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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 6 

การสืบพนัธ์ุของพืช 
 

 

 
 
 
 
 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลก พชื : 58 - 59 

 

 
ดอกฟักทองเพศผู้ 

 
ดอกฟักทองเพศเมีย 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยท่ี 6 
การสืบพนัธ์ุของพืช 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายโครงสร้างท่ีใชใ้นการสืบพนัธ์ุของพืช 
2. อธิบายความส าคญัของส่วนประกอบของดอก 
3. บอกความส าคญัของการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศของพืช 
4. อธิบายวธีิการถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเกิดผลและเมล็ด 
5. อธิบายแบบแผนการเจริญเติบโตของพืช 
6. เตรียมสไลดส์ดเพื่อศึกษาการงอกของละอองเรณูได้ 
7. จ าแนกประเภทของดอกโดยใชส่้วนประกอบของดอกและอวยัวะท่ีใชใ้นการสืบพนัธ์ุ

เป็นเกณฑ์ 
8. จ าแนกประเภทของดอก โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเอง 
9. น าความรู้เร่ืองการสืบพนัธ์ุของพืชไปใชป้ระโยชน์ได ้

เวลาทีใ่ช้ 3 คาบ 
กจิกรรมที ่6.1  ส่วนประกอบและประเภทของดอกไม ้(2 คาบ) 
กจิกรรมที ่6.2  อวยัวะสืบพนัธ์ุของพืชดอก (1 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 6 
 
 
 

กจิกรรมที ่6.1 
เร่ือง     ส่วนประกอบและประเภทของดอกไม้ 

 
สาระส าคัญ 
 ดอกไมป้ระกอบดว้ย กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสารเพศผู ้และเกสรเพศเมีย กลีบเล้ียงสีเขียว 
กลีบดอกมีสีสวยงามแตกต่างกนัตามชนิดของดอกไม ้
 เกสรเพศผูมี้ขนาดเล็กมาก มองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น เกสรเพศเมียมีลกัษณะกลมๆ เหนียวๆ 
เพื่อจบัเกสรเพศผู ้มองดว้ยตาเปล่าเห็น 
 ดอกครบส่วน หมายถึง ดอกไมท่ี้มีส่วนประกอบครบ 4 ส่วน คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก   
เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย 
 ดอกไม่ครบส่วน หมายถึง ดอกไมท่ี้มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน อาจขาดเกสรเพศผู ้
หรือเกสรเพศเมีย เช่น ดอกมะละกอเพศผูห้รือเพศเมีย 
 ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกไมท่ี้มีทั้งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย 
 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกไมท่ี้มีเกสรเพศผูห้รือเกสรเพศเมียเพียงอยา่งเดียว 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
 
 

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ดอกไมมี้ลกัษณะ
และส่วนประกอบอะไรบา้ง อยา่งไร 
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จุดประสงค์กจิกรรม 
เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. ระบุส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไมใ้นทอ้งถ่ิน 
2. อธิบายเก่ียวกบัรูปร่างและส่วนประกอบของดอกไมช้นิดต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
3. จ าแนกประเภทของดอก โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเอง 
4. ท ากิจกรรมเพื่อศึกษาส่วนประกอบของดอกไม ้
5. จ าแนกประเภทของดอกโดยใชส่้วนประกอบของดอกและอวยัวะท่ีใชใ้นการ

สืบพนัธ์ุเป็นเกณฑ์ 
6. สังเกตและอธิบายลกัษณะของอวยัวะท่ีใชใ้นการสืบพนัธ์ุของพืชมีดอกได้ 

เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. ดอกชบา ดอกมะเขือ ดอกพริก         

ดอกตอ้ยต่ิง ดอกมะละกอ ดอกอญัชนั 
ดอกฟักทอง ดอกต าลึง ดอกบวบ    
ดอกมะระดอกขา้วโพดหรือดอกไม้
ชนิดอ่ืนๆ  

2. แวน่ขยาย 

ชนิดละ 1 ดอก 
 
 
 

1 อนั 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 
1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
5. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 
6. การจ าแนกประเภท 

วธีิท ากจิกรรม  
 น าดอกไม ้เช่น ดอกชบา ดอกมะเขือ ดอกพริก ดอกตอ้ยต่ิง ดอกมะละกอ ดอกอญัชนั   
ดอกฟักทอง หรือดอกไมช้นิดอ่ืนๆ ท่ีนกัเรียนสนใจ มาศึกษาดงัน้ี 
 สังเกตรูปร่างของดอกไมช้นิดต่างๆ ศึกษาลกัษณะและต าแหน่งของส่วนประกอบของดอก 
ไดแ้ก่ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมีย บนัทึกผล 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่6.1   
เร่ือง ส่วนประกอบและประเภทของดอกไม ้
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
ตารางบันทกึผลของกจิกรรม ตารางที ่1 

