
 

 

  

 เอกสารประกอบการเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 วิชา ชีววิทยา 4 รหัส ว32206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

เล่มที ่7 
 

หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  
เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
และการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 
 

  
 

 
 

 
จิตประภา  ศักดามาศ 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ค า น า 
 

   ในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝุเรียนใฝุรู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
 

 เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว32206   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง        
การสืบพันธุ์และการเจริญ เติบโตของพืช ประกอบด้วย 7 เล่มย่อย ซึ่งแต่ละเล่มประกอบด้วย 
หัวข้อเรื่อง  ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ผังมโนทัศน์  จุดประสงค์การเรียนรู้  
ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
หลังเรียนพร้อมเฉลย และมีภาพประกอบที่ สวยงาม ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในพืช   ส่วนของพืชที่ใช้ในการขยายพันธุ์  
วิธีการขยายพันธุ์พืช       การวัดการเจริญเติบโตของพืช     ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้เป็นอย่างดี  อีกท้ังท าให้ผู้เรียนสะดวกต่อ
การศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับผู้เรียน จึงนับได้ว่า
เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

     ขอขอบคุณ เจ้าของต าราที่ น ามาอ้างอิงไว้ในเอกสาร   และอาจารย์สุยิน  รัตนสุภา  
อาจารย์นงเยาว์  จิตต์ภักดี และวิทยากรทุกท่านของชมรมพัฒนาวิชาชีพครู สพม .12 ตลอดจน 
ดร.สุวิทย์  จิตรภักดี อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   ที่ให้
ค าปรึกษาจนเอกสารประกอบการเรียนฉบับนี้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 

   
   ค าน า                                                                                 ก 

สารบัญ                                                                              ข    
   สารบัญภาพ                                                                         ค 
   ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน                                       1 
    แผนผังเอกสารประกอบการเรียนเล่มท่ี 7                                      2 
   จุดประสงค์การเรียนรู้                                                              3 
   ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน                                        4 
   แบบทดสอบก่อนเรียน   5 
   กระดาษค าตอบ  8         
   การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศในพืช  9 

            ส่วนของพืชท่ีใช้ในการขยายพันธุ์            9 
            วิธีการขยายพันธุ์พืช                                                              12 

   การวัดการเจริญเติบโตของพืช                                                  26 
   แบบฝึกหัดเรื่องการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโต  
   ของพืช                                                                             27  
   แบบทดสอบหลังเรียน                                                            29 
   ภาคผนวก                                                                          32 
   เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศและการวัดการ  
   เจริญเติบโตของพืช                                                               33 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                                                     35 
            เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน                                                      36 
            บรรณานุกรม                                                                      37    
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ภาพท่ี 1 แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยล าต้น      7 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์โดยใช้กิ่ง       8 

ภาพท่ี 3 แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยราก       8 

ภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยใบ       9 

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีปักช า      11 

ภาพท่ี 6 แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอน     13 

ภาพท่ี 7 แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา     14 

ภาพท่ี 8 แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา     16 

ภาพท่ี 9 แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    21 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

 
 

 เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว32206   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง        
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช มีความมุ่งหวังเพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 (ช่วงชั้นที่ 4) ได้ศึกษาค้นคว้า ท าความเข้าใจ และสรุปการ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ             
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก วัฏจักรชีวิตและการวัดการเจริญเติบโตของพืช  
ตลอดจนไปอธิบายหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการให้แก่
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน    เรื่อง    การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชนี้
ได้เริ่มต้นเมื่อโรงเรียนได้เข้าสู่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553 หลักสูตรมาตรฐานสากล ) โดย
ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริหารงานวิชาการให้ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ชีววิทยาเพ่ิมเติม คือรายวิชาชีววิทยา 4 ว32206  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ต้องการให้นักเรียนได้เข้าใจ
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  จึงได้สร้างสื่อนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชนี้ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว และได้ปรับปรุง พัฒนามาโดย
ตลอด  มีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1   โครงสร้างของดอกไม้ 
  เล่มที่ 2   ประเภทของดอกไม้ 

เล่มที่ 3   การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก 
  เล่มที่ 4   การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และ วัฏจักรชีวิตของพืช 
  เล่มที่ 5    ประเภทของผล 
  เล่มที่ 6   เมล็ดและการงอกของเมล็ด 

  เล่มที่ 7   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตของพืช 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

ของพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้      จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  และครูสามารถน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จิตประภา  ศักดามาศ 
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แผนผังเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 วิชาชีววิทยา 4 รหัส ว32206  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  
เล่มที ่7เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 
 
 
 

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช 
  

 
 
 

    การสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ                         การวัดการเจริญเติบโตของพืช                
 
                                                                                    
                                                                     วิธีการขยายพันธุ์พืช 
                                                                                  
  ส่วนของพืชที่ใช้ในการขยายพันธุ์                      การปักช า/ ตัดช า            
 
 
     พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยล าต้น                                        การตอน 

    

      พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง                                          การติดตา 
 

     พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก                                          การต่อกิ่ง 
 

      พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยใบ                                    การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

   

  ผลการเรียนรู้ 

            สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย  อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก 
วัฎจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการขยายพันธุ์พืช 
รวมทั้งการเจริญเติบโตของพืช 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

          หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
ของพืช  เล่มที่  7 เรื่อง  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตของพืช         
แล้วนักเรียนจะได้รับความรู้ดังนี้ 

 ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)  
 1.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และน าความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก  
               ไปใช้ในการขยายพันธุ์พืชและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายถึงหลักการและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 3.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอธิบายการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. ท ากิจกรรมอภิปรายกลุ่มเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก 

 ด้านเจตคติ,คุณลักษณะฯ(A)/สมรรถนะฯ(C) 
1. ใฝุรู้ใฝุเรียนในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  

และการวัดการเจริญเติบโต 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโต 
3. มีวินัยต่อตนเองในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสืบพันธุ์แบบ  

ไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตไปตามล าดับไม่ลัดขั้นตอน  
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

 

 เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ชีววิทยา 4  ว32206  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง      
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  ประกอบไปด้วยเนื้อหาจ านวน 7 เล่ม ดังนี้คือ 

 เล่มที่ 1   โครงสร้างของดอกไม้ 
   เล่มที่ 2   ประเภทของดอกไม้ 

 เล่มที่ 3   การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก 
 เล่มที่ 4   การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ และ วัฏจักรชีวิตของพืช 
 เล่มที่ 5   ประเภทของผล 
 เล่มที่ 6   เมล็ดและการงอกของเมล็ด 
 เล่มที่ 7   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตของพืช 
ก่อนที่จะศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 7 เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

และการวัดการเจริญเติบโตของพืช   นักเรียนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย  โดยขอให้
นักเรียนปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้ 

1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้วจะได้ความรู้อะไรบ้าง  
2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ตรวจค าตอบจากเฉลยในส่วน  

            ภาคผนวกแล้วบันทึกคะแนนไว้  
3. ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหา เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการ  
   เจริญเติบโตของพืช เมื่อเกิดปัญหาไม่เข้าใจค า หรือข้อความใด สามารถถามครูได้ 

