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คำนำ
พฤกษศาสตร์ (Botany) เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยา ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชในด้านต่างๆ ได้แก่
ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืช การแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโต รูปร่างลักษณะโครงสร้างทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดและต้นอ่อน กระบวนการ
ต่ า งๆในการดำรงชีวิตของพืช เช่น การหายใจ การคายน้ำ การสังเคราะห์ด้วยแสง การลำเลียง          
พันธุกรรม วิวัฒนาการ และการจัดหมวดหมู่ ปัจจุบันการศึกษาในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์มีการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงการศึกษาใน
ระดับโมเลกุลของพืช ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีความเกี่ยวข้องอยู่กับพืชตลอดเวลาทั้งเป็นแหล่งอาหารของ
สิ่งมีชีวิต ยารักษาโรค  ทำที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเครื่องนุ่งห่มอีกด้วย 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา บรมราชินีนาถ เป็นหน่วย
งานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาทางด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่หุบเขาลำพญา ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาการนำทรัพยากรที่พบในท้องถิ่นไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ศูนย์วิจัยความหลาก
หลายทางชีวภาพฯ ยังมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพฤกษศาสตร์จึงเป็น
โครงการหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับความรู้และมี
ทักษะในการฝึกปฏิบัติการเบื้องต้นพืช เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างพืชที่มี ใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ระดับการเรียนรู้ของนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณ
สถาบั น ส่ ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ ได้ ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการจัดการศึกษาต่อไป
คณะผู้จัดทำ
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บทที่ 1
ป่าไม้ถือเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของ
โลกโดยเฉพาะพืช ซึ่งพืชเป็นจำนวนมากที่อยู่ ในป่าซึ่งมนุษย์ยังไม่รู้จัก สิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจจะมีค่าอย่าง
มหาศาลต่อชีวิตมนุษย์ เช่น เป็นแหล่งวัตถุดิบของยารักษาโรคและสารเคมีตามธรรมชาติที่สำคัญ เป็น
แหล่งพันธุกรรมเพื่อใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ และยังอำนวยประโยชน์นานัปการทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวม เช่น ช่วยลดภาวะโลกร้อน พืชบางชนิดเป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของชนิดป่าเขตร้อนมากที่สุดประเทศหนึ่ง
สังคมป่าเขตร้อนของเราประกอบด้วยป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และป่าผลัดใบชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะป่า
ในภาคใต้ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างป่าเขตร้อนชื้นอย่างแท้จริงของมาเลเซียและป่าดิบแล้ง ซึ่งปรากฏ
ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย ลาว พม่า และเขมร จึงทำให้ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่มีค่าของสังคมป่าทั้งสอง
ประเทศจำนวนมาก เช่น พรรณไม้ ในวงศ์ ไม้ยางมีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งพรรณไม้เหล่านี้ปรากฏเฉพาะใน
ภูมิภาคแถบนี้เท่านั้น 
สภาพทางนิเวศวิทยาของป่าแต่ละชนิดแตกต่างกันมาก จึงทำให้ส่วนประกอบของสังคมป่า
แต่ละชนิดแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบของพรรณไม้ชั้นล่างซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อ
ชีวิตของสัตว์ป่า โดยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ยังมีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นทรัพยากรด้านการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปชื่นชมศึกษาตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่ง   
ชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้จัดทำไว้ด้วย 

ชนิดป่าของเมืองไทย

สภาพภูมิอากาศที่เป็นแบบเขตร้อนและกึ่งร้อนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีสภาพภูมิประเทศตั้งแต่หาดทรายชายทะเลจนถึงยอดเขาสูงถึง 2,500 เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บางพื้นที่มีความแห้งแล้งและมี ไฟป่าเป็นประจำ บางพื้นที่มีความชุ่มชื้นน้ำ
ท่วมขังตลอดปี ดินมีความแปรผันไปมากมายหลายชนิด คุณลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน
ไปจึงทำให้ประเทศไทยมีป่าหลายชนิดเมื่อใช้เกณฑ์การผลัดใบของพรรณพืช สามารถแบ่งเป็น 2  กลุ่ม
ใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen forest) 
2. ป่าผลัดใบ (Decideous forest) 
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ป่าไม่ผลัดใบ ป่าที่ประกอบไปด้วยพรรณพืชที่ ให้ความเขียวชอุ่มตลอดปีมีความชุ่มชื้นสูง      

พืชแต่ละกลุ่มผลัดใบไม่พร้อมกัน ป่ากลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 30 ของเนื้อที่ป่าของประเทศไทย จำแนก
เป็นชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี้ 
1. ป่าดิบชื้น พบในภาคตะวันออกเฉียงใต้
และภาคใต้ ข องประเทศ ที่ มี ค วามสู ง ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
เดียวกันกับน้ำทะเล จนถึงระดับ 100 เมตรจากระดับ
น้ำทะเล มีปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร
ต่อปี พรรณไม้ที่ขึ้นมีมากชนิด  เช่น พวกไม้ยางต่าง ๆ
พืชชั้นล่างจะเต็มไปด้วยพวกปาล์ม หวาย ไผ่ต่าง ๆ
และเถาวัลย์นานาชนิด               
2. ป่ า ดิ บ แล้ ง พบทั่ ว ไปตามภาคต่ า งๆ
ของประเทศ บริ เ วณที่ ร าบและหุ บ เขาที่ มี ค วามสู ง
100-500 เมตรจากระดั บ น้ ำ ทะเล มี ป ริ ม าณน้ ำ ฝน
ระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตรต่อปี มีพรรณไม้หลัก
มากชนิ ด ด้ ว ยกั น เช่ น กระบาก ยางนา ยางแดง        
ตะเคียนหิน เต็งตานี พะยอม สมพง มะค่า ยางน่อง
กระบก พลวง เป็นต้น พืชชั้นล่างก็มีพวกปาล์มพวก
หวาย พวกขิง ข่า แต่ปริมาณไม่หนาแน่นนัก                                 

ภาพที่ 1  ป่าดิบชื้น

ภาพที่ 2  ป่าดิบแล้ง

3. ป่าดิบเขา คือป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำ
ทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป มีกระจัดกระจายอยู่
ตามภูเขาสูงในภาคต่าง ๆ ของประเทศ มีปริมาณน้ำ
ฝนระหว่าง 1,500-2,000 มิลลิเ มตรต่อปี พรรณไม้
หลักค่อนข้างจำกัด  เช่น ก่อชนิดต่างๆ ทะโล้ ยมหอม
กำลั ง เสื อ โคร่ ง นางพญาเสื อ โคร่ ง สนสามพั น ปี
พญาไม้ พญามะขามป้อมดง สนแผง กุหลาบป่า ฯลฯ
ผสมปนกันไป ตามต้นไม้มีพวกไลเคนส์และมอส หรือ
ตะไคร่น้ำเกาะอยู่ พืชชั้นล่างมีพวกไม้ดอกล้มลุก เฟิร์น
และไผ่ชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
ภาพที่ 3  ป่าดิบเขา
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4. ป่ า สน มั ก กระจายเป็ น หย่ อ มๆ ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2001,600 เมตร มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-1,500
มิลลิเมตร พรรณไม้ที่ขึ้นมีไม่มากชนิด มีสนสองใบและ
สนสามใบเป็นหลัก นอกนั้นก็มีพวกไม้เหียง ไม้พลวง
ก่อ กำยาน ไม้เหมือด พืชชั้นล่างมักเป็นพวกหญ้าต่างๆ
และพืชกินแมลงบางชนิด เช่น น้ำเต้าลม หยาดน้ำค้าง
5. ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด ป่าตามที่ลุ่ม
และมีน้ำขังอยู่เสมอ พบกระจายทั่วไปและพบมากทาง
ภาคใต้ อยู่ระดับเดียวกับระดับน้ำทะเลเป็นส่วนมาก
เป็นป่าอีกประเภทหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง เท่าที่มีการสำรวจพบว่ามีพรรณไม้ ไม่น้อยกว่า 470
ชนิ ด และในจำนวนนี้ เ ป็ น ชนิ ด ที่ พ บครั้ ง แรกของ
ประเทศถึง 50 ชนิด ปริมาณน้ำฝนระหว่าง 2,3002,600 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี พรรณไม้ ห ลั ก มี พ วกมะฮั ง       
สะเตียว ยากา ตารา อ้ายบ่าว หว้าน้ำ หว้าหิน ช้างไห้
ตีนเป็ดแดง จิกนม เป็นต้น พืชชั้นล่าง เป็นพวกปาล์ม
เช่น หลุมพี ค้อ หวายน้ำ ขวน สาคู รัศมีเงิน กระจูด
เตยต่าง ๆ เป็นต้น 
6. ป่าชายเลน หรือ ป่าบึงน้ำเค็ม เป็นป่า
น้ำทะเลท่วมถึงพบตามชายฝั่งที่เป็นแหล่งสะสมดินเลน
ทั่วไป ผิวหน้าดินเป็นที่สะสมของมวลชีวภาพมีพรรณ
พื ช ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ น้ อ ยชนิ ด และขึ้ น เป็ น กลุ่ ม ก้ อ น
สำรวจพบประมาณ 70 ชนิด พรรณไม้หลักมี โกงกาง
ใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ นอกนั้นเป็นพวกแสม ไม้ถั่ว
ประสัก โปรง ลำพูลำแพน ถอบแถบน้ำ ปรงทะเล
และจาก เป็นต้น
          

ภาพที่ 4  ป่าสน

ภาพที่ 5  ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด

ภาพที่ 6  ป่าชายเลน หรือ ป่าบึงน้ำเค็ม
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7. ป่ า ชายหาด เป็ น ป่ า ที่ อ ยู่ ต ามชายฝั่ ง
ทะเลที่มีดินเป็นกรวด ทราย และโขดหิน พรรณไม้
น้อยชนิด และผิดแผกไปจากป่าอื่นอย่างเด่นชัด ถ้าเป็น
แหล่ ง ดิ น ทรายพบพวกสนและพรรณไม้ เ ลื้ อ ยอื่ น ๆ  
บางชนิ ด เช่ นผักบุ้งทะเล ฝอยลม ถ้าเป็นกรวดหิน
พรรณไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระทิง ไม้เมา หูกวาง
และเกด เป็นต้น
8. ป่าเมฆ เป็นป่าที่มีความชื้นสูงมาก มี
เมฆปกคลุมตลอดปี พบที่นครศรีธรรมราช

ภาพที่ 7  ป่าชายหาด

ป่าผลัดใบ เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วย

พรรณพื ช ที่ ผ ลั ด ใบหรื อ ทิ้ ง ใบพร้ อ มๆกั น เป็ น องค์
ประกอบสำคัญ การผลัดเปลี่ยนใบใช้เวลาค่อนข้างนาน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในฤดู แ ล้ ง สั ง คมพื ช กลุ่ ม นี้ มี
ประมาณร้ อ ยละ 70 ของเนื้ อ ที่ ป่ า ของประเทศไทย
และแยกเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้ 
1. ป่ า เบญจพรรณ มี อ ยู่ ทั่ ว ไปตามภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ ลักษณะเป็นทีร่ าบหรือตามเนินเขา
ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 50-600 เมตร ดินพบ
ได้ตั้งแต่ดินเหนียว ดินร่วน จนถึงดินลูกรัง ปริมาณน้ำ
ฝนไม่เกิน 1,000 มิลลิเ มตร ต่อปี เป็นสังคมพืชที่มี
ความหลากหลายทางมวลชี ว ภาพมากสั ง คมหนึ่ ง
พรรณไม้จะผลัดใบมากในฤดูแล้ง เป็นเหตุให้พรรณไม้
เหล่ า นี้ มี ว งปี ใ นเนื้ อ ไม้ พรรณไม้ ที่ เ ป็ น ไม้ ห ลั ก ก็ มี        
สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง พยุง ชิงชัน พฤกษ์ถ่อน      
ตะเคียนหนู หาม-กราย รกฟ้า พี้จั่น และไผ่ 
2. ป่ า เต็ ง รั ง มีอยู่ทั่วไปตามภาคต่าง ๆ
ของประเทศ ที่ เ ป็ น ที่ ร าบหรื อ ตามเนิ น เขาที่ สู ง จาก
ระดับน้ำทะเล 100-600 เมตร ดินมักเป็นดินทรายและ
ดินลูกรัง มีปริมาณน้ำฝนไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
พรรณไม้ ที่ ขึ้ น มั ก เป็ น ชนิ ด ที่ ท นแล้ ง ทนไฟป่ า เช่ น       
เต็ ง รั ง เหี ย ง พลวง กราด ประดู่ แสลงใจ เม่ า                               
มะขามป้ อ ม มะกอก ผั ก หวาน เป็ น ต้ น พื ช ชั้ น ล่ า ง

