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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จัดตั้งขึ้น
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้เป็นหนึ่ง
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และได้รั บพระราชทานชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์วิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ” โดยมีภารกิจด้านการศึกษาวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่ น อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ ซึ่งให้ บริก ารแก่ครู นั กเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลา 11 ปี (ปี 2547-2559) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
ได้ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช สั ต ว์ เห็ ด โดยศึ ก ษาความ
หลากหลายของพรรณไม้ต่างๆ ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุา ไม้ปุากินได้ พืชสมุนไพร เฟิร์นและพืช
ใกล้เคียงเฟิร์น พืชวงศ์บุกบอน พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และทุเรียนพื้นบ้าน
ในการศึกษาและสํารวจด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช จะต้องมีความรู้เบื้องต้น
ด้านพฤกษศาสตร์ เกี่ย วกับ โครงสร้างภายนอกของพืช การเก็บตัว อย่างพรรณไม้ การวิเคราะห์
ตัว อย่ างพรรณไม้ ลั กษณะประจํ าวงศ์พืช ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําไปใช้
ประโยชน์ในการจําแนกพรรณไม้โดยทั่วไป ไม่ว่าพรรณไม้นั้นๆ จะเป็นพรรณไม้ในถิ่นใด ถึงแม้ว่าจะไม่
คุ้นเคยกับพรรณไม้นั้นมาก่อนเลย ถือเป็นหัวใจในการจําแนกพรรณไม้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศึกษาและสํารวจด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช จึงจําเป็นต้องให้ความสนใจกับวิชาการ
ด้านนี้พอสมควร
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้เขียนคู่มือปฏิบัติงานด้านการเก็บและ
รักษาตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเก็บและรักษาพรรณไม้ และ
เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและสํารวจด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันได้
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันได้
2) ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ
เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่วิจัย ที่ปฏิบัติงานศึกษาและสํารวจด้านความหลากหลายทางชีว ภาพ
ของพืช โดยมีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่ การจัดทําแบบฟอร์มเก็ บตัวอย่างพรรณไม้ การเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ โครงสร้างภายนอกของพืช การวิเคราะห์ตัวอย่างพรรณไม้ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจํา
เมื่อมีงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

1.2

นิยามศัพท์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ( Biodiversity หรือ Biological Diversity) หมายความ
ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มาจากคํา 2 คํา คือ Biological หมายถึง ชีวภาพ
และ diversity หมายถึง ความหลากหลาย
พรรณไม้ (trees) เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่ง (มีประมาณ 300,000 สปีชีส์) อยู่ใน
อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบน
บกและในน้ํ า เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ นื้ อ เยื่ อ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยหลายเซลล์ นิ ว เคลี ย สมี ผ นั ง ห่ อ หุ้ ม
เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับการรับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ ลักษณะพิเ ศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นก็คือการสร้างอาหารด้วยตนเองได้ โดยการสังเคราะห์แสง แต่มีพืชจําพวกปรสิตประมาณ
300 สปีชีส์ที่ไม่สังเคราะห์แสงเอง แต่เกาะดูดอาหารจากพืชชนิดอื่น
การจาแนก (Classification) คือ การจําแนกพรรณพืชขึ้นเป็นหมวดหมู่ต่างๆ การจําแนก
อย่างง่ายๆ คือ จัดพืชเป็นพวกไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา และไม้ล้มลุก หรือจัดเป็นจําพวกผักกูด จําพวกไม้
สน จําพวกพืชใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว เหล่านี้ พอจะกล่าวได้ง่ายๆ ว่าการจําแนกคือ การจัดหมวดหมู่
พืช ที่ลั กษณะคล้ ายคลึ งกันเข้าไว้ด้ว ยกัน ตามหลั กปฏิบัตินั้นพรรณพืชที่มีลั กษณะคล้ ายกันหลาย
ประการนั้นก็จัดขึ้นเป็นสกุลหนึ่ง (genus)
ตัวอย่างพรรณไม้ คือ ส่วนประกอบที่สําคัญของพืชที่ถูกทําให้แห้ง ดองฆ่าเชื้อ หรือ จัดเรียง
และเก็บในที่ที่เหมาะสม มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยนํามาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาพรรณไม้ หรือเป็นหลักฐานอ้างอิงสําหรับการศึกษาพรรณไม้ และเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชต่อไป
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บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2
เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
และส่านักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครู
ยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2538 ส่านักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะ
เป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 ประกาศใช้ จึ งเปลี่ ย นชื่อ เป็ น ส่ า นั ก วิจั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ต่ อมามีพ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7
ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อท่า
หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย อาจารย์ ข้า ราชการ บุค ลากร นั กศึ กษา บริ การทางวิช าการ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดังนี้ (ภาพที่ 2.1)

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ศูนย์วิทยาศาสตร์
และ วิยาศาสตร์ประยุกต์

สานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1. งานบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป

1. งานบริหารงานทั่วไป

2. งานวิจัยและข้อมูล
ท้องถิ่น

2. งานส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม

2. งานบริการและเผยแพร่

3. งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

3. งานเครือข่ายหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. คลินิกเทคโนโลยี

4. งานศูนย์วิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
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ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
รองผู้อานวยการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อานวยการฝ่าย
บริการวิชาการ

ผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้อานวยการศูนย์วิทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(ว่าง)

หัวหน้างานวิจัยและข้อมูล
ท้องถิ่น

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (ว่าง)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม

หัวหน้างานบริการและเผยแร่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(คลินิกเทคโนโลยี)

หัวหน้างานศูนย์วิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
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อาจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
อาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว
รองผู้อํานวยการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
รองผู้อํานวยการฝุายวิจัย

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รอง
ผู้อํานวยการฝุายบริการวิชาการ

. อาจารย์อารยา ชินวรโกมล
รักษาการผู้อํานวยการสํานักงาน

(ว่าง)

หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป

ธุรการ
นางตรึงใน ปานแก้ว
นางสาวขวัยจิต
เยาวชิรพงศ์

นางสาวมันทิราวรรณ
อุทัยวรรณ
รักษาการหัวหน้างาน
ส่งเสริมการวิจัยฯ

นักวิจัย
นางสาวมันทิราวรรณ
อุทัยวรรณ
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางวาวรอฮานา
ดาคาเฮง

(ว่าง)
หัวหน้างานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

นักวิชาการศึกษา
นางสาวริซมา สาเมาะ
นางสาวฟิตรีนา ดาราแม

นางสาวซอฟียะห์ สูแป
นางสาวซูรีนา มาแจ

นายมูฮาหมัดตายุดิน
บาฮะคีรี
หัวหน่างานศูนย์วิจัย
ความหลากลยทาง
ชีวภาพ

เจ้าหน้าที่วิจัย
นายมูฮําหมัดตายุดิน
บาฮะคีรี
นางสาวพาตีเมาะ
อาแยกาจิ
นายซูไบดี โตะโมะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนัสรี มะแน
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน
นายดอเลาะ สาและ

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
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2.2 ภาระหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
สํานักงานผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็น
หน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547
ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549 มี
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น งานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ดังนี้
2.2.1 งานบริหารงานทั่วไป โดยมีอาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว รองผู้อ่านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแลฝุายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในการบริหารงาน
ส่านักงานผู้อ่านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดท่ายุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนให้การด่าเนินงานตามภารกิจต่าง
ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ รายละเอียดของหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งการ
บริหารงาน ดังนี้
2.2.2 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์
แก้วตาทิพย์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแลฝุายงานส่งเสริมการ
วิจัยและข้อมูลท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดท่างานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจงานพัฒนานักวิจัย
งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2.2.3 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กลุ่มงานย่อยดังนี้
1) งานบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแลมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด่าเนินโครงการบริการวิชาการ อีกทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณให้ผู้ที่สนใจด่าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
2) งานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ว รองผู้อ่าน
วยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแล มีหน้าที่จัดท่าวารสารวิชาการ เพื่อเป็นเวที
เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลงานวิจัยที่
สําคัญที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้
3) งานสารวจข้อมูลตามสถานการณ์ (Poll) โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ว รอง
ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดูแล มีหน้าที่ในการสํารวจความคิดเห็น
สภาพปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ต่างๆ น่าข้อมูลจากผลการ
สํารวจที่ได้ไปหาแนวทางแก้ไข ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ น่าเสนอ สะท้อนความคิดเห็น ให้
ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ จัดเก็บผลการสํารวจเป็นฐานข้อมูลส่าหรับการสืบค้นของหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสํารวจ
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2.2.4 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี
นาถ โดยมีอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็น ผู้กํากับ
ดูแลศูนย์ฯ และนายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เป็น
ผู้ดูแลศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มีภารกิจด้านการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการวิชาการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
2.2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ ผู้อ่านวย
การศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
การบริหารจัดการโครงการประจ่าและโครงการบริการวิชาการ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และมีกลุ่มงานย่อย คือ คลินิกเทคโนโลยี โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ดูแลในตําแหน่งผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี ดูแลในเรื่องการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการในแต่ละปี การบริหารจัดการงบประมาณโครงการบริการให้ค่าปรึกษาและการลง
พื้นที่เพื่อบริการวิชาการในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.2.6 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์มานพ ทองไทย เป็นผู้อํานวยการศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ระดับปฏิบัติการ)
2.3.1 ภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (ระดับปฏิบัติการ)
ตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อสายงาน
วิจัย
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับตาแหน่ง
ปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านต่างๆ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ช่วยศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างหรือองค์ประกอบ ช่วยนักวิจัย ระดับสูง ค้นคว้าวิจัย
เรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานสํ าเร็ จ ลุล่ วงด้วยดี หรือนํา ไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผน
ดําเนินงานในด้านต่างๆ
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(2) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นต่ า งๆ เช่ น ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้ าที่ เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติ ง านได้ อย่ า งถู ก ต้ อง มี ประสิ ทธิ ภ าพ และปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่ว มกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอีย ดเกี่ ยวกับ ข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริง แก่ บุ คคลหรื อหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัย รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้ อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล เบื้องต้น และให้ บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2.3.2 ภาระหน้าที่ของความรับผิดชอบของนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
1. งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วิจัยและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ เห็ด ในแง่สัณฐาน
วิทยา (morphology) อนุกรมวิธาน (taxonomy) และนิเวศวิทยา (ecology) วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยได้ดําเนินการศึกษาวิจัย (อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งงบประมาณ กําหนดกรอบแนวคิด
วิธีการดําเนินการวิจัย ศึกษา ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือการวิจัย เก็บข้อมูล รายงาน
ความก้าวหน้า การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลงานวิจัย และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์
การนํ าผลงานวิจั ย เผยแพร่ใ นงานประชุ มวิ ช าการระดั บชาติ และนานาชาติ และการนํ า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดทําคู่มือเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ จัดทํา
บทความงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ยื่นข้อเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนําเสนอใน
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งานประชุมวิชาการ/วารสารวิชาการ มีการนําเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ
3. การบริหารจัดการงานส่งเสริมการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์วิจัย
การส่งเสริม กํากับ ติดตาม งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์วิจัยฯ โดยมี
การสนับสนุนให้มีการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยให้บรรลุตามแผนการดําเนินงาน และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย และจัดทําฐานข้อมูลด้านการวิจัยศูนย์วิจัยฯ
4. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี 2 กิจกรรม 1) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับ
มอบหมายในการเบิ กจ่ า ยงบประมาณค่า อาหารว่างพร้อ มเครื่อ งดื่ม จัด เตรี ยมอาหารว่ างพร้อ ม
เครื่องดื่ม และของรางวัล 2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน เงินรางวัลในการประกวด ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2. งานจัดการประกวดการแข่งขันเทิดพระเกียรติฯ จํานวน 5
รายการ
5. โครงการบริการวิชาการ
5.1 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจั งหวัด
ยะลา โดยได้ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1. ร่วมประชุม วางแผน เพื่อกําหนดรูปแบบการ
จัดนิทรรศการ 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2.
รับผิดชอบนิทรรศการโดยประสานกับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัด ประสานร้านออกแบบปูาย 3. การดูแล
กิจกรรมบนเวทีในคืนที่รับผิดชอบ
5.2 งานบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ด้านความหากหลายทางชีวภาพ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จัดทําใบลงทะเบียน และเตรียมอุปกรณ์
5.3 โครงการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ สํ า หรั บ เยาวชนใน
ชายแดนภาคใต้ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา 2) กิจกรรม
พฤกษศาสตร์น่ารู้ โดยรับผิดชอบ เขียนข้อเสนอโครงการ เป็นวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่
เข้าร่ ว ม และการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหลั ก ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนนักศึกษา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
5.4 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมโลกของผีเสื้อ 2) กิจกรรมเห็ดเบื้องต้น โดยรับผิดชอบเป็น
วิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าร่วม และการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหลัก ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนนักศึกษา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
5.5 โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตําบลท่าสาป โดยรับผิดชอบ
เป็นวิทยากร ประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าร่วม และการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหลัก ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนนักศึกษา และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
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6. โครงการพัฒนาสื่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
6.1 กิจกรรมจัดทําหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการปีละ 1 เรื่อง
โดยเป็นฝุายเก็บข้อมูลภาคสนาม ดําเนินการเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ จําแนก เทียบเคียงตัวอย่างให้
ถูกต้อง และบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยา การใช้ประโยชน์ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด เขียนส่วน
นํ า ของหนั ง สื อ เพื่ อ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพ และดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
6.2 กิจกรรมจัดทําสื่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการปีละ 1 เรื่อง ซึ่งจะ
กําหนรูปแบบของสื่อในแต่ละปีไม่ซ้ํากัน เช่น โมเดลตัวอย่างเห็ด โปสเตอร์ หรือคู่มือการเรียนรู้
7. การให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
จัดทําบัญชีวัสดุ -ครุภัณฑ์ (เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์จัดนิทรรศการ วัสดุสํานักงาน)
จัดทําสมุดยืม-คืนวัสดุ ดําเนินการให้บริการยืม-คืนวัสดุและติดตามทวงถาม จัดเก็บสถิติจํานวนการยืม
วัสดุอุปกรณ์การใช้บริการในแต่ละเดือน
8. การให้บริการยืม -คืนหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์วิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ
จัดทําบัญชีคุมหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทําสมุดยืม -คืน ดําเนินการ
ให้บริการยืม-คืนและติดตามทวงถาม จัดเก็บสถิติจํานวนการยืม การใช้บริการในแต่ละเดือน
9. จัดทาตัวชี้วัดประกันคุณภาพระดับสถาบันและระดับมหาวิทยาลัย เขียนรายงานผล
การประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐานของตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
10. งานเฉพาะกิจตามนโยบายของสถาบันวิจัยฯ และของมหาวิทยาลัย เช่น งานประชุม
วิชาการ งาน มรย. วิชาการ หรืองานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา
ปฏิบัติตามแนวคิด ทฤษฏีทเี่ กี่ยวข้องกับงานด้านการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้

3.1 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ลักษณะทั่วไปของพรรณไม้
ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพรรณไม้
ลักษณะเด่นประจําวงศ์พรรณไม้
การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้

3.1.1. ลักษณะทั่วไปของพรรณไม้
เป็ น สิ่ งมีชีวิตกลุ่ มใหญ่ป ระเภทหนึ่ง (มีประมาณ 300,000 สปีชีส์ ) อยู่ในอาณาจักรพืช
(Kingdom Plantae) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พื ชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ํา
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่มี
อวัยวะเกี่ยวกับการรับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็คือการ
สร้างอาหารด้วยตนเองได้ โดยการสังเคราะห์แสง แต่มีพืชจําพวกปรสิตประมาณ 300 สปีชีส์ที่ไม่
สังเคราะห์แสงเอง แต่เกาะดูดอาหารจากพืชชนิดอื่น
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสิ่งมีชีวิต ในอาณาจักรพืช
1. สามารถสร้างอาหารเองได้ เพราะมีคลอโรฟิลล์
2. เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เคลื่อนไหวได้
3. มีการดํารงชีวิตแบบผู้ผลิต
4. สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีได้
5. เซลล์ มีผนังเซลล์
6. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า เพราะไม่มีระบบประสาท
7. เซลล์เป็นแบบ Eukaryotic cell (มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส)

3.1.2. ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืช
ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชเรียงตามลําดับ มีดังต่อไปนี้
ลาต้น (stem)
ลําต้น ประกอบด้วย
ข้อ (node) คือ รอยต่อเป็นระยะๆ
ปล้อง (internode) คือ ส่วนของลําต้นระหว่างข้อ
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ลําต้นของพืชดอกจะแตกต่างกันที่ขนาดอายุ และลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเรียกว่า วิสัยของ
พืช (Plant habit) ทําให้แบ่งพืชออกได้ดังนี้
ไม้ล้มลุก (herb) มีลําต้นอ่อนนุ่ม เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อไม้เพียง
เล็กน้อย ลําต้นจะตายไปเมื่อหมดฤดูเจริญเติบโต แบ่งย่อยเป็น
- พืชปีเดียว (annual) พืช มีอายุได้ 1 ปี โดยจะมีวงจรชีวิตที่ส มบูรณ์
ภายใน 1 ปี หรือ 1 ฤดูกาลแล้วจะตายไป
- พืชสองปี (biennial) พืชมีอายุได้ 2 ปี จะออกดอกในปีที่ 2 โดยมีการ
เจริญเติบโตที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ในปีที่หนึ่ง
- พืชหลายปี (perennial) พืชมีอายุได้หลายปี และมักจะออกดอกทุกปี
ไม้พุ่ม (shrub) เนื้อแข้ง ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง มักมีหลายลําต้น แต่ไม่มีลําต้น
หลัก เช่น ทรงบาดาล กระถิน ฯลฯ
ไม้ต้น (tree) เนื้อแข็ง สูง มีลําต้นเพียงหนึ่งเห็นได้ชัด เช่น ประดู่ อินทนิล มะขาม
ไม้เถา (climber) ลําต้นมีได้ทั้งที่เป็นเนื้ออ่อน และเนื้อแข็ง ลําต้นมักจะเล็กเรียว
เลื้อยพันกับไม้อื่นเพื่อพยุงลําต้น เช่น พวงชมพู รสสุคนธ์ ฯลฯ
ลําต้นนอกจากที่ติดของใบและดอกแล้ว ลําต้นอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ไปได้ ซึ่งมี
ทั้งลําต้นบนดินและลําต้นใต้ดิน คือ
ลาต้นบนดิน (aerial stem) ลําต้นของพืชส่วนมากจะเจริญอยู่บนดิน แยกเป็นชนิด
ต่างๆ คือ
- ไหล (stolon, runner) ลําต้นจะทอดราบไปตามพื้นดิน มีปล้องยาว
ราก ใบ ดอก เกิดที่ข้อ เช่น บัวบก
- ลาต้นคล้ายใบ (phylloclade) ลําต้นที่มีลักษณะและทําหน้าที่คล้าย
ใบ มีสีเขียว เช่น สลัดได
- มือพัน (stem tendril) ลําต้นเปลี่ยนไปทําหน้าที่เกาะหรือยึด กับสิ่งที่
อยู่ใกล้เคียง เช่น ตําลึง พวงชมพู ฟักทอง องุ่น ฯลฯ
ลาต้นใต้ดิน (subterranean stem) พืชบางชนิดมีลําต้นใต้ดิน ทําหน้าที่เก็บสะสม
อาหารส่วนมากมักมีปล้องสั้นๆ แยกเป็นชนิดต่างๆ คือ
- เหง้า (rhizome) ลําต้นมักขนานไปกับพื้นดิน มีปล้องและข้อสั้นๆ มีใบ
เกล็ดคลุม ที่ข้อ มีตาที่ข้อ ซึ่งจะเติบโตเป็นใบและแทงขึ้นสู่พื้นดิน เช่น
ขิง ข่า ขมิ้น ฯลฯ
- หัวแบบมันฝรั่ง (tuber) ลําต้นสูงใหญ่มีตา โดยรอบ เช่น มันฝรั่ง
- หัวแบบเผือก (corm) ล ต้นอวบอ้วน บริเวณส่วนกลางมักพองโต มีข้อ
และปล้อง สั้นๆ มีใบ เกล็ดหุ้มที่ข้อ เช่น แห้ว ฯลฯ
- หัวแบบหอม (bulb) ลําต้นตรง ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้น
หุ้มลํ าต้นไว้ บางส่ว นอาจพ้นดินขึ้นมาบ้าง ใบเกล็ดด้านนอกจะบาง
เพราะไม่มีอาหารสะสมไว้ ส่ วนในสุด เป็นลําต้นที่แท้จริง มีข้อและ
ปล้อง
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ไม้ล้มลุก (Herb)

ไม้เถา (Climber)

ไม้พุ่ม (Shrub)

ไม้ต้น (Tree)

ภาพที่ 3.1 ลักษณะวิสัยของพืช

ไหล (stolon, runner)

ลําต้นคล้ายใบ (phylloclade)

