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จดุประสงคก์ารเรียนรู้เมือ่อ่านบทท่ี 6 จบแล้วนักศึกษาสามารถ 

1. สามารถอธบิายลกัษณะพชืมดีอกได ้
2. อธบิายลกัษณะพชืมดีอกทีแ่ตกต่างจากพชืชัน้ต ่าได ้
3. อธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัซากดกึด าบรรพข์องพชืในยคุต่าง ๆได ้
4. อธบิายลกัษณะบรรพบุรษุของพชืมดีอกในอดตีได ้
5. อธบิายเหตุการณ์ในยคุต่าง ๆ ทางธรณีวทิยากบัการก าเนิดพชืได ้
6. อธบิายความส าคญัของสตัวท์ีม่ตี่อพชืดอกได ้
7. สามารถสรปุการก าเนิดพชืดอกได ้

 
เน้ือหาในบทท่ี 6 ประกอบด้วย 

1. บทน า 
2. ลกัษณะของพชืมดีอก  

 3. ขอ้มลูเกีย่วกบัซากดกึด าบรรพ์ 
 4. บรรพบุรษุของพชืมดีอก 

7. พชืมดีอกในยคุตน้ 
8. ขอ้มลูจากซากดกึด าบรรพข์องแองจโิอสเปิรม์ 
9. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพชืมดีอกกบัสตัว ์
10. บทสรปุ 
11. แบบประเมนิผลทา้ยบทและเฉลย 

 
 
 
 

บทท่ี  6 
การก าเนิดของพืชมีดอก 
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6.1 บทน า 
 ในบรรดาสิง่มชีวีติในอาณาจกัรพชื (Kingdom Metaphyta) นัน้นับว่ากลุ่มพชืมี
ดอก (flowering plant) หรอืแองจโิอสเปรมิ ์(angiosperm) มจี านวนชนิด (species) มาก
ทีส่ดุและมคีวามหลากหลายของถิน่ทีอ่าศยัมากกว่าพชืกลุ่มอื่นๆ  พชืมดีอกมทีัง้ทีเ่ป็นไม้
ยนืตน้ (tree) ไมพุ้่ม (shrub) ไมล้ม้ลุกหลายฤดู (perennial) ไมล้ม้ลุกฤดูเดยีว (annual) 
และไมเ้ลื้อยทีม่เีนื้อไม ้(liana) มทีัง้ขนาดเลก็เพยีง 1 มลิลเิมตร เช่น สกุลไขน่ ้า (Wolffia) 
ไปจนถึงไม้ยืนต้นขนาดมหึมา นอกจากนัน้พืชกลุ่มนี้ย ังมีลักษณะของการปรับการ
ด ารงชวีติไปหลายแนวทาง เช่น เป็นปรสติ (parasite) แซโพรฟ (saproph) พชืองิอาศยั 
(epiphyte) บางสกุลดดัแปลงใบใหส้ามารถจบัแมลงและดูดซบัสารอาหารจากแมลงไป
ใชไ้ด ้(insectivorous plants ) เชน่ สกุลหยาดน ้าคา้ง (Drosera) สกุลหมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ 
(Nepenthes) เป็นต้น พชืมดีอกมคีวามหลากหลายในดา้นโครงสรา้งของดอกมาก โดย
ปกติดอกหนึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรยีงเป็นวงซ้อนกนัจากวงนอกเขา้ไป  ได้แก่ วง
ของ กลบีเลี้ยง (calyx) กลบีดอก (corolla) เกสรเพศผู ้(androecium) ตามล าดบั แต่ดอก
ของพชืบางชนิดดอกหนึ่งมเีพยีงรงัไข่อนัเดยีวหรอืเกสรเพศผูอ้นัเดยีวเท่านัน้ เช่น ดอก
ของสกุลสนทะเล (Casuarina) เป็นตน้ 
 ชาลส ์ดารว์นิ (Charles Darwin) เคยกล่างถึงก าเนิดของพชืมดีอกว่าเป็นพวก 
“ลกึลบัน่ารงัเกยีจ (abominable mystery)” เนื่องจากในสมยันัน้ยงัไมพ่บหลกัฐานแสดงตน้
ก าเนิดของพืชกลุ่มนี้  นักพฤกษศาสตร์ที่ศึกษาดึกด าบรรพ์ (fossil) ของพืช 
(paleobotanist) จากการสะสมซากดึกด าบรรพ์ เอกสารและประสบการณ์ของนัก
พฤกษศาสตร์กลุ่มนี้ท าให้เกิดความรูค้วามเขา้ใจในต้นก าเนิดของพชืมดีอกมากขึน้เป็น
ล าดบัจนน ามาสูก่ารจ าแนกประเภทพชืมดีอกทีเ่ชือ่วา่ดทีีส่ดุในปจัจุบนั 
 
6.2 ลกัษณะของพืชมีดอก 
 แองจโิอสเปิรม์และจมิโนสเปิรม์ (gymnosperm) เป็นพชืทีส่รา้งเมด็ พชืสรา้งเมลด็
สองกลุ่มนี้แตกต่างกนัหลายประการที่ส าคญัประการหนึ่งคอืลกัษณะของออวุล (ovule) 
ในขณะทีเ่กดิการถ่ายละอองเกสร (pollination) กล่าวคอื ออวลุของจมิโสนเปิรม์ในขณะทีม่ี
การถ่ายละอองเกสรไม่มโีครงสรา้งใดมาห่อหุม้ซึง่ตรงขา้มกบัออวุลของพชืมดีอกทีม่รีงัไข่
หอ่หุม้ไว ้นอกจากลกัษณะของออวลุพชืมดีอกยงัมลีกัษณะเฉพาะตวัอยา่งอื่นอกี ไดแ้ก่ 
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1. เนื้อเยือ่ล าเลยีงน ้าหรอืไซเลม (xylem) มเีซลลเ์วสเซล (vessel member) 
(ภาพที ่6.1 ก.) 
 2. เนื้อเยื่อล าเลยีงอาหารหรอืโฟลเอม็ (phloem) มเีซลล์หลอดตะแกรง (sieve 
element) และเซลลป์ระกบ (companion) (ภาพที ่6.1 ก.) 
 3. ถุงเอม็บรโิอ (embryo sac) ม ี8 นิวเคลยีส ไดแ้ก่ ไข ่1 นิวเคลยีส ซเีนอรจ์ดิ 
(synergil) 2 นิวเคลยีส แอนไทพอดลั (antipodal) 3 นิวเคลยีสและนิวเคลยีสโพลาร ์(polar 
nuclei) อกี 2 นิวเคลยีส (ภาพที ่6.1 ค.) 
 4. ในการปฏสินธคิรัง้หนึ่งมกีารรวมตวัของนิวเคลยีส 2 แหง่ (double fertilization) 
คอืไขร่วมกนัสเปิรม์ทีห่นึ่ง และนิวเคลยีสโพลารท์ัง้สองรวมกบัสเปิรม์ทีส่อง  
(ภาพที ่6.1 ค. ) 
 5. มเีกสรเพศเมยีปิดหุม้ออวลุไวซ้ึง่เป็นทีม่าของค าวา่ แองจโิอสเปิรม์ ซึง่หมายถงึ 
เมลด็ทีถู่กหุม้ (covered seed) ส่วนเกสรเพศผูม้อีบัเรณูทีม่ ี4 ไมโครสปอแรนเจยีม 
(microsporangium) อยูต่ดิกนัเป็นคู ่2 คู ่(ภาพที ่6.1 ข. และ ง. ) 
 อยา่งไรกต็ามลกัษณะทัง้ 5 ประการทีก่ล่าวมานี้กม็ขีอ้ยกเวน้มากมายในพชืมดีอก
แต่ละกลุ่มยอ่ย เชน่ ไซเลมของจมิโนสเปิรม์บางพวกมเีซลลเ์วสเซลและแองจโิอสเปิรม์บาง
พวกกไ็มม่เีซลลช์นิดนี้ 
 