ภาพที่ 8  ป่าเมฆ

ภาพที่ 9  ป่าเบญจพรรณ

ภาพที่ 9  ป่าเต็งรัง
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ส่วนใหญ่เป็นพวกหญ้า ไผ่ต่างๆ ที่พบมากที่สุดคือไผ่
เพ็ ก หรื อ หญ้ า เพ็ ก พวกปรง พวกขิ ง ข่ า กระเจี ย ว
เปราะ เป็นต้น 
3. ป่าหญ้า เป็นป่าที่เกิดภายหลังจากที่ป่า
ธรรมชาติอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกทำลายไปหมด
ดิ น มี ส ภาพเสื่ อ มโทรมจนไม้ ต้ น ไม่ อ าจขึ้ น หรื อ เจริ ญ
งอกงามต่อไปได้ พวกหญ้าต่าง ๆ จึงเข้ามาแทนที่ พบ
ได้ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ภาพที่ 11  ป่าหญ้า
ตะวั น ออกของไทย หญ้ า ที่ ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น หญ้ า คา
แฝก หญ้าพง อ้อ แขม เป็นต้น ไม้ต้นมีขึ้นกระจายห่าง ๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระถินป่า สีเสียดแก่น
ประดู่ ติ้ว แต้ว ตานเหลือง และปรงป่า เป็นต้น ไม้เหล่านี้ทนแล้งและทนไฟป่าได้ดี 
เมื่อประเทศไทยมีความหลากหลายของระบบนิเวศมากมาย พรรณพืชที่พบในแต่ละระบบ
นิเวศ จึงมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น พืชที่อยู่ในน้ำ ลำต้นและก้านใบมีรูพรุนเพื่อให้ลอยน้ำได้ ไม้ยืนต้นที่
ขึ้นบริเวณลาดเอียงมักมีรากที่แผ่กระจายเป็นพื้นที่กว้าง เพื่อยืดดินให้ลำต้นตั้งตรง ไม้ยืนต้นที่ขึ้นในดิน
นิ่ม ๆ ลำต้นที่อยู่ส่วนบริเวณคอดินมีการแผ่บานออกเป็นพูพอน ซึ่งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นี้ถือว่า
เป็นการปรับตัวของพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของพืช

1.  ความสำคัญของพืชที่มีต่อมนุษย์

การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในสังคมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมจะอาศัยพืชเป็นปัจจัย   
พื้นฐาน เนื่องจากพืชเป็นแหล่งของปัจจัยสี่ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ ได้รับจากพืชนั้นจะมีความแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆของพืช โดยใช้เป็นอาหาร มนุษย์
จะนำส่วนของราก ลำต้น เปลือก ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืชมาเป็นอาหารโดยตรง ทั้งกินสด นำมา
ปรุงอาหารหรือนำมาแปรรูปหรือสกัด เป็นเครื่องดื่ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร ยารักษาโรค
ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่าง ๆ ทำเครื่องนุ่งห่มและสามารถสร้างรายได้ ให้แก่มนุษย์ ได้
เช่นกัน
นอกจากนี้ พื ช ยั ง คงให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ใ นแง่ ข องการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เพราะโดย
ธรรมชาติของพืชแล้วจะเต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่ม บางชนิดมีกลิ่นหอม สีสันสวยงาม เมื่อมองดูแล้วจะทำให้
มนุษย์ ได้รับความสดชื่น ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นร่มเงาบังแสงแดดให้เกิดความร่มรื่น และยังช่วย
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนมาให้กับมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจน       
โดยพื ช มี ค วามสามารถในการดู ด กลื น ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ แ ล้ ว เปลี่ ย นแปลงเป็ น ก๊ า ซคาร์ บ อน          
ไดออกไซด์ปล่อยออกสู่บรรยากาศแล้วดึงกลับมาใช้ ในการสังเคราะห์อาหารในเวลากลางวัน อีกทั้งพืชจะ
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คายก๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางวัน ทำให้มนุษย์ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ อันส่งผลให้มนุษย์มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดี

2.  ความสำคัญของพืชที่มีต่อสัตว์

พืชมีประโยชน์ต่อสัตว์ในแง่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลบภัย พบสัตว์อยู่ ได้ทุกส่วนประกอบ
ของพืช ทั้งราก บนลำต้น ใต้เปลือกลำต้น กิ่ง ใบ ดอก ผล และแหล่งอาหารที่สำคัญ สัตว์แต่ละชนิดอาจ
กินโครงสร้างของพืชแตกต่างกัน เช่น หนอนกินยอดหรือใบอ่อน กระรอกกินผลสุก พืชต้นหนึ่ง ๆ อาจ
เกิดห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วง เช่น ใบพืชถูกหนอนกิน นกมากินหนอน งูกินนก นอกจากนี้ สัตว์ยังได้รับ
ประโยชน์จากก๊าซออกซิเจนที่พืชปล่อยออกมา

3.  ความสำคัญของพืชที่มีต่อสภาพแวดล้อม

พื ช มี ป ระโยชน์ ต่ อ สภาพแวดล้ อ มในแง่ ที่ เ ป็ น ส่ ว นที่ ส ำคั ญ มากส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฏ จั ก รน้ ำ
ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทำให้เกิดความสมดุลแห่งระบบด้วยการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสสารให้เป็นอินทรียสารในระบบนิเวศ อีกทั้งพืชมีส่วนช่วยปรับสภาพบรรยากาศ
ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากพืชช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นของดิน ร่มเงาที่ ได้จากพืชช่วยป้องกันความร้อน
จากดวงอาทิตย์ ไม่ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรง ในส่วนของลำต้นและใบของพืชจะคายน้ำออกมาเป็นไอน้ำ
จำนวนมาก ในขณะเดียวกันเมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงไอน้ำจะรวมตัวกัน เกิดเป็นเมฆจำนวนมาก และใน
ที่สุดฝนก็จะตกลงมา
นอกจากนี้พืชยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ กล่าวคือ เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนบางส่วนจะถูก
พืชดูดซับไว้แล้วค่อยๆ ปล่อยไหลลงสู่ผิวดิน และอีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง ซึ่งลดการพังทลาย
ของดิน และลดการกัดเซาะหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หรือแหล่งกักเก็บน้ำตาม
ธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามสามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และลดความรุนแรงของการเกิด
อุทกภัย รวมทั้งเป็นแนวป้องกัน หรือกีดขวางแนวทางของลมพายุที่พัดผ่านให้ความเร็วลดลง

4.  ประโยชน์อื่น ๆ ของพืช

นอกจากพืชจะมีความสำคัญต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว ในการศึกษา
กระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตสามารถนำพืชซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสม และสะดวก
ในการศึกษา โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมจากการศึกษา
นอกจากนี้พืชยังช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากหลายทาง ไม่
ว่าจะเป็น
1) ความเข้าใจในการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีความสำคัญ
ต่อการจัดหมวดหมู่และการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
2) เนื่องจากพืชมีการตอบสนองต่อรังสีอุลตราไวโอเลต จึงใช้ศึกษาและตรวจสอบการลดลง
ของโอโซนได้



คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

3) การศึกษาวิเคราะห์ละอองเกสรจากซากดึกดำบรรพ์ของพืช ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์
จำลองสภาพภูมิอากาศในอดีต และทำนายสภาพอากาศในอนาคตได้
4)   การบันทึกและวิเคราะห์ช่วงเวลาของวัฏจักรชีวิตของพืช มีความสำคัญต่อการศึกษา
ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
5)   ไลเคนส์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ไวต่อสภาพอากาศ สามารถใช้ตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ
เบื้องต้นได้
ปัจจุบันต้นไม้ ในส่วนต่างๆของโลก ได้ลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะประชากร
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบุกรุกพื้นที่ป่าทำเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินของมนุษย์ ความต้องการ
ในการนำต้นไม้มาใช้ประโยชน์จึงมีมากขึ้น สิ่งสำคัญ 3 ประการ ที่พวกเราจะช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ ไว้ ให้
เป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุด และเป็นระยะเวลายาวนาน คือ 
1. ดูแลต้นไม้ที่มีอยู่ ไว้ ให้นานที่สุด  
2. ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้มากที่สุด 
3. ลดปริมาณการใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้อย่างรู้คุณค่า เพื่อการใช้อย่างยั่งยืน

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น



บทที่ 2
ส่วนประกอบของพืช
พืช (plant)

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารด้วยตนเองได้ มีประมาณ 300,000 ชนิด ถูกจัด
อยู่ ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ประกอบด้วยหลายวิสัย ได้แก่ ไม้ต้น  ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก
พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อ ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม เคลื่อนที่
ไม่ ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับการรับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือ
การสร้างอาหารด้วยตนเองได้ (Autotrophic organism) โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สามารถสร้างอาหารได้เอง เพราะมีคลอโรฟิลล์ 
เคลื่อนที่ ไม่ ได้ แต่เคลื่อนไหวได้ 
มีการดำรงชีวิตแบบผู้ผลิต (producer)
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้ 
เซลล์เป็นแบบยูคาริโอต (Eukaryotic cell) คือมีเยือ่ หุม้ นิวเคลียส และเยือ่ หุม้ ออร์แกเนลล์
เซลล์ มีผนังเซลล์ 
มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า เพราะไม่มีระบบประสาท 

ภาพที่ 12  ส่วนประกอบของพืช



ไม้เถา (Climber)

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

วิสัยพืช
Plant Habit

ลำต้ น มั ก จะเล็ ก เรี ย วเลื้ อ ยพั น กั บ ไม้ ห รื อ วั ต ถุ อื่ น เพื่ อ พยุ ง ลำต้ น มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ไม้ เ นื้ อ อ่ อ น
(herbaceous) และไม้เนื้อแข็ง  (woody)
* ตัวอย่างไม้เถา : พวงชมพู รสสุคนธ์ เถาวัลย์

ไม้ล้มลุก (Herb)

มีลำต้นอ่อนนุ่ม เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อไม้เพียงเล็กน้อย ลำต้นอ่อนนุ่ม   
จะตายเมื่อหมดฤดูของการเจริญเติบโต
* ตัวอย่างไม้ล้มลุก : ผักกระสัง ผักเสี้ยน

ไม้พุ่ม (Shrub)

ไม้ต้นที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร ลำต้นมีเนื้อไม้แข็งขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มักมีหลาย
ลำต้น แต่ ไม่มีลำต้นหลัก แตกกิ่งก้านบริเวณใกล้ผิวดิน
* ตัวอย่างไม้พุ่ม : หัสคุณ ต้นเข็ม โคลงเคลง     

ไม้ต้น (Tree)

มีลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นสูงมากกว่า 5 เมตร มีลำต้นหลักเพียงลำต้นเดียว แตกกิ่งก้าน
บริเวณยอด มีอายุยืนหลายปี
* ตัวอย่างไม้ต้น : กะออก สะตอ ชะมวงป่า

                     ไม้เถา (Climber)                              ไม้ล้มลุก (Herb)

        ไม้พุ่ม (Shrub)                                    ไม้ต้น (Tree)
ภาพที่ 13  ลักษณะวิสัยของพืช

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 10

ส่วนประกอบของพืช
Parts of Plants
ส่วนประกอบของพืช ได้แก่  ราก  ลำต้น   ใบ  ดอก  และผล
                                                                                                   

3. ใบ

4. ดอก

5. ผล

2. ลำต้น

1. ราก
ภาพที่ 14  ส่วนประกอบของพืช

11 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ราก
Root
ราก เป็นอวัยวะของพืชที่ ไม่มี ข้อ ปล้อง ตา และใบ เจริญเติบโตลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วง
ของโลก รากส่วนใหญ่ ไม่มีคลอโรฟิลล์ ยกเว้น รากสังเคราะห์ด้วยแสงของพวกกล้วยไม้

หน้าที่ของราก

* ยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน
* ดูดซึมธาตุอาหารและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ให้แก่พืช
* เป็นทางผ่านของสารที่ดูดซึมเข้ามาไปยังส่วนลำต้น

ชนิดของรากแบ่งออกได้ดังนี 
้

- รากแก้ว เป็นรากแรกของพืชที่งอกจากเมล็ดและหยั่งลึกลงไปในดินทางแนวดิ่งทำให้
ต้นไม้ยืนต้นอยู่ ได้
- รากแขนง เป็นรากที่แตกจากรากแก้ว  แผ่ออกไปตามแนวระดับ
- รากพิเศษ เป็นรากที่เกิดตามใบหรือลำต้นทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน

                                                                                                                                                                                                                       