มือพัน (stem lendril)

เหง้า (rhizome)

หัวแบบมันฝรั่ง (tuber)

หัวแบบเผือก (corm)

หัวแบบหอม (bulb)

ภาพที่ 3.2 ลําต้นบนดิน (aerial stem) และลําต้นใต้ดิน (subterranean stem)
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ราก (root)
ชนิดของราก แบ่งได้ดังนี้
- รากแก้ว (primary root) เป็นรากแรกของพืชที่งอกจากเมล็ดและหยั่งลึกลงไปใน
ดินทางแนวดิ่งทําให้ต้นไม้ยืนต้นอยู่ได้
- รากแขนง (secondary root) เป็นรากที่แตกแขนงจากรากแก้วแผ่ออกไปตาม
แนวระดับ
- รากพิเศษ (adventitious root) เป็นรากที่เกิดตามใบหรือตามลําต้นทําหน้าที่
ต่างๆ กัน
นอกจากนี้ยังมีรากที่ดัดแปลงไป (modified root) คือ
- รากคาจุน (prop root) เป็นรากที่แตกจากข้อของลํา ต้นที่อยู่เหนือพื้นดินแล้วพุ่ง
ลงสู่ดิน เพื่อค้ํายันลําต้น เช่น โกงกาง เตย ไทรย้อย
- รากสังเคราะห์แสง (photosynthetic root) เป็นรากที่แตกจากลําต้นหรือกิ่งห้อย
อยู่ในอากาศส่วนปลายสีเขียว สังเคราะห์แสงได้ เช่น กล้วยไม้
- รากหายใจ (pneumatophore) เป็นรากที่แทงตั้งฉากขึ้นมาจากผิวดินเพื่ อทํา
หน้าที่หายใจ เช่น ลําพู ลําแพน ประสัก
- รากเกาะ (climbing root) เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลําต้น เกาะหลัก เสา
หรือไม้ อื่น เช่น พลู พริกไทย
- รากสะสมอาหาร (storage root) เป็นรากที่มีลักษณะอวบ อุ้มน้ํา เช่น กระชาย
แครอท

รากค้ําจุ่น (prop root)

รากหายใจ (pneumatophore)

รากเกาะ (climbing root)

รากสะสมอาหาร (storage root)
ภาพที่ 3.3 ราก (root)
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ตา (bud)
ตา ของพืชแบ่งตามตําแหน่งที่เกิดได้ดังนี้
- ตายอด (terminal bud) เป็นตาที่ปลายสุดของลําต้นหรือกิ่ง
- ตาข้าง (lateral bud) เป็นตาที่อยู่ด้านข้างของลําต้น หรืออยู่บริเวณง่ามใบ
นอกจากนี้ ตายังแบ่งตามการพัฒนาไปเป็นส่วนต่างๆ ของพืชได้ คือ
- ตาใบ (leaf bud) เป็นตาที่เจริญไปเป็นใบ
- ตาดอก (flower bud) เป็นตาที่เจริญไปเป็นดอก
- ตารวม (mixed bud) เป็นตาที่มีเนื้อเยื่อที่จะเจริญไปเป็นทั้งใบและดอก
ใบ (Leaves)
ใบ ประกอบด้วย
- แผ่นใบ (blade หรือ lamina)
- ก้านใบ (petiole หรือ leaf stalk)
- หูใบ (stipule)
แผ่นใบ (blade หรือ lamina) ลักษณะเป็นแผ่น มีขนาด รูปร่าง และเนื้อใบแตกต่างกันไป
แผ่นใบประกอบด้วย
1. เส้นกลางใบ (midrib)
2. เส้นใบ (vein)
3. ปลายใบ (apex)
4. โคนใบ (base)
5. ขอบใบ (margin)
ก้านใบ (petiole หรือ leaf stalk) ติดกับแผนใบตรงโคนใบ ยกเว้นบางชนิด ก้านใบติดลึก
มาจากโคนใบ เช่น ใบบัวและถ้าตอนโคนของก้านใบหรื อก้านใบทั้งหมดแผ่เป็นกาบหุ้มลํา ต้น เรียกว่า
กาบใบ (leaf sheath)
หูใบ (stipule) เป็นรยางค์หนึ่งคู่อยู่ที่โคนก้านใบ ใบอาจจะมีหูใบหรืออาจจะไม่มีหูใบก็ได้ พืช
บางชนิด หูใบอาจดัดแปลงไปเป็นหนาม
ชนิดของใบ
ใบ มี 2 ชนิด คือ ใบเดี่ยว (simple leaf) หรือ ใบประกอบ (compound leaves)
1. ใบเดี่ยว (simple leaf) คือ ใบที่มีแผ่นใบเดียวและมีก้านใบเดียว
2. ใบประกอบ (compound leaves) คือ ใบที่ประกอบด้วยแผ่นใบมากกว่า 1
เรียกใบเหล่านี้ว่า ใบย่อย ใบประกอบมีหลายแบบ คือ
- ใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) เป็นใบประกอบ
ที่มีใบย่อยออก 2 ข้างของแกนกลาง ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากก้านใบ ใบประกอบแบบขนนกนี้ มีทั้งที่เป็น
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เช่น ใบประกอบของต้นประดู่ ราชพฤกษ์ และใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคู่ เช่น ลิ้นจี่ เงาะ เป็นต้น
- ใบประกอบแบบขนนก แบ่งออกเป็น
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- ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้ น คื อ ใบประกอบแบบขนนกที่
แกนกลางแตกแขนงออกเป็นแกนกลางที่สอง แล้วจึงมีใบย่อยแบบขนนก
- ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น คือ ใบประกอบที่แกนกลางที่ 2
แตกออกเป็นแกนกลางที่ 3 จึงจะมีใบย่อยแบบขน เช่น ปีบ มะรุม
- ใบประกอบแบบนิ้วมือ เป็นใบประกอบที่ก้านใบย่อยทุกใบออก
จากตําแหน่งเดียวกับตรงปลายก้านใบ

ใบเดี่ยว

ใบประกอบ

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชัน้

ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่

ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น
ใบประกอบแบบนิ้วมือ
ภาพที่ 3.4 ใบและการเรียงตัวของใบ

เส้นใบ (Vein)
การเรียงตัวของเส้นใบ บนแผ่นใบ มี 2 แบบ คือ
1. เส้นใบขนาน (Parallel vein) ส่วนมากพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มี 2 แบบ
1.1 เส้นใบขนานตามความยาวของใบ (longitudinal parallel vein) คือเส้นใบที่
เรียงขนานกันตั้งแต่ฐานใบถึงปลายใบ เช่น ใบหญ้า ใบอ้อย ใบข้าวโพด
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1.2 เส้นใบเรียงขนานกันแบบขนนก (pinnately parallel vein) คือ เส้นใบที่เรียง
ขนานกันจากเส้นกลางใบไปสู่ขอบใบ เช่น ใบกล้วย ใบขิง ใบข่า ใบพุทธรักษา
2. เส้นใบร่างแห (Netted vein) มี 3 แบบ
2.1 เส้นใบร่างแหแบบขนนก (pinnately netted vein) คือ เส้นใบที่แยกจาก
เส้นกลางใบทั้ง 2 ข้างเช่น ใบมะม่วง ใบขนุน ใบลองกอง
2.2 เส้นใบร่างแหแบบขนนกปลายโค้งจรดกัน (dentate netted vein) คือ ปลาย
ของเส้นใบโค้งเชื่อมกัน
2.3 เส้นใบร่างแหแบบนิ้วมือ (palmately netted vein) คือ เส้นใบที่ออกจากจุด
เดียวกันที่โคนใบไปถึงปลายใบ เช่น ใบมะละกอ ใบโคลงเคลง ใบฟักทอง ใบเชียด

เส้นใบขนานตามความยาวของใบ

เส้นใบร่างแหแบบขนนก

เส้นใบเรียงขนานกันแบบขนนก

เส้นใบร่างแหแบบขนนก
ปลายโค้งจรดกัน
ภาพที่ 3.5 การเรียงตัวของเส้นใบ

เส้นใบร่างแหแบบนิ้วมือ

รูปร่างใบ (leaf shape)
ใบ มีรูปร่างต่างๆ กันดังนี้ คือ
- รูปลิ่มแคบ (subulate) ใบค่อนข้างสั้น สอบแคบจากโคนใบไปยังปลายใบ
- รูปเข็ม (acicular) ใบเล็กแหลมคล้ายเข็ม
- รูปแถบ (linear) ใบยาวและแคบ ขอบใบเกือบจะขนานกัน
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- รูป ขอบขนาน (oblong) ใบมีขอบสองข้างขนานกัน ความยาวเปูน 2 เท่าของ
ความกว้าง
- รูปใบหอก (lanceolate) ใบรูปคล้ายใบหอก โคนใบกว้างค่อยๆ แคบสู่ปลายใบ
ความยาว : ความกว้าง = 3 : 1
- รูปใบหอกกลับ (oblanceolate) ใบมีรูปร่างคล้ายใบหอกกลับ
- รูปรี (elliptic) ใบมีรูปร่างรี ส่วนกว้างที่สุดอยู่ตรงกลางใบ เมื่อแบ่งใบออกเป็น 2
ส่วน จะได้ 2 ข้างเท่าๆ กัน
- รูปไข่ (ovate) ใบมีรูปร่างคล้ายไข่ ส่วนกว้างที่สุดอยู่ต่ํากว่ากุ่งกลางใบ ความยาว:
ความกว้าง = 3:2
- รูปไข่กลับ (obovate) ใบมีรูปร่างคล้ายไข่กลับ
- รูปสามเหลี่ยม (deltoid) ใบมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม
- รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (rhomboid) ใบมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
- รูปไต (reniform) ใบมีรูปร่างคล้ายไต
- รูปวงกลม (orbicular) ใบมีรูปร่างคล้ายวงกลม
- รูปหัวใจ (cordate) ใบมีรูปร่างคล้ายหัวใจ
- รูปเคียว (falcate) ใบมีรูปร่างคล้ายเคี่ยวเกี่ยวข้าว
- รูปช้อน (spathulate) ใบมีรูปร่างคล้ายช้อน

รูปขอบขนาน

รูปใบหอก

รูปไข่กลับ

รูปสามเหลี่ยม

รูปใบหอกกลับ

รูปรี

รูปไข่

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

รูปไต
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รูปวงกลม

รูปเงี่ยงใบหอก

รูปหัวใจ

รูปเคียว

รูปใบหอกสั้น
รูปหัวใจกลับ
ภาพที่ 3.6 รูปร่างใบ

รูปใบเบี้ยว

รูปใบแฉก

ปลายใบ (leaf apex)
- ปลายยาวคล้ายหาง (caudate) ปลายใบค่อยๆ สอบเข้าหากัน แล้วเรียวแหลมยื่น
ออกไปคล้ายหาง
- ปลายติ่งแหลม (cuspidate) ปลายใบแหลมเป็นติ่งแข็ง
- ปลายติ่งหนาม (mucronate) คล้าย cuspidate แต่มีติ่งสั้นต่อเนื่องจากเส้นกลาง
ใบแข็ง
- ปลายแหลม (acute) ขอบใบทั้งสองด้านสอบเข้าชนกันที่ปลาย
- ปลายเรียวแหลม (acuminate) ปลายแหลมแต่ตรงปลายใบคอดเว้าเข้าเล็กน้อย
- ปลายมน (obtuse) ปลายใบมน
- ปลายตัด (truncate) ปลายใบตัด
- ปลายเว้าบุ๋ม (retuse) ปลายเว้าเปูนแอ่งตื้นๆ ตรงกลาง
- ปลายเว้าตื้น (emarginate) ปลายเว้าหยักลึก
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ปลายยาวคล้ายหาง

ปลายมน

ปลายติ่งแหลม

ปลายแหลม

ปลายเว้าตื้น
ปลายเว้าบุ๋ม
ภาพที่ 3.7 ปลายใบ

ปลายเรียวแหลม

ปลายตัด

โคนใบ (leaf base)
- โคนรูปลิ่ม (cuneate) โคนใบเรียวสอบมาตรงๆ แล้วจรดกันคล้ายรูปลิ่ม
- โคนสอบเรียว (attenuate) โคนใบค่อยๆ เรียวสอบลงมาคล้ายก้านใบมีครีบ
- โคนเฉียง หรือเบี้ยว (obique) โคนใบไม่เท่ากัน หรือโคนใบเบี้ยว
- โคนมน (obtuse) โคนใบมน
- โคนตัด (truncate) โคนใบตัด
- โคนรูปหัวใจ (cordate) โคนใบรูปหัวใจ
- โคนรูปเงี่ยงลูกศร (sagittate) โคนใบรูปลูกศร
- โคนรูปเงี่ยงใบหอก (hastate) คล้าย sagittate แต่ส่วนโคนจะผ่ายอ

โคนรูปลิ่ม

โคนตัด

โคนสอบเรียว

โคนเบีย้ ว

โคนรูปหัวใจ
โคนรูปเงี่ยงลูกศร
ภาพที่ 3.8 ลักษณะโคนใบ

โคนมน

โคนรูปเงี่ยงใบหอก
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ขอบใบ (leaf margin)
- ขอบใบเรียบ (entire)
- ขอบใบเป็นคลื่น (undulate)
- ขอบใบหยักหรือมน (crenate)
- ขอบใบจักซี่ฟัน (dentate)
- ขอบใบจักฟันเลื่อย (serrate)
- ขอบใบจักเป็นพู (lobed)
- ขอบใบจักแบบขนนก (pinnatifid)
- ขอบใบแฉกแบบนิ้วมือ (palmatifid)

ขอบใบเรียบ

ขอบใบเป็นคลื่น

ขอบใบจักเป็นพู

ขอบใบหยักมน

ขอบใบแบบขนนก
ภาพที่ 3.9 ขอบใบ

เนื้อใบ (leaf texture)
- ใบอวบน้ํา (succulent)
- ใบคล้ายแผ่นหนัง (coriaceous)
- ใบคล้ายกระดาษ (chartaceous)

ขอบใบจักฟัน ขอบใบจักฟันเลื่อย

ขอบใบแฉกแบบนิ้วมื้อ
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- ใบบางคล้ายเยื่อ (membranaceouse)
การเรียงใบ (Phyllotaxy)
- เรียงสลับ ใบเรียงสลับบนกิ่ง ไม่เป็นระเบียบ ช่วงระยะห่างไม่เท่ากัน
- เรียงสลับระนาบเดียว ใบเรียงสลับระนาบเดียวกันบนกิ่งอย่างมีระเบียบ ช่วง
ระยะห่างเท่ากัน
- เรียงตรงข้าม ใบเรียงตรงข้ามกันบนกิ่งในระนาบเดียวกัน
- เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบเรียงตรงข้ามสลับกันแต่ละข้อบนกิ่ง แต่ละคู่ตั้งฉากซึ่ ง
กันและกัน
- เรียงวงรอบ ใบเรียงเป็นวงรอบที่จุดเดียวกันบนกิ่ง มากกว่า 2 ใบ ขึ้นไป
- เรียงด้านเดียว ใบเรียงด้านเดียว เรียงกันเป็นเกลียวคล้ายก้นหอย
- เรียงแบบมีกาบหุ้ม โคนใบเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน

เรียงสลับ

เรียงตรงข้าม

เรียงด้านเดียว

เรียงสลับระนาบเดียว

เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก

เรียงวงรอบ

เรียงแบบมีกาบหุ้ม
ภาพที่ 3.10 การเรียงใบบนลําต้น
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ดอก (Flowers)
ดอกไม้ทั่วไปประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะเรียงกันเป็นชั้นหรือเป็นวงบน
ฐานรองดอก
1. วงกลีบเลี้ยง (Calyx) แต่ละกลีบเรียกว่า กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นส่วนที่อยู่
ชั้นนอกสุด มักมีสีเขียวเนื่องจากเจริญมาจากใบ ทําหน้าที่ห่อหุ้มปูองกันอันตรายแก่ดอกตูมและช่วย
ในการสังเคราะห์แสง มีทั้งดอกที่กลีบเลี้ยงแยกจากกันและดอกที่กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
2. วงกลีบดอก (Corolla) แต่ละกลีบเรียกว่า กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนของ
ดอกที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามาข้างใน มีสีสันต่างๆ สวยงาม ทําหน้าที่ล่อแมลงเพื่อช่วยในการผสม
เกสร มีทั้งดอกที่กลีบดอกแยกจากกันและดอกที่กลีบดอกเชื่อมติดกัน
3. วงเกสรเพศผู้ (Stamen) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไป เกสรเพศผู้มี
หลายอันเรียงกันเป็นชั้น เป็นส่วนของดอกที่จําเป็นในการสืบพันธุ์ ประกอบด้วย
- อับเรณู (Anter) เป็นโครงสร้างที่อยู่ปลายสุดของก้านชูอับเรณู
- ก้านชูอับเรณู (Filament) มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ทําหน้าที่ชูอับเรณู
- ละอองเรณู (pollen grin) อยู่ภายในอับเรณู
4. วงเกสรเพศเมีย (Pistil or carpel) เป็นส่วนที่อยู่ในสุดของดอก แต่ละดอก
ส่วนใหญ่จะมีเกสรเพศเมียเพียง 1 อัน เป็นส่วนของดอกที่จําเป็นในการสืบพันธุ์ ประกอบด้วย
- รังไข่ (Ovary) มีลักษณะพองโต ภายในรังไข่มีไข่หรือ ออวุล
- ก้านเกสรเพศเมีย (Style) มีลักษณะเป็นแท่ง ทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
รังไข่และยอดเกสรเพศเมีย
- ยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดมักมีน้ําเหนียวๆทํา
หน้าที่จับละอองเรณูของเกสรเพศผู้
นอกจากส่วนประกอบสําคัญ 4 ส่วนแล้วดอกยังมีส่วนประกอบอื่นอีก เช่น
- ฐานรองดอก (Receptacle) เป็นส่วนติดต่อกับก้านดอก โครงสร้างนี้มีขนาดใหญ่
กว่าก้านใบ มีทั้งรูปแบน เว้ารูปถ้วย หรือโค้งนูน
- กลีบประดับ (Bract) เป็นส่วนล่างสุดของฐานรองดอก มีลักษณะเป็นแผ่นแบน
เรียวขนาดเล็ก พบในพืชบางชนิด
- ก้านดอก (Peduncle) ทําหน้าที่ชูดอกให้ติดกับกิ่ง
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ภาพที่ 3.11 ส่วนประกอบของดอก
ตาแหน่งของรังไข่ (Position of Ovaries)
ชนิดของรังไข่ เป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการจําแนกชนิดพรรณพืช แบ่งออกเป็น
1. รังไข่เหนือวงกลีบ (Superior ovary)
- เป็นดอกที่วงกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่ในตําแหน่งที่ต่ํากว่าฐาน
ของรังไข่และไม่เชื่อมติดกับรังไข่ ตัวอย่าง : ดอกพริก ดอกมะเขือ
2. รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (Half-inferior ovary)
- เป็นดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่บริเวณปลายฐานรองดอก
และอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางรังไข่ ตัวอย่าง : ดอกกุหลาบ
3. รังไข่ใต้วงกลีบ (Inferior ovary)
- เป็นดอกทีส่ ่วนฐานรองดอกเจริญหุ้มรังไข่ไว้ทั้งหมด กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสร
ตัวผู้ ติดอยู่บนปลายสุดของฐานรองดอกเหนือรังไข่ ตัวอย่าง : ดอกฝรั่ง ดอกพลับพลึง
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A
A : รังไข่เหนือวงกลีบ

