
 

บทที่ 4 
สวนตาง ๆ ของพืช 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 4 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธิบายลักษณะและสวนประกอบของราก ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ดได 
2. สามารถอธิบายประเภทของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดได 
3. สามารถอธิบายความแตกตางประเภทของราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ดได 
4. สามารถเขาใจสวนตางของพืชที่เกี่ยวของกับการผสมพันธุพืชได 
5. สามารถประยุกตความรูที่ไดมาใชในการปรับปรุงพันธุพืชได 

 
เนื้อหาในบทที่ 4 ประกอบดวย 
1. ราก (Root) 
2. ชนิดราก 
3. ลําตน 
4. ใบ  
5. ดอก 
6. ผล 
7. เมล็ด 
8. บทสรุป 
9. แบบประเมินผลทายบท 
10. เฉลยแบบประเมินผลทายบท 
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4.1 ราก (Root)  
ราก หมายถึงอวัยวะของพืชที่เจริญมาจากรากแรกเกิด (radicle) ของเอ็มบริโอ

ภายในเมล็ด ปกติรากเจริญลงไปในดินในทิศทางตามแรงดึงดูดของโลก รากไมมีขอและ
ปลอง สวนมากไมมีสีเขียว รากทําหนาที่ยึด พยุงและค้ําจุนลําตนใหติดกับพื้นดิน ดูดนํ้า
และอาหาร นําน้ําและอาหารไปยังสวนตาง ๆ ของลําตนและใบ นอกจากนี้รากยัง
เปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะไปทําหนาที่พิเศษอื่น ๆ เชน เก็บสะสมอาหาร ยึดเกาะ 
สังเคราะหแสง เปนตน 
 
4.2 ชนิดของราก  

ถาอาศัยการจําแนกประเภทของรากโดยอาศัยจุดกําเนิด สามารถแบงรากไดเปน 
3 ชนิด ดังน้ี 

1. รากแกว (primary root or tap root) เปนรากที่เกิดโดยตรงมาจากราก 
แรกเกิดของเอ็มบริโอ เปนรากขนาดใหญ ทําหนาที่เปนรากหลักของพืช รากนี้จะพุงตรง
ลงสูดินเร่ือย ๆ โคนของรากโตและตอนปลายจะเรียวเล็กลง พบในใบเลี้ยงคูเปนสวนใหญ 
สวนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว รากแกวมีอายุสั้น ซ่ึงจะเจริญในชวงแรกแลวสลายไป 

2. รากแขนง (secondary root or lateral root) เปนรากที่เกิดแตกออกมา 
จากรากแกว มักจะงอกเอียงลงในดินหรือเกือบขนานไปกับผิวดิน รากประเภทนี้รวมถึง
รากที่แตกแขนงออกไปอีก และมีขนาดเล็กลดหลั่นไปตามลําดับ 

3. รากพิเศษ (adventitious root) เปนรากที่ไมไดเกิดจากรากแรกเกิดหรือ 
รากแขนงของรากแกว แตเกิดมาจากสวนตาง ๆ ของพืช รากอาจจะงอกออกจากโคนตน 
ขอ กิ่งและใบของพืช รากเหลานี้อาจจําแนกประเภทยอยลงไปไดอีก แลวแตรูปรางและ
หนาที่ เชน รากของกลวยไม ออย ขาวโพด ไทร โกงกาง เปนตนนอกจากนี้อาจจําแนก
ประเภทของรากเปนระบบตาง ๆ ดังน้ี 
1. ระบบของรากที่อยูใตดิน การจําแนกประเภทนี้แบงรากไดเปน 2 ระบบ  
(ภาพที่ 4.1) ไดแก 
 1.1 ระบบรากแกว (primary root system or tap root system) ระบบน้ี
ประกอบดวยรากแกวที่เจริญมาจากรากแรกเกิดเปนรากที่มีขนาดใหญที่สุดเจริญไดดีที่สุด 
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และจะมีรากแขนงเจริญแตกออกไปจากชั้นเพริไซเคิล ของรากแกว ไดแก ระบบรากของ
พืชจิมโนสเปรมและพืชใบเลี้ยงคูเปนสวนใหญ 
 1.2 ระบบรากฝอย (fibrous root system) ระบบน้ีเกิดจากระบบรากแกวเจริญไมดี
หรือสลายไป แตราแขนงเจริญไดดี และมีขนาดไลเลี่ยกัน ไลเรียวเล็กลงที่ปลายคลายราก
แกว รากแขนงเกิดจากบริเวณเดียวกับรากแกวหรือใกลเคียงบริเวณโคนลําตน เกิดเปน
กระจุก ไดแก ระบบรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูที่เปนไมลมลุกบางชนิด 
2. ระบบของรากตามตําแหนงที่อยู การจําแนกประเภทนี้คลายคลึงกันกับประเภทแรก แต
ตางกันที่การจําแนกประเภทของรากที่อยูใตดินนั้น ไมไดคลอบคลุมถึงรากบางชนิดที่อยู
เหนือดิน การจําแนกประเภทของรากนี้ได 2 ระบบ ไดแก 
 2.1 ระบบรากแกว ระบบน้ีจะหมายถึง ระบบรากที่มีรากแกว หรือรากแกวเจริญไม
ดีและสลายไปในภายหลัง 
 2.2 ระบบรากพิเศษ (adventitious root system) เปนระบบของรากที่เกิดบริเวณ
สวนตาง ๆ ของพืชที่ไมไดเกิดจากรากแกว รากพิเศษน้ีเกิดที่โคนลําตน ขอหรือใบ เชน 
รากของตนไทร เตยหอม ควํ่าตายหงายเปน เปนตน 
 นอกจากรากจะทําหนาที่ดูดนํ้าและธาตุอาหารใหแกพืชแลว ยังมีรากของพืชบาง
ชนิดที่เปลี่ยนแปลงรูปรางและทําหนาที่พิเศษ (modified root) ไดแก 

1. รากสะสมอาหาร (storage root or tuberous root) เปนรากที่สะสมอาหารในรูป
ของเม็ดแปง อาจสะสมอาหารไวที่รากแกว รากแขนงหรือรากพิเศษก็ได จึงทําใหรากอวบ
อวน เชน รากของมันเทศ หัวไชเทา หัวผักกาดหวาน แครอต เปนตน หากเปนรากที่มี
ลักษณะอวนเรียว แตกออกจากบริเวณโคนตนเปนกระจุก และแตละรากมีขนาดใกลเคียง
กันเรียกรากชนิดน้ีวา รากฟาสซิเคิล (fascicle root) เชน รากฝอยของกระชาย ตอยต่ิง 
เปนตน  
 2. รากฝอย (fibrous root) เปนรากเสนเล็ก ๆ ที่โตสม่ําเสมอ งอกออกจากโคนตน
รอบ ๆ รากแกว ตอมารากแกวจะตายไป รากฝอยจึงทําหนาที่ดูดนํ้า ธาตุอาหารและพยุง
ลําตนแทนรากแกว พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เชนรากของขาวโพด มะพราว เปนตน 
 3. รากสังเคราะหแสง (photosynthetic root) รากชนิดน้ีมักอยูในอากาศ (ariel 
root) จึงเปนรากอากาศดวย รากมีคลอโรฟลลจึงทําหนาที่สังเคราะหแสงได รากประเภทนี้
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พบไดในพืชอิงอาศัย (epiphyte) เปนรากของพืชที่ไมไดเบียดเบียนพืชใหอาศัย เชน ราก
ของกลวยไม ไทร เปนตน เม่ือรากไชลงไปในดินแลวคลอโรฟลลในสวนน้ันจะหายไป  
 4. รากยึดเกาะ (climbing root) เปนรากที่แตกตามขอของลําตน พบในพืชทอด
เลื้อยสูงข้ึน รากจึงทําหนาที่ยึดเกาะตามหลักใหลําตนทอดไปได เชน รากของพลู พลูดาง 
พริกไทย เปนตน  
 5. รากชวยพยุงใหลอยนํ้า (vescicle) รากชนิดน้ีมีลักษณะเปนกระเปาะเล็กชวย
พยุงใหพืชลอยน้ําได เชน รากของแพงพวยน้ํา เปนตน 
 6. รากปรสิต (parasitic root) หรือรากกาฝาก (haustoial root) เปนรากของพืชที่
งอกแทงลงไปบนพืชที่ใหอาศัยเพื่อดูดสารอาหารจากพืชน้ัน เชน รากของประทัดทอง 
กาฝากตนเต็ง เปนตน 
 7. รากหายใจ (pneumatophore or aerating root)สวนตาง ๆ ของพืชที่มีชีวิต
ยอมหายใจได รวมทั้งรากดวย แตรากหายใจนี้ทําหนาที่จะหายใจไดมากเปนพิเศษ ราก
ชนิดน้ีเกิดจากรากที่อยูใตดินงอกออกและตั้งตรงขึ้นมาเหนือดินทําหนาที่ชวยในการ
หายใจ พบมากในพืชชายเลน เชน รากของโกงกาง แสม ลําพู เปนตน โครงสรางภายใน
ของรากเหลานี้มีเซลลพาเรงคิมา (parenchyma) ที่มีชองวางระหวางเซลลจํานวนมาก 
เพ่ือใหอากาศผานเขาสูเซลลช้ันในของรากและสวนอื่น ๆ สวนรากที่แกจะพบเน้ือเยื่อสี
นํ้าตาลออนหุมโดยรอบ มีลักษณะรูพรุน อุมอากาศและน้ําไดดี เรียกโครงสรางนี้วา วีลา
เมน (velamen) 
 8. รากค้ําจุน (prop root or stilt root) เปนรากที่งอกออกจากขอบริเวณสวนโคน
ของลําตนเหนือดินและเจริญทแยงลงสูดิน ทําหนาที่ค้ําจุนลําตน รากจึงมีลักษณะคลาย
ลวดที่ยึดเสาไฟฟาหรือเสาวิทยุ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหแกลําตน เชน รากเตยหอม 
โกงกาง ขาวโพด เปนตน 
 