 แกมีโทไฟต์ (gametophyte) ของพืชมีดอกจะลดขนาดและความซบัซ้อนลง
มากกวา่ของจมิโนสเปิรม์กล่าวคอื เกดิจากสปอรไ์มโทซสิเพยีง 2-3 ครัง้เท่านัน้ เมลด็ของ
แองจโิอสเปิรม์มเีอนโดสเปิรม์ (endosperm) ซึง่เกดิมาจากนิวเคลยีสโพลารร์วมกบัสเปิรม์
เป็นนิวเคลยีสเดยีว แล้วเกดิไมโทซสิหลายครัง้ได้นิวเคลยีสเอนโดสเปิร์มจ านวนมากท า
หน้าที่สะสมอาหารไว้ให้เอ็มบริโอใสเมล็ด แต่เมล็ดของจิมโนสเปิร์มไม่มแีอนโดสเปิร์ม 
การทีพ่ชืมดีอกมเีกสรเพศเมยีหอ่หุม้ออวลุไวท้ าใหก้ระบวนการถ่ายละอองเรณูซบัซอ้นขึน้
กล่าวคอื ละอองเรณูจะงอกหลอดเรณู (pollen tube) บนยอดเกสรเพศเมยี (stigma) แลว้
เคลื่อนไปตามก้านเกสร (style) เรื่อย ๆ (ภาพที ่6.1 ค. ) จนถึงเซลล์ไข่ทีอ่ยู่ในถึง
เอม็บรโิอภายในออวุล  แต่ละอองเรณูของจมิโนสเปิร์มจะสมัผสักบัออวุลโดยตรงไม่ต้อง
ผา่นยอดและกา้นเกสรเพราะไมม่ดีอก การมลีกัษณะการสบืพนัธเ์ช่นทีก่ล่าวมาและยงัมวีง
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ชวีติ (life cycle) สัน้เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหพ้ชืมดีอกด ารงและกระจายพนัธ์อยู่ในโลกได้
จนถงึปจัจุบนั 
 การทีแ่องจโิอสเปิรม์มเีซลล์เวสเซลและเซลล์หลอดตะแกรงท าใหร้ะบบเนื้อเยื่อละ
เลยีงมปีระสทิธภิาพสงู เป็นลกัษณะการปรบัตวัใหส้ามารถด ารงชวีติในทีม่นี ้าน้อยได ้ใน
เรื่องโครงสร้างของใบก็เช่นเดียวกนั พชืมดีอกปรบัโครงสร้างของใบให้แผ่แบนมขีนาด
ใหญ่ขึน้จงึตอ้งมเีสน้ใบจ านวนมากขึน้เป็นเสน้ใบล าดบัที ่2 ที ่3 ลดหลัน่กนัลงไปจนถึง
ปลายสดุของเสน้ใบยอ่ย ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารคา่ยน ้าและการสงัเคราะหด์ว้ยแสงมปีระสทิธภิาพ
สูงขึ้น ลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ท าให้แองจิโอสเปิร์มเป็นกลุ่มพืชที่ประสบ
ความส าเรจ็ในการปรบัตวัขึน้มาอยูบ่นบกจนกลายเป็นพชืบกกลุ่มทีม่มีากทีส่ดุในโลก 
 ดาลเกรน (Dahlgren) เชื่อว่าลกัษณะของแองจโิอสเปิรม์ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนัแสดง
ว่าพชืกลุ่มนี้มกีารววิฒันาการมาจากจิมโนสเปิร์มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งถือว่าเป็น
ววิฒันาการแบบมอโนไฟลติกิ (monophyletic) สว่นครองควสิต์ (Cronquist) และแครส
ซลิอฟ (Krassilov) เขา้ใจว่าแองจโิอสเปิรม์อาจไม่ไดม้วีวิฒันาการจากพชืเพยีงชนิดเดยีว 
แต่มาจากกลุ่มพืชที่มีลักษณะคล้ายกันกลุ่มหนึ่งแล้วมีการปรับเปลี่ยนลักษณะไปใน
ทศิทางเดยีวกนัจนไดก้ลุ่มพชืมดีอกอย่างทีเ่หน็ในปจัจุบนั การสบืหากลุ่มพชืทีเ่ป็นบรรพ
บุรษุของแองจโิอสเปิรม์จ าเป็นจ าตอ้งศกึษาจากบนัทกึเรือ่งราวของซากดกึด าบรรพ์ 
 
6.3 ข้อมูลเก่ียวกบัซากดึกด าบรรพข์องพืช 
 ในอดตีนักพฤกษศาสตรท์ีศ่กึษาซากดกึด าบรรพ์ของพชืไม่ประสบความส าเรจ็ใน
การคน้หาตน้ก าเนิดของแองจโิอสเปิรม์เน่ืองจากสาเหตุหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. ไดข้อ้มลูจากซากพชืดกึด าบรรพไ์มส่มบรณ์ูและซากทีพ่บไมม่ซีากของดอก 
 2. แองจโิอสเปิรม์มวีวิฒันาการทีย่าวไกลและเชือ่งชา้ 
 3. แองจโิอสเปิรม์ในช่วงตน้ของววิฒันาการไม่ไดอ้ยู่ในแหล่งทีส่ภาพธรรมชาตจิะ
เกบ็รกัษาซากดกึด าบรรพไ์วไ้ดอ้ยา่งดซีากจงึถูกท าลายไปมาก 
 แองจโิอสเปิรม์เป็นกลุ่มพชืเด่นทีส่ดุของโลกตัง้แต่ 100 ลา้นปีมาแลว้โดยใชเ้วลา 
10 ลา้นปีในการขยายอาณาเขตจากเขตรอ้นไปยงัขัว้โลกซึง่ตอ้งแขง่ขนักบัจมิโนสเปิร์ม
และเฟินซึ่งเป็นกลุ่มพชืเด่นที่มอียู่ก่อนแล้ว นักพฤกษศาสตร์บางท่านเชื่อว่าพชืมดีอก
ก าเนิดขึ้นบนโลกในตอนต้นของมหายุคมโีสโซอิก (Mesozoic) หรอืในตอนปลายของ
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มหายคุเพลโีอโซอกิ (Paleozoic) คอืประมาณ 270-180 ลา้นปีมาแลว้ซึง่เป็นยุคก่อนครเีท
เชยีส (Cretaceous) และเริม่มกีารปรบัเปลีย่นลกัษณะใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาตเิรื่อยมา
ตัง้แต่ระยะแอพเทยีน (Aptian) ของยุคครเีทเชยีสคอืประมาณ 120-115 ล้านปีมาแล้ว  
อย่างไรกต็ามเมื่อปี พ.ศ. 2518 วอลฟี (Wolfe) ดอยล ี(Doyle) และเพจ (Page) รายงาน
วา่ไมม่หีลกัฐานทางซากดกึด าบรรพท์ีแ่สดงวา่พชืมดีอกก าเนิดมาตัง้แต่ยุคก่อนครเีทเชยีส 
แต่มหีลกัฐานจากซากดึกด าบรรพ์ที่แสดงว่าพชืกลุ่มนี้ก าเนิดขึน้บนโลกในระยะต้นของ
ยุคครเีทเชยีสคอืประมาณ 135-130 ลา้นปีมาแลว้ เทยเ์ลอร ์(Taylor) มคีวามเหน็ว่าจาก
ซากดกึด าบรรพข์องละอองเรณูและชิน้สว่นขนาดใหญ่ของพชืทีค่น้พบน่าจะสรุปไดว้่าแอง
จโิอสเปิรม์อยู่บนโลกมาตัง้แต่ระยะต้นของยุคครเีทเชยีส หรอืตอนปลายของยุคจูแรสสิก 
(Jurassic) โดยเกดิขึน้เป็นกลุ่มเลก็ๆ  ในตะกอน (sediment) ของยุคครเีทเชยีสตอนตน้
พบซากดึกด าบรรพ์ของพชืกลุ่มจมิโนสเปิร์มและเฟินเป็นจ านวนมาก ส่วนของแองจิโอ
สเปิรม์นัน้พบน้อย แต่ไมท่นัถงึตอนปลายของครเีทเชยีสกพ็บซากดกึด าบรรพข์องแองจโิอ
สเปิรม์เป็นจ านวนมาก แองจโิอสเปิรม์กลายเป็นพชืเด่นเหนือจมิโนสเปิรม์และเฟินในยุคค
รเีทเชยีสนัน่เอง 
  

