
 

บทที่  6 
การกําเนิดของพืชมีดอก 

จุดประสงคการเรียนรูเมื่ออานบทที่ 6 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. สามารถอธิบายลักษณะพืชมีดอกได 
2. อธิบายลักษณะพืชมีดอกที่แตกตางจากพืชช้ันตํ่าได 
3. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพของพืชในยุคตาง ๆได 
4. อธิบายลักษณะบรรพบุรุษของพืชมีดอกในอดีตได 
5. อธิบายเหตุการณในยุคตาง ๆ ทางธรณีวิทยากับการกําเนิดพืชได 
6. อธิบายความสําคัญของสัตวที่มีตอพืชดอกได 
7. สามารถสรุปการกําเนิดพืชดอกได 

 
เน้ือหาในบทที่ 6 ประกอบดวย 

1. บทนํา 
2. ลักษณะของพืชมีดอก  

 3. ขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ 
 4. บรรพบุรุษของพืชมีดอก 

7. พืชมีดอกในยุคตน 
8. ขอมูลจากซากดึกดําบรรพของแองจิโอสเปรม 
9. ความสัมพันธระหวางพืชมีดอกกับสัตว 
10. บทสรุป 
11. แบบประเมินผลทายบทและเฉลย 
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6.1 บทนํา 
 ในบรรดาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช (Kingdom Metaphyta) น้ันนับวากลุมพืชมี
ดอก (flowering plant) หรือแองจิโอสเปริม (angiosperm) มีจํานวนชนิด (species) มาก
ที่สุดและมีความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยมากกวาพืชกลุมอื่นๆ  พืชมีดอกมีทั้งที่เปนไม
ยืนตน (tree) ไมพุม (shrub) ไมลมลุกหลายฤดู (perennial) ไมลมลุกฤดูเดียว (annual) 
และไมเลื้อยที่มีเน้ือไม (liana) มีทั้งขนาดเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร เชน สกุลไขนํ้า (Wolffia) 
ไปจนถึงไมยืนตนขนาดมหึมา นอกจากนั้นพืชกลุมน้ียังมีลักษณะของการปรับการ
ดํารงชีวิตไปหลายแนวทาง เชน เปนปรสิต (parasite) แซโพรฟ (saproph) พืชอิงอาศัย 
(epiphyte) บางสกุลดัดแปลงใบใหสามารถจับแมลงและดูดซับสารอาหารจากแมลงไป
ใชได (insectivorous plants ) เชน สกุลหยาดน้ําคาง (Drosera) สกุลหมอขาวหมอแกงลิง 
(Nepenthes) เปนตน พืชมีดอกมีความหลากหลายในดานโครงสรางของดอกมาก โดย
ปกติดอกหนึ่งประกอบดวยสวนตางๆ เรียงเปนวงซอนกันจากวงนอกเขาไป  ไดแก วง
ของ กลีบเลี้ยง (calyx) กลีบดอก (corolla) เกสรเพศผู (androecium) ตามลําดับ แตดอก
ของพืชบางชนิดดอกหนึ่งมีเพียงรังไขอันเดียวหรือเกสรเพศผูอันเดียวเทานั้น เชน ดอก
ของสกุลสนทะเล (Casuarina) เปนตน 
 ชาลส ดารวิน (Charles Darwin) เคยกลางถึงกําเนิดของพืชมีดอกวาเปนพวก 
“ลึกลับนารังเกียจ (abominable mystery)” เน่ืองจากในสมัยน้ันยังไมพบหลักฐานแสดงตน
กําเนิดของพืชกลุมน้ี นักพฤกษศาสตรที่ศึกษาดึกดําบรรพ (fossil) ของพืช 
(paleobotanist) จากการสะสมซากดึกดําบรรพ เอกสารและประสบการณของนัก
พฤกษศาสตรกลุมน้ีทําใหเกิดความรูความเขาใจในตนกําเนิดของพืชมีดอกมากขึ้นเปน
ลาํดับจนนํามาสูการจําแนกประเภทพืชมีดอกที่เช่ือวาดีที่สุดในปจจุบัน 
 
6.2 ลักษณะของพืชมีดอก 
 แองจิโอสเปรมและจิมโนสเปรม (gymnosperm) เปนพืชที่สรางเม็ด พืชสรางเมล็ด
สองกลุมน้ีแตกตางกันหลายประการที่สําคัญประการหนึ่งคือลักษณะของออวุล (ovule) 
ในขณะที่เกิดการถายละอองเกสร (pollination) กลาวคือ ออวุลของจิมโสนเปรมในขณะที่มี
การถายละอองเกสรไมมีโครงสรางใดมาหอหุมซ่ึงตรงขามกับออวุลของพืชมีดอกที่มีรังไข
หอหุมไว นอกจากลักษณะของออวุลพืชมีดอกยังมีลักษณะเฉพาะตัวอยางอื่นอีก ไดแก 
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1. เน้ือเยื่อลําเลียงน้ําหรือไซเลม (xylem) มีเซลลเวสเซล (vessel member) 
(ภาพที่ 6.1 ก.) 
 2. เน้ือเยื่อลําเลียงอาหารหรือโฟลเอ็ม (phloem) มีเซลลหลอดตะแกรง (sieve 
element) และเซลลประกบ (companion) (ภาพที่ 6.1 ก.) 
 3. ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) มี 8 นิวเคลียส ไดแก ไข 1 นิวเคลียส ซีเนอรจิด 
(synergil) 2 นิวเคลียส แอนไทพอดัล (antipodal) 3 นิวเคลียสและนิวเคลียสโพลาร (polar 
nuclei) อีก 2 นิวเคลียส (ภาพที่ 6.1 ค.) 
 4. ในการปฏิสนธิคร้ังหน่ึงมีการรวมตัวของนิวเคลียส 2 แหง (double fertilization) 
คือไขรวมกันสเปรมที่หน่ึง และนิวเคลียสโพลารทั้งสองรวมกับสเปรมที่สอง  
(ภาพที่ 6.1 ค. ) 
 5. มีเกสรเพศเมียปดหุมออวุลไวซ่ึงเปนที่มาของคําวา แองจิโอสเปรม ซ่ึงหมายถึง 
เมล็ดที่ถูกหุม (covered seed) สวนเกสรเพศผูมีอับเรณูที่มี 4 ไมโครสปอแรนเจียม 
(microsporangium) อยูติดกันเปนคู 2 คู (ภาพที่ 6.1 ข. และ ง. ) 
 อยางไรก็ตามลักษณะทั้ง 5 ประการที่กลาวมานี้ก็มีขอยกเวนมากมายในพืชมีดอก
แตละกลุมยอย เชน ไซเลมของจิมโนสเปรมบางพวกมีเซลลเวสเซลและแองจิโอสเปรมบาง
พวกก็ไมมีเซลลชนิดน้ี 
 
