
 
 

                        เร่ือง    การสืบพันธุของพืชดอก 
                       วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 

        ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1           
                       

 
 

 
 
                             นางสาวดวงนภา     บานชื่น             
              กลุมสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี 
                                       โรงเรียนปทุมวิไล 
 



 
 

คํานํา 
            
                    บทเรียนสําเร็จรูปน้ี  ไดจดัทําข้ึนเพื่อใชในการศึกษาคนควา เก่ียวกับ  เรื่อง การสืบพันธุ 
ของพืชดอก   โดยมีเน้ือหาและวิธีการเรียนรูท่ีเขาใจงาย   สามารถคนควาดวยตัวเอง  ชวยใหนักเรียน
พัฒนาการเรียนรู     ดวยประสบการณ   ชวยใหครูผูสอนแกไขปญหา  เก่ียวกับผูเรียน ท่ีขาดทักษะใน
การเรียนรู   เขาใจยาก    อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนรูจกัความคิดรวบยอด    และนํามาทดสอบ
ความเขาใจโดยทํากิจกรรม  ท่ีกําหนดไว  มีส่ิงเรามากระตุนใหผูเรียนสนใจ  
                ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา  ชุดบทเรียนสําเร็จรูปท่ีจัดทาํข้ึน  จะมีประโยชนสําหรับผูเรียน 
 ที่ตองการเรียนรูอยางงาย  จนกระท่ังคนพบความรู ดวยตัวเองและเกิดทักษะ  กระบวนการเรียนรู 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
                                                                                                       นางสาวดวงนภา    บานช่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คําชี้แจง 

                    
 
 
             บทเรียนสําเร็จรปู เรื่องการสืบพันธุของพชืดอกชุดน้ี  ไดจัดทําข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1     โดยการจัดทําได  กําหนดเนื้อหา  ตัวอยาง   แบบทดสอบกอนเรียน 
และแบบทดสอบหลังเรียน     เก่ียวกับเรื่อง    สวนประกอบของดอก     ประเภทของดอก   และ 
การะบวนการสืบพันธุ 
                     ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา   และทํากิจกรรมตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  เปนการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน  ท่ีจะคนควาหาคําตอบ  และผูเรียนสามารถประเมินผลการ
เรียนไดดวยตนเองในทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    แบบทดสอบกอนเรียน  
                                           เร่ือง        การสืบพันธุของพืชดอก 
          คําช้ีแจง        จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว      
         1. สวนใดของพืชท่ีมีความสําคัญตอการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
              ก.  ราก  ข. ดอก   ค.ใบ   ง.ลําตน 
         2. กล่ินหอมของดอกไมมาจากสวนประกอบใดของดอก 
              ก.  เกสรตัวเมีย ข.กลีบดอก  ค. เกสรตัวผู  ง. ลําตน 
         3.สวนประกอบของดอกไม ขอใดมีความสําคัญมากที่สุดในการสืบพนัธุ 
              ก.กลีบเล้ียง    กลีบดอก   ข. กานชูดอก      เกสรตัวเมีย 
              ข. เกสรตัวผู   เกสรตัวเมีย   ง. เกสรตัวเมีย    กลีบดอก 
          4. ดอกไมในขอใดเปนดอกครบสวนท้ังหมด 
              ก.ดอกอัญชัน    ดอกกุหลาบ   ข. เฟองฟา     กลวยไม 
              ค. บัว        ดอกหนาวัว                                    ง.  จําปา       ชบา 
          5.ดอกไมในขอใดเปนดอกไมสมบูรณเพศ 
              ก. ดอกชงโค  ข. ดอกหนาวัว  ค. กุหลาบ  ง.ดอกการะเวก 
          6. การที่ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย เรียกวาอะไร 
             ก.การปฏิสนธ ิ ข.การผสมพันธุ ค.การถายละอองเรณู ง.การแบงเซลล 

  7.ดอกไมที่มีสีหลากหลาย  สวยงาม มีกล่ินหอม  จะไดมาจากการถายละอองเกสรโดยใช 
ปจจัยในขอใดมากที่สุด 
   ก. ลม   ข.แมลง  ค.นํ้า   ง.มนุษย 
 8.สวนใดของดอกท่ีหอหุม ปองกันอันตรายสวนในของดอก 
   ก.ฐานรองดอก  ข. กลีบเล้ียง  ค. กานชูดอก  ง.เกสรตัวผู 
9. สวนใดของดอกหลังการปฏิสนธิ เจริญเปนเปลือกและเน้ือของผล 
   ก. ผนังรังไข  ข.กลีบดอก  ค.ออวุล  ง.เกสรตัวผู 
10.สวนใดของดอกเมื่อปฏิสนธิแลว เห่ียวแหง สลายไป 
   ก. ไข   ข.กลีบดอก  ค. รังไข  ง.ออวุล 



