
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขยายพนัธ์ุพชื 

การขยายพันธ์ุพชื คือการเพิ่มจ านวนตน้พืชใหไ้ดจ้  านวนมากพอกบัปริมาณความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน  โดยพืช
ตน้ใหม่ท่ีไดย้งัคงลกัษณะของพนัธ์ุ และคุณสมบติัท่ีดีไวเ้หมือนเดิม อาจกล่าวไดว้า่ การขยายพนัธ์ุพืชเป็น
การช่วยรักษาลกัษณะท่ีดีของพนัธ์ุไวไ้ม่ใหสู้ญหาย  
ความส าคัญของการขยายพนัธ์ุพชื 

การขยายพนัธ์ุพืชเป็นการเพิ่มปริมาณตน้พืชใหมี้จ านวนมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คงลกัษณะ
พนัธ์ุท่ีตอ้งการไว ้ใหไ้ดป้ริมาณมากอยา่งรวดเร็ว มีผลตอบแทนทางการคา้สูง และด ารงรักษาเผา่พนัธ์ุไว้
ไม่ใหสู้ญพนัธ์ุ การประกอบการเกษตรตอ้งอาศยัความรู้ทางการขยายพนัธ์ุพืช ในการผลิตตน้พืชส าหรับปลูก 
ในการจ าหน่ายเพื่อจะสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในระยะเวลาสั้น การปฏิบติังานขยายพนัธ์ุพืชจะประสบ
ความส าเร็จไดดี้ ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีทกัษะในการท างาน เขา้ใจธรรมชาติของพืช ตอ้งรู้จกัชนิดพืชใหม้ากท่ีสุด 
เพื่อใหส้ามารถเลือกใชว้ธีิการขยายพนัธ์ุไดเ้หมาะสมกบัพืช 

1. ความส าคญัดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุพืช ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มต่างๆเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
มาก ไม่วา่จะเป็นภูมิอากาศ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ ความช้ืน ลม และฝน หรืสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น พื้นดิน 
แหล่งน ้า และศตัรูพืชชนิดต่างๆ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นแต่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง จึงเป็นเหตุใหพ้นัธ์ุพืช
บางชนิดก าลงัจะกลายพนัธ์ุหรือสูญพนัธ์ุไป เช่น กลว้ยไมป่้าพนัธ์ุดีสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ดา้นสรรพคุณ
ทางยา พืชพนัธ์ุเหล่าน้ีบางพนัธ์ุก าลงัจะสูญพนัธ์ุไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชไดเ้ปล่ียนแปลงไป ดงันั้นกาขยายพนัธ์ุพืชจึงมีความจ าเป็นมาก เพื่อเป็นการสงวนไวซ่ึ้ง
พนัธ์ุพืชเหล่าน้ีใหด้ ารงอยูต่ลอดไป เช่น การน ากลว้ยไมป่้าพนัธ์ุดี หรือการน าสมุนไพรท่ีทรงคุณค่ามา
ขยายพนัธ์ุและปลูกเพิ่มใหป้ริมาณมากข้ึน อนัจะท าใหพ้ืชเหล่าน้ีไม่สูญพนัธ์ุ แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัมีพืช
พนัธ์ุเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน  

 2. ความส าคญัดา้นการสร้างหรือผลิตพืชพนัธ์ุใหม่ ในภาวะท่ีตอ้งการอาหารของมวลมนุษยเ์พิ่มข้ึน 
แต่พื้นท่ีในการผลิตพืชท่ีมีอยูเ่ท่าเดิม จึงมีความจ าเป็นมากท่ีจะตอ้งขยายพนัธ์ุพืชเพื่อให้มีพืชพนัธ์ุใหม่ท่ีมี
คุณภาพดี และใหผ้ลผลิตสูงมาทดแทน อนัจะท าใหมี้อาหารเพียงพอต่อการบริโภคของพลโลกทั้งในปัจจุบนั
และในอนาคต  