 
 
 
 

114 AG 103 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ระบบรากแกว (ก) และระบบรากฝอย (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.2  สวนตาง ๆ เมล็ดและเอ็มบริโอของถั่ว และการงอกของตนกลา 
4.3 ลําตน (Stem) 
  ลําตน หมายถึง อวัยวะของพืชที่เจริญมาจากเอ็มบริโอที่อยูเหนือรากแรก
เกิดภายในเมล็ด โดยเจริญมาจากสวนของลําตนเหนือใบเลี้ยง  ซ่ึงมียอดออน (plumule) 

AG 103 115 



เจริญแบงเซลลไปเร่ือย ๆ ทําใหลําตนเจริญสูงข้ึนและเกิดใบใหม รวมทั้งลําตนใตใบเลี้ยง
ดวย ปกติลําตนเจริญข้ึนสูอากาศในทิศทางตรงขามกับแรงดึงดูดของโลก หนาที่หลักของ
ลําตน ไดแก สรางใบ ค้ําจุนกิ่งกานสาขาใหใบไดรับแสง เปนทางลําเลียงน้ําและอาหารจาก
ใบไปสูสวนตาง ๆ ของพืชและสรางอวัยวะสืบพันธุ นอกจากนี้ลําตนยังทําหนาที่พิเศษอื่น 
ๆ เชน สะสมอาหาร สังเคราะหแสง เปนตน  
 โครงสรางภายนอกของลําตนประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 

1. ขอ (node) เปนสวนของลําตนที่มีใบ กิ่ง ดอก หรือตางอกออกมา โดยมากจะ
เห็นขอพองโตกวาสวนอื่น ๆ ของลําตน และเปนสวนที่มีใบติดอยู 

2. ปลอง (internode) เปนสวนของลําตนที่อยูระหวางขอ ลําตนของพืชใบเลี้ยง
เดียวและพืชใบเลี้ยงคูที่เปนไมลมลุก จะเห็นขอและปลองไดชัดเจน สวนลําตนของพืชใบ
เลี้ยงคูหรือไมยืนตน มักจะเห็นขอและปลองไมชัดเจน เพราะวาพืชมีการสรางครอกมาหุม
ลําตน ตามผิวของลําตนของพืชลมลุกที่มีลําตนออน ช้ันคอรเทกซ (cortex) มักมี
คลอโรฟลลทําใหลําตนมีสีเขียว ลําตนของพืชบางชนิด มีหนามหรือขนปกคลุม สวนไมยืน
ตนจะมีคอรกหอหุม พืชบางชนิดมีรอยแตกตามผิวเรียกวา เลนทิเซล (lenticel) ซ่ึงเปน
ทางผานใหอากาศเขาสูลําตนเพื่อใชในการหายใจ บางครั้งก็มีรอยแผลเนื่องจากใบหลุดไป  
(leaf scar) หรือกิ่งที่หลุดรวงไป (twing scar)     
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3.  ลําตนหรือกิ่งของพืช แสดงขอ ปลอง ตายอด ตาขาง    
                   แผนใบ กาน ใบ เลนทิเซล และรอยแผล 
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4.4 ตา   (buds) มีลักษณะนูนโคงคลายรูปโดม เปนกลุมของเนื้อเยื่อเจริญอยูที่ยอดหรือ
ซอกใบ ซ่ึงจะเจริญไปเปนกิ่ง ใบหรือดอก สามารถจําแนกประเภทของตาตามตําแหนงที่
อยูไดดังนี้ 

1. ตายอด (terminal bud) เปนตาที่อยูปลายสุดของลําตน หรือกิ่ง ทําใหลํา 
ตนหรือกิ่งเจริญสูงข้ึน  

2. ตาขาง (lateral bud) หรือตาที่ซอกใบ (axillary bud) เปนตาที่อยูบริเวณ 
ซอกใบ ทําใหลําตนแตกกิ่งกานสาขาออกไป   

3. ตาสํารอง (accessory bud) เปนตาที่เกิดอยูใกล ๆ  ตาขาง ตาชนิดน้ีอาจ
เจริญเปนกิ่งตอ 

ไป เม่ือตาขางไดรับอันตราย เชน ตาของยูคาลิปตัส เปนตน ตาสํารอง มี 2 ชนิด ไดแก 
  3.1 ซีเรียลบัด (serial bud) หรือซุปเปอรโพสบัด (superposed bud) เปน
ตาที่เกิดถัดจากตาขางขึ้นไปเปนแถวตามลําดับตน   หรือกิ่ง 
  3.2  คอลแลทเทอรอลบัด (collateral bud) เปนตาที่เกิดอยูสองขางของตา
ขาง  
 4. ตาพิเศษ (adventitious bud)  เปนตาที่เกิดจากสวนหน่ึงสวนใดของพืช
นอกจากที่ไดกลาวมาแลว ตาชนิดน้ีเกิดขึ้นเมื่อตาไดรับอันตราย เชนเม่ือตนไมถูกตัด
เหลือแตตอ อาจมีตาชนิดน้ีแตกออกรอบลําตนตรงบริเวณที่ถูกตัดน้ัน 
 
4.5 ประเภทของลําตน หากพิจารณาลักษณะที่อยูของลําตน สามารถจําแนกประเภท
ของลําตนได 2 ประเภท ไดแก 

1. ลําตนเจริญใตดิน (underground stem or subterranean stem) เปนลําตนที่มี
รูปรางลักษณะตาง ๆ ดังน้ี (ภาพที่ 4.4) 
 1.1 ไรโซม (rhizome) หรือรูทสตอก (rootstock)  เปนลําตนที่ทอดขนานไปกับผิว
ดินมักเรียกวา แงงหรือเหงา มีขอและปลองเห็นไดชัดเจน  ถาลําตนสะสมอาหารก็จะมี
ลักษณะอวบอวน เชน ลําตนของขิง ขา กลวย พุทธรักษา มหาหงส เปนตน กรณีของ
กลวยน้ัน สวนที่คลายกับลําตนแทจริงเปนกานใบที่แผเปนกาบซอนกันเปนลําตนเทียม 
(pseudostem)  
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1.2 ทิวเบอร (tuber) เปนลําตนใตดินที่เกิดจากสวนปลายของกิ่งที่อยูในดิน 
พองออกสะสมอาหารจึงทําใหมีลักษณะอวบอวน มีขอและปลองไมชัดเจน  ไดแก ลําตน
ของมันฝร่ัง พืชชนิดน้ีมีทั้งลําตนเหนือดินและทิวเบอร 

1.3 บัลบ (bulb)  เปนลําตนที่ต้ังตรง รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กอาจโผลเหนือ 
ผิวดินขึ้นมาเล็กนอย ลําตนมีกานใบมาหุมไว ใบจะสะสมอาหาร เชน ลําตน ของหอม 
กระเทียม บัวจีน เปนตน  

1.4 คอรม (corm)   เปนลําตนเจริญในแนวต้ัง มีขอ ปลองและตาชัดเจน แต 
ปลองสั้นมาก อาจจะพบใบลดรูปเปนเกล็ด หรือรอยของโคนใบติดอยูเปนเกล็ดเล็ก ๆ เชน 
ลําตนของเผือก แหว บอน เปนตน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 ลําตนแบบตาง ๆ 
 