                           
 

 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 
 
 

1. ข 
2. ข 
3. ค 
4. ก 
5. ข 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ก 

10. ข 
 
 
 

                                        
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

   
 

                   
 
            
             1. อธิบายหนาที่และโครงสรางสวนประกอบของพืชดอกได 
             2. จําแนกประเภทของพืชดอกได 
             3. อธิบายวิธีการและข้ันตอนการสืบพันธุของพืชดอกได 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 



 
 
 
                                                                                                     

                                                                                                           
 
                        ดอก  ( flower)  เปนอวัยวะสืบพนัธุของพืชที่เปลีย่นแปลงมาจากใบหรือกิ่ง 
               ดอกบางชนิดมีสีสวยงาม      บางชนิดมีกลิ่นหอม   ดอกของพชืประกอบดวยสวนตางๆ 
              ไดแก        กลีบเลี้ยง      กลีบดอก     เกสรตัวผู      เกสรตัวเมีย 

 

 
 
 
 

                                         
                       

1. สวนประกอบของดอกมีกี่สวน.............................................................................................. 
2.มาชวยกันเรยีงสวนประกอบของดอก  จากสวนที่อยูดานในไปยังสวนท่ีอยูดานนอกสุดกันครับ 
............................................................................................................................................... 

   มารูจักสวนประกอบของดอกไมกันคะ 

    โครงสรางของดอก 

มาชวย.....ผมตอบ
คําถามหนอยครับ 

กรอบที่ 1  



 

                                                                                                                    
                          ตัวอยางสวนประกอบของดอกไม 
 

          1. กลีบดอก                                                                                   2. กลีบเลี้ยง                                

                                                             
            
       มีสีสวยงาม  กลิ่นหอม ชวยลอแมลง                                     -  ชวยหอหุมสวนที่อยูดานในของดอก 
                                                                                                        -  ปองกันอันตรายจากแมลง 
 
3. เกสรตัวผู  เปนอวัยวะสรางเซลลสืบพนัธุ                                 4. เกสรตัวเมีย  สรางเซลลสืบพนัธเพศเมีย 
ประกอบดวย  1.อับละอองเรณู                                         ประกอบดวย        1.  ยอดเกสรตัวเมีย   2.  กานเกสรตัวเมีย 

                       2. กานชูอับละอองเรณ ู                                                      3 . รังไข                 4.ออวุล  
                                                                                                                  

                                                                      
 
 

                                                 มาตอบคําถามกันดีกวา   
1.สวนใดของพืชที่นํามาสกดั  เปนน้ําหอม 
ก.กลีบดอก  ข.เกสรตัวผู  ค.เกสรตัวเมีย  ง.กลีบเลีย้ง 
2.ดอกสมบูรณเพศตองมีสวนประกอบใด 
ก.เกสรตัวผู   เกสรตัวเมีย    ข. กลีบเลี้ยง        กลีบดอก 
ค.กลีบดอก    เกสรตัวผู    ง.เกสรตัวเมีย     กลีบเลี้ยง 

สวนประกอบแตละสวนมีความสําคัญอยางไร  ? 

กลีบดอก 
กลีบเลี้ยง 

กรอบที่ 2 



                                                                                                              
 
 
 

                                                                                                                                          
 
     1.  ดอกสมบูรณเพศ  ( perfect flower) 
            หมายถึง   ดอกท่ีมีทัง้เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน 
เชน  ดอกบัว     ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  ดอกการะเวก  ดอกมะเขือ    ดอกอัญชัน  ดอกชงโค  ดอกจําปา 
    2.ดอกไมสมบูรณเพศ  ( imperfect  flower ) 
         หมายถึง   ดอกท่ีมีเฉพาะเกสรตัวหรอืเกสรตัวเมียเพียงอยางเดียว     เชน ดอกหนาววั    ดอกขาวโพด 
ดอกตําลงึ   ดอกแตงกวา 
                           ดอกสมบูรณเพศ                                                                 ดอกไมสมบูรณเพศ 
                                                                                             

                     
 
 

                                   
 

                   

ประเภทของดอก 
       ใชเกสรตัวผูและ    
เกสรตัวเมียเปน
เกณฑ

กรอบที่ 3 

   ชวยบอกหนอยคะ... 
 หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 คือ   
อะไร? 