 3. ความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั อาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตพืชมี
ความจ าเป็นและส าคญัยิง่ ประเทศใดท่ีมีสภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรจะไดเ้ปรียบ
เพราะสามารถท่ีจะผลิตอาหารส าหรับเล้ียงพลเมือง และส่งเป็นสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศได ้
ความส าคญัดา้นเศรษฐกิจสามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 
                    3.1 การขยายพนัธ์ุพืช ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อเกษตรกรและครอบครัว โดยปกติการปลูกพืชชุกชนิด



จ าเป็นตอ้งมีพนัธ์ุพืช แต่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายพนัธ์ุพืชไวป้ลูกเองไดผู้ท่ี้ขยายพนัธ์ุพืช
ไวจ้  าหน่ายจึงมีรายไดดี้มาก บางรายมีรายไดดี้กวา่ผูป้ลูกพืช 
                    3.2 การขยายพนัธ์ุพืชท าใหมี้รายไดจ้ากการส่งสินคา้ออกมากข้ึน เน่ืองจากการขยายพนัธ์ุพืชจะ
ท าใหไ้ดพ้นัธ์ุพืชดี ใหผ้ลผลิตสูงและเร็ว จึงท าใหสิ้นคา้การเกษตรมากข้ึนและเป็นเหตุใหมี้รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้มากข้ึน 
                    3.3 การขยายพนัธ์ุพืชก่อใหเ้กิดการสร้างงานในทอ้งถ่ิน การขยายพนัธ์ุพืชเป็นอาชีพท่ีท าให้
เกษตรกรในทอ้งถ่ินไม่ตอ้งอพยพเคล่ือนยา้ยแรงงานไปสู่อาชีพอ่ืนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ปัญหากบัสังคมตามมา นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กิดการจา้งงานในทอ้งถ่ินปัจจุบนัจึงมีอาชีพการซ้ือขายก่ิงพนัธ์ุ
เกิดข้ึนตามทอ้งถ่ินต่างๆของประเทศ และอาชีพน้ียงัท ารายไดสู้งใหก้บัผูด้  าเนินการดว้ย  

 4. การขยายพนัธ์ุพืชก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ปัจจุบนัมีเกษตรกรหลายรายท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ
เป็นหลกั แต่มีอาชีพหลกัในดา้นอ่ืนๆ เช่น รับราชการ คา้ขาย หรืออาชีพบริการอ่ืนๆ แต่หนัมาปลูกพืชและ
ขยายพนัธ์ุเป็นงานอดิเรก การปลูกพืชก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน เน่ืองจากการท างานเก่ียวกบัการเกษตรเป็น
งานท่ีพบแต่ความสวยงาม ไม่มีมลภาวะ และไม่เครียดเป็นงานท่ีมีแต่ความเจริญใจ และยงัท าใหร้ายไดข้อง
ครอบครัวเพิ่มข้ึนอีกดว้ยจ านวน และใหผ้ลผลิตสูง 
การขยายพนัธ์ุพืชมี 2 แบบ คือ 
1. การขยายพันธ์ุพชืแบบอาศัยเพศ หรือ การขยายพนัธ์ุดว้ยส่วนสืบพนัธ์ุของพืช (Sexual propagation) เป็น
การขยายพนัธ์ุพืชโดยการผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นเมล็ด และ น าเมล็ดไปเพาะใหเ้กิดตน้ใหม่ นิยมขยายพนัธ์ุ
พืชจ าพวกพืชลม้ลุก เช่น ผกั พืชไร่ ไมด้อก ไมป้ระดบัต่างๆ  
ส่วนท่ีใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยัเพศ 
      ดอกไมป้ระกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ เรียงจากชั้นนอกเขา้สู่ชั้นในท่ีส าคญัๆ 4 ส่วนไดแ้ก่ 
      กลบีเลีย้ง (speal)  ส่วนน้ีจะอยูน่อกสุด โดยเปล่ียนแปลงเจริญมาจากใบ มีขนาดเล็กมีสีเขียว ท าหนา้ท่ี
ป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ดอกไมข้ณะตูม 
      กลบีดอกไม้ (Petal)   ส่วนน้ีอยูถ่ดัจากกลีบเล้ียงเขา้ไป มีขนาดใหญ่กวา่ 
กลีบเล้ียง ซ่ึงมีสีสันสวยงาม มีกล่ินหอม ท าหนา้ท่ีล่อแมลงเพื่อช่วยผสมเกสร  
       เกสรตัวผู้ (Stamen)   ส่วนน้ีอยูถ่ดัจากกลีบดอกเขา้ไป ท าหนา้ท่ีเป็น 
เซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้มกัมีหลายอนัรวมกนั มีส่วนประกอบท่ีส าคญัอยูคื่อ 
             1. กา้นชูอบัเรณู   มีลกัษณะแท่งยาวทรงกระบอก มีหนา้ท่ีชูอบัละอองเรณู 
             2. อบัเรณู   เป็นเมด็เล็กๆ อยูบ่นกา้นชูอบัเรณู   ภายในอบัเรณูจะมีละอองเรณูอยูม่ากมาย มีลกัษณะ
เป็นเมด็เล็กๆ คลา้ยผงสีเหลือง 
             3. ละอองเรณู   อยูภ่ายในอบัเรณู ท าหนา้ท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้
       เกสรตัวเมีย (Pistill)  ส่วนน้ีอยูช่ั้นในสุด   ท าหนา้ท่ีเป็นเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย มีส่วนประกอบท่ีส าคญั 
คือ 