B
C
ภาพที่ 3.12 ตําแหน่งของรังไข่
B : รังไข่ตั้งใต้วงกลีบ
C : รังไข่ใต้วงกลีบ

ชนิดของดอก (Types of Flowers)
1. จาแนกตามส่วนประกอบสาคัญของดอก
- ดอกสมบูรณ์ (complete flower) หรือดอกครบส่วน คือ ดอกที่มีส่วนประกอบ
ของดอกครบทั้ง 4 วงในดอกเดียวกัน เช่น ชบา พู่ระหง กุหลาบ มะเขือ
- ดอกไม่สมบูรณ์ (incomplete flower) หรือดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกที่มี
ส่วนประกอบของดอกไม่ครบทั้ง 4 วง เช่น ดอกหน้าวัว (ขาดกลีบเลี้ยงและกลีบดอก)
2. จาแนกตามลักษณะของเพศ
- ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) คือดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย
ในดอกเดียวกัน เช่น ดอกตําลึง พู่ระหง และกุหลาบ
- ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (imperfect flower) คือดอกที่มีเพียงเกสรเพศผู้หรือเกสร
เพศเมียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผู้เรียกดอกตัวผู้ ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศเมีย
เรียก ดอกตัวเมีย ดอกที่ไม่มีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียเรียก ดอกเป็นกลางหรือดอกเป็นหมัน และหาก
ในพืชต้นหนึ่งๆ มีดอกสมบูรณ์เพศหรือมีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียในต้นเดียวกัน แม้จะต่างดอก
หรือต่างช่อดอก เรียกพืชต้นนั้นว่า พืชกะเทย ได้แก่ ข้าวโพด(ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกต่างช่อดอก)
มะพร้าว(ดอกเพศผู้และเพศเมียต่างดอกในช่อเดียวกัน) ตําลึง ฟักทอง (ดอกเพศผู้และเพศเมียแยก
ดอกกัน) ส่วนพืชที่มีดอกเพียงเพศเดียวทั้งต้น เรียกพืชเพศแยก เช่น ส้มแขก มะเดื่อ ตาล
3. จาแนกตามลักษณะสมมาตรของดอก
- ดอกสมมาตรแบบรัศมี (regular flower) คือ ดอกที่ส่วนประกอบของดอกเรียง
ตัวอย่างสม่ําเสมอ กลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกขนาดเท่าๆ กัน สามารถแบ่งผ่านจุดศูนย์กลางออกเป็นสอง
ส่วนเท่ากันโดยผ่าได้หลายแนวตามแนวรัศมีของดอก เช่น จําปี บัว ชบา
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- ดอกสมมาตรครึ่งซีก (irregular flower) คือ ดอกที่มีส่วนประกอบของดอกมี
ขนาดไม่เท่ากัน การจัดระเบียบของดอกไม่เป็นรัศมี ถ้าผ่าเป็นสองซีกให้เหมือนกันจะสามารถผ่าได้
เพียงแนวเดียวเท่านั้น เช่น ดอกกล้วยไม้ ชงโค อัญชัน
4. จาแนกตามจานวนดอกบนก้านดอก
- ดอกเดี่ยว (solitary flower) เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เพียงดอกเดียว ใน
แต่ละข้อของกิ่งหรือลําต้น เช่น ชบา จําปี การะเวก
- ดอกช่อ (inflorescence flower) เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่
เดียวกัน อาจประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆหลายดอก ลักษณะการติดของดอกทําให้เกิดช่อดอกแบบ
ต่างๆ กัน เช่น ดอกเข็ม ดอกโสกน้ํา ถั่ว

ดอกสมมาตรตามรัศมี
(actinomorphic flower, regular flower)

ดอกสมมาตรด้านข้าง
(zygomorphic flower, irregular flower)

ภาพที่ 3.13 สมมาตรของดอก
ชนิดของช่อดอก (types of inflorescence flower)
ช่อดอกมีแบบต่างๆดังนี้
- ช่อเชิงลด (spike) ช่อดอกที่ดอกย่อยไม่มีก้าน
- ช่อกระจะ (raceme) ช่อดอกที่ดอกย่อยมีก้าน
- ช่อเชิงหลั่น (corymb) ช่อดอกที่ดอกย่อยส่งก้านยาวออกไปอยู่ในระดับเดียวกัน
- ช่อหางกระรอก (catkin) ช่อดอกแบบ spike แต่ดอกมักจะมีเพศเดียว ช่อเกิดบนกิ่ง
ห้อยลง
- ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) ช่อแบบ spike ที่มีดอกแยกเพศ ติดอยู่กับแกนขนาดใหญ่ มี
กาบหุ้ม (spathe) ช่อดอก เช่น ช่อดอกหน้าวัว
- ช่อซี่ร่ม (umbel) ช่อดอกที่ก้านดอกย่อยทุกดอกยาวเท่ากัน และออกจากจุดเดียวกัน
- ช่อกระจุก (cyme) ช่อดอกแตกแบบ dichasium ก้านดอกย่อยเจริญขึ้นมาเกือบอยู่ใน
ระดับเดียวกัน
- ช่อกระจุกแน่น (head) ช่อดอกที่ดอกอัดแน่นอยู่บนฐานดอกรูปถ้วยหรือรูปจาน เช่น
ช่อดอกทานตะวัน
- ช่อกระจุกซ้อน (dichasium) ช่อดอกที่ปลายช่อดอกย่อยแตกออกเป็นจํานวน 3 ดอก
- ช่อกระจุกแยกแขนง (cymose panicle) ช่อดอกที่แตกแขนง
- ช่อแขนง (panical) ช่อดอกที่มีช่อดอกย่อย แตกออกอีกหลายชั้นย่อย
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ช่อเชิงลด

ช่อหางกระรอก

ช่อกระจุก

ช่อกระจะ

ช่อเชิงหลั่น

ช่อเชิงลดมีกาบ

ช่อกระจุกแน่น

ช่อกระจุกแยกแขนง
ภาพที่ 3.14 ชนิดของช่อดอก

ช่อซี่ร่ม

ช่อกระจุกซ้อน

ช่อแขนง

ผล (fruit)
ผลเจริญมาจากรังไข่หลังจากที่ดอกได้รับการปฏิสนธิแล้ว ผนังรังไข่เจริญไปเป็นเปลือกผล
หรือผนังผล ( pericarp) ผนังผลแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ
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1. ผนั งผลชั้น นอก (Exocarp) เป็ นเปลื อ กชั้น นอกสุ ด ส่ ว นมากมัก เหนี ยวและเป็น มั น
ประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว หรือเซลล์หลายชั้น
2. ผนังผลชั้นกลาง (Mesocarp) เป็นชั้นถัดจากเปลือกเข้ามาด้านใน มักเป็นเนื้ออ่อนนุ่ม
หนามากและฉ่ําน้ํา บางชนิดเป็นเส้นเหนียว ๆ เช่น กาบมะพร้าว
3. ผนังผลชั้นใน (Endocarp) เป็นชั้นในสุดอยู่ติดกับเมล็ด อาจมีลักษณะแข็งมาก ผลบาง
ชนิดมีผนังผลชั้นนอกและผนังผลชั้นกลางรวมติดกันเป็นเนื้อเดียว เรียกรวมชั้นนี้เป็น exocarp เช่น
มะเขือเทศ กล้วย มะละกอ แตงกวา

ภาพที่ 3.15 ส่วนประกอบของผล
ผล มี 3 ประเภทดังนี้ คือ
1. ผลเดี่ยว (simple fruit) ผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรเพศเมียอันเดียว
ตัวอย่าง : มะม่วง
2. ผลกลุ่ม (Aggregate fruit) ผลที่เกิดจากดอกหนึ่งดอกที่มีเกสรเพศเมียหลาย
อันแยกจากกัน เมื่อเจริญเติบโตเป็นผลจะเบียดกันเป็นกลุ่มหรือกระจุกมีลักษณะคล้ายผลเดี่ยวหนึ่งผล
ตัวอย่าง : น้อยหน่า กระดังงา สตรอเบอร์รี่
3. ผลรวม (Multiple fruit) ผลที่เกิดจากดอกหลายดอก(ดอกช่อ)ซึ่งเบียดกัน
แน่นบนก้านดอก เมื่อเป็นผลดูคล้ายผลเดี่ยวขนาดใหญ่ ตัวอย่าง : ขนุน สาเก ยอ สับปะรด

ผลเดี่ยว

ผลกลุ่ม
ภาพที่ 3.16 ประเภทของผล

ผลรวม
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ผลเดี่ยว (simple fruit) แบ่งออก 2 ชนิด ดังนี้ คือ
1. ผลนุ่มหรือผลสด (fleshy fruit) เป็นเนื้อผลนุ่ม มีหลายชนิด คือ
- ผลเมล็ดแข็ง (drupe) ผลสดที่มีเมล็ดเดียว ผนังผลชั้นกลางเป็นเนื้อนุ่ม
ผนัง-ผลชั้นในแข็ง ตัวอย่าง : มะปราง มะม่วง มะกอก พุทรา
- ผลมีเนื้อหลายเมล็ด (berry) ผลสดที่มีเมล็ดหลายเมล็ด เนื้อผลอ่อนนุ่ม
ผนังชั้นนอกที่เป็นเปลือกมีลักษณะอ่อนนุ่มเช่นเดียวกัน ตัวอย่าง : มะละกอ มะเขือเทศ
- ผลแบบส้ม (hesperidium) ผลที่ผนังชั้นนอกมีต่อมน้ํามันจํานวนมาก
ผนังชั้นกลางอ่อนนุ่มคล้ายฟองน้ําสีขาว ผนังชั้นในมีลักษณะเป็นเยื่อบาง และมีบางส่วนของชั้นนี้แปร
รูปเป็นถุงน้ําเพื่อสะสมน้ําตาลและกรดมะนาว ตัวอย่าง : ส้ม มะนาว
- ผลแบบแตง (pepo) ผลที่เจริญมาจากรังไข่ใต้วงกลีบ ผนังชั้นนอกแข็ง
และเหนียว ผนังชั้นกลางและผนังชั้นในหนาอ่อนนุ่ม ตัวอย่าง : ฟัก แตงโม บวบ น้ําเต้า
- ผลแบบแอปเปิ้ล (pome) ผลที่เจริญมาจากรังไข่ใต้วงกลีบ เนื้อส่วนที่
รับประทานเป็นส่วนของฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเนื้อของผล ตัวอย่าง : แอปเปิ้ล สาลี่
ชมพู่

ผลเมล็ดแข็ง

ผลมีเนื้อหลายเมล็ด

ผลแบบแตง

ผลแบบส้ม

ผลแบบแอปเปิ้ล
ภาพที่ 3.17 ผลสด

2. ผลแห้ง (dry fruit) แบ่งเป็น
2.1 ผลแห้งแก่ไม่แตก (dry indehiscent fruit)
- ผลแห้งเมล็ดอ่อน (achene) ผลเดี่ยวหนึ่งเมล็ดขนาดเล็ก เปลือกผล
บางและแยกจากเปลือกหุ้มเมล็ด แต่ละผลอยู่บนฐานรองดอกที่มีขนาดใหญ่ ตัวอย่าง: ผลทานตะวัน
บัว
- ผลธัญพืช (grain) ผลเดี่ยวหนึ่งเมล็ด เปลือกแข็งและเชื่อมติดแน่นกับ
เปลือกหุ้มเมล็ด ตัวอย่าง : พืชวงศ์หญ้า ข้าว
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- ผลเปลือกแข็ง (nut) ผลที่มีเปลือกแข็ง หนาเป็นมัน เมล็ดอยู่หลวมๆ
ภายใน ตัวอย่าง : เกาลัด
- ผลปีกเดียว (samara) เปลือกผลแผ่ออกเป็นปีกยาว หรือผลมีปีกกลม
ล้อมรอบ ภายในมีเมล็ดเดียว ตัวอย่าง : ประดู่ ยางนา
- ผลปีกเดียวแฝด (double samara) ผลปีกเดียว 2 อันเชื่อมติดกัน
แต่ละผลมีเมล็ดเดียว ตัวอย่าง : ผลก่วม
- ผลแตกสองครั้ง (schizocarp) ผลที่มาจากเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน
แต่เมื่อแก่เต็มที่จ ะแยกจากกัน โดยมีก้านยึดผลอยู่เรียกว่า ซีกผล แต่ล ะซีกผลจะมีเมล็ด 1 เมล็ ด
ตัวอย่าง : เช่น ผักชี ยี่หร่า
- ผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย (Acorn) ผลเปลือกแข็งที่มีกาบรูปถ้วยหุ้ม
ตัวอย่าง : ก่อหิน

ผลแห้งเมล็ดอ่อน

ผลปีกเดียว

ผลธัญพืช

ผลปีกเดียวแฝด

ผลเปลือกแข็ง

ผลแตกสองครั้ง ผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย

ภาพที่ 3.18 ผลแห้งแก่ไม่แตก
2.2 ผลแห้งแก่แตก (dry dehiscent fruit)
- ฝักแตกแนวเดียว (follicle) ผลที่มีหลายเมล็ด เมื่อแก่ผลจะแตกตาม
แนวตะเข็บเพียงด้านเดียว มักแตกทางด้านหลัง ตัวอย่าง : สําโรง จําปา
- ฝักแบบถั่ว (legume) ผลของพืชวงศ์ถั่ว เกิดจาก 1 carpel มักจะ
แตกตามรอยตะเข็บ ทั้ง สองด้าน ตัวอย่าง : ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
- ผลแตกแบบฝัก (silique) ผลเกิดจาก 2 carpel ซึ่งติดกัน เมื่อแก่
แตกออกเป็น 2 ซีก จากก้านไปยังปลายมักมีผนังบาง ๆ กั้นกลางเหลืออยู่ ตัวอย่าง : ต้อยติ่ง ผักกาด
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- ผลแห้งแตก (capsule) ผลที่เกิดจากเกสรเพศเมียที่มีหลายรังไข่เชื่อม
ติดกัน เปลือกผลเมื่อแห้งจะแตกออก ตัวอย่าง : ทุเรียน อินทนิล
- ผลแตกเป็นช่อง (poricidal capsule) ผลที่แตกเป็นช่องเล็กให้เมล็ด
ออกที่ปลายผล ตัวอย่าง : ฝิ่น

ฝักแตกแนวเดียว

ฝักแบบถั่ว

ผลแห้งแตก

ผลแตกแบบฝัก

ผลแตกเป็นช่อง
ภาพที่ 3.19 ผลแห้งแก่แตก

เมล็ด (Seed)
เมล็ด คือ ไข่ (ovule) ที่เจริญขึ้นมาหลังจากที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว สามารถงอกเป็นต้นใหม่
ได้ ประกอบด้วย
- เปลือกเมล็ด (seed coat)
- เอนโดสเปิร์ม (endosperm) เป็นเนื้อเยื่อที่เก็บสะสมอาหาร เอมบริโอใน เมล็ด
ของพืชบางชนิดอาจไม่มีเอนโดเสปิร์ม
- เอมบริโอ (embryo) เป็นต้นอ่อนอยู่ในเมล็ด ประกอบด้วย
- ใบเลี้ยง (cotyledon) คือใบแรกของต้นอ่อน
- ลําต้นเหนือใบเลี้ยง (epicotyl) คือ ส่วนที่อยู่เหนือ
- ใบเลี้ยง ขณะอยู่ในเมล็ด ส่วนนี้จะเจริญเป็นยอดอ่อน
- ลําต้นใต้ใบเลี้ยง (hypocotyl)คือ ส่วนที่อยู่ใต้ใบเลี้ยง ขณะอยู่ในเมล็ด
ส่วนนี้จะเจริญเป็นลําต้น
- รากแรกเกิด (radicle) คือ ส่วนที่อยู่ล่างสุดจะเจริญ เป็นรากแก้ว
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ภาพที่ 3.20 ส่วนประกอบของเมล็ด
พัฒนาการของรังไข่หลังการปฏิสนธิแล้ว

