
 

 

การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ 

การสงถายยีนสูพืช 
เทคนิคการถายทอดยีนเขาสูพืชเปนวิธีการสําคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง 

พันธุกรรมของพืชใหแสดงออกในลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ตองการ โดยวิธีสงถายสาร
พันธุกรรมจากภายนอกเขาสูเซลลเปาหมาย สารพันธุกรรมที่ทําการสงถายเกิดการแทรก
เขาเช่ือมตอกับโครโมโซมของเซลลหรือเน้ือเยื่อเปาหมาย และเกิดการแสดงออกใน
ลักษณะทางพันธุกรรมที่สารพันธุกรรมเหลาน้ันควบคุม รวมท้ังมีความสามารถในการ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมน้ันตอไปยังรุนลูกเหมือนในพืชปกติได พืชท่ีไดรับยีนจาก
แหลงอื่นเขาไปในสวนของ จีโนม และสามารถแสดงลักษณะทางพันธุกรรมที่ยีนน้ัน
ควบคุม เรียกวา พืชแปลงพันธุ (transgenic plants)  

พืชแปลงพันธุไดเร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในการผลิตพืชปลูกหลายชนิดใหมี
คุณลักษณะที่ดีข้ึน รวมท้ังการลดขอจํากัดของวิธีการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม เชน การ
ผสมพันธุพืช (hybridization) และการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ (mutation) ซ่ึงตองใช
ระยะเวลายาวนานในการปฏิบัติ และลักษณะที่แสดงออกภายนอกเปนการแสดง ออกของ
ยีนจากภายใน จึงมักพบอิทธิพลจากการขมการแสดงออกของยีนในลักษณะตางๆ ทําให
เกิดปญหาในการปรับปรุงพันธุ รวมถึงมีโอกาสที่จะไดลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีไมตองการ
รวมเขามาดวย จากความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีลดลงกอใหเกิดปญหาท่ีไมสามารถ
หาพืชตระกูลใกลเคียงกับพืชปลูกมาใชเพ่ือการผสมในระบบการปรับปรุงพันธุ นอกจากน้ี 
ลักษณะทางการเกษตรบางประการ เชน ความตานทานตอโรคและแมลง ความตานทาน
ตอสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสมปรากฏอยูในพันธุพืช ปา หรือในส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นท่ีมี
ลักษณะทางพันธุกรรมหางจากพันธุพืชท่ีนํามาปรับปรุง จึงไมสามารถใชวิธีการผสมพันธุ
พืชเพื่อผลิตพืชใหมีลักษณะท่ีตรงตามความตองการ ได พืชดัดแปลงพันธุกรรมจึงไดรับ
การพัฒนาข้ึนเพ่ือจุดมุงหมายในการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนลักษณะบาง
ประการของตนพืช โดยการแทนที่ดวยยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมท่ีตองการ  
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ท้ังท่ีไดจากพืชในตระกูลเดียวกันหรือพืชตางตระกูล กับพืชปลูกท่ีตองการดัดแปลง
พันธุกรรม รวม ท้ังยีนจากส่ิงมีชีวิตอื่น ทําใหไดพืชปลูกท่ีมีลักษณะตามตองการในเวลา
อันรวดเร็ว และไมมีผลกระทบจากยีนที่ไมตองการเหมือนกับ การใชวิธีการปรับปรุงพันธุ
แบบเดิม  
ยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมท่ีนํามาใชในกระบวนการสงถายยีน สามารถแบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคือ ยีนเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซ่ึงเปนยีนในกลุมท่ีชวยสงผลตอการ
เพ่ิมปริมาณของผลผลิต เชน ยีนตานทานการเขาทําลายของโรคและแมลง และยีนสราง
ความทนทานตอสภาพแวดลอม บางชนิด กลุมท่ี 2 คือ ยีนเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิต ซ่ึงเปนยีนในกลุมท่ีชวยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต เชน ยีนชะลอการสุกแกของ
ผลไม และยีนเพิ่มปริมาณแปงและน้ําตาล  
การสงถายยีนเขาสูพืชสามารถปฏิบัติไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับชนิด และเนื้อเยื่อของพืชท่ี
นํามาใชในการสงถายยีน อาจแบงออกเปน 2 วิธีการใหญๆ คือ  