              1. ยอดเกสรตวัเมีย    ส่วนน้ีจะมีขนเส้นเล็กๆ    และมีน ้าหวานเหนียว ๆ ส าหรับดกัจบัละอองเรณู 
รวมทั้งยงัใชเ้ป็นอาหารส าหรับการงอกของหลอดละอองเรณู 
              2. กา้นเกสรตวัเมีย ส่วนน้ีจะท าหนา้ท่ีชูยอดเกสรตวัเมียใหอ้ยูใ่นระดบัสูงๆเพื่อประโยชน์ในการ
ผสมพนัธ์ุ     นอกจากน้ียงัเป็นทางใหล้ะอองเรณูแทงหลอดเรณูลงไปเพื่อใหเ้ซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูเ้ขา้ผสมกบั
เซลลไ์ข่ได ้
              3. รังไข่   ส่วนน้ีมีออวลุ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเมด็เล็ก ๆ บรรจุอยูภ่ายใน รังไข่หน่ึงอาจมี 1 ออวลุ    หรือ
หลายออวลุ ก็ได ้ภายในออวุลเป็นแหล่งสร้างเซลลไ์ข่ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดง    ตวัอยา่งส่วนประกอบของดอก 
 
เม่ือละอองเรณูเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้อบัเรณูจะแตกออกท าใหล้ะอองเรณูกระจายไปติดอยูบ่นยอดเกสรตวั
เมีย    ซ่ึงมีของเหลวเหนียวเคลือบอยู ่เราเรียกกระบวนการท่ีละอองเรณูไปติดอยูบ่นยอดเกสรตวัเมียน้ี
วา่ การถ่ายละอองเรณู   ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนในดอกเดียวกนัหรือระหวา่งดอกภายในตน้ 
เดียวกนั หรือขา้มตน้ก็ได ้    ปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าใหเ้กิดเช่น  ลม  น ้า  คน หรือสัตวต่์าง ๆ อาจช่วงใหล้ะออง
เรณูกระจายไปไกลๆ ได ้

  

 

 

 

 

 

 

                               ภาพแสดง      การถ่ายละอองเรณูแบบขา้มดอกโดยแมลง 
 

        แมลงมีบทบาทส าคญัมากในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก  ขณะท่ีแมลงตอมดอกไมเ้พื่อดูดกิน

3 



น ้าหวานในดอกไม ้ละอองเรณูจะติดไปกบัส่วนต่างๆของแมลง เช่น ปีก ขา และส่วนปาก เม่ือแมลงบินไป
เกาะดอกไมอ่ื้น ๆก็จะน าละอองเรณู  ไปติดท่ียอดเกสรตวัเมียของดอกนั้น ท าใหเ้กิดการถ่ายละอองเรณู  การ
ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช  ในปัจจุบนัท าใหแ้มลงหลายชนิดทั้งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษก็จะตายไป  