2. ลําตนเจริญเหนือดิน (aerial stem) มีลักษณะนิสัย (habit) และรูปรางหรืออาศัย
ลักษณะภายนอกแตกตางกัน มีลักษณะดังน้ี  
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 2.1 พืชลมลุกหรือไมเน้ือออน (herb plant) หมายถึงพืชที่มีขนาดเล็ก ลําตนออนมี
เน้ือเยื่อที่ใหความแข็งแรงแกลําตนนอย อายุการเจริญเติบโตสั้น พืชลมลุกยังจําแนก
ประเภทยอยออกไปไดอีก 3 ชนิด โดยอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโตตั้งแตงอกจนถึง
ออกดอกออกผล ดังน้ี  
  2.1.1 พืชปเดียวหรือพืชฤดูเดียว (annual plant) เปนพืชลมลุกที่มีการ
เจริญเติบโตเพียงหน่ึงฤดูกาล หรือหน่ึงปก็ตายไป เชน ดาวเรือง ดาวกระจาย บานชื่น 
เปนตน 
  2.1.2 พืชสองปหรือพืชสองฤดู  (biennial plant) เปนพืชลมลุกที่มีการ
เจริญเติบโตสองฤดูกาล หรือสองป โดยปแรกมีการเจริญสวนของลําตนและใบ ปที่สอง ก็
เจริญในสวนดอกและผล พบในพืชเขตอบอุนหรือเขตหนาว เชน ผักกาดหวาน เปนตน 
  2.1.3 พืชหลายปหรือหลายฤดู   (perennial plant) เปนไมลมลุกมีอายุได
นานเกินกวาสองปข้ึนไป เชน แพงพวยฝร่ัง พุทธรักษา เปนตน 
 2.2 พืชมีเน้ือไมแข็ง  (woody plant) หมายถึงพืชที่มีลําตนแข็งแรงมีกลุมเน้ือเยื่อที่
ใหความแข็งแรงมาก อายุการเจริญเติบโตมีชวงยาวกวาพืชลมลุก จําแนกประเภทยอยได 
2 ชนิด ไดแก  
  2.2.1 พืชพุมหรือไมพุม (shrub) เปนพืชที่มีลําตนขนาดเล็ก หรือขนาด
กลาง มีการแตกกิ่งกานสาขาตั้งแตโคนตน ทําใหมองดูเปนพุม เชน เข็ม รัก บานบุรี เปน
ตน                 
  2.2.2 พืชยืนตนหรือไมยืนตน (tree) เปนพืชที่มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญมี
ลําตนเดี่ยว ๆ เปนลําตนชัดเจน และมีการแตกกิ่งกานสาขาตอนบนของลําตน เชน ทุเรียน 
สะเดา สาเก เปนตน 
 2.3 ไมเลื้อย   (climber) หมายถึง พืชที่มีอวัยวะสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป หรือใช
สวนของลําตนพันกับหลักหรือตนไมอื่น ๆ ไมเลื้อยมีทั้งที่เปนลําตนเน้ือออน เชน บวบ 
แตงกวา เปนตน และที่เปนไมเลื้อยเนื้อแข็ง เชน สะบาลิง มะเมื่อย เล็บมือนาง เปนตน 
 2.4 พืชอิงอาศัย (epiphytic plant) เปนพืชที่เจริญอาศัยเกาะกับตนไมอื่น และ
ไมไดเบียดเบียนตนพืชที่ใหอาศัย เพราะสังเคราะหอาหารได เชน กระแตไตไม 
ชายผาสีดา เอื้องหวาย เปนตน 
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 2.5 พืชปรสิต (parasitic plant) เปนพืชที่เจริญอาศัยอยูบนตนไมอื่นตลอดชีวิต
และเบียดเบียนอาหารจากตนที่ใหอาศัย เชน กาฝากตนประดู กาฝากตนเต็ง เปนตน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 ลักษณะนิสัยของพืช 
 
นอกจากลําตนจะทําหนาที่หลักแลว ยังมีลําตนของพืชบางชนิดที่เปลี่ยนแปลง

รูปรางหนาที่พิเศษ (modified stem) ไดแก  
 1. ลําตนสะสมอาหาร (storage stem) เปนลําตนสะสมอาหารในรูปของแปง หรือ
นํ้าตาล แลวแตชนิดของพืช เชน ลําตนของเผือก แหว ขิง ขา ออย หนอไมฝร่ัง เปนตน  
 2. ลําตนเปนมือเกาะ (tendril stem) เปนสวนของลําตนที่ทําหนาที่ยึดเกาะ เชน 
ลําตนของกลอย เปนตน หรือบางสวนของลําตนเปลี่ยนไปทําหนาที่ยึดเกาะ เชน ลําตัน
ขององุน เปนตน 
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 3. ลําตนสังเคราะหแสง (photosynthetic  stem)หรือแคลดโดฟลล (cladophyll) 
เปนสวนของลําตนที่แผเปนแผนแบนคลายใบและมีคลอโรฟลลจึงสังเคราะหแสงได เชน 
ลําตนของมังกรคาบแกว พญาไรใบ กระบองเพชร เปนตน 
 4. ลําตนเปนหนาม (thorny stem) หนามเปนสวนที่เปลี่ยนแปลงมาจากลําตนหรือ
กิ่ง เชน หนามของเฟองฟา ซ่ึงแข็งและหักยาก หนามของพืชบางชนิดไมใชเปนลําตนที่
เปลี่ยนแปลงไป แตเปนหนามที่เกิดจากกลุมเซลลพาเรงคิมาที่อยูตํ่ากวาเซลลช้ันเอพิเดอ
มิส ของลําตนหรือกิ่งหนามนี้ เรียกวา พริกเคิล (prickle) หนามเหลานี้จะหักหรือหลุดได
งาย เชน หนามของกุหลาบ เปนตน 
 5. รันเนอร (runner) หรือสโตลอน  (stolon) เปนลําตนที่ทอดเลื้อยไป มักมีราก
งอกออกมาตามขอจึงเปนลําตนที่ชวยขยายพันธุ เชน ลําตนของผักบุง หญาปากควาย สต
รอเบอรี่ เปนตน   
 
4.6 ใบ (Leaves)  
 ใบ หมายถงึ อวัยวะของพืชที่เกิดจากขอของลําตนหรือกิ่ง โดยทั่วไปมีลักษณะ
แบน ทําหนาที่สังเคราะหแสง คายน้ําและหายใจ แตใบบางชนิดเปลี่ยนไปทําหนาที่พิเศษ
อื่น ๆ ตางจากที่กลาวมาแลว ใบในทางพฤกษศาสตรอาจจําแนกประเภทของใบได 6 ชนิด 
ไดแก  

1. ใบหรือใบแท (foliage leaf)   เปนใบที่มีคลอโรฟลล จึงทําหนาที่สังเคราะหแสง 
หรือสรางอาหารใหแกพืช  

2. ใบดอก (floral leaf) เปนใบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสวนตาง ๆ ของดอก ทําหนา 
ที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ 
 3. ใบเลี้ยง (cotyledon) เปนใบในเมล็ด อาจจะมีหรือไมมีอาหารสะสมสําหรับการ
งอกของเมล็ด 
 4. ใบเกล็ด (scale leaf) เปนใบที่ไมมีคลอโรฟลล ทําหนาที่ชวยปองกันตาหรือเก็บ
สะสมอาหาร 
 5. ใบประดับ (bract) เปนที่อยูติดกับดอกหรือชอดอก สวนมากมีสีเขียว  
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 6. ใบที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ (modified leaf) เปนใบที่เปลี่ยนไปทํา
หนาที่ตางจากที่กลาวมาแลว เชน ใบเปนหนาม จับแมลง เปนตน  
 
4.7 สวนประกอบของใบ (Leaf components) ใบประกอบดวยสวนสําคัญ 2 ประการ 
ไดแก แผนใบ (lamina or blade) และกานใบ (petiole or leaf stalk) นอกจากนี้ใบพืชบาง
ชนิดอาจมีหูใบ (stipule) อยูขางใบ  
 แผนใบ โดยทั่วไปมีลักษณะเปนแผนแบนและบาง มีสีเขียว ดานของใบสวนที่รับ
แสงเรียกวา หลังใบ (dorsal side of leaf) สวนดานของแผนใบที่ไมไดรับแสงเรียกวา ทอง
ใบ (ventral side of leaf) ดานหลังใบมักมีสีเขียวเขมกวาทางดานทองใบ แผนใบจะมีเสน
ใบ (vein) ซ่ึงเปนกลุมเนื้อเยื่อลําเลียง (vascular tissues)ทําหนาที่ลําเลียงธาตุอาหาร นํ้า 
อาหาร และทําใหแผนใบสามารถคงรูปอยูได  
 
4.8 ดอก (flowers) 

