
AG 103   33 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้เม่ืออ่านบทท่ี 1 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 
 

1. สามารถอธบิายถงึปญัหาการขาดแคลนปจัจยัสีข่องมนุษยแ์ละวธิกีารแกป้ญัหาได ้
2. สามารถอธบิายความส าคญัทีม่นุษยต์อ้งผสมพนัธุพ์ชืได ้
3. อธบิายถงึสาขาวชิาต่าง ๆทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการผสมพนัธุพ์ชืได ้
4. เขา้ใจถงึหลกัการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืได ้
5. สามารถเปรยีบเทยีบขอ้แตกต่างระหวา่งพชืไรแ่ละพชืสวนได ้
6. สามารถอธบิายถงึการประยกุตใ์ชก้ารผสมพนัธุพ์ชืแกป้ญัหาเศรษฐกจิของประเทศ

ในอนาคตได ้
 
เน้ือหาในบทท่ี 1 ประกอบด้วย 

1. ค าน า 
2. ปญัหาการเพิม่ของประชากรมนุษยแ์ละการขาดแคลนปจัจยัสี ่
3. การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื 
4. วทิยาการสาขาต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบังานดา้นการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื 
5. บทสรปุ 
6. แบบประเมนิผลทา้ยบท 
7. เฉลยแบบประเมนิผลทา้ยบท 

 
 
 
 
 

บทท่ี  1 
บทบาทและความส าคญัของการผสมพนัธุพื์ช 
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1.1 บทน า 
ในอดตีมนุษยไ์ดท้ าการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ โดยวธิผีสมระหว่างเกสรเพศ

ผูแ้ละเกสรเพศเมยีทีเ่ป็นพนัธุ์ดแีลว้สงัเกตรุ่นลูกที่เกดิขึน้ว่ามลีกัษณะดขีึน้กว่ารุ่นพ่อแม่
หรอืไม ่หากแต่การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืวธิดีงักล่าวนัน้ตอ้งใชเ้วลานานและในบางครัง้ผลทีไ่ด้
กไ็ม่ไดเ้ป็นตามทีค่าดหวงัไวเ้สมอไป หรอืบางครัง้อาจได้ลกัษณะทีเ่ราไม่ต้องการเขา้ไป
ด้วย จงึท าใหน้ักวทิยาศาสตร์คดิคน้วธิทีีจ่ะประหยดัเวลา และให้ผลทีน่่าพอใจตามทีเ่รา
คาดหวงัไว ้แมใ้นต่างประเทศการปรบัปรุงพนัธุ์พชืแบบดัง้เดมิเริม่ตัง้แต่ก่อน 700 BC 
ชาวแอสซเีรยีนและบาบโิลเนียนส ์ได้ใชเ้ทคนิคการผสมเทยีม (Artificially pollination) 
โดยท าการทดลองกบัตน้ date plam  

ช่วงในโลกก าลงัขาดแคลนอาหารเนื่องจากประชากรเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ซึ่งอยู่
ในช่วงปีคริสต์ศกัราช 1960-1970 จึงเป็นช่วงเวลาที่ท าให้มีการปฏิวตัิเขยีว (green 
revolution) เพื่อปรบัปรุงคุณภาพของพืชให้เพียงพอกบัความต้องการตามจ านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศทีพ่ฒันา เช่น สหรฐัอเมริกา ได้มกีาร
คน้ควา้วจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารเกษตร เพื่อเร่งเพิม่ผลผลติใหม้ากขึน้ เช่น การเพิม่
ผลผลติของขา้วสาล ีใหม้ผีลผลติสงูโดย นอรแ์มน อ ีโบรลาจ (Norman E. Borlaug) ผูซ้ึง่
ไดร้บัรางวลัโนเบล ในปี ครสิตศกัราช 1970 
 

การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืเป็นศาสตรส์าขาหน่ึง  ซึง่น าความรูท้างดา้นพนัธุศาสตรม์า
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่มวลมนุษยชาต ิ  ค าวา่การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืนัน้ตรง
กบัค าวา่ crop improvement  ซึง่ความหมายของค านี้จะรวมเอาการปรบัปรงุวธิกีารทาง
เขตกรรม (cultural practice improvement)  เอาไวด้ว้ย  แต่จรงิ ๆ แลว้  เนื้อหาวชิา
ทางดา้นการปรบัปรงุพนัธุ์พชืนี้จะ หมายถงึ  การผสมพนัธุพ์ชืเป็นหลกั  จงึนิยมใชค้ าวา่  
plant breeding  ส าหรบัวชิาน้ี ซึง่  Poehlman and Sleper (1995)  ไดใ้หค้ าจ ากดัความ
ไวว้า่  "Plant breeding is the art and the science of improving the heridity of plant 
for the benefit of humankind" 
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 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจงึมเีป้าหมายส าคญัอยูท่ีก่ารแกป้ญัหาการขาดแคลนปจัจยัสี่
ของมนุษยเ์ป็นส าคญั คอื อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งหม่และยารกัษาโรค  ซึง่
องคป์ระกอบขัน้พืน้ฐานของทกุปจัจยัดงักล่าวลว้นมาจากพชืทัง้นัน้ 
 
1.2  ปัญหาการเพ่ิมของประชากรมนุษยแ์ละการขาดแคลนปัจจยัส่ี 

ในจ านวนปจัจยัสีเ่หล่าน้ี อาหารนบัเป็นปจัจยัข ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยม์คีวามตอ้งการ
มากทีส่ดุโลกจะสงบสขุไดต้อ้งมคีวามสมดุลระหวา่งประชากรมนุษยแ์ละอาหารทีจ่ าเป็นต่อ
การด ารงชวีติ Thomas Robert Malthus (1798)   นกัเขยีนชาวองักฤษไดก้ล่าวไวว้า่  
อตัราการเพิม่จ านวนประชากรของโลกเป็นแบบเรขาคณิต  (geometric rate)  คอื  1-2-4-
8-16......  แต่อตัราการเพิม่ของอาหารจะเป็นแบบเลขคณิต  (arithmetic rate)  คอื 1-2-3-
4-5.......  ดงันัน้  ถา้ไมเ่กดิสงครามหรอืภยัพบิตัติ่าง ๆ มาหยดุยัง้การเพิม่ของประชากร
โลกแลว้  มนุษยจ์ะตอ้งประสบกบัการขาดแคลนอาหารอยา่งแน่นอน  โดย  Malthus  ได้
ท านายวา่  ประเทศองักฤษจะเกดิการขาดแคลนอาหารในกลางศตวรรษที ่ 19  ค าท านาย
ของเขายงัคลาดเคลื่อนไปบา้ง  แต่กอ็าจจะเป็นจรงิไดใ้นอนาคต  เหตุทีค่ าท านายของเขา
ยงัไมเ่ป็นความจรงิ  กเ็พราะมนุษยไ์ดม้กีารคดิคน้วทิยาการสมยัใหมใ่นการปรบัปรงุพนัธุ์
พชืและปรบัปรงุวธิกีารผลติใหไ้ดอ้าหารปรมิาณมากขึน้  รวมทัง้มกีารขยายพืน้ทีป่ลกู เพือ่
ผลติอาหารใหไ้ดพ้อเพยีงกบัความตอ้งการของมนุษย ์
 