ภาพที่ 3.21 พัฒนาการของรังไข่หลังการปฏิสนธิแล้ว

3.1.3. ลักษณะประจาวงศ์พืช
1. วงศ์เหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ต้นขนาดเล็ก หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดตรงข้ามขอบเรียบ
เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก ออกตามง่ามใบหรือปลายยอด เป็นช่อ
หรือดอกเดี่ยว มักมีใบประดับคล้ายใบหุ้มท่อกลีบดอกดอกสมมาตรด้านข้าง หรือ สมมาตรตามรัศมี
ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 4 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายมี 5
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แฉก มักแยกเป็น 2 ปากเกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้นสอง ยาวสอง หรือมีเพียง 2 อัน ติดบนท่อกลีบดอก
รังไข่มี 2ช่อง มีไข่อ่อน 2-10 หน่วยใน 1 ช่อง ผล เป็นแบบผลแห้งแตก เมล็ดมี 2 ถึงหลายเมล็ดติด
บนก้านคล้ายตะขอ
2. วงศ์ก่วม (ACERACEAE)
ลักษณะประจําวงศ์ ไม้ต้น ใบ เดี่ยว ติดตรงข้ามสลับตั้งฉาก ขอบเรียบ เส้นใบออกจากโคน
ใบ 3-5เส้น บางครั้งพบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ไม่มีหูใบ ดอก แยกเพศสมมาตร
ตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 4 หรือ 5 กลีบ แยกจากกัน เกสรเพศผู้ มี8 อัน ไม่มีจานฐานดอก
รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง ไข่อ่อนมี 2 หน่วยต่อหนึ่งช่องผล มีปีกลักษณะเด่นของวงศ
3. วงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE)
ไม้ต้น เนื้อแข็ง มีกลิ่น เปลือกเมื่อตัดขวางจะมีแถบจางของเนื้อเยื่อท่อลําเลียงเป็นคลื่น ใบ
เดี่ยว หรือใบประกอบ ติดเวียนสลับ ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก มี
น้ํายางใสเมื่อถูกอากาศกลายเป็นสีดํา หรือสีน้ําตาลไม่มีหูใบ ดอก ออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลาย
ยอด ดอกมีขนาดเล็ก มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกและเกสรเพศผู้อย่างละ 5 แยกจากกัน รังไข่ติดเหนือวง
กลีบก้านเกสรเพศเมียติดเยื้องจากกึ่งกลางของรังไข่ มีจานฐานดอก มีไข่อ่อน 1 หน่วยต่อ 1 ช่องรังไข่
ผล เมล็ดเดี่ยวแข็ง หรือผลมีปีก
4. วงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรื อไม้เลื้ อย มียางสี ขาว ใบ เดี่ยว ติดตรงข้าม หรือติดเป็นวงรอบข้อดอก
ออกเป็นช่อ ตามง่ามใบ หรือตามปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปแจกันรูปทรงกระบอก รูปกรวย รูปคนโท หรือรูป
วงล้อ ปลายกลีบซ้อนกัน เกสรเพศผู้มี 5อันติดบนท่อกลีบดอก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มีเกสรเพศเมีย
2 อัน เชื่อมติดกันยอดเกสรเพศเมี ยมีอันเดียว รังไข่ภายในมี 2 ช่องหรือมีช่องเดียว ผล นุ่มมีเมล็ด
เดี่ยวแข็ง หรือหลายเมล็ด หรือผลเป็นฝักคู่ เมื่อแก่แตก หรือผลแตกตามแนวเดียวเมล็ดมีขนเป็น
กระจุกที่ปลาย
5. วงศ์เล็บครุฑ (ARALIACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น หูใบมักเป็นลิ้นบาง ๆ อยู่ที่โคนก้านใบ ใบ เดี่ยว ขอบจักคล้ายขน
นก หรือใบประกอบแบบนิ้วมือ ติดเวียนสลับ ดอก ออกเป็นช่อแบบซี่ร่มท่อกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกับ
รังไข่ ปลายท่อเป็นซี่เล็ก ๆ กลีบดอกแยกจากกัน หลุดร่วงง่ายมีจานฐานดอกขนาดใหญ่ รังไข่ติดใต้วง
กลีบ ผล มีเนื้อหลายเมล็ด หรือเมล็ดแข็งเมล็ดเดียว
5. วงศ์ไก่ฟ้า (ARISTOLOCHIACEAE)
ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เป็นพืชกินแมลง มีรสขม หรือรสพริกไทย มีน้ํายางใส ใบเดี่ยวมีเส้นใบออก
จากจุ ดโคนใบ และออกจากสองข้างของเส้ นกลางใบแบบขนนกโคนใบรูปหั ว ใจ ดอก สมมาตร
ด้านข้าง กลีบรวมเชื่อมติดกัน ที่โคนเป็นกระเปาะมีรูปร่างแตกต่างกัน รูปร่างคล้ายไก่ฟูา มีกลิ่นเหม็น
สีสะดุดตา ก้านเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้มักเชื่อมกันเป็นเส้าเกสร รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 6 ช่อง บาง
ชนิดจะบิดเป็นเกลียวขณะที่เจริญขึ้น ผล เป็นแบบผลแห้งแตก แตกตามรอยตะเข็บมีรูปร่างคล้าย
กระเช้า
8. วงศ์เน่าใน (AQUIFOLIACEAE)
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ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบ
ขนนก ดอก แยกเพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 4-9 แยกจากกัน เรียงซ้อนทับกัน เกสรเพศ
ผู้มีลักษณะเหมือนกัน ติดตรงข้ามกับกลีบเลี้ยง ไม่มีจานฐานดอก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ยอดเกสรเพศ
เมียกว้างไม่มีก้าน ผล เมล็ดแข็ง มี 3-หลายเมล็ด
9. วงศ์คาแสด (BIXACEAE)
ไม้ต้นขนาดเล็ก หูใบขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ขอบเรียบเส้นใบออก
จากจุดเดียวกันที่โคนใบมีจุดสีแดง ดอกมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกแยกจาก
กัน เกสรเพศผู้มีจํานวนมาก รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 1 ช่อง ไข่อ่อนมีจํานวนมาก ผล เป็นแบบผลแห้ง
แตก มีหนาม
10. วงศ์เทียนน้า (BALSAMINACEAE)
พืชล้มลุก อวบน้ํา ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ตรงข้าม หรือติดที่ข้อเดียวกัน ไม่มีหูใบดอกสมบูรณ์
เพศ สมมาตรด้านข้าง ออกเดี่ยว หรือหลายดอกตามง่ามใบ ดอกมีจงอยสั้นหรือยาว โค้งหรือตรง กลีบ
เลี้ยงมี 3 หรือ 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ มีหลายสีเกสรเพศผู้มี 5 อัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ อับเรณู
เป็นหมวกคลุมยอดเกสรเพศเมียรังไข่มี 5 ช่อง
ในหนึ่งช่องมีไข่อ่อน 5 ถึงจํานวนมาก ยอด
เกสรเพศเมียมี 1-5 อัน ผลเป็นแบบผลแห้งแตก
11. วงศ์แคหางค่าง (BIGNONIACEAE)
ไม้เลื้อยหรือไม้ต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง ใบเดี่ยว หรือใบประกอบ มีเส้นใบออกจากสองข้างของเส้น
กลางใบแบบขนนก ดอก ใหญ่ และบานเด่นชัด กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันกลีบดอกเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้
มี 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่องมีไข่อ่อนหลายหน่วยต่อ 1 ช่อง ผล เป็นแบบ
ผลแห้งแตก แข็ง ผิวเรียบ เมล็ดมีปีก
12. วงศ์นุ่น (BOMBACACEAE)
ไม้ต้น เนื้อแข็ง มีหูใบ ใบเดี่ยว จักเป็นรูปนิ้วมือ ติดเวียนสลับ ขอบเรียบ กลีบเลี้ยงเชื่อม
ติดกัน กลีบดอกแยก เกสรเพศผู้มีจํานวนมาก ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันที่โคนรังไข่ติดเหนือวงกลีบ
มี 2-5 ช่อง ผล เป็นแบบผลแห้งแตก
13. วงศ์หญ้างวงช้าง (BORAGINACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น พบน้อยที่เป็นไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ บางครั้งอาจพบติด
กึ่งตรงข้าม ดอก ออกเป็นช่อม้วนแบบก้นหอย มีกลีบเลี้ ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยง
ติดแน่น กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายจักเป็น 5 พูเกสรเพศผู้มี 5 อัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง
หรือ 4 ช่อง โดยมีผนังกั้นไม่ชัดเจนแต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผล แยกย่อยเป็น 4 มีเมล็ดแข็ง
14. วงศ์กุ่ม (CAPPARACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ต้น หรือไม้เลื้อย มักมีหนาม บางทีพบกลุ่มของเกล็ดแหลม ๆที่โคน ของกิ่ง
ใบ เดี่ยว หรือใบประกอบแบบมีใบย่อย 3-7 ใบ ติดเวียนสลับ ดอกสมมาตรด้านข้าง รังไข่ติดบน
ก้านสั้นยาวต่างกัน ดอกมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4-6 กลีบ กลีบดอกแยกจากกัน มีก้านกลีบ
เกสรเพศผู้มีจํานวนมาก รังไข่มี1-3 ช่อง ผล มีเนื้อหลายเมล็ด หรือผลแห้งแตก
15. วงศ์สายน้าผึ้ง (CAPRIFOLIACEAE)
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ไม้พุ่ม บางครั้งพบเป็นไม้เลื้อย มักไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดตรงข้าม แต่ละคู่ตั้งฉากกันเส้นใบออก
จากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่าง
ละ 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มี 5 อันรังไข่ติดใต้วงกลีบ มี 2-5 ช่อง ก้านเกสรเพศ
เมียมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมีจํานวนเท่ากับช่องในรังไข่ รังไข่แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผล แบบ
มีเนื้อ เมล็ดมีหนึ่งถึงหลายเมล็ด หรือเมล็ดแข็งเมล็ดเดียว
16. วงศ์มะดูก (CELASTRACEAE)
ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม หูใบเล็ก หลุดร่วงง่าย ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับหรือตรงข้ามขอบใบจักซี่ฟัน
ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบกลีบดอกแยกจากกัน มีจานฐานดอก
ชัดเจน เกสรเพศผู้มี 4-5 อัน ติดตรงข้ามกลีบเลี้ ยง รังไข่ติดเหนือวงกลีบ รังไข่มี 2-5 ช่อง พลา
เซนตารอบแกนร่วม ผลเป็นแบบผลแห้งแตก เมล็ดมีเนื้อ
17. วงศ์ชะคราม (CHENOPODIACEAE)
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว หรือหลายปี หรือไม้พุ่ม มักอวบน้ํา ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับหรือตรงข้าม
ดอกออกเป็นช่อ ดอกขนาดเล็ก แยกเพศหรือสมบูรณ์เพศ พบน้อยที่เป็นเพศเดียว สมมาตรตามรัศมี
มีวงกลีบรวม 5 กลีบ หรือไม่มีเลย เกสรเพศผู้ติดตรงข้ามกับกลีบรวม จํานวนเท่ากับกลีบรวมหรือ
น้อยกว่าก้าน เกสรเพศผู้แยกจากกัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มีช่องเดียว ผล แห้งแก่ไม่แตก เมล็ดรูป
ไต
18. วงศ์กระดูกไก่ (CHLORANTHACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ตั้งตรง กิ่งก้านมีข้อบวมพอง ใบ เดี่ยว ติดแบบตรงข้ามและแต่ละ
คู่ตั้งฉากกัน รวมทั้งแบบที่ติดข้อเดียวกันหลายใบ ขอบจักซี่ฟันเส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลาง
ใบแบบขนนก ระหว่างโคนก้านใบมีสันหรือมีหูใบ ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกลดรูปไม่มีกลีบ
รังไข่ติดใต้วงกลีบ รังไข่มี1 ช่อง มีไข่อ่อน 1 หน่วย ติดห้อยลง ผล กลม มีเนื้อ เมล็ดเดียวแข็ง
19. วงศ์มะพอก (CHRYSOBALANACEAE)
ไม้ต้น มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบ
ขนนก ดอก สมมาตรด้านข้าง เกสรเพศผู้จํานวนมาก ฐานดอกกลวงกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ
5 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ รังไข่ติดเหนือวงกลีบก้านเกสรเพศเมียติดบนรังไข่ด้านข้าง หรือค่อนมา
ที่ฐาน ผล มีเนื้อ เมล็ดแข็ง
20. วงศ์ฝูายคํา (COCHLOSPERMACEAE)
ไม้ต้นผลัดใบ ใบ เดี่ยว จักเป็นแฉกรูปนิ้วมือ ติดเวียนสลับ หูใบหลุดร่วงง่าย ดอกสมบูรณ์เพศ
สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกจากกัน เรียง
ซ้อนเหลื่อมกัน เกสรเพศผู้มีจํานวนมาก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 3-5 ช่อง ผล แบบผลแห้งแตก เมล็ด
มีจํานวนมาก มีขนคล้ายไหมล้อมรอบ
21. วงศ์สมอ (COMBRETACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ใบเดี่ยว เวียนสลับ หรือติดตรงข้าม ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสอง
ข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอกสมมาตรตามรัศมี ส่วนมากสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
มีอย่างละ 4 หรือ 5 กลีบ แยกจากกันเกสรเพศผู้มีจํานวน 2 เท่าของกลีบดอก รังไข่ติดใต้วงกลีบ มี
1 ช่อง ไข่อ่อนมี 2 หน่วยต่อหนึ่งช่อง ผล เมล็ดเดียวแข็ง บางทีมีปีก
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22. วงศ์ทานตะวัน (COMPOSITAE)
ไม้ ล้ ม ลุ ก หรื อ ไม้ พุ่ ม ไม่ มี หู ใ บ ใบ เดี่ ย วหรื อ ใบประกอบ ใบส่ ว นมากติ ด เวี ย นสลั บ ดอก
ออกเป็นช่อกระจุกแน่นล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ กลีบเลี้ยงเปลี่ยนรูปเป็นขนเรียกว่า pappus
กลีบดอกเชื่อมติดกัน ดอกมีอยู่ 2 ชนิด วงนอกเป็นดอกสมมาตรด้านข้าง เรียกว่า ray flower วงใน
เป็นดอกรูปท่อ สมมาตรตามรัศมีเรียกว่า disk flower ก้านเกสรเพศเมียแตกเป็น 2 แฉก รังไข่ติดใต้
วงกลีบ มี 1 ช่องไข่อ่อน 1 หน่วย ผล แห้งเมล็ดล่อน ที่ปลายมีขนติดแน่น
23. วงศ์กระทงลอย (CRYPTERONIACEAE)
ไม้ต้น ตามข้อบวมพอง หูใบถ้ามีจะมีขนาดเล็กมาก ใบ เดี่ยว ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่
สลับตั้งฉากกัน ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก มีเส้นเรียบขอบใบ ดอก
เป็นช่อแบบแตกแขนง ดอกสมบูรณ์เพศ รังไข่ติดเหนือวงกลีบ หรือใต้วงกลีบ กลีบดอกหลุดร่วงง่าย
อาจไม่เจริญหรือไม่มีเลย เกสรเพศผู้ล้อมรอบด้วยกลีบดอก ผล เป็นแบบผลแห้งแตก มีปีกซึ่งเจริญ
มาจากกลีบเลี้ยง
24. วงศ์สมพง (DATISCACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบจัก ดอกแยกเพศแยกต้ นสมมาตรตามรัศมี ไม่มี
กลีบดอก รังไข่ติดใต้วงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียแยกออกเป็น 4 แฉก ไข่อ่อนมี จํานวนมาก ผล เป็น
แบบผลแห้งแตก
25. วงศ์พรรณไม้วงศ์มุ่นดอย (ELAEOCARPACEAE)
ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม เป็นไม้เนื้อแข็ง มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบจัก ดอกสมบูรณ์เพศ
สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 4-5 กลีบแยกจากกัน กลีบดอกปลายกว้างเป็น
ชายครุย มีจานฐานดอก ก้านชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 2-5 ช่อง ไข่อ่อนติด
ที่แกนผนังรังไข่ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ผล เป็นแบบผลแห้งแตก หรือผลมีเนื้อ เมล็ดเดียวแข็ง
26. วงศ์กุหลาบป่า (ERICACEAE)
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดแบบเรียงเวียนสลับ มีต่อมด้านล่าง เส้นใบออกจาก
สองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก บางครั้งมีเส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้นหรือมากกว่านั้น ดอก
สมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นรูปท่อหรือรูปโถเกสรเพศผู้มี 10 อัน อับเรณูแตกโดยมีรู
เปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่มี5 ช่อง เมล็ดมีจํานวนมาก
27. วงศ์โพกริ่ง (HERNANDIACEAE)
ไม้ต้น ใบ เดี่ยว ไม่มีหูใบ ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบรวมแยกเป็นพูที่ปลาย โคนก้านเกสรเพศผู้มี
ต่อม อับเรณูเปิดโดยมีลิ้น 2 ลิ้น รังไข่ติดใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ห้อยลง ผล
มีปีกหรือล้อมรอบด้วยวงกลีบประดับ มี 1 เมล็ด
28. วงศ์ค่าหด (JUGLANDACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ ประกอบแบบขนนก ติดเวียนสลับ ดอก ออกเป็นช่อแบบหางกระรอก
ดอกมีขนาดเล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่ในต้นเดียวกันหรือแยกต้นกัน กลีบเลี้ยง
กลีบดอกและเกสรเพศผู้ มีอย่างละ 4 รังไข่ติดใต้วงกลีบมี 1 ช่อง ไข่อ่อนตั้งตรง ผล มีปีก 3 ปีก เกิด
จากใบประดับ ที่เจริญขึ้นเป็นปีก
29. วงศ์อบเชย (LAURACEAE)
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ลักษณะประจําวงศ์ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นไม้เนื้ อแข็ง ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติด
เวียนสลับบางทีพบติดตรงข้าม ขอบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อ ดอกสมบูรณ์เพศ หรือเพศเดียวสมมาตร
ตามรัศมี ดอกมีขนาดเล็ก กลีบรวมมี 6 กลีบ เกสรเพศผู้ส่วนมากมี 12 อันเรียงเป็นวง 4 วง ๆ ละ 3
อับเรณูเปิดแบบช่องหน้าต่าง รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่องไข่อ่อนมี 1 หน่วย ติดแบบห้อยลง ผล มี
หลายเมล็ด หรือเมล็ดเดียวแข็ง มีก้าน
30. วงศ์จิก (LECYTHIDACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก
ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยมีก้านดอก ดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงเชื่ อมติดกัน ปลายแยก
เป็น 4-6 พู กลีบดอกมี 4-6 กลีบ โคนมักเชื่อมติดกันเกสรเพศผู้มีจํานวนมาก รังไข่ติดใต้วงกลีบ หรือ
กึ่งใต้วงกลีบ มี 2-6 ช่อง ไข่อ่อนมี 1ถึงจํานวนมาก ก้านเกสรเพศเมียยาวมาก ยอดเกสรเพศเมียเป็น
ก้านหรือจักเป็นพู ผล มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ปลาย
31. วงศ์กะตังใบ (LEEACEAE)
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ใบ ประกอบยอดเดี่ยว ติดเรียงสลับระนาบเดียวแกนกลางใบเป็น
ข้อ โคนก้านใบแผ่ อ อกคล้ ายเป็ น หู ใบโอบกิ่ง ขอบจักซี่ฟัน ดอกออกเป็นช่อตรงข้ามกับใบ ดอก
สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 4 หรือ 5 กลีบ กลีบดอกแยก ท่อ
เกสรเพศผู้เชื่อมติดกับวงกลีบดอก รังไข่มี 4-8 ช่อง ไข่อ่อนมี 1 หน่วยต่อหนึ่งช่อง ผล มีเนื้อ มีหลาย
เมล็ดเนื้อเมล็ดย่น
32. วงศ์ลินิน (LINACEAE)
ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่มเตี้ยหูใบขนาดเล็ก ใบ เดี่ยว ติดเรียงเวียนสลับ เส้นใบออกจากสองข้าง
ของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ สมมาตรตาม
รัศมี กลีบดอกแยกจากกัน มีก้านกลีบ เกสรเพศผู้มี 10 อัน สั้น 5 อัน ยาว 5 อัน โคนเชื่อมติดกัน รัง
ไข่ติดเหนือวงกลีบ มีเกสรเพศเมีย 3-5อัน ผล เป็นแบบผลแห้งแตก
33. วงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE)
ไม้พุ่ม ไม้ต้น ไม้ล้มลุก หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดตรงข้าม บางทีพบมีหลายใบติด
รอบข้อ ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 3, 4 หรือ 5 กลีบแกนอับเรณูยืดยาว
หรือเป็นรยางค์ อับเรณูแตกโดยมีรูที่ปลาย รังไข่ติดใต้วงกลีบหรือกึ่งใต้วงกลีบมี 4 หรือ 5 ช่อง ไข่
อ่อนจํานวนมากติดที่แกนผนังรังไข่ ผลแห้งแบบแก่แตก หรือผลมีเนื้อหลายเมล็ด
34. วงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE)
ไม้พุ่ม ไม้ต้น ไม้ล้มลุก หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดตรงข้าม บางทีพบมีหลายใบติดรอบ
ข้อ ดอก สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 3, 4 หรือ 5 กลีบแกนอับเรณูยืดยาวหรือ
เป็นรยางค์ อับเรณูแตกโดยมีรูที่ปลาย รังไข่ติดใต้วงกลีบหรือกึ่งใต้วงกลีบมี 4 หรือ 5 ช่อง ไข่อ่อน
จํานวนมากติดที่แกนผนังรังไข่ ผลแห้งแบบแก่แตกหรือผลมีเนื้อหลายเมล็ด
35. วงศ์มะรุม (MORINGACEAE)
ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ไม่มี หูใบ ใบประกอบมีใบย่อย 2-4 คู่ แกนกลางใบบวมที่ข้อ ติด
เวียนสลับ ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอก
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แยกจากกัน ติดตรงข้ามกับเกสรเพศผู้ รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 1 ช่อง ไข่อ่อนมีจํานวนมาก ติดที่ผนัง
โดยรอบรังไข่ ผล เป็นแบบแห้งแตก รูปยาวแคบเมล็ดมีปีก
36. วงศ์เอี้ยบ๊วย (MYRICACEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟันเส้นใบออกจากสอง
ข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก แยกเพศ ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 2-4 อัน รัง
ไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง ไข่อ่อนติดที่ฐานของรังไข่ยอดเกสรเพศเมียเป็น 2 ตุ่ม ผล มีเมล็ดเดียว
แข็ง ผิวมีขน
37. วงศ์บานเย็น (NYCTAGINACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดกึ่งตรงข้าม ขอบเรียบ ดอกสมบูรณ์เพศ
สมมาตรตามรัศมี กลีบรวมเป็นรูปท่อ รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่องไข่อ่อนติดตั้งตรง ผลเป็นแบบผล
แห้งเมล็ดล่อน
38. วงศ์คางคก (NYSSACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบ
แบบขนนก ดอก ออกเป็นกลุ่ม ดอกแยกเพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5
กลีบ กลีบดอกแยกจากกัน เกสรเพศผู้มี 8 อันติดเป็น 2 วง วงในมักจะเป็นหมัน มีจานฐานดอกอยู่
ระหว่างเกสรเพศผู้ รังไข่ติดใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง ไข่อ่อน 1 หน่วย ห้อยลง ผล มีเมล็ดเดียวแข็ง
39. วงศ์กระแจะ (OCHNACEAE)
ไม้ต้นขนาดเล็ก มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขนเกลี้ยง ขอบใบจักซี่ฟั น ดอกสมบูรณ์เพศ
สมมาตรตามรัศมี สีเด่นชัด กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ติดแน่น บิดเวียนก้านเกสรเพศเมียออกเยื้องจาก
ปลายของรังไข่ ผล มีเนื้อเมล็ดแข็ง
40. วงศ์ผักหวาน (OPILIACEAE)
ไม้พุ่ม ไม้ต้น หรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบใบเรียบ เส้นใบออกจากสอง
ข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก ออกเป็นช่อ สมมาตรตามรัศมีมีกลีบรวมวงเดียว โคนกลีบมัก
เชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มีจํานวนเท่ากับกลีบรวมและติดตรงข้ามกับกลีบรวม มีจานฐานดอก รังไข่ติด
เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง ไข่อ่อนมี1 หน่วย ติดห้อยลง ผล มีเนื้อเมล็ดเดียวแข็ง
41. วงศ์น้าใจใคร่ (OLACACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้เลื้อย ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบเรียบ เส้นใบออกจากสองข้าง
ของเส้นกลางใบแบบขนนก หรือออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 4-6 กลีบกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน กลี บดอกแยกจากกัน เรียงจรดกัน
มักมีขนด้านใน เกสรเพศผู้มี 2 เท่าของกลีบดอก ติดตรงข้ามกับกลีบดอก รังไข่มักติดใต้วงกลีบ มี 35 ช่อง หรือ 1 ช่องเนื่องจากผนังกั้นไม่สมบูรณ์ ไข่อ่อนห้อยลง ผล มีเมล็ดเดียวแข็ง มักล้อมรอบ
ด้วยกลีบเลี้ยงที่ขยายใหญ่ขึ้น
42. วงศ์กระทืบยอด (OXALIDACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบประกอบ ติดเวียนสลับ ดอกสมมาตรตามรัศมี กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกแยกจากกันเกสรเพศผู้มี 10 อัน ก้านชูเกสรเพศผู้โคน
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เชื่อมติดกัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 5 ช่องก้านเกสรเพศเมียมี 5 อัน ผล เป็นแบบผลแห้งแตก เมล็ด
มีเนื้อ
43. วงศ์สุมต้น (PITTOSPORACEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้น
กลางใบแบบขนนก ดอก ออกเป็นช่อ ดอกสมบูรณ์เพศสมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี
อย่างละ 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมกันมักแยกจากกัน ก้านชูอับเรณูติดกับอับเรณูที่โคน ผล เป็นแบบ
ผลแห้งแตกมีเกสรเพศเมีย 2 อัน เมล็ดจํานวนมาก มีเนื้อเหนียว
44. วงศ์ต่างไก่ป่า (POLYGALACEAE)
ไม้ล้ มลุ ก ไม้ พุ่มหรื อไม้เ ลื้ อย ไม่ มีหู ใ บ ใบเดี่ยว ติด เวีย นสลั บ ขอบเรีย บ ด้ านล่ างมี ต่อ ม
กระจายทั่วไป ดอก ออกเป็นช่อเชิงหลั่น ดอกย่อยมีก้าน ดอกสมบูรณ์เพศสมมาตรด้านข้าง กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 4-8 อันก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน หรือแยกกัน
ก้านเกสรเพศผู้ติดกับอับเรณูที่โคนรังไข่ติดเหนือวงกลีบ รังไข่มี 2 ช่อง ไข่อ่อนมี 1 หน่วยต่อหนึ่ง
ช่อง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก มีปีก หรือแบบมีเนื้อหลายเมล็ด
45. วงศ์เหมือดคน (PROTEACEAE)
ไม้ต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ ดอก ออกเป็นช่อดอกสมบูรณ์เพศ มี
กลีบรวม 4 กลีบ แยกจากกัน เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดบนกลีบรวมรังไข่มักติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง
ก้านเกสรเพศเมียยาวและติดแน่น ผลเมล็ดเดียวแข็ง หรือแบบผลแห้งแตก
46. วงศ์พุทรา (RHAMNACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้พุ่มรอเลื้อย หูใบมีขนาดเล็ก ใบ เดี่ยว ติดสลับระนาบเดียวกันขอบใบจักซี่ฟัน
แกมฟันเลื่อย เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคน เส้นแขนงใบเป็นแบบขั้นบันได ดอก สมบูรณ์เพศ
สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบแยกจากกัน เกสรเพศผู้มี 4-5 อัน
ขนาดเท่ากันติดตรงข้ามกับกลีบดอก มีจานฐานดอกอยู่ระหว่างเกสรเพศผู้ รังไข่ติดใต้วงกลีบไข่อ่อน
ติดที่ฐานรังไข่ ผล เมล็ดเดียวแข็ง
47. วงศ์เข็ม (RUBIACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก หรือไม้เลื้อย มีหูใบร่วมระหว่างโคนก้านใบ ใบ เดี่ยวติดตรงข้าม แต่
ละคู่ ตั้ ง ฉากกั น บางครั้ ง พบออกเป็ น กระจุ ก ที่ ข้ อ เดี ย วกั น บางครั้ ง ใบหนึ่ ง ที่ ข้ อ จะลดรู ป ไป ดอก
สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบดอกมี 4หรือ 5 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลาย
จักเป็นพู เกสรเพศผู้เป็น 2 คู่ติดสลับกับพูกลีบดอก รังไข่ติดใต้วงกลีบ รังไข่มี 2 ช่อง ไข่อ่อนติด
รอบแกน ผลเป็นแบบแห้งแตก ผลมีเนื้อหลายเมล็ด หรือผลเมล็ดเดียวแข็ง
48. วงศ์ส้ม (RUTACEAE)
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น มีกลิ่นหอม มักเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว มีจุดใสบนใบ(บางครั้ง
เห็นไม่ชัด) ดอก ออกเป็นช่อ ดอกสมบูรณ์เพศ หรือแยกเพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก
มีอย่าง 4 หรือ 5 กลีบ แยกจากกัน มีจานดอก เกสรเพศผู้มี 4หรือ 5 อัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ รัง
ไข่มี 4 ช่อง หรือมากกว่านั้น ที่ปลายยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม ผล มีผิวหนาเป็นมัน มีเนื้อหยาบ
เป็นแบบผลแห้งแตกผลเมล็ดเดียวแข็ง หรือผลแบบส้ม
49. วงศ์ละมุด (SAPOTACEAE)