 แกมีโทไฟต (gametophyte) ของพืชมีดอกจะลดขนาดและความซับซอนลง
มากกวาของจิมโนสเปรมกลาวคือ เกิดจากสปอรไมโทซิสเพียง 2-3 คร้ังเทาน้ัน เมล็ดของ
แองจิโอสเปรมมีเอนโดสเปรม (endosperm) ซ่ึงเกิดมาจากนิวเคลียสโพลารรวมกับสเปรม
เปนนิวเคลียสเดียว แลวเกิดไมโทซิสหลายครั้งไดนิวเคลียสเอนโดสเปรมจํานวนมากทํา
หนาที่สะสมอาหารไวใหเอ็มบริโอใสเมล็ด แตเมล็ดของจิมโนสเปรมไมมีแอนโดสเปรม 
การที่พืชมีดอกมีเกสรเพศเมียหอหุมออวุลไวทําใหกระบวนการถายละอองเรณูซับซอนข้ึน
กลาวคือ ละอองเรณูจะงอกหลอดเรณู (pollen tube) บนยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แลว
เคลื่อนไปตามกานเกสร (style) เร่ือย ๆ (ภาพที่ 6.1 ค. ) จนถึงเซลลไขที่อยูในถึง
เอ็มบริโอภายในออวุล  แตละอองเรณูของจิมโนสเปรมจะสัมผัสกับออวุลโดยตรงไมตอง
ผานยอดและกานเกสรเพราะไมมีดอก การมีลักษณะการสืบพันธเชนที่กลาวมาและยังมีวง



176 AG 103 

ชีวิต (life cycle) สั้นเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพืชมีดอกดํารงและกระจายพันธอยูในโลกได
จนถึงปจจุบัน 
 การที่แองจิโอสเปรมมีเซลลเวสเซลและเซลลหลอดตะแกรงทําใหระบบเนื้อเยื่อละ
เลียงมีประสิทธิภาพสูง เปนลักษณะการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตในที่มีนํ้านอยได ใน
เร่ืองโครงสรางของใบก็เชนเดียวกัน พืชมีดอกปรับโครงสรางของใบใหแผแบนมีขนาด
ใหญข้ึนจึงตองมีเสนใบจํานวนมากขึ้นเปนเสนใบลําดับที่ 2 ที่ 3 ลดหลั่นกันลงไปจนถึง
ปลายสุดของเสนใบยอย ทั้งน้ีเพื่อใหการคายน้ําและการสังเคราะหดวยแสงมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ลักษณะดังกลาวเหลานี้ เปนสิ่งที่ทําใหแองจิโอสเปรมเปนกลุมพืชที่ประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัวข้ึนมาอยูบนบกจนกลายเปนพืชบกกลุมที่มีมากที่สุดในโลก 
 ดาลเกรน (Dahlgren) เช่ือวาลักษณะของแองจิโอสเปรมที่เปนอยูในปจจุบันแสดง
วาพืชกลุมน้ีมีการวิวัฒนาการมาจากจิมโนสเปรมกลุมใดกลุมหน่ึงเทานั้น ซ่ึงถือวาเปน
วิวัฒนาการแบบมอโนไฟลิติก (monophyletic) สวนครองควิสต (Cronquist) และแครส
ซิลอฟ (Krassilov) เขาใจวาแองจิโอสเปรมอาจไมไดมีวิวัฒนาการจากพืชเพียงชนิดเดียว 
แตมาจากกลุมพืชที่มีลักษณะคลายกันกลุมหน่ึงแลวมีการปรับเปลี่ยนลักษณะไปใน
ทิศทางเดียวกันจนไดกลุมพืชมีดอกอยางที่เห็นในปจจุบัน การสืบหากลุมพืชที่เปน
บรรพบุรุษของแองจิโอสเปรมจําเปนจําตองศึกษาจากบันทึกเร่ืองราวของซากดึกดําบรรพ 
 
6.3 ขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพของพืช 
 ในอดีตนักพฤกษศาสตรที่ศึกษาซากดึกดําบรรพของพืชไมประสบความสําเร็จใน
การคนหาตนกําเนิดของแองจิโอสเปรมเน่ืองจากสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
 1. ไดขอมูลจากซากพืชดึกดําบรรพไมสมบรูณและซากที่พบไมมีซากของดอก 
 2. แองจิโอสเปรมมีวิวัฒนาการที่ยาวไกลและเชื่องชา 
 3. แองจิโอสเปรมในชวงตนของวิวัฒนาการไมไดอยูในแหลงที่สภาพธรรมชาติจะ
เก็บรักษาซากดึกดําบรรพไวไดอยางดีซากจึงถูกทําลายไปมาก 
 แองจิโอสเปรมเปนกลุมพืชเดนที่สุดของโลกตั้งแต 100 ลานปมาแลวโดยใชเวลา 
10 ลานปในการขยายอาณาเขตจากเขตรอนไปยังข้ัวโลกซึ่งตองแขงขันกับจิมโนสเปรม
และเฟนซ่ึงเปนกลุมพืชเดนที่มีอยูกอนแลว นักพฤกษศาสตรบางทานเชื่อวาพืชมีดอก
กําเนิดขึ้นบนโลกในตอนตนของมหายุคมีโสโซอิก (Mesozoic) หรือในตอนปลายของ
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มหายุคเพลีโอโซอิก (Paleozoic) คือประมาณ 270-180 ลานปมาแลวซ่ึงเปนยุคกอนครีเท
เชียส (Cretaceous) และเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนลักษณะใหเหมาะสมกับธรรมชาติเร่ือยมา
ต้ังแตระยะแอพเทียน (Aptian) ของยุคครีเทเชียสคือประมาณ 120-115 ลานปมาแลว  
อยางไรก็ตามเมื่อป พ.ศ. 2518 วอลฟ (Wolfe) ดอยลี (Doyle) และเพจ (Page) รายงาน
วาไมมีหลักฐานทางซากดึกดําบรรพที่แสดงวาพืชมีดอกกําเนิดมาตั้งแตยุคกอนครีเทเชียส 
แตมีหลักฐานจากซากดึกดําบรรพที่แสดงวาพืชกลุมน้ีกําเนิดขึ้นบนโลกในระยะตนของ
ยุคครีเทเชียสคือประมาณ 135-130 ลานปมาแลว เทยเลอร (Taylor) มีความเห็นวาจาก
ซากดึกดําบรรพของละอองเรณูและช้ินสวนขนาดใหญของพืชที่คนพบนาจะสรุปไดวาแอง
จิโอสเปรมอยูบนโลกมาตั้งแตระยะตนของยุคครีเทเชียส หรือตอนปลายของยุคจูแรสสิก 
(Jurassic) โดยเกิดข้ึนเปนกลุมเล็กๆ  ในตะกอน (sediment) ของยุคครีเทเชียสตอนตน
พบซากดึกดําบรรพของพืชกลุมจิมโนสเปรมและเฟนเปนจํานวนมาก สวนของแองจิโอ
สเปรมน้ันพบนอย แตไมทันถึงตอนปลายของครีเทเชียสก็พบซากดึกดําบรรพของแองจิโอ
สเปรมเปนจํานวนมาก แองจิโอสเปรมกลายเปนพืชเดนเหนือจิมโนสเปรมและเฟนในยุคค
รีเทเชียสนั่นเอง 
  

