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                                                                     จัดท ำโดย :  นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์ 

 

     ค าชี้แจงและขั้นตอนการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 

 เอกสำรประกอบกำรเรียน เล่มที่ 2 เรื่อง กำรเพำะเมล็ด รำยวิชำ กำรขยำยพันธุ์พืช ง23102 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จัดท ำขึ้นเพ่ือประกอบกำรจัด
กิจกรรกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดส ำหรับนักเรียนควรปฏิบัติตำมข้ันตอน ดังนี้ 

1. อ่ำนค ำชี้แจงให้เข้ำใจทุกครั้ง 
2. ศึกษำจุดประสงค์กำรเรียนรู้และเนื้อหำตำมล ำดับขั้นตอนให้เข้ำใจ 

 3. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน จ ำนวน 10 ข้อ ลงในกระดำษค ำตอบเพ่ือวัดควำมรู้พ้ืนฐำน 
 4. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรเรียนแต่ละเรื่องตำมล ำดับให้ต่อเนื่อง  จำกนั้นท ำ 

แบบกิจกรรมระหว่ำงเรียนที่ก ำหนดให้ตำมล ำดับทีละแบบกิจกรรม ไม่ควรข้ำมไปท ำแบบกิจกรรม 
ถัดไปก่อน หำกมีข้อสงสัยหรือพบปัญหำให้ขอค ำแนะน ำหรือสอบถำมจำกครูผู้สอน 
 5. เมื่อศึกษำเนื้อหำและปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
จ ำนวน 10 ข้อ ลงในกระดำษค ำตอบ 
 6. ตรวจค ำตอบจำกเฉลย บันทึกผลคะแนนที่ได้ของตนเอง เพ่ือทรำบผลกำรเรียนและ 
กำรพัฒนำ หำกตอบผิดควรปรับปรุงตัวเองด้วยกำรกลับไปทบทวนเนื้อหำควำมรู้เดิมให้เข้ำใจ 
 7. นักเรียนต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูแนวเฉลยค ำตอบก่อนตอบค ำถำม 
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                                                                     จัดท ำโดย :  นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์ 

 

  
 

 
 
 

 สาระท่ี 1การด ารงชีวิตและครอบครัว 
     มาตรฐาน ง1.1 
 เข้ำใจกำรท ำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะกำรจัดกำร  
ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน  มีจิตส ำนึกในกำรใช้พลังงำน  ทรัพยำกร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำร
ด ำรงชีวิตและครอบครัว 

 ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม3/1 อภิปรำยขั้นตอนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 
  ง 1.1  ม3/2 ใช้ทักษะในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีคุณธรรม 
 ง 1.1   ม3/3 อภิปรำยกำรท ำงำนโดยใช้ทักษะ กำรจัดกำรเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน 
ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 
     มาตรฐาน ง 4.1     
  เข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ์ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำ
อำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 

  ตัวช้ีวัด 
  ง 4.1 ม3/1 อภิปรำยกำรหำงำนด้วยวิธีที่หลำกหลำย 
  ง 4.1  ม3/2 วิเครำะห์แนวทำงเข้ำสู่อำชีพ 
 ง 4.1   ม3/3 ประเมินทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมรู้ควำมถนัด
และควำมสนใจของตนเอง 
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   สาระส าคัญ 
   กำรขยำยพันธุ์พืช เป็นกำรเพ่ิมจ ำนวนต้นพืชจำกต้นเดียวให้มีปริมำณมำกขึ้น เพ่ือด ำรงสำยพันธุ์
พืชชนิดต่ำงๆไว้มิให้สูญพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กำรขยำยพันธุ์พืช 
โดยใช้เมล็ดและกำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่ำงๆของพืช กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดเกี่ยวข้อง 
กับกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย ผลที่ได้รับจำกกำรขยำยพันธุ์พืช คือ เมล็ด ดังนั้น 
กำรขยำยพันธุ์พืชโดยอำศัยเพศ คือกำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด 

 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู ้  
 1. อธิบำยหลักกำรคัดเลือกพันธุ์พืชและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพ่ือน ำไปเพำะปลูกได้ 

2. อธิบำยลักษณะกำรงอกของเมล็ดแบบต่ำงๆได้ 
3. อธิบำยสำเหตุและวิธีกำรท ำลำยกำรพักตัวของเมล็ดได้ 
4. อธิบำยวิธีกำรขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดและท ำกำรเพำะเมล็ดได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการทาง 
 มีทักษะในกำรขยำยพันธุ์พืชด้วยวิธีกำรเพำะเมล็ด 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีควำมรับผิดชอบ  

2. ตรงต่อเวลำ  
3. ขยัน อดทน  
4. มีเจตคติท่ีดีในกำรขยำยพันธุ์พืช  
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
  ค าชี้แจง  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  มี 10 ข้อ  10 คะแนน 

  2. ให้ท ำเครื่องหมำย  (X)  ลงในช่องว่ำงให้ตรงข้อ  ก  ข  ค  หรือ  ง           
  ที่เห็นว่ำถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

  1. เรำควรเลือกเมล็ดพันธุ์ในข้อใดมำเพำะ 
 ก. มีควำมชื้นสูง   
 ข. มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกร้อยละ 85 
 ค. เมล็ดลีบเล็ก ไม่ถูกแมลงท ำลำย   
 ง. เมล็ดใหญ่ เก็บไว้นำน 2 ปี 4.  

    2. ข้อใดเป็นผลดีของกำรขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรเพำะเมล็ด 
  ก. ได้ต้นพืชที่มีระบบรำกดี  
  ข. ได้ต้นพืชตรงตำมพันธุ์ 
  ค. ได้ต้นพืชที่มีขนำดสม่ ำเสมอ  
  ง. ถูกทุกข้อ 
 3. พืชบำงชนิดมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนำและแข็งจ ำเป็นต้องท ำอย่ำงไรก่อนเพำะ 

   ก. ตัดปลำยเมล็ด 
 ข. กำรฝนหรือถูให้เปลือกบำงลง (scarification) 
 ค. วิธีกำรแช่ด้วย สำรเคมีเพ่ือกระตุ้นกำรงอก เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 
 ง. ทุกข้อที่กล่ำวมำ 
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4. ดินลักษณะใดเหมำะส ำหรับกำรเพำะเมล็ด 
 ก. ดินร่วนผสมถ่ำนแกลบและปุ๋ยคอก   
 ข. ดินร่วนผสมขุยมะพร้ำว และปุ๋ยเคมี 
 ค. ดินทรำยผสมถ่ำนแกลบและปุ๋ยคอก   
 ง. ดินเหนียวผสมขุยมะพร้ำวและปุ๋ยเคมี 
5. ข้อใดเป็นสำเหตุกำรพักตัวของเมล็ด 
 ก. เปลือกหุ้มเมล็ดหนำ   
 ข. เมล็ดมีสำรยับยั้งกำรงอก 
 ค.ไม่มีควำมชื้น อุณหภูมิและออกซิเจนเพียงพอ  
 ง. ถูกทุกข้อ 
6. พืชชนิดใดที่ไม่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ด 
 ก. มะม่วง   
 ข. ถั่วผักยำว 
 ค. แตงกวำ   
 ง. ผักคะน้ำ 
7. ข้อใดเรียงล ำดับขั้นตอนกำรเพำะเมล็ดได้ถูกต้อง 

