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                เอกสารประกอบการสอน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี เร่ือง การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  สร้างข้ึนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4  เป็นนวตักรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ส าหรับฝึกทกัษะดา้นงานเกษตร  เร่ือง  การขยายพนัธ์ุ 
ไมด้อกไมป้ระดบั  เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยชุดเอกสารประกอบการสอน  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ืองการ
ขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย  สาระส าคญั  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ใบความรู้  แบบฝึกทกัษะจ านวน  2  กิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน
ประกอบในแต่ละเล่ม  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 7 เล่ม  โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
                เล่มท่ี  1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเกษตร   (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  2  ไมด้อกไมป้ระดบั     (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  3  เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งานขยายพนัธ์ุพืช  (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  4  การขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยัเพศ    (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  5  การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศ   (เวลา  3  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  6  การขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปี    (เวลา  3  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  7  การขยายพนัธ์ุดาวเรือง     (เวลา  3  ชัว่โมง) 

ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำร 
ประกอบกำรสอน (ส ำหรับครู) 

ส าหรับคุณครูค่ะ 
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นักเรียนควรปฏิบัติกจิกรรมตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาค าช้ีแจงและท าความเขา้ใจสาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. ศึกษาเน้ือหาในใบความรู้ในเอกสารประกอบการสอนใหเ้ขา้ใจ 
 3. ท ากิจกรรมแบบฝึกทกัษะตามค าช้ีแจงใหค้รบทุกกิจกรรม 
 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน  10  ขอ้ลงในกระดาษค าตอบ  
 5. เม่ือท ากิจกรรมครบแลว้ใหต้รวจค าตอบทุกกิจกรรม 
 6. ไม่ควรขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ  ลงในเอกสารประกอบการสอน 
 7. หลงัจากศึกษาเอกสารประกอบการสอนแลว้  ควรเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำร  
ประกอบกำรสอน (ส ำหรับนักเรียน) 

ส าหรับนกัเรียนนะคะ 
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สำระส ำคญั 

ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งรู้ดงัน้ีครับ 

1. นกัเรียนบอกลกัษณะโดยทัว่ไปของเขียวหม่ืนปีได ้
2. นกัเรียนรู้วธีิการขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีได้ 
3. นกัเรียนเตรียมเคร่ืองมือในการขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีได ้
4. นกัเรียนบอกประโยชน์ของการขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีได ้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