หมายเลข 1 คือ......................................... 
หมายเลข   2  คือ....................................... 



          
    

                                                                                                                                              
 1. ดอกครบสวน  ( complete flower ) 
 หมายถึง  ดอกที่มีสวนประกอบครบทุกสวน คือ กลีบเลีย้ง กลีบดอก   เกสรตัวผู   เกสรตัวเมีย 
ไดแก    ดอกชงโค  ดอกแพงพวย  ดอกบัว  ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  ดอกกุหลาบ  ดอกพูระหง  ดอกตอยต่ิง 
 

                               
 
 
2.ดอกไมครบสวน  ( imcomplete flower ) 
หมายถึง    ดอกที่มีสวนประกอบไมครบทกุสวน  อาจจะมีสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งขาดหายไป 
ไดแก     ดอกกลวยไม       เฟองฟา     มะละกอ  ดอกตําลึง  ดอกบานเย็น    ดอกหนาวัว 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ก. ดอกบวบ            ข. ดอกชงโค              ค.   ดอกจําป        ง. ดอกอัญชัน     ง.ดอกตอยต่ิง 
                               ตอบ         .................................................................................... 

ประเภทของดอก 
กรอบที่ 4 

 ใชสวนประกอบของ
ดอกเปนเกณฑ 

   ดอกกุหลาบ                                     ดอกตอยต่ิง                        ดอกบัว                             ดอกอัญชัน 

ดอกหนาววั                 ดอกกลวยไม                      ดอกเฟองฟา                                         ดอกมะละกอ 

ดอกไมชนิดใดบางที่เปนดอกครบสวน 



                         
                                                
คือ การสืบพันธุที่ตองมีการผสมระหวางสเปรมกับไข   ซ่ึงมีอยูในสวนของดอก 

                                    

                             
 
 
 
     การถายละอองเรณู คือ การท่ีละองเรณมูาตกบนยอดเกสรตัวเมีย 
                            วิธกีารถายละอองเรณู มี 2 ประเภท  
 1. การถายละอองเรณใูนดอกเดยีวกัน                     การท่ีละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ในดอกเดียวกนั 
                                                                             

 
2.การถายละอองเรณูขามดอก                      การท่ีละอองเรณไูปตกบนยอดเดสรตัวเมียอีกดอกหนึ่ง 
 

                                   
                การถายละอองเรณูขามตน                                               การถายละอองเรณูในตนเดยีวกนั 
 
                

                           มาตอบคําถามกันคะ   
 
             1. การถายละอองเกสรปลิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมีย เรยีกวาอะไร............................................. 
             2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชมีสวนประกอบที่สําคัญ คืออะไร....................................... 

กรอบที่ 5 
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ

 มารูจักกับการ 
ถายละอองเรณูกัน  คะ 

การถายละอองเรณูใน 
ดอกเดยีวกัน 



 
 
 
                1.  ลม 

                                                 
 
               2.  สัตว ไดแก   แมลง    นก 
 

                                      
 
           3.   นํ้า                                                                         4.  คน             

                                                                               
                     
                         
                                                             
  

                       
 
             1. การถายละอองเรณูขอใดที่ตางจากขออ่ืน 
               ก. แมลง  ข. น้ํา   ค. คน  ง. ลม 
            2. การถายละอองเรณูแบบใดสามารถเลือกลกัษณะของพืชตามท่ีกําหนดไวได 
              ก. แมลง  ข. น้ํา   ค. คน  ง. ลม 

กรอบที ่6 

ปจจัยที่ชวยใน การถายละอองเรณู 

ชวยหนูตอบคําถาม
หนอย..นะคะ 



                   
     
