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ຄ ານ າ
ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືໍ່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການກໍ່ສາ້ ງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜໍ່ງທີມ
ໍ່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜ
ງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ວປະເທດ ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົໍ່າທີຄ
ໍ່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບໍ່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິໍ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງໍ່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືໍ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີໍ່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີໍ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍ່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພືໍ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີໍ່ເໝາະສົມ.
ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັໍ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
ຈໍ່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັໍ່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືໍ່ອກໍ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີໍ່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັໍ່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈໍ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີໍ່ມີໃນຫັກສູດດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ເພືໍ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີໍ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັໍ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫົໍ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືໍ່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ

ii

ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜໍ່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມືອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີໍ່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜໍ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜໍ່ງທີໍ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີໍ່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດ ສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປມ
ັ້ ຄູ່ມືນີັ້ຂັ້ນ ເພືໍ່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັໍ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງເໝາະສົມປະ
ການໃດ ກະລຸນນາສົໍ່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີໍ່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອຊາບ
ເພືໍ່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າໃນອະນາຄົດ
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ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັ້ມຕາລາ ປະກອບເຂົັ້າໃນວຽກງານການຮຽນການ
ສອນຂອງຄູອາຈານ ໃນໄລຍະໃໝ່ ກໍ່ຄປ
ື ະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບ
ການສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ, ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮຽບຮຽງປັ້ມຕາລາເພືໍ່ອນາໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການສິດສອນ ແລະ ຮໍ່າຮຽນສາລັບ
ຫັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເເນີນສູງທັງ 4 ສາຂາວິຊາ ຄື: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ,
ທຸລະກິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
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ໍ່ ີຊີວິດ,
ອະໄວຍະວະບາລຸງລ້ຽງຂອງພືດ ແລະ ພາກປະຕິບັດ ເວົັ້າເຖິງການກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລິລະວິທະຍາອະໄວ
ຍະວະການບາລຸງລ້ຽງຂອງພືດ (ຮາກ, ລາ, ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ແກ່ນ)
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກດີ ເຊືໍ່ອແນ່ວ່າປັ້ມຫົວນີຈ
ັ້ ະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດກາໄດ້ເນືັ້ອໃນທີສ
ໍ່ າຄັນ
ແລະ ຫັກການອັນເປັນພືັ້ນຖານໃນການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ສາມາດນາໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ວຽກງານ