ซากดึกดําบรรพของละอองเรณูของพืชมีดอกที่พบคร้ังแรกเปนแบบมอโนซัลเคต 
(monosulcate) คือมีรู/รองเดียว (ภาพที่ 6.2 ก. ) ซ่ึงเปนลักษณะของละอองเรณูของพืช
ใบเลี้ยงคูโบราณและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวปจจุบันดวยนั้นเปนละอองเรณูของพืชในระยะบารรี
เมียน (Berremian) ของยุคครีเทเชียสคือประมาณ 125 ลานปมาแลว ซากดึกดําบรรพของ
ละอองเรณูแบบไทรคอลเพต (tricolpate) คือมี 3 รู/รอง (ภาพที่ 6.2 ข. ) ซ่ึงเปนละออง
เรณูของพืชใบเลี้ยงคูที่มีวิวัฒนาการมาก (advance) และเปนลักษณะละอองเรณูที่พัฒนา
มามากกวาแบบมอโนซัลเคตนั้นพบช้ินแรกเปนของพืชในระยะแอพเทียนของยุคครีเท
เชียสคือประมาณ 122 ลานปมาแลว กลาวไดวายุคครีเทเชียสมีความหลากหลายใน
รูปแบบของละอองเรณูมาก อยางไรก็ตามละอองเรณูของแองจิโอสเปรมโบราณมีลักษณะ
คลายกับของจิมโนสเปรมจึงทําใหเกิดความไมแนนอนในการตรวจสอบซากดึกดําบรรพ
ของละอองเรณูของยุคเกา 
 พืชมีดอกแยกออกเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูต้ังแตระยะแรก ๆ ซ่ึงจิ
มโนสเปรมและเฟนเปนพืชเดนอยูในระยะนั้น ตอมาพืชมีดอกมีจํานวนมากขึ้นและกระจาย
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พันธุเพ่ิมข้ึนทีละนอยจนกลายเปนพืชบกกลุมสําคัญ ในระยะทูโรเนียน (Turonian) และคอ
นิเอเซียน (Coniacian) คือประมาณ 90-87 ลานปมาแลวพบวามีละอองเรณูของแองจิโอ
สเปรมมากกวาสปอรของเฟนและละอองเรณูของจิมโนสเปรม 
 ซากดึกดําบรรพของเน้ือไมในยุคครีเทเชียสมีนอยแตก็พอสรุปไดวาพืชยุคน้ันมี
ไซเลมแบบโบราณ สวนซากดึกดําบรรพของใบในยุคน้ันแสดงใหเห็นความหลากหลาย
มากกวายุคตน ๆ และยังแสดงรอยตอของวิวัฒนาการจากใบพืชยุคเกามาเปนใบพืชยุค
ใหมในชวงนี้ดวย 
 เดวิด ดิลเชอร (David Dilcher) ศึกษาซากดึกดําบรรพของพืชในระยะกลางของ
ยุคครีเทเชียสและสรุปเร่ืองราวของพืชมีดอกไววา 

•   แองจิโอสเปรมกลุมแรก ๆ ในโลกมีทั้งที่มีดอกแยกเพศและดอกสมบรูณเพศเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาเดียวกัน คือเม่ือประมาณ 95-93 ลานปมาแลว 

•   แองจิโอสเปรมบางกลุมในยุคนั้นมีการถายละอองเกสรโดยอาศัยลมและแมลง 

•   แองจิโอสเปรมในยุคนั้นมีละอองเรณูที่มีรูปรางหลายแบบและหลายขนาด 

•  เมล็ดของแองจิโอสเปรมในยุคน้ันไมมีโครงสรางพิเศษใด ๆ ที่จะชักจูงใหสัตวนําพาไป
จึงทําใหเขาใจวาการกระจายของเมล็ดก็อาศัยลมและแมลวงเชนเดียวกับการถายละออง
เรณู 

•   ซากดึกดําบรรพในตอนปลายครีเทเชียสคือประมาณ 70 ลานปมาแลวมีละอองเรณู
และใบของพืชยุคใหมหลายกลุม เชน ออรเดอร Magnoliales, Ranunculales, Theales 
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางกลุม 

•  พบละอองเรณูของพืชวงศทานตะวัน (Asteraceae) ในช้ินหินของระยะโอลิโกซีน 
(Oligocene) ของยุคเทอเทียร่ี (Tertiary) คือประมาณ 38-25 ลานปมาแลว ในปจจุบันถือ
วาพืชวงศน้ีเปนพืชใบเลี้ยงคูที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุด 
 