        4. นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ และตรวจค าตอบจากเฉลยในภาคผนวก 
        5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ ตรวจค าตอบจากเฉลยในส่วน  
           ภาคผนวกแล้วบันทึกคะแนนไว้  
        6. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน  และเปรียบเทียบการเรียนรู้ ก่อนและหลัง 
          ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  หากนักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใด ให้กลับไปทบทวน 
          บทเรียนใหม่ 
        7. ข้อส าคัญ นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อน และห้ามลอกเพ่ือน  
         เพราะนักเรียนจะไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน ตามเอกสารประกอบการเรียน  
          เล่มนี้เลย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ผลผลิตจากการทาบกิ่งในพืชและการถ่ายฝากตัวอ่อนในสัตว์คล้ายคลึงกันในข้อใด  
    ก. เป็นการรวมลักษณะของพืช และสัตว์อย่างละ 2 ชนิดไว้ด้วยกัน 
    ข. เป็นการเพ่ิมคุณภาพของสิ่งมีชีวิต 
    ค. สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 
    ง. ยีนเป็นตัวควบคุมผลผลิตที่เกิดจากการทาบกิ่งหรือการถ่ายฝากตัวอ่อน 
       
2. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของการขยายพันธุ์พืช 

     ก. การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพื่อขยายด้วย วิธีการต่างๆ 
    ข. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออก ให้ได้มากที่สุด 
     ค. การเพาะปลูกเมล็ดพืชให้เจริญเติบโตตามวัฏจักรเพ่ือออกผลผลิตต่อไป 
     ง. การเพ่ิมจ านวนต้นพืชให้มากข้ึน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และอนุรักษ์คุณลักษณะ   

         ที่ดีไว้ 
 
3. พืชในข้อใดมีวิธีการขยายพันธุ์แบบเดียวกัน   

    ก. ขิง ข่า ขมิ้น  
    ข. เผือก โกสน มันเทศ 
    ค. แห้ว หอม ชบา  
    ง. โกสน ชบา ข่า 
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4. พืชในข้อใดมีวิธีการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด   
    ก. ขิง พู่ระหง มันเทศ 
    ข. ขม้ิน ข่า โกสน 
   ค. พู่ระหง หอม ชบา  
    ง. แห้ว ว่านสี่ทิศ มันฝรั่ง 

 
5. การติดตาด้วยวิธีใดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 

    ก. แบบตัวที 
    ข. แบบตัวเอ 
    ค. แบบตัววาย 
    ง. แบบตัวเอส 
 

6. การต่อกิ่งแบบลิ่ม เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะกับพืชประเภทใด 
     ก. ไม้ยืนต้น เนื้อแข็ง 
     ข. ไม้เนื้ออ่อน ลอกเปลือกยาก 
     ค. ไม้ล้มลุก อายุการเจริญเติบโตช้า 
     ง. ไม้ผล ลอกเปลือกง่าย 
 

7. ต้นไม้ในข้อใด สามารถใช้ใบปักช าได้ 
     ก. ชบา 
     ข. ฝรั่ง 
     ค. แคแสด 
     ง. ลิ้นมังกร 
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8. มะม่วง ขนุน ทุเรียน นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด 
     ก. การตัดก่ิง               

ข. การต่อกิ่ง 
     ค. การทาบกิ่ง           

ง. การตอนกิ่ง 
 

9. แคลลัส (callus) ที่เกิดระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด 
     ก. คอลเลนคิมา 
     ข. พาเรนคิมา 
     ค. สเคลอเรนคิมา 
     ง. คอมพาเนียนเซลล์ 

 
10. การเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อหมายถึงข้อใด 

      ก. เป็นการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่ง 
      ข. เป็นการน าเอายอดอ่อน  ตา  ใบ ไปเพาะเลื้ยงในอาหารสังเคราะห์ 
      ค. เป็นการน าเอาราก  ล าต้นและเมล็ดไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์  
       ง. ถูกทุกข้อ 
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กระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เล่มที ่7 เร่ือง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและ 

การวัดการเจริญเติบโตของพืช 
 

ชื่อ .....................................................................................ชั้น………. เลขที่ ............. 

แบบทดสอบก่อนเรียน                           แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

                         
                 สรุปการเรียน                                    

                   เกณฑ์ 
          80%      =      ดีมาก 
          70-79    =       ดี 
          60-69    =       ปานกลาง 
          50-59    =       พอใช้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

  
แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
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เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการวัดการเจริญเติบโตของพืช  

   
 
 

    1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในพืช 

 

  นอกจากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) และ
พืชยังสามารถขยายพันธุ์โดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) 

 

       1.1 ส่วนของพืชที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

     1.1.1  พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยล าต้น  

      มักเป็นพืชล าต้นใต้ดิน ซึ่งใช้ในการสะสมอาหาร เช่น ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว 
เผือก หอม กระทียม มันฝรั่ง ว่านสี่ทิศ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยล าต้น 
(เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2557) 

ที่มา :http://www.kanchanapisek.or.th 
 

หอม เผือก 
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ข. ก. 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยล าต้น 
ก. หอม   ข. เผือก 

 (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2557) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1.1.3  พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก 
             มักเป็นรากชนิดที่สะสมอาหาร เช่น มันเทศ เป็นต้น   
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  1.1.2 พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่ง  

  โดยการปักช า ตอน ติดตา ทาบก่ิงหรือเสียบยอด เช่น ชบา พู่ระหง มะลิ โกสน 
กุหลาบ พุทรา มะม่วง ดาวเรือง ฤาษีผสม 
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ภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์โดยใช้กิ่ง 
ก. โกสน    ข. มะลิ 

 (บ้านสวนพอเพียง, 2557) 
 

ก. ข. 

ภาพที่ 3  แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยราก 
(มันเทศ) 

 (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2557) 
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     1.1.4 พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยใบ  
     เช่น  ใบของต้นคว่ าตายหงายเป็น ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุุน 

ภาพที่ 4  แสดงตัวอย่างพืชท่ีขยายพันธุ์ด้วยใบ 
ก. คว่ าตายหงายเป็น      ข. ทองสามย่าน 

 (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2557) 
 

ข. 

ก. 
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1.2.1  การปักช า หรือการตัดช า (cutting หรือ cottage) 
 
 

 

   1.2  วิธีการขยายพันธุ์พืช 

    
                    พืชสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีดังนี้ 
 

 

             การปักช า คือ การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ใบ กิ่ง ล าต้น ราก ออกจากต้นเดิม 
ไปเก็บไว้ในที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม      ท าให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกราก      และ
แตกยอดเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ 

1. ประเภทของการปักช า มีหลายวิธี ได้แก่   
“การปักช าราก” หมายถึง การน ารากของพืชมาตัดเป็นส่วนๆ  ให้ยาวประมาณ  2-4 

นิ้ว แล้วน าไปปักช าลงในวัสดุปักช า  เพ่ือให้ส่วนของรากงอก     และแตกยอดอ่อนเจริญเติบโต
เป็นพืชต้นใหม่  พืชที่สามารถขยายพันธุ์โดยการปักช าราก  เช่น สาเก เข็ม ขนุน มะไฟ มันเทศ  
โมก   

“การปักช าใบ” หมายถึง การน าเอาแผ่นใบหรือใบท่ีมีก้านใบติด มาปักช าลงในวัสดุ
ปักช า  เพ่ือให้ส่วนของใบนี้ ออกราก   แตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่  
                “การปักช ากิ่งหรือล าต้น ” หมายถึง การน าเอาส่วนของก่ิงหรือล าต้นพืชมาตัดแบ่ง
ออกเป็นส่วนๆ น าไป ปักในวัสดุปักช า 

