ใบความรู้
วิธีการบันทึกข้อมูลหน้า ๒ - ๗
คำแนะนำ
- ให้ระบำยสีในรูปภำพทุก
รูปที่เป็นลักษณะของพืชที่
สนใจ
- ทำเครื่องหมำย  ใน
ช่อง  และ 
- บันทึกตัวเลขและข้อควำม
ให้เหมำะสม

เรือนยอดหรือทรงพุ่ม
- ให้บันทึกตำมลักษณะที่
เห็น ไม่ต้องคำนึงว่ำจะต้อง
ตรงกัน ในชนิดเดียวกัน
ถิ่นอำศัย
- ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
เท่ำนั้น
- ส่วนใหญ่ศึกษำพืชบก
- กล้วยไม้เป็นพืชอิงอำศัย
ลำต้น
- เลือกตอบว่ำเป็นลำต้นใต้ดินหรือเหนือดินเท่ำนั้น และระบำยสีชนิดของลำต้น
- สำหรับลำต้นใต้ดินไม่ต้องดึงหรือขุดขึ้นมำดูให้เปิดบริเวณโคนต้นเล็กน้อย
เท่ำนั้น

ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย
รศ. บุศบรรณ ณ สงขลา
ลักษณะวิสัย (Habit) ของพืช หมำยถึง รูปรำงลักษณะของพันธุไมที่มองเห็นในสภำพ ธรรมชำติ เชน เปนพุม
เปนตนสูงใหญ หรือเลื้อยพำดพันอยูบนตนไมอื่น เปนตน ถิ่นอำศัย (Habitat) ของพืช หมำยถึง สถำนที่และสภำพที่พืช
ตำงๆ ขึ้นอยูในธรรมชำติพืชแตละชนิดจะขึ้นอยู ในที่ตำงๆ กัน เชน อยูบนดิน อยูในน้ํำ หรืออยูบนตนไมอื่นๆ กำรจัดแบ
งประเภทของพืช มีหลำยวิธีเชน
๑. แบงประเภทของพืชโดยอำศัยโครงสรำง
๑.๑ Herbaceous plants ไดแก พืชซึ่งมักจะมีขนำดเล็ก ลำตนออน มีเนื้อเยื่อที่ทำใหเกิด ควำมแข็งแรง
(mechanical tissue) นอยกวำเนื้อเยื่อ parenchyma พืชพวกนี้มีลักษณะวิสัยเปน herbs และมักจะเรียกกันวำพืชล
มลุก
๑.๒ Woody plants ไดแก พืชซึ่งลำตนแข็ง มีเนื้อเยื่อที่ทำใหเกิดควำมแข็งแรงมำก โดยเฉพำะเนื้อเยื่อ
sclerenchyma และ secondary xylem สวนมำกเปนพืชใบเลี้ยงคู มีพืชใบเลี้ยง เดี่ยวบำงชนิดเทำนั้นที่มีลักษณะอนุโลม
เปน woody plant เชน พืชพวกปำลม (palm) พืชพวก woody plants มีลักษณะวิสัยไดหลำยแบบ ดังนี้
๑.๒.๑ Shrubs ไมพุม ไดแก พืชที่มีลำตนขนำดกลำง ลำตนแข็งมีเนื้อไมแตก กิ่งกำนสำขำใกลระดับดิน ทำใหลำต
นเปนพุม มักจะไมเห็นสวนที่เปนลำตนชัดเจน ขนำดของไม พุมจะอยูระหวำง herb และ tree
๑.๒.๒ Tree ไมตน ไดแก พืชขนำดกลำงถึงขนำดใหญ มีเนื้อไม (wood) ลำตน แข็ง เห็นสวนลำตน (trunk) ตั้ง
ตรงชัดเจน มักจะมีกำรแตกกิ่งกำนสำขำตอนบนๆ ของลำตน เรียก สวนนี้วำ เรือนยอด (crown) พืชพวก tree นี้มีอำยุยืน
นำนหลำยปลำตนจะขยำยขนำดทั้งดำนกวำง และควำมสูงไปเรื่อยๆ เชน ตนมะมวงขนุน จำมจุรีเปนตน
๑.๒.๓ Climber ไมเลื้อย ไดแก พืชที่ไมสำมำรถทรงตัวตั้งตรงอยูไดตองอำศัย “หลัก” (supporter) ยึดเกำะ
เกี่ยวพัน สวนของลำตนมักจะทอดขนำนยำวพันกับหลักหรือพันกับ ตนไมอื่น กำรพันอำจจะอำศัยอวัยวะพิเศษ เชน มือ
เกำะ (tendril) หรือรำกเกำะ (climbing root) หรือ อำศัยลำตนพันรอบหลัก (twiner) หรือมีหนำมงอเหมือนขอ (hook)
ไมเลื้อยมีทั้งพวกที่ลำตนออน ไมมีเนื้อไม (herbaceous climber) และพวกที่ลำตนแข็งมีเนื้อไม (woody climber) พวก
ที่ลำตนแข็ง มักจะเปนไมเถำขนำดใหญมีชื่อเฉพำะเรียกวำ “Liane” เชน เถำกะไดลิง สะบำ เปนตน 189
๑.๒.๔ Scandent ไมรอเลื้อยไดแกไมพุมบำงชนิดถำมีหลักอยูใกลๆ ปลำยกิ่งก็จะ เลื้อยพันหลัก มีสภำพเปนไม
เลื้อยแตถำไมมีหลักอยูใกลๆ ก็จะทรงตัวอยูไดเปนไมพุม จึงเรียกพืชที่ มีลักษณะวิสัยเชนนี้วำ scandent หรือไมรอเลื้อยเช
น สำยหยุดกำรเวกเปนตน พืชแตละชนิดจะมีลักษณะวิสัยประจำตน มักจะไมมีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงใชลักษณะวิสัย
ของ พืชมำประกอบในกำรตรวจสอบชนิดของพืชได