รากพิเศษ
รากแก้ว

รากแขนง
              รากแก้ว                                                         รากฝอย
ภาพที่ 15   ตำแหน่งและชนิดของราก

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 12

รากที่ดัดแปลงไป
Modified Roots
รากของพืชนอกจากเจริญจากรากแรกเริ่มแล้ว ยังพบงอกจากส่วนต่าง ๆ เช่น ลำต้น ใบ          
ทำหน้าที่แตกต่างจากรากแก้วและรากแขนง 
ตารางที่ 1  ลักษณะรากที่ดัดแปลงไป
รากค้ำจุน

คื อ รากที่ แ ตกจากข้ อ ของลำต้ น ที่ อ ยู่ เ หนื อ       
พื้นดินแล้วพุ่งลงสู่ดิน ทำหน้าที่ค้ำยันลำต้นไม่ ให้ล้ม เช่น
รากโกงกาง รากเตยทะเล รากต้นข้าวโพด
รากสังเคราะห์ด้วยแสง
คื อ รากที่ แ ตกจากลำต้ น หรื อ กิ่ ง ห้ อ ยอยู่ ใ น
อากาศ ส่วนปลายมีสีเขียว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคลอโรฟิลล์
ช่วยให้สร้างอาหารได้ เช่น รากกล้วยไม้
รากหายใจ

คือ รากที่งอกจากรากแก้ว แทงตั้งฉากขึ้นมา
จากผิวดิน ทำหน้าที่ช่วยหายใจ พบในพืชที่อยู่ ในที่ชื้นแฉะ
มี น้ ำ ท่ ว มขั ง เช่ น รากลำพู รากแสม รากลำแพน          
รากประสัก
รากเกาะ

คื อ รากที่ แ ตกออกมาจากข้ อ ของลำต้ น ทำ
หน้าที่ช่วยยึดเกาะกับหลักหรือไม้อื่นเพื่อชูลำต้นขึ้นสูง เช่น
รากพลู รากพริกไทย 

รากสะสมอาหาร
คือ รากแก้วหรือรากฝอยที่อยู่ ใต้ดิน ทำหน้าที่
สะสมอาหารประเภทแป้ง น้ำตาลและโปรตีน ทำให้รากมี
ขนาดใหญ่ ลักษณะอวบ   อุ้มน้ำ เช่น 
รากแก้วสะสมอาหาร : แครอท หัวผักกาด
รากฝอยสะสมอาหาร : กระชาย มันเทศ มันสำปะหลัง

13 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ลำต้น
Stem
ลำต้น คืออวัยวะหรือส่วนของพืชซึ่งโดยปกติเจริญอยู่เหนือพื้นดินมีทิศทางตรงข้ามกับการ
เจริญของราก   ลำต้นมีขนาด รูปร่าง และลักษณะต่างๆ กัน
ลำต้นประกอบด้วย
* ข้อ (node) เป็นส่วนของลำต้นบริเวณที่มี ใบหรือกิ่งงอกออกมา และเป็นรอยต่อของ
ปล้องแต่ละปล้อง โดยสังเกตได้ว่าส่วนที่เป็นข้อจะมีขนาดโตหรือนูนกว่าส่วนอื่นของลำต้น
* ปล้อง (internode) เป็นส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อ
* ตา (bud) เป็นที่เกิดของกิ่ง ใบ ดอก และผล
หน้าที่ของลำต้น
1. เป็นแกนสำหรับช่วยพยุงกิ่ง ก้าน ใบ ดอก
2. เป็นตัวกลางสำหรับลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และสารต่าง ๆ ส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
3. สร้างเนื้อเยื่อและส่วนต่าง ๆ ของพืชใหม่ เช่น  ใบ   ดอก   ผล
ลำต้น  แบ่งตามที่อยู่ ได้ 2 ประเภท คือ
ลำต้นเหนือดิน (Aerial stem)
ลำต้นใต้ดิน (Subterranean stem)
           

                        ลำต้นเหนือดิน                                 ลำต้นใต้ดิน
ภาพที่ 16  ลำต้น  

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 14

ลำต้นที่เปลี่ยนรูปร่างไป
Modified Stems
ลำต้นนอกจากเป็นที่ติดของใบและดอกแล้ว ลำต้นอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ ไปได้
ทั้งลำต้นบนดินและลำต้นใต้ดิน 

ลำต้นบนดิน (Aerial stems)
ไหล (Stolon หรือ runner)

คือ ลำต้นที่แตกออกจากลำต้นเดิม เลื้อยไปตามผิวดินหรือผิวน้ำ มีปล้องยาว  ที่ข้อมีราก  ใบ  
ดอก  และสามารถงอกเป็นต้นใหม่ ได้
* ตัวอย่าง : บัวบก ผักกระเฉด ผักบุ้ง

ลำต้นคล้ายใบ (Phylloclade หรือ cladophyll)    

คือ ลำต้นที่ทำหน้าที่คล้ายใบมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้คล้ายใบ
* ตัวอย่าง : ลำต้นสลัดได กระถินณรงค์

มือพัน (Stem tendril)

คือ ลำต้นอ่อน ยาว บิดเป็นเกลียวทำหน้าที่เกาะหรือยึดกับสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง 
* ตัวอย่าง : ลำต้นตำลึง ลำต้นพวงชมพู ลำต้นฟักทอง 

 

                   ไหล                       ลำต้นคล้ายใบ                  มือพัน
ภาพที่ 17  ลักษณะลำต้นที่เปลี่ยนรูปร่างไป : ลำต้นบนดิน

15 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ลำต้นใต้ดิน
Subterranean Stems
เหง้า (Rhizome)

คือ ลำต้นทรงกระบอกเจริญเติบโตขนานไปกับพื้นดิน มีลักษณะอวบน้ำ มีข้อ ปล้องชัดเจน     
มี ใบเกล็ด  (scale leaf)  คลุมที่ข้อ มีรากและตาที่ข้อซึ่งจะเติบโตเป็นใบและแทงขึ้นสู่พื้นดิน 
* ตัวอย่าง : เช่น ขิง ข่า ขมิ้น
หัวแบบมันฝรั่ง (Tuber) 
คือ ลำต้นใต้ดินที่มีขนาดใหญ่และอวบน้ำ ข้อและปล้องเห็นไม่ชัดเจน ไม่มี ใบเกล็ด มีตา
ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อเจริญโดยรอบซึ่งมักจะบุ๋มลงไป 
* ตัวอย่าง : มันฝรั่ง มันมือเสือ

หัวแบบเผือก (Corm)

คือ ลำต้นอวบอ้วนตั้งตรงบริเวณส่วนกลางมักพองโต มีข้อและปล้องสั้น ๆ เห็นชัดเจน มีตา
ตามข้อสามารถงอกเป็นใบโผล่ขึ้นเหนือดินหรือแตกเป็นลำต้นใต้ดิน มีใบเกล็ดคลุมที่ข้อ 
* ตัวอย่าง : แห้ว เผือก

หัวแบบหอม (Bulb)

คือ ลำต้นตั้งตรง ตามปล้องมี ใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นหุ้มลำต้นไว้ ใบเกล็ดด้านนอกบาง
เพราะไม่มีอาหารสะสมไว้ ส่วนในสุดเป็นลำต้นที่แท้จริง มีข้อและปล้องสั้น ๆ มีรากงอกออกมาด้วย 
* ตัวอย่าง : หัวหอม กระเทียม พลับพลึง

                        เหง้า (Rhizome)                        หัวแบบมันฝรั่ง (Tuber)

                      หัวแบบเผือก (Corm)                       หัวแบบหอม (Bulb)
ภาพที่ 18 ลักษณะลำต้นที่เปลี่ยนรูปร่างไป : ลำต้นใต้ดิน

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 16

ใบ
Leaf
ใบเป็นส่วนของพืชหรือรยางค์ที่เจริญออกไปทางด้านข้าง โดยมีตำแหน่งอยู่ที่ข้อของลำต้น  
และกิ่ง  ใบส่วนใหญ่มีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ 
หน้าที่หลักของใบ  คือ  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การหายใจ   และคายน้ำ นอกจากนี้ ใบยัง
อาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่พิเศษอื่น ๆ เช่น สะสมอาหาร  สืบพันธุ์ช่วยยึดและค้ำจุนลำต้น ป้องกัน
ยอดอ่อนและใบอ่อน เป็นต้น
ส่วนประกอบของใบ
ใบ ประกอบด้วย แผ่นใบ( blade หรือ lamina) ก้านใบ (petiole หรือ leaf stalk) และหูใบ            
(stipule)
แผ่นใบ ลักษณะเป็นแผ่นแบนบาง ภายในแผ่นใบมีคลอโรพลาสต์   ช่วยให้สร้างอาหารได้
แผ่นใบมีขนาด รูปร่าง และเนื้อใบแตกต่างกันไป   แผ่นใบประกอบด้วย เส้นกลางใบ เส้นใบ ปลายใบ
โคนใบ ขอบใบ
ก้านใบ เป็นส่วนที่ยึดแผ่นใบให้ติดกับลำต้น ก้านใบติดกับแผ่นใบตรงโคนใบ ยกเว้นบางชนิด
ก้านใบติดลึกเข้ามาจากโคนใบ เช่น ใบบัว พืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ตอนโคนของก้านใบหรือก้านใบ
ทั้งหมดแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น เรียกว่า กาบใบ พืชบางชนิดกาบใบอัดแน่นมองคล้ายลำต้น เรียกว่า ลำต้น
เทียม เช่น กล้วย ขิง ข่า
หูใบ เป็นรยางค์หนึ่งคู่ที่มีลักษณะคล้ายใบขนาดเล็กติดอยู่ตรงโคนก้านใบ หูใบมีรูปร่าง        
แตกต่างกันตามชนิดของพืช พืชที่มีหูใบ เช่น ใบจำปาดะ พืชบางชนิดอาจไม่มีหูใบ เช่น ใบมะม่วง
ใบแท้ที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยแผ่นใบ ก้านใบ และหูใบครบทั้ง 3 ส่วน เช่นใบขนุน
ใบที่ไม่สมบูรณ์ คือใบที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าว เช่น
* ใบกระถินณรงค์ ไม่มีแผ่นใบ
* ใบมะม่วง ไม่มีหูใบ
* ใบวาสนา ไม่มีก้านใบ

17 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ส่วนประกอบของใบ
Parts of Leaf
แผ่นใบ (Lamina หรือ Blade)

ก้านใบ (Petiole หรือ Leaf Stalk)

ปลายใบ (Apex)
เส้นกลางใบ (Midrib)
เส้นใบ (Vein)
ขอบใบ (Margin)

ซอกใบ
(Axile)

โคนใบ (Base)

หูใบ (Stipule)
ภาพที่ 19 ส่วนประกอบของใบ

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 18

ชนิดของใบ
Types of Leaf
เมื่อจำแนกตามจำนวนใบที่ติดบนก้านใบ สามารถแบ่งชนิดของใบออกเป็น  2 ประเภท คือ
1. ใบเดี่ยว (Simple leaf) คือใบที่มีแผ่นใบเดียวและมีก้านใบเดียว
ตัวอย่าง : ใบมะม่วง
2. ใบประกอบ (Compound leaves) คือ ใบที่ประกอบด้วยแผ่นใบมากกว่า 1 เรียกใบเหล่านี้ว่าใบย่อย
(leaflets) มีหลายแบบ ดังนี้
* ใบประกอบแบบขนนก (Pinnately compound leaves) เป็นใบประกอบที่มีใบย่อยออก 

2 ข้างของแกนกลาง (rachis) ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากก้านใบ แบ่งย่อยเป็น
- ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (Odd-pinnately compound leaves)
ใบย่อยปลายสุดของก้านใบมีเพียงใบเดียว เช่น ใบประดู่
- ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ (Even-pinnately compound leaves)
ใบย่อยปลายสุดของก้านใบมี 2 ใบ เช่น ใบมะขาม
* ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น (bi-pinnately compound leaves) เป็นใบประกอบที่
แกนกลางแตกแขนงออกเป็ น แกนกลางที่ ส องแล้ ว จึ ง จะมี ใ บย่ อ ยแบบขนนก เช่ น 

ใบกระถิน ใบหางนกยูง
* ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น (tri-pinnately compound leaves) เป็นใบประกอบที่
แกนกลางที่ 2  แตกออกเป็นแกนกลางที่ 3 จึงจะมี ใบย่อยแบบขนนก เช่น ใบมะรุม
ใบเพกา
* ใบประกอบแบบนิ้วมือ (palmately compound leaves) เป็นใบประกอบที่ก้านใบย่อยทุก
ใบออกจากตำแหน่งเดียวกับตรงปลายก้านใบ เช่น ใบหนวดปลาหมึก ใบมันสำปะหลัง

