอไป 
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2)  ระยะที่เปนหนวยสืบพันธุ  (gametophytic generation)  เปนระยะที่พืชสราง
หนวยสืบพันธุ  (germ cell)  ซ่ึงมีกระบวนการตาง ๆ ตามที่จะกลาวตอไปน้ี 

  
5.6.2  กระบวนการสรางหนวยสืบพันธุ  (gametogenesis) 

  5.6.2.1  การสรางหนวยสืบพันธุเพศผู  (male gamete)  มี  2  
ข้ันตอนคือ 

  1)  microsporogenesis  โดย  microspore mother cell  หรือ  
microsporocyte  แบงเซลลแบบ  meiosis  ไดเซลลใหม  4  เซลล  เรียก  microspore  
หรือละอองเกสรตัวผู  (pollen grain)  ซ่ึงมีจํานวนโครโมโซมเปน  n 

  2)  microgametogenesis  โดยละอองเกสรตัวผูจะถูกพาไปโดย
แมลง  ลม  ฯลฯ  เม่ือตกบนยอดเกสรตัวเมียก็จะงอกทอนําละออง  (pollen tube)  ซ่ึง
นิวเคลียสจะแบงตัวแบบ  mitosis  ไดเปน  2  nuclei  คือ  generative nucleus  และ  
tube nucleus  นิวเคลียสทั้งสองจะเคลื่อนตัวไปตาม  micropyle  สูไขแตกอนที่จะทําการ
ผสม  generative  nucleus  จะแบงตัวแบบ  mitosis  ได  2  sperm cell  ซ่ึงจะทําหนาที่
เปนหนวยสืบพันธุเพศผูเพ่ือเขาผสมกับหนวยสืบพันธุเพศเมียตอไป 

 
  5.6.2.2  การสรางหนวยสืบพันธุเพศเมีย  (female gamete) 
  1)  megasporogenesis  โดย  megaspore mother cell  หรือ  

megasporocyte  แบงเซลลแบบ  meiosis  ได  4  เซลล  ซ่ึงแตละเซลลมีจํานวน
โครโมโซม  = n  แตในที่สุดจะสลายตัวไป  3  เซลล เหลือเพียง  1  เซลล เรียก  
megaspore 

  2)  megagametogenesis  โดยนิวเคลียสใน  megaspore  จะ
แบงตัวแบบ  mitosis  3  คร้ัง ได  8  nuclei  แลว  nuclei  ทั้งหมดจะเรียงตัวใหมโดยอยู
ดานบน  3  nuclei  เรียก  antipodal  ตรงกลาง  2  nuclei  เรียก  polar nuclei  และอีก
หน่ึงนิวเคลียสจะอยูดานลางเรียกไข  (egg)  โดยมี  2  nuclei  ประกบอยู  2  ขางของไข  
เรียก  synergid 
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การถายละอองเกสร  (pollination)  หมายถึง  การที่ละอองเกสรไปตกลงบนยอด
เกสรตัวเมียโดยการพาของลม   แมลง  สัตวตาง ๆ  ฯลฯ  สวนการผสมเกสร  
(fertilization)  หมายถึง  กระบวนการที่หนวยสืบพันธุเพศผูเขารวมกับหนวยสืบพันธุเพศ
เมียไดเปนไซโกต  (zygote)  โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้น  2  ครั้ง  จึงเรียกวาการ
ปฏิสนธิซอน (double fertilization) 

 
ดอกที่มีองคประกอบครบทั้ง  4  สวน คือ  กลีบดอก  กลีบเลีย้ง  เกสรตัวผู และ

เกสรตัวเมีย  เรียกวา  ดอกสมบูรณ  (complete flower)  เชน  งา  ถั่วเหลือง  ฝาย  เปน
ตน  สวนดอกที่ขาดอวัยวะบางอยางไป  เชน  ขาว  ขาวโพด  ขาวฟาง  และออย  ไมมี
กลีบเลี้ยงและกลีบดอก  ก็เรียกวา  ดอกไมสมบูรณ  (incomplete flower)  พืชท่ีมีทั้งเกสร
ตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกันเรียกวาดอกสมบูรณเพศ  (perfect flower)  เชน  
พืชตระกูลขาวและถั่วชนิดตาง ๆ  ดังนั้น ดอกสมบูรณ จึงจัดวาเปนดอกสมบูรณเพศดวย  
สวนดอกที่มีเฉพาะเกสรตัวผู  เรียกวา  ดอกตัวผู  (staminate flower)  และดอกที่มีเฉพาะ
เกสรตัวเมีย เรียกวา ดอกตัวเมีย  (pistillate flower)  ซ่ึงเรียกดอกทั้งสองชนิดน้ีรวม ๆ  
กันวา  ดอกไมสมบูรณเพศ  (imperfect flower) 

 
พืชที่สืบพันธุโดยอาศัยเพศนั้น  จะมีชีพจักรหรือวัฏจักรชีวิต  (life cycle)  อยู  2  

ระยะ  โดยถือตามจํานวนโครโมโซมภายในเซลลดังน้ี 
 
1  sperm cell  +  egg     zygote 
     (n)                (n)        (n) 
 
1  sperm cell  +  polar nuclei   endosperm 
   (n)                    (2n)          (3n) 
 