6.4 บรรพบุรุษของพืชมีดอก 
 พืชกลุมจิมโนสเปรมออรเดอรเคยโทนิเอเลส (Caytoniales) มีลักษณะคลายแองจิ
โอสเปรมตรงที่ครึ่งลางของออวุลมีคูพุล (cupule) หุมไว คูพุลอันหน่ึงซ่ึงอาจเทียบไดกับ
คารเพล (carpel) หน่ึงนอกจากนั้นยังมีระบบเสนใบบางรางแห อับสปอรมีลักษณะคลาย
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อับเรณู หลอดเรณูเขาสูออวุลทางชองไมโครไพล (micropyle) เหลาน้ีเปนลักษณะที่ทําให
เขาใจวาจิมโนสเปรมอันดับน้ีเปนตนกําเนิดของแองจิโอสเปรม มีนักพฤกษศาสตรบาง
กลุมเช่ือวาเฟนในออรเดอรกลอสโซเทอริเดเลส (Glossopteridales) อาจเปนกลุมพืชที่
พัฒนามาเปนพืชมีดอก พืชกลุมน้ีมีโครงสรางคลายเมล็ดเกิดข้ึนที่ผิวของเมกะสปอโรฟลล 
(megasporophyll) ซ่ึงมีลักษณะคลายใบและบางสวนของเมกะสปอโรฟลลยังมวนเขาดาน
ในดวย (ภาพที่ 6.3 ) อยางไรก็ตามไมโครสปอรของเฟนในอันดับน้ีตางจากละอองเรณู
ของแองจิโอสเปรมในยุคตน 
 พืชในออรเดอรเซคแคนโนสกิเอเลส (Czekanowskiales) คลาสกิงโกออพซิดา 
(Ginkgoopsida) เปนจิมโนสเปรมกลุมที่เดนที่สุดในยุคจูแรสซิคจึงมีนักพฤกษศาสตรบาง
ทานเขาใจวาพืชกลุมน้ีเปนตนกําเนิดของพืชมีดอกเนื่องจากมีคูพุลหุมออวุลเชนเดียวกับ
อันดับเคยโทนิเอเลสและคูพุลมีสวนยื่นออกมาคลายยอดเกสรเพศเมีย แตละอองเรณูก็ยัง
สัมผัสกับออวุลไดโดยตรง จิมโนสเปรมในออรเดอรเบนเนตติทอพซิดา (Bennettitopsida) 
ซ่ึงมีลักษณะคลายปรง (cycads) ก็ถูกจัดวาเปนตนกําเนิดของพืชมีดอกเชนเดียวกัน 
เ น่ื องจากมี โครงสร า งที่ ใ ช ในการสืบ พันธุ คล ายดอกคื อ มี ไมโครสปอ โ รฟ ลล 
(microsporophyll) เรียงเปนวงลอมรอบกลุมของออวุล แตละออวุลมีกานและระหวางออวุล
แตละกอนมีเกล็ดซึ่งบางครั้งเช่ือมติดกันเปนโครงสรางที่คลายคารเพล  จิมโนสเปรมที่อยู
ในสายวิวัฒนาการเดียวกับปรงก็เปนกลุมพืชที่มีผูเช่ือวาเปนตนกําเนิดของพืชมีดอก จาก
การคนพบซากดึกดําบรรพของพืชในวงศไดโรพาโลสเทคิเอซีอี (Dirhopalostachyaceae) 
ในชวงปลายยุคจูแรสสิกและตนยุคครีเทเชียสพบวามีโครงสรางที่มีลักษณะเปนแคปซูลอยู
กันเปนคูแตละคูมีเมล็ดแบนติดอยู 
 จากที่กลาวมาคงพอจะเห็นวาการทํานายวาพืชกลุมใดควรเปนตนกําเนิดของพืชมี
ดอกน้ันพิจารณาจากโครงสรางสวนที่สรางเมล็ดโดยเฉพาะโครงสรางที่หอหุมออวุลที่
คลายคารเพล อยางไรก็ตามลักษณะเฉพาะตัวอื่น ๆ ของแองจิโอสเปรม เชน การปฏิสนธิ
สองครั้งและการมีแอนโดสเปรมน้ันเห็นไดไมชัดเจนในซากดึกดําบรรพแมจะศึกษาดวย
กลองจุลทรรศนก็ตาม จึงเปนการยากที่จะช้ีชัดลงไปวาพืชกลุมใดเปนและพืชกลุมใดไม
เปนตนกําเนิดของแองจิโอสเปรม เกี่ยวกับปญหาน้ีเทยเลอร (Taylor) แนะนําวา ถา
พิจารณาซากดึกดําบรรพของพืชที่มีลักษณะของพืชดอก 
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โบราณบางลักษณะที่จัดเปนตัวแทนของละดับวิวัฒนาการที่สําคัญบางลําดับไดโดยซาก
น้ันไมจําเปนตองมีลักษณะของพืชมีดอกทุกลักษณะก็จะทําใหการศึกษาตนกําเนิดของพืช
มีดอกงายขึ้น โจเนส (Jones) และลุชซิงเกอร (Luchsinger) แสดงความคิดเห็นวาวิธีที่
เช่ือถือไดมากที่สุดสําหรับการคนหาโพรแองจิโอสเปรม (proangiosperm) ก็คือการศึกษา
ดีเอ็นเอ (DNA) ของพืชโบราณกลุมตาง ๆ ซ่ึงยังไมสามารถทําไดในปจจุบัน ดังน้ันนัก
พฤกษศาสตรโดยเฉพาะนักพฤกษศาสตรที่ศึกษาซากดึกดําบรรพอยูในยุคปจจุบันจึงยัง
ไมสามารถลบลางคําวา “ความลึกลับที่นารังเกียจ” ของพืชมีดอกที่ดารวินกลาวไวไดอยาง
สมบูรณ 
 
6.5 พืชมีดอกในยุคตน 
 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแองจิโอสเปรมในยุคตนเปนผลมาจากการ
วิเคราะหลักษณะของพืชยุคใหมในเขตรอนของโลก แนวคิดน้ีเกิดจากความขาดแคลนซาก
ดึกดําบรรพ โดยสมมติฐานที่วาแองจิโอสเปรมกลุมแรกเปนพืชบกบนที่ดอนที่ปรับลักษณะ
ใหเหมาะสมกับพื้นที่แหงแลงหรือเขตรอนในยุคเพอรเมียนคือประมาณ 250 ลานปมาแลว 
ซากดึกดําบรรพของพืชในที่ดอนถูกทําลายไดงายจึงไมคอยพบซากของพืชในพื้นที่
ดังกลาว หลังยุคเพอรเมียนคือประมาณ 110 ลานปมาแลวกลุมพืชมีดอกไดเคลื่อนยายสู
ฝงทะเลและริมฝงแมนํ้าลําธารซากพืชในบริเวณน้ีจึงมีโอกาสเปนซากดึกดําบรรพและคง
อยูในธรรมชาติมากขึ้น เช่ือกันวาแองจิโอสเปรมกลุมแรกเปนไมยืนตนในเขตรอน เติบโต
อยูในที่ประมาณน้ําปานกลาง มีใบประกอบแบบขนนก มีผลแบบฟอลลิเคิล (follicle) 
ขนาดใหญ มีเอริล (aril) ผลออกเปนชอ 
 อีกสมมติฐานหนึ่งมีรากฐานมาจากลักษณะของพืชดอกที่มีอยูในปจจุบัน เช่ือ
วาแองจิโอสเปรมกลุมแรกคือไมยืนตนไมผลัดใบลักษณะคลายพืชในสกุลจําปปา 
(Magnolia) เติบโตอยูในที่ดอนของเขตรอนและถายละอองเรณูโดยอาศัยแมลง สมมติฐาน
น้ีกลายเปนทฤษฏีที่ยั่งยืนเช่ือถือกันมาจนถึงปจจุบัน รายละเอียดของดอกของแองจิโอ
สเปรมโบราณในทฤษฏีน้ีคือ เปนดอกเดี่ยว เกิดที่ปลายกิ่ง สมบูรณเพศ มีกลีบเลี้ยง กลีบ
ดอกหรือกลีบรวมจํานวนมาก แตละกลีบมีลักษณะเหมือนกัน เกสรทั้งสองเพศมีจํานวน
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มากและเรียงสลับวนเปนเกลียวบนฐานรองดอกที่ยื่นยาว เกสรเพศผูแบนกวางคลายใบ 
เกสรเพศเมียขนาดใหญ กานและยอดเกสรไมชัดเจนคลายเกสรเพศเมียของพืชวงศจําป
ปา (Magnoliaceae) ปจจุบัน (ภาพที่ 6.4 ) ลักษณะดอกที่มีคารเพลเรียงสลับวนเปน
เกลียวและผลแบบฟอลลิเคิลน้ันเปนลักษณะที่พบในซากดึกดําบรรพของพืชในยุคครี
เทเซียสตอนปลาย 
 พืชบางชนิที่จัดอยูในกลุมบรรพบุรุษของแองจิโอสเปรมมีออวุลเกิดขึ้นที่ขอบหรือ
กระจายอยูที่ผิวของเมกะสปอโรฟลลที่เปดออก แองจิโอสเปรมกลุมแรกอาจมีเมกะสปอโร
ฟลลคลายกับใบออนที่มวนเขาตามแนวยาวของเสนกลางใบใหออวุลอยูดานใน ตอมาเม
กะสปอโรฟลลขนาดลงกลายเปนคารเพล ในทางวิวัฒนาการเชื่อวาคารเพลหน่ึงก็คือเม
กะสปอโรฟลลแผนหน่ึงซ่ึงเปนโครงสรางที่ป รับเปลี่ยนมาจากใบหนึ่ งที่ มีออวุล 
(megasporangia) ติดอยู  ในชวงที่เกิดการถายละอองเกสรขอบทั้งสองขางคารเพลอาจไม
เช่ือมติดกัน ผิวของยอดเกสรเพศเมียหรือบริเวณที่ละอองเรณูจะเขามาติดเพื่อจะงอก
หลอดเรณูตอไปน้ันจะติดอยูที่ขอบตามความยาวของรอยที่ขอบทั้งสองขางของคารเพลมา
บรรจบกัน (ภาพที่ 6.5 ) 
 นักพฤกษศาสตรเช่ือวาแองจิโอสเปรมกลุมแรกมีอินเทกิวเมนต (integument) 2 
ช้ันหรือไมก็มีเน้ือเยื่อ 2 ช้ันหุมเอ็มบริโอ เน้ือเยื่อน้ีจะเจริญไปเปนเปลือกหุมเมล็ดตอไป 
พืชวงศตางๆ ในอันดับ Magnoliales มีลักษณะโบราณกลาวคือ มีออวุลเดียว ในออวุลมี
นิวเซลลัส nucellus ขนาดใหญประกอบดวยเซลลจํานวนมาก มีถุงเอ็มบริโอซ่ึงก็คือเมกะ
แกมีโทไฟต (megagametophyte) ที่มี 8 นิวเคลียส พืชในยุคปจจุบันหลายวงศมีเอนโด
สเปรมขนาดใหญซ่ึงถือวาเปนลักษณะโบราณ นักพฤกษศาสตรบางทานเช่ือวาพืชมีดอก
กลุมแรกมีเอ็มบริโอขนาดเล็กฝงอยูในเอนโอสเปรมขนาดใหญซ่ึงเปนสารพวกน้ํามันซ่ึง
คลายกับเอ็มบริโอและเอนโดสเปรมของพืชสกุลจําปปา การปฏสนธิ 2 คร้ังซ่ึงเปนลักษณะ
ของแองจิโอสเปรมในปจจุบันก็เช่ือวาเปนลักษณะโบราณดวย 
 สเทบบินส (Stebbins) แสดงความคิดเห็นวาแองจิโอสเปรมกลุมแรกเปนพืชที่มี
เน้ือไมขนาดเล็กและเปนพืชกลุมแรกที่เติบโตอยูในที่แหงแลง มีใบขนาดเล็ก ดอกขนาด
ปานกลาง การที่เกิดมาในสภาพแหงแลงทําใหมีพัฒนาเปนดอกและเมล็ดอยางรวดเร็ว ทัก
ทาจัน (Takhtajan) เช่ือวาแองจิโอสเปรมกลุมแรกของโลกเปนพืชมีเน้ือไมขนาดเล็ก ใบ
เดี่ยว ขอบใบเรียบ ระบบเสนใบแบบขนนก ดอกเดี่ยว ขนาดปานกลาง ดอกออกทั้งที่
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ปลายกิ่งและซอกใบ มีฐานรองดอกเปนแทงยาวกลีบรวมเปลี่ยนแปลงมาจากใบประดับ 
เกสรเพศผูคลายใบ ละอองเรณูเปนแบบมอโนซัลเคตคารเพลเปด มียอดเกสรติดอยูที่ขอบ
ตามความยาวของคารเพล 
 