ก. การสงถายยีนโดยตรง เปนวิธีการสงถายยีนท่ีตองการเขาสูเน้ือเยื่อพืช
เปาหมาย โดยตรง เชน การสงถายยีนโดยใชกระแสไฟฟา (electroporation) การสงถาย
ยีนโดย ใชเข็มฉีด (microinjection) การสงถายยีนโดยใชเคร่ืองยิงอนุภาค (biolistic 
technique)  

ข. การสงถายยีนโดยใชพาหะ เปนวิธีการสงถายยีนท่ีตองการ โดยสงถายเขาไป 
ในพาหะ เชน แบคทีเรีย หรือไวรัส กอนอาศัยกลไกของพาหะนําพายีนท่ีตองการเขาสู 
เ น้ื อ เยื่ อ พืช เป าหมาย  เช น  การส งถ ายยี น โดย  ใช แบค ที เ รี ย  Agrobacterium 
(Agrobacterium mediated gene transfer) วิธีการสงถายยีนเขาสูพืชท่ีนิยมปฏิบัติใน
ปจจุบัน และประสบความสําเร็จในการถายทอดยีนควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมตางๆเขา
สูพืชปลูกหลายชนิด ไดแก การสงถายยีนโดยใชแบคทีเรีย และการสงถายยีนโดยใชเคร่ือง
ยิงอนุภาค  

 
1. การสงถายยีนโดยใชแบคทีเรีย Agrobacterium  

การสงถายยีนโดยใชแบคทีเรียเปน วิธีการนํายีนที่ตองการเขาสูเซลลพืช และเกิด
กระบวนการเชื่อมตอระหวางสารพันธุกรรมท่ีทําการสงถายกับจีโนมของพืช โดยอาศัย
กลไกการเขาทําลายพืชของแบคทีเรียในดินที่ช่ือวา Agrobacterium tumefaciens  
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ซ่ึงเปนแบคทีเรียท่ีเขาบุกรุก และเขาทําลายพืชทางบาดแผล เปนเช้ือสาเหตุของอาการปุม
ปม (crown gall) บริเวณลําตนของพืชใบเลี้ยงคูหลายชนิด จากความสามารถในการสง
ถายช้ินสวนดีเอ็นเอท่ีทําใหเกิดโรคที่อยู บนดีเอ็นเอพิเศษ มีลักษณะเปนวงแหวนขนาด
เล็กภายในเซลลท่ีเรียกวา Ti พลาสมิด (Tumour inducing plasmid) เขาสูเซลลพืชบริเวณ
บาดแผล ช้ินดีเอ็นเอจะเขาเช่ือมตอกับดีเอ็นเอบนโครโมโซมพืช ทําใหเซลลพืช เกิดการ
เจริญเติบโตที่ผิดปกติ การสงถายยีนเขาสูพืชโดยใชแบคทีเรีย Agrobacterium ทําโดยการ
แทนที่ยีนท่ีกอโรคดวยยีนควบคุม ลักษณะท่ีตองการ แลวใหแบคทีเรีย Agrobacterium ทํา
การสงถายเขาสูพืช เพ่ือใหเกิดการแสดงออกในลักษณะตามที่ตองการ  
 
