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จดุประสงคก์ารเรียนรู้เม่ืออ่านบทท่ี 4 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธบิายลกัษณะและสว่นประกอบของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผลและเมลด็ได ้
2. สามารถอธบิายประเภทของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และเมลด็ได ้
3. สามารถอธบิายความแตกต่างประเภทของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล เมลด็ได ้
4. สามารถเขา้ใจสว่นต่างของพชืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผสมพนัธุพ์ชืได ้
5. สามารถประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืได ้

 
เน้ือหาในบทท่ี 4 ประกอบด้วย 
1. ราก (Root) 
2. ชนิดราก 
3. ล าตน้ 
4. ใบ  
5. ดอก 
6. ผล 
7. เมลด็ 
8. บทสรปุ 
9. แบบประเมนิผลทา้ยบท 
10. เฉลยแบบประเมนิผลทา้ยบท 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
ส่วนต่าง ๆ ของพืช 
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4.1 ราก (Root)  
ราก หมายถงึอวยัวะของพชืทีเ่จรญิมาจากรากแรกเกดิ (radicle) ของเอม็บรโิอ

ภายในเมลด็ ปกตริากเจรญิลงไปในดนิในทศิทางตามแรงดงึดดูของโลก รากไมม่ขีอ้และ
ปลอ้ง สว่นมากไมม่สีเีขยีว รากท าหน้าทีย่ดึ พยงุและค ้าจุนล าตน้ใหต้ดิกบัพืน้ดนิ ดดูน ้า
และอาหาร น าน ้าและอาหารไปยงัสว่นต่าง   ของล าตน้และใบ นอกจากนี้รากยงั
เปลีย่นแปลงรปูรา่งลกัษณะไปท าหน้าทีพ่เิศษอื่น   เชน่ เกบ็สะสมอาหาร ยดึเกาะ 
สงัเคราะหแ์สง เป็นตน้ 
 
4.2 ชนิดของราก  

ถา้อาศยัการจ าแนกประเภทของรากโดยอาศยัจุดก าเนิด สามารถแบ่งรากไดเ้ป็น 
3 ชนิด ดงันี้ 

1. รากแกว้ (primary root or tap root) เป็นรากทีเ่กดิโดยตรงมาจากราก 
แรกเกดิของเอม็บรโิอ เป็นรากขนาดใหญ่ ท าหน้าทีเ่ป็นรากหลกัของพชื รากนี้จะพุง่ตรง
ลงสูด่นิเรือ่ย   โคนของรากโตและตอนปลายจะเรยีวเลก็ลง พบในใบเลีย้งคูเ่ป็นสว่นใหญ่ 
สว่นพชืใบเลีย้งเดีย่ว รากแกว้มอีายสุ ัน้ ซึง่จะเจรญิในชว่งแรกแลว้สลายไป 

2. รากแขนง (secondary root or lateral root) เป็นรากทีเ่กดิแตกออกมา 
จากรากแกว้ มกัจะงอกเอยีงลงในดนิหรอืเกอืบขนานไปกบัผวิดนิ รากประเภทนี้รวมถงึ
รากทีแ่ตกแขนงออกไปอกี และมขีนาดเลก็ลดหลัน่ไปตามล าดบั 

3. รากพเิศษ (adventitious root) เป็นรากทีไ่มไ่ดเ้กดิจากรากแรกเกดิหรอื 
รากแขนงของรากแกว้ แต่เกดิมาจากสว่นต่าง   ของพชื รากอาจจะงอกออกจากโคนตน้ 
ขอ้ กิง่และใบของพชื รากเหล่านี้อาจจ าแนกประเภทยอ่ยลงไปไดอ้กี แลว้แต่รปูรา่งและ
หน้าที ่ เชน่ รากของกลว้ยไม ้ ออ้ย ขา้วโพด ไทร โกงกาง เป็นตน้นอกจากนี้อาจจ าแนก
ประเภทของรากเป็นระบบต่าง   ดงันี้ 
1. ระบบของรากทีอ่ยูใ่ตด้นิ การจ าแนกประเภทน้ีแบ่งรากไดเ้ป็น 2 ระบบ  
(ภาพที ่4.1) ไดแ้ก ่
 1.1 ระบบรากแกว้ (primary root system or tap root system) ระบบน้ี
ประกอบดว้ยรากแกว้ทีเ่จรญิมาจากรากแรกเกดิเป็นรากทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเจรญิไดด้ทีีส่ดุ 
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และจะมรีากแขนงเจรญิแตกออกไปจากชัน้เพรไิซเคลิ ของรากแกว้ ไดแ้ก ่ ระบบรากของ
พชืจมิโนสเปิรม์และพชืใบเลีย้งคูเ่ป็นสว่นใหญ่ 
 1.2 ระบบรากฝอย (fibrous root system) ระบบน้ีเกดิจากระบบรากแกว้เจรญิไมด่ี
หรอืสลายไป แต่ราแขนงเจรญิไดด้ ี และมขีนาดไล่เลีย่กนั ไล่เรยีวเลก็ลงทีป่ลายคลา้ยราก
แกว้ รากแขนงเกดิจากบรเิวณเดยีวกบัรากแกว้หรอืใกลเ้คยีงบรเิวณโคนล าตน้ เกดิเป็น
กระจุก ไดแ้ก่ ระบบรากพชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคูท่ีเ่ป็นไมล้ม้ลุกบางชนิด 
2. ระบบของรากตามต าแหน่งทีอ่ยู ่การจ าแนกประเภทน้ีคลา้ยคลงึกนักบัประเภทแรก แต่
ต่างกนัทีก่ารจ าแนกประเภทของรากทีอ่ยูใ่ตด้นินัน้ ไมไ่ดค้ลอบคลุมถงึรากบางชนิดทีอ่ยู่
เหนือดนิ การจ าแนกประเภทของรากนี้ได ้2 ระบบ ไดแ้ก ่
 2.1 ระบบรากแกว้ ระบบน้ีจะหมายถงึ ระบบรากทีม่รีากแกว้ หรอืรากแกว้เจรญิไม่
ดแีละสลายไปในภายหลงั 
 2.2 ระบบรากพเิศษ (adventitious root system) เป็นระบบของรากทีเ่กดิบรเิวณ
สว่นต่าง   ของพชืทีไ่มไ่ดเ้กดิจากรากแกว้ รากพเิศษน้ีเกดิทีโ่คนล าตน้ ขอ้หรอืใบ เชน่ 
รากของตน้ไทร เตยหอม คว ่าตายหงายเป็น เป็นตน้ 
 นอกจากรากจะท าหน้าทีด่ดูน ้าและธาตุอาหารใหแ้ก่พชืแลว้ ยงัมรีากของพชืบาง
ชนิดทีเ่ปลีย่นแปลงรปูรา่งและท าหน้าทีพ่เิศษ (modified root) ไดแ้ก ่

1. รากสะสมอาหาร (storage root or tuberous root) เป็นรากทีส่ะสมอาหารในรปู
ของเมด็แป้ง อาจสะสมอาหารไวท้ีร่ากแกว้ รากแขนงหรอืรากพเิศษกไ็ด ้จงึท าใหร้ากอวบ
อว้น เชน่ รากของมนัเทศ หวัไชเทา้ หวัผกักาดหวาน แครอต เป็นตน้ หากเป็นรากทีม่ี
ลกัษณะอว้นเรยีว แตกออกจากบรเิวณโคนตน้เป็นกระจุก และแต่ละรากมขีนาดใกลเ้คยีง
กนัเรยีกรากชนิดนี้วา่ รากฟาสซเิคลิ (fascicle root) เชน่ รากฝอยของกระชาย ตอ้ยติง่ 
เป็นตน้  
 2. รากฝอย (fibrous root) เป็นรากเสน้เลก็   ทีโ่ตสม ่าเสมอ งอกออกจากโคนตน้
รอบ   รากแกว้ ต่อมารากแกว้จะตายไป รากฝอยจงึท าหน้าทีด่ดูน ้า ธาตุอาหารและพยงุ
ล าตน้แทนรากแกว้ พบในพชืใบเลีย้งเดีย่ว เชน่รากของขา้วโพด มะพรา้ว เป็นตน้ 
 3. รากสงัเคราะหแ์สง (photosynthetic root) รากชนิดน้ีมกัอยูใ่นอากาศ (ariel 
root) จงึเป็นรากอากาศดว้ย รากมคีลอโรฟิลลจ์งึท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์สงได ้รากประเภทน้ี
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พบไดใ้นพชืองิอาศยั (epiphyte) เป็นรากของพชืทีไ่มไ่ดเ้บยีดเบยีนพชืใหอ้าศยั เชน่ ราก
ของกลว้ยไม ้ไทร เป็นตน้ เมือ่รากไชลงไปในดนิแลว้คลอโรฟิลลใ์นสว่นนัน้จะหายไป  
 4. รากยดึเกาะ (climbing root) เป็นรากทีแ่ตกตามขอ้ของล าตน้ พบในพชืทอด
เลือ้ยสงูขึน้ รากจงึท าหน้าทีย่ดึเกาะตามหลกัใหล้ าตน้ทอดไปได ้ เชน่ รากของพล ูพลดู่าง 
พรกิไทย เป็นตน้  
 5. รากชว่ยพยงุใหล้อยน ้า (vescicle) รากชนิดน้ีมลีกัษณะเป็นกระเปาะเลก็ชว่ย
พยงุใหพ้ชืลอยน ้าได ้เชน่ รากของแพงพวยน ้า เป็นตน้ 
 6. รากปรสติ (parasitic root) หรอืรากกาฝาก (haustoial root) เป็นรากของพชืที่
งอกแทงลงไปบนพชืทีใ่หอ้าศยัเพือ่ดดูสารอาหารจากพชืนัน้ เชน่ รากของประทดัทอง 
กาฝากตน้เตง็ เป็นตน้ 
 7. รากหายใจ (pneumatophore or aerating root)สว่นต่าง   ของพชืทีม่ชีวีติ
ยอ่มหายใจได ้ รวมทัง้รากดว้ย แต่รากหายใจนี้ท าหน้าทีจ่ะหายใจไดม้ากเป็นพเิศษ ราก
ชนิดนี้เกดิจากรากทีอ่ยูใ่ตด้นิงอกออกและตัง้ตรงขึน้มาเหนือดนิท าหน้าทีช่ว่ยในการ
หายใจ พบมากในพชืชายเลน เชน่ รากของโกงกาง แสม ล าพ ู เป็นตน้ โครงสรา้งภายใน
ของรากเหล่านี้มเีซลลพ์าเรงคมิา (parenchyma) ทีม่ชีอ่งวา่งระหวา่งเซลลจ์ านวนมาก 
เพือ่ใหอ้ากาศผา่นเขา้สูเ่ซลลช์ัน้ในของรากและสว่นอื่น   สว่นรากทีแ่ก่จะพบเนื้อเยือ่สี
น ้าตาลอ่อนหุม้โดยรอบ มลีกัษณะรพูรนุ อุม้อากาศและน ้าไดด้ ี เรยีกโครงสรา้งนี้วา่ วลีา
เมน (velamen) 
 8. รากค ้าจุน (prop root or stilt root) เป็นรากทีง่อกออกจากขอ้บรเิวณสว่นโคน
ของล าตน้เหนือดนิและเจรญิทแยงลงสูด่นิ ท าหน้าทีค่ ้าจุนล าตน้ รากจงึมลีกัษณะคลา้ย
ลวดทีย่ดึเสาไฟฟ้าหรอืเสาวทิย ุ เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหแ้ก่ล าตน้ เชน่ รากเตยหอม 
โกงกาง ขา้วโพด เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.1 ระบบรากแกว้ (ก) และระบบรากฝอย (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2  สว่นต่าง   เมลด็และเอม็บรโิอของถัว่ และการงอกของตน้กลา้ 
4.3 ล าต้น (Stem) 
  ล าตน้ หมายถงึ อวยัวะของพชืทีเ่จรญิมาจากเอม็บรโิอทีอ่ยูเ่หนือรากแรก
เกดิภายในเมลด็ โดยเจรญิมาจากสว่นของล าตน้เหนือใบเลีย้ง  ซึง่มยีอดอ่อน (plumule) 
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เจรญิแบง่เซลลไ์ปเรือ่ย   ท าใหล้ าตน้เจรญิสงูขึน้และเกดิใบใหม ่ รวมทัง้ล าตน้ใตใ้บเลีย้ง
ดว้ย ปกตลิ าตน้เจรญิขึน้สูอ่ากาศในทศิทางตรงขา้มกบัแรงดงึดดูของโลก หน้าทีห่ลกัของ
ล าตน้ ไดแ้ก่ สรา้งใบ ค ้าจนุกิง่กา้นสาขาใหใ้บไดร้บัแสง เป็นทางล าเลยีงน ้าและอาหารจาก
ใบไปสูส่ว่นต่าง   ของพชืและสรา้งอวยัวะสบืพนัธุ ์ นอกจากนี้ล าตน้ยงัท าหน้าทีพ่เิศษอื่น 
  เชน่ สะสมอาหาร สงัเคราะหแ์สง เป็นตน้  
 โครงสรา้งภายนอกของล าตน้ประกอบดว้ยสว่นส าคญั 2 สว่น คอื 