                เขียวหม่ืนปี  จดัเป็นพืชวงศบ์อน (ARACEAE) ประเภทไมใ้บ 
ท่ีสวยงาม  มีหลากสีสัน  ปลูกในท่ีร่มร าไร  ตอ้งการความช้ืนสูง  การปลูกเขียว
หม่ืนปีใหส้วยงาม  ตอ้งมีปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการเจริญเติบโต  ไม่วา่จะเป็นการให้
น ้าและปริมาณความช้ืน  การใหปุ๋้ยเขียวหม่ืนปีหรือวสัดุปลูกท่ีเหมาะสม 
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ใบควำมรู้ เร่ือง 
กำรขยำยพนัธ์ุเขยีวหม่ืนปี 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของเขียวหม่ืนปี 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของเขียวหม่ืนปี (Aglaonema) 
                เขียวหม่ืนปีจดัเป็นไมป้ระดบัทีมีใบสวยงามมากมีลวดลายงดงามตระการตา ตน้ก าเนิดอยู่
ในเขตร้อนช้ืน  ในทวปีเอเชีย  แอฟริกาและอเมริกาใต ้ จดัอยูใ่นพืชวงศบ์อน (ARACEAE)  
ในอดีตนั้นตน้เขียวหม่ืนปี  ส่วนใหญ่ใบจะมีใบสีเขียว  มีแถบเป้ือนสีเงินอยา่งเดียวหรือเป้ือนขาว 
แต่ในปัจจุบนั  มีใบสีแดงเป้ือนเขียว  หรือแดงทั้งใบก็มี  และถูกจดัใหเ้ป็นราชาแห่งไมใ้บเลยท่ีเดียว 
เขียวหม่ืนปี  ในปัจจุบนัมีการปรับปรุงพนัธ์ุเกิดข้ึนใหม่ ๆ  ตลอดเวลา  สร้างมูลค่าใหผู้เ้พาะปลูก
เป็นอยา่งมาก  มีราคาตั้งแต่หลกัร้อย  ถึงหลกัแสนหลกัลา้นเลยทีเดียว  เขียวหม่ืนปีจดัเป็นพืชท่ี 
ชอบอยูใ่นท่ีชุ่มช้ืน  ไม่ชอบแฉะ  สภาพดินโปร่ง  มีอินทรียวตัถุในดินดี  ในสภาพป่าจะอยูใ่ตร่้มไม้
ใหญ่  ตน้เขียวหม่ืนปีคลา้ยกบัพวกไมใ้นสกุลสาวนอ้ยประแป้ง  แต่มีขนาดเล็กกวา่  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1  :  เขียวหม่ืนปี    ภาพท่ี  2  :  สาวนอ้ยประแป้ง 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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                ต้น  เป็นไมพุ้ม่ขนาดเล็ก  ล าตน้กลมเป็นขอ้ ๆ  มีสีเขียวสด  ตรงโคนใบแผร่อบหุม้ล าตน้
ไว ้ เป็นไมเ้น้ืออ่อน  ตั้งตรง ขอ้ถ่ี  บางชนิดล าตน้ทอดเล้ือยตามผวิดิน (ภาพท่ี 3) 
                 ใบ  ปลายใบเรียวแหลม  ผวิใบเป็นมนั แตกใบอ่อนส่วนยอดของล าตน้ทีละใบ มีรูปร่าง
เรียวยาวคลา้ยใบพายบางชนิดมีใบป้อมคลา้ยใบโพธ์ิ  พื้นใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเขม้  ด่างสีขาวครีม 
หรือเหลืองต่างกนัไป 
                ดอก  ดอกของเขียวหม่ืนปีคลา้ยดอกไมใ้นวงศบ์อนทัว่ไป  จะมีกาบหุม้ดอก (Spadix )  
และส่วนของปลี (Spathe )  หรือกาบหุม้ปลี  รูปไข่หรือค่อนขา้งกลม  สีเขียวอ่อน (ภาพท่ี 4) 
                เมลด็  เมล็ดเขียวหม่ืนปีหรืออ  จะเจริญเติบโตรวมกนัเป็นช่อ  เมล็ดจะมีการพฒันาตั้งแต่
เมล็ดเล็ก ๆ  สีเขียวจนถึงสีเขียวเขม้  แลว้เปล่ียนเป็นสีแดงเม่ือสุกเตม็ท่ี (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 
 

 
 

ลกัษณะโดยทัว่ไป 

ภาพท่ี  3 : ขนัหมากชาววงั         ภาพท่ี  4  : ลกัษณะดอก        ภาพท่ี  5  :  ลกัษณะผล 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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                เขียวหม่ืนปีหรือ  เป็นตน้ไมท่ี้ปลูกเล้ียงง่าย  เป็นตน้ไมท่ี้สามารถอยูไ่ดใ้นท่ีท่ีมีแสงสวา่ง
ไม่มากนกั  ชอบความช้ืนสูง  ทนต่อสภาพแหง้แลง้ไดดี้  เขียวหม่ืนปีนิยมปลูกเป็นไมก้ระถาง
ประดบัในอาคารไดดี้  การท่ีจะปลูกเล้ียงใหส้วยงามนั้น  มีปัจจยัท่ีส าคญั  คือ 
กำรพรำงแสง  
                เขียวหม่ืนปี  เป็นพืชชอบแสงแดดร าไร  ประมาณ  20 - 30  เปอร์เซ็นต ์ ดงันั้น  ผูป้ลูกควร
พรางแสง 70-80  เปอร์เซ็นต ์ ถา้หากวา่ตน้เขียวหม่ืนปีไดรั้บแสงมากกวา่  50  เปอร์เซ็นต ์ จะท าให้
ใบหดสั้นลง  ใบไหม ้ กา้นใบชูตั้งข้ึน  ท าให้รูปทรงไม่สวยงาม  ส าหรับการปลูกในโรงเรือนนั้น
ควรใหมี้แสงส่องผา่นสม ่าเสมอเท่ากนัทุกดา้น  ถา้หากแสงมากเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง  จะท าให ้
ตน้เขียวหม่ืนปี  มีการเอียงเขา้ไปหาแสง  ท าใหต้น้ไม่สวยงาม 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  :  เขียวหม่ืนปี 

 

 

 

 

 

 