2. การสงถายยีนโดยการใชเครื่องยิงอนุภาค  

การสงถายยีนโดยการใชเคร่ืองยิงอนุภาคเปนวิธีการสงถายยีนเขาสูพืชดวยวิธียิง
ยีนเขาสูเซลล ยีนท่ีใชจะนํามาเคลือบไวบนอนุภาคโลหะขนาดเล็ก เชน อนุภาคทองคํา 
หรืออนุภาคทังสเตน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวนํายีนเขาสูเซลลโดยใชแรงผลักดันจาก แหลง
ตางๆ เชน แรงขับจากดินปน แรงขับจากกระแสไฟฟา หรือแรงดันของกาซ ซ่ึงทําหนาท่ี
เปนตัวผลักดันอนุภาคโลหะเขาสูเน้ือเยื่อเปาหมายผานผนังเยื่อหุมเซลลภายใตสภาวะ
สุญญากาศ และเกิดการเช่ือมตอระหวางยีนท่ีตองการกับโครโมโซมของเซลล เปาหมาย 
วิธีการสงถายยีนโดยการใชเคร่ืองยิงอนุภาคเปนวิธีท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อใชในการสงถายยีนเขา
สูพืชสําคัญบางชนิด เชน กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ไมตอบสนองตอการสงถาย ยีนดวย
แบคทีเรีย Agrobacterium  
 
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อกับการผสมพันธุพืช 
1. การเพาะเลี้ยงแคลลัส  

แคลลัส (callus) คือเซลลพื้นฐาน ท่ีอยูรวมกันเปนกลุม ยังไมกําหนดทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเปนเน้ือเยื่อหรืออวัยวะใด เน้ือเยื่อพืชเกือบทุกชนิดสามารถ
นํามาชักนําการสรางแคลลัสได ซ่ึงการชักนําการสรางแคลลัสเร่ิมตนจากการคัดเลือก
เน้ือเยื่อพืชมาทําการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหท่ีมีธาตุอาหารพืชรวมกับสารควบคุม 
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การเจริญเติบโตในระดับท่ีเหมาะสม เน้ือเยื่อพืชจะเกิดการแบงเซลลพัฒนาเปนแคลลัส  
แคลลัสเปนเน้ือเยื่อพ้ืนฐานของระบบการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช และนํามาใช

ประโยชนหลายดาน เชน การขยายพันธุเพื่อชักนําใหเกิดตนพืชปริมาณมาก ใชใน
กระบวนการผลิตเซลลไรผนัง (protoplast) การผลิตสารเคมี (secondary metabolites) 
การผลิตพืชใหตานทานตอโรคแมลงศัตรูพืช และทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 
รวมท้ังการใชเปนเน้ือเยื่อเปาหมายในการเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรม (cryopreservation)  
 
2. การเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย  

เซลลแขวนลอย คือ เซลลเด่ียวๆ หรือกลุมเซลลขนาดเล็กท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชในอาหารเหลวบนเคร่ืองหมุนเหว่ียงอาหาร เน้ือเยื่อท่ีเหมาะสมตอการชักนําให
เกิดเซลลแขวนลอย ไดแก เน้ือเยื่อแคลลัส เพราะเปนกลุมเซลลท่ีมีการเกาะตัวกันหลวมๆ 
ซ่ึงงายตอการกระจายออกเปนเซลลเด่ียวๆ  

ประโยชนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย ไดแก การนํามาใชศึกษาถึง
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล การศึกษาการทํางานของเอนไซมและการ
แสดงออกของยีน ตลอดจนเพื่อการผลิตเซลลไรผนังและคัพภะเพื่อนําไปใชประโยชน
ตอไป  
3. การเพาะเลี้ยงคัพภะ  

การเพาะเลี้ยงคัพภะ หมายถึง การ นําเอาคัพภะ (embryo) หรือตนออนของพืช ท่ี
เพิ่งเร่ิมพัฒนาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากถุงรังไข (embryo sac) ของพืช มาเพาะเลี้ยง 
บนอาหารสังเคราะห เพื่อใหเกิดเปนแคลลัส หรือเกิดเปนตนพืชโดยตรง รวมทั้งการชักนํา 
ใหเกิดคัพภะจากเซลลหรืออวัยวะอื่น เชน ใบเลี้ยง ชอดอกออน เมล็ดออน โดยชักนําให
เกิดคัพภะโดยตรง หรือชักนําใหเกิดแคลลัสแลวพัฒนาเปนคัพภะตอไป ประโยชนของการ
เพาะเลี้ยงคัพภะ ไดแก การนํามาแกไขปญหาอัตราความงอก ของเมล็ดท่ีตํ่าในเมล็ดพืช
บางชนิด หรือในเมล็ดของพืชท่ีเกิดจากการผสมขามชนิดหรือ ขามสกุล ท่ียากตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนา ในสภาพตามธรรมชาติ รวมทั้งแกไขปญหาการพักตัวท่ียาวนาน
ของเมล็ดพืชบางชนิด  
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4. การเพาะเลี้ยงเซลลไรผนัง  
เซลลไรผนัง (protoplast) คือ เซลลท่ีปราศจากผนังเซลล (cell wall) เหลือแตเยื่อ