ชนิดของดอกไม้ ลกัษณะของกลบี
เลีย้ง 

ลกัษณะของกลบี
ดอก 

ลกัษณะของเกสร
เพศผู้ 

ลกัษณะของเกสร
เพศเมีย 
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ตารางบันทกึผลของกจิกรรม ตารางที ่2 
ค าช้ีแจง ใหส้ ารวจวา่ดอกไมท่ี้น ามามีส่วนประกอบต่อไปน้ีหรือไม่ ถา้มีเขียนเคร่ืองหมาย หนา้ 

ส่วนประกอบนั้น 
1. ดอกไมช้นิดท่ี 1 ดอก ................................................... 
 กลีบเล้ียง   กลีบดอก  เกสรเพศผู ้   เกสรเพศเมีย 

2. ดอกไมช้นิดท่ี 2 ดอก ................................................... 
 กลีบเล้ียง   กลีบดอก  เกสรเพศผู ้   เกสรเพศเมีย 

3. ดอกไมช้นิดท่ี 3 ดอก ................................................... 
 กลีบเล้ียง   กลีบดอก  เกสรเพศผู ้   เกสรเพศเมีย 

4. ดอกไมช้นิดท่ี 4 ดอก ................................................... 
 กลีบเล้ียง   กลีบดอก  เกสรเพศผู ้   เกสรเพศเมีย 

 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. รูปร่างและส่วนประกอบของดอกไม้ของพชืแต่ละชนิดทีศึ่กษาเหมือนหรือแตกต่างกนั
อย่างไร 
           
           
           
           
           
           

2. ดอกทีม่ีทั้งกลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ภายในดอกเดียวกนั ได้แก่ดอก
อะไรบ้าง และดอกทีม่ีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน ขาดส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึง
ไปได้แก่ดอกอะไรบ้าง 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 71 

 

           
           
           
           

 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 

ภาพ 6.1   ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน 
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3. ดอกทีม่ีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน ได้แก่ดอกอะไรบ้าง 
           
           
           
           

4. ดอกทีม่ีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียแยกดอกกนัได้แก่ดอกอะไรบ้าง 
           
           
           

5. ถ้าพจิารณาส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์จะจัดกลุ่มดอกไม้ทีน่ ามาศึกษาได้เป็นกีก่ลุ่ม 
แต่ละกลุ่มมีลกัษณะอย่างไร และใช้อะไรเป็นเกณฑ์ส าคัญในการแบ่งกลุ่ม 
           
           
           
           
           

6. ดอกไม้ทีนั่กเรียนน ามาศึกษา มีทั้งทีม่ีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน 
และดอกทีม่ีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอยู่แยกกันในแต่ละดอก ลกัษณะต่างๆ เหล่านี้มีผล
ต่อการสืบพนัธ์ุของพชือย่างไร 
           
           
           
           
           

7. นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนมีความส าคัญอย่างไรต่อพชื 
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8. จงเขียนสรุปส่วนทีเ่หมือนกันและส่วนทีต่่างกนัของดอกครบส่วนกบัดอกสมบูรณ์เพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกครบส่วน ดอกสมบูรณ์เพศ 
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กจิกรรมที ่6.2 
เร่ือง   อวัยวะสืบพนัธ์ุของพืชดอก 

 
สาระส าคัญ 
 การสืบพนัธ์ุเป็นกระบวนการท่ีท าใหส่ิ้งมีชีวติด ารงเผา่พนัธ์ุสืบต่อกนัไปได ้การสืบพนัธ์ุ
ของพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 
 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ (Sexual Reproduction) เกิดจากการผสมกนัระหวา่งเซลล์
สืบพนัธ์ุเพศผู ้(สเปิร์ม) กบัเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย (ไข่) ในพืชมีดอกอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุคือดอก (Flower) หลงัจากท่ีมีการผสมกนัระหวา่งสเปิร์มกบัไข่แลว้ ส่วนของรังไข่จะเจริญ
ไปเป็นผล ส่วนของออวลุภายในรังไข่จะเจริญไปเป็นเมล็ด เมล็ดจะงอกเป็นตน้ใหม่ไดต้อ้งอาศยั
ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้า แก๊สออกซิเจน อุณหภูมิท่ีเหมาะสม และอาหารท่ีสะสมไว ้
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. บอกลกัษณะของเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียได ้
2. บอกลกัษณะของละอองเกสรเพศผูท่ี้มองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ได ้
3. อธิบายกระบวนการสืบพนัธ์ุของพืชมีดอกโดยเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ได้ 

เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
 1. กลอ้งจุลทรรศน์   1 กลอ้ง 
 2. สไลด ์กระจกปิดสไลด ์ใบมีด เขม็หมุด 
 3. ดอกไมช้นิดต่างๆ ดงัน้ี ดอกพูร่ะหง ดอกมะละกอเพศผู ้และดอกมะละกอเพศเมีย 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ หลงัการปฏิสนธิ
ของพืชดอก รังไข่ (Ovary) จะเจริญไป
เป็นอะไร 
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4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
5. การลงความคิดเห็นขอ้มูล 

 
วธีิท ากจิกรรม 

1. น าดอกไมท่ี้ศึกษาในใบกิจกรรม 1 มาแกะส่วนของกลีบเล้ียง กลีบดอก เหลือแต่เกสรเพศผู ้
และเกสรเพศเมีย สังเกตลกัษณะของเกสร 

2. น าอบัเรณูของดอกไมใ้นขอ้ 1 มาวางบนหยดน ้าบนสไลด ์ใชป้ลายเขม็เข่ียหรือปลายเข็ม
หมุนเข่ียใหอ้บัละอองเรณูแตกหรือจะใชว้ธีิเคาะเบาๆ ใหอ้บัละอองเรณูแตกออกก็ได ้แลว้
ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์น าไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ โดยใชก้ าลงัขยายต ่าและ
ก าลงัขยายสูง บนัทึกภาพไว ้

3. ใชใ้บมีดโกนผา่เกสรเพศเมียตามยาว สังเกตรังไข่และออวุลซ่ึงอยูภ่ายในรังไข่ดว้ย 
แวน่ขยาย บนัทึกผลและวาดภาพไว ้
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่6.2   
เร่ือง อวยัวะสืบพนัธ์ุของพืชดอก 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ตารางบันทกึผลของการท ากิจกรรม 

ระยะเวลาทีสั่งเกต ลกัษณะของละอองเรณู 
เร่ิมทดลอง 
 
 

 

15 นาที 
 
 

 

20 นาที 
 
 

 

45 นาที 
 
 

 

60 นาที 
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สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีลกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร 
          
          
          
           

2. จากภาพนักเรียนคิดว่าจ านวนรังไข่และออวุลในรังไข่ของดอกไม้แต่ละชนิด มีลกัษณะ 
และจ านวนเป็นอย่างไร 

 
 

  
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 73        
   

            
           
            
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 

ภาพ 6.2   รังไข่และออวลุในรังไข่ของดอกไม ้
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3. ละอองเรณูทีเ่ห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของดอกไม้แต่ละชนิดเหมือนกันหรือแตกต่างกนั
อย่างไร 

            
            
            
4. นักเรียนคิดว่าการใช้สารเคมีท าลายแมลงจ านวนมากอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกดิปัญหาอย่างไร 

และจะมีวธีิป้องกนัและแก้ไขปัญหาเหล่านีอ้ย่างไร 
            
            
            
            
5. การทีผ่ลไม้บางชนิด เช่น มะละกอ และฝร่ัง มีหลายเมลด็ ส่วนผลไม้บางชนิดมีเพยีงเมลด็

เดียว เกีย่วข้องกบัจ านวนออวุลในรังไข่ของพชือย่างไร 
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ใบความรู้ 

 
หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

หน่วยท่ี 6 
การสืบพนัธ์ุของพืช 

 

 
 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลก พชื : 8 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่6 
การสืบพนัธ์ุของพชื 

 

1. การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของพชื 
การสืบพนัธ์ุ (Reproduction) เป็นกระบวนการท่ีส่ิงมีชีวติสร้างส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัเพื่อด ารง

พนัธ์ุไว ้ซ่ึงการสืบพนัธ์ุเป็นสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงของพืช โดยทัว่ไปจะแบ่งการสืบพนัธ์ุของ
พืชออกเป็น 2 ประเภท คือ การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 

การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของพชื (Sexual Reproduction) จะเกิดข้ึนภายในอวยัวะสืบพนัธ์ุ  

คือ ดอก เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีเกิดจากการผสมระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้คือ สเปิร์ม (Sperm) กบั
เซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย คือ เซลล์ไข่ (Egg cell) แลว้ไดไ้ซโกตท่ีเจริญไปเป็นเอมบริโอ(Embryo) หรือ 
ต้นอ่อน ซ่ึงจะเจริญเป็นพืชตน้ใหม่ท่ีไดล้กัษณะพนัธุกรรมจากตน้พอ่และตน้แม่ ซ่ึงอาจท าใหก้ลาย
พนัธ์ุไดแ้ละโครงสร้างของพืชท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชดอก คือ ดอก (Flower) 

1.1 โครงสร้างของดอก 
ดอก (Flower) เป็นอวยัวะของพืชท่ีท าหนา้ท่ีในการสืบพนัธ์ุ ดอกไมป้ระกอบดว้ย 

