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ก า ร สื บ พั น ธุ์  ( reproduction)  เ ป็ น

กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตชนิด

เดียวกัน การสืบพันธุ์แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์

แบบไม่อาศัยเพศ
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ก า ร สื บ พั น ธุ์ แ บ บ อ า ศั ย เ พ ศ ข อ ง พื ช 

จะเกิดขึ้นภายในอวัยวะสืบพันธุ์  คือ ดอก  

โดยมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

หรือสเปิร์ม(sperm) กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

หรือไข่(egg) แล้วได้ไซโกต(zygote) ที่เจริญไป

เป็นเอ็มบริโอ(embryo)หรือต้นอ่อน ซึ่งจะเจริญ

เป็นพืชต้นใหม่ต่อไป
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การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช 



ดอกไม้ท าหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ดอกไม้ประกอบด้วย

ฐานรองดอก และส่วนอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนฐานรองดอก 

ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 

1. กลีบเลี้ยง ท าหน้าที่ห่อหุ้มดอกขณะยังอ่อน

2. กลีบดอก ท าหน้าที่ล่อแมลงให้ช่วยถ่ายเรณู

3. เกสรเพศผู้ ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศ

ผู้ ก้านชูอับเรณู และอับเรณู ซึ่งภายในมีละอองเรณู

ที่ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จ านวนมาก

4. เกสรเพศเมีย ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์

เพศเมีย ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย ก้านเกสร

เพศเมีย และรังไข่ ซึ่งภายในมีออวุล ที่มีลักษณะ

เป็นเม็ดเล็กๆ ท าหน้าที่สร้างเซลล์ไข่หรือเซลล์

สืบพันธุ์เพศเมีย

ส่วนประกอบของดอก
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ส่วนประกอบของดอก

4

ก้ า น ชู อั บ

เรณู

กลีบดอก

ยอดเกสรเพศเมีย
ก้านเกสรเพศเมีย

รังไข่
ออวุล

เกสรเพศเมีย

กลีบเลี้ยง

อับเรณูก้านเกสรเพศผู้



1. ดอกครบส่วน(complete flower) ดอกไม้ที่มี

ส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง 

กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย 

เช่น ดอกชบา ดอกต้อยติ่ง ดอกกุหลาบ เป็นต้น

จ าแนกตามส่วนประกอบของดอก ดังนี้

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกไม้

5

ดอกต้อยติ่ง

ดอกชบา

กุหลาบ



2. ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete flower) หมายถึง 

ดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน เช่น 

ดอกหน้าวัว (ขาดกลีบเลี้ยงและกลีบดอก) ดอก

ฟักทอง ดอกมะละกอ (ขาดเกสรเพศผู้หรือเกสร

เพศเมีย) ดอกบานเย็น(ขาดกลีบดอก) เป็นต้น

ดอกหน้าวัว

ดอกฟักทอง

6

ดอกมะละกอ



1. ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) หมายถึง 

ดอกไม้ที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียภายในดอก

เดียวกัน เช่น ดอกชบา พู่ระหง ดอกมะเขือ 

ดอกบัว เป็นต้น

ดอกชบา

ดอกมะเขือ

7 จ าแนกตามลักษณะของเพศ ดังนี้

ดอกบัว



2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower)

ดอกไม้ที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้ หรือเกสรเพศ

เมียเพียงอย่างเดียว ถ้ามีเฉพาะเกสรเพศผู้ 

เรียกดอกเพศผู้ และถ้ามีเฉพาะเกศรเพศเมีย 

เรียกดอกเพศเมีย เช่น ดอกมะละกอ 

ดอกต าลึง ดอกมะพร้าว เป็นต้น

ดอกมะละกอดอกต าลึง
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เมื่อละอองเรณูภายในอับเรณูแกจ่ัด 