1. ขอ้ (node) เป็นสว่นของล าตน้ทีม่ใีบ กิง่ ดอก หรอืตางอกออกมา โดยมากจะ
เหน็ขอ้พองโตกวา่สว่นอื่น   ของล าตน้ และเป็นสว่นทีม่ใีบตดิอยู่ 

2. ปลอ้ง (internode) เป็นสว่นของล าตน้ทีอ่ยูร่ะหวา่งขอ้ ล าตน้ของพชืใบเลีย้ง
เดยีวและพชืใบเลีย้งคูท่ีเ่ป็นไมล้ม้ลุก จะเหน็ขอ้และปลอ้งไดช้ดัเจน สว่นล าตน้ของพชืใบ
เลีย้งคูห่รอืไมย้นืตน้ มกัจะเหน็ขอ้และปลอ้งไมช่ดัเจน เพราะวา่พชืมกีารสรา้งครอ์กมาหุม้
ล าตน้ ตามผวิของล าตน้ของพชืลม้ลุกทีม่ลี าตน้อ่อน ชัน้คอรเ์ทกซ ์ (cortex) มกัมี
คลอโรฟิลลท์ าใหล้ าตน้มสีเีขยีว ล าตน้ของพชืบางชนิด มหีนามหรอืขนปกคลุม สว่นไมย้นื
ตน้จะมคีอรก์หอ่หุม้ พชืบางชนิดมรีอยแตกตามผวิเรยีกวา่ เลนทเิซล (lenticel) ซึง่เป็น
ทางผา่นใหอ้ากาศเขา้สูล่ าตน้เพือ่ใชใ้นการหายใจ บางครัง้กม็รีอยแผลเนื่องจากใบหลุดไป  
(leaf scar) หรอืกิง่ทีห่ลุดรว่งไป (twing scar)     
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.3.  ล าตน้หรอืกิง่ของพชื แสดงขอ้ ปลอ้ง ตายอด ตาขา้ง    
                   แผน่ใบ กา้น ใบ เลนทเิซล และรอยแผล 
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4.4 ตา   (buds) มลีกัษณะนูนโคง้คลา้ยรปูโดม เป็นกลุ่มของเนื้อเยือ่เจรญิอยูท่ีย่อดหรอื
ซอกใบ ซึง่จะเจรญิไปเป็นกิง่ ใบหรอืดอก สามารถจ าแนกประเภทของตาตามต าแหน่งที่
อยูไ่ดด้งันี้ 

1. ตายอด (terminal bud) เป็นตาทีอ่ยูป่ลายสดุของล าตน้ หรอืกิง่ ท าใหล้ า 
ตน้หรอืกิง่เจรญิสงูขึน้  

2. ตาขา้ง (lateral bud) หรอืตาทีซ่อกใบ (axillary bud) เป็นตาทีอ่ยูบ่รเิวณ 
ซอกใบ ท าใหล้ าตน้แตกกิง่กา้นสาขาออกไป   

3. ตาส ารอง (accessory bud) เป็นตาทีเ่กดิอยูใ่กล ้    ตาขา้ง ตาชนิดนี้อาจ
เจรญิเป็นกิง่ต่อ 

ไป เมือ่ตาขา้งไดร้บัอนัตราย เชน่ ตาของยคูาลปิตสั เป็นตน้ ตาส ารอง ม ี2 ชนิด ไดแ้ก ่
  3.1 ซเีรยีลบดั (serial bud) หรอืซุปเปอรโ์พสบดั (superposed bud) เป็น
ตาทีเ่กดิถดัจากตาขา้งขึน้ไปเป็นแถวตามล าดบัตน้   หรอืกิง่ 
  3.2  คอลแลทเทอรอลบดั (collateral bud) เป็นตาทีเ่กดิอยูส่องขา้งของตา
ขา้ง  
 4. ตาพเิศษ (adventitious bud)  เป็นตาทีเ่กดิจากสว่นหน่ึงสว่นใดของพชื
นอกจากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ ตาชนิดนี้เกดิขึน้เมือ่ตาไดร้บัอนัตราย เชน่เมือ่ตน้ไมถู้กตดั
เหลอืแต่ตอ อาจมตีาชนิดนี้แตกออกรอบล าตน้ตรงบรเิวณทีถู่กตดันัน้ 
 
4.5 ประเภทของล าต้น หากพจิารณาลกัษณะทีอ่ยูข่องล าตน้ สามารถจ าแนกประเภท
ของล าตน้ได ้2 ประเภท ไดแ้ก ่

1. ล าตน้เจรญิใตด้นิ (underground stem or subterranean stem) เป็นล าตน้ทีม่ี
รปูรา่งลกัษณะต่าง   ดงันี้ (ภาพท่ี 4.4) 
 1.1 ไรโซม (rhizome) หรอืรทูสตอก (rootstock)  เป็นล าตน้ทีท่อดขนานไปกบัผวิ
ดนิมกัเรยีกวา่ แงง่หรอืเหงา้ มขีอ้และปลอ้งเหน็ไดช้ดัเจน  ถา้ล าตน้สะสมอาหารกจ็ะมี
ลกัษณะอวบอว้น เชน่ ล าตน้ของขงิ ขา่ กลว้ย พทุธรกัษา มหาหงส ์ เป็นตน้ กรณีของ
กลว้ยนัน้ สว่นทีค่ลา้ยกบัล าตน้แทจ้รงิเป็นกา้นใบทีแ่ผเ่ป็นกาบซอ้นกนัเป็นล าตน้เทยีม 
(pseudostem)  
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1.2 ทวิเบอร ์(tuber) เป็นล าตน้ใตด้นิทีเ่กดิจากสว่นปลายของกิง่ทีอ่ยูใ่นดนิ 
พองออกสะสมอาหารจงึท าใหม้ลีกัษณะอวบอว้น มขีอ้และปลอ้งไมช่ดัเจน  ไดแ้ก่ ล าตน้
ของมนัฝรัง่ พชืชนิดนี้มที ัง้ล าตน้เหนือดนิและทวิเบอร์ 

1.3 บลับ ์(bulb)  เป็นล าตน้ทีต่ ัง้ตรง รปูสามเหลีย่มขนาดเลก็อาจโผลเ่หนือ 
ผวิดนิขึน้มาเลก็น้อย ล าตน้มกีา้นใบมาหุม้ไว ้ ใบจะสะสมอาหาร เชน่ ล าตน้ ของหอม 
กระเทยีม บวัจนี เป็นตน้  

1.4 คอรม์ (corm)   เป็นล าตน้เจรญิในแนวตัง้ มขีอ้ ปลอ้งและตาชดัเจน แต่ 
ปลอ้งสัน้มาก อาจจะพบใบลดรปูเป็นเกลด็ หรอืรอยของโคนใบตดิอยูเ่ป็นเกลด็เลก็   เชน่ 
ล าตน้ของเผอืก แหว้ บอน เป็นตน้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 ล าตน้แบบต่าง   
 