1. กลบทับด้วยดินบำงๆให้ทั่ว 
2. หว่ำนหรือโรยเมล็ดเป็นแถว 
3. คลุมทับด้วยฟำงหรือหญ้ำแห้ง 
4. เตรียมดินผสมส ำหรับเพำะเมล็ด 

 ก. 2-4-1-3  ข. 2-4-3-1 
 ค. 4-2-3-1  ง. 4-2-1-3  
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8.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. กำรเพำะเมล็ดจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเมล็ดพืชแต่ละชนิดก่อนท ำกำรเพำะเมล็ด 
 ข. กำรเพำะเมล็ดเป็นกำรทดลองหว่ำนไปท่ัวๆ เดี๋ยวก็ขึ้นได้เอง 
 ค. เปลือกหุ้มเมล็ดพืชส่วนมำกหลุดลอกได้ง่ำยไม่สำมำรถที่จะท ำหน้ำที่อะไรได้ 
 ง. กำรเพำะเมล็ดสำมำรถเพำะได้ในสภำพแวดล้อมทั่วไป 
9.  เมล็ดพืชชนิดใดที่ไม่ปรำกฏว่ำมีระยะพักตัวเลย 
 ก. เมล็ดมะขำม   
 ข. เมล็ดขนุน 
 ค. เมล็ดฟักทอง   
 ง.  เมล็ดนุ่น 
10. กำรพักตัวเนื่องจำกเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat dormancy) พบได้ในพืชชนิดใด 
 ก. กับพืชที่มีสภำพแวดล้อมอุณหภูมิถ่ำยเทได้สะดวก 
 ข. กับพืชที่มีเปลือกบำงและนิ่ม หรือเมล็ดไม่มีเปลือกเป็นมัน ยอมให้น้ ำผ่ำนง่ำย 
 ค. กับพืชที่มีเปลือกหนำและแข็ง หรือเมล็ดที่มีเปลือกเป็นมัน ไม่ยอมให้น้ ำซึม 
 ง. กับพืชที่มีควำมต้ำนทำนโรคสูง 
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            ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเม็ดพันธุ์พืช 
 

 
 
กำรเพำะเมล็ด คือ กำรน ำเมล็ดพันธุ์ต่ำงๆที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วมำปลูกหรือเพำะในวัสดุ 

เพำะจนได้ต้นใหม่ กำรขยำยพันธุ์ประเภทนี้จะท ำให้ได้ต้นพืชสูงใหญ่ระบบรำกแข็งแรง แต่ส่วนใหญ่ 
มักจะพบกำรผันแปรทำงสำยพันธุ์ในลักษณะที่ไม่เหมือนสำยพันธุ์เดิมหรือกลำยพันธุ์ จึงนิยมใช้กับ 
พืชที่ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วไม่กลำยพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด เป็นกำรขยำยพันธุ์โดยใช้เพศ 
 
 
        การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
 
 

   เมล็ดพันธุ์ที่ดี เมื่อน ำไปปลูกย่อมท ำให้ต้นพืชที่ปลูกใหม่มีลักษณะดี มีควำมสมบูรณ์ 
แข็งแรงด้วย ฉะนั้นในกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือปลูกหรือขยำยพันธุ์จึงควรปฏิบัติดังนี้ 
1. เลือกเมล็ดพันธุ์จำกต้นที่มีลักษณะตรงตำมควำมต้องกำร 
2. เลือกเมล็ดจำกฝักท่ีแก่เต็มที่ มีควำมสมบูรณ์สูง เมล็ดใหญ่แข็งแรง ไม่ถูกแมลงเจำะ 
    ท ำลำย 
3. เลือกเมล็ดที่เก็บจำกต้นใหม่ๆไม่เก็บไว้นำนเกินไป 
4. เลือกเมล็ดที่มีขนำดเท่ำๆกัน เมื่อปลูกจะท ำให้ต้นพืชมีขนำดใกล้เคียงกัน ง่ำยต่อกำรดูแล 
5. เลือกเมล็ดที่มีควำมชื้นต่ ำ เปลือกของเมล็ดแห้ง ซ่ึงง่ำยต่อกำรเก็บรักษำ 
6. เลือกเมล็ดที่สะอำด ปรำศจำกสิ่งเจือปน เช่น เศษวัชพืช ดิน ทรำย เปลือกเมล็ด 
7. เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเชื้อโรค ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ และทดลองควำมงอกของเมล็ดมำก่อน 
8. เลือกเมล็ดที่มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกสูง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ซึ่งจะท ำให้ได้ 
   จ ำนวนต้นมำก 
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     พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 
 
    1. พืชผัก เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้ำ ผักกำด พริก มะเขือ ถั่วฝักยำว เป็นต้น 
    2. พืชไร่ เช่น ข้ำว ข้ำวโพด ข้ำวฟ่ำง งำ ฝ้ำย ถั่วเขียว เป็นต้น 
    3. ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดำวเรือง ดำวกระจำย หมำก ปำล์ม เป็นต้น 
    4. ไม้ผล เช่น มะพร้ำว มะละกอ มังคุด น้อยหน่ำ เป็นต้น 
  
 
 

ข้อดีของการเพาะเมล็ด 
 
1. เพ่ิมปริมำณพันธุ์พืชได้มำกและรวดเร็ว 
2. สำมำรถขยำยพันธุ์ได้ง่ำยและสะดวกกว่ำวิธีกำรอ่ืนๆ 
3. สำมำรถผสมพันธุ์และขยำยพันธุ์ได้เองตำมธรรมชำติ 
4. ประโยชน์ในกำรผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์เพ่ือสร้ำงพันธุ์ใหม่ 
5. ใช้ในกำรเตรียมต้นตอส ำหรับติดตำ ต่อกิ่ง เสียบยอด และทำบกิ่ง 
6. เก็บรักษำไว้ได้นำน 
7. ได้ต้นพืชที่มีระบบรำกดี 
8. ต้นพืชมักไม่ติดเชื้อรำจำกต้นแม่ 
9. เสียค่ำใช้จ่ำยและเครื่องมืออุปกรณ์น้อย 
10. สะดวกในกำรขนส่งไกลๆ 
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      ข้อเสียของการเพาะเมล็ด 
 