ฐานรองดอก และส่วนอ่ืนๆท่ีตั้งอยูบ่นฐานรองดอก ดงัน้ี 
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ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 71 

 
1. กลบีเลีย้ง (Sepal) เป็นส่วนท่ีอยูน่อกสุด ซ่ึงเจริญเปล่ียนแปลงมาจากใบ เป็นกลีบ 

เล็กๆ มกัมีสีเขียว ท าหนา้ท่ีห่อหุม้ป้องกนัอนัตรายใหก้บัส่วนประกอบต่างๆ ของดอกท่ียงัตูมอยู ่
2. กลบีดอก (Petal) เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยูถ่ดัจากกลีบเล้ียงเขา้ไป มกัมีขนาดใหญ่กวา่ 

กลีบเล้ียง และมกัมีสีสวยงาม มีกล่ินหอม หรือมีต่อมน ้าหวานบริเวณโคนกลีบดอก ท าหนา้ท่ีล่อ
แมลงใหม้าผสมเกสร 

3. เกสรเพศผู้ (Stamen) อยูถ่ดัจากกลีบดอกเขา้ไป ท าหนา้ท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้ 
ประกอบดว้ย 

3.1 อับเรณู (Anther) ภายในของอบัเรณูมีถุง (Pollen sac) อยู ่2 หรือ 4 ถุง ซ่ึง 
ภายในถุงแต่ละใบจะมีละอองเรณูจ านวนมากบรรจุอยู ่

3.2 ก้านชูอับเรณู (Filament) ท าหนา้ท่ีชูอบัเรณูให้อยูสู่ง เพื่อประโยชน์ในการ 
ผสมพนัธ์ุ 

4. เกสรเพศเมีย (Pistil) เป็นส่วนท่ีอยูใ่นสุดท าหนา้ท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมียหรือ 
ไข ่(Egg) ประกอบดว้ย 

4.1 ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) มีน ้าหวานเหนียวๆ และขนเล็กๆ คอยดกัจบัละออง 
เรณูและน ้าหวานน้ียงัใชเ้ป็นอาหารส าหรับการงอกของละอองเรณูอีกดว้ย 

ภาพ 6.3   ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน 
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4.2 ก้านชูเกสรเพศเมีย (Style) ท าหนา้ท่ีชูยอดเกสรเพศเมียให้อยูสู่ง เพื่อประโยชน์ 
ในการผสมพนัธ์ุ 

4.3 รังไข่ (Ovary) ภายในมีออวลุ (Ovule) อยู ่ซ่ึงอาจจะมี 1 ออวลุหรือหลายออวลุ 
ก็ได ้ภายในออวลุจะมีไข่ (Egg) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย 

1.2 ประเภทของดอก แบ่งโดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง 2 แบบ ดงัน้ี  
1. ประเภทของดอกแบ่งโดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนเป็นเกณฑ์ แบ่งได ้2 ประเภท 

คือ 
1.1 ดอกครบส่วน (Complete Flower) คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน 

คือ กลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย เช่น ชบา ตอ้ยต่ิง กุหลาบ 
บานบุรี มะลิ ชงโค อญัชนั มะแวง้ มะเขือ พูร่ะหง ผกับุง้ แค แพงพวย          
บวัหลวง การเวก กลว้ยไม ้เป็นตน้ 

 
 

ท่ีมา : ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศวฒันาวิทยาลยั. (2546).  ข่าวสารศูนย์เทคโนโลยกีารเรียนรู้ ชุดการสอน. : http.//www.google.com. 

 
1.2 ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete Flower) คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4  

ส่วน ซ่ึงอาจขาดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือมากกวา่ 1 ส่วนก็ได ้เช่น ขา้ว ขา้วโพด ต าลึง ฟักทอง จ าปา 
บานเยน็ เฟ่ืองฟ้า อุตพิด หนา้ววั มะละกอ เงาะ แตงกวา มะยม มะเด่ือ มะพร้าว ตาล บวบ ละหุ่ง 
หญา้ เป็นตน้ 
 
 
 

ภาพ 6. 4   ดอกชบา 

เกสรเพศเมีย 

กลีบเล้ียง 

กลีบดอก 

เกสรเพศผู ้



                                                                                                                                                                             134  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

กลีบดอก 

ยอดเกสรเพศเมีย 
กา้นชูเกสรเพศเมีย 

กลีบเล้ียง 

                     ภาพ 6.5   ดอกฟักทองเพศเมีย               ภาพ 6.6   ดอกฟักทองเพศผู ้
 

ดอกหญ้าและดอกข้าว 
 ไม่มทีั้งกลบีเลีย้งและกลบีดอก แต่ม ี
 อบัเรณูขนาดใหญ่ห้อยออกมานอกดอก        

