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จดุประสงคก์ารเรียนรู้เม่ืออ่านบทท่ี 5 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธบิายววิฒันาการจากพชืพนัธุป์า่มาเป็นพชืพนัธุป์ลกูได ้
2. สามารถอธบิายศพัทต์่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัววิฒันาการของพชืได ้
3. สามารถอธบิายถิน่ก าเนิดของพชืชนิดต่าง ๆบนโลกได ้
4. สามารถอธบิายแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของพชืในประเทศต่าง ๆพอสงัเขป 
 
เน้ือหาในบทท่ี 5 ประกอบด้วย 
1. บทน า 
2. ววิฒันาการของพชืปลกู 
3. ความแปรปรวนตามหลกัของเมนเดล 
4. ถิน่ก าเนิดของพชื 
5. การสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ 
6. การสบืพนัธุโ์ดยอาศยัเมลด็ปลอมหรอือโปมกิซสิ 
7. การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
8. หลกัฐานทางชวีเคมเีกีย่วกบัสาเหตุของการผสมตวัเองไมต่ดิ 
9. บทสรปุ 
10.  แบบประเมนิผลทา้ยบทและเฉลย 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  5 
วิวฒันาการและการสืบพนัธุข์องพืช 
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5.1  บทน า 
 มนุษยใ์นยคุแรก  ๆ   ด ารงชพีดว้ยการล่าสตัวแ์ละใชพ้ชืทีข่ ึน้อยูต่ามธรรมชาตมิา
เป็นอาหาร  ในยคุต่อ  ๆ  มาเมือ่มจี านวนประชากรมากขึน้เรือ่ย  ๆ  การพึง่พาอาหาร
จากธรรมชาตอิยา่งเดยีวเริม่ไมเ่พยีงพอ  จงึไดเ้ริม่มกีารน าพชืพนัธุป์า่  (wild species)  
มาท าการเพาะปลกู (domestication)  ท าใหเ้ริม่มกีารคดัเลอืกพนัธุท์ ัง้โดยธรรมชาตแิละ
โดยมนุษยเ์พือ่ใหพ้ชืทีน่ ามาปลกูนัน้ใหผ้ลผลติดขีึน้เรือ่ย  ๆ  อาศยัระยะเวลาอนัยาวนาน  
การคดัเลอืกพนัธุโ์ดยธรรมชาตแิละมนุษย์  ตลอดจนการกลายพนัธุต์ามธรรมชาต ิ  พนัธุ์
พชืเริม่มกีารเปลีย่นแปลงจากพนัธุป์า่กลายมาเป็นพนัธุเ์พาะปลกูในทีส่ดุ  (cultivated 
species) 
 
5.2  วิวฒันาการของพืชปลกู 
 พชืพนัธุเ์พาะปลกูมวีวิฒันาการจนกระทัง่มคีวามแตกต่างจากพนัธุป์า่อยา่ง
มากมาย  ซึง่สนันิษฐานวา่มสีาเหตุมาจากการเกดิกระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1.  การผสมข้ามชนิด  (interspecific  hybridization)  หรอื  การผสมขา้ม
สกุล  (intergeneric  hybridization)  ตวัอยา่งเชน่  ขา้สาลซีึง่มวีวิฒันาการมาจากการผสม
ขา้มสกุลระหวา่งขา้สาล ี (Triticum spp.)  กบัหญา้  Aegilop spp.  (ภาพที ่ 5.1) 
 การผสมขา้มชนิดหรอืขา้มสกุลเหล่านี้ ก่อใหเ้กดิววิฒันาการไดพ้ชืชนิดใหม ่  ๆ  
ขึน้มามากมายยนีจากพชืชนิดหนึ่งอาจจะถกูถ่ายทอดไปสูพ่ชือกีชนิดหนึ่ง  โดย
กระบวนการ  introgerssion  ซึง่หมายถงึการทีช่ิน้สว่นของโครโมโซมจากพชืชนิดหนึ่งถกู
ถ่ายทอดไปอยูใ่นพชือกีชนิดหน่ึง  โดยการผสมพนัธุข์า้มชนิดหรอืผสมขา้มสกุล 
 5.2.2.  โพลิพลอยด้ี  (polyploidy)  เป็นการเพิม่ชดุของโครโมโซม  ซึง่ถา้ชดุที่
เพิม่ขึน้มาเหมอืนกบัชดุเดมิกเ็รยีกวา่  autopolyploid  แต่ถา้ชดุของโครโมโซมทีเ่พิม่
ขึน้มาเป็นคนละชดุกบัของเดมิกเ็รยีกวา่  allopolyploid  โดยเฉพาะในกรณีหลงันี้จะ
ก่อใหเ้กดิววิฒันาการของพชืไดม้าก  เพราะเป็นการผสมพนัธุข์า้มชนิดหรอืขา้มสกุล  ซึง่
นอกจากขา้วสาลแีลว้ยงัมพีชืเศรษฐกจิอื่น ๆ  อกีมากมาย  ทีเ่ป็น  allopolyploid  เชน่  
ยาสบู  ฝ้าย  ขา้วโอ๊ต  ออ้ย  แอปเป้ิล  สตรอเบอรี ่ เป็นตน้ 
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                                                         2n = 6x = 42 
        T.aestivum (common wheat) 
 
    ภาพที ่ 5.1  แสดงการเกดิววิฒันาการของขา้วสาล ี
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 5.2.3 ความแปรปรวนตามหลกัของเมนเดล  (Mendelian variation)  ซึง่
เกดิขึน้ไดเ้มือ่พชื  2  พนัธุท์ีม่พีนัธุกรรมแตกต่างกนั  เกดิการผสมขา้มพนัธุก์นั  ท าใหรุ้น่
ลกูและรุน่หลานในชัว่รุน่ต่อ ๆ ไป  เกดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม  เชน่  มกีารรวม
ลกัษณะแปลก ๆ  ใหม ่ ๆ  เขา้มาไวใ้นพชืตน้เดยีวกนั  หรอืเกดิการกระจายตวัของ
ลกัษณะต่าง ๆ  (segregation)  ตามความแปรปรวนทางพนัธุกรรม 
 5.2.4.  การกลายพนัธุ ์  (mutation)  ซึง่เกดิขึน้ไดต้ามธรรมชาต ิ  (spontaneous 
mutation)  และยิง่ถา้เกดิการกระตุน้จากสารก่อกลายพนัธุ ์  (mutagens)  ทัง้หลายโดย
มนุษยแ์ลว้  ยิง่เกดิการกลายพนัธุไ์ดม้ากขึน้ลกัษณะการกลายพนัธุน์ี้สามารถถ่ายทอดไป
ยงัรุน่ต่อ  ๆ ไปได ้  ไมผ้ลในประเทศไทยทีเ่กดิจากการกลายพนัธุม์มีากมายหลายชนิด 
และสามารถด ารงพนัธุต์่อไปไดเ้นื่องจากขยายพนัธุไ์ดโ้ดยไมอ่าศยัเพศ 
 ลกัษณะประจ าทีว่วิฒันาการของพชืนัน้ท าใหพ้ชืพนัธุป์า่กลายเป็นพชืปลกูได้
มากมาย  ลกัษณะต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิววิฒันาการได ้ ไดแ้ก ่ ขนาด  ซึง่พชืพนัธุเ์พาะปลกู
มกัจะมขีนาดใหญ่โตกวา่พนัธุป์า่  ความงอก ซึง่พนัธุเ์พาะปลกูมกัจะงอกไดพ้รอ้มๆ กนั   
ในขณะทีพ่นัธุป์า่มกัจะทะยอยงอก 

ทัง้นี้เป็นเพราะสญัชาตญาณในการด ารงเผา่พนัธุข์องมนัซึง่ถา้เกดิฝนแลง้  น ้า
ทว่ม  หรอื  ไฟปา่  จะชว่ยใหเ้มลด็ไมส่ญูพนัธุ ์ การสกุแก่  กเ็ป็นอกีลกัษณะหน่ึงทีเ่หน็ได้
ชดัโดยพชืพนัธุป์า่มกัจะสกุแก่ไมพ่รอ้มกนั  ในขณะทีพ่ชืพนัธุเ์พาะปลกูจะถูกคดัเลอืกมา
ใหส้กุแก่พรอ้มกนั  ทัง้นี้เพือ่ความสะดวกในการจดัการ  ลกัษณะอื่น ๆ  นอกจากนี้กม็ ี สี
ของดอกและเมลด็  ทรงตน้และการเจรญิเตบิโต  การรว่งของเมลด็  (shattering)  และ
การเปลีย่นแปลงวงจรชวีติหรอืชพีจกัร  เป็นตน้  ซึง่พนัธุเ์พาะปลกูจะถูกคดัเลอืกมาให้
สนองความตอ้งการของมนุษยใ์นขณะทีพ่ชืพนัธุป์า่จะมสีญัชาตญาณในการด ารงเผา่พนัธุ์
ของตนเองไว ้ ท าใหม้ลีกัษณะแตกต่างกนัออกไป 
 
5.3  ถ่ินก าเนิดของพืช  (centers of origin) 
 ถิน่ก าเนิดของพชืแต่ละชนิดจะมคีวามส าคญัต่อการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืมาก  เพราะ
ชว่ยใหท้ราบแหล่งของยนีบางลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัโครงการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื  
เชน่  ลกัษณะตา้นทานโรคและแมลงนัน้มกัจะพบพชืพนัธุต์า้นทานอยูใ่นถิน่ก าเนิดเสมอ ๆ  