หุมเซลล (cell membrane) หอหุมองคประกอบของเซลลเอาไว สําหรับวิธีการ กําจัดผนัง
เซลลท่ีใชอยูมีดวยกัน 2 วิธี คือ วิธีกล (mechanical method) โดยการสรางบาดแผลหรือ
ทําใหผนังเซลลเกิดการฉีกขาดจากใบมีดท่ีผานการฆาเช้ือ แลวทําใหเซลลท่ีเหลือหลุดออก
จากผนังเซลล และ วิธียอยดวยเอนไซม (enzymatic method) โดยใชเอนไซมพวก 
pactinase cellulase และ hemicellulase ยอยผนังเซลลออก เน้ือเยื่อท่ีมีความเหมาะสม
นํามาสกัดเซลลไรผนัง ไดแก เน้ือเยื่อท่ีมีอายุนอย เชน แคลลัส ใบออน รากออน และ
ละอองเกสรตัวผู  

ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเซลลไรผนัง ไดแก การนํามาใชในกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุ และการสรางพืชพันธุใหมจาก พืชตางสกุลโดยวิธีรวมเซลลไรผนัง รวมท้ังใช
เปนเน้ือเยื่อเปาหมายในระบบการสงถายยีน  
5. การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู  

การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู คือ การนําเอาอับละอองเรณู (anther) ท่ียังไมเจริญ
เต็มท่ี ซ่ึงภายในบรรจุดวยเซลลละอองเรณูท่ีอยูในระยะ 1 นิวเคลียส (uninucleate) มาทํา
การเพาะเลี้ยง โดยเร่ิมจากการคัดเลือกชอดอกออนของดอกตัวผูท่ียังไมแทงชอดอก ออกสู
ภายนอก แลวแยกเอาเฉพาะอับละอองเรณูนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห ประโยชน
ของการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ไดแก การผลิตตนพืชท่ีมีโครโมโซมชุดเดียว (haploid 
plant) เพ่ือนํามาใชในระบบการปรับปรุงพันธุ และการผลิตพืชสายพันธุแท รวมท้ังเพื่อ
ศึกษาการเจริญและพัฒนาของละอองเรณูสําหรับใชเปนขอมูลเบื้องตนในกระบวนการผสม
พันธุ  
 
6. การเก็บรักษาเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง  

การเก็บรักษาพันธุหรือสายพันธุพืช มีความสําคัญตองานดานการปรับปรุงพันธุพืช 
เพราะการเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุมีขอจํากัดคือ ตองปลูกพืชอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง
เมล็ดท่ียังคงความมีชีวิตเม่ือนํามาเก็บรักษาไวในระยะเวลานาน นอกจากน้ี เมล็ดของพืช
บางชนิดมีอายุส้ันและการติดเมล็ดนอย หรือไมสามารถติดเมล็ดได ดวยเหตุน้ี วิธีการเก็บ 
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รักษาพันธุพืชในสภาพการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองจึงไดนํามาใช เพ่ือลดขอจํากัดของ
วิธีการใชเมล็ดในการเก็บรักษาพันธุ โดยสามารถเก็บรักษาไดในหลายลักษณะของชิ้นสวน
พืช ไมวาจะเปนเมล็ด ยอด ราก คัพภะ แคลลัสหรือเซลลไรผนัง และสามารถคงความมี
ชีวิตไดในระยะเวลายาวนาน โดยเก็บในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิตํ่าประมาณ -196 
องศาเซลเซียส เม่ือตองการนําเน้ือเยื่อมาใช ก็ละลายผลึกนํ้าแข็งโดยแชในนํ้าอุนอุณหภูมิ 
37 - 40 องศาเซลเซียส จากน้ันก็ชักนําใหเน้ือเยื่อพัฒนา และเจริญเติบโตดังเดิม 
 