40

ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม มีน้ํายางขาว อย่างน้อยก็ต้องพบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ใบเดี่ยว ติดเวียน
สลับ ขอบเรียบ เนื้อหนามัน ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบดอกเชื่อมติดกัน รังไข่ติดเหนือ
วงกลีบ มี 4 หรือ 5 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วยก้านเกสรเพศเมียมี 1 ผล ผิวหนา มี 1-3 เมล็ด
มันเป็นเงามีรอยแผลเป็น
50. วงศ์สนุ่น (SALICACEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น หูใบเล็ก หรือไม่มี ใบเดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟัน ดอกออกเป็นช่อ
ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้นกัน ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก เกสรเพศผู้มี
2 อัน หรือมากกว่า รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่องมีไข่อ่อนจํานวนมาก ติดที่ฐานรังไข่ ผล เป็นผล
แห้งแตก เมล็ดมีขน
51. วงศ์อัสดง (SAXIFRAGACEAE)
ไม้ล้มลุก ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว หรือใบประกอบ ติดเวียนสลับ ขอบใบจักฟันเลื่อยหรือซี่ฟัน ดอก
สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5-10 กลีบ ติดอยู่ที่ขอบฐานรอง
ดอก เกสรเพศผู้มี 5-10 อัน เกสรเพศเมียมี 2 อันมีจานฐานดอก รังไข่ติดกึ่งใต้วงกลีบ ก้านเกสร
เพศเมียมี 2-5 อัน ผล แห้งแตกมีหลายเมล็ด
52. วงศ์มณเฑียรทอง (SCROPHULARIACEAE)
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี หรือไม้พุ่มขนาดเล็ก ลําต้นมักเลื้อย ใบ เดี่ยวติดเวียนสลับ
หรือตรงข้าม หรือติดเป็นกลุ่มที่ข้อเดียวกัน ขอบเรียบ หรือจักเป็นพูแบบขนนก ดอก สมบูรณ์เพศ
มักสมมาตรด้านข้าง ดอกเป็นรูปกระเป๋าปากเปิดมีพูบนและพูล่าง เกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้น 2 ยาว 2
มีจานฐานดอก รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นก้อน
หรือเป็น 2 พูไข่อ่อนมีจํานวนมาก ติดตามแนวแกน ผล เป็นแบบผลแห้งแตก แตกตามรอยประสาน
หรือแตกระหว่างพู มีเมล็ดจํานวนมาก
53. วงศ์มะกอกพราน (STAPHYLEACEAE)
ไม้ต้น หูใบเชื่อมติดกันเวลาร่วงหลุดจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้รอบกิ่ง ใบประกอบแบบขนนก มี
ใบย่อย 3-11 ใบ แกนกลางใบบวมพองที่ข้อ ติดแบบตรงข้ามแต่ละคู่ตั้งฉากกัน ขอบจักซี่ฟัน มี ต่อม
เล็ก ๆ ที่ปลายของแกนกลางช่อใบ ดอก สมบูรณ์เพศสมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่าง
ละ 5 กลีบ แยกจากกันเรียงซ้อนเหลื่อมกัน มีจานฐานดอก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ รังไข่มี 3 ช่อง
ผลมีเมล็ดเดียวแข็ง
54. วงศ์กายาน (STYRACACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว ติดสลับ เส้นใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก
สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี ไม่มีจานฐานดอก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ รังไข่มี 3-5 ช่อง ผล เป็น
แบบผลแห้งแตก มีเมล็ดเดียว
55. วงศ์เหมือด (SYMPLOCACEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว เส้นใบออกจากสองข้างของ
เส้ น กลางใบแบบขนนก ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมีกลีบเลี้ ยงและกลี บดอกเชื่อมติดกัน
ส่วนมากมักที่โคน เกสรเพศผู้มีจํานวนมากเชื่อมติดกันเป็นท่อ รังไข่ติดใต้วงกลีบ ไข่อ่อนมี 2-4
หน่วยในแต่ละช่องของรังไข่โดยติดห้อยแขวน ผล มีเนื้อเมล็ดแข็ง มี 2-5 ช่อง
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56. วงศ์มะยมหิน (SABIACEAE)
ไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ ประกอบ บวมพองที่ข้อ ใบย่อยติดตรงข้าม ติดเวียนสลับขอบเรียบ เส้น
ใบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก สมบูรณ์เพศสมมาตรตามรัศมี มีกลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้ติดตรงข้ามกับกลีบดอก และทั้งคู่นี้ติดตรงข้ามกับกลีบเลี้ยง
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกซ้อนเหลื่อมกัน ค่อนข้างแยกจากกัน มีจานฐานดอก เกสรเพศผู้มี 3-5 อัน
บางทีพบเกสรเพศผู้เป็นหมัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียติดเยื้องศูนย์กลางของรังไข่ รัง
ไข่มี 2 ช่อง ผล มีเนื้อ มีสันตามยาว มีหลายเมล็ด
57. วงศ์ใบพาย (VIOLACEAE)
ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟัน ดอกสมบูรณ์เพศ
สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบกลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกจากกัน ก้าน
เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันโดยมีเนื้อเยื่อเชื่อมเป็นรยางค์ ผล เป็นแบบผลแห้งแตก แตกเป็น 3 เสี่ยง

3.1.4. การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนํามาวิเคราะห์หาชื่อที่แน่นอน คือ ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์) ของพรรณไม้
ด้ว ยเหตุที่ว่า พรรณไม้ ชนิ ดเดีย วกัน โดยมากมีชื่อเรียกหลายชื่อตามท้องถิ่นนั้นๆ และโดยทํานอง
เดียวกันชื่อท้องถิ่นเหมือนกัน แต่อาจจะเป็นพรรณไม้คนละชนิดกัน เพื่อปูองกันความสับสนในการ
เรียกชื่อพรรณไม้ จึงต้องใช้ชื่อพฤกษศาสตร์เป็นสําคัญ
๒. เก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อใช้เปรียบเทียบในการตรวจวิเคราะห์หาชื่อพรรณ
ไม้ในครั้งต่อไป และส่งไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางพฤกษศาสตร์แห่งอื่นๆ
๓. เป็นการทราบถึงปริมาณ ถิ่นกําเนิด และเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ต่างๆ
๔. เป็นการรวบรวมจํานวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยว่ามีจํานวนทั้งสิ้นกี่ชนิด
อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างพรรณไม้
๑. แผงอัด พรรณไม้ มี ลั ก ษณะเป็น แผ่ น ตารางสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ าสองอัน ประกบกั น ขนาด
กว้างยาวประมาณ ๓๐ ซม. x ๔๕ ซม. วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นไม้หรือโลหะ ขึ้นอยู่กับความสะดวก แต่
ควรจะมีน้ําหนักเบา
๒. เชือกสําหรับผูกแผง แผงอัด พรรณไม้จะต้องมีเชือกมัดสองเส้นเพื่ออัด พรรณไม้ให้เรียบ
ไม่ห งิก งอเมื่ อแห้ ง เชือ กควรใช้ เชื อกแบนๆ เช่น ไส้ ต ะเกีย งขนาดกว้า งประมาณ ๒.๕ ซม. ยาว
ประมาณ ๑.๕ เมตร ปลายเชือกข้างหนึ่งทําเป็นห่วงเพื่อร้อยเชือกผูกเวลาอัด เชือกผูกนี้ใช้เข็มขัด
ผ้าใบ หรือเข็มขัดหนังแทนก็ได้
๓. กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรชัก หรือขวาน มีดพับ พลั่ว หรือเสียม กรรไกรชักหรือขวานสําหรับ
ตัดกิ่งไม้ที่อยู่สูงๆ เป็นท่อนๆ แล้วใช้กรรไกรตัดกิ่ง ตัดตกแต่งให้ได้ขนาดพอดีก่อนที่จะอัดแผง มีดพับ
ใช้แซะพืชที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้หรือก้อนหิน พลั่วหรือเสียมสําหรับใช้ขุด พรรณไม้ที่จําเป็นต้องใช้ราก
หรือส่วนของต้นที่อยู่ใต้ดิน
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๔. ถุงพลาสติกและยางสําหรับรัดปากถุง ถุงพลาสติกใช้สําหรับใส่พรรณไม้ที่ตัดเป็นกิ่งเล็กๆ
แล้วระหว่างทางที่เดินเก็บ ซึ่งจะปูองกันพรรณไม้เหี่ยวแห้งก่อนอัดในแผงได้เป็นอย่างดี
๕. กระดาษอัดพรรณไม้นิยมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ๑ คู่ พับครึ่งตามขวางสําหรับอัดพรรณ
ไม้ ๑ ชิ้นคั่นกลางด้วยกระดาษลุกฟูกแข็งซึ่งมีร่องตามขวาง กระดาษหนังสือพิมพ์จะช่วยซับน้ําจาก
พรรณไม้ ส่วนกระดาษลูกฟูกแข็งจะช่วยทําให้ พรรณไม้เรียบเสมอกัน และช่วยระบายความชื้นออก
ทางร่องของลูกฟูกด้วย
๖. ปูายกระดาษสําหรับผูกพรรณไม้ขนาดกว้างยาวประมาณ ๒ ซม. x ๓ ซม. ปลายข้างหนึ่ง
เจาะรูร้อยด้ายทําเป็น ๒ ทบ ยาวประมาณ ๑๐ ซม. ใช้สําหรับผูกและเขียนหมายเลขของพรรณไม้ให้
ตรงกับหมายเลขของสมุดบันทึก
๗. สมุดบั นทึก ใช้สําหรับจดข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวกับ พรรณไม้ ได้แก่ วัน เดือน ปีที่เก็บ
ลักษณะวิสัย(habit) ถิ่นอาศัย (habitat) สถานที่เก็บตัวอย่าง (locality) ชื่อพื้นเมือง (local name)
ระดับ ความสูง และลักษณะเด่นของพรรณไม้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถสังเกตได้จาก
ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เช่น การมียางสีของดอกและผล กลิ่นของใบ ดอก ผล รสของผล ลักษณะของ
เปลือกไม้ เป็นต้น สมุดบันทึกควรมีขนาดที่สามารถพกติดตัวได้ง่าย
๘. ดินสอดํา ใช้จดบันทึกข้อความในสมุดบันทึก และเขียนหมายเลขบนปูายกระดาษ ไม่
นิยมใช้ปากกาเพราะตัวหนังสืออาจจะเลอะเลือนได้ง่าย
๙. เครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) ใช้สําหรับวัดดูว่าพรรณไม้ที่เก็บขึ้นอยู่ในพื้นที่ ที่สูง
จากระดับน้ําทะเลเท่าไร ความสูงอาจเป็นฟุตหรือเมตรขึ้นอยู่กับมาตราของเครื่องวัด
๑๐. กล้องถ่ายรูป ควรเป็นกล้องที่สามารถติดเลนส์ถ่ายใกล้ (close-up) ใช้สําหรับถ่ายภาพ
ลักษณะพรรณไม้ ถิ่นอาศัย ฯลฯ
๑๑. ขวดดองตัวอย่าง ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกใสมีฝาปิด ขนาดต่างๆ
๑๒. เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) ๗๐% ใช้สําหรับดองตัวอย่าง
๑๓. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ควรมีติดตัว เช่น เทปวัดระยะ แว่นขยาย (กําลังขยาย ๑๐-๒๐ เท่า)
และกล้องส่องทางไกล เป็นต้น
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แผงอัดพรรณไม้

เชือกสําหรับผูกแผง

แว่นขยายขนาดเล็ก

กรรไกรตัดกิ่ง/มีด

กระดาษหนังสือพิมพ์/กระดาษลูกฟูก

กล้องถ่ายรูป

ถุงพลาสติก

ขวดดองตัวอย่าง

เอทานอล

ไม้บรรทัด/สายวัด

สมุดบันทึก ดินสอ ยางลบ

กล้องส่องทางไกล

ภาพที่ 3.22 อุปกรณ์สําหรับเก็บตัวอย่างพรรณไม้
วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้
การตรวจหาชื่อพรรณไม้ (Identification) นั้น ต้องอาศัยลักษณะต่างๆของใบ ดอก และผล
เป็นหลักสําคัญ ส่วนมากตรวจจากส่วนประกอบต่างๆของดอกและผล คือ จํานวน ลักษณะ ขนาดของ
เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย รังไข่ กลีบดอกและกลีบเลี้ยง ลักษณะและขนาดของผล พืชบางชนิดมี
ลักษณะเด่นชัด สามารถตรวจหาชื่อได้ (identify) เพียงแต่เห็นใบ บางชนิดต้องตรวจถึงดอกด้วย แต่
บางชนิดตรวจจากใบและดอกเท่านั้นยังไม่พอ ต้องอาศัยลักษณะของผลช่วยด้วยจึงจะหาชื่อได้ ดังนั้น
ในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จึงต้องพยายามเก็บให้ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ คือ มีครบทั้ง ใบ ดอก และ
ผล เพื่อสะดวกในการตรวจหาชื่อ วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้นั้น แตกต่างกันตามประเภทของพรรณไม้
วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้นั้น แล้วแต่ประเภทของพรรณไม้ การเก็บไผ่ ปาล์ม เตย กระบอง
เพ็ชร และพืชที่มีใบหนาและอวบใหญ่ เช่น ศรนารายณ์ พลับพลึง เป็นต้น มีวิธีเก็บตัวอย่างพิเศษ
แตกต่างจากไม้ดอกทั่วๆ ไป
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สําหรับไม้ดอกทั่วๆ ไป มีวิธีเก็บดังนี้
๑. พรรณไม้ที่เก็บนั้นควรคํานึงว่าจะนําไปติดบนกระดาษติดตัวอย่างพรรณไม้ซึ่งมี
ขนาดประมาณ ๓๐ ซม.x ๔๒ ซม. ดังนั้นควรพยายามเลือกเก็บต้นหรือกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะ สําหรับ
ไม้ต้ น ไม้ พุ่ม หรื อ ไม้ ล้ ม ลุ ก บางชนิด เก็บ เป็ นกิ่ งที่ มีด อกหรื อช่ อดอกติด กับ ใบและผล ขนาดยาว
ประมาณ ๓๐ ซม. หากช่อดอกหรือใบมีลักษณะยาวเกินหน้ากระดาษอัด ก็ควรหักพับให้พอดี ไม่ต้อง
ตัดทิ้ง เพราะจะได้ทราบขนาดแท้จริง ควรเก็บใบดอก ผล และเนื้อไม้จากต้นเดียวกัน ข้อควรระวังคือ
พยายามเลือกเก็บต้นหรือกิ่งที่มีลักษณะปกติ ไม่ใช่ต้นที่กําลังเหี่ยว แมลงกัด ไฟไหม้ หรือเป็นโรค
ใบ เลือกเก็บแต่ใบที่สมบูรณ์ ไม่ถูกแมลงหรือสัตว์กัดทําลาย หรือใบเป็นโรคหงิกงอ
ไม่ควรเก็บใบที่เกิดตามหน่อที่แตกจากตอ หรือกิ่งที่ถูกตัดไป หรือใบของกล้าไม้ เพราะมักจะมีขนาด
สัดส่วนผิดไปจากปกติควรเก็บใบที่แก่จัด และเก็บมาทั้งกิ่งไม่ใช่เด็ดมาเป็นใบๆ
ดอก ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บให้ได้ทั้งดอกตูมและดอกบานเต็มที่แล้ว และเก็บดอกหรือ
ช่อดอกให้ติดกับใบด้วย
ผล เก็บให้ติดกับใบเช่นกัน ควรเก็บให้ได้ทั้งผลอ่อนและผลแก่จัดซึ่งติดอยู่บนต้น (ถ้า
เป็นผลสดหรือผลแห้งขนาดใหญ่ ดูการเก็บตัวอย่างแห้งเฉพาะส่วนและการดอง)
๒. ประเภทไม้ล้มลุกต้นเล็กๆ เช่น หญ้า จะต้องเก็บทั้งต้นพร้อมทั้งราก และควรเก็บ
ต้นที่มีขนาดปานกลาง ทั้งนี้ควรบันทึกช่วงขนาดของต้นที่พบด้วย แต่ถ้าหากพรรณไม้ที่จะเก็บมีขนาด
สูงต่างกันระหว่าง ๓-๑๐ ซม. ก็ส ามารถที่จะเก็บตัวอย่างขนาดต่างๆ กัน และติดบนกระดาษติด
ตัวอย่างพรรณไม้แผ่นเดียวกันได้
๓. พืชบางชนิด ใบมีรูปร่างหลายแบบ ควรเลือกเก็บตัวอย่างให้ได้ครบ
๔. พยายามทําตัวอย่างที่เก็บให้สะอาด ถ้าเป็นพรรณไม้ที่มีลําต้นใต้ดินและราก ต้อง
พยายามขุดอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ลักษณะบางอย่างผิดไปจากเดิม พยายามทําให้ดินและกรวดทราย
ออกให้หมด อาจทําโดยการล้างหรือเคาะกับพื้นดินหรือก้อนหินเบาๆ
๕. ตัว อย่างพรรณไม้แต่ละชนิดที่เก็บ ควรเก็บให้มีปริมาณพอเพียงสําหรับความ
ต้องการที่จะใช้โดยทั่วไปจะเก็บประมาณ ๒-๖ ชิ้น แต่ถ้าต้องการจะแลกเปลี่ยนกับพิพิธภัณฑ์พืชอื่นๆ
ก็ควรที่จะเก็บมากกว่านี้แต่ละชิ้นผูกปูายหมายเลขพันธุไม้ ชนิดหนึ่งๆ ถ้าเก็บหลายชิ้น ทุกชิ้น จะมี
หมายเลขเดียวกัน พรรณไม้ต่างชนิดจะมีหมายเลขต่างกัน
๖. บันทึกลักษณะต่างๆ ของพรรณไม้แต่ละชนิดที่เก็บลงในสมุดบันทึก บันทึกตาม
หัวข้อต่างๆ
รายละเอียดในการบันทึก มีดังนี
1. ท้องที่ที่เก็บ (locality) โดยระบุจังหวัด อําเภอ ตําบล ท้องที่ปุา ฯลฯ
2. ความสูงจากระดับน้ําทะเล (altitude) ใช้เครื่องวัดความสูงจากระดับน้ําทะแล
วัด ขณะที่เก็บพรรณไม้จากระดับนั้นๆ
3. วันที่ (date) หมายถึง วัน เดือน ปีที่เก็บพรรณไม้นั้น จะทําให้ทราบถึงฤดูการ
ออกดอก
4. ชื่อพื้นเมือง (local name) คือชื่อที่เรียกพรรณไม้นั้นในท้องที่นั้นๆ ควร
สอบถามจากชาวบ้านแถวนั้น
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5. บันทึก (notes) ควรบันทึกดังต่อไปนี้
5.1 ชนิดปุา เช่น ปุาดิบ ปุาผลัดใบ ปุาชายเลน ฯลฯ ขึ้นตามสันเขา หุบเขา ริม
ห้วย
5.2 จํานวนประชากรพืชว่ามีมากน้อยเพียงใด
5.3 ลั ก ษณะของพรรณไม้ ตั้ ง แต่ ลั ก ษณะของลํ า ต้ น ใบ ดอก ผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- วิ สั ย พื ช เป็ น ไม้ ต้ น ไม้ พุ่ ม ไม้ เ ลื้ อ ย หรื อ ไม้ ล้ ม ลุ ก บอกส่ ว นสู ง
โดยประมาณ ถ้าเป็นต้นไม้บอกขนาดโตวัดรอบต้นสูงจากดิน 1.30
เมตร
- ลําต้น ตรง คด มี พูพอน รากค้ําจุน ฯลฯ
- เปลือก บันทึกเป็นสองลักษณะ
1. เปลือกชั้นนอกสีอะไร เรียบ ขรุขระ แตกเป็นร่อง หรือล่อนเป็น
สะเก็ด
2. เปลือกชั้นในเมื่อดูดสับสีอะไร มีกลิ่นอย่างไร มีน้ํายางหรือไม่ ถ้ามี
สีอะไร
- ใบ ตามปกติลักษณะของใบย่อมบ่งชัดอยู่ในตัวเองแล้ว ข้อที่ควรบันทึก
ก็คือสีของใบอ่อนและใบแก่ที่จะร่วง หรือหากมีข้อสังเกตอื่นที่เมื่อใบ
แห้งแล้ว จะมองไม่เห็นก็ให้บันทึกไว้ด้วย
- ดอก สีของดอก กลิ่น ดอกไม้บางชนิดไม่มีกลิ่น อาจมีแมลงตอมอยู่ ก็
ควรบันทึกไว้ด้วย
- ผล ส่วนมากผลไม้เมื่ออ่อนสีเขียว หากเป็นสีอื่น ก็ควรบันทึกไว้ด้วย แต่
เมื่อแก่หรือสุกจะมีสีต่างจากสีของผลอ่อน ต้องบันทึกไว้ นอกจากนี้ก็มี
กลิ่นและรส รับประทานได้หรือไม่ หรือเป็นพิษ
- ประโยชน์ หากทราบว่ามีการใช้ประโยชน์จากส่ วนใดส่ ว นหนึ่งของ
พรรณไม้นี้ควรบันทึกไว้ด้วย
6. ชื่อผู้เก็บและหมายเลข (collector no.) ให้ลงชื่อผู้เก็บและหมายลขเรียง
ตามลําดับไว้ ผู้เก็บแต่ละคนใช้หมายเลขของตนติดต่อกันไปไม่ว่าจะเดินทางไป
เก็บในท้องที่ใด เช่น สมศรี เจริญชัย 1 เป็นต้น
๗. เก็ บ ตั ว อย่ า งพรรณไม้ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก พรรณไม้ ที่ มี ลํ า ต้ น บอบบางควรเอาไว้
ตอนบนๆ เพื่อปูองกันการกระทบกระทั่งซึ่งอาจเสียรูปได้ เมื่อใส่พรรณไม้มากพอสมควรแล้ว มัดปิด
ปากถุง เพื่อรักษาความชื้นภายในถุงพรรณไม้ที่ตัดมาจะได้ไม่เหี่ยวเร็ว แล้วนําออกมาอัดแผงเมื่อกลับ
ถึงทีพ่ ัก พรรณไม้บางชนิดที่มีบางส่วนบอบบางเหี่ยวง่าย ควรที่จะรีบอัดลงแผงในทันทีที่เก็บ
แต่ถ้าไม่มีเวลาก็นํามาอัดเมื่อกลับมาถึงที่พักในตอนเย็นก็ได้
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ภาพที่ 3.23 การตัดกิ่งต้องตัดให้ก้านใบติดกับส่วนของลําต้น
A. ใบเดี่ยว B. ใบประกอบแบบขนนก C. ใบประกอบแบบนิ้วมือ
(ที่มา : คู่มือจําแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ส่วนพฤกษศาสตร์ปุาไม้ สํานักงานการปุาไม้ หอพรรณไม้ กรมปุาไม้)