             2. การปักช าแบบที่แบ่งตามลักษณะเนื้อไม้     ได้แก่   การปักช ากิ่งแก่หรือก่ิงที่มี
อายุมาก พืชที่นิยมปักช า  ได้แก่ เฟ่ืองฟูา กุหลาบ ชบา พู่ระหง การปักช ากิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่  พืชที่
นิยมปักช า ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ล าไย การปักช ากิ่งอ่อนหรือยอดอ่อน   การปักช าลักษณะนี้ต้องใช้กิ่ง
มีใบติดมาด้วยเป็นจ านวนมาก  เพ่ือจะได้ท าหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง  เพราะก่ิงไม่มีอาหารสะสม
เพ่ือน ามาสร้างรากและยอด  พืชที่นิยมปักช าวิธีนี้  เช่น แก้ว กุหลาบ โกสน ดาวเรือง  เบญจมาศ  
พุด ไทร 
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3. วิธีการปักช า มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. เลือกลักษณะของก่ิงที่จะปักช า  แล้วตัดกิ่งโดยลักษณะการตัดก่ิ งขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของเนื้อไม้ดังนี้  ถ้าเป็นกิ่งแก่ ควรตัดให้มีความยาว ประมาณ 6-10 นิ้ว ตัดให้เป็นแผลท ามุมเฉียง  
45   -60    ด้านล่างของก่ิงต่ ากว่าข้อ เล็กน้อย   แล้วด้านปล ายของก่ิงเหนือกว่าข้อเล็กน้อย ประมาณ  
1-2 ซม. ถ้าเป็นก่ิงก่ึงแก่กึ่งอ่อน  ให้ตัดในลักษณะเดียวกัน  แต่ให้มีใบติดอยู่ทางด้านปลายของก่ิง
เล็กน้อย   ถ้าเป็นก่ิงอ่อน  ให้ตัดกิ่งยาวประมาณ  6-8 นิ้ว ตัดใบออกประมาณ 1 ใน 3 ของก่ิง 
  2. น าส่วนโคนของก่ิงปักลงในวัสดุปักช า ให้ลึกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวของกิ่ง 
โดยให้รอยแผลตัดด้านปลายของก่ิงเป็นแนวตั้งตรง     เพ่ือปูองกันไม่ให้น้ าขังบริเวณรอยแผลซึ่งจะ
ช่วยลดการเน่าของก่ิง ถ้าท าการปักช ากิ่ง ครั้งละเป็นจ านวนมาก  ควรจัดระยะกิ่งที่ปักให้ห่างกัน
พอประมาณ  ถ้าปักกิ่งชิดกันเกินไปจะท าให้กิ่งเน่าเสียได้ 

  3. รดน้ าอย่างสม่ าเสมอ วันละ 2-3 ครั้ง แต่อย่าให้วัสดุปักช ามีน้ าท่ว มขัง หรือแฉะ
จนเกินไป และให้กิ่ง ปักช าได้รับแสงแดดร าไร เมื่อกิ่งปั กช าออกรากสมบูรณ์และแข็งแรงดีแล้ว จึง
ย้ายออกจากแปลงปักช าไปเก็บไว้ในที่ร่มๆ ประมาณ 3-5 วัน จึงปลูกลงแปลงหรือกระถาง 
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ภาพที่ 5  แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีปักช า 
ก. มะล ิ     ข. มะนาว   ค. เทียนทอง 

 (บ้านสวนพอเพียง, 2557) 
 

ก. ข. 

ค. 



 

 

1.2.2  การตอน (marcotting) 
 
 

 

 

 

  การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ใช้กันมานานและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวสวน
ทั่วๆไป   โดยหลักการในการตอนต้นพืช ก็คือ   การท าให้ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่
กับต้นแม่   หลังจากต้นหรือก่ิงพืชออกรากดีแล้วจึงตัดไปปลูกภายหลัง    ฉะนั้นโอกาสของการที่
กิ่งพืชจะมีชีวิตอยู่รอดจึงดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตัดช า นิยมใช้กับพืชพวกไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
เป็นส่วนใหญ่  รวมทั้งพืชพวกไม้ผลแ ละไม้ประดับ  เช่น ล าไย  ลิ้นจี่ ละมุด  ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ 
กระท้อน  กุหลาบ  มะลิ  ดอนย่า  เป็นต้น  ส่วนวิธีการตอนนั้นปฏิบัติเป็นขั้นๆ  ดังนี้  
  ก. การเลือกกิ่ง  กิ่งหรือต้นพืชที่จะตอนจะต้องเป็นกิ่งไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป  ใบงาม ไม่มี
โรคหรือแมลงท าลาย ได้รับแสงแดดสม่ าเสมอ  โดยปกติมักจะเลือกก่ิงกระโดง  

  ข. การท าแผลบนกิ่ง  การท าแผลบนกิ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดข องพืช   และความยากง่ายใน
การงอกราก  ซึ่งบางพืชอาจไม่ต้องท าแผลเลยก็สามารถออกรากได้  ส่วนใหญ่มักเป็นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว เช่น ต้นสาวน้อยประแปูง พลูด่าง และพลูฉีก พืชบางชนิด อาจใช้วิธีกรีดเปลือกตามยาว
ของก่ิง เช่น กุหลาบ ยี่โถ หรือพืชบางชนิดอาจปาดท้องก่ิง เช่น ต้นชวนชม แต่มีบางชนิดที่ต้อง
ควั่นกิ่งโดยเฉพาะพืชที่ออกรากยากมีความจ าเป็นที่จะต้องท าแผลโดยการควั่นกิ่ง เพราะการควั่น
นอกจากจะท าให้เกิดบริเวณออกรากแล้ว ยังมีผลเกี่ยวกับการสะ สมธาตุอาหารรวมทั้งสาร
ฮอร์โมนให้เกิดข้ึนภายในกิ่งซ่ึงจะมีผลดีในการออกรากด้วย ดังนั้นเพื่อความแน่นอนในเรื่องการ
ออกราก ชาวสวนทั่วไปจึงใช้วิธีการท าแผลด้วยการควั่นกิ่งแทบทั้งสิ้น 

  ค. การทาฮอร์โมน การใช้ฮอร์โมนเร่งรากทาบริเวณที่ท าแผล หรือบริเวณที่กิ่งจะเกิดราก 
จะช่วยให้กิ่งพืชเกิดรากดีขึ้น คือ มีรากมากขึ้น รากเจริญเร็วขึ้น และอาจออกรากเร็วขึ้น การทา
ฮอร์โมนปกติจะทาเฉพาะบริเวณท่ีจะเกิดรากเท่านั้น เช่น บริเวณท่ีเป็นรอยกรีด หรือรอยปาด 
หรือรอยควั่นตอนบนเท่านั้น โดยปกติต้นพืชที่ออกรากไม่ยาก อาจใช้ฮอร์โมนชนิดอ่อนหรือที่มี
ความเข้มข้นน้อยๆ ก็เพียงพอ ส่วนต้นพืชที่ออกรากยากๆ จ าเป็นต้องใช้ฮอร์โมนแรงๆ หรือที่
เข้มข้นมากๆ ตามล าดับ  

  ง. การหุ้มก่ิงตอน วัตถุท่ีจะใช้หุ้มกิ่งตอนอาจใช้วัตถุต่างๆ ไ ด้หลายอย่าง  ข้อส าคัญก็คือ
วัตถุนั้นๆ ต้องอมความชื้นได้พอ ไม่เป็นพิษกับกิ่งพืช มีราคาถูก และหาได้ง่าย เช่น หญ้ามอสส์ 
(sphagnum moss) กาบมะพร้าวชุบน้ า ปุยมะพร้าวผ้ากระสอบปุาน หรือร ากผักตบชวา 
แม้กระท่ังดินธรรมดาๆทั่วๆไปใช้ก็ได้  แต่วัตถุที่นิยมใช้จะต้องสะดวกต่อการหุ้ม เช่น  
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ใช้กาบ มะพร้าวชุ่มน้ าทุบให้แผ่ ตัดเป็นท่อนให้พอเหมาะกับขนาดกิ่งตอนซึ่งเมื่อจะหุ้มก็จะ
สามารถหุ้มกิ่งได้ง่าย ส่วนการหุ้มอาจใช้วัตถุชนิดเดียว เช่น หญ้ามอสส์ล้วนๆ หรือกาบมะพร้าว
ล้วนๆ หรืออาจใช้ดินหุ้มก่อนแล้วหุ้มหญ้ามอสส์ หรือกาบมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ข้อส าคัญก็คือ  
ต้องพันหรือหุ้มวัตถุหุ้มก่ิงให้แน่นพอสมควร  