 
 
การปรับปรุงพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุ 
(Crop Improvement and Seed Production) 

การปรับปรุงพันธุพืช ( Crop Improvement ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงพันธุกรรมของพืช เพ่ือใหไดพันธุใหมท่ีดีกวาเดิม ซ่ึงอาจหมายถึงพันธุท่ีดีกวาใน
แงของผลผลิต คุณภาพ ความตานทานโรคและแมลง อายุเก็บเกี่ยว หรือทรงตนและการ
เจริญเติบโต 

การปรับปรุงพันธุพืชเปนท้ังศิลปและวิทยาศาสตร ท่ีวาการปรับปรุงพันธุพืชเปน
ศิลปน้ันเพราะในการคัดเลือกพันธุ นักปรับปรุงพันธุพืชใชสายตาเปนเคร่ืองตัดสินวาพืชตน
ใดดีหรือเลว ตรงกับความตองการของคนหรือไม ดังน้ันจึงตองมีความชํานาญและคุนเคย
กับพืชชนิดน้ัน ๆ เปนอยางดี จึงจะสามารถคัดตนท่ีดีออกมาจากตนท่ีไมดีได สวนการ
ปรับปรุงพันธุเปนวิทยาศาสตรน้ัน เพราะนักปรับปรุงพันธุตองอาศัยวิทยาศาสตรดานตาง 
ๆ เปนเคร่ืองชวยในการตัดสินวาพันธุไหนดีท่ีสุด วิทยาการดานตาง ๆ เหลาน้ันไดแก 
ความรูทางดานพันธุศาสตร โรคและแมลง สถิติเพ่ือการวางแผนและวิเคราะหผลทดลอง 
ฯลฯ 
 
วิธีการปรับปรุงพันธุพืชน้ันทําไดหลายวิธี โดยมีหลักการใหญ ๆ ดังน้ีคือ 
1. การนําพันธุใหมเขามาปลูก ( Plant introduction ) วิธีน้ีเปนการนําพันธุดีจาก
ตางประเทศเขามาปลูก ซ่ึงถาพันธุท่ีนําเขามาน้ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
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แหงใหมได ก็สามารถใชปลูกขยายพันธุตอไปไดเลย ซ่ึงนับวาเปนวิธีท่ีสะดวก ประหยัด 
และรวดเร็วท่ีสุดวิธีหน่ึง แตโดยความเปนจริงแลวพันธุพืชชนิดตาง ๆ ท่ีนําเขามาปลูกน้ี 
มักจะไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมแหงใหมไดดีนัก จึงอาจจะตองทําการ
คัดเลือกพันธุข้ึนมาใหมอีกคร้ังหน่ึงกอนท่ีจะเผยแพรเปนพันธุดีตอไป 
2. การคัดเลือกพันธุ ( Selection ) หมายถึง การคัดเลือกพันธุพืชพันธุตาง ๆ ท่ีมีอยูเพื่อ
หาพันธุท่ีดีท่ีสุดเพียงพันธุเดียว พันธุท่ีมีอยูน้ีอาจไดมาจากการรวบรวมพันธุจากทองถิ่น
ตาง ๆ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศก็ได หลังจากท่ีปลูกพันธุตาง ๆ เหลาน้ี เพื่อดู
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม จะคัดพันธุท่ีดีท่ีสุดไวเพียง 1-2 พันธุ
เทาน้ัน เพ่ือเผยแพรเปนพันธุดีตอไป 
3. การผสมพันธุพืช ( Hybridization ) หมายถึง การผสมพันธุพืชตางชนิดหรือตางพันธุ
กันเพื่อใหไดพืชชนิดใหม หรือพันธุใหม ๆ ท่ีดีกวาเดิมซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