154 AG 103 



แตถา  1  sperm cell  จากละอองเกสรตัวผูหน่ึงผสมกับไขไดไซโกต  ในขณะที่
อีก    1  sperm cell  มาจากตางละอองเกสรกัน  เขาผสมกับ  polar nuclei  ไดเปนเอ็น
โดสเปอรม  เรียกวาเกิด  "heterofertilization" 

 
  5.6.3  พืชผสมตัวเอง  (self pollinated crop  หรือ autogamy)  หมายถึง 
พืชท่ีละอองเกสรตัวผูจะผสมกับไขของดอกเดียวกัน   โดยธรรมชาติแลวพืชผสมตัวเองแต
ละตนจะเปนพืชพันธุแท  และเม่ือผสมตัวเองก็จะไมเกิดการเสื่อมถอยของลักษณะ  (ไม
เกิด  inbreeding depression)  พืชผสมตัวเองไดแก  ขาว  ขาวสาลี  ขาวฟาง  ขาวโอต  
ขาวบารเลย  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ถั่วพู  ฝาย  ปอแกว  กระเจี๊ยบ  งา  มะเขือ
เทศ  ยาสูบ  มันฝรั่ง  มะเขือ  ฯลฯ 
  สาเหตุที่ทําใหพืชผสมตัวเองน้ันอาจเนื่องมาจากการถายละอองเกสรจะ
เกิดขึ้นในดอกที่ไมบานเลย  (cleistogamy)  ทําใหพืชตองผสมตัวเอง  ไดแก  
ผักกาดหอม  หญา  Rhodes bromegrass  ขาวโอต  และขาวสาลีบางชนิด   แตถาการ
ถายละอองเกสรเกิดขึ้นกอนดอกบาน  เรียกวา  chasmogamy  ไดแก  ขาว  ถั่วเหลือง  
ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  ฯลฯ  นอกจากนี้แลวโครงสรางของดอกพืชก็มีสวนทําใหพืชเกิดการ
ผสมตัวเอง  เชน  ในมะเขือเทศ  ยอดเกสรตัวเมียจะถูกหุมดวยอับเรณูอยูรอบ ๆ  ทําให
เกิดการผสมตัวเองเปนสวนใหญ 
  
  5.6.4  พืชผสมขาม  (cross pollinated crop  หรือ  allogamy)  หมายถึง
พืชท่ีละอองเกสรตัวผูผสมกับไขในดอกของคนละตน  ซ่ึงพันธุกรรมของพืชผสมขามจะ
เปนพวกพันธุทาง  (heterozygosity)  และถาบังคับใหผสมตัวเองจะเกิด  inbreeding 
depression  ไดแก  ขาวขาวโพด  ไรย  พืชผักตระกูลแตง  ยางพารา  ละหุง  มะมวง  
มะละกอ  ทานตะวัน  หอม  ปาลมนํ้ามัน  ฯลฯ  ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหพืชผสมขามคือ 
  1)  dioecious plant  เปนพืชที่มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันอยูคนละ
ตน  เชน  หนอไม  ฝร่ัง  อินทผลัม  hops  มะละกอ (บางพันธุ) 
  2)  monoecious  plant  เปนพืชที่มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันอยู
บนตนเดียวกัน เชน  ผักตระกูลแตง 
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  3)  protandry  หมายถึง  ละอองเกสรตัวผูแกกอนและพรอมที่จะผสมกอน
ดอกตัวเมีย ไดแก พวก  Asteraceae 
  4)  protogyny  หมายถงึ  เกสรตัวเมียแกกอนที่ละอองเกสรตัวผูจะแตก
ออกมาผสม  ไดแก  ละหุง  มันสําปะหลัง  สตรอเบอรี่ 
  5)  sterility  (การเปนหมัน)  หมายถึง  พืชที่เกสรตัวผูหรือตัวเมียเปน
หมัน  ทําใหไมสามารถผสมภายในดอกเดียวกันได  พืชที่มีดอกตัวผูหรือละอองเกสรตัวผู
เปนหมัน  จะมีประโยชนมากในการผลิตเมล็ดพันธุพืชลูกผสม  (F1  hybrid)  เพื่อการคา  
ไดแก  ขาว  ขาวฟาง  ทานตะวัน  ขาวสาลี  ซ่ึงพืชเหลานี้บางสายพันธุจะมีดอกตัวผูเปน
หมันและนํามาใชผลิตพืชลูกผสมได 
  6)  self-incompatibility  (การผสมตัวเองไมติด)  หมายถึง  พืชท่ีมีทั้ง
เกสรตัวผูและตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน  แตไมสามารถผสมกันเองได  เพราะมีปฏิกิริยา
ทางชีวเคมีบางอยาง  ทําใหละอองเกสรตัวผูไมสามารถงอกลงไปผสมกับไขของตน
เดียวกัน  หรือแมแตตางมียีโนไทป  เหมือนกันก็ผสมกันไมได  พบมากในผักตระกะหล่ํา 
 