2. ล าตน้เจรญิเหนือดนิ (aerial stem) มลีกัษณะนิสยั (habit) และรปูรา่งหรอือาศยั
ลกัษณะภายนอกแตกต่างกนั มลีกัษณะดงันี้  
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 2.1 พชืลม้ลุกหรอืไมเ้นื้อออ่น (herb plant) หมายถงึพชืทีม่ขีนาดเลก็ ล าตน้อ่อนมี
เนื้อเยือ่ทีใ่หค้วามแขง็แรงแก่ล าตน้น้อย อายกุารเจรญิเตบิโตสัน้ พชืลม้ลุกยงัจ าแนก
ประเภทยอ่ยออกไปไดอ้กี 3 ชนิด โดยอาศยัระยะเวลาในการเจรญิเตบิโตตัง้แต่งอกจนถงึ
ออกดอกออกผล ดงันี้  
  2.1.1 พชืปีเดยีวหรอืพชืฤดเูดยีว (annual plant) เป็นพชืลม้ลุกทีม่กีาร
เจรญิเตบิโตเพยีงหนึ่งฤดกูาล หรอืหน่ึงปีกต็ายไป เชน่ ดาวเรอืง ดาวกระจาย บานชืน่ 
เป็นตน้ 
  2.1.2 พชืสองปีหรอืพชืสองฤด ู  (biennial plant) เป็นพชืลม้ลุกทีม่กีาร
เจรญิเตบิโตสองฤดกูาล หรอืสองปี โดยปีแรกมกีารเจรญิสว่นของล าตน้และใบ ปีทีส่อง ก็
เจรญิในสว่นดอกและผล พบในพชืเขตอบอุ่นหรอืเขตหนาว เชน่ ผกักาดหวาน เป็นตน้ 
  2.1.3 พชืหลายปีหรอืหลายฤด ู  (perennial plant) เป็นไมล้ม้ลุกมอีายไุด้
นานเกนิกวา่สองปีขึน้ไป เชน่ แพงพวยฝรัง่ พทุธรกัษา เป็นตน้ 
 2.2 พชืมเีนื้อไมแ้ขง็  (woody plant) หมายถงึพชืทีม่ลี าตน้แขง็แรงมกีลุ่มเนื้อเยือ่ที่
ใหค้วามแขง็แรงมาก อายกุารเจรญิเตบิโตมชีว่งยาวกวา่พชืลม้ลุก จ าแนกประเภทยอ่ยได ้
2 ชนิด ไดแ้ก ่ 
  2.2.1 พชืพุม่หรอืไมพุ้ม่ (shrub) เป็นพชืทีม่ลี าตน้ขนาดเลก็ หรอืขนาด
กลาง มกีารแตกกิง่กา้นสาขาตัง้แต่โคนตน้ ท าใหม้องดเูป็นพุม่ เชน่ เขม็ รกั บานบุร ีเป็น
ตน้                 
  2.2.2 พชืยนืตน้หรอืไมย้นืตน้ (tree) เป็นพชืทีม่ขีนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่มี
ล าตน้เดีย่ว   เป็นล าตน้ชดัเจน และมกีารแตกกิง่กา้นสาขาตอนบนของล าตน้ เชน่ ทเุรยีน 
สะเดา สาเก เป็นตน้ 
 2.3 ไมเ้ลือ้ย   (climber) หมายถงึ พชืทีม่อีวยัวะสว่นหน่ึงเปลีย่นแปลงไป หรอืใช้
สว่นของล าตน้พนักบัหลกัหรอืตน้ไมอ้ื่น   ไมเ้ลือ้ยมทีัง้ทีเ่ป็นล าตน้เน้ืออ่อน เชน่ บวบ 
แตงกวา เป็นตน้ และทีเ่ป็นไมเ้ลือ้ยเนื้อแขง็ เชน่ สะบา้ลงิ มะเมือ่ย เลบ็มอืนาง เป็นตน้ 
 2.4 พชืองิอาศยั (epiphytic plant) เป็นพชืทีเ่จรญิอาศยัเกาะกบัตน้ไมอ้ื่น และ
ไมไ่ดเ้บยีดเบยีนตน้พชืทีใ่หอ้าศยั เพราะสงัเคราะหอ์าหารได ้ เชน่ กระแตไต่ไม ้
ชายผา้สดีา เอือ้งหวาย เป็นตน้ 
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 2.5 พชืปรสติ (parasitic plant) เป็นพชืทีเ่จรญิอาศยัอยูบ่นตน้ไมอ้ื่นตลอดชวีติ
และเบยีดเบยีนอาหารจากตน้ทีใ่หอ้าศยั เชน่ กาฝากตน้ประดู่ กาฝากตน้เตง็ เป็นตน้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 ลกัษณะนิสยัของพชื 
 
นอกจากล าตน้จะท าหน้าทีห่ลกัแลว้ ยงัมลี าตน้ของพชืบางชนิดทีเ่ปลีย่นแปลง

รปูรา่งหน้าทีพ่เิศษ (modified stem) ไดแ้ก่  
 1. ล าตน้สะสมอาหาร (storage stem) เป็นล าตน้สะสมอาหารในรปูของแป้ง หรอื
น ้าตาล แลว้แต่ชนิดของพชื เชน่ ล าตน้ของเผอืก แหว้ ขงิ ขา่ ออ้ย หน่อไมฝ้รัง่ เป็นตน้  
 2. ล าตน้เป็นมอืเกาะ (tendril stem) เป็นสว่นของล าตน้ทีท่ าหน้าทีย่ดึเกาะ เชน่ 
ล าตน้ของกลอย เป็นตน้ หรอืบางสว่นของล าตน้เปลีย่นไปท าหน้าทีย่ดึเกาะ เชน่ ล าตนั
ขององุน่ เป็นตน้ 
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 3. ล าตน้สงัเคราะหแ์สง (photosynthetic  stem)หรอืแคลดโดฟิลล ์(cladophyll) 
เป็นสว่นของล าตน้ทีแ่ผเ่ป็นแผน่แบนคลา้ยใบและมคีลอโรฟิลลจ์งึสงัเคราะหแ์สงได ้เชน่ 
ล าตน้ของมงักรคาบแกว้ พญาไรใ้บ กระบองเพชร เป็นตน้ 
 4. ล าตน้เป็นหนาม (thorny stem) หนามเป็นสว่นทีเ่ปลีย่นแปลงมาจากล าตน้หรอื
กิง่ เชน่ หนามของเฟ่ืองฟ้า ซึง่แขง็และหกัยาก หนามของพชืบางชนิดไมใ่ชเ่ป็นล าตน้ที่
เปลีย่นแปลงไป แต่เป็นหนามทีเ่กดิจากกลุ่มเซลลพ์าเรงคมิาทีอ่ยูต่ ่ากวา่เซลลช์ัน้เอพเิดอ
มสิ ของล าตน้หรอืกิง่หนามน้ี เรยีกวา่ พรกิเคลิ (prickle) หนามเหล่านี้จะหกัหรอืหลุดได้
งา่ย เชน่ หนามของกุหลาบ เป็นตน้ 
 5. รนัเนอร ์ (runner) หรอืสโตลอน  (stolon) เป็นล าตน้ทีท่อดเลือ้ยไป มกัมรีาก
งอกออกมาตามขอ้จงึเป็นล าตน้ทีช่ว่ยขยายพนัธุ ์เชน่ ล าตน้ของผกับุง้ หญา้ปากควาย สต
รอเบอรี ่เป็นตน้   
 
4.6 ใบ (Leaves)  
 ใบ หมายถงึ อวยัวะของพชืทีเ่กดิจากขอ้ของล าตน้หรอืกิง่ โดยทัว่ไปมลีกัษณะ
แบน ท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์สง คายน ้าและหายใจ แต่ใบบางชนิดเปลีย่นไปท าหน้าทีพ่เิศษ
อื่น   ต่างจากทีก่ล่าวมาแลว้ ใบในทางพฤกษศาสตรอ์าจจ าแนกประเภทของใบได ้6 ชนิด 
ไดแ้ก ่ 

1. ใบหรอืใบแท ้(foliage leaf)   เป็นใบทีม่คีลอโรฟิลล ์จงึท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์สง 
หรอืสรา้งอาหารใหแ้ก่พชื  

2. ใบดอก (floral leaf) เป็นใบทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นสว่นต่าง   ของดอก ท าหน้า 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืพนัธุ์ 
 3. ใบเลีย้ง (cotyledon) เป็นใบในเมลด็ อาจจะมหีรอืไมม่อีาหารสะสมส าหรบัการ
งอกของเมลด็ 
 4. ใบเกลด็ (scale leaf) เป็นใบทีไ่มม่คีลอโรฟิลล ์ท าหน้าทีช่ว่ยป้องกนัตาหรอืเกบ็
สะสมอาหาร 
 5. ใบประดบั (bract) เป็นทีอ่ยูต่ดิกบัดอกหรอืชอ่ดอก สว่นมากมสีเีขยีว  
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 6. ใบทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าหน้าทีพ่เิศษ (modified leaf) เป็นใบทีเ่ปลีย่นไปท า
หน้าทีต่่างจากทีก่ล่าวมาแลว้ เชน่ ใบเป็นหนาม จบัแมลง เป็นตน้  
 
4.7 ส่วนประกอบของใบ (Leaf components) ใบประกอบดว้ยสว่นส าคญั 2 ประการ 
ไดแ้ก ่แผน่ใบ (lamina or blade) และกา้นใบ (petiole or leaf stalk) นอกจากนี้ใบพชืบาง
ชนิดอาจมหีใูบ (stipule) อยูข่า้งใบ  
 แผน่ใบ โดยทัว่ไปมลีกัษณะเป็นแผน่แบนและบาง มสีเีขยีว ดา้นของใบสว่นทีร่บั
แสงเรยีกวา่ หลงัใบ (dorsal side of leaf) สว่นดา้นของแผน่ใบทีไ่มไ่ดร้บัแสงเรยีกวา่ ทอ้ง
ใบ (ventral side of leaf) ดา้นหลงัใบมกัมสีเีขยีวเขม้กวา่ทางดา้นทอ้งใบ แผน่ใบจะมเีสน้
ใบ (vein) ซึง่เป็นกลุ่มเน้ือเยือ่ล าเลยีง (vascular tissues)ท าหน้าทีล่ าเลยีงธาตุอาหาร น ้า 
อาหาร และท าใหแ้ผน่ใบสามารถคงรปูอยูไ่ด ้ 
 
4.8 ดอก (flowers) 