1. กลำยพันธุ์ได้ง่ำย เพรำะต้นที่เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ 
2. ล ำต้นสูงใหญ่ไม่สะดวกในกำรเก็บเก่ียวและดูแลรักษำ 
3. ให้ผลผลิตช้ำ ต้องเสียเวลำเลี้ยงดูนำน 
4. ปลูกได้จ ำนวนน้อยต้นในพ้ืนที่ที่เท่ำกันกับกำรปลูกโดยวิธีอ่ืนเนื่อง 
     จำกต้นใหญ่ต้องใช้ระยะห่ำงในกำรปลูก 

     
    การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช 

พืชบำงชนิดไม่นิยมขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดเนื่องจำกมีกำรกลำยพันธุ์สูง เช่น มะม่วง ทุเรียน 
ข้ำวโพดหวำน เป็นต้น แต่มีพืชหลำยชนิดที่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรใช้เมล็ด เช่น มังคุด ข้ำว ผักต่ำงๆ 
ไม้ดอกแทบทุกชนิด โดยกำรเก็บเมล็ดพันธุ์ จำกต้นที่ได้ท ำกำร คัดเลือกมำแล้วว่ำสำมำรถใช้เมล็ด 
พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีได้ 
 
           คุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
 
       เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

1. ตรงตำมพันธุ์ เมล็ดที่ดีเมื่อน ำมำปลูกแล้วควรจะให้ผลผลิตตรงตำมพันธุ์เดิม ดังนั้นควรน ำ 
เมล็ดพันธุ์มำจำกแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือควรท ำกำรเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่สำมำรถท ำได้ ภำยหลัง
จำกที่ปลูกในฤดูก่อน เพ่ือเก็บไว้ท ำพันธุ์เอง 
2. ควำมสำมำรถในกำรงอกของเมล็ดสูง หมำยควำมว่ำ เมื่อน ำเมล็ดไปเพำะเปอร์เซ็นต์
ควำมงอก  ของเมล็ดควรจะสูง และต้นกล้ำที่ได้สมบูรณ์แข็งแรงดี โดยพิจำรณำจำก
ลักษณะภำยนอกของเมล็ด เช่น สีสันสดใส เมล็ดไม่ลีบ 
3. ปรำศจำกโรคและแมลงท ำลำย 
4. ปรำศจำกสิ่งเจือปน สิ่งเจือปนที่พบติดมำกับเมล็ดเสมอ ได้แก่ ดิน ทรำย วัชพืช 
เศษอินทรียวัตถุต่ำงๆเป็นต้น อันจะก่อให้เกิดปัญหำภำยหลังจำกน ำเมล็ดพืชไปเพำะหรือ
ปลูกแล้ว 
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                     ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 
 
 

1. สภาพและความเป็นมาของเมล็ด เมล็ดพืชแต่ละชนิดมีอำยุกำรเก็บรักษำแตกต่ำงกัน  
กำรดูแลรักษำในระหว่ำงกำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำรบรรจุหีบห่อ กำรคลุกยำ ตลอดจนกำรขนส่งที่ 
เหมำะมีผลท ำให้ เก็บรักษำเมล็ดไว้ได้นำนยิ่งขึ้น 

2. ความชื้น ( Moisture ) เมล็ดพืชจะเก็บรักษำไว้ได้นำนเมื่อควำมชื้นในเมล็ดต่ ำกว่ำปกติ 
ควำมชื้นของเมล็ดควรจะอยู่ประมำณ 4 – 6 เปอร์เซ็นต์ แต่มีเมล็ดบำงชนิดซึ่งจะสูญเสียกำรงอก 
เมื่อควำมชื้นในเมล็ดลดลงเหลือ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ ถ้ำปล่อยให้เมล็ดสัมผัสกับอำกำศตลอดเวลำ 
ควำมชื้นภำยในเมล็ดจะเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมชื้นของบรรยำกำศ ดังนั้นจึงควรเก็บรักษำเมล็ด 
พันธุ์ไว้ในภำชนะท่ีปิดมิดชิด 

3. อุณหภูมิ ( Temperature ) กำรลดอุณหภูมิให้ต่ ำลงจะช่วยให้อำยุกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ 
พืชยำวขึ้น ทั้งนี้อุณหภูมิจะมีควำมสัมพันธ์กับควำมชื้นภำยในเมล็ด ถ้ำอุณหภูมิต่ ำและควำมชื้นใน 
เมล็ดสูงอำจท ำให้เมล็ดสูญเสียกำรงอกได้ ดังนั้นในกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์จึงควรน ำเมล็ดพันธุ์ที่มี 
ควำมชื้นในเมล็ดต่ ำ บรรจุลงในภำชนะท่ีสำมำรถปิดได้มิดชิด น ำไปไว้ ณ ที่ซึ่งอุณหภูมิต่ ำจะท ำให้ 
เมล็ดคงประสิทธิภำพในกำรงอกอยู่ได้นำนยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องค ำนึงถึงชนิดของพืชต่ำงๆด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารจนเข้าใจแล้ว ไปลอง
ท ากิจกรรมต่อไปเลยครับ 
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กิจกรรมที่ 1 
 

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 
 

 ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ในกระดาษค าตอบ ( ข้อละ  1 คะแนน )  
 
1. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศ คือ  
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ............................ 
2. ยกตัวอย่ำงพืชที่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ดมำ 3 ตัวอย่ำง 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................ 
3. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศมีข้อดีอย่ำงไร บอกมำ 3 ข้อ 
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................ 
4. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศมีข้อเสียอย่ำงไร บอกมำ 3 ข้อ 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ............................ 
5. จงยกตัวอย่ำงพืชที่ไม่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ด มำ 2 ตัวอย่ำง 
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................... ..............................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................................... ..... 
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6. ในกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ควรค ำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง 
....................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 
................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... .............................. 
7. เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีควำมมีลักษณะอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............................ 
8. ในกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชควรค ำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง 
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 
9. เพรำะเหตุใดกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชจึงนิยมเก็บในภำชนะท่ีมิดชิด 
............................................................................................................................. ............................ 
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
10. กำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกวิธี ควรเก็บอย่ำงไร จงอธิบำย 
............................................................................................................................. ............................ ... 
.......................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................... ..........................................................................................  