ภาพที่ 3.24 A. เก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ มีทั้งใบ ดอก หรือผล
B. เก็บตัวอย่างพืชล้มลุก เช่น หญ้า มอสส์ และพืชขนาดเล็ก
(ที่มา : คู่มือจําแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ส่วนพฤกษศาสตร์ปุาไม้ สํานักงานการปุาไม้ หอพรรณไม้ กรมปุาไม้)

การรักษาตัวอย่างพรรณไม้ทาได้ 4 วิธี คือ
๑. การอัดแห้งพรรณไม้ โดยการอัดพรรณไม้แล้วอบหรือผึ่งให้แห้ง แล้วนําไปติดบนกระดาษ
สําหรับติดตัวอย่างพรรณไม้ เป็นวิธีที่นิยมกันมาก
๒. การทําแห้งเฉพาะส่วน เป็นการเก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ ของพืชมาอบหรือผึ่งให้แห้ง โดยไม่
อัดในแผงอัดพรรณไม้ ที่นิยมทําเป็นตัวอย่างแห้งเฉพาะส่วน ได้แก่ ผลและเมล็ด
๓. การดอง มักใช้กับพืชบางกลุ่มที่มีปัญหาในการทําตัวอย่างแห้ง เช่น พวกไม้น้ํา พืชที่มีต้น
และใบอวบน้ํา พวกที่มีดอกบอบบาง หรือตัวอย่างผลสด (ผลมีเนื้อ) เป็นต้น นอกจากนี้ตัวอย่างพรรณ
ไม้ที่ต้องการจะตั้งแสดง หรือประกอบการสอน ก็อาจเก็บรักษาด้วยการดอง
4. การเก็บรักษาตัวอย่างใบพืช
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1. วิธีอัดแห้งพรรณไม้
เมื่อเก็บพรรณไม้โดยตัดกิ่งจากต้นที่ต้องการแล้ว เขียนชื่อผู้เก็บพร้อมหมายเลขลงบนปูายผูก
ติดไว้กับพรรณไม้ และบันทึกข้อความต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึก ในการอัดแห้งจะเรียงตัวอย่างพรรณไม้
วางลงในกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งพับเป็นคู่ ๆ จัดให้ขนาดพอดี อย่าให้เกินหน้ากระดาษและแผงอัด
ถ้าใหญ่เกินแผงให้หักพั บบ้าง เรียงให้ใบคว่ําบ้างหงายบ้าง เพื่อจะได้เห็นลักษณะของใบทั้งสองด้าน
ขณะแห้งแล้ว แล้วพลิกกระดาษแผ่นที่เป็นคู่นั้นปิดทับลงไป ระหว่างพรรณไม้ชนิดหนึ่งๆนั้นให้สอด
กระดาษลูกฟูกขั้นไว้เพื่อช่วยให้ความชื้นระเหยออกไปได้เร็ว เสร็จแล้วก่อนปิดแผงใช้กระดาษลูกฟูก
ปิดทับทั้งสองด้านและผูกมัดไว้ให้แน่น เพื่อเวลาแห้งพรรณไม้จะได้เรียบ แผงหนึ่งๆอัดพรรณไม้ได้
หลายตัวอย่าง
นําแผงที่อัดแล้วนี้ตากแดด โดยให้วางตั้งแผงขึ้นทางใดทางหนึ่งตามแนวลอนทางกระดาษ
ลูกฟูค อย่าวางนอนตามด้านราบ ทั้งนี้เพื่อให้ความชื้นในพรรณไม้ระเหยได้ง่าย การตากแดดพรรณไม้
มักจะแห้งช้า ฉะนั้นต้องหมั่นเปิดออกตรวจ เพราะบางทีอาจมีแมลงกัดกินดอกใบอยู่ ก็เก็บออกเสีย
และเปลี่ยนกระดาษใหม่เอากระดาษที่ชื้นออก เพื่อช่วยให้แห้งเร็วขึ้น การตากแดดนี้หากมีแดดและ
เอาใจ ใส่ดีประมาณ 3 วัน พรรณไม้ก็จะแห้ง และมีสีสดเกือบเหมือนธรรมชาติ
ถ้าในท้องที่ใดไม่มีแสงแดด เช่น ไปตั้งที่พักในปุาดิบ หรือในฤดูฝน การทําให้พรรณไม้แห้ง
ต้ อ งอาศั ย ความร้ อ นจากไฟช่ ว ย ต้ อ งทํ า ร้ า นย่ า งสู ง จากดิ น ประมาณ 1 เมตร การตั้ ง แผงก็ ทํ า
เช่นเดียวกันกับการตากแดด การใช้ไฟย่างต้องเอาใจใส่ดูแลอยู่เสมอ เพราะไฟอาจไหม้ติดกระดาษ
หรือแผงพรรณไม้ไหม้เกรียมเสียหมด ต้องคอยหมั่นกลับแผง และใช้ไฟให้พอเหมาะอย่าแรงเกิน เมื่อ
แห้งสนิทแล้ว ก็เลิกย่างได้ ถ้าไปในที่มีไฟฟูาเข้าถึงควรเอาเตาอบพรรณไม้ชนิดเคลื่อนที่ติดไปด้วยใช้
หลอดไฟเป็นอุปกรณ์ทําความร้อน ตามวิธีนี้พรรณไม้จะแห้งเร็วมาก เป็นการทุ่นเวลาและแรงงานมาก
ตัวอย่างพรรณไม้เมื่อทําให้แห้งได้ที่ดีแล้ว ก็เก็บรวบรวมเข้ากล่องที่พร้อมจะดําเนินการตรวจหาชื่อ
ต่อไป
พรรณไม้ที่มีดอกบอบบาง ดอกหนา หรือเป็นกิ่งขนาดใหญ่ควรทําดังนี้
- พรรณไม้ที่มีดอกบอบบาง เช่น ผักบุ้ง ดอกกล้วยไม้ ใช้กระดาษไข หรือกระดาษเซลโลเฟน
วางทั้งด้านบนและด้านล่างของดอก เพื่อปูองกันไม่ให้ติดกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะทําให้ฉีกขาดง่าย
เวลาเปลี่ยนกระดาษ
- พรรณไม้ไม้ที่มีดอกหนา เช่น ดอกชบา พุดตาน ซึ่งมักจะขึ้นราได้ง่าย และมักจะติดกับ
กระดาษที่อัด ใช้กระดาษบางๆ ที่ดูดซับน้ําได้ขนาดพอดีกับดอกรองทั้งด้านล่างและด้านบน ก่อนที่จะ
อัดมักจะจุ่มในแอลกอฮอล์ ๗๐-๙๕% หรือฟอร์มาลิน เพื่อฆ่าเซลล์ จะทําให้แห้งเร็วขึ้น
- พรรณไม้ที่มีดอกติดกับกิ่งที่มีขนาดใหญ่ เวลาอัดใบและดอกมักจะร่วงง่าย เนื่องจากถูกแรง
กดของแผงจึงควรใช้กระดาษฟางตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ให้พอดีกับใบหรือดอก หนุนใบหรือดอกให้ได้ระดับ
เดียวกับกิ่งที่มีขนาดใหญ่ และควรคั่นกระดาษลูกฟูกระหว่างพรรณไม้พวกนี้ทุกชิ้น
- พรรณไม้ที่มีหนามแข็ง ให้ตัดหนามด้านที่กดเข้าหากระดาษลูกฟูกก่อนอัด ยกเว้นหนามที่
ใบของพวกเตยดอกหรือผลที่เหลือจากการตกแต่ง ใส่ถุงพลาสติกเล็กๆ เก็บไว้ใช้ตรวจหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ หรืออัดและเก็บใส่ซองแล้วติดลงบนกระดาษติดพรรณไม้แห้ง เพื่อที่จะได้ศึกษาลักษณะ
ต่างๆ ได้ง่าย โดยไม่ต้องทําให้ตัวอย่างพรรณไม้ที่ติดไว้เสียหาย
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ภาพที่ 3.25 การจัดเรียงตัวอย่างพรรณไม้ลงในกระดาษและแผงอัด
A. 1.เล็มใบทิ้งบางส่วน 2.พับใบ 3.ตัดตัวใบทิ้งแต่เหลือส่วนโคนไว้ 4.ตัดกิ่งทิ้ง
B.พับกิ่งเพื่อให้พอดีกับกระดาษ C.ตัดใบที่บังดอกหรือผล
(ที่มา:คู่มือจําแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ส่วนพฤกษศาสตร์ปุาไม้ สํานักงานการปุาไม้ หอพรรณไม้ กรมปุาไม้ หน้า 15)

ภาพที่ 3.26 แผงอัดพรรณไม้ที่มัดเรียบร้อยแล้ว
(ที่มา : คู่มือจําแนกพรรณไม้ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ส่วนพฤกษศาสตร์ปุาไม้ สํานักงานการปุาไม้ หอพรรณไม้ กรมปุาไม้ หน้า 13)

วิธีอบหรือผึ่งพันธุ์ไม้ให้แห้ง
พันธุ์ไม้ที่อัดลงแผงเรียบร้อยแล้ว ควรทําให้แห้งทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน ราอาจขึ้นได้ การ
ทําพันธุ์ไม้ที่อัดให้แห้งอาจทําโดย
๑. การตากแดด ควรหมั่นเก็บแผงที่ตากแดดเอหมดแสงอาทิตย์ อย่าปล่อยทิ้งให้ตากน้ําค้าง
หรือตากฝน จะทําให้ตัวอย่างที่อัดเสียหายได้
๒. การอบด้วยความร้อน โดยใช้อุปกรณ์ตามภาพ

ภาพที่ 3.27 เตาอบพันธุ์ไม้ชนิดใช้ความร้อนจากหลอดไฟ
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หรือใช้ความร้อนจากการผิ งไฟ ในกรณีไปเก็บตัวอย่างในแหล่งธรรมชาติเป็นระยะเวลาหลายวันและ
ไม่มีวิธีอบแห้งอย่างอื่น
ไม่ว่าจะทําวิธีใด จะต้องหมั่นเปลี่ยนกระดาษที่ชื้นจากการซับน้ําจากพันธุ์ไม้ วันแรกที่ทําแห้ง
ควรเปลี่ยนกระดาษ ๒ ครั้ง กระดาษที่ใช้แล้วทําให้แห้งแล้วใช้ใหม่ได้ แผงที่อัดพันธุ์ไม้หลังจากที่
อบแห้งหรือตากแดดแล้วประมาณครึ่งวัน ต้องคอยดึงเชือกรัดแผงให้แน่นอยู่เสมอ เพราะว่าพันธุ์ไม้ที่
อัดแห้งจะยุบตัวลงเชือกที่รัดจะหลวมถ้าปล่อยไว้ไม่ค่อยรัดให้ตึง ใบหรือดอกอาจจะเหี่ยวย่นได้
วิธีอาบน้ายาพรรณไม้
พรรณไม้ที่อบหรือผึ่งแห้งเสร็จแล้ วนั้น ถ้าจะเก็บไว้นานๆ เป็นเวลาหลายสิบปี ก็จะต้องนํา
พรรณไม้แห้งเหล่านั้นไปอาบน้ํายากันแมลงเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วเพียงเวลาไม่เกิน 2 ปี แมลงจะกัดทํา
บายเสียหายหมด น้ํายาที่ใช้อาบที่หอพรรณไม้ กรมปุาไม้ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมดังนี้
1. Mercuric chloride 250 มิลลิลิตร
2. Phenol
50 มิลลิลิตร
3. Alcohol 90%
10 ลิตร
วิธีอาบ เอาน้ํายาที่ผสมและคนเข้ากันดีแล้ว ใส่ลงในภาชนะที่ปากกว้างๆ เช่น กะละมัง
หรืออ่างพลาสติก เป็นต้น เอาปากคืบหนีบพรรณไม้จุ่มลงในน้ํายา พยายามกดให้เปียกน้ํายาทั่วถึงกัน
แช่ ไ ว้ป ระมาณครึ่ ง นาที แล้ ว คี บ พรรณไม้ ออกวางบนกระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์เ ดิ มที่ ว างซ้ อ นอยู่ บ น
กระดาษลูกฟูก ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดพรรณไม้ที่จะดาบ แล้วแบ่งมัดเป็นแผงๆ เอาเข้าอบอีกครั้ง
หนึ่งจนแห้งสนิท
ข้อควรระวังในการอาบน้ํายา พยายามอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกน้ํายาเป็นอัน
ขาด เวลาอาบน้ํายาควรใส่ถุงมือยาง และมีผ้ากรองอากาศหรือหน้ากากสวมปูองกันพิษ ในขณะอาบ
น้ํายาพรรณไม้ดอกเล็กๆ มักจะร่วงหล่น จะต้องใช้ปากคีบคีบใส่ซองกระดาษและสอดไว้กับพรรณไม้
ชนิดนั้นให้หมด สําหรับพรรณไม้แห้งที่จะนําเข้าเก็บในพิพิธภัณฑ์พรรณไม้ จําเป็นต้องทําการเย็บหรือ
ประกอบพรรณไม้ติดกับกระดาษ
วิธีติดพันธุ์ไม้บนกระดาษติดพันธุ์ไม้
พันธุ์ไม้ที่แห้งสนิทดีแล้ว นํามาติดบนกระดาษสีขาว ขนาดกว้างยาวประมาณ ๓๐ ซม. x ๔๒
ซม. ชนิด ๓๐๐ กรัม เพื่อช่วยให้กิ่งพันธุ์ไม้ตัวอย่างไม่เปราะหักง่ ายเวลานําตัวอย่างพันธุ์ไม้ออกจากตู้
มาศึกษา
การติดพันธุ์ไม้มีวิธีง่ายๆ ดังนี้
๑. ใช้แปรงจุ่มกาว ทาลงบนกระจกเรียบขนาดประมาณ ๓๐ ซม. x ๔๕ ซม.โดยทาบางๆ ให้
พอดีกับขนาดของพันธุ์ไม้ที่จะติด
๒. ใช้ปากคีบวางพันธุ์ไม้ด้านที่จะติดกระดาษให้แตะกาวบนกระจก กดให้ติดกาวจนทั่ว
๓. นํากลับมาวางบนกระดาษติดพันธุ์ไม้ กะให้วางตรงกลางค่อนไปทางขวา ให้เหลือที่มุมซ้าย
สําหรับติดปูายบันทึกข้อมูล
๔. ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ปูทับ แล้วจึงใช้ถุงทรายวางทับอีกทีให้เรียบเสมอกัน
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๕. เมื่อกาวแห้งดีแล้ว เย็บพันธุ์ไม้ให้ติดกับกระดาษ โดยใช้ด้ายสีขาวที่มีความเหนียว เย็บเริ่ม
จากโคนกิ่งหรือโคนต้น แล้วโยงไปตามส่วนต่างๆ ให้มั่นคงและดูสวยงาม หรือจะใช้แถบกาวผ้าปิดทับ
ไว้เป็นระยะๆ ก็ได้
๖. ปิดปูายบันทึกข้อมูลซึ่งจะต้องเขียนรายละเอียดต่างๆ ที่ลอกมาจากสมุดบันทึกข้อมูล ที่
จะต้องเขียนเพิ่มเติมคือ ชื่อผู้เก็บ (collector) หมายเลขลําดับที่เก็บ (collecting number) ชื่อ
วิทยาศาสตร์ และชื่อผู้ตรวจสอบหาชื่อของพันธุ์ไม้

ภาพที่ 3.28 ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
2. การทาแห้งเฉพาะส่วน
มักนิยมใช้กับผลที่มีขนาดใหญ่ มีวิธีการดังนี้
1) ผลแห้ง เช่น กะเพรา นุ่น สะบ้า ตากแดดหรืออบให้แห้ง แล้วติดปูายหมายเลข
ให้ตรงกับหมายเลขของตัวอย่างใบ และดอก
2) ผลสด เช่น มะม่วง ฝรั่ง ละมุด อาจผ่าครึ่งตามยาวหรือผ่าครึ่งตามขวาง เพื่อ
รักษารูปทรงก่อนตากแห้ง แล้วติดปูายหมายเลข เช่นเดียวกับผลแห้ง