ซากดกึด าบรรพข์องละอองเรณูของพชืมดีอกทีพ่บครัง้แรกเป็นแบบมอโนซลัเคต 
(monosulcate) คอืมรี/ูร่องเดยีว (ภาพที ่6.2 ก. ) ซึง่เป็นลกัษณะของละอองเรณูของพชื
ใบเลี้ยงคู่โบราณและพชืใบเลี้ยงเดีย่วปจัจุบนัดว้ยนัน้เป็นละอองเรณูของพชืในระยะบาร์รี
เมยีน (Berremian) ของยคุครเีทเชยีสคอืประมาณ 125 ลา้นปีมาแลว้ ซากดกึด าบรรพข์อง
ละอองเรณูแบบไทรคอลเพต (tricolpate) คอืม ี3 ร/ูร่อง (ภาพที ่6.2 ข. ) ซึง่เป็นละออง
เรณูของพชืใบเลี้ยงคู่ทีม่วีวิฒันาการมาก (advance) และเป็นลกัษณะละอองเรณูทีพ่ฒันา
มามากกว่าแบบมอโนซลัเคตนัน้พบชิ้นแรกเป็นของพชืในระยะแอพเทยีนของยุคครเีท
เชยีสคอืประมาณ 122 ล้านปีมาแล้ว กล่าวได้ว่ายุคครเีทเชยีสมคีวามหลากหลายใน
รปูแบบของละอองเรณูมาก อย่างไรกต็ามละอองเรณูของแองจโิอสเปิรม์โบราณมลีกัษณะ
คล้ายกบัของจิมโนสเปิร์มจงึท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนในการตรวจสอบซากดกึด าบรรพ์
ของละอองเรณูของยคุเก่า 
 พชืมดีอกแยกออกเป็นพชืใบเลี้ยงเดี่ยวและพชืใบเลี้ยงคู่ตัง้แต่ระยะแรก ๆ ซึ่งจิ
มโนสเปิรม์และเฟินเป็นพชืเด่นอยูใ่นระยะนัน้ ต่อมาพชืมดีอกมจี านวนมากขึน้และกระจาย
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พนัธุเ์พิม่ขึน้ทลีะน้อยจนกลายเป็นพชืบกกลุ่มส าคญั ในระยะทโูรเนียน (Turonian) และคอ
นิเอเซยีน (Coniacian) คอืประมาณ 90-87 ลา้นปีมาแลว้พบว่ามลีะอองเรณูของแองจโิอ
สเปิรม์มากกวา่สปอรข์องเฟินและละอองเรณูของจมิโนสเปิรม์ 
 ซากดึกด าบรรพ์ของเนื้อไม้ในยุคครเีทเชยีสมน้ีอยแต่ก็พอสรุปได้ว่าพชืยุคนัน้มี
ไซเลมแบบโบราณ ส่วนซากดกึด าบรรพ์ของใบในยุคนัน้แสดงให้เหน็ความหลากหลาย
มากกว่ายุคต้น ๆ และยงัแสดงรอยต่อของววิฒันาการจากใบพชืยุคเก่ามาเป็นใบพชืยุค
ใหมใ่นชว่งนี้ดว้ย 
 เดวดิ ดลิเชอร ์(David Dilcher) ศกึษาซากดกึด าบรรพข์องพชืในระยะกลางของ
ยคุครเีทเชยีสและสรปุเรือ่งราวของพชืมดีอกไวว้า่ 
   แองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรก ๆ ในโลกมทีัง้ทีม่ดีอกแยกเพศและดอกสมบรณ์ูเพศเกดิขึน้ใน
ชว่งเวลาเดยีวกนั คอืเมือ่ประมาณ 95-93 ลา้นปีมาแลว้ 
   แองจโิอสเปิรม์บางกลุ่มในยคุนัน้มกีารถ่ายละอองเกสรโดยอาศยัลมและแมลง 
   แองจโิอสเปิรม์ในยคุนัน้มลีะอองเรณูทีม่รีปูรา่งหลายแบบและหลายขนาด 
  เมลด็ของแองจโิอสเปิรม์ในยุคนัน้ไม่มโีครงสรา้งพเิศษใด ๆ ทีจ่ะชกัจูงใหส้ตัวน์ าพาไป
จงึท าใหเ้ขา้ใจว่าการกระจายของเมลด็กอ็าศยัลมและแมลวงเช่นเดยีวกบัการถ่ายละออง
เรณู 
   ซากดกึด าบรรพใ์นตอนปลายครเีทเชยีสคอืประมาณ 70 ลา้นปีมาแลว้มลีะอองเรณู
และใบของพชืยุคใหม่หลายกลุ่ม เช่น ออรเ์ดอร ์Magnoliales, Ranunculales, Theales 
และพชืใบเลีย้งเดีย่วบางกลุ่ม 
  พบละอองเรณูของพชืวงศท์านตะวนั (Asteraceae) ในชิน้หนิของระยะโอลโิกซนี 
(Oligocene) ของยุคเทอเทยีรี ่(Tertiary) คอืประมาณ 38-25 ลา้นปีมาแลว้ ในปจัจุบนัถอื
วา่พชืวงศน์ี้เป็นพชืใบเลีย้งคูท่ีม่วีวิฒันาการสงูทีส่ดุ 
 