 
 

   
                               
 
 

ท ากิจกรรมเสร็จ
แล้ว ศึกษาเนื้อหา

ต่อเลยนะครับ 
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                                      ใบความรู้ที2่   การงอกของเมล็ด 
 
 
 
 

เมื่อน ำเมล็ดไปขยำยพันธุ์นั้น กำรที่เมล็ดงอกได้ต้องมีปัจจัยส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
1. เมล็ดต้องมีชีวิตอยู่ ( Viable ) และสำมำรถงอกเป็นต้นได้ 
2. เมล็ดต้องพ้นระยะกำรพักตัว ( Dormancy ) 
3. เมล็ดต้องอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม คือ มีควำมชื้น อุณหภูมิและ

ออกซิเจน อย่ำงเพียงพอ 
 
ในขบวนกำรงอกของเมล็ดนั้น จะมีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโต

และกระบวนกำรใช้อำหำรสะสมภำยในเมล็ด กระบวนกำรต่ำงๆดังกล่ำว ได้แก่ 
1. กำรดูดซับน้ ำ เพ่ือให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัวและขยำยขนำดโตขึ้น ออกซิเจนเข้ำไปใน

เมล็ดมำกขึ้น 
2. เกิดน้ ำย่อยขึ้นภำยในเมล็ด 
3. ดูดซึมอำหำรที่ย่อยแล้วท ำให้เอ็มบริโอเจริญเติบโตขึ้น 
4. เมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นกล้ำ ซึ่งกำรงอกจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 
 

 
 
 

♣ 
 
 
 

 

 

1. กำรงอกที่ใบเลี้ยงยกข้ึน ( Epigeous germimation ) ได้แก่  
กำรงอกของพวกถ่ัว ละหุ่ง มะขำม ละมุด น้อยหน่ำ เป็นต้น 

2. กำรงอกที่ไม่ยกใบเลี้ยงขึ้น ( Hypogeous germimation ) ได้แก่กำรงอกของ
เมล็ดข้ำว ข้ำวโพดปำล์มต่ำงๆ ส้ม มะม่วง ขนุน เงำะ ล ำไย เป็นต้น 
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                  กำรงอกของเมล็ดน้อยหน่ำ 

ที่มำภำพ : https://f.ptcdn.info/827/025/000 

 

 

 

 

 

      กำรงอกของเมล็ดมะขำม 
        ที่มำภำพ : http://www.bansuanporpeang.com/files/images/user4941/DSC03316.JPG 

 

         
            กำรงอกของเมล็ดเงำะ 

ที่มำภำพ : http://upic.me/i/kq/img_0823_resize.jpg 

 

  มำชมตัวอย่ำงกำรงอก
ทั้ง  2 แบบกันเลยครับ 
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กิจกรรมที่ 2 
 
 

เรื่อง การงอกของเมลด็ 
 

 ค าช้ีแจง         ให้นักเรียนพิจารณาพืชในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นการงอกแบบใด 
                     โดยเขียนเครื่องหมาย     ลงในช่องว่าง  ( ข้อละ 1 คะแนน ) 

 
 
 
 

พืช งอกแบบยกใบเลี้ยงขึ้น งอกแบบไมย่กใบเลี้ยงขึ้น 
ตัวอย่าง     
  ละมุด 
  ส้ม 

 
 

 
 

 
1) เงำะ   
2) ถั่วลิสง   
3) มะม่วง   
4) ขนุน   
5) มะขำม   
6) น้อยหน่ำ   
7) ล ำไย   
8) ถั่วเขียว   
9) ข้ำวโพด   
10) ถั่วด ำ   
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                                        ใบความรู้ที่ 3   การพักตัวของเมล็ด 
 
 

 
การพักตัวของเมล็ด (seed dormancy) 

เมล็ดของพืชมักจะมีกลไกภำยใน เพ่ือควบคุมกำรงอกให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และฤดูกำลในธรรมชำติทั้งนี้เพ่ือควำมอยู่รอดของต้นอ่อน เมล็ดบำงชนิดถึงแม้จะมีสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมต่อกำรงอก แต่เมล็ดก็ไม่งอกเกิดกำรพักตัวของเมล็ด ส ำหรับควำมหมำยของกำรพักตัว 
ของเมล็ดนั้นหมำยถึงควำมล้มเหลวในกำรงอกหรือเมล็ดไม่งอก (failure to germinate) ทั้งๆ ที่ 
เมล็ดนั้น ยังมีชีวิตและสำมำรถท่ีจะงอกได้ แต่มีเมล็ดพืชบำงชนิดจะงอกตั้งแต่อยู่ในผล เช่น ขนุน 
มะละกอ ซึ่งเรียก กำรงอกแบบนี้ว่ำ (viviparous germination) 
 

                            สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดอาจเกิดจาก 
 

ก. ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับการงอก (environmental factors) ไม่เหมำะสม 
  ปัจจัยภำยนอกได้แก่ อุณหภูมิ ควำมชื้น ออกซิเจน และแสง 

ข. ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการงอก (internal factors) ได้แก่ 
 1.1 กำรพักตัวอันเนื่องจำกเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat dormancy) ซึ่งเก่ียวข้องกับ 
  1.1.1 กำรที่น้ ำไม่สำมำรถซึมผ่ำนไปได้ส่วนใหญ่เกิดจำกเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 

   เช่น เมล็ดพุทรำ 
 1.1.2 กำรที่ก๊ำซไม่สำมำรถซึมผ่ำนเข้ำออกได้ 
 1.1.3 เปลือกหุ้มเมล็ดหรือชั้น pericarp หนำแข็งท ำให้เมล็ดไม่สำมำรถงอกได้ 

 1.2 กำรพักตัวเนื่องจำกตัวของคัพภะเอง (embryo dormancy) กำรพักตัวแบบนี้มักจะ  
เกิดข้ึนจำกสำเหตุของคัพภะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแยกได้ดังนี้ 

 1.2.1 คัพภะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ (Immature embryo)  
 1.2.2 คัพภะต้องกำรอุณหภูมิต่ ำ (Chilling requirement)  
 1.2.3 สำรยับยั้งกำรงอก (germination inhibitors)  
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กำรพักตัวของเมล็ดพืชนั้น อำจเกิดจำกสำเหตุเพียงอย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำงประกอบกัน 
 1. เปลือกเมล็ดมีความหนา แข็ง หรือเป็นมัน ท ำให้น้ ำอำกำศไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำไปได้ 
เมล็ดจึงไม่งอก เช่น คูณ หำงนกยูง พุทรำ เป็นต้น 
 2. สาเหตุมาจากสภาพภายในเมล็ด เมล็ดพืชบำงชนิดมีสำรเคมีซึ่งสำมำรถยับยั้งกำรงอกของ 
เมล็ด ในบำงครั้งอำจเนื่องมำจำกต้นอ่อน( Embryo ) ยังเจริญไม่เต็มที่ หรืออยู่ในระยะพักตัว เช่น 
กล้วยไม้ กุหลำบ เป็นต้น 
 

การท าลายระยะพักตัวของเมลด็ 
 

กำรท ำลำยระยะพักตัวของเมล็ดมีจุดประสงค์เพ่ือต้องกำรให้น้ ำและออกซิเจน สำมำรถซึม 
ผ่ำนเปลือกของเมล็ดเข้ำไปได้ หรือท ำให้ต้นอ่อนพ้นระยะพักตัว สำมำรถงอกได้ กำรท ำลำยระยะ 
พักตัวท ำได้ คือ 
 

 1. การใช้เครื่องกล สำมำรถท ำได้หลำยวิธี โดยพิจำรณำถึงควำมสะอำดและปลอดภัย 
 ของเมล็ดแต่ละชนิด เช่น 