ภาพที่ 3.29 ตัวอย่างตัวอย่างเฉพาะส่วน
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3. การดองตัวอย่างพรรณไม้
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดองใช้กับพืชบางกลุ่ มที่มีปัญหาในการทําตัวอย่างแห้ง เช่น พืชที่มี
ต้นและใบอวบน้ํา พืชน้ํา พืชที่มีกลีบดอกบางหรือผลที่มีเนื้อ หรือตัวอย่างพรรณไม้ที่ต้องการตั้งแสดง
ไว้เพื่อศึกษาในห้องเพื่อประกอบการสอน การดองควรทําทันทีที่สามารถทําได้ และควรบันทึกลักษณะ
ส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นจากตัวอย่างพรรณไม้ดองนี้ เช่น สีของดอก สีของผล และสียาง
การเตรียมสารเคมีที่ใช้ดองพืช
1. การดองในสารละลายเอทิลแอลกฮอล์ 70 % ใช้ดองพืชได้เกือบทุกชนิด
สารเคมี
1) เอทิลแอลกฮอล์ 95 %
2) น้ํากลั่น
3) กลีเซอรีน
วิธีการ
1) ผสมแอลกฮอล์ : น้ํา อัตราส่วน 70 : 30 จะได้สารละลายเอทิลแอลกฮอล์ 70 %
2) เติมกลีเซอรีน 5 มล. ต่อเอทิลแอลกฮอล์ 70 % 100 มล. แต่ถ้าต้องการดองกลุ่ม
ไบร”ดอไฟต์อาจใช้สารละลายเอทิลแอลกฮอล์ 70 % : ฟอร์มาลิน : กรดอาซีติก
ในอัตราส่วน 18 : 1 : 1
2. การดองในสารละลายเอทิลแอลกฮอล์ 50 % ใช้ดองแอลจีได้เกือบทุกชนิด
สารเคมี
1) เอทิลแอลกฮอล์ 95 %
2) น้ํากลั่น
3) กลีเซอรีน
วิธีการ
1) ผสมแอลกฮอล์ : น้ํา อัตราส่วน 50 : 40 จะได้สารละลายเอทิลแอลกฮอล์ 50
%

2) เติมกลีเซอรีน 5 มล. ต่อเอทิลแอลกฮอล์ 50 % 100 มล.
3. การดองในสารฟอร์ ม าลิ น 10 % เหมาะส าหรั บ ดองแอลจี หรื อ พื ช น้ า เพื่ อ เตรี ย ม
ตัวอย่าง การจาแนก และใช้ทาสไลดืเพื่อดูกับกล้องจุลทรรศน์
สารเคมี
1) ฟอร์มาลิน
2) น้ํากลั่น
วิธีการ
เตรียมโดยใช้ฟอร์มาลิน 38 % (ทางการค้ามักเขียน 100 %) : น้ํากลั่น อัตราส่วน
10 : 90
4. ดองในสารละลายสูตร 6-3-1 เป็นสารละลายที่ดีมรการรักษาตัวอย่างพืช เพราะเนื้อเยื่อ
ของพืชจะไม่เสีย แม้ว่าน้ายาจะระเหยไปหมด
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สารเคมี
1) เอทิลแอลกฮอล์ 95 %
2) ฟอร์มาลิน
3) กลีเซอรีน
วิธีการ
1) ผสมน้ํา : แอลกฮอล์ : ฟอร์มลิน อัตราส่วน 6 : 3 : 1
2) เติมกลีเซอรีน 5 มล. ต่อสารละลายดังกล่าว 100 มล.
5. ดองในสารละลายสูตร FAA หรือ ฟอร์มาลิน -อะซีโตน-แอลกฮอล์ สารละลายนี้เป็น
สารละลายมาตรฐาน สาหรับใช้เก้บรักษาตัวอย่างพืช และนาไปใช้ประโยชน์ทางไมดคร
เทคนิค
สารเคมี
1) เอทิลแอลกฮอล์ 95 %
2) เกลเซียอะซีติกแอซิค
3) ฟอร์มาลิน
4) น้ํากลั่น
วิธีการ
ผสมแอลกฮอล์ : น้ํา : เกลเซียลอะซีติกแอซิค : ฟอร์มาลิน อัตรส่วน 50 : 40 : 5: 5
ในระหว่างที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ อาจเตรียมสารละลายสําหรับดองอย่างง่ายๆ ดังนี้ ฟอร์มาลิน
1 ช้อนชา ต่อ น้ํา 30 มล. ถ้ามีแอลกฮอล์ ต่อ น้ําให้ใช้อัตรส่วนเท่าๆกัน
อย่างไรก็ตามสารละลายสําหรับใช้ดองเหล่านี้ เมื่อใช้ดองพืชเป็นเวลานานๆ สีของพืชจะซีด ซึ่งอาจจะ
แก้ไขด็โดยการนําไปแช่ในน้ํายารักษาสีชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไป เปูนเวลา 2-3 วัน แล้วจึงนําไปแช่ในสารละลาย FAA

6. การดองพืชเพื่อให้คงลักษณะสีเขียว
วิธีที่ 1
สารเคมี
1) กลีเซอรีน
100 มล.
2) เอทิลแอลกฮอล์ 50 %
100 มล.
3) กรดน้ําส้ม 99 %
5
มล.
4) จุนสี 1 ก้อนเล็กๆ
วิธีการ
ผสมสารเคมีทั้ง 4 ตามอัตราส่วน แล้วแช่ตัวอย่างพืชประมาณ 10 วัน แล้วนําไปล้างน้ํา
ทําให้แห้ง และดําเนินการอัดต่อไปในแผงอัด หรือนําไปดองในสารละลายอื่น
วิธีที่ 2
สารเคมี
1) Copper acetate
2) กรดน้ําส้ม
3) น้ํากลั่น
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วิธีการ
1) ละลายผงคอปเปอร์อะซีเตด ในกรดน้ําส้ม 50 % จนอิ่มตัว
2) นําสารลายในข้อ 1 มาผสมกับน้ําประมาณ 3-5 เท่า
3) นําตัวอย่างพืชในสารละลาย และต้มจนกระทั่งพืชเปลี่ยนเปูนสีน้ําตาล และ
เปลี่ยนอีกครั้งกลับเปูนสีเขียว
4) นําตัวอย่างพืชจากข้อ 3 มาแช่น้ําธรรมดาจนเย็น
5) นําไปอัดแห้งหรือดองเก็บไว้
วิธีที่ 3 ดองในสารละลายคีฟส์ (Keefe solution) เหมาะสาหรับดองสาหร่าย
สารเคมี
1) เอทิลแอลกฮอล์ 50 %
90 มล.
2) ฟอร์มาลิน
5 มล.
3) กลีเซอรีน
25 มล.
4) กรดน้ําส้ม
25 มล.
5) คอปเปอร์ คลอไรด์
10 มล.
6) ยูเรเนียม ไนเตรด
1.5 มล.
วิธีการ
1) ผสมสารเคมีทั้ว 6 ชนิด ตามอัตราส่วนดังกล่าว
2) นําตัวอย่างพืชมาดองในสารละลายดังกล่าว พืชจะกลับเปูนสีเขียสในเวลา 210 วัน
วิธีที่ 4 ดองโดยใช้สารละลายจุนสี
วิธีนี้เหมาะ สําหรับพืชที่มียางมาก แต่สีของพื ชจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนจริงและภาชนะที่ดอง
ไม่ควรใช้ ภาชนะอะลูมิเนียม เพราะจุนสีจะกัด ทําให้ทะลุได้
สารเคมี
1) ผลึกจุนสี
2) น้ํากลั่น
วิธีการ
1) บดผลึกจุนสีให้ละเอียด แล้ะวละลายน้ําจนอิ่มตัว
2) นําตัวอย่างพืชมาดองในสารละลาย
7. ดองเพื่อรักษาพืชสีแดงโดยการดองด้วยน้ายาดองเอสเลอร์ (Hasler s solution)
วิธีที่ 1
สารเคมี
1) น้ํากลั่น
400 มล.
2) Zinc chloride
200 มล.
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3) ฟอรืมาลิน 40 %
100 มล.
4) กลีเซอรีน
100 มล.
วิธีการเตรียมสารละลาย
1) ละลายซิงค์คลอไรด์ในน้ําร้อน และกรองขณะที่ยังร้อนอยู่ แล้วจึงเติมฟอร์มาลีน
กลีเซอรีน ตามอัตราส่วน ทิ้งสารละลานไว้ให้เย็น
2) รินเอาเฉพาะน้ําใสๆ มาใช้ดองพืช
วิธีทา
1) ล้างตัวอย่างพืชให้สะอาด ตัดแต่งตามต้องการ
2) นําตัวอย่างพืชที่เตรียมไว้ ผูกกับแผ่นแก้ว แล้วนําใส่ลงในภาชนะสําหรับดอง โดย
วางแผ่นแก้วทแยง หลังจากนั้นค่อยๆ รินสารละลายที่จะใช้ลงไปให้ท่วม โดยสูงจากตัวอย่างพืช
ประมาณ 3 ซม. และปิดฝาชนะให้แน่น
3) ติดปูายบันทึกข้อมูล เช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างพืชแห้ง

ภาพที่ 3.30 ตัวอย่างพรรณไม้ดอง
4. การเก็บรักษาตัวอย่างใบพืช
เป็นวิธีการเพื่อศึกษาลักษณะของเส้นใบโดยเฉพาะ โดยการทําให้ใบไม้ใสเพื่อศึกษาเส้นใบ ซึ่งสามารถ
ทําได้ดังนี้
อุปกรณ์และสารเคมี
1) แปรงขนอ่อนๆ หรือมีดทือๆ
2) เบคกิ้งโซดา
3) คลอรีน
4) กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษซับ
5) สีย้อมผ้าหรือเยลลี่
วิธีการ
1) นําตัวอย่างใบไม้มาแช่น้ําไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ (ควรเป็นใบไม้ที่มีเส้นใบแข็ง)
โดยหาวัสดุมาทับไม้ให้ใบไม้ลอย และปิดฝาภาชนะเพื่อกันยุงวางไข่ ถ้าต้องการให้เร็วขึ้นทําได้โดยนํา
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ใบไม้มาต้มในน้ําสบู่ หรือ สารละลายเบคกิ้งโซดา (เบคกิ้งโซดา 5 ลบ.ซม. ประมาณ 1 ช้อนชา ต่อ
น้ํา 946 มล.) ทิ้งไว้ให้เย็น ถ้ามีตัวอย่างใบพืชหลายชนิด ควรแยกทํา เพราะใบพืชแต่ละชนิดใช้เวลา
ในการทําให้เนื้อใบเปื่อยหลุดไม่เท่ากัน
2) นําตัวอย่างพืชจากข้อ 1 มาล้างน้ําเปล่า โดยการแกว่งเบาๆ ในน้ํา เนื้อใบจะหลุด
ออกไป แต่ถ้าหลุดไม่หมด ให้นํามาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วใช้แปรงขนอ่อนๆ หรือมีดทื่อๆ
ช่วยขูดออกอย่างระมัดระวัง แล้วล้างให้สะอาดเหลือแต่เส้นใบ
3) นําไปฟอกให้ขาวด้วยคลอรีน โดยใช้ค ลอรีน อัตราส่วน 28 มล. (ประมาณ 2
ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 946 มล. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นล้างให้สะอาดด้วยน้ําเปล่าและซับน้ําออก
เบาๆ แล้วทับไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4) ถ้าต้องการย้อมสีเพื่อความสวยงาม ให้ละลายสีที่จะใช้ย้อม แล้วนําใบพืชที่ฟอก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จุ่มลงในน้ําสี แล้วนําขึ้นมาซับด้วยกระดาษ หรืออาจใช้วิธีนําไปชุบเยลลี้ให้เนื้อใบ
ใสคล้ายแก้ว
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ทัก ษะ และความสามารถ
เฉพาะด้านจึงจําเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ให้ ได้ตัวอย่างที่ถูกต้อง สมบูรณ์
โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ดังนี้
4.1.1 ขั้นเตรียมการ
1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ย วข้องกับการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และชนิดพืชที่ศึกษา
เพื่อที่สามารถเลือกใช้วิธีและช่วงเวลาเก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่ถูกต้อง
2) วางแผนการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จะต้องมีการสํารวจพื้นที่ศึกษา คือ การ
เดิน การสั งเกต พรรณไม้ในพื้น ที่ที่กําหนด แล้ วบั นทึกข้อมูลเพื่อให้ ทราบประเภท ชนิด จํานวน
พรรณไม้เบื้องต้น
3) กาหนดช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง
จัดทําปฏิทินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เนื่องจากพรรณไม้แต่ละชนิด มี ฤดูการออก
ดอก ผล ที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น พรรณไม้ 1 ชนิด อาจมีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้หลายครั้ง เพื่อให้ได้
ข้อมูล ตัวอย่างพรรณไม้ที่ครบทุกชนิด จะต้องมีทั้งใบ ดอก ผล การสํารวจพรรณไม้จึงต้องหมั่นสํารวจ
จึงจะได้พรรณไม้มากชนิดเท่าที่จะมากได้
4) กาหนดแบบบันทึกตัวอย่างพรรณไม้ที่สารวจ
จัดทําแบบบันทึกตัวอย่างพรรณไม้ที่สํารวจ เนื่องจากพรรณไม้บางชนิด วิธีการเก็บ
และลักษณะโครงสร้างของพรรณไม้แตกต่างกัน จะต้องออกแบบบันทึกให้ตรงกับ พรรณไม้ที่ศึกษา
(ภาคผนวก ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบบันทึกลักษณะพรรณไม้)
5) การเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพรรณไม้
ก่อนลงพื้น ที่เก็บ ตัวอย่างพรรณไม้ จะต้องดําเนินการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ และเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพรรณไม้ให้ครบถ้วน (อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ หน้า
)
4.1.2 ขั้นดาเนินการ
1) เก็บตัวอย่างพรรณไม้
ดําเนินการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ควรเก็บใบ ดอก ผล และเนื้อไม้จากต้นเดียวกัน
โดยเลือกเก็บใบที่สมบูรณ์ ไม่ถูกแมลงกัดต่อย หรือใบหงิกงอ เก็บทั้งดอกตูมและดอกบานเต็มที่แล้ว
เก็บช่อดอกที่ติดกับใบ ควรเก็บทั้งผลอ่อนและผลแก่ ไม่ควรเก็บผลที่หล่นใต้ต้น ถ้าพวกพืชชั้นต่ํา เช่น
มอสส์ เฟิร์นต้นเล็ก ให้เก็บทั้งต้นและราก ให้เก็บตัวอย่างประมาณ 3-8 ชนิด
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สิ่งที่ต้องการนามาอัดแห้ง
- ใบ กิ่ง ก้าน เปลือก ดอก จําเป็นอันดับแรก
- ผล เมล็ด ราก จําเป็นลําดับรอง
- ยกเว้นเป็นพืชต้นเล็ก เช่น แห้วหมู ให้ใช้ทุกส่วน
2) เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้
เมื่อได้ตัวอย่างพรรณไม้ที่ต้องการแล้ว ขั้นต่อไปคือการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ให้
สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งการเก็บรักษาที่ดีต้องทําขณะตัวอย่ างพืชยังสดหรือกระทําทันทีหลัง
เก็บ แต่ถ้าไม่สามารถทําได้ ควรทําให้พืชนั้นสดอยู่เสมอ ซึ่งอาจทําได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง
- เก็บใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น
- ห่อหุ้มตัวอย่างพืชด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เปียกชื้น
- ราดตัวอย่างพืชด้วยเอทธิลแอลกฮอล์ 50-59 % หรือ ฟอร์มาลิน : น้ํา
อัตราส่วน 1 : 1 หรือ 3 : 1 ให้เปียกให้ทั่ว แล้วใส่ถุงพลาสติกปิดปาก
ถุงให้แน่น วิธีนี้จะช่วยให้พืชสดอยู่ได้นาน 6 เดือน เมื่อจะทําการเก็บ
รักษาก็สามารถทําได้ทันที แต่ตัวอย่างพืชจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล
การเปรียบเทียบการทําตัวอย่างพรรณไม้
- ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง สามารถทําได้กับทุกส่วน ดอก ผล เมล็ด ใบ
ต้น ราก

A.

B.
C.
ภาพที่ 4.1 A. แพงพวยฝรั่ง B. ชบา C.รําเพย
- ตัวอย่างพรรณไม้ดอง ส่วนดอกและผลของพืชที่ต้องการเก็บรักษาป็น
พิเศษ หรือ ขนาดใหญ่ และมีลักษณะอวบน้ําหรือฉ่ําน้ํา

A.
B.
ภาพที่ 4.2 A. มะม่วง B. ว่านชักมดลูก
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การเก็บเฉพาะส่วน มักใช้กับส่วนของพืชที่ต้องการเก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือ

-

ขนาดใหญ่มาก มีลักษณะแห้ง

A.

B.
ภาพที่ 4.3 A. กะบ้า B. มะพร้าว

4.1.3 ขั้นติดตาม
ดํ า เนิ น การอาบน้ํ า ยาพรรณไม้ และเมื่ อ พรรณไม้ ที่ อ าบน้ํ า ยาแห้ ง แล้ ว ให้ เ ย็ บ
ตัวอย่างพรรณไม้ลงกระดาษ และจดบันทึกข้อมูลลักษณะพรรณไม้
4.1.4 ขั้นปรับปรุง
นําผล ปัญหา ที่จะได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ มาปรับปรุงไข
4.2 เทคนิค วิธีการการทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
4.2.1 การอัดตัวอย่างพรรณไม้
1) เลือกชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ ไม่มีตําหนิ ได้แก่ ราก/เหง้า/หัว ลําต้น ใบ
ดอก ผล
2) ถ้าเป็นพืชต้นเล็กให้เก็บทุกส่วน
3) ทิ้งไว้ให้ใบสลด 1-2 ชั่วโมง เพื่อจัดใบ ต้นได้ง่าย ไม่ปริแตก
4) นํามาวางเรียงในกระดาษหนังสือพิมพ์พับครึ่ง จัดให้เป็นระเบียบ สลับคว่ํา/
หงายบ้าง วางในแนวทแยง หรือเป็นรูปซิกแซก เป็นรูปตัวอักษร M, N, V, W,
Z

ภาพที่ 4.4 การเรียงพรรณไม้แบบเป็นรูปตัวอักษร
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5) ถ้ามีหลายตัวอย่าง ให้อัดพืชซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น
6) ปิดบน-ล่างด้วยกระดาษลังหรือแผ่นไม้

ภาพที่ 4.5 อัดพืชซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น
7) รัดเชือกรวมกัน
8) นําไปผึ่งแดด 1-3 แดด หรือวางในร่ม 3-7 วัน หรือวางในตู้อบพรรณไม้ 1-2
วัน

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างพรรณไม้วางในที่ร่ม ผึ่งแดด และตู้อบพรรณไม้
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4.2.2 การอาบน้ายาพรรณไม้
พรรณพื ช ที่ แห้ ง สนิ ท แล้ ว นํ า ไปอาบน้ํ า ยาปู อ งกัน เชื้ อราและแมลงก่ อนที่ จ ะนํ า ไปติ ด บน
กระดาษ (วิธีการอาบน้ายาพรรณไม้ หน้า )
1) เทน้ํายาที่ผสมเข้ากันดีแล้วลงในอ่างเคลือบ
2) ใช้ปากคีบคีบตัวอย่างพรรณพืชที่แห้งสนิทแล้วลงแช่ในน้ํายาประมาณ 1 นาที
3) ใช้ปากคีบคีบตัวอย่างมาวางบนกระดาษฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์และเรียง
ซ้อนกันตามเดิมแล้วปิดด้วยกระดาษลอนลูกฟูกทั้งสองด้านก่อนใช้เชือกมัดโดย
ไม่ต้องใช้แผงอัดพรรณพืชและนําไปผึ่งแดดอีกครั้งจนแห้งสนิท
ข้อควรระวัง
1) น้ํายาที่ใช้อาบพรรณพืชมีพิษต้องระมัดระวังอย่าสูดดมหรือสัมผัสถูกร่างกาย
2) กระดาษหนังสือพิมพ์ที่วางตัวอย่างพรรณพืชที่อาบน้ํายาแล้วไม่ควรนําไปใช้
อย่างอื่นอีก เพราะมีสารพิษตกค้างอยู่
3) อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ควรเป็นโลหะเพราะน้ํายาจะกัดกร่อนโลหะให้เสียหายและไม่ควร
เท น้ํายาลงในท่อระบายน้ําที่เป็นโลหะ
4.2.3 เย็บตัวอย่างพรรณไม้
นําตัวอย่างพรรณพืชที่อาบน้ํายาและแห้งสนิทดีแล้วโดยเลือกชิ้นที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด
มาติดบนกระดาษติดพรรณไม้
วิธีการ
1) การติดโดยใช้วิธีการเย็บตัวอย่างพรรณพืชที่เลือกได้มาวางบนกระดาษติดพรรณไม้ ใน
ตําแหน่งที่ค่อนไปทางซ้าย เพื่อเหลือมุมขวาไว้สําหรับติดปู ายบันทึกข้อมูล (หรือเลือกที่จะติดใน
ตําแหน่ งที่ค่อน ไปทางขวา แล้ ว ติดกระดาษบันทึกข้อมูล มุมซ้ายก็ได้แต่ควรทําให้ เป็นรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งตลอดไป) การติดอย่าให้ส่วนของพรรณพืชเกินขอบกระดาษออกมา และควรหลีกเลี่ยง
ส่วนของพืชที่ใหญ่หรือบอบบางใกล้ขอบกระดาษด้านซ้าย หลังจากจัดวางได้อย่างเหมาะสมสวยงาม
แล้ว ใช้เข็มเย็บตรึงให้พรรณพืชติดบนกระดาษเป็นระยะๆตามความ เหมาะสมโดยใช้ด้ายสีขาวที่
เหนียวและเย็บตรึงจากโคนไปยังส่วนอื่น ๆ ของพืช
2) การติดโดยใช้กาว มีวิธีการดังนี้
(1) ใช้แปรงจุ่มกาวทาบางๆลงบนกระจกเรียบทาให้พอดีกับขนาดของพรรณพืชที่
เลือก มาติด
(2) ใช้ปากคีบคีบพรรณพืชและนําพรรณพืชด้านที่จะติดกับกระดาษแตะกาวบน
กระจก กดให้ติดกาวให้ทั่ว
(3) นําพรรณพืชที่มีกาวติดแล้วมาวางบนกระดาษติดพรรณไม้ในตําแหน่งเดียวกับที่
ติดโดยใช้วิธีการเย็บ
(4) ใช้กระดาษฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ปูทับแล้วจึงใช้ถุงทรายวางทับอีกทีให้
(5) เมื่อกาวแห้งดีแล้วอาจเย็บพรรณพืชให้ติดกับกระดาษติดพรรณพืชอีกครั้งโดยใช้
วีการเย็บ
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กรณีที่พรรณพืชมีขนาดเล็กมากจะไม่ติดพรรณพืชบนกระดาษติดพรรณพืชโดยตรง แต่จะใส่
ไว้ในซองที่ตัดและพับด้วยกระดาษสีขาว แล้วจึงติดบนกระดาษติดพรรณพืช
โครงการ……………………………………………………………………….
รหัสประจําต้น......................................................................
ชื่อพฤกษศาสตร์..................................................................................หมายเลขตัวอย่าง.......................
ชื่อท้องถิ่น............................................................................................................................. .................
สถานที่เก็บ.............................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่เก็บ.......................................... ระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง.......................ม.
บันทึกลักษณะพืช...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง......................................................................................................................3.............
หมายเลขประจําตัวผู้เก็บ.......................................ชื่อผู้ตรวจสอบตัวอย่าง.............................................
แผ่นป้ายข้อมูลสาหรับตัวอย่างพันธุ์ไม้
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ภาพที่ 4.7 รูปแบบการติดพรรณพืช
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ภาพที่ 4.8 ลักษณะการติดพรรณพืชหลายชิ้น