ดอก หมายถงึ อวยัวะของพชืทีเ่ปลีย่นแปลงมาจากใบ ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
สบืพนัธุ ์ ดอกไมใ้นแต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัทางลกัษณะทางสณัฐานวทิยา แต่มี
โครงสรา้งของดอกมลีกัษณะพืน้ฐานทีค่ลา้ยกนั สว่นประกอบของดอกทีส่ าคญั ไดแ้ก ่กลบี
เลีย้ง กลบีดอก เกสรตวัผู ้ เกสรตวัเมยี กา้นดอก และฐานรองดอก นอกจากนี้อาจจะมชีัน้
พเิศษทีอ่ยูร่ะหวา่งชัน้กลบีดอกและชัน้เกสรตวัผู ้ มลีกัษณะเป็นแผน่ หรอืเป็นริว้เรยีกวา่ 
โคโรน่า พบในดอกของรกั ยีโ่ถ เป็นตน้ ถา้โครงสรา้งในชัน้เดยีวกนัของดอกเชือ่มตดิกนั
เรยีกวา่ คอนเนชนั เชน่ กลบีดอกเชือ่มกบักลบีดอก เป็นตน้ ถา้โครงสรา้งต่างชัน้กนัเชือ่ม
ตดิกนัเรยีกวา่ แอดเนชนั เชน่ ชัน้ของเกสรตวัผูเ้ชือ่มตดิกบัชัน้กลบีดอก 
 พชืบางชนิดมกีลบีเลีย้งและกลบีดอกทีค่ลา้ยคลงึกนั จงึเรยีกกลบีเหล่านี้วา่ กลบี
รวม มกัใชก้ลบีรวมกบัพชืทีไ่มม่กีลบัดอก แต่มกีลบีเลีย้งหลายชัน้ทีม่สีสีนัคลา้ยกลบีดอก 
และพชืใบเลีย้งเดีย่ว ชัน้หรอืวงของกลบีรวมเรยีกวา่ เพรแิอนท ์ 
 4.9 กลีบเล้ียง เป็นกลบีชัน้นอกสดุของดอก มชีือ่เรยีกไดห้ลายชือ่ เชน่ กลบีรอง
กลบีดอกหรอืกลบีดอกชัน้นอก กลบีเลีย้งมกัม ี3-5  กลบี และหนากวา่กลบีดอก ชัน้หรอื
วงของกลบีเลีย้งเรยีกวา่ แคลกิซ ์ กลบีเลีย้งสว่นใหญ่มสีเีขยีวและมกัจะไมห่ลดุรว่งไดง้า่ย 



AG 103 123 

  เชน่ สว่นอื่น   ของดอก กลบีเลีย้งท าหน้าทีหุ่ม้และป้องกนัดอกขณะทีด่อกยงัตมูอยู ่
พชืบางชนิดมกีลบีเลีย้งเป็นอสิระไมเ่ชือ่มตดิกนั แต่พชืบางชนิดอาจจะมกีลบีเลีย้งเชือ่ม
ตดิกนั หากโคนกลบีเลีย้งเชือ่มตดิกนัเป็นรปูหลอดหรอืรปูถว้ยเรยีกวา่ แคลกิซท์วิบ ์ และ
ถา้สว่นปลายของแคลกิซท์วืบ ์แยกเป็นกลบีอสิระ แต่ละกลบีนัน้เรยีกวา่ แคลกิซโ์ลบ  
 
4.10 กลีบเล้ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปท าหน้าท่ีพิเศษ (modified calyx) มหีลายแบบ  
ไดแ้ก ่
 1. เพทาลอยดค์าลกิซ ์(petaloid calyx) หมายถงึ กลบีเลีย้งทีม่สีสีนัคลา้ยกลบีดอก 
เชน่ กลบีเลีย้งของดอกดอนยา่ เป็นตน้ 
 2. แพบพสั (pappus) หมายถงึ กลบีเลีย้งทีล่ดรปูลงไปเป็นเสน้ขนหรอืหนามเลก็ 
  เพือ่ชว่ยในการกระจายพนัธุ ์เชน่ กลบีเลีย้งของดอกหมอน้อย ตนีตุ๊กแก เป็นตน้ 
 3. สเปอร ์(spur) หมายถงึ กลบีเลีย้งทีเ่ชือ่มตดิกนัคลา้ยกระเปาะและทีก่น้
กระเปาะมตีิง่ยืน่ออกมาเป็นทีเ่กบ็น ้าหวาน เชน่ กลบีเลีย้งของดอกเทยีน เป็นตน้ 

กลีบดอก อาจจะเรยีกว่ากลบีดอกชัน้ใน เป็นกลบีทีอ่ยู่ถดัจากชัน้ของกลบีเลี้ยง
เขา้ไป กลบีดอกมกัจะมจี านวน 3-5 กลบี มลีกัษณะบางกว่ากลบีเลี้ยง มสีสีนัต่าง   ชัน้ 
หรอืวงของกลบีดอกเรยีกวา่ โคโรลลา (corolla) พชืบางชนิดมกีลบีดอกเป็นอสิระไม่เชื่อม
ตดิกนั (polypetalous) พชืบางชนิดอาจมกีลบีดอกเชื่อมตดิกนั (sympetalous or 
gamopetalous)  หากโคนกลบีดอกเชือ่มตดิกนัเป็นรปูหลอดหรอืรปูถว้ยเรยีกวา่ โคโรลลา
ทวิบ์ (corolla-tube) และถ้าสว่นปลายของโคโรลลาทวิบ์แยกเป็นกลบีอสิระแต่ละกลบีนัน้
เรยีกวา่โคโรลลาโลบ (corolla-lobe) การเชือ่มตดิกนัของกลบีดอกมหีลายรปูแบบ 
4.11 เกสรตวัผู้ (stamen) เป็นอวยัวะของพชืทีส่รา้งเรณู มกัจะมจี านวนเท่ากบักลบีดอก
หรอืมจี านวนมากมาย เกสรตวัผูป้ระกอบด้วยอบัเรณู และกา้นเกสรตวัผู ้วงหรอืชัน้เกสร
ตวัผูเ้รยีกวา่ แอนดรเีซยีม อยูถ่ดัจากชัน้กลบีดอกเขา้ไป ลกัษณะการเรยีงของชัน้เกสรตวั
ผูม้หีลายแบบ  ไดแ้ก่ เกสรตวัผูอ้ยู่ตรงกบักลบีดอก (antipetalous stamens) เกสตวัผูท้ี่
อยู่ระหว่างกลบีดอก (antisepalous stamens)  หรอืเกสรตวัผูม้จี านวนเป็นสองเท่าของ
กลีบดอก (diplostemonius stamens)  เกสรตวัผู้อาจจะไม่โผล่พ้นกลีบดอก 
(cryptantherous stamens)  แต่เกสรตวัผูข้องพชืบางชนิดจะโผล่พน้ขึน้สงูกว่ากลบีดอก
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(phanerantherous stamens)  เกสรตวัผู้อาจเชื่อมติดกบักลีบดอก (epipetalous 
stamens) เช่น เกสรตวัผูข้องบานบุรสีเีหลอืง เป็นตน้ หรอืเกสรตวัผูเ้ชื่อมตดิกบัเกสรตวั
เมยี (gynandrous stamens) เช่น เกสรตวัผูข้องดอกกลว้ยไม ้รกั เป็นตน้ เกสรตวัผูข้อง
พชืบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลบีดอก  (petaloid stamens) เช่น เกสรตวัผูข้อง
พทุธรกัษา มหาหงส ์เป็นตน้ 

เกสรตวัเมยี ชัน้เกสรตวัเมยีเป็นชัน้ในสดุของดอก เรยีกชัน้น้ีวา่ ไกนีเซยีม 
(gynoecium) เกสรตวัเมยีประกอบดว้ย รงัไข ่(ovary)  กา้นเกสรตวัเมยี (style)  และยอด
เกสรตวัเมยี (stigma)  รงัไขเ่ป็นสว่นทีอ่ยูล่่างสดุของเกสรตวัเมยี มลีกัษณะพองคลา้ย
กระเปาะ กา้นเกสรตวัเมยีเป็นสว่นทีถ่ดัจากรงัไขข่ึน้มา มลีกัษณะเรยีวเลก็ และยอดเกสร
ตวัเมยีเป็นสว่นทีอ่ยูป่ลายสดุของเกสรตวัเมยี มลีกัษณะกลม หรอืเรยีว รปูรา่งต่าง   กนั 
เกสรตวัเมยีมวีวิฒันาการเปลีย่นแปลงมาจากเมกกะสปอโรฟิลล ์ (megasporophyll) โดยที่
ขอบของใบดา้นฐานโอบเขา้หากนัเกดิเป็นรงัไขภ่ายในเป็นลอคคลู (locule)  และขอบของ
ใบทีโ่อบมาเชือ่มกนัตามแนวยาวเกดิเป็นตะเขบ็ล่าง (ventral suture)  ซึง่จะเป็นแนวที่
ออวลุตดิอยู ่สว่นดา้นตรงขา้มหรอืตะเขบ็ดา้นหลงั (dorsal suture) เปรยีบเสมอืนเป็นเสน้
กลางใบของคารเ์พล (carpel)  

 
4.12 รงัไข่ เป็นลกัษณะส าคญัอยา่งหนึ่งในการตรวจสอบเอกลกัษณ์ จ าแนก

ประเภทของชนิดของรงัไข ่ โดยอาศยัต าแหน่งของรงัไข ่ (position of ovary) เป็นเกณฑ ์
ได ้3 ชนิด (ภาพท่ี 4.6) ดงันี้ 