(ภายในอบัเรณูมลีะอองเรณูทีเ่บามากจ านวนมากมาย) 
 ยอดเกสรเพศเมยีทีม่ขีนฟูขนาดใหญ่สามารถ 

ดกัจบัละอองเรณูทีป่ลวิมาในอากาศได้ 
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ภาพ 6.5   ดอกฟักทองเพศเมีย  
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลก พชื : 59 
ภาพ 6.6   ดอกฟักทองเพศผู ้
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลก พชื : 58 
ภาพ 6.7   ลกัษณะและส่วนประกอบของดอกมะละกอเพศผูแ้ละเพศเมีย ดอกต าลึงเพศผูแ้ละเพศเมีย 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวติ
กบักระบวนการด ารงชีวติ. : 141 - 142 

 
 
 
 

ภาพ 6.7   ลกัษณะและส่วนประกอบของดอกมะละกอเพศผูแ้ละเพศเมีย  
  ดอกต าลึงเพศผูแ้ละเพศเมีย 
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2. ประเภทของดอกแบ่งโดยใช้เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นเกณฑ์ แบ่งได ้2  
ประเภท คือ 

2.1 ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect Flower) คือดอกท่ีมีทั้งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย 
อยูใ่นดอกเดียวกนั เช่น กุหลาบ บวั พูร่ะหง ชงโค ถัว่ มะเขือ พริก กลว้ยไม ้มะม่วง ชบา ขา้ว หญา้ 
ตอ้ยต่ิง จ าปา มะลิ เฟ่ืองฟ้า อญัชนั แค ผกับุง้ แพงพวย เป็นตน้   

 
 
 
ท่ีมา : มีนา   โอวรารินท,์  ผูแ้ปล.  (2546).  ส ารวจโลกวทิยาศาสตร์ เซลล์และพนัธุกรรม. : 81   

 
2.2 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect Flower) คือ ดอกท่ีมีเฉพาะเกสรเพศผูห้รือ 

เกสรเพศเมียอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยดอกท่ีมีเฉพาะเกสรเพศผู ้เรียกวา่ ดอกเพศผู้ (Staminate Flower) 
ส่วนดอกท่ีมีเฉพาะเกสรเพศเมีย เรียกวา่ ดอกเพศเมีย (Pistillate Flower) เช่น ขา้วโพด มะละกอ 
มะพร้าว ตาล เงาะ ฟักทอง บวบ แตงกวา มะยม มะระ ต าลึง ละหุ่ง หนา้ววั มะเด่ือ ขนุน อุตพิด   
เป็นตน้ 

 
 
 
ท่ีมา : ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศวฒันาวิทยาลยั. (2546).  ข่าวสารศูนย์เทคโนโลยกีารเรียนรู้ ชุดการสอน. : http.//www.google.com. 

 

ภาพ 6.8   ดอกถัว่ 
ร 

เกสรเพศเมีย 
                   (pistil) 

 

                     เกสรเพศผู ้
(stamens) 

ภาพ 6.9   ดอกต าลึงเพศผู ้
ร 

เกสรเพศผู ้
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1.3 การผสมพนัธ์ุของพชืดอก มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. การถ่ายละอองเรณู (Pollination) คือ การท่ีละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรเพศ 

เมีย เกิดได ้2 แบบ คือ 
1.1 การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน (Self Pollination)  
1.2 การถ่ายละอองเรณูต่างดอกหรือข้ามดอกกัน (Cross Pollination) 

ปัจจยัท่ีช่วยในการถ่ายละอองเรณู ไดแ้ก่ ลม น ้า สัตวแ์ละคน ซ่ึงการถ่าย 
ละอองเรณูจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาทั้งกลางวนัและกลางคืน 

 
 
 
 
ภาพ 6.10   การถ่ายละอองเรณูโดยแมลง              
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 221 
ภาพ 6.11   การถ่ายละอองเรณูโดยลม 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 221 

 
2. การปฏิสนธิ (Fertilization) คือ การท่ีสเปิร์มนิวเคลียสเขา้ไปผสมกบัเซลลไ์ข ่ซ่ึงจะเกิดข้ึน 

ภายหลงัท่ีละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย 
2.1 การสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของพืชดอก เซลลใ์นอบัเรณูจะสร้างละอองเรณู และ

เซลลใ์นออวลุจะสร้างไข่ ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

ข้อสังเกต       
1. ดอกครบส่วนจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ แต่ดอกสมบูรณ์เพศอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกครบส่วนก็ได ้
2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศจะเป็นดอกไม่ครบส่วนเสมอ แต่ดอกไม่ครบส่วนอาจจะเป็นหรือไม่เป็นดอกสมบูรณ์