กำรปลูกและดูแลรักษำเขียวหม่ืนปี 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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กำรปรับอุณหภูมิ 
                เขียวหม่ืนปีเป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนช้ืน อุณหภูมิเฉล่ียโดยประมาณ 25 – 30  องศา
เซลเซียส เป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเขียวหม่ืนปีมาโดยทัว่ไป  ในสภาพ 
แหง้แลง้ท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 40 – 50 องศาเซลเซียสนั้น  จะท าใหต้น้เขียวหม่ืนปี  ชะงกัการเจริญ 
เติบโตได ้
กำรให้น ำ้และปริมำณควำมช้ืน 
                เขียวหม่ืนปีเป็นพืชท่ีตอ้งการความช้ืน แต่ไม่ชอบแฉะ เพราะอาจท าใหเ้กิดโรครากเน่าได ้
อาจใหน้ ้าวนัละคร้ัง หรือเชา้เยน็แลว้แต่สภาพอากาศในพื้นท่ี ถา้ฤดูฝนมีความช้ืนอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งรด
น ้าก็ได ้เพียงสังเกตวา่มีความช้ืนอยูเ่สมอก็เพียงพอ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  7  :  รัศมีเงินใบกวา้ง 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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กำรให้ปุ๋ยเขียวหม่ืนปี 
                สามารถใหปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก็ได ้ ส าหรับปุ๋ยเคมี  ควรเป็นปุ๋ยสูตรเสมอสูตร 10-10-10 
หรือ 15-15-15  หรือใหปุ๋้ยเม็ดละลายชา้  ควรให ้1-2  เดือนคร้ังและยงัมีปุ๋ยน ้าฉีดพน่ทางใบ   
สูตรต่าง ๆ  ท่ีช่วยใหสี้สันของใบเขียวหม่ืนปี  มีสีสันสวยงาม  สดใสอยูเ่สมอ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                วสัดุปลุกส าหรับเขียวหม่ืนปีเป็นปัจจยัส าคญัมากเช่นเดียวกนั  การท่ีจะให้ตน้เขียวหม่ืนปี
มีสีสัน  สวยสด  งดงาม  จ  าเป็นตอ้งมีวสัดุปลูกโปร่ง  แต่ไม่แฉะ  ปราศจากเช้ือโรคและแมลง   
ไร้วชัพืชเจือปน  หาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  เช่น  แกลบดิบ  แกลบเผา  ใบไมผ้ ุ กาบมะพร้าว  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10-13  :  วสัดุปลูก 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

วัสดุปลูกเขียวหม่ืนปี 

ภาพท่ี 10 : ข้ีเถา้แกลบ       ภาพท่ี  11 : แกลบดิบ              ภาพท่ี 12 : ใบไมผ้ ุ         ภาพท่ี 13 : กาบมะพร้าวสบั 

ภาพท่ี  8-9  :  ปุ๋ยละลายชา้ 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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สูตรที ่ 1 
                ดินร่วน   1 ส่วน 
                กาบมะพร้าวสับ  1  ส่วน 
                เปลือกถัว่  ใบไมผ้ ุ  2  ส่วน 
                ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั  1  ส่วน 
 

สูตรที ่ 2 
                ดินร่วน    1 ส่วน 
                กาบมะพร้าวสับ   1  ส่วน 
                แกลบดิบ  หรือข้ีเถา้แกลบ  1 ส่วน 
                ใบไมผ้ ุ( เช่น ใบกา้มปู หรือใบมะขาม) 1  ส่วน 
                ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั    1  ส่วน 
 

                ทั้งน้ีวสัดุปลูกสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  หรือไม่ก็
สามารถซ้ือดินปลูกส าเร็จรูปท่ีขายตามร้านขายตน้ไมก้็ได ้ แต่ตอ้งระวงัวา่เส่ือมสภาพหรือเปล่า 
เน่ืองจากเก็บไวน้านเกินไป  ส่วนกาบมะพร้าวสับหรือใบไมผ้นุั้น  จะท าใหคุ้ณสมบติัของดินมี
ความโปร่ง  ระบายน ้าและอากาศไดดี้ 
 

สูตรดินผสมส าหรับเขียวหม่ืนปี 
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                เขียวหม่ืนปีสามารถขยายพนัธ์ุไดท้ั้งโดยอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศเช่นเดียวกนั  
ส าหรับการขยายพนัธ์ุโดยอาศยัเพศ  คือ 
 