1. ซพูเีรยีโอวาร ี (superior ovary) หมายถงึ รงัไขท่ีอ่ยูเ่หนือสว่นอื่น   ของดอก
หรอืผนงัของรงัไขไ่มร่วมตดิกบัสว่นอื่นของดอก เชน่ รงัไขข่องดอกหางนกยงูฝรัง่ 
ชอ้งนาง ล าไย บวัหลวง เป็นตน้ ดอกไมท้ีม่รีงัไขแ่บบน้ีอาจจะมเีกสรตวัผูเ้กดิอยูบ่นกลบี
ดอก กรณเีชน่น้ีชัน้เกสรตวัผูแ้ละชัน้กลบีดอกจดัเกป็นเพรไิกนี (perigyny) สว่นกลบีเลีย้ง
จดัเป็นไฮโปไกนี (hypogyny) โครงสรา้งพเิศษทีเ่ชือ่มระหวา่งชัน้เกสรตวัผูแ้ละชัน้กลบี
ดอก หรอืชัน้กลบีเลีย้งและกลบีดอกเรยีกวา่ เพรไิกนสัโซน (perigynous zone) ในท านอง
เดยีวกบัชัน้กลบีเลีย้งและกลบีดอกเชือ่มตดิกนั สว่นชัน้เกสรตวัผูอ้ยูเ่ป็นอสิระ 
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2. ฮาลพ์อนิฟีเรยีโอวาร ี(half-inferior ovary) หมายถงึ รงัไขท่ีม่สีว่นหน่ึงของรงัไข่
ฝงัอยูใ่นฐานรองดอก รงัไขช่นิดน้ีพบน้อย  

3. อนิฟีเรยีโอวาร ี(inferior ovary) หมายถงึ รงัไขท่อียูต่ ่ากวา่สว่นอื่น   ของดอก 
และผนงัของรงัไขร่วมอยูก่บัสว่นอื่น   ของดอก เชน่ รงัไขข่องดอกชมพู ่ จกิน ้า ยอปา่ 
กลว้ยไม ้ เป็นตน้ ดอกไมท้ีม่รีงัไขแ่บบน้ีอาจจะมเีกสรตวัผูเ้กดิเป็นอสิระ หรอืตดิกบัชัน้
กลบีดอก ซึง่ในกรณีหลงันี้โครงสรา้งพเิศษทีเ่ชือ่มระหวา่งชัน้เกสรตวัผูแ้ละชัน้กลบีดอก 
เรยีกวา่ เอพไิกนสัโซน (epigynous zone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4. 6 ต าแหน่งของกลบี เกสรเพศผูแ้ละรงัไข ่
 

4.13 ออวลุ (ovule) เป็นสว่นของพชืทีเ่จรญิเปลีย่นแปลงไปเป็นเมลด็ ออวลุมี
กา้น(funiculus) ทีย่ดึออวลุใหต้ดิกบัผนงัรงัไขด่า้นใน กา้นทีอ่อกจากออวลุไปแตะตดิกบั
ผนงัของรงัไข ่ ตรงบรเิวณทีเ่รยีกวา่ พลาเซนตา (placenta) ออวลุมผีนงัหุม้(integument) 
2 ชัน้ ไดแ้ก่ ผนงัชัน้นอก (outer integument) และผนงัชัน้ใน (inner integument) ผนงัทัง้
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สองชัน้น้ีหุม้ออวลุไมร่อบ โดยจะเหลอืบรเิวณหรอืชอ่งเลก็   ทีเ่รยีกวา่ ไมโครไพล ์
(micropyle) ส าหรบัใหเ้รณูเขา้ไปผสมกบัไข ่ 
 ต าแหน่งของออวลุ (type of ovule position) ลกัษณะการตดิของออวลุเมือ่ท ามมุ
สมัพนัธก์บักา้นออวลุ มหีลายแบบ (ภาพท่ี 4.7) ดงันี้ 
 1. ออรโ์ธโทรพสัออวลุ (orthotropus ovule)  หมายถงึ ออวลุทีม่ไีมโครไพลอ์ยูท่าง
ดา้นบนตรงขา้มกบักา้นยดึออวลุ เชน่ ออวลุของพรกิไทย เป็นตน้ 
 2. อนาโทรพสัออวลุ (anatropus ovule)  หมายถงึ ออวลุทีม่ไีมโครไพล์ชีล้ง
ดา้นล่างใกลก้บักา้นยดึออวลุ เชน่ ออวลุของดอกถัว่ชนิดต่าง    เป็นตน้ 
 3. แอมฟิโทรพสัออวลุ (amphithotropus ovule)  หมายถงึ ออวลุทีม่ไีมโครไพลอ์ยู่
ในแนวตัง้ฉากกบักา้นยดึออวลุ เชน่ ออวลุของแหนเป็ด เป็นตน้ 
 4. แคมไพโลโทรพสัออวลุ (campylotropus ovule)  หมายถงึ ออวลุทีม่ไีมโครไพล์
โคง้ต ่าลงมาจนอยูด่า้นขา้งใกลก้บัคลัลาซา  เชน่ ออวลุของดอกหญา้ต่าง    เป็นตน้ 
 
4.14 ลกัษณะของพลาเซนเตชนั (placentation type) มหีลายประเภท ไดแ้ก่  
 1. มารจ์นิลัพลาเซนเตชนั ( marginal placentation) เป็นการตดิของออวลุทาง
ดา้นขา้งเพยีงขา้งเดยีวของผนงัรงัไข ่ ลกัษณะน้ีพบไดใ้นรงัไขท่ีม่เีพยีงคารเ์พลเดยีว การ
ตดิของออวลุกม็แีนวเดยีวพบในพชืวงศถ์ัว่ 

2. แอกซายพลาเซนเตชนั (axile placentation) เป็นการตดิของออวลุบน
แกนกลางของรงัไข ่ แต่ออวลุตดิอยูบ่รเิวณใจกลางของรงัไข ่ พบในดอกพทุธรกัษา ชบา 
เป็นตน้ 

3. พาไรทอลพลาเซนเตชนั ( parietal placentation) เป็นการตดิของออวลุเกดิตดิ
กบัผนงัรงัไขด่า้นขา้ง รงัไขม่มีากกวา่ 1 คารเ์พล ลกัษณะเชน่น้ีเมือ่เกดิเป็นผลแลว้ อาจมี
ลกัษณะคลา้ยผนงัเทยีม (false septum) เกดิขึน้ เชน่ แตงกวา มะเขอื เป็นตน้ ขณะทีด่อก
อ่อนไมม่ผีนงักัน้แต่ละคารเ์พล เมือ่ผลแก่กลบัเปลีย่นไปคลา้ยแอกซายพลาเซนเตชนั 

4. ลารม์นิาพลาเซนเตชนั ( laminar placentation) หรอืดฟิฟิวสพ์าไรทอลพลา
เซนเตชนั (diffuse- parietal placentation) เป็นการตดิของออวลุรอบผนงัรงัไขร่วมทัง้
บรเิวณผนงักัน้ (septum) พบในดอกบวัสาย ตาลปตัรฤาษ ีเป็นตน้ 
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5. ฟรเีซนทรอลพลาเซนเตชนั (free central placentation) เป็นการตดิของออวลุ
ทีเ่กดิบนแกนกลางไมม่ผีนงักัน้ ภายในรงัไขม่ ี 1 หอ้ง ลกัษณะเชน่น้ีเกดิจากการ
เปลีย่นแปลงมาจากแอกซายพลาเซนเตชนั โดยทีผ่นงักัน้ไมเ่จรญิหรอืเสือ่มไป 

6. เบซอลพลาเซนเตชนั ( basal placentation) เป็นการตดิของออวลุทีม่พีลาเซน
ตาเกดิตดิดา้นฐานของรงัไข ่มกัพบในรงัไขท่ีม่ ี1 ลอคคลู เมือ่ตดัรงัไขต่ามขวางกจ็ะไมพ่บ
ออวลุ พบในพชืวงศด์าวเรอืง 

7. เอพคิอลพลาเซนเตชนั ( apinal placentation) เป็นการตดิของออวลุทาง
ดา้นบนของผนงัรงัไข ่ ออวลุจะหอ้ยลงมา เกดิจากรงัไขท่ีม่เีพยีง 1 ออวลุ เชน่ พบใน
ดอกบวัหลวง เป็นตน้ 
4.15 ฐานรองดอก เป็นสว่นของกา้นดอกทีแ่ผอ่อกไปเพือ่รองรบัดอก หรอืเป็นแกนกลาง 
(central axis) ของดอกทีม่สีว่นต่าง   ของดอกตดิอยูฐ่านรองดอกปกตมิขีนาดสัน้ มี
ลกัษณะและรปูรา่งไดห้ลายแบบ ดงันี้  
 1. นอรม์อล (normal) เป็นฐานรองดอกทีม่ลีกัษณะพองออกทีป่ลายสดุของกิง่แต่มี
ขนาดสัน้ เชน่ ฐานรองดอกของดอกชบา เป็นตน้ 
 2. ไกโนฟอร ์ (gynophore) เป็นแกนกลางของดอกทีท่ าใหฐ้านของชัน้เกสรตวัเมยี
แยกหา่งจากฐานของชัน้เกสรตวัผู ้เชน่ แกนกลางของดอกจ าปี จ าปา เป็นตน้ 
 3. แอนโดรไกโนฟอร ์ หรอืไกแนนโดรฟอร ์ เป็นแกนกลางของดอกทีแ่ยกฐานของ
ชัน้เกสรตวัเมยีและชัน้เกสรตวัผูอ้อกจากกนั และแยกฐานของชัน้เกสรตวัผูอ้อกจากชัน้
กลบีดอก เชน่ แกนกลางของดอกผกัเสีย้น เป็นตน้ 

4. ดสิค ์ (disc or disk) เป็นฐานรองดอกทีเ่จรญิมารองรบัรงัไขแ่ละมสีว่นคลา้ย
หมอนลอ้มรอบฐานรงัไข ่เชน่ ฐานรองดอกของดอกชอ้งนาง ตนีเป็ดฝรัง่ เป็นตน้ 

4.16 ชนิดของดอก (kinds of flower) ดอกของพชืมคีวามแตกต่างกนั สงัเกตไดจ้ากชัน้
ต่าง   ของดอกวา่มคีรบบรบิรูณ์ (กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรตวัผู ้ เกสรตวัเมยี) หรอืขาด
ชัน้หน่ึงชัน้ใด จงึจ าแนกประเภทของดอกไดต้ามลกัษณะดงักล่าว ดงันี้ 
 1. ดอกสมบรูณ์ (complete flower) หมายถงึ ดอกทีม่สีว่นประกอบของดอกครบ
บรบิรูณ์ 
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 2. ดอกไมส่มบรูณ์ (incomplete flower) หมายถงึ ดอกทีม่สีว่นประกอบของดอก
ครบไมค่รบทกุชัน้ 
 3. ดอกสมบรูณ์เพศ (perfect flower or bisexual  flower) หมายถงึ ดอกทีม่ที ัง้
เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยี อาจจะมชีัน้อื่นครบหรอืไมก่ไ็ด ้ 
 4. ดอกไมส่มบรูณ์เพศ (imperfect flower or unisexual  flower) หมายถงึ ดอกที่
มที ัง้เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยีเทา่นัน้ อาจจะมหีรอืไมม่กีลบีเลีย้งและกลบีดอก ดอก
ประเภทน้ียงัจ าแนกประเภทไดด้งันี้ 
  4.1 ดอกตวัผู ้ (staminate flower) หมายถงึ ดอกไมส่มบรูณ์เพศทีม่แีต่เกสร
ตวัผู ้
  4.2 ดอกตวัเมยี  (pistillate flower) หมายถงึ ดอกไมส่มบรูณ์เพศทีม่แีต่เกสร
ตวัเมยี 
 