6.6 ขอมูลจากซากดึกดําบรรพของแองจิโอสเปรม 
 ดิลเชอรและผูรวมงานดานพฤกษศาสตรดึกดําบรรพของเขาแสดงความเห็นวา 
ลักษณะโครงสรางดอกพืชในซับคลาส (Subclass)  Magnoliidae อาจเปนเพียงตัวแทนใน
สายวิวัฒนาการสายหนึ่งของพืชมีดอกในยุคตน พืชมีดอกกลุมน้ีอาจไมใชกลุมที่โบราณ
ที่สุด หลักฐานจากซากดึกดําบรรพชี้ใหเห็นวา พืชมีดอกกลุมแรกอาจเปนพืชยืนตนที่มีใบ
ขนาดเล็ก เติบโตอยูในหุบเขาในบริเวณรอยตอระหวางทวีปอัฟริกาและอเมริกาใต พืช
กลุมน้ีปรับตัวใหสามารถเติบโตอยูในสภาพแวดลอมชายฝงที่ถูกรบกวนไดและกระจาย
ขยายอาณาเขตออกไปเมื่อระดับนํ้าทะเลเปลี่ยนแปลงในระยะตนของยุคครีเทเชียส  ใน
ทวีปอเมริกาเหนือพืชมีดอกแผกระจายออกไปอยาวรวดเร็วจากอาวเม็กซิโกในปจจันข้ึน
ไปทางเหนือจนถึงรัฐอัลเบอรทา (Alberta) ของแคนาดาเมื่อประมาณ 110 ลานปมาแลวื 
พืชดอกกลุมน้ีเพิ่มจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ จนเขาไปแทนที่กลุมพืชเดนที่มีอยูเดิมในที่ชุมนํ้า
และริมฝงแมนํ้าลําธาร อยางไรก็ตามในชวงเวลาดังกลาวพืชบนที่สูงซ่ึงมีจิมโนสเปรมพวก 
สน (conifers) เปนพืชเดนอยูยังไมไดรับผลกระทบจากพืชดอกกลุมน้ี ในตอนปลายของ
ยุคครีเทเชียสพืชมีดอกกลุมน้ีมีจํานวนมากขึ้นและถูกแยกใหโดดเดี่ยวเน่ืองจากการยก
และแยกตัวของพื้นทวีปและระดับนํ้าทะเลลดลงไปอีก ตอมาพืชกลุมน้ีอาจเคลื่อนยายไป
ยังพ้ืนที่ตางๆ  ที่สภาพแวดลอมผันแปรและเคลื่อนเขาสูดานในของพื้นที่ทวีปมากขึ้นโดน
เฉพาะในบริเวณที่เปนที่ราบชายฝงแมนํ้า การเคลื่อนยายดังกลาวทําใหพืชกลุมน้ีมีโอกาส
เผชิญกับแมลงและสัตวอื่นๆ มากขึ้นและมีการวิวัฒนาการไปพรอมกับสัตวเหลานั้นโดย
สัมพันธเกี่ยวของกันในเรื่องของการถายละอองเกสรและการกระจายของเมล็ด จนในที่สุด
พืชมีดอกกลุมน้ีไดเคลื่อนไปเติบโตอยูบนที่สูงไดและมีจํานวนมากมายกลายเปนกลุมพืช
เดนที่สุดเมื่อ 100-90 ลานปมาแลว (ตารางที่ 6.1 ) 
 เกี่ยวกับการถายละอองเกสรดิลเชอรเช่ือวาพืชมีดอกกลุมแรกสุดถายละอองเกสร
โดยใชลมและแมลง เม่ือพืชกลุมน้ีมีจํานวนมากขึ้นและแผขยายอาณาเขตมากขึ้นทําให
เกิดชนิดพืชที่ถายละอองเกสรโดยใชลมเพียงอยางเดียวหรืออาศัยแมลงเพียงอยางเดียว
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เพ่ิมมากขึ้นจนมีปริมาณใกลเคียงกับพวกที่ถายละอองเกสรโดยอาศัยทั้งลมและแมลง 
หลักฐานจากซากดึกดําบรรพแสดงวาพืชมีดอกกลุมแรกๆ มีทั้งที่มีดอกแยกเพศและดอก
สมบรูณเพศ สวนประกอบของดอกเปนแบบงาย ๆ ติดอยูบนแกนของดอกที่ยาวหรือติด
ชิดกันเปนพวงคลายหางกระรอกหรือชิดกันเปนกอนคลายดอกกระถิน ลักษณะของดอก
ดังกลาวนี้เปนลักษณะบางประการของพืชในชั้นยอย Hamamalide ในปจจุบัน ดังน้ันพืช
ในช้ันยอยน้ีจึงจัดเปนพืชโบราณ สวนประกอบของดอกของแองจิโอสเปรมกลุมแรกๆ เปน
แบบงายๆ แตละอยางมีจํานวนไมมากคือประมาณ 3-10 และแยกกันเปนอิสระไมเช่ือม
ติดกัน จํานวนคารเพลอาจมีนอยหรือมากก็ได สมมาตรของดอกเปนรัศมี (radial 
symmetry) เมล็ดขนาดเล็ก แพรกระจายโดยอาศัยลมและน้ํา 
 ราเวน (Raven) และแอกเซลรอด (Axelrod) แสดงความคิดเห็นไวเม่ือ พ.ศ. 2517 
วา พืชมีดอกมีการวิวัฒนาการมาจากจิมโนสเปรมโบราณ ซ่ึงอาจเปนไมพุมในมหายุค 
มีโสโซอิก (Mesozoic) หรือเพลีโอโซอิก (Paleozoic) ซ่ึงเปนยุคกอนที่จะมีขอมูลจากซาก
ดึกดําบรรพ นักพฤกษศาสตรทั้งสองนี้เช่ือวา การวิวัฒนาการของพืชมีดอกในชวงแรก
เกิดขึ้นในแหลงที่ไมสามารถรักษาซากดึกดําบรรพไวได ประกอบกับละอองเรณูของแองจิ
โอสเปรมกลุมแรกนี้มีลักษณะไมตางจากละอองเรณูของจิมโนสเปรม ในมหายุคดังกลาวนี้
แองจิโอสเปรมมีการวิวัฒนาการจนเกิดรูปรางลักษณะที่ตางกันไปมากมายและขึ้นไปเจริญ
อยูบนพ้ืนที่สูงในเขตรอนซ่ึงซากพืชในพื้นที่ดังกลาวไมสามารถเกิดเปนซากดึกดําบรรพได 
ในพ้ืนที่สูงของเขตรอนมีภูมิอากาศที่แหงแลงภายใตความกดดันทางนิเวศวิทยาทําใหแอง
จิโอสเปรมเกิดพัฒนาการทางการปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจนอยูรอด
ไดในที่สุด เชน การปรับตัววัฏจักรชีวิตใหสั้นลง มีใบเล็ก แข็งและหนา มีเซลลเวสเซล มี
เมล็ดขนาดเล็กคอยปกปองเอ็มบริโอ จะเห็นไดวาแนวคิดของดิลเชอรและราเวนนั้น
แตกตางกันมากทั้งในเรื่องชวงเวลาและสถานที่เกิดของแองจิโสเปรม 
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ตารางที่ 6.1 ชวงเวลาทางธรณีวิทยาและเหตุการณที่คาดวาเกิดข้ึนในชวงเวลาตางๆ โดย
พิจารณาจากหลักฐานทางธรณีวิทยา 
จํานวนปที่ผาน 
มานับยอนจาก 