AG 103 147 

เพราะพนัธุท์ีอ่ยูร่อดมาไดเ้หล่าน้ีจะผา่นววิฒันาการมาอยา่งยาวนาน  อยา่งไรกต็ามการ
ระบุวา่พชืแต่ละชนิดมถีิน่ก าเนิดอยูท่ีไ่หนนบัวา่เป็นเรือ่งยาก  บางครัง้ตอ้งอาศยัหลกัฐาน
ทางโบราณคดชีว่ยในการสนันิษฐานดว้ย  นกัวทิยาศาสตรท์ีม่ชีือ่เสยีงของโลกทีไ่ดท้ าการ
ส ารวจพชืและไดแ้บ่งถิน่ก าเนิดของพชืนัน้ทีส่ าคญัม ี  2  ทา่น  คอื  N.I. Vavilov. และ  
J.R. Harlan 
 
 5.3.1 N.I. Vavilov. (Vaviolv, 1951)  เป็นนกัวทิยาศาสตรช์าวรสัเซยี  ผูเ้ดนิทาง
ไปส ารวจพชืเกอืบทัว่โลก  เขาไดส้ ารวจและศกึษาถิน่ทีอ่ยูข่องพชืนานาชนิดเป็นเวลานาน
ถงึ  20  ปี  เริม่ตัง้แต่  ค.ศ.  1916  Vavilov    ไดก้ล่าวถงึถิน่รวมของพชื  (center of 
diversity)  ซึง่หมายถงึแหล่งทีร่วมของพนัธุต์่าง ๆ  ของพชืชนิดใดชนิดหนึ่ง  ทีแ่หล่งนี้จะ
พบพนัธุต์่าง ๆ ของพชืชนิดนัน้มากกวา่แหล่งอื่น  หรอือาจกล่าวไดว้า่ทีแ่หล่งนี้พชืชนิด
นัน้จะมคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic diversity)  สงูสดุ  ทีจ่ดุศนูยก์ลางของ
ถิน่มคีวามแตกต่างทางพนัธุกรรมสงูและมยีนีลกัษณะเด่น (dominant genes)  มาก  สว่น
บรเิวณหา่งออกไป  ความแตกต่างทางพนัธุกรรมน้อยและเป็นทีอ่ยูข่องยนีลกัษณะดอ้ย  
(recessive genes)  Vavilov  ถอืวา่ถิน่รวม  (center of diversity)  เป็นถิน่ก าเนดิ  
(center of origin)  ของพชื  เพราะวา่พนัธุท์ีต่่างกนัจ านวนมากเหล่านี้เป็นผลมาจากการ 
กลายพนัธุ ์ (mutation)  การผสมขา้มระหวา่งพนัธุ ์ การคดัเลอืกพนัธุ ์ โดยธรรมชาตเิป็น
เวลานาน ๆ   จนท าใหเ้กดิพนัธุใ์หมข่ึน้มากกวา่แหล่งอื่น  จากผลการส ารวจปรากฎวา่พชื
บางชนิดอาจพบไดใ้นทอ้งถิน่เดยีว  แต่บางชนิดเจรญิเตบิโตไดด้ใีนหลายแหง่  เขาไดแ้บ่ง
ถิน่ก าเนิดของพชืออกเป็น  ถ่ินก าเนิดเดิม  (primary center)  ซึง่หมายถงึถิน่ทีม่คีวาม
แตกต่างระหวา่งพนัธุม์ากทีส่ดุ เป็นแหล่งทีม่นุษยไ์ดน้ าพชืชนิดนัน้มาเพาะปลกู  
(domesticate)  เป็นครัง้แรก  และ  ถ่ินก าเนิดใหม ่(secondary center)  ไมใ่ชถ่ิน่ก าเนิด
ดัง้เดมิของพชื แต่เป็นแหล่งทีพ่ชืถูกยา้ยมา  และเจรญิงอกงามดจีนมพีนัธุต์่าง ๆ  เกดิขึน้
มากมาย  อยา่งไรกด็คีวามแตกต่างทางพนัธุกรรมมน้ีอยกวา่ถิน่ก าเนดิเดมิ 
 
 5.3.2  J.R. Harlan (Harlan, 1951  และ  1956)  นกัวทิยาศาสตรช์าวอเมรกินั  
ไดเ้ดนิทางไปส ารวจพชืแถบตะวนัออกกลาง  โดยเฉพาะประเทศตุรก ี ในปี  ค.ศ.  1948  
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ใหค้วามเหน็เรือ่งถิน่ก าเนดิของพชืแตกต่างกนัออกไป  เขาเหน็วา่พชืไมจ่ าเป็นจะตอ้งมี
ถิน่ก าเนิดจากแหล่งทีม่คีวามแตกต่างทางพนัธุกรรมมากทีส่ดุเสมอไป  หรอืกล่าวอกีนยั
หนึ่งวา่ถิน่ก าเนิดไมใ่ชแ่หล่งเดยีวกบัถิน่รวม (center of diversity)  ตามทฤษฎขีอง  
Vavilov  ทัง้นี้เพราะความหลากหลายระหวา่งพนัธุ ์  (diversity)  เป็นผลมาจากการผสม
ระหวา่งพนัธุท์ีต่่างกนั ฉะนัน้แหล่งทีม่คีวามแตกต่างทางพนัธุกรรมสงูเป็นเพยีงแหล่งทีพ่บ
กนัของพนัธุต์่าง ๆ  เทา่นัน้เอง  ควรจะเป็นแหล่งทีเ่กดิใหมม่ากกวา่แหล่งดัง้เดมิของพชื  
ถิน่ทีม่คีวามแตกต่างทางพนัธุกรรมซึง่เป็นผลของการรวมตวัของยนีควรจะเป็นถิน่ของ
การรวมตวั  (center of recombination)  มากกวา่ถิน่ก าเนิดของพชื  Harlan  เชือ่วา่ถิน่
ก าเนิดทีแ่ทจ้รงิของพชืตอ้งเป็นแหล่งเลก็ ๆ  (microcenter)  ซึง่มกีารววิฒันาการของพชื
เกดิขึน้ในอตัราสงูกวา่แหล่งอื่น  ถา้จะเปรยีบถิน่ก าเนิดของพชืเสมอืนวงกลม  (ภาพที ่
5.2)  จุดศนูยก์ลางของวงกลมซึง่เป็นจุดเลก็ ๆ  คอืถิน่ก าเนิดของพชืและมอีตัราการ
ววิฒันาการสงู  ยิง่หา่งออกไปจากศนูยก์ลาง  อตัราการเกดิววิฒันาการยิง่ลดต ่าลง  
บรเิวณทีว่งกลมซอ้นกนัจะเป็นแหล่งทีม่กีารผสมขา้มพนัธุม์าก  ท าใหค้วามแตกต่าง
ระหวา่งพนัธุข์องพชืสงู  บรเิวณนี้หาใชถ่ิน่ก าเนิดของพชืแต่อยา่งใดไม่ 
 
                                          center of diversity= center of origin (Vavilov) 
 
                                         microcenter = center of origin (Harlan) 
 
              center of diversity = center of recombination (Harlan) 
 
     ภาพที ่5.2  แนวคดิเรือ่งถิน่ก าเนิดของพชืเปรยีบเทยีบระหวา่ง Vavilov และ Harlan 
 
 ลกัษณะของถิน่ก าเนิดของพชืควรจะประกอบไปดว้ยสิง่ต่อไปน้ีอยา่งน้อยหนึ่งขอ้  
จงึจะถอืวา่เป็นถิน่ก าเนิดของพชื ลกัษณะทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดถิน่ก าเนิด ไดแ้ก่ 
 ก.  มพีนัธุป์า่  (wild species)  ของพชืชนิดนัน้ ๆ 
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 ข.  มหีลกัฐานทางโบราณคด ี  (archeological evidence)  เชน่  รปูเขยีนตาม
ภาชนะหรอืหลกัฐานทางธรณีวทิยา  เชน่  ฟอสซลิ  เป็นตน้ 
 ค.  สภาพพืน้ที ่  (topography)  ตอ้งมลีกัษณะลาดเอยีง เป็นหบุเขาหรอืมภีเูขา
ลอ้มรอบ 
 ง.  มกีารผสมขา้มพนัธุจ์นไดพ้ชืชนิดใหม ่ๆ (introgressive hybridization)  เชน่   
มกีารผสมยอ้มกลบัไปกลบัมาระหวา่งพอ่  แม ่  ญาตพิีน้่อง  หรอืระหวา่งพชืทีเ่ป็น  
related species  กนัจนไดเ้ป็นพชืชนิดใหม ่ๆ ขึน้มา 
 จ.  มโีพลพิลอยดีเ้กดิขึน้ในประชากรของพชื 
 