ดอก หมายถึง อวัยวะของพืชที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
สืบพันธุ ดอกไมในแตละชนิดมีความแตกตางกันทางลักษณะทางสัณฐานวิทยา แตมี
โครงสรางของดอกมีลักษณะพื้นฐานที่คลายกัน สวนประกอบของดอกที่สําคัญ ไดแก กลีบ
เลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย กานดอก และฐานรองดอก นอกจากนี้อาจจะมีช้ัน
พิเศษที่อยูระหวางชั้นกลีบดอกและชั้นเกสรตัวผู มีลักษณะเปนแผน หรือเปนร้ิวเรียกวา 
โคโรนา พบในดอกของรัก ยี่โถ เปนตน ถาโครงสรางในชั้นเดียวกันของดอกเชื่อมติดกัน
เรียกวา คอนเนชัน เชน กลีบดอกเชื่อมกับกลีบดอก เปนตน ถาโครงสรางตางช้ันกันเช่ือม
ติดกันเรียกวา แอดเนชัน เชน ช้ันของเกสรตัวผูเช่ือมติดกับช้ันกลีบดอก 
 พืชบางชนิดมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกที่คลายคลึงกนั จึงเรียกกลีบเหลานี้วา กลีบ
รวม มักใชกลีบรวมกับพืชที่ไมมีกลับดอก แตมีกลีบเลี้ยงหลายช้ันที่มีสีสันคลายกลีบดอก 
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ช้ันหรือวงของกลีบรวมเรียกวา เพริแอนท  
 4.9 กลีบเลีย้ง เปนกลีบช้ันนอกสุดของดอก มีช่ือเรียกไดหลายช่ือ เชน กลีบรอง
กลีบดอกหรือกลีบดอกชั้นนอก กลีบเลี้ยงมักมี 3-5  กลีบ และหนากวากลีบดอก ช้ันหรือ
วงของกลีบเลี้ยงเรียกวา แคลิกซ กลีบเลี้ยงสวนใหญมีสีเขียวและมักจะไมหลุดรวงไดงาย 

122 AG 103 



ๆ เชน สวนอื่น ๆ ของดอก กลีบเลี้ยงทําหนาที่หุมและปองกันดอกขณะที่ดอกยังตูมอยู 
พืชบางชนิดมีกลีบเลี้ยงเปนอิสระไมเช่ือมติดกัน แตพืชบางชนิดอาจจะมีกลีบเลี้ยงเช่ือม
ติดกัน หากโคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูปหลอดหรือรูปถวยเรียกวา แคลิกซทิวบ และ
ถาสวนปลายของแคลิกซทืวบ แยกเปนกลีบอิสระ แตละกลีบน้ันเรียกวา แคลิกซโลบ  
 
4.10 กลีบเลีย้งที่เปลี่ยนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ (modified calyx) มีหลายแบบ  
ไดแก 
 1. เพทาลอยดคาลิกซ (petaloid calyx) หมายถึง กลีบเลี้ยงที่มีสีสันคลายกลีบดอก 
เชน กลีบเลี้ยงของดอกดอนยา เปนตน 
 2. แพบพัส (pappus) หมายถึง กลีบเลี้ยงที่ลดรูปลงไปเปนเสนขนหรือหนามเล็ก 
ๆ เพ่ือชวยในการกระจายพันธุ เชน กลีบเลี้ยงของดอกหมอนอย ตีนตุกแก เปนตน 
 3. สเปอร (spur) หมายถงึ กลีบเลี้ยงที่เช่ือมติดกันคลายกระเปาะและที่กน
กระเปาะมีต่ิงยื่นออกมาเปนที่เก็บนํ้าหวาน เชน กลีบเลี้ยงของดอกเทียน เปนตน 

กลีบดอก อาจจะเรียกวากลีบดอกชั้นใน เปนกลีบที่อยูถัดจากชั้นของกลีบเลี้ยง
เขาไป กลีบดอกมักจะมีจํานวน 3-5 กลีบ มีลักษณะบางกวากลีบเลี้ยง มีสีสันตาง ๆ ช้ัน 
หรือวงของกลีบดอกเรียกวา โคโรลลา (corolla) พืชบางชนิดมีกลีบดอกเปนอิสระไมเช่ือม
ติดกัน (polypetalous) พืชบางชนิดอาจมีกลีบดอกเชื่อมติดกัน (sympetalous or 
gamopetalous)  หากโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปหลอดหรือรูปถวยเรียกวา โคโรลลา
ทิวบ (corolla-tube) และถาสวนปลายของโคโรลลาทิวบแยกเปนกลีบอิสระแตละกลีบน้ัน
เรียกวาโคโรลลาโลบ (corolla-lobe) การเชื่อมติดกันของกลีบดอกมีหลายรูปแบบ 
4.11 เกสรตัวผู (stamen) เปนอวัยวะของพืชที่สรางเรณู มักจะมีจํานวนเทากับกลีบดอก
หรือมีจํานวนมากมาย เกสรตัวผูประกอบดวยอับเรณู และกานเกสรตัวผู วงหรือช้ันเกสร
ตัวผูเรียกวา แอนดรีเซียม อยูถัดจากชั้นกลีบดอกเขาไป ลักษณะการเรียงของชั้นเกสรตัว
ผูมีหลายแบบ  ไดแก เกสรตัวผูอยูตรงกับกลีบดอก (antipetalous stamens) เกสตัวผูที่
อยูระหวางกลีบดอก (antisepalous stamens)  หรือเกสรตัวผูมีจํานวนเปนสองเทาของ
กลีบดอก (diplostemonius stamens)  เกสรตัวผูอาจจะไมโผลพนกลีบดอก 
(cryptantherous stamens)  แตเกสรตัวผูของพืชบางชนิดจะโผลพนข้ึนสูงกวากลีบดอก
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(phanerantherous stamens)  เกสรตัวผูอาจเชื่อมติดกับกลีบดอก (epipetalous 
stamens) เชน เกสรตัวผูของบานบุรีสีเหลือง เปนตน หรือเกสรตัวผูเช่ือมติดกับเกสรตัว
เมีย (gynandrous stamens) เชน เกสรตัวผูของดอกกลวยไม รัก เปนตน เกสรตัวผูของ
พืชบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปคลายกลีบดอก  (petaloid stamens) เชน เกสรตัวผูของ
พุทธรักษา มหาหงส เปนตน 

เกสรตัวเมีย ช้ันเกสรตัวเมียเปนช้ันในสุดของดอก เรียกช้ันน้ีวา ไกนีเซียม 
(gynoecium) เกสรตัวเมียประกอบดวย รังไข (ovary)  กานเกสรตัวเมีย (style)  และยอด
เกสรตัวเมีย (stigma)  รังไขเปนสวนที่อยูลางสุดของเกสรตัวเมีย มีลักษณะพองคลาย
กระเปาะ กานเกสรตัวเมียเปนสวนที่ถัดจากรังไขข้ึนมา มีลักษณะเรียวเล็ก และยอดเกสร
ตัวเมียเปนสวนที่อยูปลายสุดของเกสรตัวเมีย มีลักษณะกลม หรือเรียว รูปรางตาง ๆ กัน 
เกสรตัวเมียมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาจากเมกกะสปอโรฟลล (megasporophyll) โดยที่
ขอบของใบดานฐานโอบเขาหากันเกิดเปนรังไขภายในเปนลอคคูล (locule)  และขอบของ
ใบที่โอบมาเชื่อมกันตามแนวยาวเกิดเปนตะเข็บลาง (ventral suture)  ซ่ึงจะเปนแนวที่
ออวุลติดอยู สวนดานตรงขามหรือตะเข็บดานหลัง (dorsal suture) เปรียบเสมือนเปนเสน
กลางใบของคารเพล (carpel)  

 
4.12 รังไข เปนลักษณะสําคัญอยางหน่ึงในการตรวจสอบเอกลักษณ จําแนก

ประเภทของชนิดของรังไข โดยอาศัยตําแหนงของรังไข (position of ovary) เปนเกณฑ 
ได 3 ชนิด (ภาพที่ 4.6) ดังน้ี 

1. ซูพีเรียโอวารี (superior ovary) หมายถึง รังไขที่อยูเหนือสวนอื่น ๆ ของดอก
หรือผนังของรังไขไมรวมติดกับสวนอื่นของดอก เชน รังไขของดอกหางนกยูงฝร่ัง 
ชองนาง ลําไย บัวหลวง เปนตน ดอกไมที่มีรังไขแบบน้ีอาจจะมีเกสรตัวผูเกิดอยูบนกลีบ
ดอก กรณีเชนน้ีช้ันเกสรตัวผูและช้ันกลีบดอกจัดเกปนเพริไกนี (perigyny) สวนกลีบเลี้ยง
จัดเปนไฮโปไกนี (hypogyny) โครงสรางพิเศษที่เช่ือมระหวางชั้นเกสรตัวผูและช้ันกลีบ
ดอก หรือช้ันกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเรียกวา เพริไกนัสโซน (perigynous zone) ในทํานอง
เดียวกับช้ันกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกัน สวนช้ันเกสรตัวผูอยูเปนอิสระ 
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2. ฮาลพอินฟเรียโอวารี (half-inferior ovary) หมายถึง รังไขที่มีสวนหนึ่งของรังไข
ฝงอยูในฐานรองดอก รังไขชนิดน้ีพบนอย  