 จากขอ้มลูของส านกัส ามะโนครวัประชากร  ณ  กรงุวอชงิตนั  ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา  ไดป้ระมาณการจ านวนประชากรมนุษย ์  ในแต่ละยคุตัง้แต่อดตีจนถงึ
อนาคต พบวา่ ในศตวรรษที ่  21  ทีก่ าลงัจะมาถงึนี้  โลกจะมจี านวนประชากรรวมทัง้สิน้  
ประมาณ  61,000  ลา้นคน ววิฒันาการของมนุษยซ์ึง่เริม่มานานกวา่  2  ลา้นปี  จาก
จ านวนประชากรเพยีงเลก็น้อยและมอีตัราเพิม่ทีต่ ่ามากในระยะแรก ๆ จนกระทัง่เมือ่
ประมาณ  2  พนัปีล่วงมาแลว้ คาดวา่มจี านวนประชากรประมาณ  300  ลา้นคนหรอื
มากกวา่จ านวนประชากรในประเทศสหรฐัอเมรกิาในปจัจุบนัเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้  แต่เมือ่
ถงึ ปี  ค.ศ. 2000  นัน้  จ านวนประชากรจะเพิม่ขึน้มากกวา่  20  เทา่ของเมือ่  2 พนัปี
ก่อน  อยา่งไรกต็ามเมือ่เทยีบสดัสว่นระยะเวลาววิฒันาการของมนุษยร์ะหวา่ง  ค.ศ.1  ถงึ 
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2000  กบัระยะเวลาทัง้หมดของประวตัศิาสตรม์นุษยชาตทิีม่มีานานกวา่  2  ลา้นปี  ก็
นบัวา่น้อยมาก  เพราะเป็นเพยีงแค ่ 0.1  เปอรเ์ซน็ตข์องประวตัศิาสตรม์นุษยชาตเิทา่นัน้  
ในชว่งระหวา่งปี ค. ศ. 1  ถงึ  1650  จ านวนประชากรของมนุษยเ์พิม่ขึน้ชา้มาก เพราะวถิี
ชวีติทีต่อ้งต่อสูก้บัภยัรอบดา้น ประมาณวา่มอียูเ่พยีง  300-500  ลา้นคนเท่านัน้  หลงัจาก
นัน้  อตัราการเพิม่ของจ านวนประชากรสงูขึน้อยา่งน่าตระหนก (population bomb)  ซึง่
ท าใหเ้กดิวกิฤตกิารณ์จ านวนประชากร (population crisis)  และเหน็นผลไดช้ดัเจนใน
เมอืงใหญ่ ๆ ของโลก เชน่  วยอรค์  โตเกยีว  มก็ซโิก เซีย่งไฮ ้ เซาเปาโล  ปกักิง่  บอม
เบย ์  กลักตัตา  เป็นตน้  สาเหตุทีจ่ านวนประชากรเพิม่ขึน้มากในชว่งหลงั ๆ นี้  เพราะ
มนุษยม์วีถิชีวีติทีส่ะดวกสบายขึน้  การเกษตร  การแพทยแ์ละสาธารณสขุ มี
ความกา้วหน้ามากขึน้ ท าใหอ้ตัราการเสยีชวีติต ่ากวา่อตัราการเกดิในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 จากขอ้มลูในตารางที ่  1.1  จะเหน็ไดว้า่ในขณะทีจ่ านวนประชากรเพิม่ขึน้นัน้ พชื
อาหารทีส่ าคญัของมนุษย ์ 4  ชนิดคอื  ขา้วสาล ี ขา้ว  ขา้วโพดและมนัฝรัง่  กม็ปีรมิาณ
เพิม่ขึน้ดว้ย ท าใหป้รมิาณอาหารยงัเพยีงพอกบัความตอ้งการของมนุษย ์เหน็ไดช้ดัเจนวา่ 
พชือาหารทัง้  4  ชนิดดงักล่าว  มกีารพฒันาเรือ่งพนัธุแ์ละเทคโนโลยใีนการผลติ จงึท าให้
ผลผลติเฉลีย่สงูขึน้  โดยล าดบัอยา่งไรกต็ามปรมิาณผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ระยะแรก ๆ  นัน้  
เกดิจากการขยายพชืทีป่ลกูเป็นสว่นใหญ่ (หรอืทีเ่รยีกวา่  การเพิม่ผลผลติในแนวราบ)  
แต่หลงัจากปี  ค. ศ.  1980  เป็นตน้มา  ทกุพชืเริม่มพีืน้ทีป่ลกูคงที ่และไมส่ามารถขยาย
พืน้ทีป่ลกูออกไปไดอ้กีแลว้  เพราะเริม่มกีารแยง่พืน้ทีก่บัความตอ้งการเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั
และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ดงันัน้การเพิม่ผลผลติต่อหน่วยพืน้ที ่  (หรอืที่
เรยีกวา่  การเพิม่ผลผลติในแนวดิง่)  จงึมคีวามส าคญัมากขึน้โดยล าดบั การเพิม่ผลผลติ
ต่อหน่วยพืน้ทีน่ี้สามารถท าไดโ้ดย 
 ก.  การใชว้ธิกีารทางเขตกรรมทีถู่กวธิ ี  ไดแ้ก่  การเตรยีมดนิใหเ้หมาะกบัชนิด
ของพชื  มกีารใสปุ่๋ ยก าจดัวชัพชื  ป้องกนัก าจดัโรคและแมลง  มกีารใหน้ ้าชลประทาน  
ตลอดจนใชร้ะบบปลกูพชื (cropping  systems)   เขา้มาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้
ทีด่นิใหส้งูขึน้  เชน่  การปลกูพชืแซม  (intercropping)  การปลกูพชืเหลื่อมฤด ู  (relay  
cropping)  และการปลกูพชืต่อเน่ืองหรอืพชืหมนุเวยีน  (sequential  หรอื  rotational  
cropping)  เป็นตน้ 
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 ข.  ใชเ้ครือ่งจกัรกลทุน่แรงในการผลติ  ตลอดจนใชว้ทิยาการหลงัเกบ็เกีย่ว ชว่ย
ในการรกัษาคณุภาพของผลผลติดว้ย 
 ค.  ใชเ้มลด็พนัธุด์ทีีผ่า่นการปรบัปรงุมาอยา่งดแีลว้ ซึง่ในสว่นน้ีคอืหน้าทีข่องนกั
ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืโดยตรงในการพฒันาพนัธุพ์ชืใหม ่ๆ ขึน้มา เพือ่สนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพ 
ตารางท่ี  1.1  จ านวนประชากรของโลกเปรยีบเทยีบกบัผลผลติของพชือาหารทีส่ าคญั
ระหวา่ง  ปี  ค.ศ.  1971 - 1990 
ปี ค.ศ.    1970         1975         1980            1985           1990   
ประชากร (ลา้นคน)   3,677          4,078         4,447           4,854         5,295 
ขา้วสาล ี
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นเฮกตาร)์  215.9     227.5          236.9          230.6         231.7 
ผลผลติรวม (ลา้นตนั)    329.0        383.1         446.1        505.7           592.9 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./เฮกตาร)์1,524    1,684           1,883        2,193         2,559 
ขา้ว 
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นเฮกตาร)์  134.3     140.6          144.5          144.5         146.7 
ผลผลติรวม (ลา้นตนั)    311.5        347.4          399.1          472.7        521.1 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./เฮกตาร)์2,320     2,471          2,761         3,272        3,553 
ขา้วโพด 
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นเฮกตาร)์ 108.8      123.1          128.0          129.2        127.4 
ผลผลติรวม (ลา้นตนั)   278.4         335.2          395.9         487.4         479.4 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./เฮกตาร)์ 2,558   2,722          3,093         3,771         3,760 
มนัฝรัง่ 
พืน้ทีป่ลกู (ลา้นเฮกตาร)์ 20.0       19.1            18.0            18.6           17.7 
ผลผลติรวม (ลา้นตนั)   275.9       266.0          230.3          283.5        267.6 
ผลผลติเฉลีย่ (กก./เฮกตาร)์ 13,745 13,895        12,828        15,264      15,094 
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1.3  การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื 
 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื  หมายถงึ  การปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมของพชื  
เพือ่ใหไ้ดพ้ชืพนัธุใ์หมท่ีด่กีวา่เดมิ ลกัษณะทีด่กีวา่เดมิน้ีไดแ้ก่ 
 ก.  ผลผลติ  ซึง่หมายถงึผลผลติจากสว่นของพชืทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกจิ  
เชน่ เมลด็ของธญัพชืและถัว่ต่าง ๆ  ล าตน้หรอืหวัของพชืผกัและพชือาหารสตัว ์  เสน้ใย
ชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ข.  คณุภาพ  เชน่  คณุคา่ทางอาหารสงู  มเีปอรเ์ซน็ตโ์ปรตนีหรอืน ้ามนัสงูขึน้หรอื
มรีสชาต ิรปูรา่งและลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
 ค.  ทรงตน้และการเจรญิเตบิโต  เชน่  มลี าตน้ตัง้ตรงแขง็แรงไมห่กัลม้งา่ย  ไม่
แตกกิง่  เพือ่ใหเ้หมาะสมส าหรบัการใชป้ลกูเป็นพชืแซมในระบบปลกูพชื  ไมไ่วต่อชว่ง
แสง  เพือ่ใชป้ลกูและใหผ้ลผลติไดต้ลอดทัง้ปี  หรอืมกีารแตกกอและมใีบมาก  ในกรณีของ
พชือาหารสตัว ์ เป็นตน้ 
 ง.  ลกัษณะพเิศษดา้นอื่น  ๆ  เชน่  ลกัษณะตา้นทานโรค  ตา้นทานแมลง  ทนดนิ
เคม็  ทนแลง้หรอืทนต่อน ้าทว่มขงั  เป็นตน้ 
 
