
บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการขยายพนัธุ์พพ ช

การขยายพันธุ์พพ ช   หมายถงึ  การเพิ่ม ปริมาณต้นธที่มีอยู่ด้วยวิุ ีการ
ต่างๆ เพ ่อให้พ ชด ารงสายพันธุ์พนัธน้ธไว้ไม่ให้สูญพันธุ์พ  และรักษาลักษณะ
ประจ าพันธุ์พที่มีอยู่ในธพ ชนัธน้ธๆ ให้คงอยู่   



ประเภทการขยายพันธุ์พพ ช

แบบใช้เพศ แบบไม่ใช้เพศ

ผสมเกสร

การเพาะเมลด็

อาศัยรากจากต้นธเอง อาศัยรากจากต้นธอ ่นธ

การตอนธกิ่ง

การปักช า
การแบ่ง และแยกส่วนธ

การทาบกิ่ง

การตดิตา

การต่อกิ่ง

ส่วนธต้นธ



การจ าแนธกประเภทของการขยายพนัธุ์พพ ช

การขยายพนัธุ์พืชสามารถท าได้หลายวิธี แตโ่ดยทัว่ไปจ าแนกออกได้ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ การขยายพนัธุ์พืชโดยใช้เพศ และการขยายพนัธุ์พืชโดยไมใ่ช้เพศ

การขยายพันธุ์พพ ชโดยใช้เพศ  หมายถงึ การขยายพนัธุ์พืชด้วยเมลด็ท่ีเกิดจากการ
ผสมเกสรระหวา่งเกสรตวัผู้กบัเกสรตวัเมีย เม่ือน าเมลด็ไปเพาะก็จะได้ต้นกล้าหรือเบีย้ 
นิยมใช้กบัพืชล้มลกุ ก่ิงล้มลกุ และอื่นๆ 

การขยายพันธุ์พพ ชโดยไม่ใช้เพศ หมายถงึ การขยายพนัธุ์พืชโดยใช้สว่นตา่งๆ ของ
พืชอนัได้แก่ ราก  หน่อ  ใบ ล าต้น กิ่ง และเมลด็ ที่ไมไ่ด้เกิดจากการผสมเกสร ได้แก่ การ
ตอน การปักช า การติดตา   การแบง่และแยก  การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ เป็นต้น



ชนิธดของพ ชกับวิุีการขยายพันธุ์พที่เหมาะสม

1. การเพาะเมลด็ นิธยมใช้กับพ ชต่อไปนีธ ้
1.1 ไม้ผล เช่นธ มะม่วง มะขาม ท์เรียนธ ขน์ธนธ ฯลฯ โดยเพาะเมล็ดเพ ่อใช้

เป็นธต้นธตอในธการตดิตาต่อกิ่ง
1.2 ไม้ดอกล้มล์ก เช่นธ ดาวเร อง ทานธตะวันธ ซัลเวีย หงอนธไก่ พทิ์เนีธย 

บานธไม่รู้โรย ฯ

ซัลเวีย



พทิเูนีธย



บานธไม่รู้โรย





1.3 ไม้ประดับ เช่นธ ปาลพมชนิธดต่างๆ

ปาล์มแวกซ์ ปาล์มตาลฟ้า

หมากเหลือง



ปาล์มพดัจีบ

ปาล์มแชมเปญปาล์มปรงญ่ีปุ่น

ปาล์มไผ่

ปาล์ม
แวกซ์

หมากเขียว



1.4 พ ชผัก เช่นธ คะน้ธา กะหล ่าดอก ผักชี ผักกาด ฯลฯ
1.5 พ ชไร่ เช่นธ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ยาสูบ ถ่ัว ปอ ฯลฯ
1.6 ไม้ป่า เช่นธ สัก หางนธกยูงฝร่ัง ประดู่ คูณ นธนธทรี ฯลฯ

2. การปักช า นิธยมใช้กับพ ชต่อไปนีธ ้
2.1 ไม้ดอก เช่นธ การปักช ากิ่งก์หลาบ เฟ ่ องฟ้า  เยอรพบร่ิา ผกากรอง ฯลฯ
2.2 ไม้ประดับ เช่นธ การปักช ากิ่งเล็บคร์ฑ โกสนธ สนธชนิธดต่างๆ ลิน้ธมังกร

วาสนธา ฯลฯ
2.3 พ ชผัก เช่นธ การปักช ากิ่งชะอม ผักหวานธ 
2.4 ไม้ผล เช่นธ การปักช ารากสาเก ฯลฯ
2.5 พ ชไร่ เช่นธ มันธส าปะหลัง อ้อย ฯลฯ

ต้นวาสนา



3. การตอนธ นิธยมใช้กับพ ชต่อไปนีธ ้
3.1 ไม้ดอก เช่นธ ก์หลาบ ชบา ยี่โถ  ล่ันธทม เขม็ ฯลฯ
3.2 ไม้ประดับ เช่นธ โกสนธ พันธุ์พไม้ตระกูลซอง หลวิ 

แปรงล้างขวดหร อหลวิดอก ไทร ยางอนิธเดีย สนธชนิธดต่างๆ ฯลฯ
3.3 ไม้ผล เช่นธ ชมพู่ ฝร่ัง ละม์ด เงาะ ล าไย ลิน้ธจ่ี ฯลฯ

ต้นยีโ่ถ



4. การตดิตา นิธยมใช้กับพ ชต่อไปนีธ ้
4.1 ไม้ดอก เช่นธ ก์หลาบ

4.2 ไม้ผล เช่นธ พ ชตระกูลส้ม มะม่วง พ์ทรา ท์เรียนธ ขน์ธนธ 
4.3 พ ชอ ่นธๆ เช่นธ หม่อนธ ยางพารา