ຕົວຈິງ ໃນການປະກອບອາຊີບຕາມອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫື ຈະປະກອບອາຊີບສ່ວນ
ຕົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຖ້າຫາັຄູ-ອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູອ
້ ່ານທັງຫາຍ ໄດ້ອ່ານ ແລະ
ນາໃຊ້ປັ້ມຕາລາຫົວນີັ້ ຫາກພົບພຂ
ັ້ ຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບວ
ໍ່ ່າທາງດ້ານເນືັ້ອໃນກຄືຄາສັບເຕັກນິກ
ແລະ ສານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົໍ່ງໄດ້ສົໍ່ງຂັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຂອງພວກທ່ານ ມາຍັງວິທະຍາໄລ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ພວກເຮົາຕາມທີໍ່ຢດ
ູ່ ັໍ່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຖະ
ໜົນເລກທີ13 ເໜືອ, ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງຫວງພະບາງ, POBox: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071
219 036, 020 5537 7750; Fax: 071 219 034, Website: www.nafclao.org ຫື ທ່ານຈະ
ມາພົບປະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກໄດ້, ເພືໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກາມະການຫັກສູດພວກຂ້າພະ
ເຈົັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປັ້ມຫົວນີັ້ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ.
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ບົດທີ 1
ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ພືດ (Plant tissues)
ຈຸດປະສົງ
ເພືອ
ໍ່ ໃຫ້ນກ
ັ ສກສາ ສາມາດ:
1. ຈາແນກປະເພດຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ຖືກຕ້ອງ
2. ບອກລັກສະນະ, ໜ້າທີໍ່ ແລະ ຕາແໜ່ງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືດແຕ່ລະຊະນິດໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
ອານາຈັກພືດ ຖືວ່າເປັນສິໍ່ງມີຊີວິດກຸ່ມໃຫຍ່ຫາກຫາຍຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລະບົບ ທັັ້ງເທິງບົກ
ແລະ ໃນນັ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຢືນຕົັ້ນ, ພືດລົັ້ມລຸກ, ພືດເປັນເຄືອ, ພືດເປັນດອກ ໂດຍທີໍ່ພືດເຫົໍ່ານີັ້ ຕ່າງກເປັນ
ສິໍ່ງມີຊີວິດທີໍ່ມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍຫາຍໆ ຈຸລັງ, ເຊິໍ່ງແຕ່ລະຈຸລັງຈະມີພະນັງຈຸລັງຫໍ່ຫຸ້ມ
 ພືດບໍ່ໄດ້ມີອະໄວຍະວະຮັບຄວາມຮູ້ສກ, ພືດມີສານສີຂຽວຊ່ວຍໃນການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ
ເພືໍ່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ນີັ້ຄືຄວາມໜ້າມະຫັດສະຈັນຂອງສິໍ່ງມີຊີວິດທີໍ່ເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ພືດ
 ພາຍໃນພືດຢືນຕົັ້ນຈະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຫາຍລ້ານຈຸລັງຢູ່ຮ່ວມກັນ
ໂດຍມີການຈັດເປັນ
ລະບົບຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ ເຊິໍ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກລະບົບອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງສັດ, ດ້ວຍເຫດນີັ້ພືດຈໍ່ງ
ປາກົດມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຫາກຫາຍຊະນິດ ໂດຍແຕ່ລະຊະນິດຈະມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ອາດເຮັດໜ້າທີໍ່ໄດ້
ຫາກຫາຍແຕກຕ່າງກັນ ຕາມໜ້າທີໍ່ ແລະ ບົດບາດຂອງຕາແໜ່ງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອເຫົໍ່ານັັ້ນ ຕາມສະພາບແວດ
ລ້ອມທີໍ່ພືດອາໄສຢູ່
 ພືດຈະມີລັກສະນະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ທີໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດ ຢູ່
ບ່ອນວ່າ: ພືດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍອາດເພີໍ່ມຂະໜາດ ຄວາມສູງ ໄດ້ເລືັ້ອຍໆເທົໍ່າທີໍ່ພືດຍັງດາລົງຊີວິດ
ຢູ່ ເຊິໍ່ງເປັນຜົນມາຈາກການທາງານຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພິເສດກຸ່ມໜໍ່ງຂອງພືດນັັ້ນກຄື: ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຈະເລີນ
(Meristematic tissues)
 ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຄາວ່າເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືດຄື: ຈຸລັງຫາຍໆຈຸລັງຂອງພືດທີໍ່ຢູ່ລວມກັນ ພ້ອມກັນເຮັດໜ້າທີໍ່
ທີໍ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊິໍ່ງຈະແບ່ງປະເພດຕາມຄວາມສາມາດໃນການແບ່ງຈຸລັງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອເປັນຫັກ ອອກເປັນ 2
ຊະນິດຄື: ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຈະເລີນ (Meristematic tissues) ແລະ ເນືອ
ັ້ ເຫຍືໍ່ອຖາວອນ (Permanent
tissues)

1.1

ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຈະເລີນ (Meristematic tissues)

ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອນີັ້ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງທີໍ່ມກ
ີ ານຈະເລີນ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງທີໍ່ຄົງຄຸນສົມບັດການແບ່ງຕົວ
ໄດ້ຕະຫອດຊີວິດ, ໂດຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃຫຍ່ໆ ຕາມຕາແໜ່ງ ແລະ ໄລຍະ
ເວລາທີໍ່ເກີດ ຄື: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນສ່ວນປາຍ (Apical meristem) ແລະ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນດ້ານຂ້າງ
(Axillary meristem) ໂດຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນສ່ວນປາຍ ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນທີໍ່ເກີດຂັ້ນມາຕັັ້ງແຕ່ພືດ
ຍັງເປັນໜໍ່ລູກ ແລະ ຈະຍັງຄົງຕົວຢູ່ຕະຫອດຊີວິດຂອງພືດນັັ້ນໆ
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ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຄວາມສູງ ຫື ອາດມີສ່ວນຕ່າງໆທີໍ່ຍາວຂັ້ນເຊັໍ່ນ:
ລາຕົັ້ນ, ກິໍ່ງ, ກ້ານ ຫື ຮາກ, ລັກສະນະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃໝ່: (ເອີັ້ນວ່າ
promeristem) ເຊິໍ່ງຈະແບ່ງເປັນ 2 ກຸ່ມຕາມຕາແໜ່ງບ່ອນກາເນີດຄື: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນປາຍຍອດ ແລະ
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນປາຍຮາກ

ຮູບທີ 1 ຈຸລງັ ປາຍຍອດ ແລະ ຮາກ
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ສ່ວນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນດ້ານຂ້າງ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ແຄມບຽມ (Cambium) ເຊິໍ່ງເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ຈະເລີນທີໍ່ພັດທະນາຂັ້ນມາພາຍຫັງ, ໂດຍຈະພົບໃນພືດບາງຊະນິດທີໍ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕວ່າ: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ຈະເລີນຂັັ້ນສອງ ເທົໍ່ານັັ້ນ. ບົດບາດສາຄັນທີໍ່ເຮັດໃຫ້ພືດຂະຫຍາຍອອກທາງດ້ານຂ້າງ ຫື ມີເສັັ້ນຮອບວົງ ຫື
ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງຫາຍຂັ້ນ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກ ຄື:
1) ເວສກີວລາຣ໌ ແຄມບຽມ (Vascular cambium): ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງ
(ເອີັ້ນວ່າ: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນຂັັ້ນສອງ ຫື ທຸຕິຍະພູມ Secondary vascular tissue)

ຮູບທີ 2 ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຈະເລີນຂັນ
ັ້ ສອງ
2) ກ໋ອກແຄມບຽມ (cork cambium): ເຮັດໜ້າທີໍ່ສ້າງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອເປືອກ (Cork), ໂປຣ
ແຄມບຽມ (Procumbium) ເຊິໍ່ງຈະເປັນສ່ວນໜໍ່ງຂອງເປືອກໄມ້
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ຮູບທີ 3 ລັກສະນະຂອງ Cork Cambium
ສາລັບ
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນທີໍ່ປ່ຽນແປງມາຈາກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃໝ່
ເອີັ້ນວ່າ:
Primary meristem ຫື ຈຸລັງອານຸພັນ ເຊິໍ່ງເກີດຈາກການແບ່ງຈຸລັງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນນັັ້ນຈະມີການ
ປ່ຽນສະພາບຂອງຈຸລັງ ໄປເປັນຈຸລັງ ແລະ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຊະນິດຕ່າງໆຕາມຕາແໜ່ງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງອະໄວ
ຍະວະພືດ ເຊິໍ່ງຈະແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມ ດັໍ່ງນີ:ັ້
ກຸມ
່ ທີໜ
ໍ່ ໍ່ງ: ແມ່ນລະບົບເນືັ້ອເຫຍືອ
ໍ່ ຜີວໄດ້ແກ່: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຜີວ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ອີພິເດີມິດ
(Epidermis), Cork ແລະ Xylem
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ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຜີວ

ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຜີວ
ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຜີວ

ຮູບທີ 4 ບັນດາລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຂອງຕົນ
ັ້ ພືດ
ກຸມ
່ ທີສ
ໍ່ ອງ: ແມ່ນລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືັ້ນ ໄດ້ແກ່: ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ Parenchyma, Collenchyma
ແລະ Chlorenchyma

ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່
ພືນ
ັ້

ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່
ພືນ
ັ້

ຮູບທີ 5 ບັນດາລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ພືັ້ນຂອງຕົັ້ນພືດ

ລະບົບເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່
ພືນ
ັ້
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ກຸມ
່ ທີສາມ: ແມ່ນລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງ ໄດ້ແກ່: ທໍ່ນັ້າ (Xylem)
ແລະ ທອ
ໍ່ າຫານ
(Pholem)
ເລີໍ່ມຈາກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຜີວ ຖືວ່າເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທີໍ່ຢູ່ຮອບນອກສຸດຂອງຮາກ, ລາຕົັ້ນ, ໃບ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ປະກອບດ້ວຍແຖວຈຸລັງຮຽງຕົວພຽງຊັັ້ນດຽວ ເຊິໍ່ງມີບົດບາດໜ້າທີໍ່ສາຄັນຫາຍຢ່າງຕໍ່ການດາລົງຊີວິດ
ຂອງພືດເຊັໍ່ນ: ປ້ອງກັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອອືໍ່ນໆທີໍ່ຢູ່ດ້ານໃນ, ມີບົດບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາຍນັ້າ, ການແລກປ່ຽນ
ທາດອາຍ, ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ, ການດູດນັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດຂອງຮາກ

ລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ລາລຽງ

ລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ລາລຽງ

ລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ລາລຽງ
ຮູບທີ 6 ບັນດາເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ລາລຽງຂອງຕົນ
ັ້ ພືດ
ຕໍ່ມາຄືເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືັ້ນ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອອືໍ່ນໆ ທີໍ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງ
ແລະ ລະບົບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຜີວ, ບລິເວນເປືອກ (Cork), ແກນ (Pith) ຂອງລາຕົັ້ນ ແລະ ຮາກ ລວມເຖິງ
ຊັັ້ນໂຄງສ້າງຂອງໃບ (Mesophyll) ໄດ້ແກ່: Parenchyma Collenchyma Sclerenchyma

1.2

ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຖາວອນ (Permanent tissues)

ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຖາວອນທີໍ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຈຸລັງຊະນິດດຽວກັນ ເຮັດໜ້າທີໍ່ຢ່າງດຽວກັນ, ແບ່ງ
ອອກໄດ້ຫາຍຊະນິດ ຕາມຕາແໜ່ງທີໍ່ຢູ່ ຫື ຕາມໜ້າທີໍ່ ແລະ ສ່ວນປະກອບພາຍໃນຈຸລັງ ໄດ້ແກ່:
Parenchyma, Sclerenchyma , Epidermis ແລະ Cork cambium
1.2.1 ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ພາເຣນໄຄມາ (Parenchyma)
ຄືເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືັ້ນຖານທີໍ່ພົບມັກເປັນອົງປະກອບພືັ້ນຖານ ຂອງອະໄວຍະວະ ຫື ໂຄງ
ສ້າງຕ່າງໆຂອງພືດ ເຊັໍ່ນ: ເປືອກ (Cork) ແລະ ແກນ (Pith) ໃນລາຕົັ້ນ ຫື ຮາກ, ຊັັ້ນ Mesophyll ຂອງ
ໃບ ຫື ຊັັ້ນທີໍ່ເປັນເນືັ້ອນຸ້ມ ຫື ສ່ວນທີໍ່ຮັບປະທານໄດ້ຂອງຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
Parenchyma
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ຮູບທີ 7 ລັກສະນະຂອງເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ພາເຣນໄຄມາໃນໝາກໄມ້
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງພົບຈຸລັງ Parenchyma ແຊກຊ້ອນຢູ່ ຫື ເປັນອົງປະກອບສ່ວນໜໍ່ງຂອງເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອລາລຽງນັ້າ ແລະ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງອາຫານ ເຊິໍ່ງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ Parenchyma ຈະປະກອບດ້ວຍຈຸ
ລັງທີໍ່ມີຊີວິດ ມີພະນັງຈຸລັງບາງ ໂດຍຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ຫາຍຢ່າງ ທັັ້ງນີັ້ຂັ້ນຢູ່ກັບຕາແໜ່ງ ແລະ ອົງປະກອບພາຍ
ໃນຈຸລັງເຊັໍ່ນ: ການສະສົມສານຕ່າງໆ, ການສັງເຄາະດ້ວຍແສງ