  จ. การรักษาความชื้น หลังจากตอนกิ่งแล้วโดยเฉพาะราว ๓-๕ วัน จากที่หุ้มก่ิง จะต้องรด
น้ ากระเปาะตอนหรือมัดวัตถุหุ้มกิ่งที่ตอนนั้นให้ชื้นสม่ าเสมอในการรักษาความชื้นนี้อาจใช้วิธีรด
น้ ากระเปาะที่ตอนทุกวัน  

  ฉ. การตัดก่ิงตอน  

  ซ. การปลูกก่ิงตอน อย่าปลูกให้ลึกโดยเฉพาะในการใช้วัตถุปลูกท่ีทึบหรื ออับอากาศ เช่น 
ดินเหนียว เพราะจะท าให้ รากเจริญช้า ควรจะปลูกให้กระเปาะ ตอนโผล่พ้นดินปลูกเล็กน้อย 
ประมาณหนึ่งในสี่ของกระเปาะตอน จากนั้นจึงน ากระถางปลูกไปตั้งไว้ในที่ร่มร าไร คือ ที่ที่มี
แสงแดดส่องเล็กน้อย คอยพรมน้ าให้ใบกิ่งตอนชื้นอยู่เสมอๆ แต่ไม่ควรรดน้ าจนดินปลูกแฉะ และ
หลังจากยอดเริ่มเจริญหรือแตกยอดใหม่จึงเพ่ิมแสงแดดให้มาก 
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ภาพที่ 6  แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอน 
(ไทยกู๊ดวิวดอทคอม, 2557) 

 



 

 

1.2.3 การติดตา (budding) 
 
 

 

 

 

               เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่น าเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซึ่งเ ป็นพืชพันธุ์ดี หรือก่ิง
พันธุ์ดีไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่ง  เพ่ือให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป  ส่วนต้นตอ
ซึ่งท าหน้าที่เป็นระบบราก นั้น   เป็นต้นพืชที่มีความแข็งแรง   หาอาหารเก่ง   เจริญเติบโตเร็ว  
ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี    พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตา    มีทั้งไม้ดอก ไม้
ประดับและไม้ผล  การติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งที่มีความส าคัญทางด้านการช่วย
เปลี่ยนยอดต้นพืชที่มีลักษณะไม่ดีให้เป็นพันธุ์ดีได้   ท าให้พันธุ์พืชมีความแข็งแรง  ต้านทานศัตรู
และความแห้งแล้งได้ดี   เพราะมีต้นตอท่ีแข็งแรง   สามารถขยายพันธุ์ได้จ านวนมาก  เพราะก่ิง
พันธุ์แต่ละก่ิงจะมีหลายตา   นอกจากนี้ยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพันธุ์ไม้ด้วย  โดยเฉพาะการ
ผลิตพืชแฟนซีซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตหลายอย่างในต้นเดียวกัน  เช่น  มะม่วงอกร่องมะม่วง
เขียวเสวย   มะม่วงน้ าดอกไม้ ในต้นเดียวกัน   หรือไม้ดอก  เช่น กุหลาบจะมีดอกหลายสีในต้น
เดียวกัน ฯลฯ  ทั้งนีก้ารติดตาสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถน าตาจากก่ิงพันธุ์ดีจาก
แหล่งหนึ่งไปท าการติดตาอีกแหล่งหนึ่งได้   แต่อาจต้องใช้เวลาในการบังคั บและเลี้ยงตาใหม่ให้
เป็นต้นพืชยาวนานกว่าการต่อก่ิง   ดังนั้นผู้ที่ท าการขยา ยพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตาได้ดี ต้องมี
ความช านาญและประณีตในการขยายพันธุ์ 
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ภาพที่ 7  แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตา 
ก. เฟื่องฟ้า   ข.  กุหลาบ 

(ไทยกู๊ดวิวดอทคอม, 2557) 
 

ก. ข. 



 

 

1.2.4  การต่อกิ่ง 
 
 

 

         
 
 
            การต่อกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศที่สามารถท าได้โดยการน ากิ่งพันธุ์ดีที่มีตา
มากกว่า  1 ตา มาต่อบนต้นตอ เพ่ือให้เนื้อเยื่อเจริญทั้งสอง เชื่อมประสานเป็นต้นเดียวกัน  การ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่อกิ่ง จะดีกว่าการติดตามาก เพราะจะได้รอยต่อที่แข็งแรง กว่ามาก การต่อก่ิง     
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีกับพืชบางชนิด  เช่น  เฟ่ืองฟูา  ชบา  โกสน เล็บครุฑ    มะม่วง 
พุทรา ขนุน องุ่น  ฯลฯ 
 
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อกิ่ง 
    1. พืชที่น ามาเสียบเข้าด้วยกันต้องเป็นพืชตระกูลเดียวกัน แต่อาจต่างพันธุ์กันได้ 
    2. กิ่งพันธุ์ดีจะต้องมีความสดอยู่เสมอ  ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น 
    3.  รอยแผลที่ท าการเสียบจะต้องแนบกันสนิทให้เนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งสองส่วนสัมผัสกันมาก   
         ที่สุด เพ่ือจะได้เชื่อมประสานกันได้รวดเร็ว 
    4.  เลือกตาพันธุ์ที่ก าลังพักตัว คือ พร้อมที่จะแตกยอดใหม่ 
    5.  ใช้แถบพลาสติกพันทับรอยเชื่อม ไม่ให้น้ าและเชื้อโรคเข้าได้ 
    6.  รอยแผลจะต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุด    ระวังอย่าให้สัมผัสน้ าหรือความชื้นมาก    
         เกินไป 
    7.  ลิดใบพันธุ์ดีทิ้งและใช้พลาสติกคลุม  ปูองกันการคายน้ าและรักษาความชื้น 
  
   เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง 
    1.   ส่วนของพืชที่จะขยายพันธุ์ คือ กิ่งพันธุ์ดี 
    2.   ส่วนของพืชที่เป็นระบบราก คือ ต้นตอ 
    3.   มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  พลาสติกพันกิ่ง 
    4.   วัสดุที่ใช้ในการคลุมกิ่ง เช่น เชือก ถุงพลาสติกขนาดเล็ก ถุงกระดาษคลุมกิ่ง 
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               วิธีการต่อกิ่งเป็นที่นิยม   วิธีการต่อกิ่งมีหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงแต่ละวธิมีีความเหมาะสมกับ
พืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน   แต่ที่ชาวสวนหรือผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ไม้ปฏิบัติมาก เพราะสามารถ
ท าได้ง่ายและได้รับความส าเร็จสูง โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล  วิธีที่นิยม  ได้แก่ 
         1. การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม  พันธุ์ไม้ที่นิยม เช่น เฟ่ืองฟูา โกสน น้อยหน่า ทับทิม มีขั้นตอน   
ดังนี้ 
           (1) ตัดยอดต้นตอที่แตกใหม่ ให้เหลือยาวประมาณ 4  นิ้ว แล้วผ่ากลางกิ่งพืชที่ต้องการ
เสียบยอดให้ลึกประมาณ 2  นิ้ว 
       (2) เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 2  นิ้ว 
            (3) เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอให้รอยแผลทั้งสองตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบน  
และล่างรอยแผลต้นตอให้แน่น 
            (4) คลุมต้นที่เสียบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติกหรือน าไปเก็บในโรงอบพลาสติก (ถ้าต้นพืชที่ท า
การเสียบยอดอยู่กลางแจ้งควรใช้ถุงกระดาษเล็กหุ้มก่อน เพ่ือปูองกันความร้อน) 
            (5) ประมาณ 5-7 สัปดาห์รอยแผลจะประสานกันดีแล้วให้น าออกมาพักไว้ในโรงเรือนที่รอ
การปลูกต่อไป 
        2. การต่อกิ่งแบบฝานบวบ  พันธุ์ไม้ที่นิยมได้แก่  ประเภทไม้อวบน้ า  และไม้เนื้ออ่อน   
เช่น  ฤาษีผสม  แค็คตัสชนิดต่าง ๆ  มะเขือเทศ ฟักทอง  มะละกอ   แตงชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น  มี
ขั้นตอน  ดังนี้ 
           (1) เฉือนต้นตอให้เฉียงข้ึน เป็นลักษณะเช่นเดียวกับฝานบวบ  ให้ความยาวของรอย 
เฉือนประมาณ  1– 1.5  นิ้ว  รอยแผลที่ได้จะมีลักษณะคล้ายโล่ 
           (2) เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับต้นตอ  แต่เฉือนลง (ตรงข้ามกับต้นตอ) 
           (3) น ากิ่งพันธุ์ดีประกบเข้ากับต้นตอ  โดยให้รอยแผลประกบกันให้สนิท 
           (4)  ใช้แถบพลาสติกพันรอบรอยแผลให้แน่น  โดยพันจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน 
           (5)  หลังจากก่ิงเชื่อมประสานกันดีแล้วให้แกะพลาสติกออก เพ่ือให้ต้นพืชเจริญเติบโตและ
ขยายออกได้เต็มที่ 
       3. การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น    นิยมต่อกิ่งกับพันธุ์ไม้ประเภทอวบน้ าและเนื้ออ่อนเช่นเดียวกับการ
ต่อกิ่งแบบฝานบวบมีขั้นตอน  ดังนี้ 
           (1) เฉือนต้นตอเฉียงข้ึนในลักษณะการฝานบวบให้รอยแผลยาวประมาณ 1 – 1.5  นิ้ว 
           (2) ผ่ารอยแผลให้มีลักษณะเป็นลิ้น 
           (3) เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เฉียงลง  ลักษณะและขนาดรอยแผลเช่นเดียวกับต้นตอ 
           (4) ผ่ารอยแผลกิ่งพันธุ์ดีให้มีลักษณะเป็นลิ้น 
     (5) น ากิ่งพันธุ์ดีสวมลงบนต้นตอให้ลิ้นขัดกัน 
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               (6) ใช้คลิปหนีบหรือพันด้วยพลาสติก 
               (7) หลังจากรอยแผลของต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีประสานเชื่อมติดกันสนิทแล้ว (ประมาณ 1 

เดือน) หลังจากต่อกิ่งให้เอาคลิปหรือแกะพลาสติกออก  
            4. การต่อกิ่งเสียบข้าง  พืชที่นิยมท าได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น  โกสน  เล็บครุฑ  สน

ชนิดต่าง ๆ   โปฺยเซียน ฯลฯ  และไม้ผล  เช่น  ขนุน  กระท้อน  ฯลฯ มีข้ันตอน  ดังนี้ 
       (1) เฉือนต้นตอจากปลายไปสู่โคน  โดยเฉือนลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อยให้แผลยาว 
ประมาณ  1.5 – 2  นิ้ว 

              (2) ตัดยอดก่ิงพันธุ์ดียาวประมาณ  2 – 3 นิ้ว  เฉือนให้เป็นรูปปากฉลามรอยแผลยาว
ประมาณ  1.5 – 2  นิ้ว  เฉือนด้านหลังของรอยแผล เพ่ือให้แผลมีลักษณะเป็นรูปลิ่ม 
       (3) น ายอดก่ิงพันธุ์ดี เสียบเข้ารอยแผลของต้นตอ  จัดให้รอยแผลแนบสนิทกัน  โดยจัด
ให้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญของก่ิงพันธุ์ดีและต้นตอตรงกัน 

          (4) พันด้วยพลาสติกหุ้มรอยแผลให้แน่น  โดนพันจากล่างข้ึนบน 
       (5) ประมาณ  2 – 3 สัปดาห์จึงแกะพลาสติกออกแล้วพันใหม่  โดยเว้นส่วนของยอดกิ่ง
พันธุ์ดีไว้เพ่ือให้ตาแตกยอดใหม่ออกมาได้ 

         (6) หลังจากก่ิงใหม่เจริญดีแล้วจึงตัดยอดเดิมของต้นตอทิ้งไป เพื่อให้ยอดใหม่เจริญได้
เต็มที่ 

           5. การต่อกิ่งเสียบเปลือก พันธุ์ไม้ที่นิยมส่วนมากเป็นไม้ผลที่มีเปลือกหนา ล่อน และลอก
เปลือกได้ง่าย   ได้แก่  มะม่วง  ขนุน  กระท้อน  มีข้ันตอนดังนี้ 
      (1)  ตัดต้นตอตั้งฉากกับก่ิงบริเวณใต้ข้อและชิดข้อ 

        (2)  กรีดเปลือกต้นตอตามแนวตั้งยาวประมาณ  2  นิ้ว  แล้วเผยอเปลือกต้นตอที่กรีดไว้ 
        (3) เลือกยอดพันธุ์ดีที่มีตายอดเต่ง พร้อมที่จะแตกเป็นยอดใหม่   ตัดยอดพันธุ์ดี  

ประมาณ   3  นิ้ว  แล้วเฉือนจากปลายไป โดยให้รอยแผลเป็นรูปปากฉลาม    ยาว 
ประมาณ   2 – 2.5  นิ้ว  หรือเท่ากับรอยแผลของต้นตอ  จากนั้น ตัดปลายส่วนของ 
ด้านหลังของรอยแผลเฉียง ประมาณ 45  องศา เพื่อให้รับกับรอยแผลของต้นตอท่ีเตรียม 
ไว้ 

     (4) น ายอดก่ิงพันธุ์ดีมาสอดเข้ารอยแผลของต้นตอ  จัดให้รอยแผลสนิทกัน  
  (5) พันกิ่งให้แน่นด้วยแถบพลาสติก  โดยพันจากด้านล่างขึ้นบน 
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1.2.5  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
 

              
              (6) ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์  หากยอดพันธุ์ดีเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล   แสดงว่ารอยแผลไม่

เชื่อมประสานกันจึงแกะออกท้ิง   แต่ถ้ายอดพันธุ์ยังเขียวดีอยู่แสดงว่ ายังมีชีวิตอยู่   จึงแกะ 
พลาสติกท่ีพันไว้ออก แล้วพันใหม่   โดยพันคร่อมยอดให้ยอดโผล่เพื่อให้ตาเจริญออกมา 
ได ้ ถ้าหากฝนตกควรกรีดพลาสติกด้านล่าเพ่ือให้น้ าซึมออกได้ 

             (7) บากเตือนต้นตอ  โดยบากเหนือรอยแผลเล็กน้อย บากลึกประมาณ 1 ใน 3 ของล าต้น
และเม่ือยอดใหม่เจริญดีแล้วจึงตัดยอดของต้นตอทิ้งไป   เพ่ือให้ยอดก่ิงพันธุ์ดีเจริญ เป็น 
ต้นใหม่แทน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                เป็นวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์ท่ีหายาก 
มิให้สูญพันธุ์และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

              การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง แต่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพ
ที่ควบคุมเรื่องความสะอาดแบบปลอดเชื้อ   อุณหภูมิ  และแสง  ด้วยการน าชิ้นส่วนของพืชที่ยังมี
ชีวิต เช่น ล าต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้านใบ อับละอองเกสร เป็นต้น มาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสั งเคราะห์ และชิ้นส่วนนั้นสามารถ เจริญ และพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์   มีทั้งส่วนใบ 
ล าต้น และรากที่สามารถน าออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้ 
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ภาพที่ 8  แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่อกิ่ง 
ก. เฟื่องฟ้า   ข.  มะม่วง 

(ไทยกู๊ดวิวดอทคอม, 2557) 
 

ก. ข. 