6.4 บรรพบุรษุของพืชมีดอก 
 พชืกลุ่มจมิโนสเปิรม์ออรเ์ดอรเ์คยโ์ทนิเอเลส (Caytoniales) มลีกัษณะคลา้ยแองจิ
โอสเปิรม์ตรงทีค่รึง่ล่างของออวุลมคีูพุล (cupule) หุม้ไว ้คพูุลอนัหนึ่งซึง่อาจเทยีบไดก้บั
คารเ์พล (carpel) หนึ่งนอกจากนัน้ยงัมรีะบบเสน้ใบบางร่างแห อบัสปอรม์ลีกัษณะคลา้ย
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อบัเรณู หลอดเรณูเขา้สูอ่อวุลทางช่องไมโครไพล์ (micropyle) เหล่านี้เป็นลกัษณะทีท่ าให้
เขา้ใจว่าจิมโนสเปิร์มอนัดบันี้เป็นต้นก าเนิดของแองจิโอสเปิร์ม มนีักพฤกษศาสตร์บาง
กลุ่มเชื่อว่าเฟินในออรเ์ดอร์กลอสโซเทอรเิดเลส (Glossopteridales) อาจเป็นกลุ่มพชืที่
พฒันามาเป็นพชืมดีอก พชืกลุ่มนี้มโีครงสรา้งคลา้ยเมลด็เกดิขึน้ทีผ่วิของเมกะสปอโรฟิลล ์
(megasporophyll) ซึง่มลีกัษณะคลา้ยใบและบางสว่นของเมกะสปอโรฟิลล์ยงัมว้นเขา้ดา้น
ในดว้ย (ภาพที ่6.3 ) อย่างไรกต็ามไมโครสปอรข์องเฟินในอนัดบันี้ต่างจากละอองเรณู
ของแองจโิอสเปิรม์ในยคุตน้ 
 พชืในออร์เดอร์เซคแคนโนสกเิอเลส (Czekanowskiales) คลาสกงิโกออพซดิา 
(Ginkgoopsida) เป็นจมิโนสเปิรม์กลุ่มทีเ่ด่นทีส่ดุในยุคจูแรสซคิจงึมนีกัพฤกษศาสตรบ์าง
ท่านเขา้ใจว่าพชืกลุ่มนี้เป็นตน้ก าเนิดของพชืมดีอกเนื่องจากมคีพูุลหุม้ออวุลเช่นเดยีวกบั
อนัดบัเคยโ์ทนิเอเลสและคพูุลมสีว่นยื่นออกมาคลา้ยยอดเกสรเพศเมยี แต่ละอองเรณูกย็งั
สมัผสักบัออวลุไดโ้ดยตรง จมิโนสเปิรม์ในออรเ์ดอรเ์บนเนตตทิอพซดิา (Bennettitopsida) 
ซึ่งมลีกัษณะคล้ายปรง (cycads) กถ็ูกจดัว่าเป็นต้นก าเนิดของพชืมดีอกเช่นเดยีวกนั 
เนื่ อ งจากมีโครงสร้า งที่ ใ ช้ ในการสืบพันธุ์ คล้ายดอกคือมีไมโครสปอ่ โ ร ฟิลล ์
(microsporophyll) เรยีงเป็นวงลอ้มรอบกลุ่มของออวลุ แต่ละออวลุมกีา้นและระหวา่งออวลุ
แต่ละกอ้นมเีกลด็ซึง่บางครัง้เชื่อมตดิกนัเป็นโครงสรา้งทีค่ลา้ยคารเ์พล  จมิโนสเปิรม์ทีอ่ยู่
ในสายววิฒันาการเดยีวกบัปรงกเ็ป็นกลุ่มพชืทีม่ผีูเ้ชื่อว่าเป็นตน้ก าเนิดของพชืมดีอก จาก
การคน้พบซากดกึด าบรรพข์องพชืในวงศไ์ดโรพาโลสเทคเิอซอี ี(Dirhopalostachyaceae) 
ในชว่งปลายยคุจแูรสสกิและตน้ยคุครเีทเชยีสพบว่ามโีครงสร้างทีม่ลีกัษณะเป็นแคปซูลอยู่
กนัเป็นคูแ่ต่ละคูม่เีมลด็แบนตดิอยู่ 
 จากทีก่ล่าวมาคงพอจะเหน็วา่การท านายวา่พชืกลุ่มใดควรเป็นตน้ก าเนิดของพชืมี
ดอกนัน้พจิารณาจากโครงสร้างส่วน่ที่สร้างเมล็ดโดยเฉพาะโครงสร้างที่ห่อหุ้มออวุลที่
คลา้ยคารเ์พล อยา่งไรกต็ามลกัษณะเฉพาะตวัอื่น ๆ ของแองจโิอสเปิรม์ เช่น การปฏสินธิ
สองครัง้และการมแีอนโดสเปิร์มนัน้เหน็ได้ไม่ชดัเจนในซากดกึด าบรรพ์แมจ้ะศกึษาด้วย
กล้องจุลทรรศน์กต็าม จึงเป็นการยากที่จะชี้ชดัลงไปว่าพชืกลุ่มใดเป็นและพชืกลุ่มใดไม่
เป็นต้นก าเนิดของแองจิโอสเปิร์ม เกี่ยวกบัปญัหาน้ีเทย์เลอร์ (Taylor) แนะน าว่า ถ้า
พจิารณาซากดกึด าบรรพข์องพชืทีม่ลีกัษณะของพชืดอก 
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โบราณบางลกัษณะทีจ่ดัเป็นตวัแทนของละดบัววิฒันาการทีส่ าคญับางล าดบัได้โดยซาก
นัน้ไมจ่ าเป็นตอ้งมลีกัษณะของพชืมดีอกทกุลกัษณะกจ็ะท าใหก้ารศกึษาตน้ก าเนิดของพชื
มดีอกง่ายขึน้ โจเนส (Jones) และลุชซงิเกอร ์(Luchsinger) แสดงความคดิเหน็ว่าวธิทีี่
เชือ่ถอืไดม้ากทีส่ดุส าหรบัการคน้หาโพรแองจโิอสเปิรม์ (proangiosperm) กค็อืการศกึษา
ดเีอน็เอ (DNA) ของพชืโบราณกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งยงัไม่สามารถท าได้ในปจัจุบนั ดงันัน้นัก
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะนกัพฤกษศาสตรท์ีศ่กึษาซากดกึด าบรรพ์อยู่ในยุคปจัจุบนัจงึยงั
ไมส่ามารถลบลา้งค าวา่ “ความลกึลบัทีน่่ารงัเกยีจ” ของพชืมดีอกทีด่ารว์นิกล่าวไวไ้ดอ้ย่าง
สมบรูณ์ 
 