ปจจุบัน  
(ลานป) 

ยุค (epoch) หรือ 
ระยะ (period) 

 
เหตุการณ 

2.5 พลิสโทซีน 
(Pleistocene) 

เกิดเทือกเขาชายฝง      เกิดเทือกเขาร็อกกี้      
แอนดีสและหิมาลัยเพิ่มเติมอีก เกิดธารน้ําแข็ง
อยางตอเน่ือง อากาศอุนขึ้นเร่ือยๆ มีพืชยุค
ใหมเกิดขึ้น  มีการวิวัฒนาการเปนคนข้ึน     
สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมขนาดใหญพัฒนาขึ้นมา
แตก็ตายไปในไมชา 

12 พลิโอซีน 
(Pliocene) 

ภูมิอากาศคลายปจจุบัน 

25 มิโอซีน 
(Miocene) 

เกิดเทือกเขาหิมาลัยข้ึน ชวงแรกอากาศหนาว
แลวอุนขึ้น 
ในชวงหลัง 

38 โอลิโกซีน 
(Oligocene) 

พื้นทวีปในซีกเหนือและซีกใตของโลกแยกตัว
กันมากขึ้นเกิดเทือกเขาแอลปข้ึนเทือกเขาร็อก
กี้และเทือกเขาแอนเดสถูกกัดเซาะ  อากาศใน
ชวงแรกอบอุนตอมาจะเย็นลง มีแองจิโอสเปรม
ที่พัฒนามากเกิดขึ้น   พบละอองเรณูของ  
พืชวงศทานตะวัน 

54 อีโอซีน 
(Eocene) 

การเพิ่มของอุณหภูมิใกลยุติ พืชดอกปรับชอ
ดอกและดอกใหเหมาะกับการถายละอองเกสร
ดวยลมและแมลง แมลงที่ มีพัฒนาการมาก
แพรกระจายทั่วไป 
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65 เพลีโอซีน 
(Paleocene) 

นํ้าที่ทวมขังพ้ืนทวีปที่ตํ่าลดลงเกิดเทือกเขา 
ร็อกกี้และเทือกเขาแอนเดสขึ้นอยงสมบูรณ  
อากาศเย็นลงและมีความผันแปรมากขึ้น      มี
แมลงที่มีพัฒนาการมากเกิดขึ้นเกิดไพรเมต 
(primate) และพืชใบซับคลาส Alismatidae 

110 ครีเทเชียสตอนปลาย 
(Upper Cretaceous) 

เกิดเทือกเขาแอนเดสและร็อกกี้ในชวงปลาย  
ทวีปอเมริกาเหนือสวนใหญเปนทะเล อากาศ
เย็นลงในชวงปลาย พืชมีดอกเปนกลุมพืชเดน  
ในชวง 90-100 ลานปมาแลวมีพืชมีดอกยุค
ใหมเกิดขึ้น     สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมและนก
เร่ิมมีความหลากหลาย   ไดโนเสารสูญพันธุ
ใ น ช ว ง ป ล า ย เ กิ ด พื ช ด อ ก ใ นซั บ ค ล า ส 
Commelinidae, Liliidae, Arecidae, 
Dilleniidae, Caryophyllidae  และ Rosidae 

135 ครีเทเชียสตอนตน 
(Lower Cretaceous 

อากาศอุนและช้ืน   เกิดการเคลื่อนตัวของทะเล
บนผิวทวีป   พบซากดึกดําบรรพของแองจิโอ
สเปรมช้ินแรกพบละอองเรณูแบบมอโนซัลเคต 
(ประมาณ125 ลานป)และไทรคอลเพต 
(ประมาณ  122  ลานป)  เกิดพืชใน 
ซับคลาส Hamamelidae และ Magnoliidae 

180 จูแรสสิก 
(Jurassic) 