 

 

 
    ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
     1. สามารถผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากพืช
สามารถเพ่ิมปริมาณได้ 3 เท่า ต่อการย้ายเนื้อเยื่อลงอาหารใหม่ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เมื่อเวลา
ผ่านไป 6 เดือน จะสามารถผลิตต้นพันธุ์พืชได้ถึง 243 ต้น 
     2. ต้นพืชที่ผลิตได้จะปลอดโรค โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส มายโคพลาสมา ด้วย
การตัด เนื้อเยื่อเจริญที่อยู่บริเวณปลายยอดของล าต้นซ่ึงยังไม่มีท่อน้ าท่ออาหาร   อันเป็นทาง
เคลื่อนย้ายของเชื้อโรคดังกล่าว 
     3. ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแม่  คือ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ 
ด้วยการใช้เทคนิคของการเลี้ยงจากชิ้นตาพืชพัฒนาเป็นต้นโดยตรง หลีกเลี่ยงขั้นตอนการเกิด
กลุ่มก้อนเซลล์ที่เรียกว่า แคลลัส 
     4. ต้นพืชที่ผลิตได้จะมีขนาดสม่ าเสมอ ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานและเก็บเกี่ยวได้คราวละ
มากๆ พร้อมกัน หรือในเวลาเดียวกัน 
     5. เพ่ือการเก็บรักษาหรือแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศ เช่น การมอบเชื้อพันธุ์กล้วย
ในสภาพปลอดเชื้อขององค์กรกล้วยนานาชาติ (INIBAP)  ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 
2542 
     6. เพ่ือประโยชน์ด้านการสกัดสารจากต้นพืชน ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง 
ยารักษาโรค เป็นต้น 
 

          พันธุ์พืชท่ีท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
    1. อ้อย   2. เบญจมาศ  3. สตรอเบอรี่  4. หน่อไม้ฝรั่ง 
    5. ขิง  6. มันฝรั่ง  7. สับปะรด  8. สมุนไพร 
    9. กล้วย  10. กระเจียว/ปทุมมา 11. ปูเล่   12. ไผ่ 
  13. กล้วยไม้ปุา           14. สมุนไพร 
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    ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 
          ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 
          1. ห้องเตรียมอาหาร ควรเป็นห้องท่ีมีโต๊ะส าหรับเตรียมสารเคมี อ่างน้ า ตู้เย็น ส าหรับเก็บ

สารละลายเข้มข้น เครื่องชั่ง  เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง  เตาหลอมอาหาร    หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 
  จุลินทรีย์แบบความดันไอน้ า 

    2. ห้องถ่ายเนื้อเยื่อ เครื่องมือส าคัญในห้องนี้คือ ตู้ส าหรับเลี้ยงหรือถ่ายเนื้อเยื่อ  เป็นตู้ที่มี
อากาศถ่ายเทผ่านแผ่นกรองที่สามารถกรองจุลินทรีย์ไว้ได้ตลอดเวลา   ท าให้อากาศภายในตู้
บริสุทธิ์ช่วยให้ท างานสะดวกรวดเร็ว 
         3. ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงเนื้อเยื่อจะแตกต่างกัน
ส าหรับพืชแต่ละชนิด โดยทั่วไปมักจะปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องให้มีอุณหภูมิประมาณ 25 
องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ให้แสงประมาณ 12 – 16 ชั่วโมง / วัน ความเข้มของแสง 1,000 – 
3,000 ลักซ ์การดูแลห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องสะอาดอยู่เสมอ หมั่นตรวจดูขวดหรือภาชนะท่ี
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ถ้าพบว่ามีจุลินทรีย์ขึ้นปะปน จะต้องรีบน าออกไปต้มฆ่าเชื้อและล้างทันที ไม่ให้
เป็นที่สะสมเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจแพร่กระจายภายในห้องได้ 

 

      อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
        1. พันธุ์พืชที่จะน ามาเพาะเลี้ยงควรสะอาดปราศจากโรคและเป็นส่วนที่ส าคัญที่ยังอ่อนอยู่ 
เช่น ตาเป็นอวัยวะที่ดีที่สุด ส่วนใบ ดอก ราก ก็สามารถน ามาเลี้ยงได้  
        2. เครื่องแก้วต่าง ๆ ได้แก่ ฟลาสค์ บีกเกอร์ ปิเปตต์ จานเพาะเชื้อ กระบอกตวง ขวด
ส าหรับเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
        3. สารเคมีต่าง ๆ  
        3.1 สารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อท่ีติดมากับผิวพืช เช่น  คลอรอกซ์  เอททิลแอลกฮอล์  เมอคิวริค
คลอไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
         3.2 สารเคมีที่ใช้เตรียมสูตรอาหารต่าง ๆ 
        3.3 สารเคมีที่ควบคุมการเจริญเติบโต 
        3.4 น้ าตาลซูโครส 
        3.5 วุ้น  
       4. เครื่องมือผ่าตัด ได้แก่ มีดผ่าตัด ปากคีบ  
       5. ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ  
       6. อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ         

   7. อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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 สูตรอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. สารอนินทรีย์  
  2. สารประกอบอินทรีย์  
  3. สารที่ได้จากธรรมชาติ  
  4. สารไม่ออกฤทธิ์ 
  - สารอนินทรีย์ ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุอาหารที่พืชจ าเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก เช่น 
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โปรแตสเซียม ก ามะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารรองหรือ
ธาตุอาหารที่พืชจ าเป็นใช้ในปริมาณน้อย เช่น แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โมลิบดีนัม โบรอน 
ไอโอดีน โคบอล คลอรีน   

 - สารประกอบอินทรีย์ แบ่งออกได้หลายพวก คือ  
  1. น้ าตาล 
  2. ไวตามิน ชนิดที่มีความส าคัญ ได้แก่ ไธอะมีน 
  2. อมิโนแอซิค เช่น ไกลซีน 
  สารควบคุมการเจริญเติบโต ได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิน  
  สารอินทรีย์พวกอิโนซิทอล  อะดีนีน  ช่วยส่งเสริมให้เกิดยอด   ซิตริคหรือแอสคอบิคแอซิด
ช่วยลดน้ าตาลที่บริเวณชิ้นส่วนพืช  
  - สารที่ได้จากธรรมชาติ เช่น กล้วยบด น้ ามะพร้าว น้ าส้มคั้น น้ ามะเขือเทศ  
  - สารไม่ออกฤทธิ์ เช่น วุ้นช่วยให้พืชตั้งอยู่ได้  ผงถ่านช่วยดูดซับสารพิษที่พืชสร้างออกมา
และเป็นพิษกับพืชเอง  
      การเตรียมสารละลายเข้มข้น 
  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จะไม่เตรียมโดยการชั่งสารเคมีในแต่ละครั้งที่เตรียม 
แต่จะเตรียมเป็นสารละลายเข้มข้น คือ การรวมสารเคมีพวกท่ีสามารถรวมกันได้โดยไม่ตกตะกอน 
ไว้ด้วยกัน 
  วิธีการเตรียมเริ่มจากชั่งสารเคมีตามจ านวนที่ต้องการ ละลายสารแต่ละชนิดให้หมดก่อนแล้ว
จึงน ามาผสมกัน เติมน้ ากลั่นให้ได้ปริมาณที่ต้องการ กวนให้เข้ากัน แล้วจึงบรรจุในขวดสารละลาย 
ลงรายละเอียดชนิดของสาร ความเข้มข้น วันเดือนปี ปริมาตร แล้วเก็บในตู้เย็น 
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วิธีการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 1. น าสารละลายเข้มข้นชนิดต่าง ๆ มาผสมกัน ค่อย ๆ กวนให้เข้ากันจนหมดครบทุกชนิด   
 2. เติมน้ าตาล แล้วเติมน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตรที่ต้องการ ปรับ pH 5.6 – 5.7 
 3. น าวุ้นผสมกับอาหารที่เตรียม หลอมวุ้นให้ละลาย  
 4. บรรจุลงในขวดอาหารในปริมาตรเท่า ๆ กัน ปิดฝาให้สนิท 

  การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 
      การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร      น าขวดที่บรรจุอาหารแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ง
ความดันไอน้ าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ / ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 – 
20 นาท ี

  การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บริเวณภายนอกชิ้นส่วนพืช 
      เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่จะต้องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมากับบริเวณผิวนอกของชิ้นส่วน
พืช เนื่องจากอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีธาตุอาหารและไวตามิน ที่จุลินทรีย์ต่าง ๆ 
เจริญได้ดีและรวดเร็วกว่าเนื้อเยื่ อพืช การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าได้สะดวกและได้ผลดี โดยการ
ใช้สารเคมีชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้หมดทุกชนิด และล้างออกได้ง่าย เพราะถ้าล้าง
ออกได้ยาก สารเคมีเหล่านี้จะมีผลท าให้เนื้อเยื่อพืชตาย หรือมีการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร  
    การเติมน้ ายาซักฟอกลงไ ปในสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จะท าให้ประสิทธิภาพสารเคมี
เหล่านั้นดีขึ้น เนื่องจากจะท าให้ลดแรงตึงผิวบริเวณผิวนอกของชิ้นส่วนพืช สารเคมีจะแทรก
ซึมเข้าไปท าลายจุลินทรีย์ตามซอกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การเตรียมสารเคมีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ท าโดย
ตวงสารให้ได้ปริมาณตามที่ต้อ งการ แล้วเติมน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อและน้ ายาซักฟอกลงไป เขย่า
ให้เข้ากัน การเตรียมนี้ควรเตรียมใหม่ทุกครั้งที่ใช้ 

  วิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
      1. น าชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมาล้างน้ าให้สะอาด  
      2. ตกแต่งชิ้นส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก  
      3. น าชิ้นส่วนพืชจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 % เพ่ือลดแรงตึงผิวบริเวณนอกชิ้นส่วนพืช  
      4. น าชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 – 15 นาท ี 
      5. ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช ล้างในน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง  
      6. ตัดชิ้นส่วนพืชตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบนอาหารสังเคราะห์  
      7. ลงรายละเอียด เช่น ชนิดพืช วันเดือนปี หรือรหัสในการท าการฆ่าเชื้อที่ติดมากับผิวพืช 
และการน าไปเลี้ยงบนอาหารท าในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อโดยตลอด 
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  การดูแลเนื้อเยื่อระหว่างการเลี้ยง 
      1. น าขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อไปวางบนชั้นในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
โดยทั่วไปปรับอุณหภูมิภายในห้องประมาณ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่ให้แสงประมาณ 12 – 
16 ชั่วโมง / วัน ความเข้มของแสง 1,000 – 3,000 lux  
      2. เนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงควรเปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์ ระหว่างการเลี้ยงตรวจดู 
      3. การเจริญเติบโต สังเกตุการเปลี่ยนแปลง บันทึกรายงานไว้เพ่ือเป็นข้อมูล 
      4. การย้ายพืชออกจากขวดเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือลงปลูกในกระถาง  

 
        เมื่อพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้ว ก็น าลงปลูกในกระถางดังนี้ 
        1. เตรียมทราย : ถ่านแกลบ หรือ ทราย : ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1 : 1 ใส่กระถางหรือ  
  กระบะพลาสติค 
        2. ใช้ปากคีบ คีบต้นพืชออกจากขวดอย่างระมัดระวัง 
        3. ล้างเศษวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากออกให้หมด 
        4. จุ่มยากันรา ตามอัตราส่วนที่ก าหนดในสลากยา 
        5. ลูกในกระถางหรือกระบะ  น าไปไว้ในตู้ควบคุมความชื้น แสง อุณหภูมิ หรือน าไว้ในกระบะ   
  พ่นหมอก เมื่อพืชเจริญตั้งตัวดี   แล้วจึงย้ายลงแปลงปลูกต่อไป  
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ภาพที่ 9  แสดงตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(ไทยกู๊ดวิวดอทคอม, 2557) 

 



 

 

 

    2. การวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 
          วิธีวัดการเจริญเติบโตของพืชแบบต่างๆมีข้อจ ากัดดังนี้ 
 

วิธีที่ใช้วัดการเจริญเติบโต ข้อจ ากัด 
1.การใช้ความสูง การวัดค่าความสูงมีโอกาสคลาดเคลื่อน เนื่องจาก 

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้วัด ความเท่ียงตรงของคนวัด  
และกรณีที่พืชมีความสูงมากๆอาจใช้วิธีการนี้ 
ไม่ได้ อาจต้องใช้เป็นการวัดเส้นรอบวงของล าต้น 
แทน 

2.การวัดมวลหรือน้ าหนักสดของพืช อาจไม่ได้ค่าน้ าหนักที่แท้จริง และถ้าจ านวน 
ตัวแทนพืชมีน้อยไป ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวแทน 
ทั้งหมดได้ 

3.การชั่งน้ าหนักแห้งของพืช เนื่องจากมวลชีวภาพของพืชแต่ละต้นมีความ 
แตกต่างกัน ถ้าตัวแทนพืชที่ใช้มีจ านวนน้อยไป ก็ 
ยังไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของพืชทั้งหมดได้ 

4.การนับจ านวนใบ ถ้าเป็นพืชที่มีการแตกก่ิงก้านสาขามาก อาจไม่ 
สะดวกในการนับ หรือถ้าตัวแทนพืชตัวอย่างน้อย 
ไปก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของพืชทั้งหมดได้ 
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แบบฝึกหัดเรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
และการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 
     1.จากชื่อพืชต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์ 
 

ชื่อพืช ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
1.ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก  
2.ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุุน  
3.ชบา พู่ระหง  โกสน กุหลาบ ฤาษีผสม  
4.มันเทศ  

 

 

 

     2. จงอธิบายความหมายของวิธีการขยายพันธุ์ต่อไปนี้ 
    2.1 การต่อกิ่งหมายถึง…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.2 การปักช าหมายถึง……………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.3 การติดตาหมายถึง………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      3.จงสรุปขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาพอสังเขป 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  
       ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

      4.เด็กชายแดงปลูกต้นพริกขี้หนูไว้ที่บ้าน เขาควรใช้วิธีการใดในการวัดการเจริญเติบโตจึงจะ
เหมาะสมและแสดงถึงการเจริญเติบโตได้อย่างแท้จริง เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของการขยายพันธุ์พืช  
 ก. การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพื่อขยายด้วยวิธีการต่างๆ 
 ข. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกให้ได้มากท่ีสุด  
 ค. การเพาะปลูกเมล็ดพืชให้เจริญเติบโต ตามวัฏจักรเพ่ือออกผลผลิตต่อไป  
 ง. การเพ่ิมจ านวนต้นพืชให้มากข้ึน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และอนุรักษ์     
    คุณลักษณะที่ดีไว้ 
 

2. พืชในข้อใดมีวิธีการขยายพันธุ์แบบเดียวกัน   
     ก. ขิง ข่า ขมิ้น  
     ข. เผือก โกสน มันเทศ 
     ค. แห้ว หอม ชบา  
     ง. โกสน ชบา ข่า 