  5.6.5  การตรวจสอบวิธีการถายละอองเกสรของพืช  ในบางครั้งที่มีทั้ง
ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูบนตนเดียวกัน  หรือมีทั้งเกสรตัวผูและตัวเมียอยูในดอก
เดียวกัน  ก็อาจจะไมใชพืชผสมตัวเอง  จึงควรจะที่จะตรวจสอบดูวาโดยธรรมชาติแลวพืช
ชนิดน้ัน ๆ  เปนพืชผสมตัวเองหรือพืชผสมขามซ่ึงอาจตรวจสอบไดโดย 
  1)  ตรวจดูโครงสรางของดอกวาเปน  dioecious  หรือ  monoecious  
หรือไมถามีทั้ง  2  เพศอยูในดอกเดียวกันตองตรวจสอบตอไป 
  2)  ตรวจดูการติดเมล็ด  โดยใชถุงปองกันแมลงคลุมชอดอก  ถาสามารถ
ติดเมล็ดไดก็นาจะเปนพืชผสมตัวเอง  แตก็ไมแนเสมอไป  จะตองตรวจสอบดูวามี    
inbreeding depression  หรือไม  ถาลูกที่ไดไมมี  inbreeding depression  แสดงวาเปน
พืชผสมตัวเอง  แตถามี inbreeding depression  ก็แสดงวาเปนพืชผสมขาม  อยางไรก็
ตามการใชถุงคลุมจะตองระวังเร่ืองอุณหภูมิภายในถุงดวย  เพราะถารอนเกินไปก็อาจทํา
ใหเกสรตัวผูเปนหมันหรือเมล็ดรวงได  ทั้ง ๆ ที่โดยธรรมชาติมันอาจจะเปนพืชผสมตัวเอง
ก็ได 
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  สําหรับการตรวจสอบดูวาพืชชนิดน้ัน  ๆ  มีเปอรเซ็นตผสมขามเทาไร  
อาจใชวิธีปลูกพืชตางพันธุ  เชน  มีสีเมล็ดตาง ๆ  กัน  นํามาปลูกสลับแถวกันเพื่อ
ตรวจสอบรุนลูกวามีเปอรเซ็นตผสมขามเทาไร  โดยดูจากเปอรเซ็นตการกระจายตัวในรุน
ลูก 
 
  5.6.6  การผสมตัวเองไมติด  (self-incompatibility)  หมายถึง  กรณีที่พืช
มีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย  แตไมสามารถผสมตัวเองได  และไมสามารถผสมขามกับ
ตนที่มีพันธุกรรมเหมือนกันได  เน่ืองจากมีกระบวนการทางชีวเคมีบางอยางมายับยั้งการ
งอกของ  pollen  tube  ลักษณะการผสมตัวเองไมติดน้ีถูกควบคุมโดยยีน  1-2  คู  พบใน
พืชหลายตระกูล  เชน  Cruciferae,  Compositae,  Gramineae,  Solanaceae,  
Rosaceae,  Leguminosae  เปนตน 
 
  การผสมตัวเองไมติดแบงเปน  3  ชนิด คือ 
  1)  gametophytic incompatibility  พืชจะผสมติดหรือไมข้ึนกับยีโนไทป
ของหนวยสืบพันธุของเกสรตัวผู  โดยเกสรตัวผูจะไมงอกหรืองอกไดชามากบนยอดเกสร
ตัวเมียที่มียีโนไทปเหมือนกัน  ลักษณะนี้ถูกควบคุมโดยยีนเพียงคูเดียวแตเปน  multiple 
alleless  คือ  S1,  S2,  S3,.....Sn  พบใน  Nicotiana sanderae 
         
               ตัวผู                  S1S2                         S2S3                          S3S4

ตัวเมีย 
S1S2                                                    -       S1S3, S2S3  S1S3, S2S3, S1S4, S2S4

S2S3    S1S2, S1S3         -            S2S4, S3S4

S3S4      S1S3, S2S3, S1S4, S2S4    S2S3, S2S4                                             - 

 

 

 จากไดอะแกรมขางบนนี้จะสังเกตเห็นวาถายโีนไทป  gamete  ของเกสรตัวผูตัว
ใดที่เหมือนกับ  gamete  ของเกสรตัวเมีย ก็จะไมสามารถผสมกันได 
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 2)  sporophytic incompatibility  ในกรณีน้ีละอองเกสรตัวผูจะงอกบนยอดเกสรตัว
เมียไดหรือไมข้ึนกับ  diploid  genotype  ของตนพอ  ซ่ึงลักษณะนี้ถูกควบคุมโดยยีน
เพียงคูเดียว แตเปน multiple alleles  และ  S  alleles  ที่ควบคุมลักษณะนี้จะขมกัน
ตามลําดับ  คือ  S1 > S2 > S3 >.....Sn  สวนในตนแม  S  alleles  แตละตัวจะไมมีการขม
กัน  (no dominance effect)  พบในพืชพวก  Compositae, Cruciferae  เชน  Brassica 
oleracea, Rhaphanus sativus  (แรดิช)  กรณีของ  sporophytic incompatibility  น้ีถาทํา
การผสมสลับพอสลับแมกัน  (reciporocal cross)  ก็อาจจะทําใหมีการผสมตัวเองติด
หรือไมติดแตกตางกันได 
 
ตัวเมีย   ตัวผู  หนวยสืบพันธ  ยีโนไทปของ  F1 
                         เพศผู 
S1 S2   S1 S2    - 
S1 S2   S2 S3    - 
S2 S3   S1 S2     S1 S2         S1 S2,S1 S2,S1 S3, S2 S3

S1 S2   S3S4     S3 S4         S1 S3,S2 S3,S1 S4, S2 S4 

 