1.4  วิทยาการสาขาต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบังานด้านการปรบัปรงุพนัธุพื์ช 
 แมว้า่วชิาการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจะน าความรูท้างดา้นพนัธุศาสตร ์  มาประยกุตใ์ช้
เป็นสว่นใหญ่แต่กม็คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรูใ้นศาสตรส์าขาอื่น ๆ เป็นพืน้ฐานบา้ง  
ทัง้นี้  เพือ่ใหก้ารด าเนนิการคดัเลอืกพนัธุพ์ชื  เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการทาง
วทิยาศาสตร ์ โครงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทัว่ ๆ ไป  ตอ้งเริม่ตน้จากการรวบรวมพนัธุข์ ึน้มา
ก่อน   ผูว้จิยัจงึตอ้งรูจ้กัพชืชนิดนัน้ ๆ เป็นอยา่งดมีาแลว้  เชน่  จดัอยูใ่นสกลุ  (genus)  
อะไร  ชนิด  (species)  ไหน  พชืทีอ่ยูใ่นสกุลเหล่าน้ีมอีะไรบา้งทีอ่าจจะน ามาใชใ้น
โครงการการปรบัปรงุพนัธุไ์ด ้  เป็นตน้  การจะรูว้า่เป็น  พชือะไร  มรีปูรา่งและลกัษณะ
ทางสณัฐานเป็นอยา่งไร  มวีธิกีารสบืพนัธุแ์ละการขยายพนัธุแ์บบไหน  ผูท้ีจ่ะตอบค าถาม
เหล่าน้ีไดจ้ะตอ้งมพีืน้ความรูใ้น  วชิาพฤกษศาสตร ์ (botany)  ซึง่เมือ่ทราบธรรมชาตขิอง
พชืแลว้จะไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารคดัเลอืกพนัธุไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  เพราะพชืผสมตวัเองกบัพชื
ผสมขา้มจะมพีนัธุกรรมทางสายเลอืกแตกต่างกนั  กล่าวคอื พชืผสมตวัเองจะมคีวามเป็น
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พนัธุแ์ท ้  (homozygous)  สงูในขณะทีพ่ชืผสมขา้มจะมคีวามเป็นพนัธุท์าง  
(heterozygous)  สงู  ดงันัน้  วธิกีารทีใ่ชใ้นการปรบัปรงุพนัธุจ์งึแตกต่างกนัออกไป 
 