  ดอกไมอ้าจจะอยูด่อกเดยีวบนกา้นดอก หรอือยูร่วมกนัหลายดอก ซึง่เมือ่
แบ่งตามจ านวนดอกบนกา้นดอก สามารถจ าแนกประเภทของดอกไดด้งันี้ 
 1. ดอกเดีย่ว (solitary flower) หมายถงึ ดอกทีอ่ยูเ่พยีงดอกเดยีวบนกา้นดอก เชน่ 
ดอกชบา ฝ่ิน บวัจนี เป็นตน้ 
 2. ชอ่ดอก (inflorescence) หมายถงึ กลุ่มของดอกทีเ่กดิอยูบ่นกา้นดอกเดยีวกนั 
และดอกยอ่ยแต่ละดอกอาจจะมกีา้นดอกยอ่ย (pedicel) เชน่ ดอกตอ้ยติง่ องักาบ 
กลว้ยไม ้เป็นตน้ 

4.17 ผล (Fruit) 
 ผล หมายถงึ รงัไขท่ีไ่ดร้บัการปฏสินธ ิ (fertilization) แลว้เจรญิเตบิโตเตม็ทีอ่าจจะ
มบีางสว่นของดอกเจรญิขึน้มาดว้ย เชน่ ฐานรองดอก หรอืกลบีเลีย้ง  ภายในผลมเีมลด็ได้
ตัง้แต่หนึ่งเมลด็ถงึหลายเมลด็ หรอืไมม่เีมลด็กไ็ด ้ ผลอาจจะเกดิจากรงัไขท่ีไ่ดร้บัหรอืไม่
ไดร้บัการผสมเกสรกไ็ด ้ผลทีไ่มม่เีมลด็เรยีกวา่ พารท์โีนคารปิ์คฟรุต (partinocarpic fruit) 
 สว่นประกอบของเนื้อผล (pericarp) เป็นสว่นทีเ่จรญิเปลีย่นแปลงมาจากผนงัรงัไข ่
ผลแต่ละชนิดมเีนื้อผล หนาหรอืบางต่างกนั โดยทัว่ไปเนื้อผลประกอบดว้ยเนื้อเยือ่ 3 ชัน้ 
ไดแ้ก ่
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 1. เนื้อผลชัน้นอก (exocarp or epicarp) เป็นชัน้ผวินอกสดุของผล ผลบางชนิดมี
เปลอืกบางหรอือ่อน เชน่ ผลของมะปราง มะมว่ง องุน่ เป็นตน้ แต่ผลบางชนิดผวิชัน้นอก
แขง็และเหนียว เชน่ ผลของมะขวดิ มะตมู กระเบา ฟกัทอง เป็นตน้  
 2. เนื้อผลชัน้กลาง (mesocarp) เนื้อผลชัน้น้ีโดยทัว่ไปมกัมเีนื้อนุ่ม เชน่ ผลของ
มะมว่ง มะปราง เป็นตน้ บางชนิดเนื้อผลเป็นเสน้ใยเหนียวพบในผลของพชืวงศป์าลม์ เชน่ 
ผลของมะพรา้ว ตาล จาก เป็นตน้ 
 3. เนื้อผลชัน้ใน (endocarp) เนื้อผลชัน้น้ีโดยทัว่ไปมกัมอี่อนนุ่ม  เชน่ ผลของสม้ 
มะนาว เป็นตน้ แต่เนื้อผลชัน้ในอาจมลีกัษณะแขง็ เชน่ ผลของมะมว่ง มะปราง และ
กะลามะพรา้ว เป็นตน้  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7  สว่นประกอบของผล (ทีม่า; จาก Stern, 1987) 
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4.18 ชนิดของผล (kind of fruit)  
ชนิดของผลถา้พจิารณาของจ านวนดอกและคารเ์พลวา่เชือ่มตดิกนัหรอืแยกจาก

กนัเป็นอสิระ สามารถจ าแนกชนิดของผลไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 
1. ผลเดีย่ว (simple fruit) หมายถงึ ชนิดของผลทีเ่กดิจากดอกเดยีวทีเ่กสรตวัเมยี

มคีารเ์พลเดยีว หรอืหลายคารเ์พลทีเ่ชือ่มตดิกนั เชน่ ผลของ ทเุรยีน มะมว่ง มงัคดุ เป็น
ตน้ 

2. ผลกลุ่ม (aggregate fruit) หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากดอกเดยีวทีม่หีลายคารเ์พล
แยกจากกนั แต่ละคารเ์พลจะเกดิเป็นผลยอ่ย เชน่ ผลของจ าปี จ าปา การเวก กระดงังา 
น้อยหน่า โมก รกั เป็นตน้ 

3. ผลรวม (multiple fruit, composite fruit, collectice fruit or compound fruit) 
หมายถงึ ชนิดของผลทีเ่กดิจากดอกยอ่ยหลาย   ดอกในชอ่ดอกเดยีวกนัเจรญิเชือ่ม
ตดิกนัเจรญิเป็นผลเดยีว เชน่ ผลของขนุน มะเดื่อ โพธิไ์ทร สบัปะรด ขา้วโพด ยอ เป็นตน้ 

 
หากพจิารณาลกัษณะเฉพาะของเนื้อผล  พบวา่เนื้อผลบางชนิดมลีกัษณะอ่อนนุ่ม 

บางชนิดมลีกัษณะแหง้และแขง็ หรอืลกัษณะอื่น   อกีมากจงึจ าแนกประเภทของผลออก 
ได ้2 ประเภท ดงันี้  

1. ผลสด (fleshy fruit) หมายถงึ ผลทีแ่ก่แลว้มเีนื้อผลสดไมแ่หง้มหีลายประเภท
ดงันี้  

 1.1  ดรพู (drupe) หมายถงึ ผลทีม่เีนื้อผลชัน้นอกออ่นนุ่มและบาง เนื้อผล
ชัน้กลางอ่อนนุ่ม สว่นเนื้อผลชัน้ในแขง็หรอืเหนียวหุม้เมลด็ ผลชนิดนี้มเีมลด็เดยีว เชน่ ผล
ของมะมว่ง มะกอก พทุรา มะปราง เป็นตน้  ผลประเภทน้ี อาจเรยีกวา่ สโตนฟรตุ (stone 
fruit) หรอืไพรนีฟรตุ (pyrene fruit) 

 1.2 เบอรร์ ี(berry) หมายถงึ ผลทีม่เีนื้อผลสดทัง้สามชัน้ เมือ่ผลแก่แลว้ไม่
แตกและมหีลายเมลด็ สว่นมากเมลด็ฝงัอยูใ่นเน้ือนุ่ม เชน่ ผลของมะเขอืเทศ องุน่ มะเขอื
พวง มะเขอืเปราะ มะเขอืขืน่  เป็นตน้ 

 1.3 แบคแคท (baccate) หมายถงึ ผลทีม่เีปลอืกบางและเหนียว มกัมี
เมลด็มากและเป็นผลทีเ่กดิจากอนิฟีเรยีโอวาร ีเชน่ ผลของกลว้ย เป็นตน้ 
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 1.4 เพพโพ (pepo) หรอืกูด้ (gourd) หมายถงึ ผลทีม่ผีนงัชัน้นอกแขง็หรอื
เหนยีวคลา้ยแผน่หนงั (leather) ซึง่เจรญิมาจากฐานรองดอก สว่นเนื้อผลชัน้กลางและ
ชัน้ในมเีนื้ออ่อนนุ่มและมเีมลด็มาก เชน่ ผลของพชืในวงศแ์ตงโม ( family 
Cucurbitaceae) 

 1.5 โพม (pome) หรอืซโูดคารพ์ (pseudocarp) หมายถงึ ผลทีม่เีนื้อผล
บางอ่อนนุ่มและฐานรองดอกเจรญิเป็นเน้ือของผลแทน ดงันัน้ผลทีแ่ทจ้รงิจะฝงัอยูภ่ายใน
ฐานรองดอกทีเ่จรญิเตม็ที ่เชน่ ของแอบเปิล แพร ์สาลี ่เป็นตน้ 
  1.6 เฮสเพอรเิดยีม (hesperidium) หมายถงึ ผลทีม่เีนื้อผลและต่อมน ้ามนั
จ านวนมาก ผลเจรญิมาจากรงัไขแ่บบซพูเีรยีโอวารทีีป่ระกอบดว้ยหลายคารเ์พลเชชือ่
มตดิกนั เชน่ ผลของพชืสกุลสม้ (Citrus) 
 2. ผลแหง้ (dry fruit) หมายถงึ ผลทีเ่มือ่แก่แลว้เนื้อผลกลายเป็นเปลอืกแขง็และ
แหง้ มหีลายประเภทดงันี้ 
  2.1 ผลแหง้ทีไ่มแ่ตก (indehiscent dry fruit) หมายถงึ ผลเมือ่แก่แลว้ผล
แหง้ไมแ่ตก จ าแนกไดด้งันี้ 

2.1.1 อะคนี (achene) หมายถงึ ผลทีม่ขีนาดเลก็ผลแหง้และเนื้อ 
บางมเีพยีง 1 เมลด็ ส่วนของเนื้อผลกบัเปลอืกหุม้เมลด็ไม่เชื่อมตดิกนั เช่น ผลของบวั 
เป็นตน้  
   2.1.2 ซพีซลีา (cypsela) หมายถงึ ผลทีม่ลีกัษณะคลา้ยอะคนีแต่
เกดิจากอนิฟีเรยีโอวาร ีเชน่ ผลของทานตะวนั เป็นตน้ 