 

 

 

 
                         ภาพแสดง    การถ่ายละอองเรณูจะติดไปกบัส่วนต่างๆ ของแมลง 
 

        เม่ือละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตวัเมียแลว้จะเกิดการงอกเป็นหลอด แทง ผา่นยอดและกา้นเกสรเพศ
เมียจนกระทัง่ถึงรังไข่ ดงัในภาพ ภายในหลอดน้ีจะมี เซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้   ซ่ึงจะเขา้ไปผสมกบัเซลลไ์ข่
ภายในออวลุ  เรียกกระบวนการน้ีวา่ การปฏิสนธิ   ต่อจากนั้นออวลุจะเจริญเป็น  เมลด็  ซ่ึงภายในจะมี ต้น
อ่อน  หรือ  เอม็บริโอ   และอาหารเล้ียงเอม็บริโอจะอยูภ่ายในเมล็ด   ส่วน  รังไข่่  จะเจริญเป็น  ผล 
โดยทัว่ไปแลว้      หลงัจากการปฏิสนธิ ส่วนอ่ืนๆของดอกไม ้เช่น กลีบดอก เกสรเพศผู ้ยอดเกสรเพศเมียจะ
เห่ียวและหลุดร่วงไปในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 
                                             ภาพแสดง    การงอกของหลอดละอองเรณู                   
 

 

 



การตอนกิง่ 

คือ การท าใหก่ิ้งหรือตน้พืชเกิดรากขณะติดอยูก่บัตน้แม่ จะท าใหไ้ดต้น้พืชใหม่ ท่ีมีลกัษณะทางสาย
พนัธ์ุ เหมือนกบัตน้แม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. เลือกก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนท่ีสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง  

 
2. ควัน่ก่ิง ลอกเอาเปลือกออก แลว้ขดูเยือ่เจริญท่ีเป็นเมือกล่ืน ๆ ออก 

 
3. น าตุม้ตอน (ขยุมะพร้าวท่ีแช่น ้า แลว้บีบหมาด ๆ อดัลงในถุงพลาสติก ผกูปากถุงใหแ้น่น) มาผา่
ตามความยาวแลว้น าไปหุม้บนรอยแผลของก่ิงตอน มดัดว้ยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล 

 



4. เม่ือก่ิงตอนมีรากงอกแทงผา่นวสัดุ และเร่ิมแก่เป็นสีเหลือง สีน ้าตาล ปลายรากมีสีขาว และมี
จ านวนมากพอจึงตดัก่ิงตอนได ้

 
5. น าก่ิงตอนไปช าในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป 

 

การทาบกิง่ 

คือ การน าตน้พืช 2 ตน้เป็นตน้เดียวกนั โดยส่วนของตน้ตอท่ีน ามาทาบก่ิง จะท าหนา้ท่ีเป็นระบบ
รากอาหารใหก้บัตน้พนัธ์ุดี โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. เลือกก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนท่ีสมบูรณ์เพศปราศจากโรคและแมลง 

 



 
 

2. เฉือนก่ิงพนัธ์ุดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณ 1 - 2 น้ิว  
3. เฉือนตน้ตอเป็นรูปปากฉลาม  

 
4. ประกบแผลตน้ตอเขา้กบัก่ิงพนัธ์ุดี พนัพลาสติกใหแ้น่น แลว้มดัตน้ตอ กบัก่ิงพนัธ์ุดว้ยเชือกหรือ
ลวด 

 
5. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์ แผลจะติดกนัดี รากตุม้ตน้ตอจะงอกแทงผา่นวสัดุ และเร่ิมมีสีน ้าตาล 
ปลายรากมีสีขาว และมีจ านวนมากพอ จึงจะตดัได ้

 
 



 
 
6. น าลงถุงเพาะช า พร้อมปักหลงัค ้ายนั ตน้เพื่อป้องกนัตน้ลม้ 

 