 การแบ่งถิน่ก าเนิดของพชื  Vavilov  อาศยัตวัอยา่งพชืทีเ่ขาพบและน าตดิตวั
กลบัมาจากการส ารวจพชืสว่นใหญ่ทีเ่ขาส ารวจพบเป็นพชืทีไ่ดก้ารเพาะปลกูอยูเ่สมอ  
(cultivated varieties)  หาใชพ่นัธุป์า่ทีแ่ทจ้รงิไม ่  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะความรบีเรง่ในการ
ส ารวจเพือ่จะครอบคลุมพืน้ทีส่ ารวจใหม้ากทีส่ดุหรอืทัว่โลก  อาจท าใหก้ารแบ่งถิน่ก าเนิด
ของพชืไมถู่กตอ้งกบัความเป็นจรงิเทา่ทีค่วร  แต่ละถิน่ก าเนิดของพชืแบ่งออกจากกนัโดย
ภเูขา  แมน่ ้า  ทะเล  ทะเลทราย  และสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ  เริม่แรกในปี  ค.ศ.  1962  
เขาไดแ้บ่งถิน่ก าเนิดของพชืออกเป็น  6  ถิน่และในเวลาต่อมาปี  ค.ศ.  1935  ไดข้ยาย
ออกเป็น  8  ถิน่  ดงัต่อไปนี้  
 1.  ถิน่ประเทศจนี  (The Chinese Center)  เป็นถิน่ทีใ่หญ่ทีส่ดุ  ครอบคลุม
ตอนกลางและตะวนัตกของประเทศจนี  พชืทีก่ าเนดิในเขตน้ีไดแ้ก ่  ถัว่เหลอืง  ออ้ย  ไผ ่ 
ฝ่ิน  โสม  งา  ขา้วโพด  ขา้วเหนียว  ผกักาด  หอม  แตงกวา  น ้าเตา้  ทอ้  สาลี ่ พลมั  
สม้  ฯลฯ 
 2.  ถิน่อนิเดยี  (The  Indian Center)  ซึง่รวมพมา่และอสัสมั  แต่ไมร่วมตอน
เหนือของอนิเดยี เขตนี้เป็นถิน่ก าเนิดของขา้ว  ถัว่เขยีว  แตงกวา  ถัว่พุม่  มะเขอื  ออ้ย  
ฝ้ายบางชนิด  พรกิไทย  มะมว่ง  สม้  กลว้ย  มะพรา้ว  ค าฝอย  ฯลฯ 
 3.  ถิน่เอเซยีกลาง  (The Central Asiatic Center)  รวมทัง้ภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของอนิเดยี  อฟักานิสถาน  และตอนใตข้องสหภาพโซเวยีต  เป็นถิน่ก าเนิดของขา้ว
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สาลบีางชนิด  ขา้วไรย ์  ถัว่ลนัเตา  ถัว่เขยีว  งา  ค าฝอย  ฝ้าย  แตงแคนตาลปู  
กระเทยีม  หอม  ฯลฯ 
 4.  ถิน่ตะวนัออกใกล ้ (The  Near Esatern Center)ซึง่ครอบคลุมประเทศอหิรา่น  
และเอเซยีไมเนอร ์ เป็นแหล่งก าเนิดของขา้วสาลหีลายชนิด  อลัฟลัฟา  งา  ลนิิน  กะหล ่า  
มะเดื่อ  แอปเป้ิล  สาลี ่ เชอรี ่ องุน่  ฯลฯ 
 5.  ถิน่เมดเิตอรเ์รเนียน  (The  Mediterranean  Center)  คอืบรเิวณรอบ ๆ  
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  เป็นถิน่ก าเนิดของขา้วสาลบีางชนิด  ขา้วโอ๊ต  ถัว่ลนัเตา  
หน่อไมฝ้รัง่  กะหล ่า  ฯลฯ 
 6.  ถิน่บสิสเินีย  (The  Abyssinian  Center)  ไดแ้ก ่ พืน้ทีแ่ถบอบสิสเินีย  และ
บางสว่นของโซมาลแิลนด ์  เป็นถิน่ก าเนดิของขา้วบาเลย ์  ขา้วสาลพีวก  2n =14  งา  
ขา้วฟา่ง  ค าฝอย  ละหุง่  กาแฟ  ฯลฯ 
 7.  ถิน่เมก็ซโิกตอนใตแ้ละอเมรกิากลาง  (The South Mexican and Central 
American Center)  เป็นถิน่ก าเนิดของขา้วโพด  มนัเทศ  ฝ้าย  มะละกอ  ปา่น
ศรนารายณ์  อโวกาโด  ฯลฯ 
 8.  ถิน่อเมรกิาใต ้ (The  South  American Center)  เป็นถิน่ก าเนิดของมนัฝรัง่  
มะเขอืเทศ  ยาสบู  ยางพารา  ควนิิน  ถัว่ลสิง  สบัปะรด  มะมว่งหมิพานต ์ ฯลฯ 
 
 ก่อนจะท าการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื  สิง่ทีต่อ้งทราบประการแรก  คอื  พชืชนิดนัน้เป็น
พชืผสมตวัเองหรอืผสมขา้ม  และมกีารสบืพนัธุแ์บบไหน  พชืบางชนิดสบืพนัธุโ์ดยไม่
อาศยัเพศ  (asexual reproduction)  บางชนิดกม็กีารสบืพนัธุโ์ดยอาศยัเพศ  (sexual 
reproduction)  และพชืบางชนิดกม็กีารสบืพนัธุไ์ดท้ัง้  2  แบบ  พชืทีม่กีารสบืพนัธุโ์ดย
อาศยัเพศนัน้นกัปรบัปรงุพนัธุม์กัจะใหค้วามสนใจมากกวา่         เนื่องจากสามารถท า
การผสมพนัธุ ์   สรา้งความแปรปรวนทางพนัธุกรรม  และสามารถคดัเลอืกพนัธุใ์หม ่ ๆ 
ขึน้มาได ้
 
5.4  การสืบพนัธุโ์ดยไมอ่าศยัเพศ  (asexual reproduction)   
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พชืตน้ใหมท่ีไ่ดจ้ะเกดิจากสว่นหน่ึงสว่นใดของตน้เดมิ  (vegetative part  หรอื  
vegetative)  ทีไ่มใ่ชอ่วยัวะเพศ  (sex  organs)  โดยสว่นทีใ่ชใ้นการขยายพนัธุเ์รยีก 
"clone"  ซึง่ไดแ้ก่  ล าตน้ใตด้นิ  (rhizome)  ของหญา้ชนิดต่าง  ๆ   ไหล  (stolon)  ของ
สตรอเบอรี ่ หญา้แพรก  กลบีหวั  (bulb)  ของหอม  กระเทยีม  ทวิลปิ  หวั  (corm)  ของ
เผอืก  กลาดโิอลสั  ราก  (root)  ของมนัเทศ หวั (tuber)  ของมนัฝรัง่  ตา  (bud)  ของ
กุหลาบ  พทุรา  และใบ  (leaf)  ของวา่นหางจระเข ้ คว ่าตายหงายเป็น  เป็นตน้ 
 พชืทีเ่กดิจากการขยายพนัธุว์ธินีี้  ตน้ใหม่จะมพีนัธุกรรมเหมอืนตน้เดมิทกุประการ  
ยกเวน้กรณีเกดิการกลายพนัธุ ์ (bud mutation  หรอื  chimera)  การปรบัปรุงพนัธุอ์าจใช้
วธิที าใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์ (mutation breeding)  หรอืถา้สามารถออกดอกใหเ้มลด็ได ้ ก็
ท าการผสมพนัธุ ์ (hybridization)  แลว้จงึคดัเลอืกพนัธุด์ตี่อไปได ้
 
5.5  การสืบพนัธุโ์ดยอาศยัเมลด็ปลอมหรืออโปมิกซีส  (apomixis) 
 อโปมกิซสี  หมายถึง  การสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศทีผ่ดิปกตขิองพชื  ซึ่งเมลด็จะ
พฒันาโดยตรงมาจากไขโ่ดยไมม่กีารผสมเกสร 
 ชนิดของอโปมกิซสี 
 5.5.1  vegetative apomixis  เป็นการผลติตน้เลก็  ๆ  โดยตรงบนช่อดอก  เช่น  
ปา่นศร-นารยณ์  หอมหวัใหญ่ลิน้มงักร  Teosinte  เป็นตน้ 
 5.5.2  agamospermy  เป็นการสรา้งเมลด็ปลอมแบบต่าง  ๆ 
   ก.  adventitious  embryony  เมลด็จะเจรญิโดยตรงมาจากสว่นของรงัไข่
ทีเ่รยีก  integument  และ  nucellus  (2n)  โดยไม่มกีารแบ่งเซลล์สบืพนัธุ์และไม่มกีาร
ผสมเกสร  ดังนัน้ เมล็ดที่ได้จึงมีพนัธุกรรมเหมือนต้นแม่ทุกประการ  พบในส้มและ
กุหลาบ 
  ข.  parthenogenesis  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คอื  haploid 
parthenogenesis  ซึง่เมลด็จะเจรญิโดยตรงมาจาก  haploid egg (n)  พชืตน้ใหม่จะมี
โครโมโซมเพียงครึ่ง เดียวและเป็นหมัน  พบในยาสูบ  มะเขือ  ส าหรับ  diploid 
parthenogenesis  นัน้  เมล็ดจะเจรญิโดยตรงมาจากรงัไข่  ซึ่งไม่มกีารลดจ านวน
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โครโมโซม  ท าใหพ้ชืตน้ใหม่มพีนัธุกรรมเหมอืนต้นเดมิทุกประการ  (2n)  พบในพชื
ตระกลูทานตะวนั  (Compositae)  บางชนิด  เชน่  Taraxacum spp. 
  ค.  pseudogamy  เมลด็จะพฒันาจากไขท่ีไ่มม่กีารแบ่งเซลลส์บืพนัธุ ์ ท า
ใหเ้ป็นพชื  diploid  (2n)  โดยมกีารถ่ายละอองเกสร  แต่ไมม่กีารผสมเกสร  ละอองเกสร
ตวัผูจ้ะท าหน้าทีก่ระตุน้ใหไ้ขพ่ฒันาต่อไปเทา่นัน้  พชืใหมจ่ะมพีนัธุกรรมเหมอืนตน้แมท่กุ
ประการ พบในมนัฝรัง่และสตรอเบอรี ่
 
5.6  การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศ  (sexual  reproduction)   

เป็นการสบืพนัธุ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของอวยัวะเพศ  โดยมีการรวมตวักนัระหว่าง
หน่วยสบืพนัธุเ์พศผู ้ (male gamete)  และหน่วยสบืพนัธุเ์พศเมยี (female gamete)  เกดิ
เป็น  zygote แลว้พฒันาเป็น  embryo  ซึง่ออวลุจะเจรญิเป็นเมลด็  (seed)  ต่อไป 

 5.6.1  สว่นประกอบของดอกพชื  ก่อนทีจ่ะเรยีนรูเ้รื่องกระบวนการสรา้ง
หน่วยสบืพนัธุ์ควรท าความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งของดอกพชืก่อน  เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการต่าง ๆ ไดช้ดัเจนขึน้ 

ดอกพชืจะประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ฐานรองดอก  (receptacle)  กลบีเลีย้ง
แต่ละกลบีเรยีก  sepal  แต่ถา้ตดิเป็นแผน่เดยีวกนัจะเรยีกวา่  calyx  กลบีดอกแต่ละกลบี
เรยีก  petal  และถ้าตดิกนัเป็นหลอดยาวเรยีก  corolla  ดอกตวัผู้  (stamen)  
ประกอบดว้ยอบัเรณูหรอือบัละอองเกสรตวัผู ้ (anther)  ซึง่มลีะอองเกสรตวัผู ้ (pollen)  
อยู่ภายใน และมกี้านชูอบัละอองเกสรตวัผู้เรยีก  filament  ส่วนดอกตวัเมยี (pistil)  
ประกอบดว้ยยอดเกสรตวัเมยี  (stigema)  และมกีา้นชเูกสรตวัเมยี เรยีก  style  ซึง่ตรง
โคนกา้นชจูะเป็นรงัไข ่ (ovary)  ภายในรงัไขจ่ะม ี ovule  ซึง่ประกอบดว้ย  integument  
และ  embryo sac  และภายใน  embryo  จะมนีิวเคลยีส 8 อนั คอืเซลล์ไข ่1 อนั 
antipodal จ านวน 3 อนั polar nuclei  2 อนั และ synergid  2 อนั 

1)  ระยะทีเ่ป็นตน้  (sporophytic generation)  คอืระยะทีพ่ชืมจี านวนโครโมโซม
เป็น  2n  คอืตัง้แต่เป็นไซโกตและพฒันาต่อไปเป็นเอม็บรโิอ  (embryo)  เป็นตน้อ่อน  
เป็นตน้แก่  และออกดอกซึง่จะสรา้งละอองเกสรและไขต่่อไป 
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2)  ระยะทีเ่ป็นหน่วยสบืพนัธุ์  (gametophytic generation)  เป็นระยะทีพ่ชืสรา้ง
หน่วยสบืพนัธุ ์ (germ cell)  ซึง่มกีระบวนการต่าง ๆ ตามทีจ่ะกล่าวต่อไปน้ี 

  
5.6.2  กระบวนการสรา้งหน่วยสบืพนัธุ ์ (gametogenesis) 

  5.6.2.1  การสรา้งหน่วยสบืพนัธุ์เพศผู ้ (male gamete)  ม ี 2  
ขัน้ตอนคอื 

  1)  microsporogenesis  โดย  microspore mother cell  หรอื  
microsporocyte  แบ่งเซลล์แบบ  meiosis  ไดเ้ซลล์ใหม่  4  เซลล์  เรยีก  microspore  
หรอืละอองเกสรตวัผู ้ (pollen grain)  ซึง่มจี านวนโครโมโซมเป็น  n 

  2)  microgametogenesis  โดยละอองเกสรตวัผูจ้ะถูกพาไปโดย
แมลง  ลม  ฯลฯ  เมื่อตกบนยอดเกสรตวัเมยีกจ็ะงอกท่อน าละออง  (pollen tube)  ซึ่ง
นิวเคลยีสจะแบ่งตวัแบบ  mitosis  ไดเ้ป็น  2  nuclei  คอื  generative nucleus  และ  
tube nucleus  นิวเคลยีสทัง้สองจะเคลื่อนตวัไปตาม  micropyle  สูไ่ขแ่ต่ก่อนทีจ่ะท าการ
ผสม  generative  nucleus  จะแบ่งตวัแบบ  mitosis  ได ้ 2  sperm cell  ซึง่จะท าหน้าที่
เป็นหน่วยสบืพนัธุเ์พศผูเ้พือ่เขา้ผสมกบัหน่วยสบืพนัธุเ์พศเมยีต่อไป 

 
  5.6.2.2  การสรา้งหน่วยสบืพนัธุเ์พศเมยี  (female gamete) 
  1)  megasporogenesis  โดย  megaspore mother cell  หรอื  

megasporocyte  แบ่งเซลล์แบบ  meiosis  ได้  4  เซลล์  ซึ่งแต่ละเซลล์มจี านวน
โครโมโซม  = n  แต่ในทีส่ดุจะสลายตวัไป  3  เซลล์ เหลอืเพยีง  1  เซลล์ เรยีก  
megaspore 

  2)  megagametogenesis  โดยนิวเคลยีสใน  megaspore  จะ
แบ่งตวัแบบ  mitosis  3  ครัง้ ได ้ 8  nuclei  แลว้  nuclei  ทัง้หมดจะเรยีงตวัใหม่โดยอยู่
ดา้นบน  3  nuclei  เรยีก  antipodal  ตรงกลาง  2  nuclei  เรยีก  polar nuclei  และอกี
หนึ่งนิวเคลยีสจะอยูด่า้นล่างเรยีกไข ่ (egg)  โดยม ี 2  nuclei  ประกบอยู่  2  ขา้งของไข ่ 
เรยีก  synergid 
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การถ่ายละอองเกสร  (pollination)  หมายถงึ  การทีล่ะอองเกสรไปตกลงบนยอด
เกสรตัวเมียโดยการพาของลม  แมลง  สัตว์ต่าง ๆ  ฯลฯ  ส่วนการผสมเกสร  
(fertilization)  หมายถงึ  กระบวนการทีห่น่วยสบืพนัธุ์เพศผูเ้ขา้รวมกบัหน่วยสบืพนัธุ์เพศ
เมยีไดเ้ป็นไซโกต  (zygote)  โดยกระบวนการนี้จะเกดิขึน้  2  ครัง้  จงึเรยีกว่าการ
ปฏสินธซิอ้น (double fertilization) 

 
ดอกทีม่อีงคป์ระกอบครบทัง้  4  สว่น คอื  กลบีดอก  กลบีเลีย้ง  เกสรตวัผู ้และ

เกสรตวัเมยี  เรยีกวา่  ดอกสมบรูณ์  (complete flower)  เชน่  งา  ถัว่เหลอืง  ฝ้าย  เป็น
ตน้  สว่นดอกทีข่าดอวยัวะบางอยา่งไป  เชน่  ขา้ว  ขา้วโพด  ขา้วฟา่ง  และออ้ย  ไมม่ี
กลบีเลีย้งและกลบีดอก  กเ็รยีกวา่  ดอกไมส่มบรูณ์  (incomplete flower)  พชืทีม่ที ัง้เกสร
ตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนัเรยีกวา่ดอกสมบรูณ์เพศ  (perfect flower)  เชน่  
พชืตระกลูขา้วและถัว่ชนดิต่าง ๆ  ดงันัน้ ดอกสมบรูณ์ จงึจดัวา่เป็นดอกสมบรูณ์เพศดว้ย  
สว่นดอกทีม่เีฉพาะเกสรตวัผู ้ เรยีกวา่  ดอกตวัผู ้ (staminate flower)  และดอกทีม่เีฉพาะ
เกสรตวัเมยี เรยีกวา่ ดอกตวัเมยี  (pistillate flower)  ซึง่เรยีกดอกทัง้สองชนิดน้ีรวม ๆ  
กนัวา่  ดอกไมส่มบรูณ์เพศ  (imperfect flower) 

 
พชืทีส่บืพนัธุ์โดยอาศยัเพศนัน้  จะมชีพีจกัรหรอืวฏัจกัรชวีติ  (life cycle)  อยู่  2  

ระยะ  โดยถอืตามจ านวนโครโมโซมภายในเซลลด์งันี้ 
 
1  sperm cell  +  egg     zygote 
     (n)                (n)        (n) 
 
1  sperm cell  +  polar nuclei  endosperm 
   (n)                    (2n)          (3n) 
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แต่ถา้  1  sperm cell  จากละอองเกสรตวัผูห้นึ่งผสมกบัไขไ่ดไ้ซโกต  ในขณะที่
อกี    1  sperm cell  มาจากต่างละอองเกสรกนั  เขา้ผสมกบั  polar nuclei  ไดเ้ป็นเอน็
โดสเปอรม์  เรยีกวา่เกดิ  "heterofertilization" 

 
  5.6.3  พชืผสมตวัเอง  (self pollinated crop  หรอื autogamy)  หมายถงึ 
พชืทีล่ะอองเกสรตวัผูจ้ะผสมกบัไขข่องดอกเดยีวกนั   โดยธรรมชาตแิลว้พชืผสมตวัเองแต่
ละตน้จะเป็นพชืพนัธุแ์ท ้  และเมือ่ผสมตวัเองกจ็ะไมเ่กดิการเสือ่มถอยของลกัษณะ  (ไม่
เกดิ  inbreeding depression)  พชืผสมตวัเองไดแ้ก่  ขา้ว  ขา้วสาล ี ขา้วฟา่ง  ขา้วโอ๊ต  
ขา้วบารเ์ลย ์ ถัว่เขยีว  ถัว่เหลอืง  ถัว่ลสิง  ถัว่พ ู ฝ้าย  ปอแกว้  กระเจีย๊บ  งา  มะเขอื
เทศ  ยาสบู  มนัฝรัง่  มะเขอื  ฯลฯ 
  สาเหตุทีท่ าใหพ้ชืผสมตวัเองนัน้อาจเนื่องมาจากการถ่ายละอองเกสรจะ
เกดิขึน้ในดอกทีไ่มบ่านเลย  (cleistogamy)  ท าใหพ้ชืตอ้งผสมตวัเอง  ไดแ้ก ่ 
ผกักาดหอม  หญา้  Rhodes bromegrass  ขา้วโอ๊ต  และขา้วสาลบีางชนิด   แต่ถา้การ
ถ่ายละอองเกสรเกดิขึน้ก่อนดอกบาน  เรยีกวา่  chasmogamy  ไดแ้ก ่  ขา้ว  ถัว่เหลอืง  
ถัว่เขยีว  ถัว่ลสิง  ฯลฯ  นอกจากนี้แลว้โครงสรา้งของดอกพชืกม็สีว่นท าใหพ้ชืเกดิการ
ผสมตวัเอง  เชน่  ในมะเขอืเทศ  ยอดเกสรตวัเมยีจะถูกหุม้ดว้ยอบัเรณูอยูร่อบ ๆ  ท าให้
เกดิการผสมตวัเองเป็นสว่นใหญ่ 
  