2.1.2 คารอิอพซสิ (caryopsis) หมายถงึ ผลทีม่ขีนาดเลก็เพยีง 1 
เมลด็สว่นของเนื้อผลกบัเปลอืกหุม้เมลด็เชื่อมตดิกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ย่าง
เด่นชดั เชน่ ผลของพชืในวงศห์ญา้  เป็นตน้  
   2.1.4 นทั (nut) หมายถงึ ผลทีม่เีปลอืกแขง็และผวิมนัคลา้ยแผน่
หนงัเป็นผลทีเ่กดิจากรงัไขท่ีม่หีลายคารเ์พลเชือ่มตดิกนัแต่มเีมลด็เดยีว เชน่ ผลของ
มะมว่งหมิพานต ์มะพรา้ว กระจบั เป็นตน้ 
   2.1.5 เอคอรน์ (acorn) หมายถงึ ผลแบบนทัทีม่คีพูลูมาหุม้ผล
ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ผลของพชืในวงศก์่อ  
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   2.1.6 ซามารา (samara) หมายถงึ ผลคลา้ยอะคนีแต่เน้ือผล
ชัน้นอกเจรญิยืน่ออกเป็นปีก อาจมปีีกเดยีวหรอืมากกวา่ เชน่ ผลของประดู่ สนทะเล สน
ประดพิทัธ ์เป็นตน้  
   2.1.7 ซามารอยด ์ (samaroid) หมายถงึ ผลแบบนทัทีม่สีว่นของ
กลบีเลีย้งเจรญิขึน้มาเป็นปีก เชน่ ผลของยางนา เหยีง พลวง เตง็ รงั รกัใหญ่ เป็นตน้ 
   2.1.8 ชโิซคารพ์ (schizocarp) หมายถงึ ผลทีเ่จรญิมาจากรงัไข่
ทีม่าหลายคารเ์พลเชือ่มกนั  เมือ่คารเ์พลเจรญิเตม็ทีแ่ลว้คารเ์พลจะแยกจากกนั แต่ละคาร์
เพลเรยีกวา่ เมอรคิารพ์ ซึง่ภายในมเีมลด็อยู ่เชน่ ผลของตน้ครอบจกัรวาล เป็นตน้ 
  2.2 ผลแหง้ทีแ่ตก (dehiscent dry fruit) หมายถงึ ผลเมือ่แก่แลว้เนื้อผล
แหง้และแตกออกจากกนั มหีลายชนิดดงันี้ 
   2.2.1 ฟอลลเิคลิ (follicle) หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากดอกทีม่คีารเ์พล
เดยีวหรอืหลายคารเ์พลแยกจากกนั แต่เมือ่ผลแก่จะแตกเพยีงตะเขบ็เดยีว ในกรณีผลยอ่ย
ในผลกลุ่มจะเรยีกแต่ละผลยอ่ยวา่ ฟอลลเิซลตมั (folliceltum) เชน่ ผลของจ าปา จ าปี รกั 
เป็นตน้ 
   2.2.2  ซลิคิ (silique) หมายถงึ ผลทีเ่จรญิมาจากรงัไขท่ีม่ ี2 คาร์
เพล เมือ่ผลแก่เนื้อผลแตกตามยาวจากดา้นล่างไปทางดา้นบนแบ่งออกเป็น 2 ซกี เมลด็
ตดิอยูแ่นวกลางของผล (central false septum or replum) ซึง่หลุดออกมาจากเปลอืกทัง้
สองดา้น เชน่ ผลของผกัเสีย้น และผลของพชืในวงศผ์กั  
   2.2.3  ซลิคิเคลิ (silicle) หมายถงึ ผลทีม่ลีกัษณะเชน่เดยีวกบัซลิคิ 
แต่มขีนาดเลก็ไมเ่กนิสองเทา่ของความกวา้ง 
   2.2.4  เลกกมู (legume) หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากดอกทีม่คีารเ์พล
เดยีว ผลแกจ่ะแตกออกสองตะเขบ็ ผลชนิดน้ีมกัเรยีกทัง่ไปวา่ ฝกั เชน่ ผลของกระถนิ 
หางนกยงูฝรัง่ แดง เป็นตน้ 

2.2.5 โลเมนต ์(loment) หรอื โลเมนตมั (lomentum) หมายถงึ  
ผล 
แบบเลกกมูแต่มรีอยคอดรอบฝกัเป็นชว่ง   หรอืเวา้เป็นขอ้   ผลแก่จะหกับรเิวณน้ี ในแต่
ละชว่งหรอืขอ้ม ี 1 เมลด็ เชน่ผลของพฤกษ์ ไมยราพ  นนทร ีเป็นตน้ 
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2.2.6 ครโีมคารพ์ (cremocarp) หมายถงึ ผลมขีนาดเลก็ม ี 2  
เมลด็เมือ่ผลแก่และแตกออกเมลด็จะแยกจากกนัไปคนละขา้งโดยมกีา้นของผล 
(carpophore) เสน้เลก็   ยดึไวด้ว้ยกนั เชน่ ผลของยีห่รา่ บวับก เป็นตน้ 

2.2.7 แคปซลู (capsule)     หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากดอกทีม่รีงัไขท่ี ่
มหีลายคารเ์พลเชือ่มกนั เมือ่ผลแก่จะแตกไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่  

2.2.7.1 เซพตซิดิอลแคปซลู (septicidal capsule)    เป็นผลทีแ่ตก 
ตามยาวตามผนงัคารเ์พล เชน่ ผลของกระเชา้สดีา เป็นตน้ 

2.2.7.2 ลอคคลูซิดิอลแคปซลู (loculicidal capsule)     เป็นผลทีม่ ี
รอยแตกระหวา่งลอคคลู เชน่ ผลของทเุรยีน ฝ้าย พดุตาน ตะแบก เป็นตน้ 

2.2.7.3 เซฟตรฟิรากอลแคปซลู (septifragal capsule) เป็นผลทีม่ ี
รอยแตกระหวา่งลอคคลู แต่เมลด็ยงัคงตดิอยูท่ีแ่กนกลางของผลเชน่ ผลของ Epidendrum 
sp. เป็นตน้  

2.2.7.4 พอรซิดิอลแคปซลู (poricidalcapsule) เป็นผลทีม่รีอยเปิด 
เป็นรใูกลย้อดของผล เชน่ ผลของฝ่ิน เป็นตน้ 

2.2.7.5 เซอรค์มัซสิไซลแ์คปซลู (circumscissile capsule) เป็นผล 
ทีแ่ก่แลว้มรีอยแตกรอบตามขวาง คลา้ยเปิดเป็นฝา ภายในมเีมลด็จ านวนมาก หรอือาจจะ
เรยีกผลชนิดนี้วา่ ไพซสี (pyxis) เชน่ ผลของหงอนไก่ เป็นตน้ 

2.2.7.6 อทูรเิคลิ  (utricle) เป็นผลทีม่ลีกัษณะคลา้ยผอบ     และม ี
ลกัษณะการแตกของผลแบบเซอรค์มัซสิไซลแ์คปซูล แต่ผนงับางกวา่และภายในมเีมลด็
เดยีว เชน่ ผลของบานไมรู่โ้รย เป็นตน้ 
 
4.19 เมลด็ (Seed) 

เมลด็ หมายถงึ ออวลุทีไ่ดร้บัการปฏสินธแิละเจรญิเตบิโตเตม็ที ่เมลด็ประกอบดว้ย
สว่นต่าง   ดงันี้  
 1.เปลอืกหุม้เมลด็ (seed coat) เป็นสว่นทีป้่องกนัสว่นประกอบภายในของเมลด็
ไมใ่หไ้ดร้บัอนัตราย เปลอืกหุม้เมลด็เจรญิมาจากผนงัของออวลุ เปลอืกหุม้เมลด็มสีองชัน้
ประกอบดว้ย  
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  1.1 เปลอืกเมลด็ชัน้นอก (testa or sclerotesta) เปลอืกชัน้นอกนี้มกัจะ
หนาและแขง็ เปลีย่นแปลงมาจากผนงัออวลุชัน้นอก 
  1.2 เปลอืกเมลด็ชัน้ใน (tegment or sacrotesta) เปลอืกชัน้ในนี้มกัจะเป็น
เยือ่บาง เปลีย่นแปลงมาจากผนงัออวลุชัน้ใน 
 2. เอนโดสเปิรม์ (endosperm) เป็นอาหารสะสมส าหรบัตน้อ่อน ในพชืมบีางชนิด
เกบ็สะสมอาหารในสว่นอื่นไมไ่ดเ้กบ็ไวใ้นเอนโดสเปิรม์ เอนโดสเปิรม์เกดิจากโพลารน์ิวคลี
ไอ (polar nuclei)  รวมกบัสเปิรม์ เมลด็พชืบางชนิดไมเ่กบ็อาหารสะสมไวใ้นเอนโดสเปิรม์ 
(exalbuminous seed)  เชน่ เมลด็ถัว่ เป็นตน้ แต่เมลด็พชืบางชนิดจะเกบ็อาหารไวใ้นเอน
โดสเปิรม์ (albuminous seed) เชน่ เมลด็ของละหุง่ เป็นตน้ 
 3. เอม็บรโิอ เกดิจากการผสมของไขก่บัสเปิรม์ เอม็บรโิออยูใ่นเมลด็ประกอบดว้ย 
สว่นต่าง   ดงันี้  
  3.1 ใบเลีย้ง (cotyledon) เป็นโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะคลา้ยใบ พชืใบเลีย้งคู่
มใีบเลีย้งสองใบ พชืใบเลีย้งเดีย่วมใีบเลีย้งใบเดยีว ใบเลีย้งบางชนิดสะสมอาหารแทนเอน
โดสเปิรม์ 
  3.2 ล าตน้เหนือใบเลีย้ง (epicotyl)  เป็นสว่นของเอม็บรโิอทีอ่ยูเ่หนือใบ
เลีย้งทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปเป็นล าตน้และใบ  
  3.3 ล าตน้ใตใ้บเลีย้ง (hypocotyl) เป็นสว่นของล าตน้ทีอ่ยูใ่ตใ้บเลีย้ง สว่นน้ี
เจรญิไมด่ ี
  3.4 รากแรกเกดิ (radicle) เป็นสว่นทีจ่ะเจรญิไปเป็นรากแกว้  
  3.5 ยอดแรกเกดิ (plumule)  เป็นสว่นทีจ่ะเจรญิไปเป็นล าตน้ 