เกิดมหาสมุทรแอตแลนติกเม่ือพ้ืนทวีปเลื่อนไป  
มีไดโนเสารจํานวนมาก  เกิดนกและสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนํ้านมกลุมแรกและสัตวคร่ึงบกครึ่งนํ้า
ยุคใหม  มีแองจิโอสเปรมกลุมแรกเกิดขึ้นแต
ถูกจิมโนสเปรมและเฟนซ่ึงเปนพืชเดนในยุค
น้ันบดบัง 

225 ไทรแอสสิก 
(Triassic) 

พื้นทวีปเลื่อนตัว  เกิดพื้นทวีปอยางที่เปนอยู
ในปจจุบันสภาพอากาศผันแปรเกิดไดโนเสาร
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กลุมแรก ไมสนมีการปรับเปลี่ยนจนเกิดวงศ
ของยุคใหมข้ึนมาก 

270 เพอรเมียน 
(Permian) 

เกิ ดภู เ ข าแอพพาลา เชี่ ยน  (Appalachain 
mountain) เกิดพืชที่คลายกิงโก (ginkgo) เกิด
พืชในกลุมปรง (cycad)  

325 คารโบนิเฟอรัส/ 
เพ็นซิลเวเนียน 
(Carboniferous/ 
Pennsylvanian) 

อากาศอุน ช้ืน  เกิดการสะสมของถานหิน  
เกิดพืชบกมากมาย  เกิดจิมโสเปรมกลุมไมสน  
(conifer)    มี seed fern จํานวนมาก เกิดไบร
โอไฟต (broophyte) ไลโคโพเดียม  
(lycopods)   เปนพืชเดน พืชคลายอีควิเซทุม 
(equisetum) มีวิวัฒนาการจนถึงจุดสุงสุด 

350 คารโบนิเฟอรัส/ 
มิสซิสซิพเพียน 
(Carboniferous/ 
Mississippian) 

เกิดการสะสมหินปูนในทะเลและมหาสมุทร  
เกิดการวิวัฒนาการในทะเลและมหาสมุทรมาก  
เกิดพืชในกลุมเฟน 

405 ดีโวเนียน 
(Devonian) 

สภาพภูมิอากาศเกิดฤดูกาล  เกิดพืชคลายเฟน  
พืชกลุมไลโคโพเดียม พืชคลายอีควิเซทุม 
seed fern และเกิดพืชที่เปนตนกําเนิดของจิ
มโนสเปรม  มีพืชบกคลายไมยืนตน  เกิดสัตว
บกและสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า 

440 ซิลูเรียน (Silurian) เกิดพืชมีเน้ือเยื่อลําเลียง 
500 ออรโดวิเซียน 

(Ordovician) 
สัตวทะเลแพรกระจายมากมาย เกิดปลากลุม
แรกของโลก 

600 แคมเบรียน 
(Cambrain) 

ทะเลขยายอาณาเขต  มีซากดึกดําบรรพมาก 

4500 พรีแคมเบรียน 
(Pre-Cambrian) 

เกิดสิ่งมีชีวิตกลุมแรก 
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6.7 ความสัมพันธระหวางพืชมีดอกกับสัตว 
 นักชีววิทยาในปจจุบันทราบดีวาในกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตน้ันพืชมีด
อกมีความสัมพันธกับสัตว  ความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางสิ่งมีชีวิต  2  กลุมน้ีที่สําคัญ
ที่สุดคือ  กระบวนการถายละอองเกสรและพัฒนาการของดอก 
 
6.8 การถายละอองเกสร (Pollination) 
 พืชมีเมล็ดในยุคตนไดแกจิมโนสเปรมกลุมตางๆ มีการถายละอองเกสรโดยอาศัย
ลม  ออวุลของจิมโนสเปรมเกิดในโคน  (cone)  หรือสตรอบิลัส (strobilus) โดยอยูที่ขอบ
หรือใกลขอบของเมกะสปอโรฟลล  ออวุลขับสารที่เปนของเหลวเหนียวออกมาทางชองไม
โครไพลเพ่ือดักละอองเรณูเชนเดียวกับจิมโนสเปรมในปจจุบัน  ทั้งสารที่ออวุลขับออกมา
และลอองเรณูเปนส่ิงที่ชักชวนใหแมลงเขามาสัมผัสและเปนพาหนะนําละอองเรณูจารตน
หน่ึงติดตามตัวแมลงไปยังอีกตนหน่ึงได 
 บรรดาแองจิโอสเปรมที่ถายลอองเกสรโดยอาศัยแมลงนั้นหากพืชใดมีลักษณะที่
แมลงชอบแมลงจะเขามาสัมผัสบอยเปนผลใหมีโอกาสเกิดเมล็ดไดมากขึ้นตามมา  การที่
แมลงเขามาสัมผัสดอกบอยเปนเพราะถูกกระตุนดวยลักษณะของสวนประกอบของดอก  
เชน  กินได  มีละอองเรณูที่มีโปรตีนมากและมีตอมนํ้าหวานมาก  ในชวงที่มีแองจิโอ
สเปรมเกิดข้ึนบนโลกนั้นมีแมลงปกแข็ง (beetles) อยูมากแลวและอาจถือไดวาลอองเกสร
ใหกับพืชสกุลจําปปาและพืชมีดอกกลุมอื่นที่มีลักษณะโบราณ  การถายละอองเกสรโดย
อาศัยแมลงมีประสิทธิภาพสูงกวาการถายละอองเกสรโดยอาศัยลม  แมลงอื่นๆ  ที่เราเห็น
ในปจจุบัน  เชนผีเส้ือ  ผึ้ง  ซ่ึงเราทราบดีวาชวยถายละอองเกสรไดดียังไมเกิดในชวงที่มี
แองจิโอสเปรมกลุมแรกเกิดขึ้นในโลก  ดวยแนวทางของการคัดเลือกตามธรรมชาติแองจิ
โอสเปรมไดพัฒนาปรับเปลี่ยนลักษณะเพื่อกระตุนใหแมลงปกแข็งเขามาชวยถายละออง
เกสร  การมีดอกสมบูรณที่เกสรเพศเมียชิดกับเกสรเพศผูจะชวยใหแมลงที่เขามาที่ดอก
ถายละอองเกสรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  พืชที่สรางอาหารสําหรับแมลงในรูปของ
ละอองเกสรที่มีโปรตีน  ตอมนํ้าหวาน  ของเหลวตางๆ  และเนื้อเยื่อที่อวบนํ้าจะไดปรียบ
ในเร่ืองการถายละอองเกสรเพราะสิ่งเหลานี้ลอใหแมลงเขามาที่ดอกบอยข้ึน  แตการที่
แมลงเขามาที่ดอกก็สรางปญหาไปพรอมกันดวยเนื่องจากดอกของแองจิโอสเปรมกลุมแรก
ของโลกนั้นไมมีโครงสรางสําหรับหอหุมออวุลไวแมลงจึงกินออวุลดวย  พืชกลุมน้ีจึงปรับ
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ใหมีโครงสรางปกปองออวุลข้ึนมาเปนคารเพลภายในคารเพลเปนชองบรรจุออวุลภายนอก
ปดหุมทั้งหมด  เม่ือมีคารเพลขึ้นมาออวุลตองมีขนาดเล็กลงและมีชวงการพัฒนาเปนตน
ออนส้ันลงดวย  การที่แองจิโอสเปรมปรับวัฏจักรชีวิตใหสั้นลงและลดความตองการใช
พลังงานลงเปนสิ่งที่ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางสภาพภูมิอากาศที่แหงแลงไดซ่ึง
เปนขอไดปรียบของพืชมีดอกที่เหนือกวาจิมโนสเปรมและเฟน  นอกจากนั้นเม่ือออวุลถูก
หุมดวยคารเพลแลวไมโครไพลจึงหมดหนาที่ในการดักจับละอองเกสรเพศเมียจะ 
ตองทําหนาที่ น้ีแทน  พืชมีดอกจึงจําเปนตองพัฒนากานและยอดเกสรเพศเมียใหมี
ประสิทธิภาพในการดักจับละอองเรณูและเอื้ออํานวยใหหลอดเรณูงอกเขาในออวุลที่อยู
เบื้องลางได 
 