3.1 การผสมภายในสายพันธุ ( Intravarietal hybridization )     หมายถึง การ 
นําพืชสายพันธุเดียวกันมาผสมกันเอง เพื่อรักษาพันธุใหคงท่ี เชน การทําพันธุบริสุทธิ์เปน
ตน 

3.2 การผสมขามสายพันธุ ( Interspecific hybridization ) หมายถึง การนําพืชคน
ละชนิดมาผสมกันเพ่ือใหไดพันธุใหมท่ีดีกวาเดิม เชน การผสมระหวางถั่วลิสงพันธุ
เพาะปลูก กับถั่วลิสงพันธุปา เพ่ือใหไดถั่วลิสงชนิดใหมท่ีมีความตานทานตอโรคดีข้ึน 

3.3 การผสมขามสกุล ( Intergeneric hybridization ) หมายถึง การนําพืชคนละ
พวก ( Genus ) มาผสมกัน เชน การผสมพันธุระหวางขาวสาลีกับหญา  
(Triticum monococcum X Aegilops speltoides) ทําใหไดขาวสาลีพันธุใหมท่ีตานทานตอ
โรคราสนิมไดดี การผสมระหวางขาวสาลีกับขาวไรย (Triticum aestivum X Secale 
cereale) ทําใหเกิดธัญพืชชนิดใหมในโลกเรียกวา Triticale เปนตน 
4. การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีทําใหเกิดการกลายพันธุ ( Mutation ) หมายถึง การนํา
ตนพืชหรือช้ินสวนของพืช เชน เมล็ด หัว ทอนพันธุ ฯลฯ ไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อสรางพืชพันธุใหม ๆ ข้ึนมาใหมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงหาไมไดใน
ธรรมชาติ เชน ลักษณะตานทานโรคและแมลง สีของดอกหรือใบ เปนตน ซ่ึงการทําใหเกิด
กลายพันธุน้ี อาจทําไดโดยใชส่ิงท่ีกอใหเกิดการกลายพันธุ  
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( Mutagens ) หลายชนิด เชน 
4.1 รังสีชนิดตาง ๆ ( Ionizing radiation )  เชน รังสีเอกซ รังสีแกมมา เปนตน 

ซ่ึงเปนรังสีท่ีไดจากเคร่ืองปฏิกรณปรมาณู 
4.2 แสงอุลตราไวโอเล็ต ( Ultraviolet radiation )      ซ่ึงเปนแสงที่มีความยาว 

ชวงคลื่นต้ังแต 10-6 ถึง 10-5  นาโนเมตร และมองไมเห็นดวยตาเปลา 
4.3 สารเคมี ( Chemical mutagens ) เปนสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติ ทําใหเกิดการ

กลายพันธุข้ึนไดเชน Mustard gas, Ethyl methane sulfonate ( EMS ) เปนตน 
การกลายพันธุน้ีปกติเกิดข้ึนไดเองในธรรมชาติ แตเกิดในอัตราท่ีตํ่ามาก การกลาย

พันธุท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติน้ีเรียกวา Spontaneous mutation ซ่ึงตรงขามกับการกลาย
พันธุท่ีเราชักนําใหมันเกิดข้ึนโดยใชรังสีหรือสารเคมีชนิดตาง ๆ ดังกลาวแลว ซ่ึงการชักนํา
ใหเกิดการกลายพันธุน้ีเรียกวา Induced mutation 