กำรผสมเกสร 
                การผสมเกสรเขียวหม่ืนปี  จะท าใหไ้ดต้น้ใหม่ท่ีแตกต่างจากตน้เดิม  สีสันของใบมีความ
แปลกใหม่  บางตน้จะไดใ้บสีแดง  ใบสีขาว ใบเหลือง ชมพูใบเขียวจุดประสีขาวหรือจุดประเหลือง 
หรือเป้ือนเงินแตกต่างกนั มีวิธีการดงัน้ี  
                1. น าเกสรตวัผูท่ี้บานเตม็ท่ีในช่วงเวลาเชา้  ประมาณเวลา 09.00-10.00 น. ซ่ึงสามารถมอง 
เห็นละอองเกสรเป็นผงสีขาวบนปลีในช่อดอก  น ามาเก็บใส่ตลบัหรือในกล่องเล็ก ๆ  ก็ได ้
                2. คดัเลือกตน้แม่ท่ีจะท าการผสม  โดยการกรีดกาบหุม้ดอกใหห้มดและตดัปลีท่ีเป็นส่วน
ของเกสรตวัผูอ้อก  เพื่อป้องกนัละอองเกสรตวัผูผ้สมกบัเกสรตวัเมียบนตน้เดียวกนั  หรือการผสม
ตวัเอง 
                3. น าพูก่นัขนอ่อนมาป้ายละอองเกสรตวัผูท่ี้ไดเ้ก็บเตรียมไวแ้ลว้  น ามาป้ายบนยอดเกสร
ตวัเมียตน้แม่พนัธ์ุ 
                4. น าถุงพลาสติกมาหุม้ดอกท่ีไดท้  าการผสมเรียบร้อยแลว้  เขียนป้ายก ากบัรายละเอียด 
ตน้แม่พนัธ์ุ  พอ่พนัธ์ุ  วนั  เดือน  ปี  ท่ีท  าการผสมพนัธ์ุ  เม่ือติดเมล็ดแลว้  ประมาณ 4 -8 เดือน  
ข้ึนอยูก่บัชนิดพนัธ์ุ  หลงัจากนั้น  เมล็ดเขียวหม่ืนปีจะพฒันาจากสีเขียว  เป็นสีเหลือง  ส้ม  จนเป็นสี
แดง  ซ่ึงเป็นเมล็ดท่ีสุกเตม็ท่ีแลว้  สามารถน าเมล็ดมาเพาะในวสัดุท่ีเตรียมไวต่้อไป 
 

 
 
 
 
 
 
                     ภาพท่ี  14  :  ระยะดอกบาน          ภาพท่ี  15  :  การติดผล 
 

การขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปี 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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กำรเพำะเมลด็ 
                หลงัจากท่ีเขียวหม่ืนปีติดเมล็ด และสุกเป็นสีแดงเตม็ท่ีแลว้  น าเมล็ดมาลอกเปลือกหรือ 
บ้ีเปลือกสีแดงออกใหห้มด  ลา้งน ้าใหส้ะอาด  จากนั้นน าเมล็ดมาไปเพาะในวสัดุเพาะ  อาจใชข้ี้เถา้
แกลบผสมขยุมะพร้าว  หรือขยุมะพร้าวผสมทรายหยาบก็ได ้ โดยท าการเพาะในภาชนะ  อาจเป็น
กระถางพลาสติกหรือกระถางดินเผาก็ได ้ เพื่อความสะดวกในการดูแล  โดยท าการกดเมล็ดใหจ้มใน
ส่วนทา้ยของเมล็ด  ซ่ึงเมล็ดเขียวหม่ืนปีมีส่วนทา้ยท่ีเรียบมนสีขาว  ส่วนขั้วผลท่ีจะพฒันาเป็นตน้ 
นั้น  มีขั้วแหลมอยู ่ โดยใหส่้วนท่ีแหลมอยูด่า้นบนและให้อยูเ่หนือวสัดุเพาะเล็กนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  16-19  :  การเพาะเมลด็ 
 

  

ลกัษณะของเมลด็เขียวหม่ืนปี ภาพการเพาะเมลด็เขียวหม่ืนปี 

  