19 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

                 ใบเดี่ยว	                                     ใบประกอบ

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่       ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่       ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น

               ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น                       ใบประกอบแบบนิ้วมือ
ภาพที่ 20  ชนิดของใบ

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 20

การเรียงใบบนลำต้น
Phyllotaxy
การเรียงใบบนลำต้น มีการเรียงหลายลักษณะ ดังนี้ 
* เรียงสลับ ใบเรียงสลับบนกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ ช่วงระยะห่างไม่เท่ากัน
* เรียงสลับระนาบเดียว ใบเรียงสลับระนาบเดียวกันบนกิง่ อย่างมีระเบียบ ช่วงระยะห่างเท่ากัน 
* เรียงตรงข้าม ใบเรียงตรงข้ามกันบนกิ่งในระนาบเดียวกัน 
* เรียงตรงข้ามสลับตัง้ ฉาก ใบเรียงตรงข้ามสลับกันแต่ละข้อบนกิง่ แต่ละคูต่ งั้ ฉากซึง่ กันและกัน 
* เรียงวงรอบ ใบเรียงเป็นวงรอบที่จุดเดียวกันบนกิ่ง มากกว่า 2 ใบ ขึ้นไป
* เรียงด้านเดียว ใบเรียงด้านเดียว เรียงกันเป็นเกลียวคล้ายก้นหอย
* เรียงแบบมีกาบหุ้ม โคนใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน

                        เรียงสลับ                                   เรียงสลับระนาบเดียว

        เรียงตรงข้าม                   เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก                เรียงวงรอบ

                  เรียงด้านเดียว                               เรียงแบบมีกาบหุ้ม
ภาพที่ 21 การเรียงใบบนลำต้น

21 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

การเรียงตัวของเส้นใบ
Leaf Venation
การเรียงตัวของเส้นใบ บนแผ่นใบ มี 2 แบบ คือ
1. เส้นใบขนาน (Parallel vein) ส่วนมากพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มี 2 แบบ
1.1 เส้นใบขนานตามความยาวของใบ (longitudinal parallel vein) คือเส้นใบที่เรียงขนานกัน
ตั้งแต่ฐานใบถึงปลายใบ เช่น ใบหญ้า ใบอ้อย ใบข้าวโพด
1.2 เส้นใบเรียงขนานกันแบบขนนก (pinnately parallel vein) คือ เส้นใบที่เรียงขนานกันจาก
เส้นกลางใบไปสู่ขอบใบ เช่น ใบกล้วย ใบขิง ใบข่า ใบพุทธรักษา
2. เส้นใบร่างแห (Netted vein) มี 3 แบบ
2.1 เส้นใบร่างแหแบบขนนก (pinnately netted vein) คือ เส้นใบที่แยกจากเส้นกลางใบทั้ง
2 ข้าง เช่น ใบมะม่วง ใบขนุน ใบลองกอง
2.2 เส้นใบร่างแหแบบขนนกปลายโค้งจรดกัน (dentate netted vein) คือ ปลายของเส้นใบ
โค้งเชื่อมกัน
2.3 เส้นใบร่างแหแบบนิ้วมือ (palmately netted vein) คือ เส้นใบที่ออกจากจุดเดียวกันที่ โคน
ใบไปถึงปลายใบ เช่น ใบมะละกอ ใบโคลงเคลง ใบฟักทอง ใบเชียด

              เส้นใบขนานตามความยาวของใบ              เส้นใบเรียงขนานกันแบบขนนก               
                                                           

       เส้นใบร่างแหแบบขนนก          เส้นใบร่างแหแบบขนนก           เส้นใบร่างแหแบบนิ้วมือ
                                             ปลายโค้งจรดกัน
ภาพที่ 22 การเรียงตัวของเส้นใบ

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 22

รูปร่างใบ
Leaf Shape
ใบ มีรูปร่างต่างๆกันดังนี้ คือ

              รูปขอบขนาน                       รูปหอก                      รูปร่างใบหอกกลับ

                 รูปรี                              รูปไข่                          รูปไข่กลับ

             รูปสามเหลี่ยม             รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด                  รูปไต
ภาพที่ 23  รูปร่างใบ

23 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

               รูปวงกลม                       รูปหัวใจ                                รูปเคียว

          รูปเงี่ยงใบหอก                         รูปใบเบี้ยว                   รูปใบหอกสั้น

                            รูปหัวใจกลับ                      รูปใบแฉก
ภาพที่ 23  รูปร่างใบ (ต่อ)

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 24

                     ใบแฉกกลาง	                           ใบแฉกกลางคล้ายผีเสื้อ

                    ใบสามแฉก                                         ใบห้าแฉก

                     ใบเจ็ดแฉก                                   ใบแฉกไม่เป็นระเบียบ
ภาพที่ 23  รูปร่างใบ (ต่อ)

25 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ปลายใบ
Leaf apex
ปลายใบมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ปลายยาวคล้ายหาง         ปลายติ่งแหลม            ปลายติ่งหนาม           ปลายแหลม

  ปลายเรียวแหลม       ปลายมน                 ปลายเว้าลึก                  ปลายเว้าตื้น

ปลายสอบเรียว        ปลายกลม              ปลายติ่งแหลมอ่อน  ปลายม้วน     ปลายแหลมทู่
ภาพที่ 24 ลักษณะปลายใบ

คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น 26

โคนใบ
Leaf base
โคนใบ มีลักษณะต่างๆดังนี้ คือ

           โคนรูปลิ่ม           โคนสอบเรียว             โคนเฉียง                 โคนแหลม

           โคนตัด             โคนรูปหัวใจ             โคนรูปเงี่ยงลูกศร        โคนรูปเงี่ยงใบหอก

      โคนก้นปิด                   โคนกลม              โคนป้าน                     โคนรูปติ่งหู

                    โคนสอบ                   โคนเบี้ยว                     โคนเรียวแหลม
ภาพที่ 25  ลักษณะโคนใบ

27 คู่ มื อ การเรี ย นรู้ พ ฤกษศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น

ขอบใบ
Leaf margin
ขอบใบมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ คือ

ขอบใบเรียบ        ขอบใบเป็นคลื่น      ขอบใบคลื่นใหญ่        ขอบใบหยัก       ขอบใบหยักมน

ขอบใบจักฟันเลื่อย   ขอบใบจักฟันเลื่อยซ้อน    ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่   ขอบใบมีหนาม   ขอบใบหยักหนาม

ขอบใบหยักหนามถี   
่ ขอบใบจักซี่หวี   ขอบใบขนครุย   ขอบใบมีหนามสั้น         ขอบใบเว้า
ภาพที่  26 ลักษณะของใบ
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ดอก
Flower
ดอกไม้เป็นส่วนของพืชที่เจริญและเปลี่ยนแปลงมาเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์                                      

ส่วนต่างๆ ของดอกไม้ Parts of Flower                                                                  	

ดอกไม้ทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะเรียงกันเป็นชั้นหรือเป็นวงบน
ฐานรองดอก  
1. วงกลีบเลี้ยง (Calyx) แต่ละกลีบเรียกว่า กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุด  
มักมีสีเขียวเนื่องจากเจริญมาจากใบ ทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันอันตรายแก่ดอกตูมและช่วยในการสังเคราะห์
ด้วยแสง มีทั้งดอกที่กลีบเลี้ยงแยกจากกันและดอกที่กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
2. วงกลีบดอก (Corolla) แต่ละกลีบเรียกว่า  กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัด
จากกลีบเลี้ยงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม ทำหน้าที่ล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสมเกสร มีทั้งดอกที่
กลีบดอกแยกจากกันและดอกที่กลีบดอกเชื่อมติดกัน
3. วงเกสรเพศผู้ (Stamen) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เกสรเพศผู้มีหลายอัน
เรียงกันเป็นชั้น เป็นส่วนของดอกที่จำเป็นในการสืบพันธุ์  ประกอบด้วย
- อับเรณู (Anter) เป็นโครงสร้างที่อยู่ปลายสุดของก้านชูอับเรณู
- ก้านชูอับเรณู (Filament) มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ทำหน้าที่ชูอับเรณู
- ละอองเรณู (Pollen grin) อยู่ภายในอับเรณู
4. วงเกสรเพศเมีย (Pistil or carpel) เป็นส่วนที่อยู่ในสุดของดอก แต่ละดอกส่วนใหญ่จะ
มีเกสรเพศเมียเพียง 1 อัน เป็นส่วนของดอกที่จำเป็นในการสืบพันธุ์ ประกอบด้วย
- รังไข่ (Ovary) มีลักษณะพองโต ภายในรังไข่มีไข่หรือ ออวุล
- ก้านเกสรเพศเมีย (Style) มีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างรังไข่และยอด
  เกสรเพศเมีย
- ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดมักมีน้ำเหนียว ๆ ทำหน้าที่จับ
   ละอองเรณูของเกสรเพศผู้
นอกจากส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วนแล้วดอกยังมีส่วนประกอบอื่นอีก เช่น
* ฐานรองดอก (Receptacle) เป็นส่วนติดต่อกับก้านดอก โครงสร้างนี้มีขนาดใหญ่กว่า
ก้านใบ มีทั้งรูปแบน เว้ารูปถ้วย หรือโค้งนูน
* กลีบประดับ (Bract) เป็นส่วนล่างสุดของฐานรองดอก มีลักษณะเป็นแผ่นแบน เรียว
ขนาดเล็ก พบในพืชบางชนิด
* ก้านดอก (Peduncle) ทำหน้าที่ชูดอกให้ติดกับกิ่ง
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ส่วนประกอบของดอก
Parts of Flower

เกสรเพศผู้ (Stamen)

เกสรเพศเมีย (Pistil)

ก้านชูอับเรณู (Filament)

ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma)
ก้านเกสรเพศเมีย (Style)

อับเรณู (Anther)

รังไข่ (Ovary)

ฐานรองดอก (Receptacle)
กลีบดอก (Petal)
กลีบเลี้ยง (Sepal)

ก้านดอก (Peduncle)

ริ้วประดับ (Bract)
ภาพที่ 27  ส่วนประกอบของดอก
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ตำแหน่งของรังไข่
Position of Ovary
ชนิดของรังไข่ เป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ ในการจำแนกชนิดพรรณพืช แบ่งออกเป็น
1. รังไข่เหนือวงกลีบ (Superior ovary)
* เป็นดอกที่วงกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าฐานของรังไข่
และไม่เชื่อมติดกับรังไข่
* ตัวอย่าง : ดอกพริก ดอกมะเขือ
2. รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (Half-inferior ovary) 
* เป็นดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่บริเวณปลายฐานรองดอก และ
อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางรังไข่
* ตัวอย่าง : ดอกกุหลาบ
3. รังไข่ใต้วงกลีบ (Inferior ovary) 
* เป็นดอกที่ส่วนฐานรองดอกเจริญหุ้มรังไข่ ไว้ทั้งหมด กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ 

ติดอยู่บนปลายสุดของฐานรองดอกเหนือรังไข่
* ตัวอย่าง : ดอกฝรั่ง ดอกพลับพลึง

รังไข่

A

รังไข่

    B

   

รังไข่

  

     C

ภาพที่ 28  ตำแหน่งของรังไข่
      A : รังไข่เหนือวงกลีบ

          B : รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ               C : รังไข่ใต้วงกลีบ
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ชนิดของดอก
Types of Flower
จำแนกตามส่วนประกอบสำคัญของดอก

* ดอกสมบูรณ์ (Complete flower) หรือดอกครบส่วน คือ ดอกที่มีส่วนประกอบของดอก
ครบทั้ง 4 วงในดอกเดียวกัน เช่น ชบา พู่ระหง กุหลาบ มะเขือ
* ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete flower) หรือดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกที่มีส่วนประกอบ
ของดอกไม่ครบทั้ง 4 วง เช่น ดอกหน้าวัว (ขาดกลีบเลี้ยงและกลีบดอก) 

จำแนกตามลักษณะของเพศ

* ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) คือดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียใน
ดอกเดียวกัน เช่น ดอกตำลึง พู่ระหง และกุหลาบ
* ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) คือดอกที่มีเพียงเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมีย
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้เรียกดอกเพศผู้ ดอกที่มีเฉพาะเกสร
เพศเมียเรียก ดอกเพศเมีย ดอกที่ ไม่มีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียเรียก ดอกเป็นกลางหรือ
ดอกเป็นหมัน และหากในพืชต้นหนึ่ง ๆ มีดอกสมบูรณ์เพศหรือมีทั้งดอกเพศผู้และดอก
เพศเมียในต้นเดียวกัน แม้จะต่างดอกหรือต่างช่อดอก เรียกพืชต้นนั้นว่า พืชกะเทย 