3. ผลผลิตจากการทาบกิ่งในพืชและการถ่ายฝากตัวอ่อนในสัตว์คล้ายคลึงกันใน ข้อใด  
     ก. เป็นการรวมลักษณะของพืชและสัตว์อย่างละ 2 ชนิดไว้ด้วยกัน 
     ข. เป็นการเพ่ิมคุณภาพของสิ่งมีชีวิต 
     ค. สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 
     ง. ยีนเป็นตัวควบคุมผลผลิตที่เกิดจาก การทาบก่ิงหรือการถ่ายฝากตัวอ่อน       
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4. การติดตาด้วยวิธีใดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 

     ก. แบบตัวที 
     ข. แบบตัวเอ 
     ค. แบบตัววาย 
     ง. แบบตัวเอส 
 

5. พืชในข้อใดมีวิธีการขยายพันธุ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด   
    ก. ขิง พู่ระหง มันเทศ 
    ข. ขม้ิน ข่า โกสน 
    ค. พู่ระหง หอม ชบา  
    ง. แห้ว ว่านสี่ทิศ มันฝรั่ง 

 
6. ต้นไม้ในข้อใด สามารถใช้ใบปักช าได้ 

     ก. ชบา 
     ข. ฝรั่ง 

ค. แคแสด 
     ง. ลิ้นมังกร 
 

7. การต่อกิ่งแบบลิ่ม เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะกับพืชประเภทใด 
     ก. ไม้ยืนต้น เนื้อแข็ง 
     ข. ไม้เนื้ออ่อน ลอกเปลือกยาก 
     ค. ไม้ล้มลุก อายุการเจริญเติบโตช้า 
     ง. ไม้ผล ลอกเปลือกง่าย 
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8. แคลลัส(callus) ที่เกิดระหว่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด 
    ก. คอลเลนคิมา 
    ข. พาเรนคิมา 
    ค. สเคลอเรนคิมา 
    ง. คอมพาเนียนเซลล์ 
 
9. การเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อหมายถึงข้อใด 

     ก. เป็นการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่ง 
     ข. เป็นการน าเอายอดอ่อน  ตา  ใบ  ไปเพาะเลื้ยงในอาหารสังเคราะห์ 
     ค. เป็นการน าเอาราก  ล าต้นและเมล็ดไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ 
     ง. ถูกทุกข้อ 

 
10. มะม่วง ขนุน ทุเรียน นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด 

      ก. การตัดก่ิง                
ข. การต่อกิ่ง 

      ค. การทาบกิ่ง       
ง. การตอนกิ่ง 
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เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
  และการวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 
 

       1.จากชื่อพืชต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าใช้ส่วนใดในการขยายพันธุ์ 
 

ชื่อพืช ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ 
1.ขิง ข่า ขมิ้น แห้ว เผือก ล าต้น 
2.ต้นทองสามย่าน ต้นโคมญี่ปุุน ใบ 
3.ชบา พู่ระหง  โกสน กุหลาบ ฤาษีผสม ก่ิง 
4.มันเทศ ราก 

 

        

       2.จงอธิบายความหมายของวิธีการขยายพันธุ์ต่อไปนี้ 
 2.1 การต่อกิ่งหมายถึง วิธีการขยายพันธุ์พืชที่สามารถท าได้โดยการน ากิ่งพันธุ์ดีที่มีตา
มากกว่า 1 ตา มาต่อบนต้นตอ เพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญทั้งสองเชื่อมประสานเป็นต้นเดียวกัน  การ
ต่อกิ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีกับพืชบางชนิด  เช่น  เฟื่องฟ้า  ชบา  โกสน เล็บครุฑ   
มะม่วง พุทรา ขนุน องุ่น  ฯลฯ 
 
  2.2 การปักช าหมายถึง การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ใบ กิ่ง ล าต้น ราก ออกจาก
ต้นเดิม ไปเก็บไว้ในที่ท่ีมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกราก  
และแตกยอด เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ 
 
  2.3 การติดตาหมายถึง การขยายพันธุ์พืชท่ีน าเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซ่ึงเป็นพืช
พันธุ์ดี หรือกิ่งพันธุ์ดี ไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่ง เพื่อให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่
ต่อไป ส่วนต้นตอซ่ึงท าหน้าที่เป็นระบบรากนั้น เป็นต้นพืชท่ีมีความแข็งแรง หาอาหารเก่ง 
เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี พืชท่ีนิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตา มี
ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ผล 
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     3. จงสรุปขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาพอสังเขป 

1. น าชิ้นส่วนพืชท่ีต้องการมาล้างน้ าให้สะอาด  
2. ตกแต่งชิ้นส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก  
3. น าชิ้นส่วนพืชจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 % เพื่อลดแรงตึงผิวบริเวณนอกชิ้นส่วนพืช  
4. น าชิ้นส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้นาน 10 – 15 นาที  
5. ใช้ปากคีบคีบชิ้นส่วนพืช ล้างในน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง  
6. ตัดชิ้นส่วนพืชตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบนอาหารสังเคราะห์  
7. ลงรายละเอียด เช่น ชนิดพืช วันเดือนปี หรือรหัส ในการท าการฆ่าเชื้อท่ีติดมากับผิวพืช  
   และการน าไปเลี้ยงบนอาหารท าในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ โดยตลอด 
 

 

     4. เด็กชายแดงปลูกต้นพริกขี้หนูไว้ที่บ้าน เขาควรใช้วิธีการใดในการวัดการเจริญเติบโตจึงจะ 
เหมาะสมและแสดงถึงการเจริญเติบโตได้อย่างแท้จริง เพราะเหตุใด 
      ตอบ.วัดความสูง เนื่องจากเป็นพืชโตเร็ว และขนาดต้นไม่สูงมาก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค าตอบ 
1 ง 
2 ง 
3 ก 
4 ก 
5 ก 
6 ข 
7 ง 
8 ค 
9 ข 
10 ง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค าตอบ 
1 ง 
2 ก 
3 ง 
4 ก 
5 ก 
6 ง 
7 ข 
8 ข 
9 ง 
10 ค 

Biology      36 

KANLAYANEESITHAMMARAT  SCHOOL 



 

 

 

บรรณานุกรม 

 

เกษม  ศรีพงษ์ และ กิตติศักดิ์  ศรีพงษ์. (2550). คู่มือเตรียมการสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช่วงช้ันที่ 4 (ม. 4-5-6). กรุงเทพฯ: ภูมิ
บัณฑิต. 

บ้านสวนพอเพียง. (ม.ป.ป.).  วิธีการปักช า. [online]. เข้าถึงได้จาก :   
                http://www.bansuanporpeang.com, [2557, พฤษภาคม 20].                

ประสงค์ หล าสะอาด. (2550). ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์. 

ปวีณ ภิรมย์ และคณะ. (ม.ป.ป.).  การสืบพันธุ์ของพืชดอก. [online]. เข้าถึงได้จาก :   
           http://www.thaigoodview.com, [2557, พฤษภาคม 20].  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา  
            เล่ม 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. 

สมาน แก้วไวยุทธ. (2549). ชีววิทยา ม 5 เล่ม 4. กรุงเทพฯ: บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จ ากัด. 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. (ม.ป.ป.). การขยายพันธุ์พืช. [online]. เข้าถึงได้จาก :     
                http://www. Kanchanapisek.or.th, [2557, พฤษภาคม 20].  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน.(ม.ป.ป.). การตัดช ามะนาว. [online]. เข้าถึงได้จาก :           
                http://www. kasetporpeang.com, [2557, พฤษภาคม 20].   
 

 

 

 

 

 

Biology      37 

KANLAYANEESITHAMMARAT  SCHOOL 

http://www.bansuanporpeang.com/
http://www.thaigoodview.com/