5. การทาบกิ่ง ส่วนธมากนิธยมใช้กับการขยายพันธุ์พไม้ผลต่อไปนีธ ้เช่นธ มะม่วง 
มะขาม ขน์ธนธ ท์เรียนธ  พ์ทรา



7. การแบ่งและการแยก นิธยมใช้กับพ ชต่อไปนีธ ้
7.1 ไม้ดอก เช่นธ ซ่อนธกลิ่นธ แกดดโิอลัส ว่านธส่ีทศิ บัวสวรรคพ
7.2 ไม้ผล เช่นธ สับปะรด
7.3 พ ชผัก เช่นธ มันธฝร่ัง เผ อก ขงิ ข่า กระชาย



ว่านธส่ีทศิ



ประโยชนธพของการขยายพันธุ์พพ ช 
1. ท าให้พ ชด ารงสายพันธุ์พ เอาไว้ได้ เป็นธการช่วยรักษาพ ชไม่ให้สูญพันธุ์พ 
2. ท าให้เกดิพันธุ์พใหม่ ๆ ที่ดีขึน้ธ 
3. ท าให้เกดิรายได้หร อเป็นธอาชีพโดยตรง เช่นธ ร้านธจ าหน่ธายพันธุ์พไม้

เนธสเซอร่ีต้นธไม้ ต้นธกล้าต่าง ๆ 
4. ช่วยให้คนธเรามีจติใจสงบ เย อกเยน็ธ
5. ช่วยให้ได้ต้นธพ ชที่มีค์ณลักษณะที่ดีตรงกับความต้องการ ดังนีธ ้

5.1 ได้พันธุ์พที่ต้านธทานธต่อโรคแมลงได้ดี
5.2 ได้พันธุ์พที่มีลักษณะแปลกใหม่แตกต่างไปจากพันธุ์พเดมิ
5.3 ได้พันธุ์พพ ชที่ให้ผลผลติสูงกว่าพันธุ์พเดมิ

6. ได้จ านธวนธต้นธและจ านธวนธพันธุ์พเพิ่มขึน้ธ 
7. ช่วยลดต้นธท์นธการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จ าเป็นธต้องเสียค่าใช้
จ่ายซ อ้พันธุ์พมาปลูก 



ความส าคัญของการขยายพันธุ์พพ ช 

1. ต่อมน์ธษยพ การเพิ่มจ านธวนธต้นธไม้ เป็นธการเพิ่มแหล่งปัจจัย 4 ส าหรับมน์ธษยพ
โดยทางตรง และทางอ้อมท าให้มน์ธษยพมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เคร ่องน่์ธงห่มและ
ยารักษาโรค 
2. ต่อประเทศ การเพิ่มจ านธวนธต้นธไม้  ท าให้เกดิอาชีพต่าง ๆ มากมาย 
3. ต่ออาชีพ  ท าให้เกดิอาชีพ นธอกจากนัธน้ธยังเป็นธการเพิ่มปริมาณอาหารให้

คนธสัตวพและมน์ธษยพเราเพิ่มขึน้ธ
4. ต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มจ านธวนธต้นธไม้ ย่อมท าให้เกดิความร่มร ่นธเป็นธที่ ยดึ

เกาะดนิธไม่ให้เกดิการพังทะลายของหน้ธาดนิธ เป็นธแหล่งทรัพยากรอันธมีค่า ท า
ให้อากาศบริส์ท พุ ฯลฯ 
5. ต่อทรัพยากรุรรมชาต ิท าให้ทรัพยากรุรรมชาตทิี่มีอยู่อย่างจ ากัด เกดิ

ค์ณค่า มากยิ่งขึน้ธ เช่นธที่ดนิธว่างเปล่า เม ่อปลูกพ ช กท็ าให้ที่ดนิธนัธน้ธมีค์ณค่ามาก
ยิ่งกว่าปล่อย ทิง้ไว้เปล่า ๆ 



ค์ณสมบัตขิองผู้ที่จะขยายพันธุ์พพ ชได้ส าเร็จ 
1. ต้องมีความรู้ในธวชิาพฤกษศาสตรพ  พ ชสวนธ พันธุ์ศาสตรพ เป็นธอย่างดี 

เพราะวชิาดังกล่าวจะช่วยท าให้เกดิความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสรีระภายในธต้นธพ ช 
ซึ่งจะมีผลต่อการขยายพันธุ์พพ ชด้วยวิุ ีการต่างๆ ที่จะให้ได้ผลตามที่ต้องการ

2.  รู้ชนิธดของพ ชและวิุ ีการขยายพันธุ์พที่เหมาะสมกับพ ชชนิธดนัธน้ธๆ 
3. ต้องมีศลิปพ ในธการขยายพันธุ์พพ ช กล่าวค อ มีความสามารถในธการ

ขยายพันธุ์พ  และมีจนิธตนธาการในธการคดิค้นธที่จะนธ าพ ชมาผสมผสานธเข้าด้วยกันธ 
เพ ่อให้ได้พ ชที่มีลักษณะแปลก หร อท าให้พ ชสามารถเจริญเตบิโตอยู่บนธต้นธ
เดียวกันธได้ทัง้ที่เป็นธพ ชที่ต่างชนิธดต่างพันธุ์พ กันธ

4.  ต้องมีใจรักในธงานธที่ท า มีความใส่ใจ ดูแล บ าร์งรักษาอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ

5. มีความขยันธ  ม่์งมั่นธ พัฒนธางานธและศกึษาหาความรู้อยู่เสมอ 







ภาพงานแสดงสินค้าทาง 
การเกษตร