 การพิจารณาวาจะผสมติดหรือไมใหดูฟโนไทปของตนพอกอน  ถาฟโนไทปไม
เหมือนกับ  gamete  ของตนแม  ตนพอก็จะสราง  gamete  ไดและผสมไดตามปกติ  
ถาฟโนไทปของตนพอไปเหมือน  gamete  ของตนแมตัวใดตัวหน่ึงก็จะทําใหไมสามารถ
ผสมไดเลย  การผสมตัวเองไมติดชนิดน้ีจึงได  F1  ที่ครบถวนทุกยีโนไทป  หรือไม
สามารถผลิต  F1  ไดเลยแมเพียงคร่ึงเดียว จึงตางกับ  gametophytic incompatibility 
 3)  heteromorphic incompatibility  เปนการผสมตัวเองไมติดที่เน่ืองมาจาก
โครงสรางของดอก  พบในพืชพวก  Primula  โดยพืชชนิดน้ีมีดอก  2  แบบคือ  thrum  
ซ่ึงจะมีอับเรณูอยูเหนือยอดเกสรตัวเมีย  และแบบ  pin  ซ่ึงมีอับเรณูอยูตํ่ากวายอดเกสร
ตัวเมีย 
 จากการศึกษาพบวาดอกแบบ  thrum  และ  pin  ไมสามารถผสมตัวเองได  
สันนิษฐานวาอาจจะเนื่องมาจากโครงสรางของดอกไมเอื้ออํานวย  แตถาเปนกรณีของ  
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pin  ก็นาจะผสมได  ดังนั้นจึงมีการศึกษาตอไป  พบวา ถาเอา  thrum x pin  ก็จะไดลูกที่
มีอัตราสวนของ  thrum : pin = 1 : 1  จึงสันนิษฐานวาความจริงแลวการผสมตัวเองไมติด
แบบน้ีก็คือ  sporophytic incompatibility  น่ังเอง  โดยยีนเดนคือ  S  จะขมยีนดอยคือ  s  
และ  Ss  (thrum) x ss (pin)  จะไดลูกที่มีอัตราสวนของยีโนไทป เปน Ss :ss = 1 : 1 
 ในบางครั้งพบวาอาจจะมีดอกของ  Primula  ที่มีอับเรณูและยอดเกสรตัวเมียยาว
เทากันเรียก  long homostyle  ซ่ึงนาจะเกิดจาก  crossing over  ระหวางยีนที่อยูใกลชิด
กันมาก 
 
 วิธีแกไขการผสมตัวเองไมติด 
 1. ใชวิธีลอกผิวหนาของยอดเกสรตัวเมียซ่ึงเช่ือวาเปนแหลงผลิตสารที่ควบคุมการ
งอกของละอองเกสรตัวผู 
 2.  ทํา bud pollination  คือการนําเอาละอองเกสรตัวผู  ที่แกเต็มที่แลวไปผสมกับ
เกสรตัวเมีย ที่ยังออนอยู กอนที่บริเวณยอดของเกสรตัวเมียจะเร่ิมผลิตสารที่เปนพิษตอ
การงอกของละอองเกสรตัวผู 
 3.  ทําการผสมเกสรในที่ที่มีอุณหภูมิตํ่าเพราะเชื่อวาในที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า
กระบวนการสรางสารพิษจะเกิดชา 
 4.  การทําให  S alleles  เกิดการกลายพันธุ  (mutation)  โดยการใชรังสีหรือ
สารเคมี 
 
 หลักฐานทางชีวเคมีเกี่ยวกับสาเหตุของการผสมตัวเองไมติด 
 เช่ือกันวากระบวนการเกิดการผสมตัวเองไมติดน้ันจะเหมือนกับระบบการสราง  
antigen  ของสัตว  ซ่ึงรางกายของสัตวจะไมยอมรับสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเขาไปใน
รางกาย  มีการทดลองเอาโปรตีนที่สกัดไดจากยอดเกสรตัวเมียไปฉีดเขาในกระตาย
เพ่ือใหกระตายผลิต  antiserum  แลวนํา  antiserum  มาทดสอบกับโปรตีนที่สกัดไดจาก
ยีโนไทปตาง ๆ ปรากฏวา  proein  ที่สกัดจาก  genotype  ที่เหมือนกันจะทําปฏิกิริยากัน  
Nasrallah et al. (1970)  ไดเสนอแนะกลไกการเกิดการผสมตัวเองไมติดวา "แตละ  S 
allele  จะสรางโปรตีนตางชนิดกัน ซ่ึงอาจจะตางกันเพียงกรดอะมิโนบางตัว  และโปรตีนที่
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ไดจะทํางานคลาย ๆ  กับเปนตัวควบคุมการสรางเอ็นไซม  ซ่ึงจําเปนสําหรับกระตุนให
ละอองเกสรตัวผูงอกเมื่อตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย 
 5.6.7  ตัวผูเปนหมัน  (male sterility) 
 พืชก็เหมือนมนุษยและสัตวที่อาจจะเกิดเปนหมันได  ทั้งตัวผูและตัวเมีย  แต
สําหรับในพืชแลว  male sterility  หมายถึง  เกสรตัวผูเปนหมันซ่ึงเปนลักษณะที่มี
ประโยชนมากในการปรับปรุงพันธุพืชและโดยเฉพาะการนํามาใชประโยชนในการผลิตพืช
ลูกผสม  (F1  hybrid) 
 การเปนหมันของตัวผูจะมีหลายแบบ เชน  pollen sterility  คือ  ไมมีละอองเกสร
ตัวผูเกิดขึ้น  staminal sterility  คือไมมีเกสรตัวผู  (stamen)  เกิดขึ้น และ  structural 
sterility  หมายถึง 
อับละอองเกสรตัวผูไมแตกออกมา  ทําใหละอองเกสรตัวผูไมสามารถปลิวออกไปผสมกับ
เกสรตัวเมียได 
 ตัวผูเปนหมันมี  3  แบบ  คือ 
 1)  genetic male sterility  การเปนหมันชนิดน้ีมีสาเหตุมาจากยีนดอยเพียงคู
เดียว  (ms)โดยพืชที่มียีโยไทป  msms  จะเปนหมัน  สวนตนที่มียีโนไทป  แบบ  Msms  
หรือ  MsMs  จะสามารถผลิตละอองเกสรตัวผูไดตามปกติ  พบในพืชพวก  ขาว  ขาวสาลี  
ขาวบารเลย  มะเขือเทศ  มันฝรั่ง  ฯลฯ  การเปนหมันแบบนี้มีประโยชนในการปรับปรุง
ประชากรของพืช  (population improvement)  โดยวิธีการคัดเลือกพันธุซํ้า  (recurrent 
selection)   และอาจใชในการผลิตเมล็ดพันธุพืชลูกผสมได  แตตองหายีนตัวอื่นที่อยูติด
กับยีนน้ี  (linked gene)  เพ่ือเปนเคร่ืองหมาย  เชน  ในขาวบารเลยและขาวสาลีจะสังเกต
ไดงาย เพราะชอดอกที่เปนหมันจะไมแนนเหมือนชอดอกปกติ  และเม่ือดอกบานกลับดอก
จะเปดนานกวาปกติ 