อับเรณูจะแตก ละอองเรณูจะปลิวออกมา 

และกระจายไปยังบริเวณตา่งๆ ซ่ึงหาก

ละอองเรณูไปตกลงบนยอกเกสรเพศเมียที่มี

สารเหนียว จะท าให้ละอองเรณูติดอยู่ได้ 

กระบวนการนี้เรียกว่า การถ่ายละอองเรณู 

(pollination) ซ่ึงเกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 

9



1. การผสมข้าม หมายถึง การถ่ายเรณูจากดอกของ

พืชต้นหนึ่งไปยังยอดเกสรเพศเมียในดอกของพืชชนิด

เดียวกันอีกต้นหนึ่ง

2. การผสมตัวเอง หมายถึง การถ่ายเรณูไปยัง

เกสรเพศเมียของดอกเดียวกัน หรือคนละดอก 

แต่ดอกนั้นอยู่ในต้นเดียวกัน

พืชทั่วไปมักเป็นพวกที่มีการผสม

ข้ามและละอองเรณู

จะกระจายไปโดยลม น้ า แมลง 

นก คน และสัตว์อื่นๆ
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เมื่อละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย 

ละอองเรณูจะงอกท่อยาว เรียกว่า หลอดเรณู 

(pollen tube) ลงไปในก้านเกสรเพศเมีย

จนไปถึงรังไข่ จากนั้นละอองเรณูจะปล่อย

สเปิร์มของนิวเคลียสเข้าผสมกับนิวเคลียสของ

ออวุล เรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) 

ซ่ึงออวุลที่ถูกผสมแล้วจะกลายเป็นเมล็ด

ดอกไม้เมื่อถูกผสมเกสร หรือเกิดการ

ปฏิสนธิแล้ว ส่วนต่างๆ ของดอกจะเปลี่ยนไป 

คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ 

จะเหี่ยวและร่วงหล่นไป รังไข่จะพัฒนา

กลายเป็นเปลือกและเนื้อของผล 
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ดงัแผนภาพ

การถ่ายเรณู เกิดโดยละอองเรณูของเกสร

เพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
ขัน้ตอนท่ี 1 

ละอองเรณูของเกสรเพศผู้หลอดไปยังรังไข่

ภายในหลอดมสีเปิร์ม 2 ตัว

ขั้นตอนที่ 2 

สเปิร์มนิวเคลียส 1 ตัว ผสมกับไข่กลายเป็น

ไซโกต สเปิร์มนิวเคลียสอีก 1 ตัวเข้าผสมกับ

โพลานิวเคลียส กลายเป็นเอนโดสเปิร์ม

ขัน้ตอนท่ี 3 
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แผนภาพแสดงการสืบพันธุ์ของพืชดอก
13



พืชดอกหลังจากการปฏิสนธิแล้ว

ผนังรังไข่ (ovary wall) จะเปลี่ยนไปเป็น

ผล ส่วนออวุล (ovule)ที่อยู่ภายในรังไข่จะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นเมล็ด (seed) เมล็ด

เหล่านี้จะกระจายไปยังที่ต่างๆท าให้เมล็ด

มีโอกาสเจริญไปเป็นต้นพืชในที่อื่นๆ ได้ 

การกระจายของเมล็ดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี

ดังต่อไปนี้
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1. ลมพาไป เมล็ดพืช

ประเภทนี้ จะมีปีก 

มีลักษณะเบาท าให้

สามารถลอยไปตกที่

ไกลๆ ได้  เช่น ลูกสน  

ดอกหญ้า ลูกยาง  

เป็นต้น

2. เมื่อผลแก่เต็มที่ ผล

จะแตก  และเมล็ดจะ

กระเด็นไปไกลจากต้น

เดิม เช่น ต้อยติ่ง 

ผักบุ้ง ถั่วลันเตา 

ผลฝิ่น  เมล็ดชวนชม  

เป็นต้น
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3. ผลเป็นอาหารของสัตว์ 