6.5 พืชมีดอกในยคุต้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับวิว ัฒนาการของแองจิโอสเปิร์มในยุคต้นเป็นผลมาจากการ
วเิคราะหล์กัษณะของพชืยคุใหมใ่นเขตรอ้นของโลก แนวคดินี้เกดิจากความขาดแคลนซาก
ดกึด าบรรพ ์โดยสมมตฐิานทีว่า่แองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกเป็นพชืบกบนทีด่อนทีป่รบัลกัษณะ
ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีแ่หง้แลง้หรอืเขตรอ้นในยุคเพอรเ์มยีนคอืประมาณ 250 ลา้นปีมาแลว้ 
ซากดึกด าบรรพ์ของพืชในที่ดอนถูกท าลายได้ง่ายจึงไม่ค่อยพบซากของพืชในพื้นที่
ดงักล่าว หลงัยุคเพอรเ์มยีนคอืประมาณ 110 ลา้นปีมาแลว้กลุ่มพชืมดีอกไดเ้คลื่อนยา้ยสู่
ฝ ัง่ทะเลและรมิฝ ัง่แม่น ้าล าธารซากพชืในบรเิวณน้ีจงึมโีอกาสเป็นซากดกึด าบรรพแ์ละคง
อยูใ่นธรรมชาตมิากขึน้ เชื่อกนัว่าแองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกเป็นไมย้นืตน้ในเขตรอ้น เตบิโต
อยู่ในที่ประมาณน ้าปานกลาง มีใบประกอบแบบขนนก มีผลแบบฟอลลิเคิล (follicle) 
ขนาดใหญ่ มเีอรลิ (aril) ผลออกเป็นชอ่ 
 อีกสมมติฐานหน่ึงมีรากฐานมาจากลกัษณะของพืชดอกที่มีอยู่ในปจัจุบนั เชื่อ
ว่าแองจิโอสเปิร์มกลุ่มแรกคือไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบลักษณะคล้ายพืชในสกุลจ าปีป่า 
(Magnolia) เตบิโตอยูใ่นทีด่อนของเขตรอ้นและถ่ายละอองเรณูโดยอาศยัแมลง สมมตฐิาน
น้ีกลายเป็นทฤษฏีทีย่ ัง่ยนืเชื่อถือกนัมาจนถึงปจัจุบนั รายละเอยีดของดอกของแองจิโอ
สเปิรม์โบราณในทฤษฏนีี้คอื เป็นดอกเดีย่ว เกดิทีป่ลายกิง่ สมบูรณ์เพศ มกีลบีเลี้ยง กลบี
ดอกหรอืกลบีรวมจ านวนมาก แต่ละกลบีมีลกัษณะเหมอืนกนั เกสรทัง้สองเพศมจี านวน
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มากและเรยีงสลบัวนเป็นเกลยีวบนฐานรองดอกทีย่ื่นยาว เกสรเพศผูแ้บนกวา้งคล้ายใบ 
เกสรเพศเมยีขนาดใหญ่ ก้านและยอดเกสรไม่ชดัเจนคลา้ยเกสรเพศเมยีของพชืวงศจ์ าปี
ป่า (Magnoliaceae) ปจัจุบนั (ภาพที ่6.4 ) ลกัษณะดอกทีม่คีาร์เพลเรยีงสลบัวนเป็น
เกลียวและผลแบบฟอลลิเคิลนัน้เป็นลกัษณะที่พบในซากดึกด าบรรพ์ของพืชในยุคครี
เทเซยีสตอนปลาย 
 พชืบางชนิทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มบรรพบุรุษของแองจโิอสเปิร์มมอีอวุลเกดิขึน้ทีข่อบหรอื
กระจายอยูท่ีผ่วิของเมกะสปอโรฟิลลท์ีเ่ปิดออก แองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกอาจมเีมกะสปอโร
ฟิลล์คล้ายกบัใบอ่อนทีม่ว้นเขา้ตามแนวยาวของเสน้กลางใบใหอ้อวุลอยู่ดา้นใน ต่อมาเม
กะสปอโรฟิลล์ขนาดลงกลายเป็นคาร์เพล ในทางววิฒันาการเชื่อว่าคาร์เพลหนึ่งกค็อืเม
กะสปอโรฟิลล์แผ่นหนึ่ งซึ่งเ ป็นโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนมาจากใบหนึ่ งที่มีออวุล 
(megasporangia) ตดิอยู ่ ในชว่งทีเ่กดิการถ่ายละอองเกสรขอบทัง้สองขา้งคารเ์พลอาจไม่
เชื่อมติดกนั ผวิของยอดเกสรเพศเมยีหรอืบริเวณที่ละอองเรณูจะเข้ามาติดเพื่อจะงอก
หลอดเรณูต่อไปนัน้จะตดิอยูท่ีข่อบตามความยาวของรอยทีข่อบทัง้สองขา้งของคารเ์พลมา
บรรจบกนั (ภาพที ่6.5 ) 
 นกัพฤกษศาสตรเ์ชื่อว่าแองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกมอีนิเทกวิเมนต์ (integument) 2 
ชัน้หรอืไม่กม็เีนื้อเยื่อ 2 ชัน้หุม้เอม็บรโิอ เนื้อเยื่อนี้จะเจรญิไปเป็นเปลอืกหุม้เมลด็ต่อไป 
พชืวงศต์่างๆ ในอนัดบั Magnoliales มลีกัษณะโบราณกล่าวคอื มอีอวุลเดยีว ในออวุลมี
นิวเซลลสั nucellus ขนาดใหญ่ประกอบดว้ยเซลล์จ านวนมาก มถุีงเอม็บรโิอซึง่กค็อืเมกะ
แกมโีทไฟต์ (megagametophyte) ทีม่ ี8 นิวเคลยีส พชืในยุคปจัจุบนัหลายวงศม์เีอนโด
สเปิรม์ขนาดใหญ่ซึง่ถือว่าเป็นลกัษณะโบราณ นกัพฤกษศาสตรบ์างท่านเชื่อว่าพชืมดีอก
กลุ่มแรกมเีอม็บรโิอขนาดเล็กฝงัอยู่ในเอนโอสเปิร์มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสารพวกน ้ามนัซึ่ง
คลา้ยกบัเอม็บรโิอและเอนโดสเปิรม์ของพชืสกุลจ าปีปา่ การปฏสนธ ิ2 ครัง้ซึง่เป็นลกัษณะ
ของแองจโิอสเปิรม์ในปจัจุบนักเ็ชือ่วา่เป็นลกัษณะโบราณดว้ย 
 สเทบบนิส ์(Stebbins) แสดงความคดิเหน็ว่าแองจโิอสเปิร์มกลุ่มแรกเป็นพชืทีม่ี
เนื้อไมข้นาดเลก็และเป็นพชืกลุ่มแรกทีเ่ตบิโตอยู่ในทีแ่หง้แลง้ มใีบขนาดเลก็ ดอกขนาด
ปานกลาง การทีเ่กดิมาในสภาพแหง้แลง้ท าใหม้พีฒันาเป็นดอกและเมลด็อยา่งรวดเรว็ ทกั
ทาจนั (Takhtajan) เชื่อว่าแองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกของโลกเป็นพชืมเีนื้อไมข้นาดเลก็ ใบ
เดี่ยว ขอบใบเรยีบ ระบบเสน้ใบแบบขนนก ดอกเดี่ยว ขนาดปานกลาง ดอกออกทัง้ที่
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ปลายกิง่และซอกใบ มฐีานรองดอกเป็นแท่งยาวกลบีรวมเปลี่ยนแปลงมาจากใบประดบั 
เกสรเพศผูค้ลา้ยใบ ละอองเรณูเป็นแบบมอโนซลัเคตคารเ์พลเปิด มยีอดเกสรตดิอยู่ทีข่อบ
ตามความยาวของคารเ์พล 
 