 ♣ วิธีฝนหรือถู โดยอำจถูเมล็ดด้วยหินหยำบ กระดำษทรำย ตะใบ หรือเครื่องขัดเมล็ด 
        เช่น รำชพฤกษ์ ถั่วพู เป็นต้น 

 ♣ กำรเจำะรูหรือตัดปลำยเมล็ด มักใช้กับเมล็ดที่มีขนำดโต เช่น หำงนกยูง มะม่วง ละมุด 
เป็นต้น 

 ♣กำรทุบหรือกะเทำะเอำเมล็ดออก มักใช้กับเมล็ดที่แห้งและหลวมตัว หรือคลอน  
        เช่น พุทรำ บัวหลวง เป็นต้น 
 
 
 

            2.วิธีการแช่เมล็ดในน้ า น ำเมล็ดมำแช่น้ ำพอท่วม ถ้ำเป็นเมล็ดที่ต้องแช่ค้ำงคืนควร 
              เปลี่ยนน้ ำทุก 24 ชั่วโมง 
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   3. การลวกน้ าร้อน นิยมใช้กับพืชที่มีเมล็ดแข็ง เช่น หำงนกยูงฝรั่ง พุทธรักษำ กระถิน 

 โดยน ำเมล็ดไปแช่น้ ำร้อน อุณหภูมิประมำณ 170 – 212 องศำฟำเรนไฮต์ ใช้น้ ำประมำณ  
 4 – 5 เท่ำของเมล็ด ( โดยปริมำตร ) นำน 2 – 5 นำที แล้วน ำเมล็ดไปแช่น้ ำเย็นประมำณ  
 12 – 24 ชั่วโมง 
 
 
    4. การใช้สารเคมี 

1.เมล็ดพืชที่นิยมใช้ คือ เมล็ดมันเทศ 
2. สำรเคมีที่นิยมใช้ ได้แก่ 

      ♣ กรดก ำมะถัน ระดับควำมเข้มข้นต่ำงกันตำมควำมเหมำะสม โดยทั่วไปแช่นำน 
ประมำณ 15 นำที อุณหภูมิ 20 – 80 องศำฟำเรนไฮต์ 

           ♣ กรดน้ ำส้ม ใช้ควำมเข้มข้น 1 : 5,000 โดยปริมำตร 

           ♣ กรดเกลือ 

           ♣ ด่ำงชนิดต่ำงๆ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์  
 
 
 

5. การเก็บเมล็ดไว้เป็นชั้นๆสลับกับวัตถุที่ใช้เพาะ ( Stratification )   
น ำเมล็ดที่แช่น้ ำแล้วมำผสมหรือเรียงสลับเป็นชั้นกับวัสดุเพำะ ในสภำพ 
ควำมชื้นสม่ ำเสมอ กำรระบำยอำกำศดี อุณหภูมิต่ ำ 32 – 40 องศำฟำเรนไฮต์ 
นำน 3 – 4 เดือน เมล็ดจะงอกเช่น กุหลำบ เป็นต้น 

ท ากิจกรรมต่อ
เลยนะครับ 
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กิจกรรมที่ 3 
 

 
                                    การพักตัวของเมล็ด 
 
ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้( ขอ้ละ 2 คะแนน ) 
 
1. เพราะเหตุใดเมล็ดพืชจึงมีการพักตัว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. จงยกตัวอย่างพืชท่ีมีระยะการพักตัวยาวนาน มา 2 ชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. จงยกตัวอย่างพืชท่ีมีระยะการพักตัวท่ีสั้น มา 1 ชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ในการท าลายระยะพักตัวของเมล็ด มีจุดประสงค์เพื่ออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. นักเรียนมีวิธีการท าลายระยะพักตัวของเมล็ดอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                     ใบความรู้ที ่4   วิธเีพาะเมล็ด 
 

 
จุดประสงค์ของกำรเพำะเมล็ดเพื่อต้องกำรขยำยพันธุ์หรือด ำรงพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ไป 

โดยทั่วไปนิยมใช้กับ ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก และไม้ผลบำงชนิด 
 

   การเพาะเมล็ด มี 2 วิธี  
 

 
 1. การเพาะในภาชนะ เหมำะส ำหรับงำนที่ต้องกำรต้นกล้ำในปริมำณไม่มำกนักท ำได้โดย 

 ♣ ภำชนะท่ีใช้อำจเป็นกระถำง ถุงพลำสติก กระบะเพำะ หรือภำชนะอ่ืนๆตำมแต่จะหำได้ 
   ควรมีน้ ำหนักเบำ ไม่แตกหรือผุพังง่ำย หำได้ง่ำย รำคำถูก ไม่เป็นพิษต่อพืชที่ใช้เพำะ มีขนำด 
   พอเหมำะ สะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำยและมีรูระบำยน้ ำออกได้สะดวก 

   ♣ วัสดุที่ใช้เพำะ ควรเป็นดินร่วนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้มีแร่ธำตุอำหำรเพียงพอ 
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก อุ้มน้ ำ มีน้ ำหนักเบำ สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย ตลอดจนปรำศจำก
โรคและแมลง 

    ♣ กำรเตรียมกระบะเพำะ ควรใส่วัสดุต่ำงๆเป็นชั้นๆ คือ 
 1. ชั้นที่ 1 บรรจุอิฐ หิน หรือดินเหนียวก้อนเล็กๆเรียงให้ได้ระดับ 
 2. ชั้นที่ 2 ใช้เศษหญ้ำหรือใยมะพร้ำววำงบนผิวหน้ำอิฐ หรือ หินดังกล่ำวแล้ว
เพ่ือให้มีกำรระบำยน้ ำ หรืออุ้มน้ ำไว้ได้เพียงพอ 
 3. ชั้นที่ 3 บรรจุดินผสมที่เตรียมไว้โดยให้ระดับดินต่ ำกว่ำของกระบะเล็กน้อย 
และควำมหนำของหน้ำดินอย่ำงน้อย 3 นิ้ว ปรับดินให้เรียบ 

    ♣ กำรหว่ำนเมล็ด ท ำได้ 2 วิธ ีคือ หว่ำนให้ทั่วกระบะ และหว่ำนเป็นแนวโดยโรยเมล็ด
ตำมควำมยำวของกระบะ วิธนีี้เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันมำก  

   ♣ กำรกลบเมล็ด โดยปกติควรกลบเมล็ดให้หนำประมำณ 2 – 3 เท่ำ ของเส้น 
 ผ่ำนกิจกรรมกลำงของเมล็ด แต่ถ้ำเป็นเมล็ดที่ต้องกำรแสงในกำรงอกควรกลบแต่เพียงบำงๆ 
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      2. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ วิธีท ำเม่ือต้องกำรต้นกล้ำในปริมำณมำกๆส่วนใหญ่จึง  
มักท ำในฤดูกำลเพำะปลูกปกติ ท ำได้โดย 