หากสัตว์ไปยังที่ต่างๆ และมี

การขับถ่าย เมล็ดไม้ที่สัตว์กิน

เข้าไปจะถูกขับออกมา และ

งอกเป็นต้นได้  เช่น มะเขือ

เทศ ลูกโพธิ์ ลูกไทร ตะขบ 

เป็นต้น

4. มตีะขอส าหรับเกี่ยวติดไปกับขนสัตว์ เช่น หญ้าบุ้ง 

หรือมีสารเหนียวๆ เพื่อติดกับขนสัตว์หรือเสื้อผ้าของ

คน เช่น หญ้าเจ้าชู้ ผักโขมหิน
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เมื่อเมล็ดของพืชไปตกยังที่ใดที่หนึ่ง และ

สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโต เมล็ด

จะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไป ซ่ึงในการงอกของ

เมล็ดพืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยดังนี้

1.น้ า ช่วยให้เปลือกเมล็ดยุ่ย รากและต้น

อ่อน จะได้งอกทะลุออกมาได้ง่าย

2.แก๊สออกซิเจน เพื่อใช้ในกระบวนการ

หายใจและผลิตพลังงาน

3.อาหาร ต้นอ่อนของพืชจะใช้อาหารจากใบ

เลี้ยงที่สะสมอาหารไว้
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พืชดอก เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก

และมีผล มีเมล็ด เมื่อน าเมล็ดไปเพาะจะงอกเป็นต้นกล้าใหม่ 

และเม่ือเจริญเตบิโตเต็มท่ีจะออกดอกผล และน าผลท่ีมีเมล็ด

ไปเพาะจะงอกเป็นต้นต่อไปเช่นนี้ เรียก วัฏจักรชีวิตของพชื

1. การงอกของเมล็ด

2. ต้นอ่อนเจริญเติบโต

เป็นต้นพืช มีราก 

ล าต้น ใบ

3. พืชเจริญเติบโตจนมีดอก

ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญ

ของพืชที่จะช่วยใน

การสืบพันธุ์

6. การกระจายของ

เมล็ดโดยอาศัยลม 

น้ า และสัตว์พาไป

5. การปฏิสนธิ

4. การถ่ายละอองเรณู
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การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

นอกจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของ

พืชแล้ว พืชยังมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

โดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ กิ่ง ล าต้น 

ไปขยายพันธุ์เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ ได้แก่ 

การปักช า การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง 

และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
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ส่วนต่างๆ ของพืช

ที่ขยายพันธุ์แบบ

ไม่อาศัยเพศได้

ตามธรรมชาติ

1. ล าต้นใต้ดิน เช่น 

ขิง ข่า มันฝรั่ง 

เผือก

3. ราก เช่น 

โมก สาเก

2. ล าต้นที่เรียกว่า

ไหล เช่น เศรษฐี

เรือนใน บัว ผัก

กระเฉด สตรอว์

เบอร์รี่ มันเทศ

4. ใบ เช่น ต้น

เศรษฐีเงิน

หมื่น ต้นคว่ า

ตายหงายเป็น
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ส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ได้ ดังภาพ

ล าต้นของขิง ไหลของต้นสตรอวเ์บอร์รี่

รากของมันเทศ ใบของต้นคว่ าตายหงายเป็น
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การปักช า หมายถึง การน าส่วนต่างๆ  

ของพืชด้วยการตัดมาปักช าในดินหรือวัสดุ

เพาะเพื่อให้ได้ต้นใหม่ โดยการเกิดราก

แขนงบริเวณโคนกิ่งที่ปักช า

การปักช า
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การปักช า

1. การปักช ากิ่ง อาจท าได้หลายลักษณะ 

ได้แก่ การปักช ากิ่งแก่ การปักช ากิ่งปาน

กลางหรือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน การปักช า   

กิ่งอ่อน และการปักช ากิ่งไม้เนื้ออ่อน

เป็นต้น

การปักช าแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ
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การปักช า