เพศก็ได ้

            ภาพ 6.10   การถ่ายละอองเรณูโดยแมลง                                              ภาพ 6.11   การถ่ายละอองเรณูโดยลม 

ละอองเรณูท่ีติด
อยูก่บัยอดเกสร
เพศเมีย 

ยอดเกสรเพศเมีย 



                                                                                                                                                                             138  

 
 
 

 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3. : 82 

 
2.2 ล าดับข้ันตอนในการผสมพันธ์ุพชืดอก 

1) เกิดการถ่ายละอองเรณู (การท่ีละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย) โดย 
นิวเคลียสในละอองเรณูท่ีแก่แลว้จะแบ่งเป็น 2 นิวเคลียส คือ เจเนอเรทีฟนิวเคลียส (Generative 
Nucleus) และทิวบนิ์วเคลียส (Tube Nucleus) 

2) ทิวบนิ์วเคลียส (Tube Nucleus) ในละอองเรณูจะสร้างหลอดละอองเรณู  
(Pollen Tube) แทงลงไปในกา้นชูเกสรเพศเมียผา่นรูไมโครไพล ์(Micropyle) ของออวุลเขา้ไป 
ในระยะน้ีทิวบนิ์วเคลียส (Tube Nucleus) อาจจะสลายไป ส่วนเจเนอเรทีฟนิวเคลียส 
(Generative Nucleus) จะแบ่งตวัใหส้เปิร์มนิวเคลียส 2 อนั  

3) สเปิร์มนิวเคลียสอนัหน่ึงจะเขา้ไปผสมกบันิวเคลียสของเซลลไ์ข่ไดเ้ป็น 
ไซโกต (Zygote) ซ่ึงไซโกต จะเจริญต่อไปเป็นตน้อ่อน (Embryo) ส่วนสเปิร์มนิวเคลียสอีก
อนัหน่ึงจะเขา้ผสมกบัเซลลโ์พลาร์นิวคลีไอ (Polar Nuclei) ไดเ้ป็นเอนโดสเปิร์ม (Endosperm) 
เน่ืองจากในกระบวนน้ีมีการปฏิสนธิ 2 ท่ี จึงเรียกวา่ “การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization)” 
ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่พบในส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
 

ภาพ 6.12   การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชดอก 
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ภาพ 6.13   ล าดบัขั้นตอนการงอกของละอองเรณูเป็นหลอด 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3. : 82 
ภาพ 6.14   ภาพแสดงการปฏิสนธิของพืช 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี.  (2550).  เอกสารส าหรับผู้รับการอบรม วทิยาศาสตร์ มัธยมศึกษา 
ตอนต้น ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หลกัสูตรที่ 1. : 207 

 

2.3 การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิสนธิของพชืดอก ไดแ้ก่ 
1. ไข่ (Egg) จะเจริญไปเป็นตน้อ่อน (Embryo) อยูภ่ายในเมล็ด 
2. รังไข่ (Ovary) จะเจริญไปเป็นผล (Fruit) 
3. ผนังรังไข่ (Ovary Wall) จะเจริญไปเป็นเปลือกและเน้ือของผล 
4. โพลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) จะเจริญไปเป็นเอนโดสเปิร์ม 

(Endosperm) อยูภ่ายในเมล็ด 
5. ออวลุ (Ovule) จะเจริญไปเป็นเมล็ด (Seed) 

 
ภาพ 6.13   ล าดบัขั้นตอนการงอกของละอองเรณูเป็นหลอด 

ภาพ 6.14   ภาพแสดงการปฏิสนธิของพืช 

รูไมโครไพล์ 
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6. เย่ือหุ้มออวลุ (Integument) จะเจริญไปเป็นเปลือกหุม้เมล็ด (Seed Coat) 
7. แอนติโพดัล (Antipodal) และซินเนอร์จิด (Synergid) จะสลายไป 
8. กลีบเลีย้ง กลีบดอก เกสรเพศผู้ ยอดเกสรเพศเมียและก้านเกสรเพศเมีย   

จะเห่ียวแหง้ร่วงไป แต่ในดอกบางชนิดก็ยงัมีกลีบเล้ียงและเกสรเพศผูติ้ด
อยู ่เช่น มะเขือ มงัคุด 

 
 
 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 223 

 
1.4 ผล (Fruit) 
ผลส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตของรังไข่ หลงัจากมีการปฏิสนธิแลว้ แต่ผลบางชนิด 

อาจเกิดโดยไม่มีการปฏิสนธิก็ได ้ซ่ึงอาจเกิดจากการไดรั้บการกระตุน้จากละอองเรณูหรือฮอร์โมน
พืชบางชนิด ท าใหผ้ลชนิดน้ีไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดลีบ เช่น กลว้ยหอม สับปะรด 
 