 
                  การปฏิสนธิ  คือ  การรวมกันของเซลลสืบพนัธุเพศผูและเพศเมีย 
                                                      ข้ันตอน 
                   1. เม่ือละอองเกสรมาตกบนยอดเกสรตัวเมีย   จะงอกหลอดยาวออกมาซึง่ภายในมีเสปรมอยู 
                  2.หลอดยาวจะชอนไช ลงไปในกานเกสรตัวเมีย ไปยังสวนของรังไข 
                  3.ในรังไขมีไข  และโพลารบอด ี   และเกดิการรวมกันระหวางไข กับสเปรม   และ  สเปรมกับโพลารบอดี 

 

 
 

                                                         
           1.  การปฏิสนธิของพชืดอกเกิดข้ึนเม่ือใด 
                ก. รงัไขเจริญเปนผล                                ข. ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย 
               ค. ไขออนเจรญิเปนเมลด็                         ง.  เซลลสืบพนัธุเพศผูผสมกับเซลลสืบพนัธุเพศเมีย     
           2. ลําดบัข้ันการผสมพืชดอก คือขอใด 
            ก.  ไซโกต              เอ็มบรโิอล            การปฏิสนธิ        
            ข. การปฏิสนธิ               การถายละอองเรณู             การงอกของละอองเรณ ู
            ค. การถายละอองเรณู                 การงอกของละอองเรณู             การปฏิสนธ ิ
           ง.   การงอกของละอองเรณู                   การถายละอองเรณู                        การปฏิสนธ ิ
 

กรอบท่ี 7 การปฏิสนธิของพืชดอก 

มา ตอบคําถาม ........กันเถอะ 



 
 
 
 

                      
 
                 
 
                 รังไข                           ผล                                          ออวุล                         เมล็ด 
              
             ผนังรงัไข                    เน้ือผลไม/เปลือก                       ไข                              ตนออน 
 
             โพลารบอดี                       เอนโดรสเปรม                    กลีบเลี้ยง  กลีบดอก                          เห่ียวแหงไป 
 
    

                                                          
 

 
 

 
                          1.  เอนโดรสเปรม ไดมาจากสวนใด............................................................................... 
                                2. ยอดเกสรตัวเมียหลงัจากการปฏิสนธิ จะเจรญิเปนสวนใด.......................................... 
                                3.  ตาของสับปะรดเปนการเปลีย่นแปลงมาจากสวนใด................................................... 

กรอบที่ 8 

การเปลีย่นแปลงหลัง
การปฏิสนธ ิ

มาชวยกันตอบคําถามหนอย .............



                                                        
 
 
               
               การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  หมายถึง การสืบพันธุท่ีไมตองมีการรวมกันของเซลลสืบพันธุ 
                ไดแก     การใชสวนตางๆ ของพืช เชน  ราก   ตา    ใบ  ลําตน    
                 โดยใชวิธี  การตอนกิ่ง        ตอกิ่ง         ปกชํา           การติดตา 

                      
 
 

          
 
                 

           
 
                      1.  พืชดอกชนดิใดท่ีสามารถไดพืชตนใหมจากการงอกของรากบริเวณใบ 
                                ก. กุหลาบ  ข.กุหลาบหิน  ค.เบญจมาศ ง. กลวยไม 
                     2. พืชดอกชนดิใดนยิมขยายพนัธุดวยการติดตา 
                                ก.กุหลาบ  ข. มะล ิ   ค. กลวยไม ง.พุทธรักษา 
 

กรอบที่ 9 
การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ

ชวยผมตอบคําถาม
ดวย...ครับ 



                                        
                                     
                      เรือ่ง        การสืบพันธุของพืชดอก   
             1. ดอกเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการสืบพนัธุ ประกอบดวย กลีบเล้ียง  กลีบดอก  
        เกสรตัวผู    เกสรตัวเมีย     
               2.  ประเภทของดอก  
                -     โดยใชเกณฑการมีเกสรตัวผูและตัวเมีย แบงเปน 
                       ดอกสมบูรณเพศและดอกไมสมบูรณเพศ   
               -       โดยใชสวนประกอบของดอกเปนเกณฑ  แบงเปน 
                      ดอกครบสวน         และดอกไมครบสวน 
             3. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีข้ันตอนดังน้ี 
                1.  การถายละอองเรณู                         
               2. การงอกของหลอดละอองเรณู 
                3.  การปฏิสนธิ                                   
               4.  การเปล่ียนแปลงหลังการปฏิสนธิ 
                     ออวุล   เปน เมล็ด              รังไข เปน ผล           ผนังรังไข เปน เน้ือผลไม 
             4. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  มีวิธีการตางๆโดยใชสวนประกอบของพืช 
              1. การติดตา          2. การตอนก่ิง         3. การปกชํา       4. การเสียบยอด    5.การใชสโตลอน 
 