2. การปักช าราก เป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยม 

มักใช้กับพืชบางชนิดที่แตกหน่อตามกิ่ง

รากหรือมีตาเกิดตามรากพบมากในพืช

น้ าหรือพืชทีเ่ป็นเครือ เช่น บัว มันบาง

ชนิด เป็นต้น ซึ่งควรเลือกรากที่มีตา

หรือหน่อติดมาด้วย
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การปักช า

3. การปักช าใบ เป็นวิธีที่ใช้กับไม้ที่มีใบ

ลักษณะหนาหรืออวบน้ า มักใช้มาก

ส าหรับไม้ดอกไม้ประดับ โดยราก และ

ยอด จะแตกออกบริเวณโคนก้านใบเหนือ

ฐานรอยตัด โดยเฉพาะบริเวณของเส้นใบ 

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การปักช า   

แผ่นใบ และการปักช าก้านใบ
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การปักช า

4. การปักช าใบที่มีตา เป็นวิธีที่ใช้กับพืช

เนื้ออ่อนพวกไม้ประดับและพืชเนื้อแข็ง

บางชนิด เช่น โกศล ยางอินเดีย เป็นต้น  

ด้วยการตัดกิ่งด้านล่าง และด้านบนของตา 

และยอดที่มีใบติดมาด้วย
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การตอนก่ิง

การตอนกิ่ง คือ การท าให้กิ่งหรือต้นพืช

เกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะท าให้ได้

ต้นพืชใหม่ ที่ มีลั กษณะทางสายพันธุ์ 

เหมือนกับต้นแม่
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การติดตา
การติดตา คือ การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืช

เข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้นเดียวกัน โดยการน า

แผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอ การติดตาเป็น

การขยายพันธุ์ ให้ ได้พื ชพันธุ์ ที่ ดี  พื ช ที่ นิ ยมติดตา

มักเป็นไม้เนื้ออ่อนจ าพวกใบเลี้ยงคู่ เช่น กุหลาบ ชบา 

โกสน เล็บครุฑ เป็นต้น
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การต่อก่ิง
การต่อกิ่ง คือ การต่อกิ่ง เป็นวิธีกาขยายพันธุ์

พืชโดยไม่ใช้เพศที่สามารถท าได้โดยการน ากิ่ง

พันธุ์ดีที่มีตามากกว่า 1 ตา มาต่อบนต้นตอ 

เพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญทั้งสอง เชื่อมประสาน

เป็นต้นเดียวกัน การขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่อกิ่ง 

จะดีกว่าการติดตามาก เพราะจะได้รอยต่อที่

แข็งแรงกว่ามาก การต่อกิ่ งนิยมใช้อย่าง

แพร่หลาย และได้ผลดีกับพืชบางชนิด เช่น

เฟื่องฟ้า ชบา โกสน เล็บครุฑ มะม่วง พุทรา 

ขนุน องุ่น ฯลฯ 
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การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการหรือ

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้น เพื่อขยายพันธุ์พืช

ให้ได้พืชต้นใหม่จ านวนมากๆ ที่มีลักษณะ

พันธุกรรมเหมือนต้นเดิม โดยการน าเซลล์หรือ

เนื้ อ เยื่ อของพื ชที่ เป็ น เนื้ อ เยื่ อ เจริญมา

เพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่มีสภาพปลอด

เชื้อ และควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีส่วนส าคัญ

ในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ แสงสว่าง 

อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ส่วนต่างๆ ของพืช (ตา) ราก กิ่ง

ตัดแต่ง และท าความสะอาดบริเวณผิว

ล้างในน้ าที่ปลอดเชื้อหลายๆ ครั้ง

ตัดแต่งครั้งสุดท้าย

เพาะบนอาหารและบ่มในที่มีแสง

เกิดรากหรือต้นอ่อน

ย้ายไปปลูกในสภาพแวดล้อมปกติ
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