  ♣ กำรเตรียมแปลงเพำะ ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีวัชพืชน้อย มีควำมอุดมสมบูรณ์
พอสมควร ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรและแมลง โดยก ำจัดวัชพืชต่ำงๆให้หมด วำงแปลงตำม
แนวทิศเหนือ – ทิศใต้ ขนำดแปลงที่นิยมท ำคือ 1 x 5 ตำรำงเมตร 

  ♣ กำรเตรียมดินแปลงเพำะ ควรขุดดินยกเป็นรูปสำมเหลี่ยม เพ่ือตำกดินให้แห้ง 1 
สัปดำห์แล้วจึงใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปูนขำวบ้ำงเล็กน้อยผสมดินกับปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลง 
ย่อยดินให้มีขนำดเล็กๆโดยเฉพำะในระดับ 10 เซนติเมตร จำกผิวหน้ำแปลง แต่งรูปแปลงให้
สวยงำม ก่อนหวำนเมล็ดให้ใช้ปุ๋ยคอกเก่ำๆหว่ำนให้ทั่วแปลงแล้วรดน้ ำ ปุ๋ยคอกจะไปอุดช่อง
ดินป้องกันไม่ให้เมล็ดตกลงไปในดินลึกกินกว่ำเมล็ดจะงอกได้ 

  ♣ กำรหว่ำนเมล็ด ท ำได้ 2 วิธี คือ หว่ำนเป็นแนวตำมควำมกว้ำงของแปลงหรือ
หว่ำนทั่วทั้งแปลง ส ำหรับกำรหว่ำนเป็นแนวท ำเช่นเดียวกับกำรเพำะเมล็ดในกระบะเพำะ 

  ♣ กำรหว่ำนเมล็ดทั่วทั้งแปลง ท ำได้โดยน ำเมล็ดซึ่งเตรียมไว้แล้วมำหว่ำนให้ทั่วทั้ง
แปลงโดยพยำยำมหว่ำนให้สม่ ำเสมอท่ีสุด 

  ♣ กำรกลบเมล็ด โดยปกติควรกลบเมล็ดให้หนำประมำณ 2 – 3 เท่ำ ของเส้น 
ผ่ำนกิจกรรมกลำงของเมล็ด แต่ถ้ำเป็นเมล็ดที่ต้องกำรแสงในกำรงอกควรกลบแต่เพียงบำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังเหลือการดูแลรักษา 
ไปศึกษาต่อเลยครับ 
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การดูแลรักษา 
 
 
 

 1. กำรควบคุมควำมชื้นให้อยู่ระหว่ำง 30 – 60 เปอร์เซ็นต์ ควรจะรดน้ ำแปลงหรือกระบะ
เพำะ ทุกวัน เช้ำ – เย็น ระวังอย่ำรดน้ ำให้ชุ่มเกินไป เพรำะอำจเกิดโรคและแมลง
ระบำดได้ 

2. กำรควบคุมเกี่ยวกับกำรถ่ำยเทอำกำศ ควรให้มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี น้ ำไม่ขังและไม่มีกำร
สะสมก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เพรำะจะท ำให้เปอร์เซ็นต์กำรงอกลดลง 

3. ควรควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง 20 – 35 องศำเซลเซียส เพรำะถ้ำอุณหภูมิต่ ำอัตรำ
กำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำจะลดลง ท ำให้อำยุของต้นกล้ำเพ่ิมมำกข้ึน และเสียเวลำใน
กำรดูแลรักษำนำนขึ้น 

4. กำรท ำร่มให้ต้นกล้ำ จุดประสงค์เพ่ือป้องกันแสงและน้ ำฝนให้ต้นกล้ำ กำรท ำร่ม 
อำจท ำได้ง่ำยๆโดยใช้ทำงมะพร้ำว คลุมลงบนโครงไม้ โดยสูงจำกระดับพ้ืนดินประมำณ  

    80 – 90 เซนติเมตรเพ่ือให้บริเวณเหนือแปลงเพำะมีกำรระบำยอำกำศดี 
5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชในบริเวณแปลงเพำะ ในระหว่ำงที่ต้นกล้ำยังมีขนำดเล็กหรือยัง

ไม่พร้อมที่จะย้ำยไปปลูกนั้นควรมีกำรก ำจัดวัชพืช ตลอดจนฉีดยำป้องกันโรค        
และแมลงโดยสม่ ำเสมอต้นกล้ำที่แข็งแรงจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่ำต้นกล้ำที่
ไม่แข็งแรง 
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กิจกรรมที่ 4 
 

 
                                      การเพาะเมล็ด 
 
ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
 

   1. การเพาะเมล็ดท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย ( 3 คะแนน ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ภาชนะท่ีใช้ในการเพาะเมล็ดควรมีควรสมบัติอย่างไร จงอธิบาย ( 3 คะแนน ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    3. วัสดุที่ใช้ในการเพาะเมล็ดควรมีคุณสมบัติอย่างไร ( 4 คะแนน ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กิจกรรมที่ 5 
 

 
                                      การเพาะเมล็ด 
 
ค าชี้แจง          นักเรียนท ากิจกรรมต่อไปนี้ ( 10 คะแนน ) 
 
 
            1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเพ่ือท ำกำรเพำะเมล็ดพืช ( ไม้ยืนต้น ) 

ที่นักเรียนสนใจโดยท ำกำรเพำะในภำชนะ 
2. ดูแลรักษำเมล็ดจนกว่ำเมล็ดจะสำมำรถย้ำยปลูกได้ 
3. ให้นักเรียนบันทึกกำรเจริญเติบโตตั้งแต่เมล็ดงอกจนพร้อมย้ำยปลูก 
4. รวบรวมข้อมูล บันทึก และสรุปผลกำรตรวจสอบโดยจัดท ำเป็นรำยงำน 
5. ให้นักเรียนใช้เวลำในกำรทดสอบนอกเวลำเรียน 
6. ส่งรำยงำนและน ำเสนอกำรทดสอบใน 4 สัปดำห์ต่อไป 
 
***หมำยเหตุ พืชสำมำรถย้ำยปลูกได้เมื่อมีใบจริง 2- 3 ใบ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 

อีก 4 สัปดำห์เรำมีนัดกัน 
นะครับนักเรียน  
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
  ค าชี้แจง  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  มี 10 ข้อ  10 คะแนน 

  2. ให้ท ำเครื่องหมำย  (X)  ลงในช่องว่ำงให้ตรงข้อ  ก  ข  ค  หรือ  ง           
  ที่เห็นว่ำถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 1.ข้อใดเป็นผลดีของกำรขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรเพำะเมล็ด 
  ก. ได้ต้นพืชที่มีระบบรำกดี  
  ข. ได้ต้นพืชตรงตำมพันธุ์ 
  ค. ได้ต้นพืชที่มีขนำดสม่ ำเสมอ  
  ง. ถูกทุกข้อ 
 2. พืชบำงชนิดมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนำและแข็งจ ำเป็นต้องท ำอย่ำงไรก่อนเพำะ 

   ก. ตัดปลำยเมล็ด 
 ข. กำรฝนหรือถูให้เปลือกบำงลง (scarification) 
 ค. วิธีกำรแช่ด้วย สำรเคมีเพ่ือกระตุ้นกำรงอก เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 
 ง. ทุกข้อที่กล่ำวมำ 

3. เรำควรเลือกเมล็ดพันธุ์ในข้อใดมำเพำะ 
 ก. มีควำมชื้นสูง    
 ข. มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกร้อยละ 85 
 ค. เมล็ดลีบเล็ก ไม่ถูกแมลงท ำลำย   
 ง. เมล็ดใหญ่ เก็บไว้นำน 2 ปี 4.  
 