ลกัษณะการงอกของเมลด็ ใบจริงเร่ิมแตกออกมา 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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กำรแยกหน่อ 
                เป็นวธีิท่ีง่ายและเร็ว  โดยคดัเลือกตน้ท่ีมีหน่อแลว้ท าการตดัหน่อท่ีมีรากแลว้และมีใบ 
2-3 ใบ  เม่ือตดัหน่อแลว้  ท าการทาแผลดว้ยปูนแดงใหท้ัว่รอยตดั  ทิ้งไวใ้หแ้หง้  แลว้น ามาปลูกใน
วสัดุปลูกไดท้นัที  โดยท าการใส่กาบมะพร้าวสับท่ีกน้กระถาง  จากนั้นใส่ดินเล็กนอ้ย  แลว้น าหน่อ
มาวางตรงกลางกระถาง  กลบดินลงไปในกระถาง  กดให้แน่น  ตน้ไม่โยกเคลง ใส่ปุ๋ยละลายชา้  
รดน ้าเล็กนอ้ย  มาเก็บวางในท่ีร่มร าไรหรือในโรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  20-23  :  การแยกหน่อ 

  

1. ท าการเลือกหน่อท่ีตอ้งการ 
   โดยการตดัหรือดึงออกจากตน้ 
    แม่ก็ไดแ้ต่ตอ้งระมดัระวงั 

2. ลกัษณะของรากจากหน่อ 
    ท่ีตดัออกมา  

  

3. น าหน่อมาวางท่ีกลางกระถาง 
    ใส่ดินกลบลงไปในกระถาง 

4. ตน้เขียวหม่ืนปีท่ีแยกหน่อ 
    เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

กำรขยำยพันธ์ุโดยไม่อำศัยเพศ 
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กำรช ำยอด 
                ท าการเลือกยอดท่ีสมบูรณ์  มีใบ 5-6 ใบ ใชมี้ดคมหรือกรรไกรท่ีสะอาดตดัยอดท่ีชิดกบั 
ขอ้ตน้มากท่ีสุด  เอาใบออกใหเ้หลือ  สัก 4-5 ใบ  เพื่อลดการคายน ้า  จากนั้นน าไปเพาะในวสัดุเพาะ 
ท่ีมีส่วนผสมของข้ีเถา้แกลบผสมขยุมะพร้าว  หรือขยุมะพร้าวผสมทรายหยาบก็ได ้ วางไวใ้นท่ีร่ม
ร าไร  ประมาณหน่ึงเดือน  ตน้ก็จะออกราก  สามารถน าไปปลูกลงกระถางต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี  24-27  :  การช ายอด 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

  

1 ท าการเลือกยอดสมบูรณ์  
   ใหติ้ดขอ้ตน้ 

2. ลกัษณะของยอดท่ีตดัออก 
    จากตน้แม่ 

  

3. น ายอดมาวางท่ีกลางกระถาง 
    ใส่ดินกลบลงไปในกระถาง 

4. ตน้เขียวหม่ืนปีท่ีตดัยอด 
    และลงปลูกในกระถางเสร็จ 
    เรียบร้อยแลว้ 
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กำรช ำข้อและล ำต้น 
                หลงัจากตน้ท่ีเราท าการตดัยอดแลว้ จะมีส่วนของล าตน้ท่ีเหลืออยู ่ ซ่ึงรูปทรงไม่สวยงาม 
เราสามารถท าการตดัล าตน้ใหเ้ป็นท่อน ๆ  ยาว 5 - 7 เซนติเมตร ใหมี้ส่วนของตาติดมาดว้ย ทาดว้ย
ปูนแดงใหแ้หง้  จากนั้น  น าไปช าในในวสัดุเพาะท่ีมีส่วนผสมของข้ีเถา้แกลบผสมขยุมะพร้าว  
หรือขยุมะพร้าวผสมทรายหยาบ  โดยท าการฝังใหลึ้ก  ประมาณเศษ  2 ส่วน 3  ของล าตน้ตาม
แนวนอนประมาณ 45- 60 วนัรากก็จะงอก  เม่ือมีใบ 2 -3 ใบ สามารถยา้ยไปปลูกในกระถางต่อไป 
 

 

ภำพที ่ 28-30  :  กำรช ำข้อและล ำต้น 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

  