2) cytoplasmic male sterility  การเปนหมันชนิดน้ีข้ึนอยูกับหนวยพันธุกรรม
บางชนิดที่อยูใน  cytoplasm 
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                 เปนหมัน  sterile    ไมเปนหมัน (fertile หรือ normal) 
 การเปนหมันแบบนี้มีประโยชนมากในพวกไมดอก เพราะลูกผสมที่เปนหมักจะไม
มีการผสมเกสร  ทําใหดอกบานไดนานและทน  นอกจากนี้แลวอาจใชผลิตพืชลูกผสมที่ใช
ประโยชนจากสวนหัวใบหรือตน  แตไมเหมาะสําหรับพืชที่ขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือใช
ประโยชนจากเมล็ด  เพราะลูกผสมที่ไดจะเปนหมันทั้งหมด จึงไมสามารถสรางเมล็ดได 
 3)  cytoplasmic genetic male sterility  การเปนหมันแบบน้ีจะเกิดจากปฏิกิริยา
รวมกันระหวางยีนในไซโตพลาสซึมและในนิวเคลียส  โดยยีนในนิวเคลียสจะมียีนชนิด  
"restorer gene" คือ ยีนที่ทําใหไซโตพลาสซึมกลับคืนไปเปนปกติไดอีก 

 

 การเปนหมันชนิดน้ีมีประโยชนมากในการใชผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม   (F1  hybrid)  
ในเชิงการคาเพราะวาเกษตรกรไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชไดอีก  ตองมาซื้อกับผูผลิต
เมล็ดพันธุทุกครั้งที่ตองการปลูก 
 ข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุพืชลูกผสม  (F1  hybrid)   
 การผลิตเมล็ดพันธุพืชลูกผสมโดยใชประโยชนจากการเปนหมันแบบ  
cytoplasmic genetic male sterility  จะตองประกอบไปดวยพืชพันธุแท  3  ชนิด คือ 
 1)  A-line  เปนสายพันธุแมที่ใชในการผลิตลูกผสม 
 2)  B-line  เปนสายพันธุแมที่ใชอนุรักษสายพันธุแม (เรียกสายพันธุอนุรักษหรือ  
maintainer) 
 3)  R-line  เปนสายพันธุพอที่จะใชในการผลิตเมล็ดพันธุพืชลูกผสม 
 เพ่ือความเขาใจในการนําระบบการเปนหมันของพืชแบบ  cytoplasmic-genetic 
male sterility  มาใชประโยชนในที่น้ีจึงขอยกตัวอยางการผลิตเมล็ดพันธุขาวฟางลูกผสม  
(F1  hybrid)  ที่บริษัทเมล็ดพันธุพืชดําเนินการดังน้ี 
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 ข้ันตอนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวฟางลูกผสม 
 การผลิตเมล็ดพันธุขาวฟางลูกผสมในทางการคานั้นจะตองใชขาวฟางสายพันธุแท  
3  ชนิดคือ 
 1.  A-line  ซ่ึงเปนสายพันธุที่เปนหมันและใชเปนพันธุแม 
 2.  B-line  ซ่ึงเปนสายพันธุที่ไมเปนหมัน และใชเปนตัวอนุรักษ  (maintainer)  
ลักษณะเปนหมันของ  A-line  พันธุ  B-line  จะมีลักษณะภายนอกเหมือน  A-line  ทุก
ประการ  (เรียกวาเปน isogenic line กัน)  ยกเวน B-line  ไมเปนหมันเทานั้น และ B-line 
จะตองมี  non-restorer gene  (ยีนที่ไมทําใหกลับคืนไปเปนตนปกติ)  กับ A-line ซ่ึงเมื่อ
ผสมกับ A-line  แลวจะได A-line  เหมือนเดิม 
 3. R-line  เปนสายพันธุพอซ่ึงมี  restorer gene  กับ A-line  คือเม่ือผสมกับ A-
line  แลวจะไดลูกผสมที่ไมเปนหมัน และใชเมล็ดปลูกเปนการคาได  (commercial 
hybrid) 
 ในทางการคาแลวขาวฟางลูกผสมมักจะผลิตตามกรรมวิธีเปนสวนใหญ  ซ่ึงเรา
เรียกวาเปนพวกลูกผสมเดี่ยว  (single cross)  แตบางครั้งอาจจะดัดแปลงใหไดลูกผสม
ชนิดอื่น ๆ  บางก็ได  เชน  การผสมสลับระหวาง A-line  กับ B-line  ของอีกพันธุหน่ึงซ่ึง
ลูกผสมที่ไดน้ีอาจจะเรียกวาลูกผสมสามทาง  (three way  cross)  หรือบางครั้งอาจจะ
คลุกเมล็ด R-line  หลาย ๆ  สายพันธุที่คัดเลือกลักษณะตาง ๆ ตามตองการ  เพียงแตมี
ลักษณะบางอยางแตกตางกันเทานั้น  โดยคลุกเมล็ดเขาดวยกันในอัตราสวนที่เหมาะสม 
ทั้งน้ีเพ่ือแกปญหาการติดเมล็ดตํ่าเนื่องจากดอกตัวผูและดอกตัวเมียบานไมพรอมกันใน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ 
 