ได้แก่ ข้าวโพด(ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกต่างช่อดอก) มะพร้าว(ดอกเพศผู้และเพศเมีย
ต่างดอกในช่อเดียวกัน) ตำลึง ฟักทอง (ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกดอกกัน) ส่วนพืชที่
มีดอกเพียงเพศเดียวทั้งต้น เรียกพืชเพศแยก เช่น ส้มแขก มะเดื่อ ตาล

จำแนกตามลักษณะสมมาตรของดอก

* ดอกสมมาตรแบบรัศมี (Regular flower) คือ ดอกที่ส่วนประกอบของดอกเรียงตัวอย่าง
สม่ำเสมอ กลีบเลีย้ งหรือกลีบดอกขนาดเท่า ๆ กัน สามารถแบ่งผ่านจุดศูนย์กลางออกเป็น
สองส่วนเท่ากันโดยผ่าได้หลายแนวตามแนวรัศมีของดอก เช่น จำปี บัว ชบา
* ดอกสมมาตรครึ่งซีก (Irregular flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบของดอกมีขนาด
ไม่เท่ากัน การจัดระเบียบของดอกไม่เป็นรัศมี ถ้าผ่าเป็นสองซีกให้เหมือนกันจะสามารถ
ผ่าได้เพียงแนวเดียวเท่านั้น เช่น ดอกกล้วยไม้ ชงโค อัญชัน 
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จำแนกตามจำนวนดอกบนก้านดอก

* ดอกเดี่ยว (Solitary flower)เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เพียงดอกเดียว ในแต่ละข้อ
ของกิ่งหรือลำต้น เช่น  ชบา  จำปี   การะเวก
* ดอกช่อ (Inflorescence flower)เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน
อาจประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆหลายดอก ลักษณะการติดของดอกทำให้เกิดช่อดอกแบบ
ต่าง ๆ กัน เช่น ดอกเข็ม ดอกโสกน้ำ ถั่ว

ชนิดของช่อดอก  
Types of Inflorescence flower
ช่อดอกมีแบบต่างๆ ดังนี้
* ช่อเชิงลด (Spike) ช่อดอกที่ดอกย่อยไม่มีก้าน
* ช่อกระจะ (Raceme) ช่อดอกที่ดอกย่อยมีก้าน
* ช่อเชิงหลั่น (Corymb) ช่อดอกที่ดอกย่อยส่งก้านยาวออกไปอยู่ในระดับเดียวกัน
* ช่อหางกระรอก (Catkin) ช่อดอกแบบ spike แต่ดอกมักจะมีเพศเดียว ช่อเกิดบนกิง่ ห้อยลง
* ช่อเชิงลดมีกาบ (Spadix) ช่อแบบ spike ที่มีดอกแยกเพศ ติดอยู่กับแกนขนาดใหญ่ มี
กาบหุ้ม ช่อดอก (Spathe) 
* ช่อซี่ร่ม (Umbel) ช่อดอกที่ก้านดอกย่อยทุกดอกยาวเท่ากัน และออกจากจุดเดียวกัน
* ช่อกระจุก (Cyme) ช่อดอกแตกแบบ dichasium ก้านดอกย่อยเจริญขึ้นมาเกือบอยู่ ใน
ระดับเดียวกัน
* ช่อกระจุกแน่น (Head) ช่อดอกที่ดอกอัดแน่นอยู่บนฐานดอกรูปถ้วยหรือรูปจาน
* ช่อกระจุกซ้อน (Dichasium) ช่อดอกที่ปลายช่อดอกย่อยแตกออกเป็นจำนวน 3 ดอก
* ช่อกระจุกแยกแขนง (Cymose panicle) ช่อดอกที่แตกแขนง
* ช่อแขนง (Panicle) ช่อดอกที่มีช่อดอกย่อย แตกออกอีกหลายชั้นย่อย 
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               ช่อเชิงลด                      ช่อกระจะ                       ช่อเชิงหลั่น

            ช่อหางกระรอก                ช่อเชิงลดมีกาบ                      ช่อซี่ร่ม

               ช่อกระจุก                  ช่อกระจุกแน่น                     ช่อกระจุกซ้อน

                          ช่อกระจุกแยกแขนง                       ช่อแขนง
ภาพที่ 29 ชนิดของช่อดอก
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ผล
fruit
ผลเจริญมาจากรังไข่หลังจากที่เกิดการปฏิสนธิแล้ว ผนังรังไข่เจริญไปเป็นเปลือกผลหรือ      
ผนังผล (pericarp) 

ผนังผลแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

* ผนังผลชั้นนอก (Exocarp) เป็นเปลือกชั้นนอกสุด ส่วนมากมักเหนียวและเป็นมัน
ประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว หรือเซลล์หลายชั้น
* ผนังผลชั้นกลาง (Mesocarp) เป็นชั้นถัดจากเปลือกเข้ามาด้านใน มักเป็นเนื้ออ่อนนุ่ม
หนามากและฉ่ำน้ำ บางชนิดเป็นเส้นเหนียว ๆ เช่น กาบมะพร้าว 
* ผนังผลชั้นใน (Endocarp) เป็นชั้นในสุดอยู่ติดกับเมล็ด อาจมีลักษณะแข็งมาก 
ผลบางชนิดมีผนังผลชั้นนอกและผนังผลชั้นกลางรวมติดกันเป็นเนื้อเดียว เรียกรวมชั้นนี้เป็น
exocarp เช่น มะเขือเทศ กล้วย มะละกอ แตงกวา

ผลประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ก้านผล (Pedicel)
ผนังผลชั้นนอก (Exocarp)
ผนังผลชั้นกลาง (Mesocarp)
ผนังผลชั้นใน (Endocarp)
เมล็ด (Seed)

               

ภาพที่ 30  ส่วนประกอบของผล
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ประเภทของผล
Classification of Fruit
ผล มี 3 ประเภทดังนี้ คือ

1.  ผลเดี่ยว (Simple fruit)

* ผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรเพศเมียอันเดียว
* ตัวอย่าง : มะม่วง 

2.  ผลกลุ่ม (Aggregate fruit)

* ผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรเพศเมียหลายอันแยกจากกัน เมื่อเจริญเติบโตเป็นผล
จะเบียดกันเป็นกลุ่มหรือกระจุกมีลักษณะคล้ายผลเดี่ยวหนึ่งผล
* ตัวอย่าง : น้อยหน่า กระดังงา สตรอเบอร์รี่ 

3.  ผลรวม (Multiple fruit)

* ผลที่เกิดจากดอกหลายดอก(ดอกช่อ)ซึ่งเบียดกันแน่นบนก้านดอก เมื่อเป็นผลดูคล้ายผล
เดี่ยวขนาดใหญ่
* ตัวอย่าง : ขนุน สาเก ยอ สับปะรด

                           A                                             B

C
ภาพที่ 31 ประเภทของผล
     A : ผลเดี่ยว                   B : ผลกลุ่ม                   C : ผลรวม
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ชนิดของผล Types of Fruit
ผลสด (Fleshy fruit)
ผลสด (Fleshy fruit) เป็นผลเนื้อนุ่ม มีหลายชนิด คือ
ตารางที่ 2  ผลสดประเภทต่าง ๆ

1. ผลเมล็ดแข็ง (Drupe)
ผลสดที่มีเมล็ดเดียว ผนังผลชั้นกลางเป็นเนื้อนุ่ม 
ผนังผลชั้นในแข็ง 
ตัวอย่าง : มะปราง มะม่วง มะกอก พุทรา
2. ผลมีเนื้อหลายเมล็ด (Berry)
ผลสดที่มีเมล็ดหลายเมล็ด เนื้อผลอ่อนนุ่ม ผนังชั้นนอก
ที่เป็นเปลือกมีลักษณะอ่อนนุ่มเช่นเดียวกัน
ตัวอย่าง : มะละกอ มะเขือเทศ
3. ผลแบบส้ม (Hesperidium)
ผลที่ผนังชั้นนอกมีต่อมน้ำมันจำนวนมาก ผนังชั้นกลาง
อ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ำสีขาว ผนังชั้นในมีลักษณะเป็น
เยื่อบาง และมีบางส่วนของชั้นนี้แปรรูปเป็นถุงน้ำเพื่อ
สะสมน้ำตาลและกรดมะนาว
ตัวอย่าง : ส้ม มะนาว
4. ผลแบบแตง (Pepo) 
ผลที่เจริญมาจากรังไข่ ใต้วงกลีบ ผนังชั้นนอกแข็งและ
เหนียว ผนังชั้นกลางและผนังชั้นในหนาอ่อนนุ่ม
ตัวอย่าง : ฟัก แตงโม บวบ น้ำเต้า
5. ผลแบบแอปเปิ้ล (Pome)
ผลที่เจริญมาจากรังไข่ ใต้วงกลีบ เนื้อส่วนที่รับประทาน
เป็นส่วนของฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเนื้อ
ของผล
ตัวอย่าง :  แอปเปิ้ล สาลี่ ชมพู่
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ผลแห้ง (Dry fruit)
ผลแห้งแก่ไม่แตก (Dry indehiscent fruit)
ตารางที่ 3  ผลแห้งแก่ ไม่แตกประเภทต่าง ๆ
 
 1. ผลแห้งเมล็ดล่อน (Achene)

ผลเดี่ยวหนึ่งเมล็ดขนาดเล็ก เปลือกผลบางและแยก
จากเปลือกหุ้มเมล็ด แต่ละผลอยู่บนฐานรองดอกที่มี
ขนาดใหญ่
ตัวอย่าง : ผลทานตะวัน บัว

2. ผลธัญพืช (Grain)
ผลเดี่ยวหนึ่งเมล็ด เปลือกแข็งและเชื่อมติดแน่นกับ
เปลือกหุ้มเมล็ด
ตัวอย่าง : พืชวงศ์หญ้า ข้าว
3. ผลเปลือกแข็ง (Nut)
ผลที่มีเปลือกแข็ง หนาเป็นมัน เมล็ดอยู่หลวมๆภายใน
ตัวอย่าง : เกาลัด
4. ผลปีกเดียว (Samara)
เปลือกผลแผ่ออกเป็นปีกยาว หรือผลมีปีกกลมล้อมรอบ 

ภายในมีเมล็ดเดียว
ตัวอย่าง : ประดู่ ยางนา
5. ผลปีกเดียวแฝด (Double samara)
ผลปีกเดียว 2 อันเชื่อมติดกัน แต่ละผลมีเมล็ดเดียว
ตัวอย่าง : ผลก่วม
6. ผลแตกสองครั้ง (Schizocarp)
ผลที่มาจากเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน แต่เมื่อแก่เต็มที่
จะแยกจากกันโดยมีก้านยึดผลอยู่เรียกว่า ซีกผล แต่ละ
ซีกผลจะมีเมล็ด 1 เมล็ด 
ตัวอย่าง : เช่น ผักชี ยี่หร่า
7. ผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย (Acorn)
ผลเปลือกแข็งที่มีกาบรูปถ้วยหุ้ม
ตัวอย่าง : ก่อหิน
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ผลแห้ง (Dry fruit)
ผลแห้งแก่แตก (Dry dehiscent fruit)

ตารางที่ 4  ผลแห้งแก่แตกประเภทต่าง ๆ

1. ฝักแตกแนวเดียว (Follicle)
ผลที่มีหลายเมล็ด เมื่อแก่ผลจะแตกตามแนวตะเข็บ
เพียงด้านเดียว มักแตกทางด้านหลัง
ตัวอย่าง : สำโรง จำปา
2. ฝักแบบถั่ว (Legume) 
ผลของพืชวงศ์ถั่ว เกิดจาก 1  carpel มักจะแตกตาม
รอยตะเข็บ ทั้ง สองด้าน
ตัวอย่าง : ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
3. ผลแตกแบบฝัก (Silique)
ผลเกิดจาก 2  carpel ซึ่งติดกัน เมื่อแก่แตกออกเป็น
2  ซี ก จากก้ า นไปยั ง ปลายมั ก มี ผ นั ง บางๆ กั้ น กลาง
เหลืออยู่ 
ตัวอย่าง : ต้อยติ่ง ผักกาด
4. ผลแห้งแตก (Capsule)
ผลที่เกิดจากเกสรเพศเมียที่มีหลายรังไข่เชื่อมติดกัน 