การวางขอ้หรือล าตน้ ลกัษณะการงอก 
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กำรตอนยอด 
                นิยมท าเม่ือตน้เขียวหม่ืนปีมีขนาดโตและใหญ่ข้ึน  มีขนาดยาวข้ึน  ทิ้งใบดา้นล่างของ 
ล าตน้แลรูปทรงไม่สวยงาม  การตอนจะไดต้น้ใหม่ท่ีสวยกวา่และใหญ่กวา่การตดัยอด โดยมีวธีิการ 
ดงัน้ี 
                1. เตรียมวสัดุอุปกรณ์  คือ  เชือกพลาสติก  ถุงพลาสติก  มีดติดตา  ขยุมะพร้าวแช่น ้า
หมาด ๆ  
                2. เลือกตอนบริเวณเหนือใบดา้นล่างของตน้เล็กนอ้ย 
                3. ใชมี้ดกรีดตามยาวของตน้ ประมาณ 4-5 กรีด ใหร้อยแผลลึก 0.5 เซนติเมตร 
                4. น าถุงพลาสติกมามดัดา้นล่างรอยกรีดใหแ้น่นก่อน  จากนั้น  ท าการใส่ขยุมะพร้าว 
ลงไปในถุงพลาสติกใหเ้ตม็จนมิดรอยกรีด เสร็จแลว้ท าการมดัเชือกพลาสติกบริเวณดา้นบนของก่ิง
ท่ีตอนให้แน่นประมาน 25 – 30 วนั  รากก็จะงอก  เม่ือรากเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเขม้  หรือสีแก่ข้ึน 
สามารถน าไปปลูกในกระถางได ้

  

การกรีดล าตน้เขียวหม่ืนปี การใส่ขยุมะพร้าวในตุม้ตอน 

  

การผกูเชือกท่ีตุม้ตอน ผลงานท่ีเสร็จแลว้ 

ภำพที ่ 30-31  :  กำรตอนยอด 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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 ขันหมำกชำววงั 
      เป็นตน้แม่ท่ีนิยมใชท้  าการผสมเกสรซ่ึงจะท าใหลู้ก
ออกมามีใบเป็นสีแดง หรือชมพู  เป็นลูกผสมของ 
โพธ์ิบลัลงักก์บัไมใ้นกลุ่มขนัหมากท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติใบสีเขียวเขม้เป็นมนั ขอบใบสีครีม เส้นกลางใบ
สีชมพูหรือแดงอมชมพู ใตใ้บสีน ้าตาลแดง 

 

  

ตระกำรตำ 
      เป็นลูกท่ีไดรั้บการผสมแลว้  ลกัษณะใบจะมีสีเขียว 
เส้นกลางใบสีเหลืองครีม  กา้นใบขาวครีม  ใบเป้ือนสีเงิน
พาดขอบใบ 

 ทองนพคุณ 

      เป็นลูกผสมเช่นเดียว  แต่สามารถท าเป็นพอ่แม่พนัธ์ุได ้
ลกัษณะใบเป็นสีเขียวอมเหลือง  เส้นกลางใบมีสีเหลือง
ครีม  มีเป้ือนสีเงินทัว่ใบ  กา้นใบสีขาวครีม 

 คฑำมหำมงคล 
      เป็นลูกผสมเช่นเดียว ลกัษณะใบเป็นสีเขียวอมเหลือง 
เส้นกลางใบมีสีเหลืองครีม  ลวดลายบนใบเป็นเส้น ๆ   
สีเงินและมีจุดเป้ือนสีเงินประปรายบนใบ  กา้นใบสีขาว
ครีม  

พนัธ์ุเขียวหม่ืนปีชนิดต่ำง ๆ 
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 โพธิสัตว์ 
      ลกัษณะใบเป็นรูปใบหอก กลมรี กา้นใบสีเขียว  เส้น
กลางใบสีเขียว มุดเป้ือนสีขาวทัว่ใบ ล าตน้ทอดเล้ือยในดิน 
ทนต่อสภาพน ้าท่วมขงั และแหง้แลง้ไดดี้ 

 

  

คฑำเงิน 

      เป็นลูกผสม ลกัษณะใบเป็นสีเขียว  มีขอบใบสีขาว  
เส้นกลางใบมีสีขาว    ลวดลายบนใบเป็นเส้น ๆ สีเงิน   
กา้นใบสีขาว 