6.6 ข้อมูลจากซากดึกด าบรรพข์องแองจิโอสเปิรม์ 
 ดิลเชอร์และผู้ร่วมงานด้านพฤกษศาสตร์ดึกด าบรรพ์ของเขาแสดงความเหน็ว่า 
ลกัษณะโครงสรา้งดอกพชืในซบัคลาส (Subclass)  Magnoliidae อาจเป็นเพยีงตวัแทนใน
สายววิฒันาการสายหนึ่งของพชืมดีอกในยุคต้น พชืมดีอกกลุ่มนี้อาจไม่ใช่กลุ่มทีโ่บราณ
ทีส่ดุ หลกัฐานจากซากดกึด าบรรพชีใ้หเ้หน็ว่า พชืมีดอกกลุ่มแรกอาจเป็นพชืยนืตน้ทีม่ใีบ
ขนาดเล็ก เตบิโตอยู่ในหุบเขาในบรเิวณรอยต่อระหว่างทวปีอฟัรกิาและอเมรกิาใต้ พชื
กลุ่มน้ีปรบัตวัใหส้ามารถเตบิโตอยู่ในสภาพแวดล้อมชายฝ ัง่ทีถู่กรบกวนได้และกระจาย
ขยายอาณาเขตออกไปเมื่อระดบัน ้าทะเลเปลีย่นแปลงในระยะตน้ของยุคครเีทเชยีส   ใน
ทวปีอเมรกิาเหนือพชืมดีอกแผ่กระจายออกไปอย่าวรวดเรว็จากอ่าวเมก็ซโิกในปจัจนัขึน้
ไปทางเหนือจนถงึรฐัอลัเบอรท์า (Alberta) ของแคนาดาเมื่อประมาณ 110 ลา้นปีมาแลว้ ื
พชืดอกกลุ่มนี้เพิม่จ านวนมากขึน้เรือ่ยๆ จนเขา้ไปแทนทีก่ลุ่มพชืเด่นทีม่อียู่เดมิในทีชุ่่มน ้า
และรมิฝ ัง่แมน่ ้าล าธาร อยา่งไรกต็ามในชว่งเวลาดงักล่าวพชืบนทีส่งูซึง่มจีมิโนสเปิรม์พวก 
สน (conifers) เป็นพชืเด่นอยู่ยงัไม่ไดร้บัผลกระทบจากพชืดอกกลุ่มนี้ ในตอนปลายของ
ยุคครเีทเชยีสพชืมดีอกกลุ่มนี้มจี านวนมากขึ้นและถูกแยกให้โดดเดี่ยวเนื่องจากการยก
และแยกตวัของพืน้ทวปีและระดบัน ้าทะเลลดลงไปอกี ต่อมาพชืกลุ่มนี้อาจเคลื่อนยา้ยไป
ยงัพืน้ทีต่่างๆ  ทีส่ภาพแวดลอ้มผนัแปรและเคลื่อนเขา้สูด่า้นในของพืน้ทีท่วปีมากขึน้โดน
เฉพาะในบรเิวณทีเ่ป็นทีร่าบชายฝ ัง่แมน่ ้า การเคลื่อนยา้ยดงักล่าวท าใหพ้ชืกลุ่มน้ีมโีอกาส
เผชญิกบัแมลงและสตัว์อื่นๆ มากขึ้นและมกีารววิฒันาการไปพรอ้มกบัสตัว์เหล่านัน้โดย
สมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัในเรือ่งของการถ่ายละอองเกสรและการกระจายของเมลด็ จนในทีส่ดุ
พชืมดีอกกลุ่มนี้ไดเ้คลื่อนไปเตบิโตอยู่บนทีส่งูไดแ้ละมจี านวนมากมายกลายเป็นกลุ่มพชื
เด่นทีส่ดุเมือ่ 100-90 ลา้นปีมาแลว้ (ตารางที ่6.1 ) 
 เกีย่วกบัการถ่ายละอองเกสรดลิเชอรเ์ชื่อว่าพชืมดีอกกลุ่มแรกสดุถ่ายละอองเกสร
โดยใช้ลมและแมลง เมื่อพชืกลุ่มนี้มจี านวนมากขึน้และแผ่ขยายอาณาเขตมากขึ้นท าให้
เกดิชนิดพชืทีถ่่ายละอองเกสรโดยใชล้มเพยีงอย่างเดยีวหรอือาศยัแมลงเพยีงอย่างเดยีว
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เพิม่มากขึ้นจนมปีรมิาณใกล้เคียงกบัพวกที่ถ่ายละอองเกสรโดยอาศยัทัง้ลมและแมลง 
หลกัฐานจากซากดกึด าบรรพแ์สดงว่าพชืมดีอกกลุ่มแรกๆ มทีัง้ทีม่ดีอกแยกเพศและดอก
สมบรูณ์เพศ ส่วนประกอบของดอกเป็นแบบง่าย ๆ ตดิอยู่บนแกนของดอกทีย่าวหรอืตดิ
ชดิกนัเป็นพวงคล้ายหางกระรอกหรอืชดิกนัเป็นกอ้นคลา้ยดอกกระถนิ ลักษณะของดอก
ดงักล่าวนี้เป็นลกัษณะบางประการของพชืในชัน้ย่อย Hamamalide ในปจัจุบนั ดงันัน้พชื
ในชัน้ยอ่ยนี้จงึจดัเป็นพชืโบราณ สว่นประกอบของดอกของแองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกๆ เป็น
แบบง่ายๆ แต่ละอย่างมจี านวนไม่มากคอืประมาณ 3-10 และแยกกนัเป็นอสิระไม่เชื่อม
ติดกัน จ านวนคาร์เพลอาจมีน้อยหรือมากก็ได้ สมมาตรของดอกเป็นรัศมี (radial 
symmetry) เมลด็ขนาดเลก็ แพรก่ระจายโดยอาศยัลมและน ้า 
 ราเวน (Raven) และแอกเซลรอด (Axelrod) แสดงความคดิเหน็ไวเ้มื่อ พ.ศ. 2517 
ว่า พชืมดีอกมกีารววิฒันาการมาจากจิมโนสเปิร์มโบราณ ซึ่งอาจเป็นไม้พุ้มในมหายุค 
มโีสโซอกิ (Mesozoic) หรอืเพลโีอโซอกิ (Paleozoic) ซึง่เป็นยุคก่อนทีจ่ะมขีอ้มลูจากซาก
ดกึด าบรรพ์ นักพฤกษศาสตร์ทัง้สองนี้เชื่อว่า การววิฒันาการของพชืมดีอกในช่วงแรก
เกดิขึน้ในแหล่งทีไ่มส่ามารถรกัษาซากดกึด าบรรพไ์วไ้ด ้ประกอบกบัละอองเรณูของแองจิ
โอสเปิรม์กลุ่มแรกนี้มลีกัษณะไมต่่างจากละอองเรณูของจมิโนสเปิรม์ ในมหายุคดงักล่าวนี้
แองจโิอสเปิรม์มกีารววิฒันาการจนเกดิรปูรา่งลกัษณะทีต่่างกนัไปมากมายและขึน้ไปเจรญิ
อยูบ่นพืน้ทีส่งูในเขตรอ้นซึง่ซากพชืในพืน้ทีด่งักล่าวไมส่ามารถเกดิเป็นซากดกึด าบรรพไ์ด ้
ในพืน้ทีส่งูของเขตรอ้นมภีูมอิากาศทีแ่หง้แลง้ภายใตค้วามกดดนัทางนิเวศวทิยาท าใหแ้อง
จโิอสเปิรม์เกดิพฒันาการทางการปรบัโครงสรา้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มจนอยู่รอด
ไดใ้นทีส่ดุ เช่น การปรบัตวัวฏัจกัรชวีติใหส้ ัน้ลง มใีบเลก็ แขง็และหนา มเีซลล์เวสเซล มี
เมล็ดขนาดเล็กคอยปกป้องเอ็มบริโอ จะเห็นได้ว่าแนวคิดของดิลเชอร์และราเวนนัน้
แตกต่างกนัมากทัง้ในเรือ่งชว่งเวลาและสถานทีเ่กดิของแองจโิสเปิรม์ 
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ตารางท่ี 6.1 ชว่งเวลาทางธรณีวทิยาและเหตุการณ์ทีค่าดวา่เกดิขึน้ในชว่งเวลาต่างๆ โดย
พจิารณาจากหลกัฐานทางธรณีวทิยา 
จ านวนปีทีผ่า่น 
มานบัยอ้นจาก 

ปจัจุบนั  
(ลา้นปี) 

ยคุ (epoch) หรอื 
ระยะ (period) 

 
เหตุการณ์ 

2.5 พลสิโทซนี 
(Pleistocene) 

เกดิเทอืกเขาชายฝ ัง่      เกดิเทอืกเขารอ็กกี ้     
แอนดสีและหมิาลยัเพิม่เตมิอกี เกดิธารน ้าแขง็
อยา่งต่อเน่ือง อากาศอุ่นขึน้เรือ่ยๆ มพีชืยคุ
ใหมเ่กดิขึน้  มกีารววิฒันาการเป็นคนขึน้     
สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน ้านมขนาดใหญ่พฒันาขึน้มา
แต่กต็ายไปในไมช่า้ 

12 พลโิอซนี 
(Pliocene) 

ภมูอิากาศคลา้ยปจัจุบนั 

25 มโิอซนี 
(Miocene) 

เกดิเทอืกเขาหมิาลยัขึน้ ช่วงแรกอากาศหนาว
แลว้อุ่นขึน้ 
ในชว่งหลงั 

38 โอลโิกซนี 
(Oligocene) 

พื้นทวปีในซกีเหนือและซีกใต้ของโลกแยกตวั
กนัมากขึน้เกดิเทอืกเขาแอลป์ขึน้เทอืกเขารอ็ก
กี้และเทอืกเขาแอนเดสถูกกดัเซาะ  อากาศใน
ชว่งแรกอบอุ่นต่อมาจะเยน็ลง มแีองจโิอสเปิรม์
ทีพ่ฒันามากเกดิขึน้   พบละอองเรณูของ  
พชืวงศท์านตะวนั 

54 อโีอซนี 
(Eocene) 

การเพิม่ของอุณหภูมใิกล้ยุติ พชืดอกปรบัช่อ
ดอกและดอกใหเ้หมาะกบัการถ่ายละอองเกสร
ด้วยลมและแมลง แมลงที่มีพัฒนาการมาก
แพรก่ระจายทัว่ไป 
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65 เพลโีอซนี 
(Paleocene) 

น ้าทีท่ว่มขงัพืน้ทวปีทีต่ ่าลดลงเกดิเทอืกเขา 
ร็อกกี้และเทือกเขาแอนเดสขึ้นอย่งสมบูรณ์       
อากาศเยน็ลงและมคีวามผนัแปรมากขึน้      มี
แมลงที่มีพฒันาการมากเกิดขึ้นเกิดไพรเมต 
(primate) และพชืใบซบัคลาส Alismatidae 

110 ครเีทเชยีสตอนปลาย 
(Upper Cretaceous) 

เกิดเทอืกเขาแอนเดสและร็อกกี้ในช่วงปลาย  
ทวปีอเมรกิาเหนือส่วนใหญ่เป็นทะเล อากาศ
เยน็ลงในช่วงปลาย พชืมดีอกเป็นกลุ่มพชืเด่น   
ในช่วง 90-100 ล้านปีมาแล้วมพีชืมดีอกยุค
ใหม่เกดิขึน้     สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยน ้านมและนก
เริ่มมีความหลากหลาย   ไดโนเสาร์สูญพนัธุ์
ใ น ช่ ว ง ป ล า ย เ กิ ด พืช ด อก ใ นซับ ค ล า ส 
Commelinidae, Liliidae, Arecidae, 
Dilleniidae, Caryophyllidae  และ Rosidae 