  5.6.4  พชืผสมขา้ม  (cross pollinated crop  หรอื  allogamy)  หมายถงึ
พชืทีล่ะอองเกสรตวัผูผ้สมกบัไขใ่นดอกของคนละตน้  ซึง่พนัธุกรรมของพชืผสมขา้มจะ
เป็นพวกพนัธุท์าง  (heterozygosity)  และถา้บงัคบัใหผ้สมตวัเองจะเกดิ  inbreeding 
depression  ไดแ้ก่  ขา้วขา้วโพด  ไรย ์  พชืผกัตระกลูแตง  ยางพารา  ละหุง่  มะมว่ง  
มะละกอ  ทานตะวนั  หอม  ปาลม์น ้ามนั  ฯลฯ  ซึง่สาเหตุทีท่ าใหพ้ชืผสมขา้มคอื 
  1)  dioecious plant  เป็นพชืทีม่ดีอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีแยกกนัอยูค่นละ
ตน้  เชน่  หน่อไม ้ ฝรัง่  อนิทผลมั  hops  มะละกอ (บางพนัธุ)์ 
  2)  monoecious  plant  เป็นพชืทีม่ดีอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีแยกกนัอยู่
บนตน้เดยีวกนั เชน่  ผกัตระกลูแตง 
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  3)  protandry  หมายถงึ  ละอองเกสรตวัผูแ้กก่่อนและพรอ้มทีจ่ะผสมก่อน
ดอกตวัเมยี ไดแ้ก่ พวก  Asteraceae 
  4)  protogyny  หมายถงึ  เกสรตวัเมยีแกก่่อนทีล่ะอองเกสรตวัผูจ้ะแตก
ออกมาผสม  ไดแ้ก ่ ละหุง่  มนัส าปะหลงั  สตรอเบอรี ่
  5)  sterility  (การเป็นหมนั)  หมายถงึ  พชืทีเ่กสรตวัผูห้รอืตวัเมยีเป็น
หมนั  ท าใหไ้มส่ามารถผสมภายในดอกเดยีวกนัได ้  พชืทีม่ดีอกตวัผูห้รอืละอองเกสรตวัผู้
เป็นหมนั  จะมปีระโยชน์มากในการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสม  (F1  hybrid)  เพือ่การคา้  
ไดแ้ก่  ขา้ว  ขา้วฟา่ง  ทานตะวนั  ขา้วสาล ี ซึง่พชืเหล่าน้ีบางสายพนัธุจ์ะมดีอกตวัผูเ้ป็น
หมนัและน ามาใชผ้ลติพชืลกูผสมได ้
  6)  self-incompatibility  (การผสมตวัเองไมต่ดิ)  หมายถงึ  พชืทีม่ที ัง้
เกสรตวัผูแ้ละตวัเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนั  แต่ไมส่ามารถผสมกนัเองได ้  เพราะมปีฏกิริยิา
ทางชวีเคมบีางอยา่ง  ท าใหล้ะอองเกสรตวัผูไ้มส่ามารถงอกลงไปผสมกบัไขข่องตน้
เดยีวกนั  หรอืแมแ้ต่ต่างมยีโีนไทป์  เหมอืนกนักผ็สมกนัไมไ่ด ้ พบมากในผกัตระกะหล ่า 
 
  5.6.5  การตรวจสอบวธิกีารถ่ายละอองเกสรของพชื  ในบางครัง้ทีม่ที ัง้
ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีอยูบ่นตน้เดยีวกนั  หรอืมทีัง้เกสรตวัผูแ้ละตวัเมยีอยูใ่นดอก
เดยีวกนั  กอ็าจจะไมใ่ชพ่ชืผสมตวัเอง  จงึควรจะทีจ่ะตรวจสอบดวูา่โดยธรรมชาตแิลว้พชื
ชนิดนัน้ ๆ  เป็นพชืผสมตวัเองหรอืพชืผสมขา้มซึง่อาจตรวจสอบไดโ้ดย 
  1)  ตรวจดโูครงสรา้งของดอกวา่เป็น  dioecious  หรอื  monoecious  
หรอืไมถ่า้มทีัง้  2  เพศอยูใ่นดอกเดยีวกนัตอ้งตรวจสอบต่อไป 
  2)  ตรวจดกูารตดิเมลด็  โดยใชถุ้งป้องกนัแมลงคลุมชอ่ดอก  ถา้สามารถ
ตดิเมลด็ไดก้น่็าจะเป็นพชืผสมตวัเอง  แต่กไ็มแ่น่เสมอไป  จะตอ้งตรวจสอบดวูา่ม ี   
inbreeding depression  หรอืไม ่ ถา้ลกูทีไ่ดไ้มม่ ี inbreeding depression  แสดงวา่เป็น
พชืผสมตวัเอง  แต่ถา้ม ี inbreeding depression  กแ็สดงวา่เป็นพชืผสมขา้ม  อยา่งไรก็
ตามการใชถุ้งคลุมจะตอ้งระวงัเรือ่งอุณหภมูภิายในถุงดว้ย  เพราะถา้รอ้นเกนิไปกอ็าจท า
ใหเ้กสรตวัผูเ้ป็นหมนัหรอืเมลด็รว่งได ้ ทัง้ ๆ ทีโ่ดยธรรมชาตมินัอาจจะเป็นพชืผสมตวัเอง
กไ็ด ้
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  ส าหรบัการตรวจสอบดวูา่พชืชนิดนัน้  ๆ  มเีปอรเ์ซน็ตผ์สมขา้มเทา่ไร  
อาจใชว้ธิปีลกูพชืต่างพนัธุ ์  เชน่  มสีเีมลด็ต่าง ๆ  กนั  น ามาปลกูสลบัแถวกนัเพือ่
ตรวจสอบรุน่ลกูวา่มเีปอรเ์ซน็ตผ์สมขา้มเทา่ไร  โดยดจูากเปอรเ์ซน็ตก์ารกระจายตวัในรุน่
ลกู 
 
  5.6.6  การผสมตวัเองไมต่ดิ  (self-incompatibility)  หมายถงึ  กรณีทีพ่ชื
มทีัง้เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยี  แต่ไมส่ามารถผสมตวัเองได ้  และไมส่ามารถผสมขา้มกบั
ตน้ทีม่พีนัธุกรรมเหมอืนกนัได ้  เนื่องจากมกีระบวนการทางชวีเคมบีางอยา่งมายบัยัง้การ
งอกของ  pollen  tube  ลกัษณะการผสมตวัเองไมต่ดินี้ถูกควบคมุโดยยนี  1-2  คู ่ พบใน
พชืหลายตระกลู  เชน่  Cruciferae,  Compositae,  Gramineae,  Solanaceae,  
Rosaceae,  Leguminosae  เป็นตน้ 
 
  การผสมตวัเองไมต่ดิแบ่งเป็น  3  ชนิด คอื 
  1)  gametophytic incompatibility  พชืจะผสมตดิหรอืไมข่ึน้กบัยโีนไทป์
ของหน่วยสบืพนัธุข์องเกสรตวัผู ้  โดยเกสรตวัผูจ้ะไมง่อกหรอืงอกไดช้า้มากบนยอดเกสร
ตวัเมยีทีม่ยีโีนไทป์เหมอืนกนั  ลกัษณะน้ีถูกควบคมุโดยยนีเพยีงคูเ่ดยีวแต่เป็น  multiple 
alleless  คอื  S1,  S2,  S3,.....Sn  พบใน  Nicotiana sanderae 
         
               ตวัผู ้                 S1S2                         S2S3                          S3S4 
ตวัเมยี 
S1S2                                                    -       S1S3, S2S3  S1S3, S2S3, S1S4, S2S4 
S2S3    S1S2, S1S3         -            S2S4, S3S4 
S3S4      S1S3, S2S3, S1S4, S2S4    S2S3, S2S4                                             - 
 

 

 จากไดอะแกรมขา้งบนน้ีจะสงัเกตเหน็วา่ถา้ยโีนไทป์  gamete  ของเกสรตวัผูต้วั
ใดทีเ่หมอืนกบั  gamete  ของเกสรตวัเมยี กจ็ะไมส่ามารถผสมกนัได ้
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 2)  sporophytic incompatibility  ในกรณีนี้ละอองเกสรตวัผูจ้ะงอกบนยอดเกสรตวั
เมยีไดห้รอืไมข่ึน้กบั  diploid  genotype  ของตน้พอ่  ซึง่ลกัษณะน้ีถกูควบคมุโดยยนี
เพยีงคูเ่ดยีว แต่เป็น multiple alleles  และ  S  alleles  ทีค่วบคมุลกัษณะน้ีจะขม่กนั
ตามล าดบั  คอื  S1 > S2 > S3 >.....Sn  สว่นในตน้แม ่ S  alleles  แต่ละตวัจะไมม่กีารขม่
กนั  (no dominance effect)  พบในพชืพวก  Compositae, Cruciferae  เชน่  Brassica 
oleracea, Rhaphanus sativus  (แรดชิ)  กรณีของ  sporophytic incompatibility  นี้ถา้ท า
การผสมสลบัพอ่สลบัแมก่นั  (reciporocal cross)  กอ็าจจะท าใหม้กีารผสมตวัเองตดิ
หรอืไมต่ดิแตกต่างกนัได ้
 
ตวัเมยี   ตวัผู ้  หน่วยสบืพนัธ ์  ยโีนไทป์ของ  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 

 