 
วิธีการปรับปรุงพันธุพืชท่ีกลาวมาแลวจะตองพิจารณาใชใหเหมาะสมกับชนิดของ

พืชท่ีจะทําการปรับปรุงดวยโดยเฉพาะการผสมพันธุพืชซึ่งมีวิธีทําไดหลายอยาง แลวแตวา
จะเปนพืชผสมตัวเอง พืชผสมขาม หรือพืชท่ีสามารถขยายพันธุโดยใชสวนอื่นของลําตน 
วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง ( Self - pollinated crops )  
อาจทําไดหลายวิธีเชน 
1. การคัดเลือกพันธุแบบรูประวัติ ( Pedigree selection ) 
2. การคัดเลือกพันธุรวม ( Bulk - population breeding ) 
3. การผสมยอน ( Backcross breeding ) 
สําหรับวิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม ( Cross - pollinated crops ) อาจทําได 
หลายวิธีเชนกัน คือ 
1. การทําลูกผสม ( Hydrid ) เชน ลูกผสมเดี่ยว ( Single cross ) ลูกผสมคู ( Double  
cross ) ลูกผสมสามทาง ( Multiple cross ) เปนตน 
2. การทําพันธุสังเคราะห ( Synthetic variety ) หรือลูกผสมรวม ( Composite ) 
3. การคัดเลือกพันธุซํ้า ( Recurrent selection ) 
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การผลิตเมล็ดพันธุ ( Seed Production ) หมายถึง การขยายพันธุพืชท่ีไดรับการ
ปรับปรุงข้ึนมาใหม ใหมีปริมาณมากพอที่จะจําหนายจายแจกไปสูกสิกร เมล็ดพันธุท่ีดีและ
มีมาตรฐาน จะตองไดมาจากแปลงขยายพันธุท่ีปฏิบัติถูกตองตามหลักวิธี มิฉะนั้นแลว
คุณภาพของเมล็ดหรือลักษณะประจําพันธุอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงไดหลักการ
ในการผลิตเมล็ดพันธุจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีคือ 
1. ชนิดของพืช หรือ ชนิดของเมล็ดพันธุ เชนเปนพืชผสมตัวเองหรือผสมขาม เปนพันธุท่ี
ตองมีการควบคุมการถายละอองเกสรหรือไม หรือวาเปนพันธุผสมเปด ( Open pollinated 
) เปนตน 
2. การเลือกพื้นที่ปลูก โดยเฉพาะพืชผสมขามท่ีตองควบคุมการถายละอองเกสร อาจจะ
ตองปลูกใหหางจากพืชชนิดเดียวกันมาก ๆ ( Isolation ) เพื่อปองกันการผสมขามพันธุ
เปนตน 
3. การปลูกและการดูแลรักษาแปลงปลูก เชน ใชระยะปลูกตามคําแนะนํา  มีการกําจัด
วัชพืชพนยากําจัดโรคและแมลงตามคําแนะนํา   กําจัดตนที่ปลอมปนมาท้ิงไป เปนตน 
4. การเก็บเกี่ยวและการนวดหรือกระเทาะเมล็ด   เชน เก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดเจริญเติบโต 
และสุกแกทางสรีระวิทยา ( Physiological maturity ) นวดหรือกระเทาะดวยเครื่องจักร
หรือแรงคนหรือแรงสัตว โดยตองคํานึงถึงผลเสียหายหรือการแตกหักของเมล็ดดวย 
โดยเฉพาะถาเมล็ดถูกกระแทก หรือเสียดสีมาก ๆ อาจทําใหสูญเสียความงอกได 
5. การตากและอบเมล็ด  ไดแก ตากดวยแดดหรืออบดวยเคร่ืองจนเมล็ดมีความช้ืน ตามที่
กําหนด เชน 10 – 11 % สําหรับธัญพืช และ 8 – 9 % สําหรับพืชนํ้ามัน 
6. การคัดแยกทําความสะอาดเมล็ด เพื่อใหเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ ไมมีส่ิงปลอมปน เชน วัชพืช 
เศษดิน หิน ทราย เปนตน 
7. การคลุกยาเพื่อปองกันโรคและแมลง 
8. การบรรจุหีบหอเพ่ือขายหรือเก็บไวใชนาน ๆ ซ่ึงหีบหอควรจะปองกันความช้ืน และ
แมลงตาง ๆ ได 
9. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เชน เก็บไวในหองเย็น เปนตน 
 