เปลือกผลเมื่อแห้งจะแตกออก
ตัวอย่าง : ทุเรียน อินทนิล
5. ผลแตกเป็นช่อง (Poricidal capsule)
ผลที่แตกเป็นช่องเล็กให้เมล็ดออกที่ปลายผล 
ตัวอย่าง : ฝิ่น
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เมล็ด
Seed
เมล็ด คือ ไข่ที่เจริญขึ้นมาหลังจากที่ ได้รับการปฏิสนธิแล้ว สามารถงอกเป็นต้นใหม่ ได้
ประกอบด้วย
* เปลือกเมล็ด (Seed coat)
* เอนโดสเปิร์ม (Endosperm) เป็นเนื้อเยื่อที่เก็บสะสมอาหาร   เอมบริโอในเมล็ดของพืช
บางชนิดอาจไม่มีเอนโดเสปิร์ม 
* เอมบริโอ (Embryo) เป็นต้นอ่อนอยู่ในเมล็ด ประกอบด้วย
- ใบเลี้ยง (Cotyledon) คือใบแรกของต้นอ่อน
เอมบริโอ
- ลำต้นเหนือใบเลี้ยง  (Epicotyl) คือ ส่วนที่อยู่
เหนือ ใบเลี้ยง ขณะอยู่ในเมล็ด ส่วนนี้จะเจริญ
เป็นยอดอ่อน
- ลำต้นใต้ ใบเลี้ยง (Hypocotyl) คือ ส่วนที่อยู่ ใต้
ใบเลี้ยง ขณะอยู่ ในเมล็ด ส่วนนี้จะเจริญเป็น
ลำต้น
- รากแรกเกิด (Radicle) คือ ส่วนที่อยู่ล่างสุดจะ
เปลือกเมล็ด
เจริญเป็นรากแก้ว
                                                                      ภาพที่ 32  ส่วนประกอบของเมล็ด

ภาพที่ 33 พัฒนาการของรังไข่หลังการปฏิสนธิ
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      จากลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของพืชโดยเฉพาะพืชที่มีดอกหรือเรียกว่าพืชดอก
(angiosperm หรือ flower plant) สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon)
2. พืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledon)
ตารางที่ 5  ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
      ลักษณะ                    พืชใบเลี้ยงเดี่ยว                          พืชใบเลี้ยงคู่
ใบ

ใบโดยทั่วไปมีเส้นใบเรียงแบบขนาน
ขอบเรียบ หายากที่มีก้านใบ มักพบ
ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ไม่มี
หูใบ

ใบโดยทั่วไปมีเส้นใบเป็นร่างแห ขอบ
เรี ย บหรื อ จั ก มั ก มี ก้ า นใบ หายากที่
ก้านใบเป็นกาบ มักจะมีหูใบ

ดอก

ดอกมีส่วนต่าง ๆ เป็น 3 หรือทวีคูณ
ของ 3

ดอกมีส่วนต่าง ๆ เป็น 4 หรือ 5 หรือ
ทวีคูณของ 4 หรือ 5

ต้นอ่อน

ต้นอ่อนมีใบเลี้ยง 1 ใบ

ต้นอ่อนมีใบเลี้ยง 2 ใบ

ลำต้น

มีข้อปล้องชัดเจน

มีข้อปล้องไม่ชัดเจน

ราก

ระบบรากฝอย

ระบบรากแก้ว

ลักษณะของ
ต้นพืช

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื ช ล้ ม ลุ ก ไม้ เ นื้ อ อ่ อ น
บางครั้งพบเป็นไม้ต้น ได้แก่ ปาล์ม

มีหลายลักษณะทั้งพืชล้มลุกและพืชมี
เนื้อไม้

ตัวอย่างพืช

หมาก มะพร้าว รังไก่ สาคู กะพ้อ

มะม่วง ทุเรียน ลองกอง เงาะ
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บทที่ 3
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้
การที่จะทำความรู้จักกับพรรณไม้ต่าง ๆ นั้น ก็ต้องอาศัยการสำรวจพรรณไม้เป็นหลักใหญ่
แม้ว่าจะได้มีการสำรวจพรรณไม้กันมาในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สิ้นสุด
เพราะพื้นที่ป่าของประเทศไทยประกอบขึ้นด้วยพรรณไม้มากมายหลายชนิด คาดกันว่าเฉพาะพืชดอก
ประเภทเดียว ก็มี ไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิดแล้ว ถ้าต้องการจะทราบจำนวนชนิดของพรรณไม้ ในท้องที่
ต่าง ๆ ก็จะต้องสำรวจพร้อมทั้งการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ แล้วนำมาวิเคราะห์หาชื่อ
การศึกษาพรรณไม้ นอกจากการศึกษาในพื้นที่ที่พืชอาศัยอยู่แล้ว เรียกว่า การศึกษาภาค
สนาม เป็นงานที่ต้องใช้เวลา การสำรวจในแต่ละพื้นที่ ใช่ว่าจะไปครั้งเดียวแล้วได้พรรณไม้ครบทุกชนิด
พรรณไม้ที่ศึกษา จะต้องเป็นกิ่งที่มีทั้งใบ ดอกหรือผลติดอยู่ ดังนั้นการเข้าไปแต่ละครั้งพรรณไม้บางชนิด
อาจไม่ติดดอกหรือติดผล ต้องเฝ้าติดตามคอยฤดูกาลที่ออกดอกติดผล การสำรวจพรรณไม้จึงต้องหมั่น
สำรวจ จึงจะได้พรรณไม้จำนวนมากชนิดเท่าที่จะมากได้ (ก่องกานดา ชยามฤต, 2545)
นอกจากนี้ การศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อาจกระทำได้ ไม่สะดวกต้องนำกลับมาศึกษาในห้อง
ปฏิบัติการ ตัวอย่างพืชที่สามารถเก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาได้นาน ๆ ก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน เพราะพืชบางชนิดเก็บรวบรวมยาก หายาก หรือพบน้อยใกล้สูญพันธุ์
ดังนั้น การเก็บรักษาตัวอย่างพืช จึงไม่ ใช่เพียงแค่ตัดกิ่งไม้นำมาทำให้แห้งหรือดองก็จะเป็น
ตัวอย่างพืชที่ดี ได้ แต่ตัวอย่างพืชที่ดีต้องมีข้อมูลตั้งแต่การบันทึกข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามอย่าง
ละเอียด การเลือกเก็บชิ้นส่วนของพืชที่ครบสมบูรณ์ ทำให้สามารถเป็นตัวแทนของพืชชนิดนั้น ๆ ได้ รวม
ถึ ง การเก็ บ รั ก ษาและการวิ เ คราะห์ ช นิ ด ต้ อ งกระทำอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการที่ เ ป็ น สากลและมี
มาตรฐาน จึงจะถือว่าเป็นตัวอย่างพืชที่ดี มีคุณค่าสามารถนำมาอ้างอิงหรือใช้เป็นตัวอย่างเพื่อการ      
เทียบเคียงในการตรวจวิเคราะห์พรรณพืชครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้

1. เพื่อนำมาวิเคราะห์หาชื่อที่แน่นอน
2. เพือ่ ทราบจำนวนชนิดของพืชในท้องที่ต่าง ๆ ที่สำรวจ
3. เพือ่ เก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ไว้เทียบเคียงในการตรวจวิเคราะห์หาชื่อพรรณไม้
ในครั้งต่อไป
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4. เพื่อเป็นการทราบถึงจำนวนประชากร ถิ่นกำเนิด และเขตการขยายพันธุ์ของพรรณไม้
5. เป็นการรวบรวมจำนวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกี่ชนิด

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้

1. แผงอัดพรรณไม้ พร้อมด้วยเชือกรัด แผงนี้อาจทำง่ายๆด้วยไม้ ไผ่ โดยผ่าเป็นซีกแล้วสาน
แบบขัดแตะหรืออาจทำด้วยไม้อื่น หรือทำด้วยลวดเหล็กอื่น ๆ ก็ ได้ เพื่ออัดพรรณไม้ ให้เรียบอยู่ตัวไม่
หงิกงอเมื่อแห้ง แผงนี้มีขนาดประมาณ 12  x 18 นิ้ว หนึ่งคู่ประกอบเป็นแผงในการเก็บรักษาพรรณไม้
เพื่อเป็นการประหยัดและทุ่นแรงงาน ควรใช้ ไม้ ไผ่ เพราะหาได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปประกอบกับการมีน้ำหนัก
เบา แม้จะไม่เป็นการถาวร แต่ก็ ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับแผงทำด้วยลวดเหล็ก
2. กระดาษอัดพรรณไม้ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ในการประกอบอัดพรรณไม้ ในแผงเพื่อ
กระดาษจะได้ดูดซึมความชื้นจากพรรณไม้
3. กรรไกรตัดกิ่ง ใช้ตัดกิ่งไม้จากลำต้นและตกแต่งกิ่งเมื่ออัด ในการเก็บพรรณไม้ควรมีมีด
คม ๆ ติดไปด้วย นอกจากนี้พลั่วมือบางครั้งจำเป็นสำหรับขุดพรรณไม้ที่ต้องการทั้งรากหรือหัวใต้ดินด้วย
4. ถุงพลาสติกสำหรับใส่พรรณไม้เ มื่อเก็บจากต้นแล้วขณะเดินป่า จะป้องกันพรรณไม้
เหี่ยวแห้งก่อนอัดในแผงได้อย่างดี ควรมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็ก สำหรับใส่ชิ้นส่วนพืชขนาดเล็ก หรือ
บอบช้ำง่าย และขนาดใหญ่สำหรับใส่ตัวอย่างพืชรวม ถ้าเป็นพืชที่มีลักษณะอ่อนนุ่มเสียหายง่ายไม่ควร  
ใส่ถุงเดียวกับพืชที่มีเนื้อไม้แข็งแรง หรือมีหนาม
5. ดินสอดำอย่างดี ในการบันทึกข้อความควรใช้ดินสอดำดีกว่าปากกา เพราะเวลาฝนตก
เปียกน้ำ หรือโดนยางไม้จะไม่เปรอะเปื้อนหรือจางไป
6. สมุดบันทึก อาจทำเป็นสมุดพิเศษที่ออกแบบสำหรับการเก็บพรรณไม้ โดยเฉพาะ
7. กระดาษบันทึกข้อมูล มีรายละเอียดดังภาพ
  
ท้องที่ (locality).......................................................................................................................
ความสูง (altitude)............................................. วันที่ (date)............................................
ชื่อพื้นเมือง (local name)....................................................................................................
บันทึก (note).........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ชื่อผู้เก็บ (collecter)..........................................หมายเลข (no.)........................................
ภาพที่ 34  กระดาษบันทึกข้อมูล 
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รายละเอียดในการบันทึก มีดังนี้
1. ท้องที่ที่เก็บ (locality) โดยระบุจังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องที่ ป่า ฯลฯ
2. ความสูงจากระดับน้ำทะเล (altitude) ใช้วัดความสูงจากระดับน้ำทะเล วัดขณะที่เก็บ
พรรณไม้จากระดับนั้น ๆ ในปัจจุบันนิยมบันทึกตำแหน่งพิกัดจากเครื่อง GPIS
3. วันที่ (date) หมายถึง วัน เดือน ปี ที่เก็บพรรณไม้ ทำให้ทราบถึงฤดูกาลออกดอกออกผล
ของพรรณไม้นั้น ๆ ด้วย
4. ชื่อพื้นเมือง (local name หรือ vernacular) คือ ชื่อที่เรียกพรรณไม้นั้นในท้องที่นั้นๆ
ควรสอบถามชื่อจากชาวบ้านแถบนั้น
5. บันทึก (note) ควรบันทึกข้อมูลที่สอบถามจากคนในพื้นที่ และข้อมูลที่คาดว่าจะไม่
สามารถมองเห็นจากตัวอย่างอัดแห้ง หรือการดองได้ เช่น สี กลิ่น ยาง ดังต่อไปนี้
5.1 ชนิดป่า เช่น ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ฯลฯ ขึ้นตามสันเขา หุบเขา ริมห้วย 
5.2 จำนวนประชากรพืชว่ามีมากน้อยเพียงใด
5.3 ลักษณะของพรรณไม้ ตั้งแต่ลักษณะของลำต้น ใบ ดอก ผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
คือ
5.3.1 วิสัยพืช เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย หรือไม้ล้มลุก บอกส่วนสูงโดยประมาณ
ถ้าเป็นไม้ต้นบอกขนาดโดยวัดรอบต้นสูงจากดิน 1.30 เมตรไว้ด้วย
5.3.2 ลำต้น ตรง คด มีพูพอน รากค้ำจุน รากหายใจ ฯลฯ
5.3.3 เปลือก บันทึกเป็นสองลักษณะ 
- เปลือกชั้นนอกสีอะไร เรียบ ขรุขระ แตกเป็นร่อง หรือล่อนเป็นสะเก็ด 

สะเก็ดเป็นแผ่นบาง หนา ฯลฯ
- เปลือกชั้นในเมื่อสับดูสีอะไร มีกลิ่นอย่างไร มีน้ำยางหรือไม่ ถ้ามีสีอะไร 