3. อินฟเรียโอวารี (inferior ovary) หมายถึง รังไขทีอยูตํ่ากวาสวนอื่น ๆ ของดอก 
และผนังของรังไขรวมอยูกับสวนอื่น ๆ ของดอก เชน รังไขของดอกชมพู จิกน้ํา ยอปา 
กลวยไม เปนตน ดอกไมที่มีรังไขแบบน้ีอาจจะมีเกสรตัวผูเกิดเปนอิสระ หรือติดกับช้ัน
กลีบดอก ซ่ึงในกรณีหลังน้ีโครงสรางพิเศษที่เช่ือมระหวางช้ันเกสรตัวผูและช้ันกลีบดอก 
เรียกวา เอพิไกนัสโซน (epigynous zone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. 6 ตําแหนงของกลีบ เกสรเพศผูและรังไข 
 

4.13 ออวุล (ovule) เปนสวนของพืชที่เจริญเปล่ียนแปลงไปเปนเมล็ด ออวุลมี
กาน(funiculus) ที่ยึดออวุลใหติดกับผนังรังไขดานใน กานที่ออกจากออวุลไปแตะติดกับ
ผนังของรังไข ตรงบริเวณที่เรียกวา พลาเซนตา (placenta) ออวุลมีผนังหุม(integument) 
2 ช้ัน ไดแก ผนังช้ันนอก (outer integument) และผนังช้ันใน (inner integument) ผนังทั้ง
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สองชั้นน้ีหุมออวุลไมรอบ โดยจะเหลือบริเวณหรือชองเล็ก ๆ ที่เรียกวา ไมโครไพล 
(micropyle) สําหรับใหเรณูเขาไปผสมกับไข  
 ตําแหนงของออวุล (type of ovule position) ลักษณะการติดของออวุลเม่ือทํามุม
สัมพันธกับกานออวุล มีหลายแบบ (ภาพที่ 4.7) ดังน้ี 
 1. ออรโธโทรพัสออวุล (orthotropus ovule)  หมายถึง ออวุลที่มีไมโครไพลอยูทาง
ดานบนตรงขามกับกานยึดออวุล เชน ออวุลของพริกไทย เปนตน 
 2. อนาโทรพัสออวุล (anatropus ovule)  หมายถึง ออวุลที่มีไมโครไพลช้ีลง
ดานลางใกลกับกานยึดออวุล เชน ออวุลของดอกถั่วชนิดตาง ๆ  เปนตน 
 3. แอมฟโทรพัสออวุล (amphithotropus ovule)  หมายถึง ออวุลที่มีไมโครไพลอยู
ในแนวตั้งฉากกับกานยึดออวุล เชน ออวุลของแหนเปด เปนตน 
 4. แคมไพโลโทรพัสออวุล (campylotropus ovule)  หมายถึง ออวุลที่มีไมโครไพล
โคงตํ่าลงมาจนอยูดานขางใกลกับคัลลาซา  เชน ออวุลของดอกหญาตาง ๆ  เปนตน 
 
4.14 ลักษณะของพลาเซนเตชัน (placentation type) มีหลายประเภท ไดแก  
 1. มารจินัลพลาเซนเตชัน ( marginal placentation) เปนการติดของออวุลทาง
ดานขางเพียงขางเดียวของผนังรังไข ลักษณะนี้พบไดในรังไขที่มีเพียงคารเพลเดียว การ
ติดของออวุลก็มีแนวเดียวพบในพืชวงศถั่ว 

2. แอกซายพลาเซนเตชัน (axile placentation) เปนการติดของออวุลบน
แกนกลางของรังไข แตออวุลติดอยูบริเวณใจกลางของรังไข พบในดอกพุทธรักษา ชบา 
เปนตน 

3. พาไรทอลพลาเซนเตชัน ( parietal placentation) เปนการติดของออวุลเกิดติด
กับผนังรังไขดานขาง รังไขมีมากกวา 1 คารเพล ลักษณะเชนน้ีเม่ือเกิดเปนผลแลว อาจมี
ลักษณะคลายผนังเทียม (false septum) เกิดขึ้น เชน แตงกวา มะเขือ เปนตน ขณะที่ดอก
ออนไมมีผนังกั้นแตละคารเพล เม่ือผลแกกลับเปลี่ยนไปคลายแอกซายพลาเซนเตชัน 

4. ลารมินาพลาเซนเตชัน ( laminar placentation) หรือดิฟฟวสพาไรทอลพลา
เซนเตชัน (diffuse- parietal placentation) เปนการติดของออวุลรอบผนังรังไขรวมทั้ง
บริเวณผนังกั้น (septum) พบในดอกบัวสาย ตาลปตรฤาษี เปนตน 
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5. ฟรีเซนทรอลพลาเซนเตชัน (free central placentation) เปนการติดของออวุล
ที่เกิดบนแกนกลางไมมีผนังกั้น ภายในรังไขมี 1 หอง ลักษณะเชนน้ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมาจากแอกซายพลาเซนเตชัน โดยที่ผนังกั้นไมเจริญหรือเส่ือมไป 

6. เบซอลพลาเซนเตชัน ( basal placentation) เปนการติดของออวุลที่มีพลาเซน
ตาเกิดติดดานฐานของรังไข มักพบในรังไขที่มี 1 ลอคคูล เม่ือตัดรังไขตามขวางก็จะไมพบ
ออวุล พบในพืชวงศดาวเรือง 

7. เอพิคอลพลาเซนเตชัน ( apinal placentation) เปนการติดของออวุลทาง
ดานบนของผนังรังไข ออวุลจะหอยลงมา เกิดจากรังไขที่มีเพียง 1 ออวุล เชน พบใน
ดอกบัวหลวง เปนตน 
4.15 ฐานรองดอก เปนสวนของกานดอกที่แผออกไปเพื่อรองรับดอก หรือเปนแกนกลาง 
(central axis) ของดอกที่มีสวนตาง ๆ ของดอกติดอยูฐานรองดอกปกติมีขนาดสั้น มี
ลักษณะและรูปรางไดหลายแบบ ดังน้ี  
 1. นอรมอล (normal) เปนฐานรองดอกที่มีลักษณะพองออกที่ปลายสุดของกิ่งแตมี
ขนาดสั้น เชน ฐานรองดอกของดอกชบา เปนตน 
 2. ไกโนฟอร (gynophore) เปนแกนกลางของดอกที่ทําใหฐานของช้ันเกสรตัวเมีย
แยกหางจากฐานของชั้นเกสรตัวผู เชน แกนกลางของดอกจําป จําปา เปนตน 
 3. แอนโดรไกโนฟอร หรือไกแนนโดรฟอร เปนแกนกลางของดอกที่แยกฐานของ
ช้ันเกสรตัวเมียและช้ันเกสรตัวผูออกจากกัน และแยกฐานของชั้นเกสรตัวผูออกจากชั้น
กลีบดอก เชน แกนกลางของดอกผักเสี้ยน เปนตน 

4. ดิสค (disc or disk) เปนฐานรองดอกที่เจริญมารองรับรังไขและมีสวนคลาย
หมอนลอมรอบฐานรังไข เชน ฐานรองดอกของดอกชองนาง ตีนเปดฝรั่ง เปนตน 

4.16 ชนิดของดอก (kinds of flower) ดอกของพืชมีความแตกตางกัน สังเกตไดจากชั้น
ตาง ๆ ของดอกวามีครบบริบูรณ (กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย) หรือขาด
ช้ันหน่ึงช้ันใด จึงจําแนกประเภทของดอกไดตามลักษณะดังกลาว ดังน้ี 
 1. ดอกสมบูรณ (complete flower) หมายถึง ดอกที่มีสวนประกอบของดอกครบ
บริบูรณ 
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 2. ดอกไมสมบูรณ (incomplete flower) หมายถึง ดอกที่มีสวนประกอบของดอก
ครบไมครบทุกช้ัน 
 3. ดอกสมบูรณเพศ (perfect flower or bisexual  flower) หมายถึง ดอกที่มีทั้ง
เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย อาจจะมีช้ันอื่นครบหรือไมก็ได  
 4. ดอกไมสมบูรณเพศ (imperfect flower or unisexual  flower) หมายถึง ดอกที่
มีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียเทานั้น อาจจะมีหรือไมมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ดอก
ประเภทนี้ยังจําแนกประเภทไดดังนี้ 
  4.1 ดอกตัวผู (staminate flower) หมายถึง ดอกไมสมบูรณเพศที่มีแตเกสร
ตัวผู 
  4.2 ดอกตัวเมีย  (pistillate flower) หมายถึง ดอกไมสมบูรณเพศที่มีแตเกสร
ตัวเมีย 
 