ภาพ 6.15   การเปล่ียนแปลงหลงัการปฏิสนธิของพืชดอก 
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ผลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. ผลเดี่ยว (Simple Fruit) คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่อนัเดียวท่ีอยูภ่ายในดอกเดียว ซ่ึงภายใน

รังไข่อาจจะมีออวลุอนัเดียวหรือหลายออวลุก็ได ้มี 2 แบบ คือ 
1.1 ถ้าภายในรังไข่มีออวลุอันเดียวจะเจริญไปเป็นผลเด่ียวท่ีมีเมลด็เดียว เช่น มะยม 

มะปราง มะม่วง พุทรา เงาะ มะพร้าว มะกอก ล าไย  เป็นตน้ 
1.2 ถ้าภายในรังไข่มีหลายออวลุจะเจริญไปเป็นผลเด่ียวท่ีมีหลายเมลด็ เช่น แตงโม 

องุ่น ละมุด แตงกวา มะเขือ มะละกอ ส้ม ถัว่ มะนาว ทุเรียน มงัคุด มะขาม เป็นตน้ 
2. ผลกลุ่ม (Aggregate Fruit) คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่หลายอนัท่ีอยูภ่ายในดอกเดียว รังไข่

แต่ละอนัเม่ือไดรั้บการผสมแลว้จะเจริญเป็นผลหน่ึงผล มี 2 แบบ คือ  
2.1 รังไข่แต่ละอนัจะเจริญแยกกนัเป็นผลยอ่ย 1 ผล ท าใหมี้ลกัษณะเหมือนผลหลายๆ 

ผลอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มบนฐานรองดอกเดียวกนั เช่น กระดงังา ลูกจาก จ าปา จ าปี 
นมแมว การเวก เป็นตน้ 

2.2 รังไข่แต่ละอนัจะอยูอ่ดักนัแน่นบนฐานรองดอกเดียวกนั จนท าใหดู้เหมือนผลเด่ียว 
เช่น นอ้ยหน่า ฝักบวั สตรอเบอร์ร่ี เป็นตน้ 

 
 

 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลก พชื : 67 

 
3. ผลรวม (Multiple Fruit) คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่ของดอกช่อ โดยแต่ละดอกมีรังไข่อนั

เดียว รังไข่ของแต่ละดอกเม่ือเจริญเป็นผลจะเช่ือมรวมกนัเป็นเน้ือเดียวจนดูคลา้ยเป็น
ผลเด่ียว เช่น สับปะรด ขนุน สาเก ลูกยอ ลูกหม่อน มะเด่ือ เป็นตน้ (ดอกช่อ คือ กลุ่ม
ของดอกท่ีอยูบ่นกา้นดอกเดียวกนั) 

 
 
 

ภาพ 6.16   ผลกลุ่ม 

เนือ้ของสตรอเบอร์ร่ีเจริญมาจาก
ฐานรองดอกเดียว เมล็ดเล็กๆ บน
ผิวมาจากรังไข่ 
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2. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพชื (Asexual Reproduction) 
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชเป็นการสืบพนัธ์ุท่ีไม่ไดใ้ชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุ พืชตน้ใหม่

ท่ีเกิดข้ึนโดยวธีิน้ีจะไม่กลายพนัธ์ุ แต่อาจไดต้น้ใหม่ท่ีไม่ทนทานแขง็แรงเท่าเดิม 
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพชื ได้แก่ 

2.1 การใช้ส่วนต่างๆ ของพชืมาขยายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

1. หน่อ เช่น กลว้ย กลว้ยไมบ้างชนิด ไผ ่ตะไคร้ 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 69 

 
2. ราก เช่น มนัเทศ มนัส าปะหลงั กระชาย หวัผกักาด แครอท สาเก 
3. ใบ เช่น ตน้ตายใบเป็น กุหลาบหิน โคมญ่ีปุ่น เศรษฐีเงินหม่ืน 
4. กิง่ โดยการปักช า เช่น ราชินีหินอ่อน พูร่ะหง ฤาษีผสม พลูด่าง ชบา โกสน 

ผกากรอง มะลิ 
5. ล าต้นใต้ดิน เช่น ขมิ้นขาว มนัฝร่ัง พุทธรักษา วา่นส่ีทิศ ขิง ข่า แหว้ เผอืก      

หวัหอม กระเทียม 

ภาพ 6.17   หน่อของตน้กลว้ย 



                                                                                                                                                                             143  

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 74 

 
2.2 การขยายพันธ์ุด้วยวธีิอืน่ๆ ไดแ้ก่ 

1. การตอน ใชก้บัก่ิงของพืชใบเล้ียงคู่ท่ีมีอายพุอสมควร การตอนจะไดต้น้ใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเหมือนตน้เดิม แต่แข็งแรงนอ้ยกวา่ เน่ืองจากไม่มีรากแกว้ โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 
1) เลือกก่ิงท่ีอวบสมบูรณ์ ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป ควัน่รอบก่ิงท่ีเลือกไว้