ข้นหรือใส
5.3.4 ใบ ตามปกติลักษณะของใบย่อยบ่งชัดอยู่ ในตัวเองแล้ว ข้อที่ควรบันทึกก็คือ
สีของใบอ่อน และใบแก่ที่จวนจะร่วง หรือหากมีข้อสังเกตอื่นที่เมื่อใบแห้งแล้วจะมองไม่เห็นก็ให้บันทึกไว้
ด้วย 
5.3.5 ดอก สีของดอก กลิ่น ดอกไม้บางชนิดไม่มีกลิ่น แต่อาจมีแมลงตอมอยู่ ก็
ควรบันทึกไว้ด้วย
5.3.6 ผล ส่วนมากผลไม้เมื่ออ่อนสีเขียว หากเป็นสีอื่น ก็ควรบันทึกไว้ด้วย แต่เมื่อ
แก่หรือสุกจะมีสีต่างจากสีของผลอ่อน ต้องบันทึกไว้ นอกจากนี้ก็มีกลิ่นและรส รับประทานได้หรือไม่
หรือเป็นพิษ
5.3.7 ประโยชน์ หากทราบว่ามีการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของพรรณไม้
นี้ ควรบันทึกไว้ด้วย
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6. ชื่อผู้เก็บและหมายเลข (collecter และ no.) ให้ลงชื่อผู้เก็บและหมายเลขเรียงตามลำดับ
ไว้ ผู้เก็บแต่ละคนใช้หมายเลขของตนติดต่อกันไปไม่ว่าจะเดินทางไปเก็บในท้องที่ใด เช่น สมศรี เจริญชัย
1 หรือ Charoenchai, S. 1 เป็นต้น

วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้

การตรวจหาชื่อพรรณไม้ (Identification) นั้น ต้องอาศัยลักษณะต่าง ๆ ของใบ ดอก และผล
เป็นหลักสำคัญ ส่วนมากตรวจจากส่วนประกอบต่างๆของดอกและผล คือ จำนวน ลักษณะ ขนาดของ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย รังไข่ กลีบดอกและกลีบเลี้ยง ลักษณะและขนาดของผล พืชบางชนิดมี
ลักษณะเด่นชัด สามารถตรวจหาชื่อได้ (identify) เพียงแต่เห็นใบ บางชนิดต้องตรวจถึงดอกด้วย แต่บาง
ชนิดตรวจจากใบและดอกเท่านั้นยังไม่พอ ต้องอาศัยลักษณะของผลช่วยด้วยจึงจะหาชื่อได้ ดังนั้นในการ
เก็บตัวอย่างพรรณไม้ จึงต้องพยายามเก็บให้ ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ คือ มีครบทั้ง ใบ ดอก และผล เพื่อ
สะดวกในการตรวจหาชื่อ วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้นั้น แตกต่างกันตามประเภทของพรรณไม้
ประเภทไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุกบางชนิด เก็บแต่เฉพาะกิ่งที่มีดอก หรือผลติดกับใบ ขนาด
ยาวประมาณ 1 ฟุต (ดังภาพที่   36) หากช่อดอกหรือใบมีลักษณะยาวเกินหน้ากระดาษอัดก็ควรหักพับให้
พอดี ไม่ต้องตัดทิ้ง เพราะจะได้ทราบขนาดที่แท้จริง ควรเก็บใบ ดอก ผล และเนื้อไม้จากต้นเดียวกัน ข้อ
ควรสังเกตคือ
1. ใบ เลือกเก็บแต่ ใบที่สมบูรณ์ ไม่ถูกแมลงหรือสัตว์กัดทำลาย หรือใบเป็นโรคหงิกงอ ไม่
ควรเก็บใบที่เกิดตามหน่อ จากตอ หรือกิ่งที่ถูกตัดไป เพราะมักมีขนาดสัดส่วนผิดไปจากปกติ ควรเป็นใบที่
แก่จัด และเก็บมาทั้งช่อ ไม่เด็ดมาเป็นใบ ๆ ถ้าเป็นใบประกอบ เช่น ใบของเงาะ ลำไย ตาเสือ หรือยม
หิน ฯลฯ ต้องเก็บตลอดความยาวของกิ่งใบใหญ่ พร้อมทั้งใบย่อยครบทุกใบ
2. ดอก เก็บเป็นช่อ ควรเก็บให้ ได้ทั้งดอกตูมและดอกบานเต็มที่แล้ว และเก็บช่อดอกที่ติด
กับใบด้วย แต่ ไม่ใช่ดอกที่ร่วงหล่นจากต้น 
3. ผล เก็บให้ติดกับใบเช่นกัน ควรเก็บให้ ได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่จัดซึ่งติดอยู่บนต้น ไม่ควร
เก็บผลที่หล่นอยู่ใต้ต้น ถ้าผลเป็นผลแห้งขนาดใหญ่ เช่น ผลกะเบา นุ่น ช้างแหก สะบ้า หรือผลสด เช่น
มะม่วง ตังหน ก็ ให้ตากแห้งโดยฝานผ่าครึ่งตามยาว เพื่อรักษารูปทรงของผลนั้นไว้ หรืออาจใช้ดองใน
ขวดที่ ใส่แอลกอฮอล์ 70% และติดป้ายที่ขวดไว้เช่นกัน
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ประเภทไม้ล้มลุกต้นเล็กๆ เช่น หญ้า หรือพืชพวกชั้นต่ำอื่นๆ เช่น มอสส์ เฟิร์นต้นเล็กๆ

ให้เก็บทั้งต้นทั้งราก (ถ้ามี)
พรรณพืชชนิดหนึ่ง ๆ ให้เก็บตัวอย่างประมาณ 3-8 ชิ้น แล้วแต่กรณี เก็บใส่ถุงพลาสติก
เมื่อเวลาเดินสำรวจ และนำออกมาอัดในแผงอัดพรรณไม้ ถ้าเป็นไปได้ควรรีบอัดเพื่อ   พรรณไม้จะคง
ความเขียวและจัดแต่งง่าย ใบจะเรียบ แต่ถ้าไม่มีเวลาก็นำมาอัดเมื่อกลับมาถึงที่พักในตอนเย็นก็ ได้
        

                           A                        B                           C
ภาพที่ 35  การตัดกิ่งต้องตัดให้ก้านใบติดกับส่วนของลำต้น  
A. ใบเดี่ยว       B. ใบประกอบแบบขนนก       C. ใบประกอบแบบนิ้วมือ
(ที่มา : คู่มือจำแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักงานการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้)

                      A                                                               B
ภาพที่ 36  การเก็บตัวอย่างพืช
A. เก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ มีทั้งใบ ดอก หรือผล
             B. เก็บตัวอย่างพืชล้มลุก เช่น หญ้า มอสส์ และพืชขนาดเล็ก
(ที่มา : คู่มือจำแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักงานการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้)
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วิธีอัดแห้งพรรณไม้

เมื่อเก็บพรรณไม้ โดยตัดกิ่งจากต้นที่ต้องการแล้ว เขียนชื่อผู้เก็บพร้อมหมายเลขลงบนป้าย
ผูกติดไว้กับพรรณไม้ และบันทึกข้อความต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึก ในการอัดแห้งจะเรียงตัวอย่างพรรณไม้
วางลงในกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งพับเป็นคู่ ๆ จัดให้ขนาดพอดี อย่าให้เกินหน้ากระดาษและแผงอัด         
ถ้าใหญ่เกินแผงให้หักพับบ้าง เรียงให้ ใบคว่ำบ้างหงายบ้าง เพื่อจะได้เห็นลักษณะของใบทั้งสองด้านขณะ
แห้งแล้ว แล้วพลิกกระดาษแผ่นที่เป็นคู่นั้นปิดทับลงไป ระหว่างพรรณไม้ชนิดหนึ่งๆนั้นให้สอดกระดาษ
ลูกฟูกขั้นไว้เพื่อช่วยให้ความชื้นระเหยออกไปได้เร็ว เสร็จแล้วก่อนปิดแผงใช้กระดาษลูกฟูกปิดทับทั้งสอง
ด้านและผูกมัดไว้ ให้แน่น เพื่อเวลาแห้งพรรณไม้จะได้เรียบ แผงหนึ่ง ๆ อัดพรรณไม้ ได้หลายตัวอย่าง
นำแผงที่อัดแล้วนี้ตากแดด โดยให้วางตั้งแผงขึ้นทางใดทางหนึ่งตามแนวลอนทางกระดาษ    
ลูกฟูก อย่าวางนอนตามด้านราบ ทั้งนี้เพื่อให้ความชื้นในพรรณไม้ระเหยได้ง่าย การตากแดดพรรณไม้มัก
จะแห้งช้า ฉะนั้นต้องหมั่นเปิดออกตรวจ เพราะบางทีอาจมีแมลงกัดกินดอกใบอยู่ ก็เก็บออกเสีย และ
เปลี่ยนกระดาษใหม่เอากระดาษที่ชื้นออก เพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น การตากแดดนี้หากมีแดดและเอาใจ   
ใส่ดีประมาณ 3 วัน พรรณไม้ก็จะแห้ง และมีสีสดเกือบเหมือนธรรมชาติ
ถ้าในท้องที่ ใดไม่มีแสงแดด เช่น ไปตั้งที่พักในป่าดิบ หรือในฤดูฝน การทำให้พรรณไม้แห้ง
ต้องอาศัยความร้อนจากไฟช่วย ต้องทำร้านย่างสูงจากดินประมาณ 1 เมตร การตั้งแผงก็ทำเช่นเดียวกัน
กับการตากแดด การใช้ ไฟย่างต้องเอาใจใส่ดูแลอยู่เสมอ เพราะไฟอาจไหม้ติดกระดาษหรือแผงพรรณไม้
ไหม้เกรียมเสียหมด ต้องคอยหมั่นกลับแผง และใช้ ไฟให้พอเหมาะอย่าแรงเกิน เมื่อแห้งสนิทแล้ว          
ก็เลิกย่างได้ ถ้าไปในที่มี ไฟฟ้าเข้าถึงควรเอาเตาอบพรรณไม้ชนิดเคลื่อนที่ติดไปด้วยใช้หลอดไฟเป็น
อุปกรณ์ทำความร้อน ตามวิธีนี้พรรณไม้จะแห้งเร็วมาก เป็นการทุ่นเวลาและแรงงานมาก ตัวอย่าง  
พรรณไม้เมื่อทำให้แห้งได้ที่ดีแล้ว ก็เก็บรวบรวมเข้ากล่องที่พร้อมจะดำเนินการตรวจหาชื่อต่อไป
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1

3

2

4

                        A                           B                            C
ภาพที่ 37  การจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้ลงในกระดาษและแผงอัด A. 1.เล็มใบทิ้งบางส่วน 
2.พับใบ 3.ตัดตัวใบทิ้งแต่เหลือส่วนโคนไว้ 4.ตัดกิ่งทิ้ง  B.พับกิ่งเพื่อให้พอดีกับกระดาษ C.ตัดใบที่บังดอก
หรือผล 
(ที่มา : คู่มือจำแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักงานการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้)

ภาพที่ 38 แผงอัดพรรณไม้ที่มัดเรียบร้อยแล้ว
(ที่มา : คู่มือจำแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักงานการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกลักษณะพรรณไม้ที่สำรวจ
ลักษณะทางนิเวศวิทยา
..............................พืชบก
..............................พืชที่เกาะหรือเลื้อยไปตามวัตถุ
..............................พืชน้ำ  ............................ใต้น้ำ  ............................โผล่พ้นน้ำ  ............................ลอยน้ำ
..............................ขึ้นอยู่ตามขอบแหล่งน้ำที่ชื้นแฉะ
อื่นๆ..................................................................................
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
..............................ไม้ยืนต้น(ขนาดใหญ่,ไม่ใหญ่มาก)    
..............................ไม้พุ่ม(ใหญ่,กลาง,เล็ก)
..............................ไม้ล้มลุก(เหนือดิน,ใต้ดิน)...........rhizome ...........tuber ..........corm .........rootstock
..............................ไม้เลื้อย ..............................มีมือเกาะ ...........................ไม่มีมือเกาะ
ผิวลำต้น(ขน หนาม ลาย สี ฯลฯ)......................................................................................................................
รูปร่างของลำต้นตัดตามขวาง..............................................................................................................................
ยาง      ไม่มี/มี       สี............................ถ้าโดนผิวหนังเป็นอย่างไร ( คัน , แสบ )
ใบ  
ใบกว้าง..................................................................ซม.     ใบยาว.................................................................ซม.
ชนิดของใบ ใบเดี่ยว..........................................
ใบประกอบ  แบบ.........................bipinnate ........................tripinnate ........................palmate
รูปร่างของใบ............................................................................................................................................................
ขอบใบ.............................................ปลายใบ.......................................โคนใบ/ฐานใบ.........................................
หูใบ  มี/ไม่มี    ผิวใบแบบ...................................................................................................................................
สี ใบ.............................................................................................................................................................................
การเรียงตัวของใบบนลำต้น.....................................................แบบสลับ
........................................................แบบสลับระนาบเดียว............................................................แบบตรงข้าม
........................................................แบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก.........................................................แบบวงรอบ
.......................................................แบบเรียงด้านเดียว.......................................................เรียงแบบมีกาบหุ้ม
เส้นใบ...............................longitudinal parallel vein ........................................pinnately parallel vein 
..............................pinnately netted vein ...................................................dentate netted vein 
..............................palmately netted vein
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ดอก   