  ดอกไมอาจจะอยูดอกเดียวบนกานดอก หรืออยูรวมกันหลายดอก ซ่ึงเม่ือ
แบงตามจํานวนดอกบนกานดอก สามารถจําแนกประเภทของดอกไดดังน้ี 
 1. ดอกเดี่ยว (solitary flower) หมายถงึ ดอกที่อยูเพียงดอกเดียวบนกานดอก เชน 
ดอกชบา ฝน บัวจีน เปนตน 
 2. ชอดอก (inflorescence) หมายถึง กลุมของดอกที่เกิดอยูบนกานดอกเดียวกัน 
และดอกยอยแตละดอกอาจจะมีกานดอกยอย (pedicel) เชน ดอกตอยต่ิง อังกาบ 
กลวยไม เปนตน 

4.17 ผล (Fruit) 
 ผล หมายถึง รังไขที่ไดรับการปฏิสนธิ (fertilization) แลวเจริญเติบโตเต็มที่อาจจะ
มีบางสวนของดอกเจริญข้ึนมาดวย เชน ฐานรองดอก หรือกลีบเลี้ยง  ภายในผลมีเมล็ดได
ต้ังแตหน่ึงเมล็ดถึงหลายเมล็ด หรือไมมีเมล็ดก็ได ผลอาจจะเกิดจากรังไขที่ไดรับหรือไม
ไดรับการผสมเกสรก็ได ผลที่ไมมีเมล็ดเรียกวา พารทีโนคารปคฟรุต (partinocarpic fruit) 
 สวนประกอบของเนื้อผล (pericarp) เปนสวนที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากผนังรังไข 
ผลแตละชนิดมีเน้ือผล หนาหรือบางตางกัน โดยทั่วไปเน้ือผลประกอบดวยเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน 
ไดแก 
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 1. เน้ือผลช้ันนอก (exocarp or epicarp) เปนช้ันผิวนอกสุดของผล ผลบางชนิดมี
เปลือกบางหรือออน เชน ผลของมะปราง มะมวง องุน เปนตน แตผลบางชนิดผิวช้ันนอก
แข็งและเหนียว เชน ผลของมะขวิด มะตูม กระเบา ฟกทอง เปนตน  
 2. เน้ือผลช้ันกลาง (mesocarp) เน้ือผลช้ันน้ีโดยทั่วไปมักมีเน้ือนุม เชน ผลของ
มะมวง มะปราง เปนตน บางชนิดเนื้อผลเปนเสนใยเหนียวพบในผลของพืชวงศปาลม เชน 
ผลของมะพราว ตาล จาก เปนตน 
 3. เน้ือผลช้ันใน (endocarp) เน้ือผลช้ันน้ีโดยทั่วไปมักมีออนนุม  เชน ผลของสม 
มะนาว เปนตน แตเน้ือผลช้ันในอาจมีลักษณะแข็ง เชน ผลของมะมวง มะปราง และ
กะลามะพราว เปนตน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7  สวนประกอบของผล (ที่มา; จาก Stern, 1987) 
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4.18 ชนิดของผล (kind of fruit)  
ชนิดของผลถาพิจารณาของจํานวนดอกและคารเพลวาเช่ือมติดกันหรือแยกจาก

กันเปนอิสระ สามารถจําแนกชนิดของผลไดเปน 3 ประเภท ไดแก  
1. ผลเดี่ยว (simple fruit) หมายถึง ชนิดของผลที่เกิดจากดอกเดียวที่เกสรตัวเมีย

มีคารเพลเดียว หรือหลายคารเพลท่ีเช่ือมติดกัน เชน ผลของ ทุเรียน มะมวง มังคุด เปน
ตน 

2. ผลกลุม (aggregate fruit) หมายถงึ ผลที่เกิดจากดอกเดียวที่มีหลายคารเพล
แยกจากกัน แตละคารเพลจะเกิดเปนผลยอย เชน ผลของจําป จําปา การเวก กระดังงา 
นอยหนา โมก รัก เปนตน 

3. ผลรวม (multiple fruit, composite fruit, collectice fruit or compound fruit) 
หมายถึง ชนิดของผลที่เกิดจากดอกยอยหลาย ๆ ดอกในชอดอกเดียวกันเจริญเช่ือม
ติดกันเจริญเปนผลเดียว เชน ผลของขนุน มะเดื่อ โพธิ์ไทร สับปะรด ขาวโพด ยอ เปนตน 

 
หากพิจารณาลักษณะเฉพาะของเนื้อผล  พบวาเนื้อผลบางชนิดมีลักษณะออนนุม 

บางชนิดมีลักษณะแหงและแข็ง หรือลักษณะอื่น ๆ อีกมากจึงจําแนกประเภทของผลออก 
ได 2 ประเภท ดังน้ี  

1. ผลสด (fleshy fruit) หมายถึง ผลที่แกแลวมีเน้ือผลสดไมแหงมีหลายประเภท
ดังน้ี  

 1.1  ดรูพ (drupe) หมายถึง ผลที่มีเน้ือผลช้ันนอกออนนุมและบาง เน้ือผล
ช้ันกลางออนนุม สวนเน้ือผลช้ันในแข็งหรือเหนียวหุมเมล็ด ผลชนิดน้ีมีเมล็ดเดียว เชน ผล
ของมะมวง มะกอก พุทรา มะปราง เปนตน  ผลประเภทนี้ อาจเรียกวา สโตนฟรุต (stone 
fruit) หรือไพรีนฟรุต (pyrene fruit) 

 1.2 เบอรรี (berry) หมายถึง ผลที่มีเน้ือผลสดทั้งสามชั้น เม่ือผลแกแลวไม
แตกและมีหลายเมล็ด สวนมากเมล็ดฝงอยูในเนื้อนุม เชน ผลของมะเขือเทศ องุน มะเขือ
พวง มะเขือเปราะ มะเขือข่ืน  เปนตน 

 1.3 แบคแคท (baccate) หมายถึง ผลที่มีเปลือกบางและเหนียว มักมี
เมล็ดมากและเปนผลที่เกิดจากอินฟเรียโอวารี เชน ผลของกลวย เปนตน 
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 1.4 เพพโพ (pepo) หรือกูด (gourd) หมายถึง ผลที่มีผนังช้ันนอกแข็งหรือ
เหนียวคลายแผนหนัง (leather) ซ่ึงเจริญมาจากฐานรองดอก สวนเนื้อผลช้ันกลางและ
ช้ันในมีเน้ือออนนุมและมีเมล็ดมาก เชน ผลของพืชในวงศแตงโม ( family 
Cucurbitaceae) 

 1.5 โพม (pome) หรือซูโดคารพ (pseudocarp) หมายถึง ผลที่มีเน้ือผล
บางออนนุมและฐานรองดอกเจริญเปนเน้ือของผลแทน ดังน้ันผลที่แทจริงจะฝงอยูภายใน
ฐานรองดอกที่เจริญเต็มที่ เชน ของแอบเปล แพร สาลี่ เปนตน 
  1.6 เฮสเพอริเดียม (hesperidium) หมายถึง ผลที่มีเนื้อผลและตอมนํ้ามัน
จํานวนมาก ผลเจริญมาจากรังไขแบบซูพีเรียโอวารีที่ประกอบดวยหลายคารเพลเชช่ือ
มติดกัน เชน ผลของพืชสกุลสม (Citrus) 
 2. ผลแหง (dry fruit) หมายถึง ผลที่เม่ือแกแลวเน้ือผลกลายเปนเปลือกแข็งและ
แหง มีหลายประเภทดังน้ี 
  2.1 ผลแหงที่ไมแตก (indehiscent dry fruit) หมายถึง ผลเมื่อแกแลวผล
แหงไมแตก จําแนกไดดังน้ี 

2.1.1 อะคีน (achene) หมายถึง ผลที่มีขนาดเล็กผลแหงและเนื้อ 
บางมีเพียง 1 เมล็ด สวนของเนื้อผลกับเปลือกหุมเมล็ดไมเช่ือมติดกัน เชน ผลของบัว 
เปนตน  
   2.1.2 ซีพซีลา (cypsela) หมายถึง ผลที่มีลักษณะคลายอะคีนแต
เกิดจากอินฟเรียโอวารี เชน ผลของทานตะวัน เปนตน 