ใหเ้หลือแต่ส่วนท่ีเป็นท่อล าเลียงน ้าหรือเน้ือไม ้
2) น าดินร่วนผสมปุ๋ยมาพอกหุม้รอบรอยควัน่ 
3) หุม้ดว้ยกาบมะพร้าวท่ีแช่น ้าจนน่ิมมดัหวัทา้ย 
4) หุม้ดว้ยพลาสติกหรือใบตองแหง้อีกชั้นหน่ึง เพื่อช่วยเก็บความชุ่มช้ืน     

ผกูใหแ้น่น รดน ้าทุกวนั  เม่ือมีรากงอกอยูเ่หนือรอยควัน่มากพอสมควร
และแก่จนเป็นสีขาวนวลหรือน ้าตาลแลว้จึงตดัก่ิงน าไปปลูก 

 

ภาพ 6.18   ส่วนของพืชท่ีน ามาใชใ้นการขยายพนัธ์ุ 
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2. การติดตา เป็นการขยายพนัธ์ุพืชโดยใชต้าของก่ิงพนัธ์ุดีไปติดบนตน้ตอท่ี
แขง็แรง ทนต่อสภาพอากาศไดดี้ ขอ้ดีของการขยายพนัธ์ุวธีิน้ี คือ ไดพ้นัธ์ุดี 
ออกดอกออกผลเร็ว ไดล้ าตน้ท่ีแขง็แรง  เพราะมีรากแกว้และทนต่อสภาพ
อากาศไดดี้ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ใชมี้ดกรีดตน้ตอเป็นรูปตวั T แลว้เปิดเปลือกออก 
2. ปาดตาท่ีก าลงัเจริญจากก่ิงพนัธ์ุดี 
3. น าตาจากก่ิงพนัธ์ุดีมาเสียบบนรอยกรีดรูปตวั T ของตน้ตอ 
4. น าพลาสติกพนัรอบ โดยใหต้าโผล่ออกมา พอตาเร่ิมงอก ใหต้ดัยอดของ

ตน้ตอทิ้งไป ปล่อยใหต้าเจริญเป็นล าตน้ใหม่ต่อไป 
3. การทาบกิง่ ขอ้ดีของการขยายพนัธ์ุวธีิน้ีเหมือนกบัการติดตา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เตรียมตน้ตอท่ีจะน าไปทาบโดยอดัขยุมะพร้าวลงในถุงพลาสติก เพื่อใหมี้
น ้าหนกัเบาและเก็บความช้ืนไวไ้ดน้าน 

2. น าตน้ตอมาทาบก่ิงพนัธ์ุ เพื่อจะดูวา่ควรจะเฉือนตน้ตอและก่ิงพนัธ์ุอยา่งไร 
3. น าตน้ตอมาตดัยอดออกในแนวเฉียงเป็นปากฉลาม และเฉือนปาดก่ิงพนัธ์ุ

ใหท้าบเขา้หากนัไดส้นิท 
4. ใชพ้ลาสติกพนัตน้ตอกบัก่ิงพนัธ์ุตรงรอยทาบใหแ้น่นเป็นเวลาประมาณ 2 

เดือนรอยแผลจะประสานกนัเป็นเน้ือเดียวกนัไดส้นิท แลว้ตดัก่ิงพนัธ์ุใต้
รอยแผลทิ้ง ต่อจากนั้นน าตน้ตอท่ีประสานกบัก่ิงพนัธ์ุไปปลูก โดยก่ิงพนัธ์ุ
จะเป็นส่วนท่ีจะเจริญต่อไป 

4. การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ (Tissue Culture) เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุพืชใหไ้ดจ้  านวน
มากท่ีสุดในระยะเวลาอนัสั้น โดยการตดัตาอ่อน ยอดอ่อน หรือส่วนใดส่วน
หน่ึงของพืชท่ีเป็นเน้ือเยือ่เจริญ แลว้น ามาเพาะเล้ียงในอาหารสังเคราะห์ใน
สภาพปลอดเช้ือและอยูใ่นสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสงและความช้ืน ก็จะท าให้
ส่วนของพืชเหล่าน้ีแบ่งตวัเพิ่มจ านวนเซลลม์ากมายเป็นกลุ่มเซลล ์เรียกวา่ 
แคลลสั (Callus) ซ่ึงสามารถตดัแบ่งไปเล้ียงในอาหารใหม่จนเจริญเติบโตเป็น
ตน้ใหม่ไดม้ากมายตามตอ้งการ นิยมใชก้บัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น 
กลว้ยไม ้ขา้ว ตน้สัก ปาลม์น ้ามนั คาร์เนชัน่ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 