เมล็ดพันธุพืชชนิดตางๆ ที่สมาคม ICIA ( International Crop Improvement 
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Association ) ในสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดมาตราฐานเมล็ดพันธุไว  
ไดแบงเมล็ดพันธุเปน 4 ชนิด คือ 

1.เมล็ดพันธุคัด หรือเมล็ดพันธุปรับปรุง (Breeder seed,Prebasic seed,White 
tag seed ) เปนเมล็ดพันธุ หรืออาจหมายถึงสวนของตนพืชท่ีขยายพันธุได ท่ีนักปรับปรุง
พันธุปลูกเพ่ือรักษาพันธุไวใหคงท่ีตลอดไป มีจําหนายนอย ราคาแพง โดยท่ัวไปจะติดปาย
สีขาว 

2.เมล็ดพันธุหลัก ( Foundation seed,Basic seed ) เปนเมล็ดพันธุ ท่ีปลูกจาก
เมล็ดพันธุคัด โดยนักปรับปรุงพันธุหรือหนวยงานที่สังกัดอยู ควบคุมดูแลใกลชิด ซ่ึงปลูก
ขยายปริมาณใหมากกวาเมล็ดพันธุคัด สามารถใชเปนเมล็ดพันธุจําหนายหรือจะผานการ
ทําเปนเมล็ดพันธุขยายกอนก็ได ติดปายสีขาวเชนเดียวกับเมล็ดพันธุคัด 

3.เมล็ดพันธุขยาย หรือเมล็ดพันธุรับรอง ( Registered seed ) เปนเมล็ดพันธุท่ี
ปลูกจากเมล็ดพันธุหลัก โดยกสิกรท่ีมีความรูความชํานาญ ท้ังน้ีจะอยูในการควบคุมของ
หนวยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุน้ัน และตองมีการตรวจสอบมาตราฐานแปลงปลูกและเมล็ด
พันธุ จากองคกรรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุดวยเมล็ดพันธุพวกน้ีจะติดปายสีมวง 

4.เมล็ดพันธุจําหนาย หรือเมล็ดพันธุมาตราฐาน ( Certified seed ) เปนเมล็ดพันธุ
ท่ีปลูกขยายใหมีปริมาณมากขึ้นจากเมล็ดพันธุหลักหรือเมล็ดพันธุขยาย โดยกสิกรท่ีมี
ความชํานาญหรือบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ ซ่ึงตองเปนไปตามมาตราฐานที่องคกรรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุไดกําหนดไว และมีการตรวจสอบแปลงปลูกและเมล็ดพันธุในเรื่องของ
ส่ิงปะปน คุณภาพเมล็ด ตลอดจนโรคและแมลง ท่ีอาจติดไปกับเมล็ดพันธุได เมล็ดพันธุ
พวกน้ีจะติดปายสีนํ้าเงิน 
กฎหมายเมล็ดพันธุในประเทศไทย ( National Seed Laws ) 

มีพระราชบัญญัติพันธุพืช 2518 ประกาศใช เม.ย. 2524 มีหนวยงานควบคุมคือ 
ฝายพันธุพืชกองควบคุมพันธุพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ปจจุบันมีพันธุพืชควบคุม 25 ชนิดคือ ขาวเปลือกเจา ขาวฟาง ขาวโพด ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง ฝาย คะนา แตงกวา ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักบุงจีน ถั่วลันเตา พริก 
มะเขือเทศ ถั่วฝกยาว ผักกาดหัว ภาชนะบรรจุตองมีฉลาก -ชนิดและช่ือพันธุ และมีคําวา " 
พืชควบคุม " 
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-ผูรวบรวมและแหลงรวบรวมและวันที่ 
-เคร่ืองหมายการคา 
-นํ้าหนักสุทธิ 
-อัตราความงอกและวันที่ทดสอบ 
-ถามีวัสดุอื่นผสม ตองแจงช่ือ และอัตราสวนผสม 
-ถามีสารเคมีอันตรายตองแจงช่ือ และอัตราสวนพรอมแสดง 
เคร่ืองหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว พรอมมีคําวา " อันตราย " สีแดง  
 
 

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