 
 
 
 
 



 26 
 
 

                                                                     จัดท ำโดย :  นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์ 

 

4. ข้อใดเรียงล ำดับขั้นตอนกำรเพำะเมล็ดได้ถูกต้อง 
1. กลบทับด้วยดินบำงๆให้ทั่ว 
2. หว่ำนหรือโรยเมล็ดเป็นแถว 
3. คลุมทับด้วยฟำงหรือหญ้ำแห้ง 
4. เตรียมดินผสมส ำหรับเพำะเมล็ด 

 ก. 2-4-1-3  ข. 2-4-3-1 
 ค. 4-2-3-1  ง. 4-2-1-3  
5. ดินลักษณะใดเหมำะส ำหรับกำรเพำะเมล็ด 
 ก. ดินร่วนผสมถ่ำนแกลบและปุ๋ยคอก   
 ข. ดินร่วนผสมขุยมะพร้ำว และปุ๋ยเคมี 
 ค. ดินทรำยผสมถ่ำนแกลบและปุ๋ยคอก   
 ง. ดินเหนียวผสมขุยมะพร้ำวและปุ๋ยเคมี 
6. พืชชนิดใดที่ไม่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ด 
 ก. มะม่วง   
 ข. ถั่วผักยำว 
 ค. แตงกวำ   
 ง. ผักคะน้ำ 
7. ข้อใดเป็นสำเหตุกำรพักตัวของเมล็ด 
 ก. เปลือกหุ้มเมล็ดหนำ   
 ข. เมล็ดมีสำรยับยั้งกำรงอก 
 ค.ไม่มีควำมชื้น อุณหภูมิและออกซิเจนเพียงพอ  
 ง. ถูกทุกข้อ 
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8.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. กำรเพำะเมล็ดจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเมล็ดพืชแต่ละชนิดก่อนท ำกำรเพำะเมล็ด 
 ข. กำรเพำะเมล็ดเป็นกำรทดลองหว่ำนไปท่ัวๆ เดี๋ยวก็ขึ้นได้เอง 
 ค. เปลือกหุ้มเมล็ดพืชส่วนมำกหลุดลอกได้ง่ำยไม่สำมำรถที่จะท ำหน้ำที่อะไรได้ 
 ง. กำรเพำะเมล็ดสำมำรถเพำะได้ในสภำพแวดล้อมทั่วไป 
9. กำรพักตัวเนื่องจำกเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat dormancy) พบได้ในพืชชนิดใด 
 ก. กับพืชที่มีสภำพแวดล้อมอุณหภูมิถ่ำยเทได้สะดวก 
 ข. กับพืชที่มีเปลือกบำงและนิ่ม หรือเมล็ดไม่มีเปลือกเป็นมัน ยอมให้น้ ำผ่ำนง่ำย 
 ค. กับพืชที่มีเปลือกหนำและแข็ง หรือเมล็ดที่มีเปลือกเป็นมัน ไม่ยอมให้น้ ำซึม 
 ง. กับพืชที่มีควำมต้ำนทำนโรคสูง 
10.  เมล็ดพืชชนิดใดที่ไม่ปรำกฏว่ำมีระยะพักตัวเลย 
 ก. เมล็ดมะขำม   
 ข. เมล็ดขนุน 
 ค. เมล็ดฟักทอง   
 ง.  เมล็ดนุ่น 
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เฉลยกิจกรรมที ่1 
 

เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 
 

 ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ในกระดาษค าตอบ ( ข้อละ 1 คะแนน ) 
 
1. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศ คือ 
    ตอบ 1. กำรขยำยพันธุ์เมล็ด                                                                              . 
2. ยกตัวอย่ำงพืชที่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ดมำ 3 ตัวอย่ำง 
    ตอบ 1. ข้ำว  ข้ำวโพด ผักชนิดต่ำงๆ ไม้ดอก                                                            . 
3. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศมีข้อดีอย่ำงไร บอกมำ 3 ข้อ 
    ตอบ 1. เพ่ิมปริมำณพันธุ์พืชได้มำกและรวดเร็ว                                                        . 
           2. สำมำรถขยำยพันธุ์ได้ง่ำยและสะดวกกว่ำวิธีกำรอ่ืนๆ                                        . 
           3. สำมำรถผสมพันธุ์และขยำยพันธุ์ได้เองตำมธรรมชำติ                                        . 
           4. ประโยชน์ในกำรผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์เพ่ือสร้ำงพันธุ์ใหม่                             . 
           5. ใช้ในกำรเตรียมต้นตอส ำหรับติดตำ ต่อกิ่ง เสียบยอด และทำบกิ่ง                         . 
           6. เก็บรักษำไว้ได้นำน                                                                               . 
           7. ได้ต้นพืชที่มีระบบรำกดี                                                                          . 
           8. ต้นพืชมักไม่ติดเชื้อรำจำกต้นแม่                                                                 . 
           9. เสียค่ำใช้จ่ำยและเครื่องมืออุปกรณ์น้อย                                                        . 
           10. สะดวกในกำรขนส่งไกลๆ                                                                        . 
4. กำรขยำยพันธุ์พืชโดยใช้เพศมีข้อเสียอย่ำงไร บอกมำ 3 ข้อ 
    ตอบ 1. กลำยพันธุ์ได้ง่ำย เพรำะต้นที่เกิดจำกกำรผสมพันธุ์                                          . 
           2. ล ำต้นสูงใหญ่ไม่สะดวกในกำรเก็บเกี่ยวและดูแลรักษำ                                      . 
           3. ให้ผลผลิตช้ำ ต้องเสียเวลำเลี้ยงดูนำน                                                         . 
           4. ปลูกได้จ ำนวนน้อยต้นในพื้นที่ที่เท่ำกันกับกำรปลูกโดยวิธีอ่ืนเนื่องจำกต้นใหญ่ต้องใช้  .. 
ระยะห่ำงในกำรปลูก                                                                                           . 
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5. จงยกตัวอย่ำงพืชที่ไม่นิยมขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ด มำ 2 ตัวอย่ำง 
    ตอบ  มะม่วง ทุเรียน เงำะ                                                                              . 
6. ในกำรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ควรค ำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง 
    ตอบ 1. ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บเกี่ยว                                                       . 
           2. วิธีกำรเก็บเกี่ยว                                                                                . 
7. เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีควำมมีลักษณะอย่ำงไร 
    ตอบ 1. ตรงตำมพันธุ์                                                                                    . 
           2. ควำมสำมำรถในกำรงอกสูง                                                                   . 
           3. ปรำศจำกโรคและแมลง                                                                       . 
           4. ปรำศจำกสิ่งเจือปน                                                                            . 
8. ในกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชควรค ำนึงถึงปัจจัยใดบ้ำง 
    ตอบ 1. สภำพควำมเป็นมำของเมล็ด                                                                  . 
           2. ควำมชื้น                                                                                         . 
           3. อุณหภูมิ                                                                                         . 
9. เพรำะเหตุใดกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชจึงนิยมเก็บในภำชนะท่ีมิดชิด 
    ตอบ 1. ป้องกันไม่ให้เกิดควำมชื้น                                                                      . 
10. กำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกวิธี ควรเก็บอย่ำงไร จงอธิบำย 
    ตอบ 1. บรรจุลงในภำชนะท่ีสำมำรถปิดมิดชิด และมีอุณหภูมิต่ ำ                                  . 
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เฉลยกิจกรรมที ่2 
 