135 ครเีทเชยีสตอนตน้ 
(Lower Cretaceous 

อากาศอุ่นและชืน้   เกดิการเคลื่อนตวัของทะเล
บนผวิทวปี   พบซากดกึด าบรรพ์ของแองจโิอ
สเปิรม์ชิน้แรกพบละอองเรณูแบบมอโนซลัเคต 
(ประมาณ125 ล้านปี)และไทรคอลเพต 
(ประมาณ  122  ลา้นปี)  เกดิพชืใน 
ซบัคลาส Hamamelidae และ Magnoliidae 

180 จแูรสสกิ 
(Jurassic) 

เกดิมหาสมทุรแอตแลนตกิเมือ่พืน้ทวปีเลื่อนไป          
มไีดโนเสารจ์ านวนมาก  เกดินกและสตัว์เลี้ยง
ลูกด้วยน ้านมกลุ่มแรกและสตัว์ครึ่งบกครึ่งน ้า
ยุคใหม่  มีแองจิโอสเปิร์มกลุ่มแรกเกิดขึ้นแต่
ถูกจิมโนสเปิร์มและเฟินซึ่งเป็นพืชเด่นในยุค
นัน้บดบงั 

225 ไทรแอสสกิ 
(Triassic) 

พื้นทวปีเลื่อนตวั  เกิดพื้นทวีปอย่างที่เป็นอยู่
ในปจัจุบนัสภาพอากาศผนัแปรเกดิไดโนเสาร์
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กลุ่มแรก ไม้สนมีการปรบัเปลี่ยนจนเกิดวงศ์
ของยคุใหมข่ึน้มาก 

270 เพอรเ์มยีน 
(Permian) 

เกิดภู เ ขาแอพพาลาเชี่ยน  (Appalachain 
mountain) เกดิพชืทีค่ลา้ยกงิโก (ginkgo) เกดิ
พชืในกลุ่มปรง (cycad)  

325 คารโ์บนิเฟอรสั/ 
เพน็ซลิเวเนียน 
(Carboniferous/ 
Pennsylvanian) 

อากาศอุ่นชื้น เกิดการสะสมของถ่านหิน       
เกดิพชืบกมากมาย  เกดิจมิโสเปิรม์กลุ่มไมส้น  
(conifer)    ม ีseed fern จ านวนมาก เกดิไบร
โอไฟต์ (broophyte) ไลโคโพเดียม    
(lycopods)   เป็นพชืเด่น พชืคลา้ยอคีวเิซทมุ 
(equisetum) มวีวิฒันาการจนถงึจุดสงุสดุ 

350 คารโ์บนิเฟอรสั/ 
มสิซสิซพิเพยีน 
(Carboniferous/ 
Mississippian) 

เกิดการสะสมหินปูนในทะเลและมหาสมุทร     
เกดิการววิฒันาการในทะเลและมหาสมุทรมาก  
เกดิพชืในกลุ่มเฟิน 

405 ดโีวเนียน 
(Devonian) 

สภาพภมูอิากาศเกดิฤดกูาล  เกดิพชืคลา้ยเฟิน       
พืชกลุ่มไลโคโพเดียม พืชคล้ายอีควิเซทุม 
seed fern และเกดิพชืทีเ่ป็นต้นก าเนิดของจิ
มโนสเปิร์ม  มพีชืบกคลา้ยไมย้นืต้น  เกดิสตัว์
บกและสตัวค์รึง่บกครึง่น ้า 

440 ซลิเูรยีน (Silurian) เกดิพชืมเีนื้อเยือ่ล าเลยีง 
500 ออรโ์ดวเิซยีน 

(Ordovician) 
สตัว์ทะเลแพร่กระจายมากมาย เกิดปลากลุ่ม
แรกของโลก 

600 แคมเบรยีน 
(Cambrain) 

ทะเลขยายอาณาเขต  มซีากดกึด าบรรพม์าก 

4500 พรแีคมเบรยีน 
(Pre-Cambrian) 

เกดิสิง่มชีวีติกลุ่มแรก 
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6.7 ความสมัพนัธร์ะหว่างพืชมีดอกกบัสตัว ์
 นกัชวีวทิยาในปจัจุบนัทราบดวีา่ในกระบวนการววิฒันาการของสิง่มชีวีตินัน้พชืมดี
อกมคีวามสมัพนัธก์บัสตัว ์ ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่างสิง่มชีวีติ  2  กลุ่มนี้ทีส่ าคญั
ทีส่ดุคอื  กระบวนการถ่ายละอองเกสรและพฒันาการของดอก 
 
6.8 การถ่ายละอองเกสร (Pollination) 
 พชืมเีมลด็ในยุคตน้ไดแ้ก่จมิโนสเปิรม์กลุ่มต่างๆ มกีารถ่ายละอองเกสรโดยอาศยั
ลม  ออวุลของจมิโนสเปิรม์เกดิในโคน  (cone)  หรอืสตรอบลิสั (strobilus) โดยอยู่ทีข่อบ
หรอืใกลข้อบของเมกะสปอโรฟิลล ์ ออวลุขบัสารทีเ่ป็นของเหลวเหนียวออกมาทางช่องไม
โครไพล์เพื่อดกัละอองเรณูเช่นเดยีวกบัจมิโนสเปิร์มในปจัจุบนั  ทัง้สารทีอ่อวุลขบัออกมา
และลอองเรณูเป็นสิง่ทีช่กัชวนใหแ้มลงเขา้มาสมัผสัและเป็นพาหนะน าละอองเรณูจารต้น
หนึ่งตดิตามตวัแมลงไปยงัอกีตน้หน่ึงได ้
 บรรดาแองจิโอสเปิร์มทีถ่่ายลอองเกสรโดยอาศยัแมลงนัน้หากพชืใดมลีกัษณะที่
แมลงชอบแมลงจะเขา้มาสมัผสับ่อยเป็นผลใหม้โีอกาสเกดิเมลด็ไดม้ากขึน้ตามมา  การที่
แมลงเขา้มาสมัผสัดอกบ่อยเป็นเพราะถูกกระตุ้นด้วยลกัษณะของส่วนประกอบของดอก  
เช่น  กินได้  มีละอองเรณูที่มีโปรตีนมากและมีต่อมน ้าหวานมาก  ในช่วงที่มีแองจิโอ
สเปิรม์เกดิขึน้บนโลกนัน้มแีมลงปีกแขง็ (beetles) อยู่มากแลว้และอาจถอืไดว้่าลอองเกสร
ใหก้บัพชืสกุลจ าปีป่าและพชืมดีอกกลุ่มอื่นทีม่ลีกัษณะโบราณ  การถ่ายละอองเกสรโดย
อาศยัแมลงมปีระสทิธภิาพสงูกวา่การถ่ายละอองเกสรโดยอาศยัลม  แมลงอื่นๆ  ทีเ่ราเหน็
ในปจัจุบนั  เช่นผเีสือ้  ผึ้ง  ซึง่เราทราบดวี่าช่วยถ่ายละอองเกสรไดด้ยีงัไม่เกดิในช่วงทีม่ี
แองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรกเกดิขึน้ในโลก  ดว้ยแนวทางของการคดัเลอืกตามธรรมชาตแิองจิ
โอสเปิร์มได้พฒันาปรบัเปลีย่นลกัษณะเพื่อกระตุน้ใหแ้มลงปีกแขง็เขา้มาช่วยถ่ายละออง
เกสร  การมดีอกสมบูรณ์ทีเ่กสรเพศเมยีชดิกบัเกสรเพศผูจ้ะช่วยใหแ้มลงทีเ่ขา้มาทีด่อก
ถ่ายละอองเกสรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  พชืทีส่รา้งอาหารส าหรบัแมลงในรปูของ
ละอองเกสรทีม่โีปรตนี  ต่อมน ้าหวาน  ของเหลวต่างๆ  และเนื้อเยื่อทีอ่วบน ้าจะไดป้รยีบ
ในเรื่องการถ่ายละอองเกสรเพราะสิง่เหล่านี้ล่อให้แมลงเขา้มาที่ดอกบ่อยขึ้น  แต่การที่
แมลงเขา้มาทีด่อกกส็รา้งปญัหาไปพรอ้มกนัดว้ยเน่ืองจากดอกของแองจโิอสเปิรม์กลุ่มแรก
ของโลกนัน้ไม่มโีครงสรา้งส าหรบัห่อหุม้ออวุลไวแ้มลงจงึกนิออวุลดว้ย  พชืกลุ่มนี้จงึปรบั
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ใหม้โีครงสรา้งปกป้องออวลุขึน้มาเป็นคารเ์พลภายในคารเ์พลเป็นชอ่งบรรจุออวุลภายนอก
ปิดหุม้ทัง้หมด  เมื่อมคีาร์เพลขึน้มาออวุลต้องมขีนาดเลก็ลงและมชี่วงการพฒันาเป็นต้น
อ่อนสัน้ลงด้วย  การที่แองจิโอสเปิร์มปรบัวฏัจกัรชีวติให้ส ัน้ลงและลดความต้องการใช้
พลงังานลงเป็นสิง่ทีท่ าใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ท่ามกลางสภาพภูมอิากาศทีแ่หง้แลง้ไดซ้ึง่
เป็นขอ้ไดป้รยีบของพชืมดีอกทีเ่หนือกว่าจมิโนสเปิรม์และเฟิน  นอกจากนัน้เมื่อออวุลถูก
หุม้ดว้ยคารเ์พลแลว้ไมโครไพลจ์งึหมดหน้าทีใ่นการดกัจบัละอองเกสรเพศเมยีจะ 
ต้องท าหน้าที่นี้แทน  พืชมีดอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาก้านและยอดเกสรเพศเมียให้มี
ประสทิธภิาพในการดกัจบัละอองเรณูและเอื้ออ านวยใหห้ลอดเรณูงอกเขา้ในออวุลทีอ่ยู่
เบือ้งล่างได ้
 