 การพจิารณาวา่จะผสมตดิหรอืไมใ่หด้ฟีูโนไทป์ของตน้พอ่ก่อน  ถา้ฟีโนไทป์ไม่
เหมอืนกบั  gamete  ของตน้แม ่  ตน้พอ่กจ็ะสรา้ง  gamete  ไดแ้ละผสมไดต้ามปกต ิ 
ถา้ฟีโนไทป์ของตน้พอ่ไปเหมอืน  gamete  ของตน้แมต่วัใดตวัหนึ่งกจ็ะท าใหไ้มส่ามารถ
ผสมไดเ้ลย  การผสมตวัเองไมต่ดิชนิดนี้จงึได ้  F1  ทีค่รบถว้นทกุยโีนไทป์  หรอืไม่
สามารถผลติ  F1  ไดเ้ลยแมเ้พยีงครึง่เดยีว จงึต่างกบั  gametophytic incompatibility 
 3)  heteromorphic incompatibility  เป็นการผสมตวัเองไมต่ดิทีเ่นื่องมาจาก
โครงสรา้งของดอก  พบในพชืพวก  Primula  โดยพชืชนิดนี้มดีอก  2  แบบคอื  thrum  
ซึง่จะมอีบัเรณูอยูเ่หนือยอดเกสรตวัเมยี  และแบบ  pin  ซึง่มอีบัเรณูอยูต่ ่ากวา่ยอดเกสร
ตวัเมยี 
 จากการศกึษาพบวา่ดอกแบบ  thrum  และ  pin  ไมส่ามารถผสมตวัเองได ้ 
สนันิษฐานวา่อาจจะเนื่องมาจากโครงสรา้งของดอกไมเ่อือ้อ านวย  แต่ถา้เป็นกรณีของ  
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pin  กน่็าจะผสมได ้ ดงันัน้จงึมกีารศกึษาต่อไป  พบวา่ ถา้เอา  thrum x pin  กจ็ะไดล้กูที่
มอีตัราสว่นของ  thrum : pin = 1 : 1  จงึสนันิษฐานวา่ความจรงิแลว้การผสมตวัเองไมต่ดิ
แบบน้ีกค็อื  sporophytic incompatibility  นัง่เอง  โดยยนีเด่นคอื  S  จะขม่ยนีดอ้ยคอื  s  
และ  Ss  (thrum) x ss (pin)  จะไดล้กูทีม่อีตัราสว่นของยโีนไทป์ เป็น Ss :ss = 1 : 1 
 ในบางครัง้พบวา่อาจจะมดีอกของ  Primula  ทีม่อีบัเรณูและยอดเกสรตวัเมยียาว
เทา่กนัเรยีก  long homostyle  ซึง่น่าจะเกดิจาก  crossing over  ระหวา่งยนีทีอ่ยูใ่กลช้ดิ
กนัมาก 
 
 วธิแีกไ้ขการผสมตวัเองไมต่ดิ 
 1. ใชว้ธิลีอกผวิหน้าของยอดเกสรตวัเมยีซึง่เชือ่วา่เป็นแหล่งผลติสารทีค่วบคมุการ
งอกของละอองเกสรตวัผู ้
 2.  ท า bud pollination  คอืการน าเอาละอองเกสรตวัผู ้ ทีแ่ก่เตม็ทีแ่ลว้ไปผสมกบั
เกสรตวัเมยี ทีย่งัอ่อนอยู ่ ก่อนทีบ่รเิวณยอดของเกสรตวัเมยีจะเริม่ผลติสารทีเ่ป็นพษิต่อ
การงอกของละอองเกสรตวัผู ้
 3.  ท าการผสมเกสรในทีท่ีม่อีุณหภมูติ ่าเพราะเชือ่วา่ในทีท่ีม่อีุณหภมูติ ่า
กระบวนการสรา้งสารพษิจะเกดิชา้ 
 4.  การท าให ้  S alleles  เกดิการกลายพนัธุ ์  (mutation)  โดยการใชร้งัสหีรอื
สารเคม ี
 
 หลกัฐานทางชีวเคมีเก่ียวกบัสาเหตขุองการผสมตวัเองไม่ติด 
 เชือ่กนัวา่กระบวนการเกดิการผสมตวัเองไมต่ดินัน้จะเหมอืนกบัระบบการสรา้ง  
antigen  ของสตัว ์  ซึง่รา่งกายของสตัวจ์ะไม่ยอมรบัสิง่แปลกปลอมและเชือ้โรคเขา้ไปใน
รา่งกาย  มกีารทดลองเอาโปรตนีทีส่กดัไดจ้ากยอดเกสรตวัเมยีไปฉีดเขา้ในกระต่าย
เพือ่ใหก้ระต่ายผลติ  antiserum  แลว้น า  antiserum  มาทดสอบกบัโปรตนีทีส่กดัไดจ้าก
ยโีนไทป์ต่าง ๆ ปรากฏวา่  proein  ทีส่กดัจาก  genotype  ทีเ่หมอืนกนัจะท าปฏกิริยิากนั  
Nasrallah et al. (1970)  ไดเ้สนอแนะกลไกการเกดิการผสมตวัเองไมต่ดิวา่ "แต่ละ  S 
allele  จะสรา้งโปรตนีต่างชนิดกนั ซึง่อาจจะต่างกนัเพยีงกรดอะมโินบางตวั  และโปรตนีที่
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ไดจ้ะท างานคลา้ย ๆ  กบัเป็นตวัควบคมุการสรา้งเอน็ไซม ์  ซึง่จ าเป็นส าหรบักระตุ้นให้
ละอองเกสรตวัผูง้อกเมือ่ตกลงบนยอดเกสรตวัเมยี 
 5.6.7  ตวัผูเ้ป็นหมนั  (male sterility) 
 พชืกเ็หมอืนมนุษยแ์ละสตัวท์ีอ่าจจะเกดิเป็นหมนัได ้  ทัง้ตวัผูแ้ละตวัเมยี  แต่
ส าหรบัในพชืแลว้  male sterility  หมายถงึ  เกสรตวัผูเ้ป็นหมนัซึง่เป็นลกัษณะทีม่ี
ประโยชน์มากในการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืและโดยเฉพาะการน ามาใชป้ระโยชน์ในการผลติพชื
ลกูผสม  (F1  hybrid) 
 การเป็นหมนัของตวัผูจ้ะมหีลายแบบ เชน่  pollen sterility  คอื  ไมม่ลีะอองเกสร
ตวัผูเ้กดิขึน้  staminal sterility  คอืไมม่เีกสรตวัผู ้  (stamen)  เกดิขึน้ และ  structural 
sterility  หมายถงึ 
อบัละอองเกสรตวัผูไ้มแ่ตกออกมา  ท าใหล้ะอองเกสรตวัผูไ้มส่ามารถปลวิออกไปผสมกบั
เกสรตวัเมยีได ้
 ตวัผูเ้ป็นหมนัม ี 3  แบบ  คอื 
 1)  genetic male sterility  การเป็นหมนัชนิดนี้มสีาเหตุมาจากยนีดอ้ยเพยีงคู่
เดยีว  (ms)โดยพชืทีม่ยีโียไทป์  msms  จะเป็นหมนั  สว่นตน้ทีม่ยีโีนไทป์  แบบ  Msms  
หรอื  MsMs  จะสามารถผลติละอองเกสรตวัผูไ้ดต้ามปกต ิ พบในพชืพวก  ขา้ว  ขา้วสาล ี 
ขา้วบารเ์ลย ์  มะเขอืเทศ  มนัฝรัง่  ฯลฯ  การเป็นหมนัแบบน้ีมปีระโยชน์ในการปรบัปรงุ
ประชากรของพชื  (population improvement)  โดยวธิกีารคดัเลอืกพนัธุซ์ ้า  (recurrent 
selection)   และอาจใชใ้นการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสมได ้  แต่ตอ้งหายนีตวัอื่นทีอ่ยูต่ดิ
กบัยนีน้ี  (linked gene)  เพือ่เป็นเครือ่งหมาย  เชน่  ในขา้วบารเ์ลยแ์ละขา้วสาลจีะสงัเกต
ไดง้า่ย เพราะชอ่ดอกทีเ่ป็นหมนัจะไมแ่น่นเหมอืนชอ่ดอกปกต ิ และเมื่อดอกบานกลบัดอก
จะเปิดนานกวา่ปกต ิ

2) cytoplasmic male sterility  การเป็นหมนัชนิดนี้ขึน้อยูก่บัหน่วยพนัธกุรรม
บางชนิดทีอ่ยูใ่น  cytoplasm 
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                 เป็นหมนั  sterile    ไมเ่ป็นหมนั (fertile หรอื normal) 
 การเป็นหมนัแบบน้ีมปีระโยชน์มากในพวกไมด้อก เพราะลกูผสมทีเ่ป็นหมกัจะไม่
มกีารผสมเกสร  ท าใหด้อกบานไดน้านและทน  นอกจากนี้แลว้อาจใชผ้ลติพชืลกูผสมทีใ่ช้
ประโยชน์จากสว่นหวัใบหรอืตน้  แต่ไมเ่หมาะส าหรบัพชืทีข่ยายพนัธุโ์ดยใชเ้มลด็หรอืใช้
ประโยชน์จากเมลด็  เพราะลกูผสมทีไ่ดจ้ะเป็นหมนัทัง้หมด จงึไมส่ามารถสรา้งเมลด็ได ้
 3)  cytoplasmic genetic male sterility  การเป็นหมนัแบบน้ีจะเกดิจากปฏกิริยิา
รว่มกนัระหวา่งยนีในไซโตพลาสซมึและในนิวเคลยีส  โดยยนีในนิวเคลยีสจะมยีนีชนิด  
"restorer gene" คอื ยนีทีท่ าใหไ้ซโตพลาสซมึกลบัคนืไปเป็นปกตไิดอ้กี 
 