 

เรื่อง การงอกของเมลด็ 
 

 ค าช้ีแจง         ให้นักเรียนพิจารณาพืชในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นการงอกแบบใด 
                     โดยเขียนเครื่องหมาย     ลงในช่องว่าง  ( ข้อละ 1 คะแนน ) 

 
 
 
 

 

พืช งอกแบบยกใบเลี้ยงขึ้น งอกแบบไมย่กใบเลี้ยงขึ้น 
ตัวอย่าง     
  ละมุด 
  ส้ม 

 
 

 
 

 
1) เงำะ   
2) ถั่วลิสง   
3) มะม่วง   
4) ขนุน   
5) มะขำม   
6) น้อยหน่ำ   
7) ล ำไย   
8) ถั่วเขียว   
9) ข้ำวโพด   
10) ถั่วด ำ   
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เฉลยกิจกรรมที ่3 
 

 
                                    การพักตัวของเมล็ด 
 
ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้( ขอ้ละ 2 คะแนน ) 
 
1. เพราะเหตุใดเมล็ดพืชจึงมีการพักตัว 
    ตอบ 1. เปลือกหุ้มเมล็ดมีควำมหนำ                                                                      . 
          2. สภำพภำยในเมล็ด เมล็ดพืชบำงชนิดมีสำรเคมีซึ่งสำมำรถยับยั้งกำรงอกของเมล็ด       . 
             ในบำงครั้งอำจเนื่องมำจำกต้นอ่อน( Embryo) ยังเจริญไม่เต็มที่                           . 
2. จงยกตัวอย่างพืชท่ีมีระยะการพักตัวยาวนาน มา 2 ชนิด 
    ตอบ 1. พุทธำ  หำงนกยูง                                                                                  . 
3. จงยกตัวอย่างพืชท่ีมีระยะการพักตัวท่ีสั้น มา 1 ชนิด 
    ตอบ 1. มะละกอ                                                                                            . 
4. ในการท าลายระยะพักตัวของเมล็ด มีจุดประสงค์เพื่ออะไร 
    ตอบ 1. ต้องกำรให้น้ ำและออกซิเจน สำมำรถซึมผ่ำนเปลือกของเมล็ดเข้ำไปได้                    . 
              หรือท ำให้ต้นอ่อนพ้นระยะพักตัว สำมำรถงอกได้                                           . 
 5. นักเรียนมีวิธีการท าลายระยะพักตัวของเมล็ดอย่างไร 
    ตอบ 1. กำรท ำลำยด้วยเครื่องกลง่ำยๆ เช่น กำรทุบ                                                   . 
          2. กำรแช่น้ ำ                                                                                           . 
          3. กำรลวกน้ ำร้อน                                                                                    . 
          4. กำรใช้สำรเคมี                                                                                      . 
          5. กำรเก็บเมล็ดไว้เป็นชั้นๆสลับกับวัตถุที่ใช้เพำะ                                                 . 
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เฉลยกิจกรรมที ่4 
 

 
                                      การเพาะเมล็ด 
 
ค าช้ีแจง        ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
 

   1. การเพาะเมล็ดท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย ( 3 คะแนน ) 
    ตอบ 1. กำรเพำะในภำชนะ เหมำะส ำหรับงำนที่ต้องกำรต้นกล้ำในปริมำณไม่มำกนัก            . 
          2. กำรเพำะเมล็ดในแปลงเพำะ วิธีท ำเม่ือต้องกำรต้นกล้ำในปริมำณมำกๆ                   . 
2. ภาชนะท่ีใช้ในการเพาะเมล็ดควรมีควรสมบัติอย่างไร จงอธิบาย ( 3 คะแนน ) 
    ตอบ 1. น้ ำหนักเบำ                                                                                        . 
          2. ไม่แตกหรือผุพังง่ำย                                                                               . 
          3. หำได้ง่ำยและรำคำถูก                                                                             . 
          4. ไม่เป็นพิษต่อพืชที่ใช้เพำะ                                                                         . 
          5. มีขนำดพอเหมำะ สะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำย                                                   . 
          6. มีรูระบำยน้ ำออกได้สะดวก                                                                      . 

    3. วัสดุที่ใช้ในการเพาะเมล็ดควรมีคุณสมบัติอย่างไร ( 4 คะแนน ) 
    ตอบ 1. ควรเป็นดินร่วนผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้มีแร่ธำตุอำหำรเพียงพอ                         . 
          2. อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก                                                                           . 
          3. อุ้มน้ ำ มีน้ ำหนักเบำ สะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย                                                 . 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
  1 = ข 6 = ก 
  2 = ก  7 = ง   
  3 = ง  8 = ก 
  4 = ก  9 = ข 
  5 = ง 10 = ค 

      
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
  1 = ก 6 = ก 
  2 = ง  7 = ง   
  3 = ข  8 = ก 
  4 = ง  9 = ค 
  5 = ก 10 = ข 
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แบบบันทึกคะแนน 
 
 

ชื่อ..................................................................ชั้น ม.3 เลขที่......กลุ่มท่ี.............. 
 
 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ก่อนเรียน 10  
หลังเรียน 10  

 
กิจกรรมที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป 

1. 10     ผ่ำน        ไม่ผ่ำน 
2. 10     ผ่ำน        ไม่ผ่ำน 

3. 10     ผ่ำน        ไม่ผ่ำน 

4. 10     ผ่ำน        ไม่ผ่ำน 

5. 10    ผ่ำน        ไม่ผ่ำน 
 
 

     
 

 
 
 

นักเรียนบันทึกคะแนนกำรท ำแบบทดสอบและ
แบบกิจกรรมลงในช่อง “คะแนนที่ได”้ 

พร้อมทั้งประเมินกำรผ่ำนเกณฑ์ 80%  ด้วยนะคะ 
โดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ก ำหนดให้ 