  

                  
             
 



                         
                                                                         
                 กรอบท่ี 1            1.    4  สวน 
                                            2.  กลีบเล้ียง       กลีบดอก    เกสรตัวผู        เกสรตัวเมีย 
                 กรอบท่ี 2           1.  ก  .กลีบดอก               2.  ก. เกสรตัวผู     เกสรตัวเมีย 
                 กรอบท่ี  3          หมายเลข 1  เกสรตัวผู 
                                           หมายเลข 2  เกสรตัวเมีย 
                 กรอบท่ี 4          ดอกชงโค         ดอกอัญชัน        ดอกตอยติ่ง 
                 กรอบท่ี 5          1. การถายละอองเรณู 
                                           2. เกสรตัวผู       เกสรตัวเมีย 
                กรอบท่ี 6          1.  ค. คน               2.   ค.  คน 
                กรอบท่ี 7           1. ง. เซลลสืบพันธุเพศผูผสมกับเซลลสืบพันธุเพศเมีย   
                                                2. ค.  การถายละอองเรณู                 การงอกของละอองเรณู             การปฏิสนธ ิ
                   กรอบที่  8          1. ไข  +  โพลารบอด ี
                                              2. เห่ียวแหง 
                                              3. กลีบดอก 
                    กรอบที่ 9         1. ข. กุหลาบหิน 
                                             2. ก. กุหลาบ 
 
 

 
 
 



แบบทดสอบหลังเรียน  
                                           เร่ือง        การสืบพันธุของพืชดอก 
          คําช้ีแจง        จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว      
         1. สวนใดของพืชท่ีมีความสําคัญตอการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
              ก.  ราก  ข. ดอก   ค.ใบ   ง.ลําตน 
         2. กล่ินหอมของดอกไมมาจากสวนประกอบใดของดอก 
              ก.  เกสรตัวเมีย ข.กลีบดอก  ค. เกสรตัวผู  ง. ลําตน 
         3.สวนประกอบของดอกไม ขอใดมีความสําคัญมากที่สุดในการสืบพนัธุ 
              ก.กลีบเล้ียง    กลีบดอก   ข. กานชูดอก      เกสรตัวเมีย 
              ข. เกสรตัวผู   เกสรตัวเมีย   ง. เกสรตัวเมีย    กลีบดอก 
          4. ดอกไมในขอใดเปนดอกครบสวนท้ังหมด 
              ก.ดอกอัญชัน    ดอกกุหลาบ   ข. เฟองฟา     กลวยไม 
              ค. บัว        ดอกหนาวัว                                    ง.  จําปา       ชบา 
          5.ดอกไมในขอใดเปนดอกไมสมบูรณเพศ 
              ก. ดอกชงโค  ข. ดอกหนาวัว  ค. กุหลาบ  ง.ดอกการะเวก 
          6. การที่ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย เรียกวาอะไร 
             ก.การปฏิสนธ ิ ข.การผสมพันธุ ค.การถายละอองเรณู ง.การแบงเซลล 

  7.ดอกไมที่มีสีหลากหลาย  สวยงาม มีกล่ินหอม  จะไดมาจากการถายละอองเกสรโดยใช 
ปจจัยในขอใดมากที่สุด 
   ก. ลม   ข.แมลง  ค.นํ้า   ง.มนุษย 
 8.สวนใดของดอกท่ีหอหุม ปองกันอันตรายสวนในของดอก 
   ก.ฐานรองดอก  ข. กลีบเล้ียง  ค. กานชูดอก  ง.เกสรตัวผู 
9. สวนใดของดอกหลังการปฏิสนธิ เจริญเปนเปลือกและเน้ือของผล 
   ก. ผนังรังไข  ข.กลีบดอก  ค.ออวุล  ง.เกสรตัวผู 
10.สวนใดของดอกเมื่อปฏิสนธิแลว เห่ียวแหง สลายไป 
   ก. ไข   ข.กลีบดอก  ค. รังไข  ง.ออวุล 
 



 
 

                      เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

1. ข 
2. ข 
3. ค 
4. ก 
5. ข 
6. ค 
7. ง 
8. ข 
9. ก 

10. ข 
 
 

                                           
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