ลกัษณะภายนอกของเมลด็ เมือ่ศกึษาเปลอืกเมลด็จะพบลกัษณะของเมลด็ดงันี้ 
1. ไฮลมั (hilum) เป็นรอยแผลทีเ่ปลอืกหุม้เมลด็ ซึง่เกดิจากการหลุดออกของกา้นออ 

วลุ 
2. ราฟี (raphe)  เป็นรอยสนันูนทีผ่วิของเมลด็      เกดิจากกา้นของออวลุแผอ่อกจบั 

กบัเปลอืกหุม้เมลด็ 
3. ไมโครไพล ์(micropyle) เป็นรขูนาดเลก็ทีเ่หน็จากภายนอก     ทะลุเขา้ไปในเมลด็ 

 



AG 103 135 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 ประเภทของผลสดชนิดต่าง   
 

ในผลบางชนิดจะมเีนื้อเยื่อทีอ่ยู่ระหว่างเนื้อผลกบัเปลือกหุ้มเมลด็ มลีกัษณะนุ่ม
และอุม้น ้า เนื้อเยือ่ชนิดน้ีเจรญิมาจากกา้นออวุล ทีเ่ชื่อมระหว่างกา้นออวุลกบัรงัไข ่พบได้
ในเมลด็พชืบางชนิดเท่านัน้ เช่น เงาะ ล าไย ลิ้นจี ่ทุเรยีน เป็นตน้ เมลด็ทีม่เีนื้อเยื่อแบบนี้
เรยีกวา่ เอริลลอยด ์(arilloid)  สามารถจ าแนกประเภทตามต าแหน่งของเนื้อเยือ่ ไดด้งันี้ 

1. สโทรฟีโอล (strophiole) เป็นเมลด็ทีม่เีนื้อเยือ่เกดิบรเิวณราฟี 
2. คารนัเคลิ (caruncle) เป็นเมลด็ทีม่เีนื้อเยือ่เกดิตดิกบัไมโครไพล ์
3. เอรลิโลด (seed coat) เป็นเมลด็ทีม่เีนื้อเยือ่เกดิบรเิวณไมโครไพล ์
4. เอรลิ (aril) เป็นเมลด็ทีม่เีนื้อเยือ่เกดิตดิหุม้เมลด็ไว ้
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4.20 การกระจายพนัธุข์องผลและเมลด็ (Fruit and seed dispersal)  
การแพรก่ระจายพนัธุข์องผลและเมลด็ตามธรรมชาตชิว่ยใหพ้ชืไมส่ญูพนัธุไ์ป มี

หลายวธิ ี พชืมกีารปรบัตวัเพือ่ชว่ยใหต้วัเองแพรก่ระจายพนัธุไ์ปไดม้ากและไกล ดว้ย
วธิกีารต่าง   เชน่  
1. อาศยัลม ผลและเมลด็ทีอ่าศยัลมพาไปจะตอ้งมนี ้าหนกัเบา หรอืมเีครือ่งชว่ยใหล้อยตวั
ไดน้าน   ไดแ้ก่  

1.1 ผลหรอืเมลด็ทีม่ปีีก (wing) เป็นเครือ่งชว่ยในการปลวิตามกระแสลม  
ผลมปีีก เชน่ ผลของมนันก กลอย ประดู่ ยาง สะแก เป็นตน้ และ เมลด็ของตะแบก อนิ
ทนินน ้า ทองอุไร เป็นตน้ 
  1.2 เมลด็มปียุ (hair) คลา้ยรม่ชชูพี เป็นเครือ่งชว่ยในการพยงุลอยตวัใน
อากาศไดน้าน   เชน่ เมลด็ของขา้วสารดอกเลก็ รกั ขจร นุ่น เป็นตน้ 
  1.3 ผลหรอืเมลด็มขีนาดเลก็และเบามาก เชน่ เมลด็ของกลว้ยไม ้ ยาสบู 
กะเพรา หญา้ชนิดต่าง   เป็นตน้ 
2. อาศยัน ้า ซึง่สว่นใหญ่ผลและเมลด็เหล่าน้ี มกัจะเบาลอยน ้าได ้ เชน่ ผลของบวัสาย 
มะพรา้ว และผลของพชืน ้า  เมลด็ของแมงลกั เป็นตน้  
3. อาศยัสตัว ์ผลมกัมเีนื้อผลทีส่ตัวก์นิได ้นกหรอืสตัวอ์ื่น   ทีก่นิเน้ือผลแลว้กจ็ะทิง้เมลด็
ใหง้อกต่อไป สตัวบ์างชนดิอาจจะกนิเมลด็เขา้ไปดว้ย แต่เปลอืกหุม้เมลด็แขง็ ทนทานต่อ
น ้ายอ่ยในกระเพาะ เมือ่สตัวถ่์ายออกมาและตกลงพืน้ดนิ กง็อกต่อไป หรอืเมลด็มยีาง
เหนียว ท าใหต้ดิปากสตัวไ์ปไดไ้กล   เมลด็บางชนิดมหีนาม หรอืยางเหนยีวเพือ่เกาะ
ตามตวัสตัว ์เชน่ ผลของไทร หญา้บุง้ หนามกระสนุ หญา้เจา้ชู ้เป็นตน้ 
4. อาศยัการแตกของผล เมือ่ผลแก่ เปลอืกจะแตกออกและชว่ยดดีใหเ้มลด็ ปลวิไปไดไ้กล 
  เชน่ ผลของเทยีน ตอ้ยติง่ ไมแ้ดง เป็นตน้ 
 
4.21 บทสรปุ 
 สว่นของราก ล าตน้ ใบ  ดอก ผลและเมลด็พชืลว้นมคีวามส าคญัต่อการปรบัปรงุ
พนัธุพ์ชืทัง้สิน้ โดยรากมหีน้าทีด่ดูน ้าและอาหารไปเลีย้งสว่นต่าง  ของล าตน้พชื ล าตน้มี
หน้าทีส่รา้งใบ ค ้าจุนกิง่กา้นสาขาใหใ้บไดร้บัแสง และเป็นทางล าเลยีงน ้าและแรธ่าตุอาหาร
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จากใบไปสูส่ว่นต่าง   ของพชื ใบท าหน้าทีส่งัเคราะหแ์สง คายน ้าและหายใจ ดอกท า
หน้าทีเ่กีย่วกบัการสบืพนัธุ ์ ผลท าหน้าทีป้่องกนัอนัตรายใหแ้ก่เมลด็และเอม็บรโิอ และ
เมลด็นัน้มหีน้าทีข่ยายพนัธุใ์หเ้จรญิและด ารงพนัธุข์องพชืใหค้งอยูต่่อไป 
 
 
 

**************************** 
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ภาพท่ี 4.9 ประเภทของผลแหง้ชนิดต่าง    
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ภาพท่ี 4.10 รปูรา่งของดอกชนิดต่าง   
 

 
 



140 AG 103 

แบบประเมินผลท้ายบท 
 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 
1. ระบบรากทีอ่ยูใ่ตด้นิ พชืใบเลีย้งเดีย่วสว่นใหญ่มรีะบบรากแบบใด ? 
 1) รากสะสมอาหาร 

2) ระบบรากฝอย 
3) ระบบรากแกว้ 
4) ระบบรากพเิศษ 

2. รากกลว้ยไมท้ าหน้าทีท่ีส่ าคญัคลา้ยกบัอวยัวะสว่นใดของพชื ? 
 1) ใบ 

2) ล าตน้ 
3) ผล 
4) เมลด็ 

3. ล าตน้พชืนัน้จะมสีว่นประกอบทีส่ าคญัสองสว่นคอื ? 
 1) ขอ้ (node) 

2) ปลอ้ง (internode) 
3) ตา (bud) 
4) เฉพาะขอ้ 1) และขอ้ 2) ถูก 

4. ล าตน้ทีเ่จรญิทอดขนานไปกบัผวิดนิ มขีอ้และปลอ้งเหน็ไดช้ดัคอื ? 
1) corm 
2) bulb 
3) tuber 
4) rhizome 

5. สว่นใหญ่ไมผ้ลมกัจะมอีายกุีฤ่ด ู? 
1) ฤดเูดยีว 
2) สองฤด ู
3) หลายฤด ู
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4) สีฤ่ด ู
6. ใบทีม่ลีกัษณะคลา้ยกลบีดอกไมบ้างครัง้ชว่ยในการล่อแมลงผสมเกสรไดค้อื ? 
 1) leafy bract 
 2) spath 
 3) petaloid bract 

4) ถูกทกุขอ้ 
7. ใบประดบัชนิดใดทีพ่บในพชืจ าพวกขา้ว ? 
 1) involucre bract 
 2) epicalyx 
 3) glume 
 4) hyaline bract 
8. รงัไขพ่ชืตระกลูแตงเป็นแบบใด ? 

1) มรีงัไขอ่ยูเ่หนือสว่นอื่น  ของดอก 
2) มรีงัไขอ่ยูใ่ตว้งกลบี 
3) half inferior ovary 
4) ถูกทกุขอ้ 

9. กะลามะพรา้วนัน้จดัเป็นเน้ือผลชัน้ใด ? 
1) ชัน้นอก 
2) ชัน้กลาง 
3) ชัน้ใน 
4) ถูกทกุขอ้ 

9. พชืในขอ้ใดมชีนิดเป็นผลกลุ่ม ? 
1) น้อยหน่า การเวก กระดงังา 
2) สบัปะรด ขนุน เตย 
3) มะมว่ง มะไฟ มะกรดู 
4) สม้ ฟกัทอง ฝรัง่  

10. ผลสดไดแ้ก่ ? 
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1) มะเขอืเทศ องุน่ มะไฟ 
2) ถัว่ลนัเตา มะขาม มะกล ่าตาแมว 
3) มะมว่งหมิพานต ์ไมยราพ นนทร ี
4) ทานตะวนั เมลด็ขา้ว เตง็ 

 
เฉลยแบบประเมินท้ายบท 

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

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