เปลือกลำต้น
- บันทึกสี เช่น สีเขียว
สีน้ำตำล เป็นต้น

แตก ป็ น ส้ น

แตก ป็ นส ก็ด

ใบ
ใบเดี่ยว (simple) คือใบที่มีแผ่น
ใบเพียงแผ่นเดียวบนก้ำนใบที่
แตกออกจำกกิ่งหรือลำต้น เช่น
ใบมะม่วง ใบมะละกอ
ใบประกอบ (compound leaf)
คือใบที่มีใบย่อย (leaflet)
มำกกว่ำหนึ่งใบบนก้ำนใบ เช่น
ใบชมพูพันธุ์ทิพย์ ใบนนทรี

สีของใบ ตัวอย่ำง เขียวแก่ เขียวอ่อน เขียวอมเหลือง เป็นต้น
ขนำดแผ่นใบกว้ำงและยำว ให้วัดส่วนที่กว้ำงที่สุด และยำวที่สุด
กรณีใบประกอบขนำดแผ่นใบย่อยกว้ำงและยำว ให้วัดส่วนที่กว้ำงที่สุด และยำวที่สุด ของใบประกอบใบใดใบหนึ่งที่
สมบูรณ์
ลักษณะพิเศษของใบ เช่น ใบมีขน ใบเป็นมัน ใบหนำ ใบอวบมีน้ำ ถ้ำไม่มีให้ – ไว้
ในหน้ำที่ ๔ และ ๕ รูปร่ำงแผ่นใบ ปลำยใบ โคนใบ และขอบใบให้ระบำยสีลักษณะที่พบหรือสังเกตได้

ชนิดของดอก (Types of Flower)
ถ้าดอกเดี่ยวไม่ต้องระบายสีรูปดอก
ดอกเดี่ยว (Solitary Flower) ดอกที่
มีเพียงดอกเดียวอยู่บนก้ำนดอก
ดอกช่อ (Inflorescence Flower)
กลุ่มของดอกย่อยที่เกิดบนก้ำนดอก
เดียวกัน และดอกย่อยแต่ละดอก
อำจมีก้ำนดอกย่อย (pedicel)
ช่อกระจะ (raceme) เช่น กล้วยไม้
ช่อเชิงลด (spike) เช่นกระถินณรงค์
ช่อแบบหำงกระรอก (catkin) เช่น
หำงกระรอก
ช่อเชิงหลั่น (corymb) เช่น หำง
นกยูงไทย
ช่อเชิงลดมีกำบ (spadix) เช่น
หน้ำวัว บอนสี
ช่อซี่ร่ม (umbel) เช่น หอม กุยช่ำย
ช่อซี่ร่มเชิงประกอบ (compound
umbel) เช่น ผักชีล้อม
ช่อกระจุกแน่น (head) เช่น
ทำนตะวัน บำนไม่รู้โรย ผกำกรอง
ช่อแยกแขนง (panicle,
compound raceme) เช่น
โป๊ยเซียน น้ำนมรำชสีห์

ตำแหน่งที่ออกดอก ทำเครื่องหมำย  ใน ช่อง 
กลีบเลี้ยง

ตัวอย่ำง กุหลำบกลีบเลี้ยงแยกจำกกัน จำนวน ๕ กลีบ สีเขียว

กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกัน ปลำยแยกเป็น 3 แฉก สีเขียว

ดอกพิเศษ
กล้วยไม้

พันธุ์ เข็ม

พันธุ์ แคทลียำ

พันธุ์ หวำย

เฟื่องฟ้ำ

พันธุ์ รองเท้ำนำรี

เอื้องหมำยนำ
ดอกช่อเชิงลด
กลีบเลี้ยงโคน
เชื่อมติดกัน
เป็นหลอด
ดอนย่ำ

โครงสร้ำงดอกไม้