 การอนุรักษสายพันธุ A-line 
 ทําไดโดยการปลูกพันธุ A-line  และ B-line  ในแปลงที่หางจากแปลงปลูกขาวฟาง
พันธุอื่น ๆ  (isolated plot)  อยางนอย  200  เมตร  โดยปลูก A-line  แถวสลับกับ B-line  
2  แถว (สัดสวนน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดแลวแตความเหมาะสม)  ไปเร่ือย ๆ และรอบ ๆ  
แปลงควรจะปลูก B-line ลอมรอบอีกช้ันหน่ึง  ทั้งนี้เพ่ือใหละอองเกสรตัวผูจากแถว B-line  
มีการกระจายอยางทั่วถึง แถวปลูกควรจะขวางทิศทางลม  นอกจากนี้ควรศึกษาอายกุาร
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บานของดอกใหดีดวย เพ่ือให  A-line  และ  B-line  ออกดอกพรอม ๆ กัน  เพราะ
ถึงแมวาทั้ง  A-line  และ  B-line  จะเปน  isogenic line  กันก็จริง แตโดยท่ัวไปแลว A-
line  มักจะออกดอกชากวาB-line ประมาณ 2-3 วันนอกจากนี้แลวมีขอควรระวังคือถามี
เมล็ดหรือตนปนมากับ A-line หรือ B-line ตองคัดเมล็ดทิ้งกอนปลูกหรือถอนตนทิ้งกอน
ออกดอก เพราะเมล็ดที่ไดจะบริสุทธิ์หรือไมข้ึนอยูกับทั้ง A-line และ  B-line 
 เม่ือขาวฟางแกเต็มที่แลวจะเก็บเกี่ยวเฉพาะชอดอกที่ไดจากแถว A-line  เทานั้น  
ซ่ึงเม่ือนําไปนวดแลวเมล็ดที่ไดจะเปน A-line  เหมือนเดิม สําหรับแถว B-line  น้ันก็
อาจจะเก็บเมล็ดไวทําพันธุตอไปไดอีก 
 
 การรักษาสายพันธุ B-line 
 ทําเหมือนกับการผลิตเมล็ดพันธุทั่ว  ๆ  ไป  เน่ืองจากไมเปนหมันและสามารถ
ผสมตัวเองได แตตองปลูกใหหางจากแปลงขาวฟางพันธุอื่น  ในทํานองเดียวกับการผลิต 
A-line  ขอควรระวังก็คือถามีเมล็ดปนมาจะตองคัดทิ้งเสียกอน หรือถามีปนก็ตองตัดทิ้ง
กอนที่จะออกดอกเมื่อแกก็เก็บเมล็ดทั้งหมดรวมกันซ่ึงจะไดเมล็ด  B-line  เหมือนเดิม 
 
 การรักษาสายพันธุ  R-line 
 ทําเชนเดียวกับการรักษาสายพันธุ B-line 
 
 การปลูกขาวฟางเพื่อผลิตเมล็ดลูกผสม 
 ทําในลักษณะเดียวกับการผลิต A-line  กลาวคือปลูก A-line  4  แถวสลับกับ R-
line  2  แถว และมีแถวของ R-line  ลอมรอบอีกช้ันหน่ึง  ขอควรระวังก็คือถามีเมล็ดหรือ
ตนปนมากับ  
A-line หรือ R-line  ใหคัดเมล็ดทิ้งกอนปลูกหรือตัดตนทิ้งกอนออกดอก  เพราะความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุลูกผสมที่ไดจะข้ึนอยูกับความบริสุทธิ์ของ A-line และ R-line  ใน
การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมนี้แถวปลูกควรขวางทิศทางลม  เพื่อชวยใหการถายละอองเกสร
ดีข้ึน  สิ่งที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือตองวางแผนปลูกให A-line และ B-line  ออก
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ดอกพรอม  ๆ  กัน  เม่ือเมล็ดแกจะเก็บเกี่ยวชอดอกจากแถว  A-line  เทาน้ัน  และเมื่อนํา
ชอดอกไปนวดแลวเมล็ดที่ไดก็คือเมล็ดพันธุลูกผสมนั่นเอง 
 