 พชืทีเ่ป็นพชืไร ่(field crops)  หรอืพชืสวน (horticultural crops)  กจ็ะมจีุดเน้นใน
การปรบัปรงุพนัธุแ์ตกต่างกนั  ในขณะทีพ่ชืไรส่ว่นใหญ่จะเน้นผลผลติในเชงิปรมิาณ
มากกวา่คณุภาพแต่พชืสวนจะเน้นทีก่ารปรบัปรงุคณุภาพมากกวา่ปรมิาณ  เพราะพชืทัง้  
2  ประเภทน้ีต่างกม็ ี จดุขาย  ทีจ่ะตอบสนองต่อผูบ้รโิภคแตกต่างกนั  วธิกีารทีใ่ชใ้นการ
ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื  เหล่าน้ี  จะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั  วชิาพนัธุศาสตร ์ (genetics)  รวมทัง้
ชดุวชิาทีแ่ตกแขนงไปดว้ย  เชน่  เซลลว์ทิยา  (cytology)  เซลลพ์นัธุศาสตร ์ 
cytogenetics)  ซึง่เป็นพืน้ฐานในการสรา้งลกูผสมขา้มชนิด (interspecific hybrids)  หรอื
การสรา้งลกูผสมขา้มสกุล  (intergeneric hybrids)  ตลอดจนการสรา้งพนัธุใ์หม ่  ๆ  ทีม่ี
จ านวนโครโมโซมแปรปรวนไปจากเดมิ  (polyploids)  นอกจากนี้แลว้วทิยาการสมยัใหม่  
โดยเฉพาะเทคโนโลยชีวีภาพของพชื  (plant biotechnology)  กน็บัวา่เป็นศาสตรส์าขา
หน่ึงทีม่บีทบาทส าคญัในวงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืปจัจุบนั  และคงจะยิง่ทวคีวามส าคญัมาก
ขึน้ในอนาคต  ดงันัน้วทิยาการทางดา้นพนัธุศาสตร ์  เทคโนโลยชีวีภาพและชดุวชิาทีแ่ตก
แขนงออกไปเหล่านี้  จงึนบัวา่เป็นกลุ่มวชิาพืน้ฐานทีส่ าคญัทีส่ดุของนกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชื 
 
 นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทกุคน  นอกจากจะมคีวามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์  (science)  
แลว้ควรจะเป็นผูท้ีม่ ีศลิป์ (art)  อยูด่ว้ย  กล่าวคอืผูท้ีจ่ะสามารถคดัเลอืกตน้ทีด่อีอกมาได ้ 
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี  ตาคม  ซึง่การทีจ่ะมตีาคมไดน้ัน้จะตอ้งมมีโนภาพอยูก่่อนแลว้วา่  พนัธุ์
พชืในฝนั  (ideotype)  ควรจะมรีปูรา่งลกัษณะอยา่งไร  การก าหนดวา่พชืพนัธุด์ ีจะตอ้งมี
ทรงตน้และการเจรญิเตบิโตเป็นอยา่งไร  มรีปูรา่งลกัษณะในแบบไหนไดน้ัน้  ความรูใ้น
วชิาสรรีวทิยาของพชื  (plant physiology)  จะชว่ยก าหนดใหไ้ด ้
 
 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหม้ลีกัษณะพเิศษเฉพาะดา้น  เชน่  การคดัเลอืกพนัธุพ์ชืให้
ตา้นทานโรคนัน้  ความรูท้างดา้นพชือยา่งเดยีวกจ็ะไมช่ว่ยใหก้ารคดัเลอืกพนัธุส์ าเรจ็
ลุล่วงได ้ จงึตอ้ง รูเ้ขา รูเ้รา  นัน่หมายถงึ  จะตอ้งทราบถงึเชือ้สาเหตุและนิเวศวทิยาของ
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พนัดว้ย  การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืใหต้า้นทานต่อแมลงกเ็ป็นไปในท านองเดยีวกนั  ดงันัน้  
ความรูท้างดา้น  โรคพชืวทิยา  (plant  pathology)  และกฏีวทิยา  (entomology)  จงึเป็น
สิง่จ าเป็นส าหรบัการคดัเลอืกพนัธุต์า้นทานโรคหรอืแมลงดงักล่าว 
 
 การปรบัปรงุคณุภาพของพชืใหม้ลีกัษณะตามตอ้งการบางอยา่ง  เชน่  การ
คดัเลอืกพนัธุพ์ชืใหม้เีปอรเ์ซน็ตโ์ปรตนี  แป้ง  น ้ามนั  หรอืน ้าตาลสงูขึน้  การคดัเลอืก
พนัธุพ์ชืใหม้ลีกัษณะทนแลง้ทนน ้าทว่ม  ทนดนิเคม็  ตลอดจนการเปลีย่นแปลง
องคป์ระกอบทางเคมใีนตน้พชื  เมลด็  ผลหรอืการปรบัปรงุกลิน่  สแีละรสชาตขิองพชื
เหล่าน้ีใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้  ความรูจ้ากวชิา  ชวีเคม ี (biochemistry)  จะมสีว่นชว่ย
อยา่งมาก 
 
 การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืเริม่ตน้โดยการรวบรวมพนัธุพ์ชืขึน้มาก่อน  การบนัทกึขอ้มูล
ลกัษณะประจ าพนัธุแ์ละการทดสอบพนัธุจ์งึจ าเป็นตอ้งท าอยา่งมรีะบบและถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ  เพือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ดม้คีวามน่าเชือ่ถอื  มกีารวเิคราะหผ์ลและแปลผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ความรูท้างดา้นคอมพวิเตอร ์ (computer science)    จะชว่ยไดม้าก  โดยเฉพาะ
ในปจัจุบนัและอนาคตทีค่อมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนัมากขึน้  
พชืพนัธุใ์หมท่ีจ่ะแนะน าใหเ้กษตรกรใชต้อ้งผา่นการคดัเลอืกมาอยา่งด ี  มกีารทดสอบ
หลายซ ้า  หลายสถานทีโ่ดยใชแ้ผนการทดลองทีเ่หมาะสม  เพือ่ตอบค าถามใหไ้ดว้า่  พชื
พนัธุใ์หมด่กีวา่พชืพนัธุเ์ดมิอยา่งไร  เหมาะทีจ่ะปลกูในสภาพแวดลอ้มแบบไหน  หรอื
ภายใตเ้งือ่นไขอะไรบา้ง  ความรูเ้กีย่วกบัวชิาสถติ ิ (statistics)  จงึนบัวา่จ าเป็นอยา่งยิง่ที่
นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืควรจะมพีืน้ความรูท้างดา้นน้ีคอ่นขา้งด ี
 พชืพนัธุใ์หมท่ีค่ดัเลอืกขึน้มาไดน้ัน้  จะตอ้งไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภค  มฉิะนัน้
แลว้กจ็ะเกดิการสญูเปล่าและสญูเสยีทรพัยากรไปโดยไมเ่กดิประโยชน์  เพราะไมม่ผีูป้ลกู  
ดงันัน้นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจงึตอ้งศกึษาเรือ่ง  การตลาด  (marketing)  ก่อนวา่ผูบ้รโิภค
นิยมแบบไหน  กลิน่  ส ี รสชาตอิยา่งไรทีเ่ป็นทีต่อ้งการ  อทิธพิลดา้นการตลาดจะเหน็ได้
ชดัเจนในกรณีของพชืสวน  โดยเฉพาะไมด้อกและไมป้ระดบัชนิดต่าง  ๆ  จะมรีาคา
แตกต่างกนัมากระหวา่งพนัธุท์ีเ่ป็นทีน่ิยมกบัพนัธุท์ีไ่มเ่ป็นทีน่ิยม  นอกจากการศกึษาดา้น
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การตลาดแลว้  การออกส ารวจในพืน้ทีป่ลกู  เพือ่ใหท้ราบปญัหาทีแ่ทจ้รงิของเกษตรกรก็
เป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ก่อนเริม่ท าการปรบัปรงุพนัธุ ์  ทัง้นี้เพือ่จะไดท้ าการ
แกป้ญัหา  ถูกจดุ  และเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่เป็น  ปญัหาของเกษตรกร  ไมใ่ช ่ปญัหา
ของนกัวชิาการ 
 พชืพนัธุใ์หมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการเผยแพรอ่อกไปสูม่อืเกษตรกร  นกัปรบัปรงุพนัธุ์
พชืจงึตอ้งท าการขยายเมลด็พนัธุห์รอืสว่นของพชืทีใ่ชใ้นการขยายพนัธุใ์หม้ปีรมิาณ
เพิม่ขึน้เพยีงพอกบัความตอ้งการใช ้  ตลอดจนตอ้งมกีารเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุค์ดั หรอื
เมลด็พนัธุห์ลกัเหล่านัน้อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  พืน้ฐานความรูท้างดา้นวทิยาการ
เมลด็พนัธุ ์(seed technology)  จงึเขา้มามบีทบาทส าคญัในขัน้ตอนน้ี การผลติเมลด็พนัธุ์
พชืพนัธุด์จีะตอ้งไดม้าตรฐานตัง้แต่แปลงปลกู  การควบคมุคณุภาพภายในแปลงปลกู  
การเกบ็เกีย่ว  จนกระทัง่ถงึวทิยาการหลงัการเกีย่ว  เพือ่ใหไ้ดเ้มลด็พนัธุท์ีม่มีาตรฐาน
ครบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
1.5 บทสรปุ 
 จากทีก่ล่าวมาแลว้จะเหน็ไดว้า่  นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูใ้น
ศาสตร ์หลาย  ๆ  สาขาและสามารถน ามาเชือ่มโยง  เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการคดัเลอืกพนัธุ์
พชืใหไ้ดม้ากทีส่ดุแต่ไมไ่ดค้วามหมายวา่  นกัปรบัปรงุพนัธุพ์ชืจะตอ้งเชีย่วชาญในทกุ
สาขาดงักล่าว  ทัง้นี้  ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการปรบัปรงุพนัธุน์ัน้ ๆ  วา่ตอ้งการ
ปรบัปรงุลกัษณะอะไร  พืน้ฐานความรูด้า้นไหนทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นครัง้นี้  เมือ่ทราบแลว้นกั
ปรบัปรงุพนัธุอ์าจจะมคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเป็นเรือ่ง  ๆ  ไปกไ็ด้ 

 
แบบประเมินผลท้ายบท 

จงเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 
1. ขอ้ใดคอืความหมายทีถ่กูตอ้งของการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ? 