6.9 บทสรปุ 
 การก าเนิดของพชืมดีอกแมว้่าจะไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าฑพ์ชืมดีอกเกดิมาจากพชื
กลุ่มใดและพชืมีดอกกลุ่มใดเกิดขึ้นเป็นพวกแรก หากพจิารณาโครงสร้างของดอกนัก
พฤกษศาสตรส์ว่นใหญ่เชื่อว่าพชืทีเ่กดิบนโลกใบนี้กลุ่มแรกเป็นพชืทีม่ลีกัษณะเกสรเพศผู้
และเพศเมยีคลา้ยใบ คารเ์พลแยกจากกนั ละอองเรณูมรี่องเดยีว ซึ่งเป็นสกุลของพชืจ าปี
ป่าในปจัจุบนั ความส าพนัธุ์ระหว่างพชืมดีอกกบัสตัว์ในแง่ของการววิฒันาการร่วมเชื่อว่า
สตัว์กลุ่มแรกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพชืมดีอกคอืแมลงปีกแขง็ ซึ่งแมลงจะช่วยพชืผสมเกสรและ
ชว่ยในการกระจายพนัธุน์ัน่เอง 
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ภาพท่ี 6.1 ลกัษณะโครงสรา้งบางอยา่งของแองจโิอสเปิรม์ ก. เนื้อเยือ่ล าเลยีง 1 กลุ่ม  

แสดงภาพตดัตามขวางและตามยาว ข. สว่นประกอบของดอก ค. แต่ละออวุลทีอ่ยู่
ภายในรงัไขเ่มื่อเจรญิเตม็ทีแ่ล้วมถุีงเอม็บรโิอทีม่ ี8 นิวเคลยีส ง. ภาพตดัตาม
ขวางของเรณู (ทีม่า; ดดัแปลงจาก อจัฉรา, 2540) 
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ภาพท่ี 6.2 ละอองเรณู ก. ข. และ ค. แบบโมโนซลัเคต ง.จ. และ ฉ. แบบไทรคอเพต  ก. 

และ ง. ไดอะแกรมดา้นขัว้ ข. และ จ. ไดอะแกรมดา้นขา้ง ค. ภาพดา้นขา้ง ฉ. 
ภาพดา้นขัว้ (ทีม่า; ดดัแปลงจาก อจัฉรา, 2540) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.3 โครงสรา้งของเฟินออรเ์ดอร ์Glossopteridares สกุลต่าง ๆ ก.  

Dictyopteridium ข. Lidgettonia ค. Denkania ง. จ. ฉ. ภาพตดัตามขวางของ
เมกกะสปอโรฟิลล์ในภาพ ก.ข. และ ค. ตามล าดบั (ทีม่า; ดดัแปลงจากอจัฉรา, 
2540) 
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ภาพท่ี 6.4 ลกัษณะของดอกและผลของพชืวงศจ์ าปีปา่ ก. ดอก ข. ผลกลุ่ม 

(ทีม่า; ดดัแปลงจาก อจัฉรา, 2540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.5 แนวคดิววิฒันาการของคารเ์พลจากเมกะสปอโรฟิลล ์ก. เมกะสปอโรฟิลลท์ีม่ ี

เนื้อเยื่อล าเลยีง 3 เสน้ และมอีอวุลตดิทีข่อบ ข. ภาพตดัตามขวางเมื่อขอบเม
กะสปอโรฟิลล์มว้นเขา้ดา้นในแล้วเกดิเป็นคารเ์พลทีม่หีนึ่งหอ้ง ค . คารเ์พลแบบ
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โบราณในพชืสกุล Drimys (Winteraceae) ง. ภาพตดัตามขวางของพชืสกุล 
Degeneria (Degeneriaceae) (ทีม่า; ดดัแปลงจาก อจัฉรา, 2540) 

แบบประเมินผลท้ายบท 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งเพยีงขอ้เดยีว 
 
1. นกัพฤกษศาสตรท์ีศ่กึษาซากดกึด าบรรพข์องพชืคอืขอ้ใด ? 

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

2. ลกัษณะเฉพาะขอทอ่ล าเลยีงน ้าพชืมดีอกทีต่่างจากพชืจมิโนสเปิรม์คอื ? 
1) มเีซลลเ์วสเซล 
2) มเีซลลพ์าเรงคมิา 
3) มเีซลลเ์อพเิดอรม์สิ 
4) มเีซลลห์ลอดตะแกรง 

3. การปรบัตวัของโครงสรา้งใดของพชืมดีอกทีท่ าใหด้ ารงชวีติอยูไ่ดใ้นทีม่นี ้าน้อย ? 
1) มรีะบบรากทีเ่จรญิด ี
2) มเีซลลเ์วสเซลและเซลลห์ลอดตะแกรง 
3) มลี าตน้ทีส่งูใหญ่ 
4) มใีบทีด่กและเจรญิด ี

4. การคน้หาตน้ก าเนิดของพชืไมป่ระสบความส าเรจ็เนื่องจากสาเหตุใด ? 
1) ซากดกึด าบรรพไ์มส่มบรูณ์ 
2) พชืมดีอกมวีวิฒันาการทีย่าวไกลและเชือ่งชา้ 
3) สภาพธรรมชาตไิมเ่อือ้อ านวยต่อการรกัษาสภาพฟอสซลิของพชื 
4) ถูกทกุขอ้ 

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

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

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

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

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

10. กลุ่มพชืมดีอกมกีารววิฒันาการรว่มกบัสตัวป์ระเภทใดมาในอดตี ? 
     1) มนุษย ์
     2) แมลง 
     3) สตัวส์ะเทนิน ้าสะเทนิบก 

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

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