2.1.2 คาริออพซิส (caryopsis) หมายถึง ผลที่มีขนาดเล็กเพียง 1 
เมล็ดสวนของเนื้อผลกับเปลือกหุมเมล็ดเช่ือมติดกัน ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยาง
เดนชัด เชน ผลของพืชในวงศหญา  เปนตน  
   2.1.4 นัท (nut) หมายถงึ ผลที่มีเปลือกแข็งและผิวมันคลายแผน
หนังเปนผลที่เกิดจากรังไขที่มีหลายคารเพลเช่ือมติดกันแตมีเมล็ดเดียว เชน ผลของ
มะมวงหิมพานต มะพราว กระจับ เปนตน 
   2.1.5 เอคอรน (acorn) หมายถึง ผลแบบนัทที่มีคูพูลมาหุมผล
ทั้งหมดหรือบางสวน เชน ผลของพืชในวงศกอ  
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   2.1.6 ซามารา (samara) หมายถงึ ผลคลายอะคีนแตเน้ือผล
ช้ันนอกเจริญยื่นออกเปนปก อาจมีปกเดียวหรือมากกวา เชน ผลของประดู สนทะเล สน
ประดิพัทธ เปนตน  
   2.1.7 ซามารอยด (samaroid) หมายถึง ผลแบบนัทที่มีสวนของ
กลีบเลี้ยงเจริญข้ึนมาเปนปก เชน ผลของยางนา เหียง พลวง เต็ง รัง รักใหญ เปนตน 
   2.1.8 ชิโซคารพ (schizocarp) หมายถึง ผลที่เจริญมาจากรังไข
ที่มาหลายคารเพลเช่ือมกัน  เม่ือคารเพลเจริญเต็มที่แลวคารเพลจะแยกจากกัน แตละคาร
เพลเรียกวา เมอริคารพ ซ่ึงภายในมีเมล็ดอยู เชน ผลของตนครอบจักรวาล เปนตน 
  2.2 ผลแหงที่แตก (dehiscent dry fruit) หมายถงึ ผลเม่ือแกแลวเน้ือผล
แหงและแตกออกจากกัน มีหลายชนิดดังน้ี 
   2.2.1 ฟอลลิเคิล (follicle) หมายถึง ผลที่เกิดจากดอกที่มีคารเพล
เดียวหรือหลายคารเพลแยกจากกัน แตเม่ือผลแกจะแตกเพียงตะเข็บเดียว ในกรณีผลยอย
ในผลกลุมจะเรียกแตละผลยอยวา ฟอลลิเซลตัม (folliceltum) เชน ผลของจําปา จําป รัก 
เปนตน 
   2.2.2  ซิลิค (silique) หมายถึง ผลที่เจริญมาจากรังไขที่มี 2 คาร
เพล เม่ือผลแกเน้ือผลแตกตามยาวจากดานลางไปทางดานบนแบงออกเปน 2 ซีก เมล็ด
ติดอยูแนวกลางของผล (central false septum or replum) ซ่ึงหลุดออกมาจากเปลือกทั้ง
สองดาน เชน ผลของผักเสี้ยน และผลของพืชในวงศผัก  
   2.2.3  ซิลิคเคิล (silicle) หมายถึง ผลที่มีลักษณะเชนเดียวกับซิลิค 
แตมีขนาดเล็กไมเกินสองเทาของความกวาง 
   2.2.4  เลกกูม (legume) หมายถึง ผลที่เกิดจากดอกที่มีคารเพล
เดียว ผลแกจะแตกออกสองตะเข็บ ผลชนิดน้ีมักเรียกทั่งไปวา ฝก เชน ผลของกระถิน 
หางนกยูงฝร่ัง แดง เปนตน 

2.2.5 โลเมนต (loment) หรือ โลเมนตัม (lomentum) หมายถึง  
ผล 
แบบเลกกูมแตมีรอยคอดรอบฝกเปนชวง ๆ หรือเวาเปนขอ ๆ ผลแกจะหักบริเวณน้ี ในแต
ละชวงหรือขอมี  1 เมล็ด เชนผลของพฤกษ ไมยราพ  นนทรี เปนตน 
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2.2.6 ครีโมคารพ (cremocarp) หมายถึง ผลมีขนาดเล็กมี  2  
เมล็ดเมื่อผลแกและแตกออกเมล็ดจะแยกจากกันไปคนละขางโดยมีกานของผล 
(carpophore) เสนเล็ก ๆ ยึดไวดวยกัน เชน ผลของยี่หรา บัวบก เปนตน 

2.2.7 แคปซูล (capsule)     หมายถึง ผลที่เกิดจากดอกที่มีรังไขที่ 
มีหลายคารเพลเชื่อมกัน เม่ือผลแกจะแตกไดหลายแบบ ไดแก  

2.2.7.1 เซพติซิดอลแคปซูล (septicidal capsule)    เปนผลที่แตก 
ตามยาวตามผนังคารเพล เชน ผลของกระเชาสีดา เปนตน 

2.2.7.2 ลอคคูลิซิดอลแคปซูล (loculicidal capsule)     เปนผลที่มี 
รอยแตกระหวางลอคคูล เชน ผลของทุเรียน ฝาย พุดตาน ตะแบก เปนตน 

2.2.7.3 เซฟตริฟรากอลแคปซูล (septifragal capsule) เปนผลที่มี 
รอยแตกระหวางลอคคูล แตเมล็ดยังคงติดอยูที่แกนกลางของผลเชน ผลของ Epidendrum 
sp. เปนตน  

2.2.7.4 พอริซิดอลแคปซูล (poricidalcapsule) เปนผลที่มีรอยเปด 
เปนรูใกลยอดของผล เชน ผลของฝน เปนตน 

2.2.7.5 เซอรคัมซิสไซลแคปซูล (circumscissile capsule) เปนผล 
ที่แกแลวมีรอยแตกรอบตามขวาง คลายเปดเปนฝา ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก หรืออาจจะ
เรียกผลชนิดน้ีวา ไพซีส (pyxis) เชน ผลของหงอนไก เปนตน 

2.2.7.6 อูทริเคิล  (utricle) เปนผลที่มีลักษณะคลายผอบ     และมี 
ลักษณะการแตกของผลแบบเซอรคัมซิสไซลแคปซูล แตผนังบางกวาและภายในมีเมล็ด
เดียว เชน ผลของบานไมรูโรย เปนตน 
 
4.19 เมล็ด (Seed) 

เมล็ด หมายถึง ออวุลที่ไดรับการปฏิสนธิและเจริญเติบโตเต็มที่ เมล็ดประกอบดวย
สวนตาง ๆ ดังน้ี  
 1.เปลือกหุมเมล็ด (seed coat) เปนสวนที่ปองกันสวนประกอบภายในของเมล็ด
ไมใหไดรับอันตราย เปลือกหุมเมล็ดเจริญมาจากผนังของออวุล เปลือกหุมเมล็ดมีสองชั้น
ประกอบดวย  
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  1.1 เปลือกเมล็ดช้ันนอก (testa or sclerotesta) เปลือกช้ันนอกนี้มักจะ
หนาและแข็ง เปลี่ยนแปลงมาจากผนังออวุลช้ันนอก 
  1.2 เปลือกเมล็ดช้ันใน (tegment or sacrotesta) เปลือกช้ันในน้ีมักจะเปน
เยื่อบาง เปลี่ยนแปลงมาจากผนังออวุลช้ันใน 
 2. เอนโดสเปรม (endosperm) เปนอาหารสะสมสําหรับตนออน ในพืชมีบางชนิด
เก็บสะสมอาหารในสวนอื่นไมไดเก็บไวในเอนโดสเปรม เอนโดสเปรมเกิดจากโพลารนิวคลี
ไอ (polar nuclei)  รวมกับสเปรม เมล็ดพืชบางชนิดไมเก็บอาหารสะสมไวในเอนโดสเปรม 
(exalbuminous seed)  เชน เมล็ดถั่ว เปนตน แตเมล็ดพืชบางชนิดจะเก็บอาหารไวในเอน
โดสเปรม (albuminous seed) เชน เมล็ดของละหุง เปนตน 
 3. เอ็มบริโอ เกิดจากการผสมของไขกับสเปรม เอ็มบริโออยูในเมล็ดประกอบดวย 
สวนตาง ๆ ดังน้ี  
  3.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) เปนโครงสรางที่มีลักษณะคลายใบ พืชใบเลี้ยงคู
มีใบเลี้ยงสองใบ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงใบเดียว ใบเลี้ยงบางชนิดสะสมอาหารแทนเอน
โดสเปรม 
  3.2 ลําตนเหนือใบเลี้ยง (epicotyl)  เปนสวนของเอ็มบริโอที่อยูเหนือใบ
เลี้ยงที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนลําตนและใบ  
  3.3 ลําตนใตใบเลี้ยง (hypocotyl) เปนสวนของลําตนที่อยูใตใบเลี้ยง สวนน้ี
เจริญไมดี 
  3.4 รากแรกเกิด (radicle) เปนสวนที่จะเจริญไปเปนรากแกว  
  3.5 ยอดแรกเกิด (plumule)  เปนสวนที่จะเจริญไปเปนลําตน 