 การเป็นหมนัชนิดนี้มปีระโยชน์มากในการใชผ้ลติเมลด็พนัธุล์กูผสม   (F1  hybrid)  
ในเชงิการคา้เพราะวา่เกษตรกรไมส่ามารถเกบ็เมลด็พนัธุไ์วใ้ชไ้ดอ้กี  ตอ้งมาซือ้กบัผูผ้ลติ
เมลด็พนัธุท์กุครัง้ทีต่อ้งการปลกู 
 ขัน้ตอนการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสม  (F1  hybrid)   
 การผลติเมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสมโดยใชป้ระโยชน์จากการเป็นหมนัแบบ  
cytoplasmic genetic male sterility  จะตอ้งประกอบไปดว้ยพชืพนัธุแ์ท ้ 3  ชนิด คอื 
 1)  A-line  เป็นสายพนัธุแ์มท่ีใ่ชใ้นการผลติลกูผสม 
 2)  B-line  เป็นสายพนัธุแ์มท่ีใ่ชอ้นุรกัษ์สายพนัธุแ์ม ่ (เรยีกสายพนัธุอ์นุรกัษ์หรอื  
maintainer) 
 3)  R-line  เป็นสายพนัธุ์พอ่ทีจ่ะใชใ้นการผลติเมลด็พนัธุพ์ชืลกูผสม 
 เพือ่ความเขา้ใจในการน าระบบการเป็นหมนัของพชืแบบ  cytoplasmic-genetic 
male sterility  มาใชป้ระโยชน์ในทีน้ี่จงึขอยกตวัอยา่งการผลติเมลด็พนัธุข์า้วฟา่งลกูผสม  
(F1  hybrid)  ทีบ่รษิทัเมลด็พนัธุพ์ชืด าเนินการดงันี้ 
 

 
                    S  

 
                    F 
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 ขัน้ตอนในการผลิตเมลด็พนัธุข้์าวฟ่างลกูผสม 
 การผลติเมลด็พนัธุข์า้วฟา่งลกูผสมในทางการคา้นัน้จะตอ้งใชข้า้วฟา่งสายพนัธุแ์ท ้ 
3  ชนิดคอื 
 1.  A-line  ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีเ่ป็นหมนัและใชเ้ป็นพนัธุแ์ม่ 
 2.  B-line  ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีไ่มเ่ป็นหมนั และใชเ้ป็นตวัอนุรกัษ์  (maintainer)  
ลกัษณะเป็นหมนัของ  A-line  พนัธุ ์  B-line  จะมลีกัษณะภายนอกเหมอืน  A-line  ทกุ
ประการ  (เรยีกวา่เป็น isogenic line กนั)  ยกเวน้ B-line  ไมเ่ป็นหมนัเทา่นัน้ และ B-line 
จะตอ้งม ี non-restorer gene  (ยนีทีไ่มท่ าใหก้ลบัคนืไปเป็นตน้ปกต)ิ  กบั A-line ซึง่เมือ่
ผสมกบั A-line  แลว้จะได ้A-line  เหมอืนเดมิ 
 3. R-line  เป็นสายพนัธุพ์อ่ซึง่ม ี restorer gene  กบั A-line  คอืเมือ่ผสมกบั A-
line  แลว้จะไดล้กูผสมทีไ่มเ่ป็นหมนั และใชเ้มลด็ปลกูเป็นการคา้ได ้  (commercial 
hybrid) 
 ในทางการคา้แลว้ขา้วฟา่งลกูผสมมกัจะผลติตามกรรมวธิเีป็นสว่นใหญ่  ซึง่เรา
เรยีกวา่เป็นพวกลกูผสมเดีย่ว  (single cross)  แต่บางครัง้อาจจะดดัแปลงใหไ้ดล้กูผสม
ชนิดอื่น ๆ  บา้งกไ็ด ้ เชน่  การผสมสลบัระหวา่ง A-line  กบั B-line  ของอกีพนัธุห์นึ่งซึง่
ลกูผสมทีไ่ดน้ี้อาจจะเรยีกวา่ลูกผสมสามทาง  (three way  cross)  หรอืบางครัง้อาจจะ
คลุกเมลด็ R-line  หลาย ๆ  สายพนัธุท์ีค่ดัเลอืกลกัษณะต่าง ๆ ตามตอ้งการ  เพยีงแต่มี
ลกัษณะบางอยา่งแตกต่างกนัเทา่นัน้  โดยคลุกเมลด็เขา้ดว้ยกนัในอตัราสว่นทีเ่หมาะสม 
ทัง้น้ีเพือ่แกป้ญัหาการตดิเมลด็ต ่าเน่ืองจากดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีบานไมพ่รอ้มกนัใน
แปลงผลติเมลด็พนัธุ ์
 
 การอนุรกัษ์สายพนัธุ ์A-line 
 ท าไดโ้ดยการปลกูพนัธุ ์A-line  และ B-line  ในแปลงทีห่า่งจากแปลงปลกูขา้วฟา่ง
พนัธุอ์ื่น ๆ  (isolated plot)  อยา่งน้อย  200  เมตร  โดยปลกู A-line  แถวสลบักบั B-line  
2  แถว (สดัสว่นน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม)  ไปเรือ่ย ๆ และรอบ ๆ  
แปลงควรจะปลกู B-line ลอ้มรอบอกีชัน้หน่ึง  ทัง้นี้เพือ่ใหล้ะอองเกสรตวัผูจ้ากแถว B-line  
มกีารกระจายอยา่งทัว่ถงึ แถวปลกูควรจะขวางทศิทางลม  นอกจากนี้ควรศกึษาอายกุาร
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บานของดอกใหด้ดีว้ย เพือ่ให ้  A-line  และ  B-line  ออกดอกพรอ้ม ๆ กนั  เพราะ
ถงึแมว้า่ทัง้  A-line  และ  B-line  จะเป็น  isogenic line  กนักจ็รงิ แต่โดยทัว่ไปแลว้ A-
line  มกัจะออกดอกชา้กวา่B-line ประมาณ 2-3 วนันอกจากนี้แลว้มขีอ้ควรระวงัคอืถา้มี
เมลด็หรอืตน้ปนมากบั A-line หรอื B-line ตอ้งคดัเมลด็ทิง้ก่อนปลกูหรอืถอนตน้ทิง้ก่อน
ออกดอก เพราะเมลด็ทีไ่ดจ้ะบรสิทุธิห์รอืไมข่ึน้อยูก่บัทัง้ A-line และ  B-line 
 เมือ่ขา้วฟา่งแก่เตม็ทีแ่ลว้จะเกบ็เกีย่วเฉพาะชอ่ดอกทีไ่ดจ้ากแถว A-line  เทา่นัน้  
ซึง่เมือ่น าไปนวดแลว้เมลด็ทีไ่ดจ้ะเป็น A-line  เหมอืนเดมิ ส าหรบัแถว B-line  นัน้ก็
อาจจะเกบ็เมลด็ไวท้ าพนัธุต์่อไปไดอ้กี 
 
 การรกัษาสายพนัธุ ์B-line 
 ท าเหมอืนกบัการผลติเมลด็พนัธุท์ ัว่  ๆ  ไป  เนื่องจากไมเ่ป็นหมนัและสามารถ
ผสมตวัเองได ้ แต่ตอ้งปลกูใหห้า่งจากแปลงขา้วฟา่งพนัธุอ์ื่น  ในท านองเดยีวกบัการผลติ 
A-line  ขอ้ควรระวงักค็อืถา้มเีมลด็ปนมาจะตอ้งคดัทิง้เสยีก่อน หรอืถา้มปีนกต็อ้งตดัทิง้
ก่อนทีจ่ะออกดอกเมือ่แกก่เ็กบ็เมลด็ทัง้หมดรวมกนัซึง่จะไดเ้มลด็  B-line  เหมอืนเดมิ 
 
 การรกัษาสายพนัธุ ์ R-line 
 ท าเชน่เดยีวกบัการรกัษาสายพนัธุ ์B-line 
 
 การปลกูขา้วฟา่งเพือ่ผลติเมลด็ลกูผสม 
 ท าในลกัษณะเดยีวกบัการผลติ A-line  กล่าวคอืปลูก A-line  4  แถวสลบักบั R-
line  2  แถว และมแีถวของ R-line  ลอ้มรอบอกีชัน้หนึ่ง  ขอ้ควรระวงักค็อืถ้ามเีมลด็หรอื
ตน้ปนมากบั  
A-line หรอื R-line  ใหค้ดัเมลด็ทิง้ก่อนปลูกหรอืตดัต้นทิง้ก่อนออกดอก  เพราะความ
บรสิทุธิข์องเมลด็พนัธุ์ลูกผสมทีไ่ดจ้ะขึน้อยู่กบัความบรสิทุธิข์อง A-line และ R-line  ใน
การผลติเมลด็พนัธุล์กูผสมนี้แถวปลกูควรขวางทศิทางลม  เพือ่ชว่ยใหก้ารถ่ายละอองเกสร
ดขีึน้  สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุอกีประการหนึ่งกค็อืตอ้งวางแผนปลูกให ้A-line และ B-line  ออก
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ดอกพรอ้ม  ๆ  กนั  เมือ่เมลด็แก่จะเกบ็เกีย่วชอ่ดอกจากแถว  A-line  เทา่นัน้  และเมือ่น า
ชอ่ดอกไปนวดแลว้เมลด็ทีไ่ดก้ค็อืเมลด็พนัธุล์กูผสมนัน่เอง 
 