ผล

ช่อดอก...................................................แบบ......................................................สี..................................................
ดอกเดี่ยว.....................................................................จำนวนกลีบดอก.......................................................กลีบ
............................................................petal (กลีบดอก+กลีบเลี้ยงแยกจากกันอย่างเด่นชัด)
สีและรูปร่างของกลีบดอก.....................................................................................................................................
สีและรูปร่างของกลีบเลี้ยง....................................................................................................................................
..............................................................tepal (กลีบดอก+กลีบเลี้ยงไม่แตกต่างกัน)
และรูปร่างของกลีบดอก........................................................................................................................................
..............................เกสรเพศผู้       ไม่มี/มี   จำนวน...............................อัน(ถ้ามากก็บอกว่ามาก)
..............................เกสรเพศเมีย     ไม่มี/มี   จำนวน...............................อัน
ฤดูกาลที่ออกดอก   เดือน..............................................................................ออกตลอดปี

......................................................ผลเดี่ยว
......................................................แบบผลสด
......................drupe .......................berry..................hesperidium .....................pepo ....................pome
......................................................ผลแห้งแก่แตก
.............................follicle .............................legume .............................silique ...............................capsule
........................... poricidal ........................capsule
......................................................ผลแห้งแก่ ไม่แตก  
.............................achene ...........................grain ...................................nut  ...................................samara
.............................double samara............................................schizocarp...........................................acorn      
ลักษณะเปลือกผล...................................................................................................................................................
สีเปลือก.......................................................................................................สีเนื้อ....................................................
......................................................ผลรวม
......................................................ผลกลุ่ม
การติดผลบนลำต้น......................................................................................................................
ฤดูกาลให้ผล       ประมาณเดือน................................................        ..............................ตลอดปี
เมล็ด    
จำนวน.........................................................................................เมล็ด
ลักษณะเมล็ด...........................................................................................................................................................
รูปร่างเมล็ด..............................................................................................................................................................
ราก
......................................................ระบบรากแก้ว..........................................................................ระบบรากฝอย
รากที่ทำหน้าที่พิเศษ  ไม่มี/มี  คือ......................................................................................................................
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บทที่ 4
การจำแนกพรรณไม้เบื้องต้น
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ชนิดมีดังนี้ คือ แว่นขยาย มีด ปากคีบ และหนังสือคู่มือหรือ
หนังสือพรรณพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะฉบับที่มีรูปวิธาน (Key)

ขั้นตอนการวิเคราะห์ชนิด

1. การวิเคราะห์ระดับวงศ์

1.1 แยกพืชชั้นต่ำคือพวกเฟิร์นหรือเกี่ยวกับเฟิร์นซึ่งเป็นพืชไม่มีดอกแต่มีสปอร์ออกจาก
พืชชั้นสูง คือ พืชมีเมล็ด
1.2 สังเกตพวกพืชเมล็ดเปลือยคือพืชที่ ไม่มีดอกที่แท้จริง ไข่อ่อนจะไม่มีอะไรห่อหุ้ม โดย
ทั่วไปอับสปอร์และไข่อ่อนจะเกิดอยู่ใน strobili หรือ โครงสร้างที่คล้ายโคน (cone) 
1.3 พิจารณาพืชดอก โดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่ (dicotyledon)
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) ลักษณะที่สังเกตได้มีดังนี้คือ
พืชใบเลี้ยงคู่
- ไม้เนื้อแข็ง
- ใบโดยทั่วไปมีเส้นใบเป็นร่างแห (netted vein) ขอบเรียบหรือจัก มักมีก้านใบ
เป็นกาบมักจะมีหูใบ
- ดอกมีส่วนต่างๆ 4 หรือ 5 หรือทวีคูณของ 4 หรือ 5
- ต้นอ่อนมีใบเลี้ยง 2 ใบ
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
- ไม้เนื้ออ่อน บางครั้งพบเป็นไม้ต้นได้แก่ พวกปาล์ม กล้วย มะพร้าว
- ใบโดยทั่วไปเส้นใบเรียงแบบขนาน ขอบเรียบ หายากที่มีก้านใบ ก้านใบมักจะ
แผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นไม่มีหูใบ
- ดอกมีส่วนต่างๆ เป็น 3 หรือทวีคูณของ 3
- ต้นอ่อนมีใบเลี้ยง 1 ใบ
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เมื่อแยกได้แล้วให้พิจารณาลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
1.3.1  เป็นใบเดี่ยว หรือใบประกอบ ถ้าเป็นใบประกอบ เป็นใบประกอบชนิดใด
1.3.1.1 ใบติดแบบใด ตรงข้าม หรือเรียงสลับ
1.3.1.2 ขอบใบเรียบ หรือจัก
        
1.3.1.3 มีหูใบหรือไม่
1.3.2 ดูว่าดอกออกที่ใดเป็นแบบใด
1.3.2.1 ดอกเป็นแบบสมมาตรตามรัศมี (actinomorphic) หรือสมมาตร
ด้านข้าง (zygomorphic)
1.3.2.2 กลีบดอกแยก หรือ เชื่อมติดกัน
1.3.2.3 ส่วนต่าง ๆ ของดอกนี้มีจำนวนเท่าใด และเรียงแบบใดทั้งกลีบเลี้ยง 

กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย
        1.3.2.4 ตรวจดูเกสรเพศเมีย (gonoecium) นับจำนวนเกสรเพศเมีย (pistil) 

ก้านเกสรเพศเมีย (style)
1.3.2.5 ผ่าดอกออกตามยาวตามแกนกลางของดอก ดูตำแหน่งที่ตั้งของรังไข่ 

(overy) ว่ า เป็ น ชนิ ด ติ ด เหนื อ วงกลี บ (superior) ติ ด ใต้ ว งกลี บ 

(inferior) หรือ ดอกกึ่งใต้วงกลีบ (half- inferior) 
1.3.2.6 ดึงกลีบดอก เกสรเพศผู้ออกให้หมด แล้วตัดรังไข่ตามขวาง ตรวจ
นับจำนวนช่องในรังไข่ และจำนวนคร่าว ๆ ของไข่ (Ovule) แล้ว
ดู ว่ า placenta เป็ น แบบใด marginal, axile, parietal หรื อ 

free-central placentation บางทีไข่จะมีเพียงเมล็ดเดียว หรืออาจมี
สองสามเมล็ด ในกรณีนี้ก็ ให้วินิจฉัยว่า placenta จะเป็น basal 

หรือ pendulous
1.3.3 ผลเป็นแบบใด
ลักษณะต่าง ๆ ที่เหมือนกันหรือต่างกันของพืชเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในวงศ์พืช
ต่างๆ กัน จะทำให้วิเคราะห์พืชสู่กลุ่มวงศ์ ได้ เช่น ถ้าตัวอย่างพืชที่อยู่เป็นพืชใบเดียว ติดตรงข้าม ขอบใบ
เรียบ มีหูใบ ดอกสมมาตรตามรัศมี กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ รังไข่ติดใต้วงกลีบ พืชนั้นอาจจะเป็น
สมาชิกอยู่ ในวงศ์ Rubiaceae หรือ ถ้าพืชมีใบเดี่ยว ติดตรงข้าม ขอบใบจักเป็นคลื่น ไม่มีหูใบ กลีบดอก
เชื่ อ มติ ด กั น เป็ น 2  ปาก รั ง ไข่ ติ ด เหนื อ วงกลี บ พื ช นั้ น อาจอยู่ ใ นวงศ์ Labiatae, Acanthaceae,
Gesneriaceae หรือ Scrophulariaceae หลังจากนี้จะต้องตรวจดูลักษณะอื่น ๆ เพื่อจำแนกพืชต่อไป
ถ้าต้องการจะให้แน่ ใจว่าเราได้วิเคราะห์พืชนั้น ๆ อยู่ ในวงศ์ที่ถูกต้องแล้ว       
ก็ควรจะตรวจสอบดูกับลักษณะประจำวงศ์อีกทีหนึ่ง ซึ่งสามารถหาอ่านได้ ในหนังสือพรรณพฤกษชาติ   
อีกทั้งตัวอย่างพรรณไม้ของเราเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ เราก็สามารถใช้รูปวิธานในหนังสือวิเคราะห์ ได้
โดยเลือกรูปวิธานที่ครอบคลุมพืชทั่วไปในทุกพื้นที่
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2. การวิเคราะห์ระดับสกุล

พืชสกุลที่ ไม่รู้จัก สามารถวิเคราะห์ ได้ โดยใช้คู่มือหรือหนังสือ Flora นอกจากนี้สามารถดู
ได้จากบัญชีรายชื่อพืช (Checklist) ของพืชเฉพาะถิ่น หรือดูตัวอย่างในหอพรรณไม้ โดยดูรายชื่อสกุลใน
แต่ละวงศ์และดูท้องถิ่นของพืชควบคู่ด้วย เมื่อตรวจดูแล้ว จะได้รายชื่อพืชที่ขึ้นอยู่ ในท้องถิ่นที่สำรวจซึ่ง
จะใช้ ในการจำแนกพืชและสามารถใช้ ได้ ไปได้เรื่อย ๆ แต่ควรตรวจสอบกับเอกสารอ้างอิงด้วย เพราะ
บางสกุลอาจไม่มีตัวอย่างเก็บไว้ ในหอพรรณไม้ หรือได้รวมไว้ ในสกุลอื่น หรือแยกเป็นสกุลใหม่ ไปแล้ว
หลังจากนั้นจึงนำพืชที่สงสัยไปเทียบกับตัวอย่างพืชที่มีชื่ออยู่ในหอพรรณไม้ต่อไป

3. ระดับชนิด

การวิเคราะห์พืชสู่ชนิดนั้นก็เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ขั้นวงศ์และสกุล โดยการจดจำ
ชนิดของพืช หรือวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างพืชที่มีชื่อแล้วในหอพรรณไม้ หรือโดยการใช้
รูปวิธาน
ถ้าจะต้องใช้เอกสารอ้างอิง ก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพืชกลุ่มของเรา
เอกสารพวกนี้ ได้แก่ พวก Monograph, Rivision หรือถ้าในภูมิภาคก็จะออกมาในรูปของ Flora หรือ
Checklist

การใช้รูปวิธาน

รูปวิธานที่ ใช้ ในการวิเคราะห์พรรณไม้คือ การจัดลำดับลักษณะต่าง ๆ ของพันธุ์ ไม้ที่ต่าง ๆ
ของพันธุ์ ไม้ที่แตกต่างกันไว้ ให้เป็นระเบียบ โดยคัดเอาลักษณะที่ ไม่มี ในพรรณไม้ที่ต้องการวิเคราะห์นั้น
ออกไปคงเหลือแต่ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ ในพรรณไม้ที่กำลังวิเคราะห์อยู่นั้น ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในขั้น
สุดท้าย
รูปวิธานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า รูปวิธานแบบ Dichotomous (dichotomous key) คือ
ลักษณะที่ ใช้ผิดแผกแตกต่างกันเทียบเป็นคู่
ในทางปฏิบัติแล้วการวิเคราะห์ชื่อพรรณพืชโดยใช้รูปวิธานจนกระทั่งได้ชื่อพรรณพืชนั้น ๆ
ไปเทียบเคียงกับลักษณะรูปพรรณของตัวอย่างของพืชนั้น ๆ ที่มีชื่ออยู่แล้วในหอพรรณไม้เพื่อความ
แน่นอนอีกครั้งหนึ่งก่อน ถ้าปรากฏว่ารูปพรรณของพืชที่เราวิเคราะห์ ได้มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากลักษณะ          
รู ป พรรณของตัวอย่างพืชในหอพรรณไม้ ก็ถือได้ว่าการวิเคราะห์นั้นไม่ถูกต้อง ต้องนำไปวิเคราะห์          
อีกครั้งหนึ่ง
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