การติดตา 

คือ การเช่ือมประสานส่วนของตน้พืชเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้จริญเป็นพืชตน้ เดียวกนั โดยการน าแผน่ตาจากก่ิง
พนัธ์ุดี ไปติดบนตน้ตอ การติดตาจะมีวธีิการท า 2 วธีิ คือ วิธีการติดตาแบบลอกเน้ือไม ้และแบบไม่ลอกเน้ือ
ไม ้ซ่ึงในทีน้ีจะแนะน าเฉพาะขั้นตอน การติดตาแบบลอกเน้ือไม ้ดงัน้ี  

1. เลือกตน้ตอในส่วนท่ีเป็นสีเขียวปนน ้าตาล แลว้กรีดตน้ตอจากบนลงล่าง 2 รอย ห่างกนัประมาณ 
1 ใน 3 ของเส้นรอบวงของตน้ตอ ความยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร 

 
 
 



 
 
 
2. ตดัขวางรอยกรีดดา้นบน แลว้ลอกเปลือกออกจากดา้นบนลงดา้นล่าง ตดัเปลือก ท่ีลอกออกให้
เหลือดา้นล่างยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

 
3. เฉือนแผน่ตายาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร ลอกเน้ือไมอ้อกแลว้ตดัแผน่ตา ดา้นล่างทิ้ง 

 
4. สอดแผน่ตาลงไปในเปลือกตน้ตอ โดยใหต้าตั้งข้ึน แลว้พนัดว้ยพลาสติกใหแ้น่น 
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5. ประมาณ 7 - 10 วนั จึงเปิดพลาสติกออก แลว้พนัใหม่ โดยเวน้ช่องใหต้าโผล่ ออกมา ทิ้งไว้
ประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จึงตดัยอดตน้เดิมแลว้กรีดพลาสติกออก 

 

การเสียบยอด  

คือ การเช่ือมประสานเน้ือเยือ่ของตน้พืช 2 ตน้เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้จริญเติบโต เป็นตน้เดียวกนั โดยมีขั้นตอน
การปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ตดัยอดตน้ตอใหสู้งจากพื้นดิน ประมาณ 10 เซนติเมตร แลว้ผา่กลางล าตน้ของ ตน้ตอใหลึ้ก
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 

 
 
 
 



 
 

 
2. เฉือนยอดพนัธ์ุดีเป็นรูปล่ิมยาวประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร 

 
3. เสียบยอดพนัธ์ุดีลงในแผลของตน้ตอ ให้รอยแผลตรงกนั แลว้ใชเ้ชือกมดัดา้นบน และล่างรอย
แผลตน้ตอใหแ้น่น 

 
4. คลุมตน้ท่ีเสียบยอดแลว้ดว้ยถุงพลาสติก หรือน าไปเก็บไวใ้นโรงอบพลาสติก  
5. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกนัดี และน าออกมาพกัไวใ้นโรง เรือนเพื่อรอการ
ปลูกต่อไป 

 



 

การปักช า 

คือ การน าส่วนต่าง ๆ ของพืชพนัธ์ุดี เช่น ใบ และ ราก มาตดัและปักช าในวสัดุเพาะช า เพื่อใหไ้ดพ้ืช
ตน้ใหม่จากสวนท่ีน ามาตดัช า แต่ในท่ีน้ีจะขอแนะน าขั้นตอนการตดัช าก่ิงซ่ึง มีขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ตดัโคนก่ิงใหชิ้ดขอ้ยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร โดยตดัเฉียงเป็นรูปปากฉลาม และตดัปลาย
บนใหเ้หนือตาประมาณ 1 เซนติเมตร 
2. ใชมี้ดปลายแหลมกรีดบริเวณรอบโคนยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 2 - 3 รอย 

 
3. ปักก่ิงช าลงในวสัดุเพาะช า ลึกประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร 

 
4. น าเขา้โรงอบพลาสติก หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 
5. ประมาณ 25 - 30 วนั ก่ิงตดัช าจะแตกยอกอ่อน พร้อมออกราก เม่ือมีจ านวนมากพอ จึงยา้ยปลูก
ต่อไป 

 

 