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

บทสรุป 
 พืชปลูกที่เราใชประโยชนในดานตาง ๆ อยูน้ีลวนมีวิวัฒนาการมาจากการผสม
พันธุของพืชปา ซ่ึงการผสมนั้นอาจเกิดจากการผสมขามชนิดกัน ผสมขามสกุล  จึงทําให
เกิดความหลากหลายและเกิดความผันแปรของลักษณะพันธุกรรมแตกตางกันออกไป สวน
การสืบพันธุของพืชน้ันเราจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเชน 
การแตกหนอ การเจริญเปนไหล เปนตน และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศซึ่งเกี่ยวของกับ
เพศของพืชที่แทจริง โดยพืชมีดอกน้ันจะมีการปฏิสนธิซอน กลาวคือการผสมครั้งที่หน่ึง
เกิดจากสเปรมเซลลผสมกับเซลลไขแลวเซลลที่ไดจึงเจริญพัฒนาเปนไซโกต และครั้งที่
สองเกิดการผสมระหวางสเปรมเซลลกับโพลารนิวคลีไอดไดเอ็นโดสเปรม ซ่ึงเปนแหลง
อาหารของตนออนน่ันเอง 
 
แบบประเมินผลทายบท 
1. พืชปลูกในปจจุบันไดมาจากแหลงใด ? 
 1) พืชพันธุปา 
 2) พืชพันธุปลูก 
 3) พืชกลายพันธุ 
 4)  ถูกทุกขอ 
2. การผสมขามชนิดกอใหเกิดกระบวนการใดตามมา ? 
 1) introgression 
 2) deletion 
 3) addition 
 4)  ทุกขอ 
3. วิวัฒนาการของพืชปลูกมีหลายขั้นตอนไดแก ? 
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 1) การผสมขามชนิด 
 2) การเกิดโพลิพลอยดี้ 
 3) การกลายพันธุ 
 4)  ทุกขอ 
4. การเพิ่มชุดโครโมโซมโดยชุดที่เพ่ิมข้ึนมาเหมือนชุดเดิมเรียกวา ? 
 1) allopolyploid 
 2) autopolyploid 
 3) chromosome polyploid 
 4)  ถูกทุกขอ 
5. กระบวนการ introgression หมายถงึขอใด ? 
 1) ช้ินสวนของโครโมโซมถูกถายทอดไปสูพืชชนิดหน่ึง 
 2) การหายไปของโครโมโซม 
 3) การเพิ่มข้ึนของโครโมโซม 
 4) การการลดลงของชิ้นสวนของโครโมโซม 
6. ขาวสาลีเกิดจากการผสมแบบใด ? 
 1) การผสมขามชนิด 
 2) การผสมขามสกุล 
 3) การผสมในชนิดเดียวกัน 
 4)  การผสมในสกุลชนิดเดียวกัน 
7. การเพิ่มข้ึนของชุดโครโมโซม ถามีชุดที่เพ่ิมข้ึนมาตางจากชุดเดิมเรียกวา ? 
 1) allopolyploid 
 2) autopolyploid 
 3) chromosome polyploid 
 4)  ถูกทุกขอ 
8. สารที่ทําใหเกิดการกอกลายพันธุในพืชเรียกวา ? 
 1) mutagent 
 2) chemical 
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 3) hormone 
 4)  ถูกทุกขอ 
9. เกณฑใดที่ใชกําหนดใหพื้นที่น้ันเปนถิ่นกําเนิดพืชไดแก ? 
 1) มีพืชพันธุปาและมีการกลายพันธุ 
 2) fossil 
 3) มีพื้นที่เปนหุบเขา 
 4)  ถูกทุกขอ 
10. ตามแนวคิดของ vavilov แบงถิ่นกําเนิดพืชไดเปนกี่ถิ่น ? 
 1) 6 ถิ่น 
 2) 8 ถิ่น 
 3) 10 ถิ่น 
 4)  12 ถิ่น 
11. ประเทศจีน พืชที่กําเนิดในถิ่นน้ีคือ ? 
 1) ถั่วเหลือง 
 2) ขาว 
 3) พริกไทย 
 4)  กระเทียม 
12. อเมริกาใต พืชท่ีกําเนิดในถิ่นน้ีคือ ? 
 1) มันฝรั่ง 
 2) มะเขือเทศ 
 3) ยางพารา 
 4)  ถูกทุกขอ 
13. ขาวถือกําเนิดในประเทศใด ? 
 1) อินเดีย 
 2) จีน 
 3) อบิสสิเนีย 
 4)  เมดิเตอรเรเนียน 
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14. ถิ่นอบิสสิเนียใหกําเนิดพืชชนิดใด ? 
 1) ขาวบาเลย 
 2) ถั่วลันเตา 
 3) กะหล่ํา 
 4)  อัลฟลฟา 
15. เมดิเตอรเรเนียน เปนถิ่นกําเนิดพืชชนิดใด ? 
 1) ขาวโพด 
 2) ยางพารา 
 3) ขาวสาลี 
 4)  สับปะรด 
การสืบพันธุของพืช 
16. สวนของพืชที่ใชในการขยายพันธุ ซ่ึงเปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเรียกวา ? 
 1) โคลน 
 2) เมล็ด 
 3) ใบพืช 
 4)  ผล 
17. พืชชนิดใดมีลําตนแบบ stolon ? 
 1) สตรอเบอรี่ 
 2) ขาว 
 3) พริกไทย 
 4)  กระเทียม 
18. พืชชนิดใดมีลําตนแบบเดียวกับกระเทียม ? 
 1) หอม 
 2) ทิวลิป 
 3) หญาแพรก 
 4)  ขอ 1) และขอ 2 ถูก 
19. พืชท่ีมีลําตนแบบ corm คือ ? 
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 1) เผือก 
 2) มันเทศ 
 3) มันฝรั่ง 
 4)  กระเทียม 
20. เมล็ดพืชที่เจริญมาจากสวนของรังไขโดยไมไดรับการผสมเรียกวา ? 
 1) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 2) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
 3) อโปมิกซิส 
 4)  โคลน 
21. vegetative apomixis พบในพืชชนิดใด ? 
 1) ปานศรนารายณ 
 2) หอมหัวใหญ 
 3) ลิ้นมังกร 
 4)  ทุกขอ 
22. เมล็ดเจริญจากรังไขและนิวเซลลัสมีพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการเรียกวา ? 
 1) adventitious embryony 
 2) parthenogenesis 
 3) embryo genesis 
 4)  ทุกขอ 
23. การสืบพันธุแบบอาศัยของพืชมีดอกขอใดกลาวถูกตอง ? 
 1) มีระยะสปอโรไฟตเดน 
 2) มีระยะแกมีโตไฟตเดน 
 3) เกิดการปฏิสนธิสองครั้ง 
 4)  ขอ 1) และ 2) ถูกตอง 
24. สวนของดอกไมที่มีสีสันสวยงามใชลอแมลงผสมเกสรคือ ? 
 1) ฐานรองดอก 
 2) กลีบดอก 

