
การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
และการเจริญเติบโต 



การสืบพันธ์ุของพืชดอก เป็นกระบวนการที่มีการเพิ่มจ านวนประชากร โดย
แบ่งเป็น  
-การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) 
  
 
- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) 
 
 

การสืบพันธุข์องพืชดอก 



การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) 
 - การใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ปักช า ตอนกิ่ง แตกหน่อ (ขิง ข่า) แตกใบ 
(คว่ าตายหงายเป็น) หรือใช้ราก (มันเทศ) 
 - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยน าส่วนของพืชที่ฆ่าเชื้อแล้วมาเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์ (ฮอร์โมน แร่ธาตุ วุ้น น้ าวิตามิน) แล้วกระตุ้นให้เกิด callus  และเป็นต้น
อ่อนต่อไป 
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การสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) 
  

การสืบพันธุข์องพืชดอก 
ดอก คือ อวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอก ซึ่ง
ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัว
ผู้ และเกสรตัวเมีย 



ประเภทของดอก 
  ดอกจ าแนกตามโครงสร้างของดอก ได้เป็น 2 แบบคือ 
  1. ดอกสมบูรณ์ (Complete flower) ต้องมีโครงสร้างครบทั้ง 4 ส่วน คือ กลีบเลี้ยง 
กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมียหากมีไม่ครบเรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete 
flower) 
  2. ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower)  ต้องมีเกสรเพศผู้และเพศเมียในดอก
เดียวกันถ้ามีไม่ครบ เรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) 
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การสืบพันธุข์องพืชดอก 
เกสรตัวผู้ (stamen) ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 
ประกอบด้วยอับเรณู (anther) อยู่บนก้านชูอับละอองเรณู 
(filament) ภายในมีอับละอองเรณู (pollen sac) ซึ่งข้างในม ี
microspore mother cell (2n) ท าหน้าที่สร้าง 4 microspore 
โดยการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ที่จะเจริญกลายเป็น male 
gametophyte เรียกละอองเรณู (pollen) ซึ่งท าหน้าที่สร้าง
เซลล์สืบพันธุ์โดย mitosis 2 ครั้ง ครั้งแรกได ้ Generative 
nucleus กับ tube nucleus ครั้งสองได ้2 sperm nuclei กับ 
tube nucleus   



รูปร่างของ Pollen ใน
พืชต่างๆ 
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การสืบพันธุข์องพืชดอก 
เกสรตัวเมีย (Pistil) ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศ
เมีย ประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ก้านเกสร
ตัวเมีย (Style) และรังไข่ (Ovary) ภายในรังไข่มี ovule 
อยู่ซึ่ง ovule นี้เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วย 
 1. megasporangium ท าหน้าที่สร้างสปอร ์
 2. integument เป็นเยื่อห่อหุ้ม ovule เอาไว้ 
 3. funiculus เป็นส่วนที่ยึด ovule กับผนังรังไข ่
 4. รู micropyle  



ภายใน Megasporangium จะมี megapore mother 
cell (2n) ท าหน้าที่สร้าง 4 megapore แต่สลายไป 3 
เหลือ 1 โดย megaspore ที่ได้จะเจริญกลายเป็น female 
gametophyte เรียกถุงเอมบริโอ (embryo sac) ซึ่งท า
หน้าที่สร้างเซลล์สืบพนัธุ์โดย mitosis 3 ครั้ง ได้ 7 
เซลล ์8 นิวเคลียส คือ 3 antipodal, 1 polar nuclei (มี 2 
นิวเคลียส), 1 เซลล์ไข่ (egg cell) และ 2 synergids 
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การสืบพันธุข์องพืชดอก 



การสืบพันธุ์ของพืชดอก 



stigma 
style 

ovary 
ovule 

การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
การปฏิสนธิซ้อนและผลลัพธ์ที่ได้ 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกมี 3 ขั้นตอน  
   1. การถ่ายทอดละเอองเรณู โดย pollen ท่ีมี 2 
นิวเคลียส คือ generative nucleus และ tube 
nucleus จะใช้ pollinator น า pollen มาตกบน
ยอดเกสรเพศเมีย 



การสืบพันธุข์องพืชดอก 
การปฏิสนธิซ้อนและผลลัพธท์ี่ได้ 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกมี 3 ขั้นตอน  
   2. น้ าหวานบนยอดเกสรตัวเมียจะกระตุ้นให้ tube 
nucleus งอกหลอดเรณู พร้อมกับที่ generative 
nuclues แบ่งเซลล์ได้ 2 sperm nuclei ซึ่งจะสไลด์ลง
มาตามหลอดละอองเรณูเข้ามา embryo sac ผ่านรู 
micropyle 
   