 รัศมีเงินใบกวา้ง 
      พบในป่าช้ืนทางภาคใตข้องไทย พุม่ขนาดใหญ่  
แตกหน่อนอ้ย โตเร็ว ไม่ชอบแสงแดดจดั ใบรูปรีแกมรูปไข่
หรือใบหอก ปลายต่ิงแหลมอ่อนหรือแหลมเขม็ โคนสอบ
หรือเรียว ใบสีเขียวเขม้ มีแถบกวา้งสีเทาเงินท่ีกลางใบ และ
มีจุดเล็ก ๆ  สีเขียวเขม้กระจายซอ้นทบัเห็นไดไ้ม่ชดันกั 

 ลายแตงไทย 
            พบในป่าช้ืนทางภาคใตข้องไทย พุม่ขนาดใหญ่  
แตกหน่อนอ้ย ใบรูปรีแกมใบหอกกลบั ปลายแหลมต่ิงหรือ
ต่ิงแหลมอ่อน มีแถบแคบสลบัเส้นสีเทาตามแนวเส้นใบ
และมีจุดสีเทากระจายทัว่ไป ขอบใบสีครีมหรือครีมอมชมพ ู
เส้นกลางใบสีเขียวหรือเขียวเขม้ 

ภำพที ่ 32-39  :  พนัธ์ุเขียวหม่ืนปี 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
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แบบฝึกทกัษะที ่6.1 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีถูก และท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผดิ 

1........……เขียวหม่ืนปีจดัอยูใ่นพืชวงศบ์อน ( ARACEAE) 

2........……เขียวหม่ืนปีคลา้ยกบัพืชอีกชนิดหน่ึงคือสาวนอ้ยประแป้ง  แต่มีขนาดเล็กกวา่ 

3........……เขียวหม่ืนปีออกดอกมีสีสันสวยเหมือนกุหลาบหนู 

4........……ดอกเขียวหม่ืนปีมีส่วนของกบหุม้ดอก (Spadix )  และปลีดอก (Spathe)  คลา้ยบอนสี

5........……เขียวหม่ืนปีชอบแสงแดดจดั  เหมาะท่ีจะปลูกกลางแจง้ท่ีมีแสงตลอดวนั 

6........……การท่ีจะใหใ้บของเขียวหม่ืนปีมีสีสันสวยงาม  ตอ้งใหปุ๋้ยหมกัชีวภาพหรือ ปุ๋ยอีเอม็ 

                  เท่านั้น 

7........……ในฤดูฝนไม่จ  าเป็นตอ้งให้น ้าก็ได ้

8........……วสัดุปลูกเขียวหม่ืนปี  ตอ้งมีคุณสมบติัโปร่ง  ระบายน ้าและอากาศไดดี้ 

9........……เขียวหม่ืนปีไม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส 

10........…..เขียวหม่ืนปีเป็นพืชท่ีปลูกเล้ียงง่าย  สามารถอยูไ่ดใ้นท่ีท่ีมีแสงร าไร  ชอบความช้ืนสูง  
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แบบฝึกทกัษะที ่6.2 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอธิบายวิธีการขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีโดยการผสมเกสร 

.............................................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่6.1 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีถูก และท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ความท่ีผดิ 

1........……เขียวหม่ืนปีจดัอยูใ่นพืชวงศบ์อน ( ARACEAE) 

2........……เขียวหม่ืนปีคลา้ยกบัพืชอีกชนิดหน่ึงคือสาวนอ้ยประแป้ง  แต่มีขนาดเล็กกวา่ 

3........……เขียวหม่ืนปีออกดอกมีสีสันสวยเหมือนกุหลาบหนู 

4........……ดอกเขียวหม่ืนปีมีส่วนของกบหุม้ดอก (Spadix )  และปลีดอก (Spathe )  คลา้ยบอนสี

5........……เขียวหม่ืนปีชอบแสงแดดจดั  เหมาะท่ีจะปลูกกลางแจง้ท่ีมีแสงตลอดวนั 

6........……การท่ีจะใหใ้บของเขียวหม่ืนปี  มีสีสันสวยงาม  ตอ้งใหปุ๋้ยหมกัชีวภาพ  หรือปุ๋ยอีเอม็ 

                  เท่านั้น 

7........……ในฤดูฝนไม่จ  าเป็นตอ้งให้น ้าก็ได ้

8........……วสัดุปลูกเขียวหม่ืนปี  ตอ้งมีคุณสมบติัโปร่ง  ระบายน ้าและอากาศไดดี้ 

9........……เขียวหม่ืนปีไม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอุณหภูมิ  25-30  องศาเซลเซียส 