64







ศิลปะการจัดพรรณไม้อัดแห้งบนกระดาษ
มีความสมดุล
มีความกลมกลืน
มีความเป็นเอกภาพ
สัดส่วนเหมาะสม
มีจุดเด่น

ภาพที่ 4.9 ศิลปะการจัดพรรณไม้อัดแห้งบนกระดาษ
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ปัญหาที่มักพบในการทาตัวอย่างพืชอัดแห้งที่ไม่ถูกต้อง
1. ใบพืชห่อ ม้วน ไม่เรียบธรรมชาติ ซึ่งไม่ถูกต้อง
2. ใบพืชแห้งกรอบ ใบร่วงหลุดจากกิ่ง เนื่องจากผึ่งแดดนานเกินไป
3. ใบ ดอก ผล พืช ขึ้นรา/สกปรกภายใน 15 วัน เนื่องจากผึ่งแดดน้อย ไม่แห้ง
4. ใบพืชมีรอยฉีกขาด หรือร่วง เนื่องจากมีโรคแมลงทําลาย
5. การเย็บใบ กิ่ง เย็บถี่เกินไป เหมือนเย็บผ้า และไม่ใช้ด้ายสีขาว
6. ติดใบไม้ทับปูายข้อมูล ติดใบเดียว ติดไม่สมดุล
7. เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ผิด หรือเขียนไม่ถูกต้อง
8. ตกแต่งเขียนสีขอบกระดาษขาวเป็นสีต่าง ๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง
9. ไม่ระบุสถานที่เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน ที่บ้าน?

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างพืชอัดแห้งที่ไม่ถูกต้อง
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหา อุปสรรค
ในการดําเนินการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ พบปัญหาและอุปสรรคในการดํา เนินการ
ดังนี้
(1) ด้านเวลา เนื่องจากงานสํารวจพรรณไม้นั้น เป็นงานที่ต้องใช้เวลา ท้องที่หนึ่งๆ ที่ต้องทํา
การสํารวจใช่ว่าเข้าไปครั้งเดียวแล้วได้พรรณไม้ครบทุกชนิด พรรณไม้ที่จะเก็บมาวิเคราะห์ จะต้องเป็น
กิ่งที่มีทั้งใบ ดอก ผลอยู่ ดังนั้นการเข้าไปแต่ละครั้งพรรณไม้บางชนิดอาจไม่ติดดอกหรือผล
(2) ด้านการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เกิดจาดพรรณไม้บางชนิดไม่สมบูรณ์ เช่น ใบมีรอยฉีกขาด
มีแมลงหรือสัตว์กัดทําลาย และพรรณไม้ที่สูง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างดอก ผล จากต้นได้เลย ต้องรอ
หล่นลงมา
(3) ด้านการรักษาตัวอย่างพรรณไม้ เกิดจากผึ่งแดดหรืออบแห้งน้ อยเกินไป ทําให้ตัวอย่าง
พรรณไม้ขึ้นรา

5.2 แนวทางการไขปัญหาและอุปสรรค
(1) ด้านเวลา การสํารวจพรรณไม้ต้องหมั่นสํารวจ เฝูาติดตามคอยฤดูกาลที่ออกดอกติดผล
(2) ด้านการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ต้องเก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่สมบูรณ์ มีทั้งใบ ดอก ผล โดย
ไม่มีรอยฉีกขาด หรือรอยกัดแทะจากแมลง และพรรณไม้ที่สูง ควรให้ลิงช่วยเก็บตัวอย่างให้
(3) ด้านการรักษาตัวอย่างพรรณไม้ พรรณไม้ที่อวบน้ํา ควรหมั่นเปลี่ยนกระดาษซับทุกๆ 3
วัน และควรตากให้แห้งสนิท

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
(1) จัดทําฐานข้อมูลพรรณไม้ และให้บริการสืบค้นผ่านระบบ Internet
(2) จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ โดยแยกเป็นวงศ์ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
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วิชาการปุาไม้.
ก่องกานดา ชยามฤต. 2548. ลักษณะประจําวงศ์พรรณไม้. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
จาก http://documents.tips/documents/family-characters1.html#
คณาจารย์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๐. การเก็บ
รักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้. อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จํากัด.
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ. คู่มือการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านพฤกษศาสตร์.
สนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ.
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ. 2550.คู่มือการเรียนรู้ พฤกษศาสตร์น่ารู้. สงขลา :
เอสพริ้นท์.
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ตัวอย่างที่ 1
แบบฟอร์มการบันทึกลักษณะพรรณไม้ที่สารวจ
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกลักษณะพรรณไม้ที่สารวจ
ลักษณะทางนิเวศวิทยา
...................พืชบก
...................พืชที่เกาะหรือเลื้อยไปตามวัตถุ
...................พืชน้ํา ......................ใต้น้ํา .......................โผล่พ้นน้ํา .......................ลอยน้ํา
...................ขึ้นอยู่ตามขอบแหล่งน้ําทีช่ ื้นแฉะ
อื่นๆ..........................................
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลาต้น
....................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 ไม่ม/ี 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............................................................................................................
สีใบ..............................................................................................................................................
การเรียงตัวของใบบนลําต้น...............................แบบสลับ................................แบบสลับระนาบเดียว
............................................แบบตรงข้าม………………………………แบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก
............................................แบบวงรอบ............................................................แบบเรียงด้านเดียว
............................................เรียงแบบมีกาบหุ้ม
เส้นใบ...............................longitudinal parallel vein …………..........…pinnately
parallel vein
……...…................pinnately netted vein …………….……….….dentate netted vein
...............................palmately netted vein
ดอก
ช่อดอก..........................................แบบ.........................................สี............................................
ดอกเดี่ยว..........................................................จํานวนกลีบดอก..........................................กลีบ
..............................................petal (กลีบดอก+กลีบเลี้ยงแยกจากกันอย่างเด่นชัด)
สีและรูปร่างของกลีบดอก............................................................................................................
สีและรูปร่างของกลีบเลี้ยง............................................................................................................
……………………………...tepal (กลีบดอก+กลีบเลี้ยงไม่แตกต่างกัน)
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และรูปร่างของกลีบดอ.................................................................................................
..............................เกสรเพศผู้
ไม่มี/มี จํานวน...............................อัน(ถ้ามากก็บอกว่ามาก)
..............................เกสรเพศเมีย ไม่มี/มี จํานวน...............................อัน
ฤดูกาลทีอ่ อกดอก เดือน......................................................................... ออกตลอดปี
ผล
.....................................ผลเดี่ยว
.....................................แบบผลสด
.........................drupe …............berry...............hesperidium …...............pepo …..........pome
....................................ผลแห้งแก่แตก
……..………..follicle ….....................legume .........................silique ….......................capsule
……...…….… poricidal ………..……capsule
………………………ผลแห้งแก่ไม่แตก
.......................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..........................................................................................

72

แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ตัวอย่างที่ 2
บันทึกรายละเอียดพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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บันทึกรายละเอียดพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พื้นที่เก็บ (Locality)……………………………………………………………… วันที่เก็บ (Date)..............................
ชื่อพื้นเมือง (local name)....................................................... ชื่อวงศ์.................................................
ชื่อวิทยาศาสตร์..........................................................................................................................................
สภาพแวดล้อม
พิกัด ละติจูด (Latitude).............................. ลองจิจูด (Longitude)....................................
ความสูงจากระดับน้าทะเล.............................
จานวนประชากรพืชว่ามีมากน้อยเพียงใด..............................................
ลักษณะของพรรณไม้
1. วิสัยพืช
 ไม้ลม้ ลุก (herb)  ไม้พุ่ม (shrub)  ไม้ต้น(Tree)  ไม้เถา (climber)
2. ลาต้น
2.1  ลําต้นบนดิน (aerial stem )
-  ไหล (stolon)  ลําต้นคล้ายใบ (phylloclade)  มือพัน (Stem tendril)
2.2  ลําต้นใต้ดิน (subterranean stem)
-  เหง้า (rhizome)  หัวแบบมันฝรั่ง (tuber)  หัวแบบเผือก (Corn)
 หัวแบบหอม (bulb)
2.3 ขนาด สูง............................................ เส้นรอบวง.......................................................
2.4 สี..............................................................
2.5 ผิวลําต้น  เรียบ  ขรุขระ  อื่นๆ..............................
2. ใบ
2.1 ชนิดของใบ  ใบเดี่ยว (simple leaf)  ใบประกอบ (compound leaves)
 ใบประกอบแบบขนนก
 ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น
 ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น  ใบประกอบแบบนิว้ มือ
2.2 การเรียงตัวของเส้นใบ (leaf venation)
 เส้นใบขนาน (parallel vein)  เส้นใบขนานตามความยาวใบ
 เส้นใบขนานกันแบบขนนก
 เส้นใบร่างแห (netted)
 เส้นใบร่างแหแบบขนนก
 เส้นใบร่างแหแบบนิว้ มือ
2.3 รูปร่างใบ (leaf shape)
 รูปลิม่ แคบ (subulate)  รูปเข็ม (acicular)  รูปแถบ (linear)
 รูปขอบขนาน (oblong)  รูปใบหอก (lanceolate)  รูปใบหอกกลับ
(oblanceolate)  รูปรี (elliptic)  รูปไข่ (ovate)  รูปไข่กลับ (obovate)
 รูปสามเหลีย่ ม (deltoid)  รูปสามหลี่ยมข้าวหลามตัด (rhomboid)
 รูปไต (reniform)
 รูปวงกลม (orbicular)  รูปหัวใจ (cordate)
 รูปเคียว (falcate)
 รูปช้อน (spathulate)
2.4 ปลายใบ (leaf apex)
 ปลายยาวคล้ายหาง (caudate)  ปลายติ่งแหลม (cuspidate)  ปลายติ่ง
หนาม (mucronate)
 ปลายแหลม (acute)  ปลายเรียวแหลม (acuminate)  ปลายมน (obtuse)
 ปลายตัด (truncate)  ปลายเว้าบุม๋ (retuse)  ปลายเว้าตื้น (emarginate)
2.5 โคนใบ (leaf base)
 โคนรูปลิ่ม (cuneate)  โคนสอบเรียบ (attenuate)  โคนเฉียง (oblique)
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3. ดอก

 โคนมน (obtuse)  โคนตัด (truncate)  โคนรูปหัวใจ (cordate)
 โคนรูปเงี่ยนลูกศร (sagitt)  โคนรูปเงี่ยงใบหอก (hastate)
2.6 ขอบใบ (leaf margin)
 ขอบใบเรียบ (entire)  ขอบใบเป็นคลื่น (undulate)  ขอบใบหยักหรือมน
(crenate)  ขอบใบจักซี่ฟัน (dentate)  ขอบใบจักซี่ฟันเลื่อย (serrate)  ขอบใบ
จักเป็นพู (lobed)  ขอบใบจักแบบขนนก (pinnatifid)  ขอบใบแฉกแบบนิ้วมื้อ
(palmatifid)
2.7 เนื้อใบ (leaf texture)
 ใบอวบน้ํา (succlent)
 ใบคล้ายแผ่นหนัง (coriaceous)
 ใบคล้ายกระดาษ (chartaceous)
 ใบบางคล้ายเยื่อ (membranaceous)
2.8 การเรียงใบ (phyllotaxy)
 เรียงสลับ (alternate)  เรียงสลับระนาบเดียว (distichous)
 เรียงตรงข้าม (opposite)  เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)
 เรียงเป็นกระจุก (fasciculate)  เรียงวงรอบ (whorl)
2.9 สิ่งปกคลุมใบ (indumentum)
 เกลี้ยง (glabrous)  ขนสั้นนุ่ม (pubescent)  ขนกํามะหยี่ (velutinous)
 ขนหนานุ่ม (tomentose) ขนหยาบแข็ง (hirsute)  ขนรูปดาว (stellate)
 หนามเกิดจากผิว (prickly)
2.5 สี (ด้านบน).............................................. สี (ท้องใบ)................................................
ใบอ่อนสี................................................. ใบแก่สี...................................
2.6 ขนาด กว้าง................................................ ซม. ยาว.............................................ซม.
3.1 ช่อดอก (inflorescence)
 ช่อเชิงลด (spike)  ช่อกระจะ (raceme)  ช่อซี่ร่ม (umbel)
 ช่อกระจุกแน่น (head)  ช่อกระจุก (cyme)  ช่อแยกแขนง (panicle)
 ช่อเชิงหลั่น (corymb)  ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix)
3.2 การเรียงของกลีบดอกในตาดอก (aestivation)
 เรียงจรดกัน (valvate)  เรียงเวียน (contorted)
 เรียงซ้อนเหลื่อมกัน (imbricate)
3.3 สมมาตรของดอก (symmetry of flower)
 ดอกสมมาตรตามรัศมี (actinooooomorphic)
 ดอกสมมาตรด้านข้าง (zygomophic)
3.3 วงกลีบดอก (corolla)
 กลีบดอกแยกจากกัน (polypetalous)
 กลีบดอกเชื่อมติดกัน (gamopetalous)
 รูปวงล้อ (rotate)
 รูปดอกเข็ม (salverform)  รูปกรวย แตร ลําโพง (funnelform)
 รูประฆัง (campanulate)  รูปคนโท (urceolate)
 รูปหลอด หรือท่อ (tubular)  รูปปากเปิด (bilabiate)
3.4 เกสร
..............................................................................................................................
3.4 กลีบดอกสี
.............................................................................................................................
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3.5 จํานวนของกลีบดอก......................................... จํานวนของกลีบเลี้ยง................................
จํานวนเกสรตัวผู้................................................. จํานวนเกสรตัวเมีย..................................
4. ผล

5. เมล็ด
6. ประโยชน์
8. ภาพ

4.1  ผลเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
 ผลสด  ผลเมล็ดแข็ง  ผลมีเนื้อหลายเมล็ด  ผลแบบส้ม  ผลแบบแตง
 ผลแบบแอปเปิ้ล
 ผลแห้ง
 1. ผลแห้งแก่ไม่แตก
 ผลแห้งเมล็ดอ่อน  ผลธัญพืช  ผลปีกเดียว
 ผลเปลือกแข็ง  ผลแตกสองครั้ง
 2. ผลแห้งแก่แตก
 ฝักแตกแนวเดียว  ฝักแบบถั่ว  ฝักแบบผลผักกาด
 ผลแห้งแตก  ผลแตกกลางพู  ผลกระเปาะ
 ผลแตกตามขวาง  ผลแตกเป็นช่อง  ผลแตกตาม
รอยประสาน
4.2 ผลเมื่ออ่อนสี………………………ผลเมื่อแก่............................. ผลเมื่อสุก....................
4.3 ขนาด ........................................................................................................................
เมล็ด ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ลาต้น
ใบ

ดอก

9. อื่นๆ

ผล

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ชื่อผู้เก็บข้อมูล.......................................................................................................................
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แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างพรรณไม้
ตัวอย่างที่ 3
แบบบันทึกลักษณะพืชวงศ์บุกบอน(ARACEAE)
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บันทึกลักษณะพืชวงศ์ บุกบอน(ARACEAE)
ชื่อวิทยาศาสตร์........................................................................ ชื่ออันดับ......................................................
ชื่อสามัญหรือชื่อท้องถิ่น......................................................... พื้นที่สารวจ..................................................
วันที่..................................... พิกัด Lat……………………… Long ......................................
.ความสูงจากระดับน้าทะเล..............................เมตร
ลักษณะทางนิเวศวิทยา
พืชบก
พืชน้าํ
ไม้อิงอาศัย
ไม้เถาเลื้อย
อื่นๆ...............
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
หัว (Tuber) หัวกว้าง.......................... ซม. หัวยาว....................................... ซม.
สี…………………………………………………
หัวกลม ค่อนข้างกลม กลมแปูน
มีเหง้า
หัวที่มีหน่อรอบหัว
รูปร่างกลม
ค่อนข้างแบน
อื่นๆ.................................................................................................................................................
สีของเนื้อในหัว.............................................................. สีของเนื้อในหัวเมื่อช้า..........................................
หัวยาวลักษณะต่างๆ
หัวคล้ายมัน หัวคล้ายรากฟัน หัวคล้ายหัวแครอท
หัวคล้ายหัวมันแกว
อื่นๆ....................................
หัวบน
ไม่มี
มี..........................................................................
ก้านใบ ก้านใบกว้าง..................... ซม. ก้านใบยาว..................... ซม. สีของก้านใบ...........................
ผิวของก้านใบ
ผิวเรียบเกลี้ยง มีขนอ่อนๆ
มีหนามทู่
ผิวขรุขระ
ยาง
ไม่มี
มี สี..........................................
ถ้าโดนผิวหนังเป็นอย่างไร คัน
แสบ
อื่นๆ.................................
ใบ
ใบกว้าง.......................... ซม. ใบยาว.............................. ซม.สีของใบ....................................
ใบเดี่ยว
ใบประกอบแบบขนนก………………………………………
รูปใบ
รูปรี รูปใบหอก
รูปไข่กลับ
รูปรีแกมรูปใบหอก รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
รูปหอกแกมรูปไข่ ..……………
ปลายใบ
ปลายใบแหลม เรียวแหลม
อื่นๆ.................................................................
เส้นใบ
แบบร่างแห
แบบขนาน
อื่นๆ..................................................................
ช่อดอก(Inflorescence) ดอกกว้าง................... ซม. ดอกยาว..................... ซม.
สีของดอก...................................................
กาบหุ้มช่อดอก รูปไข่
รูปรี รูปรีแกมรูปไข่
รูปหอก
รูปหอกแกมรูปไข่
รูปสามเหลี่ยม
รูประฆังหงาย
รูปคล้ายหลอด
อื่นๆ..................
ช่อเชิงลดมีกาบ
เท่าหรือสั้นกว่ากาบหุ้มช่อดอกเล็กน้อย
ยาวกว่ากาบหุ้มช่อดอกมาก
ยาวกว่ากาบหุ้มช่อดอก
ความยาวใกล้เคียงกับกาบหุ้มช่อดอก
อื่นๆ...........................................................................................................
ก้านช่อดอก
ไม่มี
มี
ก้านสัน้
ก้านยาว
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เกสรเพศผู้จะงอยเกสรเพศผู้

รูปไข่
รูปดอกบัวตูม ทรงกระบอก
รูปกรวยคว่ําปลาย
แหลม
อื่นๆ………………………
เกสรเพศเมียผู้
รูปไข่ รูปดอกบัวตูม ทรงกระบอก รูปกรวยคว่ําปลายแหลม
อื่นๆ………………………………………
ผล
สีของผล........................................................... รูปร่างผล................................................................
การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน(สามารถเลือกได้มากว่า 1 ข้อ)
กินได้
กินไม่ได้
ไม้ประดับ
สมุนไพร ไม่มีข้อมูล
ประโยชน์
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
วิธีใช้ประโยชน์
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์

ผู้เก็บตัวอย่าง................................................................ ผู้ถ่ายภาพ..................................................
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ
นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
ตาแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่วิจัย 3
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
E-mail

patimoh.a@yru.ac.th

ประวัติการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี
โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ
ประวัติการทางาน
1. พนักงานสัญญาจ้าง
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