การสืบพันธุข์องพืชดอก 
การปฏิสนธิซ้อนและผลลัพธท์ี่ได้ 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกมี 3 ขั้นตอน  
   3. การปฏิสนธิ เกิดขึ้นเมื่อ 2 sperm nuclei (n) เข้า
รวมกับ egg cell (n) และ polar nuclei (2n) กลายเป็น 
zygote (2n) และ endosperm (3n) ตามล าดับ เรียกว่า
การปฏิสนธิซ้อน ซึ่งพบเฉพาะในดอกเท่านั้น 
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การสืบพันธุข์องพืชดอก 
เมล็ด (Seed) เป็นส่วนที่พืชดอกใช้กระจายพันธุ์เจริญ
มาจาก ovule ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก ่
 1. เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat)  
 2. อาหารเลี้ยงต้นอ่อน (endosperm)  
 3. เอมบริโอ (Embryo)  



การสืบพันธุข์องพืชดอก 
3. เอมบริโอเจริญมาจาก Zygote ประกอบด้วย  
 3.1 epicotyl อยู่เหนือใบเลี้ยง 
 3.2 .ใบเลี้ยง (cotyledon)  ท าหน้าที่สะสม
อาหาร, ช่วยในการงอก, สังเคราะห์ด้วยแสง และ
ป้องกันอันตรายให้กับต้นอ่อน 
 3.3 hypocotyl อยู่ใต้ใบเลี้ยง 
 3.4 รากอ่อน (radicle) เจริญเป็นรากแก้วใน
พืชใบเลี้ยงคู่  



สาระน่ารู ้

มะพร้าวมี Endosperm 2 ชนิด ได้แก่  
 เนื้อ (Solid endosperm)  
 น้ ามะพร้าว (liquid endosperm)  
จาวมะพร้าว = ใบเลี้ยง (Cotyledon) 
 



 
 
 
 

ชนิดของผล 
ผล (Fruit) เจริญมาจากรังไข่ และเมล็ดเจริญมาจาก Ovule  
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การสืบพันธุข์องพืชดอก 



ชนิดของผล 
ผล (Fruit) เจริญมาจากรังไข่ สามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ผลเดี่ยว (Simple fruit) คือผลซึ่งมาจากดอกที่มีหนึ่งเกสรตัวเมีย อาจมีหลาย
เมล็ด (เพราะมีหลาย Ovule) เช่น องุ่น หรือ อาจมีเมล็ดเดยีว (เพราะมี Ovule เดียว) เช่น 
มะม่วง หรืออาจกั้นเป็นห้องๆ เช่น ส้ม มะนาว  
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ชนิดของผล 
ผล (Fruit) เจริญมาจากรังไข่ สามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 2. ผลกลุ่ม (Aggregate fruit) คือ ผลซึ่งมาจากดอกที่มีหลายเกสรตัวเมีย แต่ละรัง
ไข่ก็เจริญเป็นผลย่อยติดอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน เช่น จ าปี นมแมว สตอรเบอร์รี่ 
น้อยหน่า ฝักบัว 
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ชนิดของผล 
ผล (Fruit) เจริญมาจากรังไข่ สามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
 3. ผลรวม (Multiple fruit) คือ ผลที่เกิดจากช่อดอกที่แต่ละรังไข่ของแต่ละดอก
มาเชื่อมรวมกันจนเป็นผลเดียว เช่น มะเดื่อ ขนุน ลูกยอ สับปะรด สาเก หม่อน  
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การเจริญเติบโตของพืช 
 การพักตัวของเมล็ด (seed dormancy) การท าให้เมล็ดมี metabolism ต่ า โดย
สาเหตุที่เมล็ดพืชพักตวัอาจมาจาก 
 1. เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้น้ าซึมผ่าน อาจเป็นเพราะเปลือกหนาแข็ง 
 2. ปริมาณสารเคมี เช่น Abscisic acid ที่ยับยั้งการงอก หรือ Gibberellin ที่
ส่งเสริมการงอก 
 3. เอมบริโอยังเจริญไม่เต็มที่ เป็นต้น   
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ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด 
 1. น้ าหรือความชื้น เป็นตัวกระตุ้น ปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆภายในเมล็ด  
เช่น กระตุ้นการสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยสลายอาหารที่สะสมในเมล็ด 
 2. ออกซิเจน โดยเมื่อเมล็ดเริ่มงอกการหายใจจะมากขึ้น ซึ่งต้องม ี
การใช้ออกซิเจนไปเผาผลาญอาหารภายในเมล็ด 
 3. อุณหภูมิ ความสามารถในการงอกของพืชแต่ละชนิดที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิจะมี
ค่าแตกต่างกัน 
 4. แสง ส่วนใหญ่เมล็ดพืชไม่ต้องการแสงในขณะงอก 
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กราฟการเจริญเติบโตของพืช 
กราฟแสดงการเจริญเติบโตของพืชแสดงได้ 2 แบบ คือ กราฟรูปตัวเอส ซึ่งเป็นของพืช
ล้มลุกส่วนใหญ่ เช่น ต าลึง คะน้า และกราฟรูปตัวเอสต่อเนื่อง ซึ่งเป็นของไม้ยืนต้นที่มี
เนื้อไม้แข็ง ซึ่งมักจะโตช้าในฤดแูล้ง และโตไวในฤดูฝน เช่น มะขาม  
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Reproduction of Flowering Plant 