168 AG 103 



 3) กลีบเลี้ยง 
 4)  เกสรตัวเมีย 
25. โพลารนิวคลีไอ ภายในรังไขมีชุดโครโมโซมจํานวนเทาใด ? 
 1) จํานวน 2 ชุด 
 2) จํานวน 3 ชุด 
 3) จํานวน 4 ชุด 
 4)  จํานวน 5 ชุด 
26. กอนการผสมกับไข เจเนอเรทีฟ นิวเคลียส มีการแบงตัวแบบใด ? 
 1) meiosis 
 2) mitosis 
 3) binary fission 
 4)  ทุกขอ 
27. double fertilization ผลที่เกิดขึ้นคือ ? 
 1) ไซโกต 
 2) เอนโดสเปรม 
 3) นิวเซลลัส 
 4)  1) และ 2) ถูกตอง 
28. เกสรจากตางที่กันผสมกับไขและโพลารนิวคลีไอในรังไขเดียวกันเรียกวา ? 

1) homozygote 
 2) heterozygote 
 3) heterofertilization 
 4)  homofertilization 
29. พืชท่ีผสมตัวเองถามีการถายละอองเกสรเกิดข้ึนกอนดอกบาน เรียกวา ? 

1) chasmogamy 
 2) allogamy 
 3) cleistogamy 
 4)  ทุกขอ 
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30. มะละกอ จัดเปนพืชที่มีการสืบพันธุในลักษณะใด ? 
1) protrandy 

 2) diecious 
 3) monoecious 
 4)  protogyny 
31. พืชท่ีมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันอยูบนตนเดียวกัน เรียกวา ? 

1) protrandy 
 2) diecious 
 3) monoecious 
 4)  protogyny 
32. พืชท่ีมีเกสรตัวเมียแกกอนเกสรตัวผูเรียกวา ? 

1) protrandy 
 2) diecious 
 3) monoecious 
 4)  protogyny 
33. ลักษณะที่ละอองเกสรตัวผูไมงอกหรืองอกไดชาบนยอดเกสรตัวเมียเรียกวา ? 

1) sporophytic incompatibility 
 2) gametophytic incompatibility 
 3) heteromorphic incompatibility 
 4)  homomorphic incompatibility 
34. ดอกไมแบบ thrum มีลักษณะแบบใด ? 
 1) อับเรณูอยูเหนือยอดเกสรตัวเมีย 
 2) อบัเรณูอยูตํ่ากวายอดเกสรตัวเมีย 
 3) อับเรณูอยูระดับเดียวกันกับยอดเกสรตัวเมีย 
 4)  1) และ 2) ถูกตอง 
35. วิธีการแกไขการผสมตัวเองไมติดควรแกไขอยางไร ? 
 1) การลอกผิวหนายอดเกสรตัวเมีย 
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 2) การทํา bud pollination 
 3) การผสมเกสรในที่อุณหภูมิตํ่า 

4) ถูกทุกขอ 
 

เฉลยแบบประเมินผล 
1. 1)  2. 1)   3. 4)   4. 2)   5. 1)   6. 1)      7. 2) 
8. 1)  9. 4)  10. 2)   11. 1)   12. 4)   13. 1)      14. 1)  
15. 3)  16. 1)   17. 1)   18. 4)   19. 1)   20. 3)      21. 4)  
22. 1)  23. 4)   24. 2)   25. 1)   26. 2)   27. 4)      28. 3)  
29. 1)  30. 2)   31. 3)   32. 4)   33. 2)   34. 1)      35. 4) 
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