******************************************* 
บทสรปุ 
 พชืปลกูทีเ่ราใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ อยูน่ี้ลว้นมวีวิฒันาการมาจากการผสม
พนัธุข์องพชืปา่ ซึง่การผสมนัน้อาจเกดิจากการผสมขา้มชนิดกนั ผสมขา้มสกุล  จงึท าให้
เกดิความหลากหลายและเกดิความผนัแปรของลกัษณะพนัธุกรรมแตกต่างกนัออกไป สว่น
การสบืพนัธุข์องพชืนัน้เราจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอืการสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศเชน่ 
การแตกหน่อ การเจรญิเป็นไหล เป็นตน้ และการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศซึง่เกีย่วขอ้งกบั
เพศของพชืทีแ่ทจ้รงิ โดยพชืมดีอกนัน้จะมกีารปฏสินธซิอ้น กล่าวคอืการผสมครัง้ทีห่นึ่ง
เกดิจากสเปิรม์เซลลผ์สมกบัเซลลไ์ขแ่ลว้เซลลท์ีไ่ดจ้งึเจรญิพฒันาเป็นไซโกต และครัง้ที่
สองเกดิการผสมระหวา่งสเปิรม์เซลลก์บัโพลารน์ิวคลไีอดไ์ดเ้อน็โดสเปิรม์ ซึง่เป็นแหล่ง
อาหารของตน้อ่อนนัน่เอง 
 
แบบประเมินผลท้ายบท 
1. พชืปลกูในปจัจุบนัไดม้าจากแหล่งใด ? 
 1) พชืพนัธุป์า่ 
 2) พชืพนัธุป์ลกู 
 3) พชืกลายพนัธุ ์
 4)  ถูกทกุขอ้ 
2. การผสมขา้มชนิดก่อใหเ้กดิกระบวนการใดตามมา ? 
 1) introgression 
 2) deletion 
 3) addition 
 4)  ทกุขอ้ 
3. ววิฒันาการของพชืปลกูมหีลายขัน้ตอนไดแ้ก่ ? 
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 1) การผสมขา้มชนิด 
 2) การเกดิโพลพิลอยดี ้
 3) การกลายพนัธุ ์
 4)  ทกุขอ้ 
4. การเพิม่ชดุโครโมโซมโดยชดุทีเ่พิม่ขึน้มาเหมอืนชดุเดมิเรยีกวา่ ? 
 1) allopolyploid 
 2) autopolyploid 
 3) chromosome polyploid 
 4)  ถูกทกุขอ้ 
5. กระบวนการ introgression หมายถงึขอ้ใด ? 
 1) ชิน้สว่นของโครโมโซมถูกถ่ายทอดไปสูพ่ชืชนิดหนึ่ง 
 2) การหายไปของโครโมโซม 
 3) การเพิม่ขึน้ของโครโมโซม 
 4) การการลดลงของชิน้สว่นของโครโมโซม 
6. ขา้วสาลเีกดิจากการผสมแบบใด ? 
 1) การผสมขา้มชนิด 
 2) การผสมขา้มสกุล 
 3) การผสมในชนิดเดยีวกนั 
 4)  การผสมในสกุลชนิดเดยีวกนั 
7. การเพิม่ขึน้ของชดุโครโมโซม ถา้มชีดุทีเ่พิม่ขึน้มาต่างจากชดุเดมิเรยีกวา่ ? 
 1) allopolyploid 
 2) autopolyploid 
 3) chromosome polyploid 
 4)  ถูกทกุขอ้ 
8. สารทีท่ าใหเ้กดิการก่อกลายพนัธุใ์นพชืเรยีกวา่ ? 
 1) mutagent 
 2) chemical 
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 3) hormone 
 4)  ถูกทกุขอ้ 
9. เกณฑใ์ดทีใ่ชก้ าหนดใหพ้ืน้ทีน่ัน้เป็นถิน่ก าเนิดพชืไดแ้ก ่? 
 1) มพีชืพนัธุป์า่และมกีารกลายพนัธุ ์
 2) fossil 
 3) มพีืน้ทีเ่ป็นหบุเขา 
 4)  ถูกทกุขอ้ 
10. ตามแนวคดิของ vavilov แบ่งถิน่ก าเนิดพชืไดเ้ป็นกีถ่ิน่ ? 
 1) 6 ถิน่ 
 2) 8 ถิน่ 
 3) 10 ถิน่ 
 4)  12 ถิน่ 
11. ประเทศจนี พชืทีก่ าเนิดในถิน่น้ีคอื ? 
 1) ถัว่เหลอืง 
 2) ขา้ว 
 3) พรกิไทย 
 4)  กระเทยีม 
12. อเมรกิาใต ้พชืทีก่ าเนดิในถิน่น้ีคอื ? 
 1) มนัฝรัง่ 
 2) มะเขอืเทศ 
 3) ยางพารา 
 4)  ถูกทกุขอ้ 
13. ขา้วถอืก าเนิดในประเทศใด ? 
 1) อนิเดยี 
 2) จนี 
 3) อบสิสเินีย 
 4)  เมดเิตอรเ์รเนียน 
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14. ถิน่อบสิสเินียใหก้ าเนดิพชืชนิดใด ? 
 1) ขา้วบาเลย ์
 2) ถัว่ลนัเตา 
 3) กะหล ่า 
 4)  อลัฟลัฟา 
15. เมดเิตอรเ์รเนียน เป็นถิน่ก าเนิดพชืชนดิใด ? 
 1) ขา้วโพด 
 2) ยางพารา 
 3) ขา้วสาล ี
 4)  สบัปะรด 
การสบืพนัธุข์องพชื 
16. สว่นของพชืทีใ่ชใ้นการขยายพนัธุ ์ซึง่เป็นการสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศเรยีกวา่ ? 
 1) โคลน 
 2) เมลด็ 
 3) ใบพชื 
 4)  ผล 
17. พชืชนิดใดมลี าตน้แบบ stolon ? 
 1) สตรอเบอรี ่
 2) ขา้ว 
 3) พรกิไทย 
 4)  กระเทยีม 
18. พชืชนิดใดมลี าตน้แบบเดยีวกบักระเทยีม ? 
 1) หอม 
 2) ทวิลปิ 
 3) หญา้แพรก 
 4)  ขอ้ 1) และขอ้ 2 ถูก 
19. พชืทีม่ลี าตน้แบบ corm คอื ? 
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 1) เผอืก 
 2) มนัเทศ 
 3) มนัฝรัง่ 
 4)  กระเทยีม 
20. เมลด็พชืทีเ่จรญิมาจากสว่นของรงัไขโ่ดยไมไ่ดร้บัการผสมเรยีกวา่ ? 
 1) การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ 
 2) การสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ 
 3) อโปมกิซสิ 
 4)  โคลน 
21. vegetative apomixis พบในพชืชนิดใด ? 
 1) ปา่นศรนารายณ์ 
 2) หอมหวัใหญ่ 
 3) ลิน้มงักร 
 4)  ทกุขอ้ 
22. เมลด็เจรญิจากรงัไขแ่ละนิวเซลลสัมพีนัธุกรรมเหมอืนตน้แมท่กุประการเรยีกวา่ ? 
 1) adventitious embryony 
 2) parthenogenesis 
 3) embryo genesis 
 4)  ทกุขอ้ 
23. การสบืพนัธุแ์บบอาศยัของพชืมดีอกขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง ? 
 1) มรีะยะสปอโรไฟตเ์ด่น 
 2) มรีะยะแกมโีตไฟตเ์ด่น 
 3) เกดิการปฏสินธสิองครัง้ 
 4)  ขอ้ 1) และ 2) ถูกตอ้ง 
24. สว่นของดอกไมท้ีม่สีสีนัสวยงามใชล้่อแมลงผสมเกสรคอื ? 
 1) ฐานรองดอก 
 2) กลบีดอก 
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 3) กลบีเลีย้ง 
 4)  เกสรตวัเมยี 
25. โพลารน์ิวคลไีอ ภายในรงัไขม่ชีดุโครโมโซมจ านวนเทา่ใด ? 
 1) จ านวน 2 ชดุ 
 2) จ านวน 3 ชดุ 
 3) จ านวน 4 ชดุ 
 4)  จ านวน 5 ชดุ 
26. ก่อนการผสมกบัไข ่เจเนอเรทฟี นิวเคลยีส มกีารแบ่งตวัแบบใด ? 
 1) meiosis 
 2) mitosis 
 3) binary fission 
 4)  ทกุขอ้ 
27. double fertilization ผลทีเ่กดิขึน้คอื ? 
 1) ไซโกต 
 2) เอนโดสเปิรม์ 
 3) นิวเซลลสั 
 4)  1) และ 2) ถูกตอ้ง 
28. เกสรจากต่างทีก่นัผสมกบัไขแ่ละโพลารน์ิวคลไีอในรงัไขเ่ดยีวกนัเรยีกวา่ ? 

1) homozygote 
 2) heterozygote 
 3) heterofertilization 
 4)  homofertilization 
29. พชืทีผ่สมตวัเองถา้มกีารถ่ายละอองเกสรเกดิขึน้ก่อนดอกบาน เรยีกวา่ ? 

1) chasmogamy 
 2) allogamy 
 3) cleistogamy 
 4)  ทกุขอ้ 
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30. มะละกอ จดัเป็นพชืทีม่กีารสบืพนัธุใ์นลกัษณะใด ? 
1) protrandy 

 2) diecious 
 3) monoecious 
 4)  protogyny 
31. พชืทีม่ดีอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีแยกกนัอยูบ่นตน้เดยีวกนั เรยีกวา่ ? 

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

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

1) sporophytic incompatibility 
 2) gametophytic incompatibility 
 3) heteromorphic incompatibility 
 4)  homomorphic incompatibility 
34. ดอกไมแ้บบ thrum มลีกัษณะแบบใด ? 
 1) อบัเรณูอยูเ่หนือยอดเกสรตวัเมยี 
 2) อบัเรณูอยูต่ ่ากวา่ยอดเกสรตวัเมยี 
 3) อบัเรณูอยูร่ะดบัเดยีวกนักบัยอดเกสรตวัเมยี 
 4)  1) และ 2) ถูกตอ้ง 
35. วธิกีารแกไ้ขการผสมตวัเองไมต่ดิควรแกไ้ขอยา่งไร ? 
 1) การลอกผวิหน้ายอดเกสรตวัเมยี 



AG 103 171 

 2) การท า bud pollination 
 3) การผสมเกสรในทีอุ่ณหภมูติ ่า 

4) ถูกทกุขอ้ 
 

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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