ทดสอบความเข้าใจ 



ตอนที่ 1: จงเติม ก หน้าข้อถูก และ ข หน้าข้อผิด 
_____1. ดอกไม่สมบูรณ์เพศจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์เสมอ ส่วนดอกสมบูรณ์จะเป็น 
    ดอกสมบูรณ์เพศเสมอ  
_____2. ความชื้น O2 อุณหภูมิ และแสงแดดเป็นปัจจัยส าคัญในการงอกของเมล็ดพืช
    ทุกชนิด 
_____3. มะเดื่อ ขนุน ลูกยอ สับปะรด สาเก และหม่อน เป็นตัวอย่างของผลรวม  
_____4. ละอองเรณูของพืชดอกส่วนใหญ่ขณะที่ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย จะพบ 3 
   นิวเคลียสอยู่ภายใน 
_____5. หากเรามี Megaspore mother cell ในออวุล 100 เซลล์จะสามารถสร้าง    
   antipodal ได้เพียง 300 เซลล์ 



1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
 1. ดอกท าหน้าที่สร้างสปอร ์   
 2. เกสรเพศผู้ท าหน้าที่สร้างไมโครสปอร ์
 3. เซลล์สืบพันธุ์สร้างขึ้นในระยะแกมีโทไฟต ์  
 4. เกสรเพศผู้ท าหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู ้
 



2. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพืชดอก 
 1. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gamete) ไม่เกิดไมโอซิส 
 2. ไซโกตเป็นเซลล์แรกที่เกิดขึ้นหลังจากการถ่ายเรณ ู
 3. ดอกไม่สมบูรณ์เพศไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิได ้
 4. ดอกไม่สมบูรณ์เพศเกิดการปฏิสนธิได้ แต่มีการปฏิสนธเิพียง
 ครั้งเดียว 



 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเมล็ด 
 1. เปลี่ยนแปลงมาจากออวุล    
 2. เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธ ิ
 3. มีเนื้อเยื่อของเอ็มบริโอล้อมรอบอยู่นอกสุด  
 4. อาจไม่พบเอนโดสเปิร์ม 



4. ข้อความใดผิด 
 1. ดอกที่พบรังไข่และอับเรณูภายในดอกเดียวกันเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
 2. ดอกที่มีเฉพาะรังไข่ไม่มีเกสรเพศผู้จะไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิได ้
 3. ดอกที่สร้างละอองเรณูและออวุลภายในดอกเดียวกันอาจเป็นดอกไม่
 ครบส่วน 
 4. ดอกที่ยอดเกสรเพศเมียมีละอองเรณูตกลงมาติดอยู่อาจเป็นดอกไม่
 สมบูรณเ์พศ 



5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิในพืชดอก 
 1. รังไข่เจริญไปเป็นผล   
 2. ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด 
 3. ไซโกตเจริญไปเป็นเอ็มบริโอ    
 4. เซลล์ไข่เจริญไปเป็นออวุล 



6. ใน life cycle ของพืชดอก คู่ของค าในข้อใดมีความสัมพันธ์กันน้อย
ที่สุด 
 1. Ovule/Seed  
 2. Ovary/Fruit   
 3. Pollen/Meiosis  
 4. Zygote/Embryo 



7. ลักษณะของดอกในข้อใดที่จะให้ผลเดี่ยวแน่นอนที่สุด 
 1. ดอกที่มีจ านวนเกสรเพศผู้ 5 อัน มียอดเกสรเพศเมีย 5 อัน 
 2. ดอกที่มีจ านวนเกสรเพศผู้ 5 อัน มีเกสรเพศเมีย 1 อัน 
 3. ดอกที่มีจ านวนเกสรเพศผู้ 1 อัน มีเกสรเพศเมีย 5 อัน 
 4. ดอกที่มีจ านวนเกสรเพศผู้ 5 อัน และมี 1 ออวุล 



8. ก่อนการปฏิสนธิในพืชดอกจะต้องเกิดปรากฎการณ์ใด 
 1. Pollination  
 2. Fertilization   
 3. Seed germination  
 4. Spore germination  



9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่พบเฉพาะใน angiosperm 
 1. Double fertilization   
 2. Fruit 
 3. Seed   
 4. Flower 



10. พืชชนิดใดไม่มอีอวุล 
 1. มะม่วง   
 2. สน    
 3. หวายทะนอย   
 4. ปรง 