ลักษณะภายนอกของเมล็ด เม่ือศึกษาเปลือกเมล็ดจะพบลักษณะของเมล็ดดังนี้ 
1. ไฮลัม (hilum) เปนรอยแผลที่เปลือกหุมเมล็ด ซ่ึงเกิดจากการหลุดออกของกานออ 

วุล 
2. ราฟ (raphe)  เปนรอยสันนูนที่ผิวของเมล็ด      เกิดจากกานของออวุลแผออกจับ 

กับเปลือกหุมเมล็ด 
3. ไมโครไพล (micropyle) เปนรูขนาดเล็กที่เห็นจากภายนอก     ทะลุเขาไปในเมล็ด 
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ภาพที่ 4.8 ประเภทของผลสดชนิดตาง ๆ 
 

ในผลบางชนิดจะมีเน้ือเยื่อที่อยูระหวางเนื้อผลกับเปลือกหุมเมล็ด มีลักษณะนุม
และอุมนํ้า เน้ือเยื่อชนิดนี้เจริญมาจากกานออวุล ที่เช่ือมระหวางกานออวุลกับรังไข พบได
ในเมล็ดพืชบางชนิดเทานั้น เชน เงาะ ลําไย ลิ้นจ่ี ทุเรียน เปนตน เมล็ดที่มีเน้ือเยื่อแบบนี้
เรียกวา เอริลลอยด (arilloid)  สามารถจําแนกประเภทตามตําแหนงของเนื้อเยื่อ ไดดังนี้ 

1. สโทรฟโอล (strophiole) เปนเมล็ดที่มีเน้ือเยื่อเกิดบริเวณราฟ 
2. คารันเคิล (caruncle) เปนเมล็ดที่มีเน้ือเยื่อเกิดติดกับไมโครไพล 
3. เอริลโลด (seed coat) เปนเมล็ดที่มีเน้ือเยื่อเกิดบริเวณไมโครไพล 
4. เอริล (aril) เปนเมล็ดที่มีเน้ือเยื่อเกิดติดหุมเมล็ดไว 
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4.20 การกระจายพันธุของผลและเมล็ด (Fruit and seed dispersal)  
การแพรกระจายพันธุของผลและเมล็ดตามธรรมชาติชวยใหพืชไมสูญพันธุไป มี

หลายวิธ ี พืชมีการปรับตัวเพื่อชวยใหตัวเองแพรกระจายพันธุไปไดมากและไกล ดวย
วิธีการตาง ๆ เชน  
1. อาศัยลม ผลและเมล็ดที่อาศัยลมพาไปจะตองมีนํ้าหนักเบา หรือมีเครื่องชวยใหลอยตัว
ไดนาน ๆ ไดแก  

1.1 ผลหรือเมล็ดที่มีปก (wing) เปนเคร่ืองชวยในการปลิวตามกระแสลม  
ผลมีปก เชน ผลของมันนก กลอย ประดู ยาง สะแก เปนตน และ เมล็ดของตะแบก อิน
ทนินนํ้า ทองอุไร เปนตน 
  1.2 เมล็ดมีปุย (hair) คลายรมชูชีพ เปนเครื่องชวยในการพยุงลอยตัวใน
อากาศไดนาน ๆ เชน เมล็ดของขาวสารดอกเล็ก รัก ขจร นุน เปนตน 
  1.3 ผลหรือเมล็ดมีขนาดเล็กและเบามาก เชน เมล็ดของกลวยไม ยาสูบ 
กะเพรา หญาชนิดตาง ๆ เปนตน 
2. อาศัยนํ้า ซ่ึงสวนใหญผลและเมล็ดเหลานี้ มักจะเบาลอยน้ําได เชน ผลของบัวสาย 
มะพราว และผลของพืชนํ้า  เมล็ดของแมงลัก เปนตน  
3. อาศัยสัตว ผลมักมีเน้ือผลที่สัตวกินได นกหรือสัตวอื่น ๆ ที่กินเน้ือผลแลวก็จะทิ้งเมล็ด
ใหงอกตอไป สัตวบางชนิดอาจจะกินเมล็ดเขาไปดวย แตเปลือกหุมเมล็ดแข็ง ทนทานตอ
นํ้ายอยในกระเพาะ เม่ือสัตวถายออกมาและตกลงพื้นดิน ก็งอกตอไป หรือเมล็ดมียาง
เหนียว ทําใหติดปากสัตวไปไดไกล ๆ เมล็ดบางชนิดมีหนาม หรือยางเหนียวเพื่อเกาะ
ตามตัวสัตว เชน ผลของไทร หญาบุง หนามกระสุน หญาเจาชู เปนตน 
4. อาศัยการแตกของผล เม่ือผลแก เปลือกจะแตกออกและชวยดีดใหเมล็ด ปลิวไปไดไกล 
ๆ เชน ผลของเทียน ตอยต่ิง ไมแดง เปนตน 
 
4.21 บทสรุป 
 สวนของราก ลําตน ใบ  ดอก ผลและเมล็ดพืชลวนมีความสําคัญตอการปรับปรุง
พันธุพืชท้ังส้ิน โดยรากมีหนาที่ดูดนํ้าและอาหารไปเลี้ยงสวนตาง ๆของลําตนพืช ลําตนมี
หนาที่สรางใบ ค้ําจุนกิ่งกานสาขาใหใบไดรับแสง และเปนทางลําเลียงน้ําและแรธาตุอาหาร
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จากใบไปสูสวนตาง ๆ ของพืช ใบทําหนาที่สังเคราะหแสง คายน้ําและหายใจ ดอกทํา
หนาที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ ผลทําหนาที่ปองกันอันตรายใหแกเมล็ดและเอ็มบริโอ และ
เมล็ดน้ันมีหนาที่ขยายพันธุใหเจริญและดํารงพันธุของพืชใหคงอยูตอไป 
 
 
 

**************************** 
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ภาพที่ 4.9 ประเภทของผลแหงชนิดตาง ๆ  
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ภาพที่ 4.10 รูปรางของดอกชนิดตาง ๆ 
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แบบประเมินผลทายบท 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ระบบรากที่อยูใตดิน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวสวนใหญมีระบบรากแบบใด ? 
 1) รากสะสมอาหาร 

2) ระบบรากฝอย 
3) ระบบรากแกว 
4) ระบบรากพิเศษ 

2. รากกลวยไมทําหนาที่ที่สําคัญคลายกับอวัยวะสวนใดของพืช ? 
 1) ใบ 

2) ลําตน 
3) ผล 
4) เมล็ด 

3. ลําตนพืชน้ันจะมีสวนประกอบที่สําคัญสองสวนคือ ? 
 1) ขอ (node) 

2) ปลอง (internode) 
3) ตา (bud) 
4) เฉพาะขอ 1) และขอ 2) ถูก 

4. ลําตนที่เจริญทอดขนานไปกับผิวดิน มีขอและปลองเห็นไดชัดคือ ? 
1) corm 
2) bulb 
3) tuber 
4) rhizome 

5. สวนใหญไมผลมักจะมีอายุกี่ฤดู ? 
1) ฤดูเดียว 
2) สองฤดู 
3) หลายฤดู 
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4) สี่ฤดู 
6. ใบที่มีลักษณะคลายกลีบดอกไมบางครั้งชวยในการลอแมลงผสมเกสรไดคือ ? 
 1) leafy bract 
 2) spath 
 3) petaloid bract 

4) ถูกทุกขอ 
7. ใบประดับชนิดใดที่พบในพืชจําพวกขาว ? 
 1) involucre bract 
 2) epicalyx 
 3) glume 
 4) hyaline bract 
8. รังไขพืชตระกูลแตงเปนแบบใด ? 

1) มีรังไขอยูเหนือสวนอื่น ๆของดอก 
2) มีรังไขอยูใตวงกลีบ 
3) half inferior ovary 
4) ถูกทุกขอ 

9. กะลามะพราวนั้นจัดเปนเน้ือผลช้ันใด ? 
1) ช้ันนอก 
2) ช้ันกลาง 
3) ช้ันใน 
4) ถูกทุกขอ 

9. พืชในขอใดมีชนิดเปนผลกลุม ? 
1) นอยหนา การเวก กระดังงา 
2) สับปะรด ขนุน เตย 
3) มะมวง มะไฟ มะกรูด 
4) สม ฟกทอง ฝร่ัง  

10. ผลสดไดแก ? 
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1) มะเขือเทศ องุน มะไฟ 
2) ถั่วลันเตา มะขาม มะกล่ําตาแมว 
3) มะมวงหิมพานต ไมยราพ นนทรี 
4) ทานตะวัน เมล็ดขาว เต็ง 

 
เฉลยแบบประเมินทายบท 

1. 2)  2. 1)  3. 4)  4. 4)   5. 3) 
6. 4)   7. 3)   8. 3)   9. 1)   10. 1) 

 
******************************** 
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