10........…..เขียวหม่ืนปีเป็นพืชท่ีปลูกเล้ียงง่าย  สามารถอยูไ่ดใ้นท่ีท่ีมีแสงร าไร  ชอบความช้ืนสูง  

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูส้อน 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่6.2 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอธิบายวิธีการขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีโดยการผสมเกสร 
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แบบทดสอบหลงัเรียน

ค ำช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีง 1 ค ำตอบ  แล้วท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 

1. การขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปีท่ีเป็นแบบอาศยั 
    เพศ  คือ ขอ้ใด 
    ก. การช าขอ้ 
    ข. การตอนยอด 
    ค. การแยกหน่อ 
    ง. การเพาะเมล็ด 
 
2. เขียวหม่ืนปีชอบดินท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
    ก. โปร่ง  มีความช้ืน  มีอินทรียวตัถุสูง 
    ข. ชอบดินทราย 
    ค. ดินร่วนปนทราย 
    ง. ดินเหนียว 
 
3. เกสรตวัผูข้องเขียวหม่ืนปีอยูบ่ริเวณใด 
    ของดอก 
    ก. อยูด่า้นบนของปลีดอก 
    ข. อยูด่า้นล่างของปลีดอก 
    ค. อยูบ่นยอดใบ 
    ง. อยูบ่ริเวณกาบใบ 

4. อุปกรณ์ใดท่ีใชใ้นการป้ายละอองเกสรตวัผู ้
    บนเกสรตวัเมีย   
    ก. แปรงฟัน 
    ข. แปรงทาสี 
    ค. พูก่นัขนอ่อน 
    ง. แปรงขดัหมอ้ 
 
5. ส่วนของปลีดอกเขียวหม่ืนปี  ภาษาองักฤษ 
    เรียกวา่  อะไร 
    ก. Sputa     
    ข. Saparater 
    ค. Spadix     
    ง. Spathe  
 
6. พืชในขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นวงศเ์ดียวกนักบั  
    เขียวหม่ืนปี 
    ก. สาวนอ้ยประแป้ง    
    ข. วาสนา 
    ค. หนา้ววั     
    ง. บอนสี 
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แบบทดสอบหลงัเรียน

 7. ถา้ตอ้งการใหใ้บของตน้เขียวหม่ืนปีมีสีแดงตอ้ง  
    น าตน้พนัธ์ุเขียวหม่ืนปี ท่ีมีช่ือเรียกวา่ อะไร 
    ก. ทองนพคุณ     
    ข. คฑามหามงคล 
    ค. บลัลงักท์อง    
    ง. ขนัหมากชาววงั 
 
8. เขียวหม่ืนปีชอบแสงแดดร าไรประมาณ   
    ก่ีเปอร์เซ็นต ์
    ก. 10 – 20 เปอร์เซ็นต ์    
    ข. 20 – 30 เปอร์เซ็นต ์
    ค. 50 – 60 เปอร์เซ็นต ์    
    ง. 60 – 80 เปอร์เซ็นต ์

9. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์จาการขยายพนัธ์ุเขียว 
    หม่ืนปี 
    ก. เสียเวลาในการท างานอ่ืน   
    ข. ท าใหมี้ลูกไมใ้หม่ ๆ จ านวนเพิ่มมากข้ึน 
    ค. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์   
    ง. ใชใ้นการจดัสวนหยอ่มหรือปลูกประดบั 
        ในอาคาร 
 
10. ในการตอนยอดเขียวหม่ืนปี นกัเรียน  
       ตอ้งเตรียมเคร่ืองมืออะไรบา้ง 
       ก. กรรไกรตดัก่ิง ถุงด า มีดติดตา  
            เชือกพลาสติก   
       ข. กรรไกรตดัหญา้ ชอ้นปลูก ถุงด า  
            เชือกพลาสติก 
       ค. มีดติดตา ถุงพลาสติก ขยุมะพร้าว  
            เชือกพลาสติก  
       ง. ส้อมพรวน เสียม ขยุมะพร้าว  
            ถุงพลาสติก  
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่มที ่6 เร่ือง กำรขยำยพนัธ์ุพืชเขียวหม่ืนปี  

ข้อที่ เฉลย 

1 ง 

2 ก 

3 ก 

4 ค 

5 ค 

6 ข 

7 ง 

8 ข 

9 ก 

10 ค 
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