6.9 บทสรุป 
 การกําเนิดของพืชมีดอกแมวาจะไมมีหลักฐานแนชัดวาฑพืชมีดอกเกิดมาจากพืช
กลุมใดและพืชมีดอกกลุมใดเกิดขึ้นเปนพวกแรก หากพิจารณาโครงสรางของดอกนัก
พฤกษศาสตรสวนใหญเช่ือวาพืชที่เกิดบนโลกใบนี้กลุมแรกเปนพืชที่มีลักษณะเกสรเพศผู
และเพศเมียคลายใบ คารเพลแยกจากกัน ละอองเรณูมีรองเดียว ซ่ึงเปนสกุลของพืชจําป
ปาในปจจุบัน ความสําพันธุระหวางพืชมีดอกกับสัตวในแงของการวิวัฒนาการรวมเช่ือวา
สัตวกลุมแรกที่เกี่ยวของกับพืชมีดอกคือแมลงปกแข็ง ซ่ึงแมลงจะชวยพืชผสมเกสรและ
ชวยในการกระจายพนัธุน่ันเอง 
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ภาพที่ 6.1 ลักษณะโครงสรางบางอยางของแองจิโอสเปรม ก. เน้ือเยื่อลําเลียง 1 กลุม  

แสดงภาพตัดตามขวางและตามยาว ข. สวนประกอบของดอก ค. แตละออวุลที่อยู
ภายในรังไขเม่ือเจริญเต็มที่แลวมีถุงเอ็มบริโอที่มี 8 นิวเคลียส ง. ภาพตัดตาม
ขวางของเรณู (ที่มา; ดัดแปลงจาก อัจฉรา, 2540) 

 



190 AG 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.2 ละอองเรณู ก. ข. และ ค. แบบโมโนซัลเคต ง.จ. และ ฉ. แบบไทรคอเพต  ก. 

และ ง. ไดอะแกรมดานขั้ว ข. และ จ. ไดอะแกรมดานขาง ค. ภาพดานขาง ฉ. 
ภาพดานขั้ว (ที่มา; ดัดแปลงจาก อัจฉรา, 2540) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.3 โครงสรางของเฟนออรเดอร Glossopteridares สกุลตาง ๆ ก.  

Dictyopteridium ข. Lidgettonia ค. Denkania ง. จ. ฉ. ภาพตัดตามขวางของ
เมกกะสปอโรฟลลในภาพ ก.ข. และ ค. ตามลําดับ (ที่มา; ดัดแปลงจากอัจฉรา, 
2540) 
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ภาพที่ 6.4 ลักษณะของดอกและผลของพืชวงศจําปปา ก. ดอก ข. ผลกลุม 

(ที่มา; ดัดแปลงจาก อัจฉรา, 2540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.5 แนวคิดวิวัฒนาการของคารเพลจากเมกะสปอโรฟลล ก. เมกะสปอโรฟลลที่มี 

เน้ือเยื่อลําเลียง 3 เสน และมีออวุลติดที่ขอบ ข. ภาพตัดตามขวางเมื่อขอบเม
กะสปอโรฟลลมวนเขาดานในแลวเกิดเปนคารเพลที่มีหน่ึงหอง ค. คารเพลแบบ
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โบราณในพืชสกุล Drimys (Winteraceae) ง. ภาพตัดตามขวางของพืชสกุล 
Degeneria (Degeneriaceae) (ที่มา; ดัดแปลงจาก อัจฉรา, 2540) 

แบบประเมินผลทายบท 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว 
 
1. นักพฤกษศาสตรที่ศึกษาซากดึกดําบรรพของพืชคือขอใด ? 

1) Plant Physiologist 
2)  Paleobotanist 
3) Plant Pathology 
4) Plant Anatomy 

2. ลักษณะเฉพาะขอทอลําเลียงน้ําพืชมีดอกที่ตางจากพืชจิมโนสเปรมคือ ? 
1) มีเซลลเวสเซล 
2) มีเซลลพาเรงคิมา 
3) มีเซลลเอพิเดอรมิส 
4) มีเซลลหลอดตะแกรง 

3. การปรับตัวของโครงสรางใดของพืชมีดอกที่ทําใหดํารงชีวิตอยูไดในที่มีนํ้านอย ? 
1) มีระบบรากที่เจริญดี 
2) มีเซลลเวสเซลและเซลลหลอดตะแกรง 
3) มีลําตนที่สูงใหญ 
4) มีใบที่ดกและเจริญดี 

4. การคนหาตนกําเนิดของพืชไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากสาเหตุใด ? 
1) ซากดึกดําบรรพไมสมบูรณ 
2) พืชมีดอกมีวิวัฒนาการที่ยาวไกลและเชื่องชา 
3) สภาพธรรมชาติไมเอื้ออํานวยตอการรักษาสภาพฟอสซิลของพืช 
4) ถูกทุกขอ 

5. ยุคใดที่พบละอองเรณูของพืชวงศทานตะวัน ? 
1) Pleistocene 
2) Pliocene 
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3) Miocene 
4) Oligocene 

6. ยุคใดที่พืชมีดอกปรับชอดอกและดอกใหเหมาะสมตอการถายละอองเกสรดวยลมและ
แมลง ? 
1) Eocene 
2) Pliocene 
3) Miocene 
4) Oligocene 

7. ยุคที่พบซากดึกดําบรรพของแองจิโอสเปรมช้ินแรกและพบเรณูแบบมอโนซัลเคต ? 
1) Eocene 
2) Pliocene 
3) Lower cretaceous 
4) Oligocene 

8. ยุคที่เกิดสิ่งมีชีวิตกลุมแรกคือ ? 
1) Eocene 
2) Pliocene 
3) Miocene 
4) Pre-cambrian 

9. ยุคใดที่เกิดพืชมีเน้ือเยื่อลําเลียง ? 
1) Eocene 
2) Silurian 
3) Miocene 
4) Oligocene 

10. กลุมพืชมีดอกมีการวิวัฒนาการรวมกับสัตวประเภทใดมาในอดีต ? 
     1) มนุษย 
     2) แมลง 
     3) สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 

5) ถูกทุกขอ 



194 AG 103 

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

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