1) การน าความรูท้างพนัธุศาสตรม์าประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แก่มนุษย ์
2) การน าความรูท้างศลิปะมาประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แก่มนุษย์ 
3) การน าความรูท้างเขตกรรมมาประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แก่มนุษย ์
4) การน าความรูท้างพฤกษศาสตรป์ระยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์แก่มนุษย ์
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2. เป้าหมายส าคญัของการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืคอืขอ้ใด ? 
1) แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนอาหาร 
2) แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั 
3) แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนยารกัษาโรคและเครือ่งนุ่งหม่ 
4) แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนปจัจยัสี ่

3. ปจัจยัขัน้พืน้ฐานทีม่นุษยม์คีวามตอ้งการมากทีส่ดุคอื ? 
1) อาหาร 
2) ทีอ่ยูอ่าศยั 
3) ยารกัษาโรค 
4) เครือ่งนุ่งหม่ 

4. การเพิม่ผลผลติต่อหน่วยพืน้ทีท่างการเกษตรไดแ้ก่วธิใีด ? 
1) การใชว้ธิกีารทางเขตกรรมทีถู่กวธิ ี
2) การใชเ้ครือ่งจกัรกลทางการเกษตรทุน่แรง 
3) การใชเ้มลด็พนัธุท์ีด่ ี
4) ทกุขอ้ทีก่ล่าวมา 

5. การเพิม่จ านวนประชากรทีส่งูในปจัจุบนัก่อใหเ้กดิปญัหาใดตามมา ? 
1) การขาดแคลนดา้นอาหาร 
2) การขาดแคลนดา้นอยูอ่าศยั 
3) การขาดแคลนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัและยารกัษาโรค 
4) ถกูทกุขอ้ 

6. การชลประทานจดัเป็นการเพิม่ผลผลติแบบใด ? 
1) การใชว้ธิกีารทางเขตกรรมทีถู่กวธิ ี
2) การใชเ้ครือ่งจกัรกลทางการเกษตรทุน่แรง 
3) การใชเ้มลด็พนัธุท์ีด่ ี
4) ทกุขอ้ทีก่ล่าวมา 

7. การปรบัปรงุพชืพนัธุใ์หมท่ีม่ลีกัษณะทีด่กีวา่เดมิไดแ้ก่ดา้นใดบา้ง ? 
 1) ดา้นผลผลติ 
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 2) ดา้นคณุภาพ และลกัษณะพเิศษ 
 3) ทรงตน้และการเจรญิเตบิโต 

4) ถกูทกุขอ้ 
8. การปรบัปรงุพนัธุใ์หเ้มลด็ถัว่เหลอืงมโีปรตนีสงูจดัเป็นลกัษณะทีด่ดีา้นใด ? 
 1) ดา้นผลผลติ 
 2) ดา้นคณุภาพ  
 3) ทรงตน้และการเจรญิเตบิโต 

4) ลกัษณะพเิศษ 
9. ลกัษณะการตา้นทานต่อโรคและแมลงจดัเป็นผลดตี่อมนุษยด์า้นใด ? 
 1) ความปลอดภยัดา้นสขุภาพ 
 2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 3) ดา้นสงัคม 
 4) ขอ้ 1) และ 2) ถูกตอ้ง 
10. สาขาวชิาใดทีจ่ าเป็นต่อวชิาการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาพนัธุศาสตร ์
 3) สาขาสถติ ิ
 4)  ทกุขอ้ 
11. สาขาใดทีท่ าใหผู้ว้จิยัรูจ้กัชือ่สกุลและชนิดของพชืไดถู้กตอ้ง ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาพนัธุศาสตร ์
 3) สาขาสรรีวทิยาของพชื 
 4)  เทคโนโลยชีวีภาพของพชื 
12. สาขาใดทีจ่ าเป็นส าหรบัการคดัเลอืกพนัธุพ์ชืทีต่า้นทานต่อโรคและแมลง ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาสรรีวทิยาของพชื 
 3) สาขาสถติ ิ
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 4)  กฏีวทิยาและโรคพชืวทิยา 
13. สาขาใดทีจ่ าเป็นส าหรบัการคาดคะเนผลทีเ่กดิขึน้ในอนาคต ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาพนัธุศาสตร ์
 3) สาขาสถติ ิ
 4)  ทกุขอ้ 
14. การศกึษาดา้นการเจรญิเตบิโตของพชืคอืศาสตรด์า้นใด ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาสรรีวทิยาของพชื 
 3) สาขาสถติ ิ
 4)  กฏีวทิยาและโรคพชืวทิยา 
15. การผสมพนัธุพ์ชืใหเ้มลด็พชืมสีารอาหารสงู ผูว้จิยัควรมคีวามรูด้า้นใด ? 
 1) สาขาพฤกษศาสตร ์
 2) สาขาพนัธุศาสตร ์
 3) สาขาสถติ ิ
 4)  ชวีเคม ี
 
เฉลยแบบประเมินผลท้ายบท 
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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