ຮູບທີ 8 ລັກສະນະຂອງເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ພາເຣນໄຄມາໃນພືດຫົວ
1.2.2

ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຄເລນໄຄມາ (Collenchyma)
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຕໍ່ມາ ຄືເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຄເລນໄຄມາ ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຄືກັບເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພາເລນໄຄ
ມາ ຈະມີໜ້າທີໍ່ເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດໃນໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊິໍ່ງທົໍ່ວໄປ
ສາມາດພົບຈຸລັງຄເລນໄຄມາໄດ້ໃນລາຕົັ້ນ ແລະ ກ້ານໃບ, ເຊິໍ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຕາແໜ່ງທີໍ່ສາມາດພົບເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອຄເລນໄຄມາ ມັກພົບຢູ່ຊັັ້ນໃຕ້ ແລະ ຕິດກັບຊັັ້ນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຜີວ ເຊິໍ່ງຈຸລັງຄເລນໄຄມາຈະມີພະນັງຈຸລັງ
ເຊິໍ່ງມີລັກສະນະສະເພາະ ໂດຍມີພະນັງຮອບຈຸລັງຈະໜາບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັນ
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ຮູບທີ 9 ລັກສະນະຂອງເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ຄເລນໄຄມາໃນພືດ
1.2.3

ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ສະເຄເຣນໄຄມາ (Sclerenchyma)
ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອປະກອບຂັ້ນຈາກຈຸລັງທີໍ່ບໍ່ມີຊີວິດ ເຊິໍ່ງມີການສະສົມພະນັງຈຸລັງ ໂດຍ
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອນີັ້ ມີໜ້າທີໍ່ຫັກໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ

ຮູບທີ 10 ລັກສະນະຂອງເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ສະເຄເຣນໄຄມາໃນພືດ
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ຈຸລັງທີໍ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອສະເຄເຣນໄຄມານີັ້ ແບ່ງໄດ້ 2 ກຸ່ມ ຄື:
1) ຈຸລັງເສັນ
ັ້ ໃຍ (Fiber) ຈະມີລັກສະນະຮູບຮ່າງນ້ອຍຍາວ, ຫົວທ້າຍຈຸລັງແຫມ ຫື ເປັນຮອຍ
ວັ້າ

ຮູບທີ 11 ລັກສະນະຂອງຈຸລງັ ເສັນ
ັ້ ໄຍໃນພືດ
2) ສຄຣ
ີ ິດ (Sclereid) ຈະມີຮູບຮ່າງຫາຍແບບສ່ວນຫາຍຈະເປັນຈຸລັງ ທີໍ່ມີຄວາມກວ້າງ ແລະ
ຄວາມຍາວບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫາຍ ໂດຍຈະມີຮອຍວັ້າເປັນຈານວນຫາຍ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ລັກສະນະຂອງຈຸລັງໃນຮູບ
ພາບທີໍ່ຜ່າຕາມທາງຂວາງ ຈະເຫັນຮອຍທີໍ່ຕັດຜ່ານຮອຍວັ້າເປັນຈານວນຫາຍ ໃນພະນັງຈຸລັງຂອງສຄີຣິດ,
ສ່ວນຈຸລັງເສັັ້ນໃຍບໍ່ພົບເລີຍ, ອາດພົບໜໍ່ງ ຫື ສອງແນວ

ຮູບທີ 12 ລັກສະນະຂອງຈຸລງັ ສຄຣ
ີ ດ
ິ ໃນພືດ
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1.2.4

ເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ທລ
ໍ່ າລຽງ ( Vascular Tissue)
ສ່ວນຕໍ່ໄປນີັ້ຄືເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທໍ່ລາລຽງ ຈະມີການເຊືໍ່ອມຕໍ່ກັນເປັນທໍ່ ຫື ຫອດ ຈາກຮາກ
ເຖິງຕົັ້ນ, ໃບ ໂດຍຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງອາຫານ ທີໍ່ສັງເຄາະຈາກໃບໄປບັງສ່ວນຕ່າງໆຜ່ານເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງ
ອາຫານ ແລະ ລາລຽງນັ້າ ຫື ແຮ່ທາດ ຈາກຮາກໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ ໂດຍຜ່ານທາງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທໍ່ລາ
ລຽງນັ້າ ຫື Xylem, ເຮົາຈະພົບເຫັນເນັ້ອເຫຍືໍ່ອທັງສອງຊະນິດນີັ້ຢູ່ຕິດກັນສະເໝີ.

xylem

phloem

ຮູບທີ 13 ລັກສະນະຂອງເນືອ
ັ້ ເຫຍືອ
ໍ່ ລາລຽງໃນພືດ
ໂດຍທົໍ່ວໄປເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທໍ່ລາລຽງນັ້າ ຈະເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທີໍ່ມີຄວາມສັບສົນ ທັງໃນດ້ານໂຄງສ້າງ
ແລະ ຊະນິດຂອງຈຸລັງທີໍ່ພົບ ອາດແບ່ງເປັນ 3 ກຸ່ມຄື:
ກຸມ
່ ທີໜໍ່ງ: ຈຸລັງທໍ່ລາລຽງນັ້າ ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ຫັກໃນການລາລຽງນັ້າ
ກຸມ
່ ທີສອງ: ຈຸລັງເສັັ້ນໄຍ ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງກັບໂຄງສ້າງຂອງພືດ
ກຸມ
່ ທີສາມ: ຈຸລັງພາເລນໄຄມາ ເຮັດໜ້າທີໍ່ເກັບນັ້າ ແລະ ໜ້າທີໍ່ອືໍ່ນໆ
ໂດຍຈຸລັງທໍ່ລາລຽງນັັ້ນແບ່ງເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ຈຸລັງ Vessel membrer ແລະ Tracheid
ເຊິໍ່ງລັກສະນະສາຄັນທີໍ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງ 2 ຊະນິດນີັ້ ຄື: ຈຸລັງ Vessel ຈະມີລັກສະນະຂອງຮູທະລຸ
ທີໍ່ບລິເວນຫົວ-ທ້າຍຂອງຈຸລັງ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ເພີໂຟເຣເຊີນ ເພດທ໌ (Perforation Plate) ເຊິໍ່ງຈະບໍ່ພົບໃນ
ລັກສະນະແບບນີັ້ໃນເທັກຄິດ (Tracheid)
ຕາມປົກກະຕິ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງອາຫານຖືເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທີໍ່ພົບໃນເພດທ໌ ທີໍ່ມີທໍ່ລາລຽງເຊັໍ່ນ
ດຽວກັນກັບທໍ່ລາລຽງນັ້າ ເຊິໍ່ງຈຸລັງທີໍ່ພົບໃນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງອາຫານ ອາດແບ່ງໄດ້ເປັນ 4 ກຸ່ມ ຄື:
1) ຈຸລັງລາລຽງອາຫານ: ເປັນຈຸລັງທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງອາຫານ ໄດ້ແກ່: ຊີບວ໌ ທູບບ໌ ແມມເບີ
(Sieve tube member) ເຊິໍ່ງເປັນຈຸລັງທີໍ່ມີຊີວິດຢູ່ ຫາກແຕ່ຍັງບໍ່ມີນີວເຄຍສ໌ (nucleus) ບລິເວນ
ພະນັງຈຸລັງ, ສ່ວນປາຍຈະມີຮູ ເຊິໍ່ງເອີັ້ນວ່າ: ຊິບວ໌ ເພດທ໌ (Sieve plate) ໂດຍຈະເປັນທາງໃຫ້ໂປຣ
ໂຕພາສ (Protoplas) ພາຍໃນໄປມາລະຫວ່າງຈຸລັງທີໍ່ຢູ່ໃກ້ກັນ
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ຮູບຕັດທາງຂວາງ

ຮູບຕັດທາງຍາວ

ຮູບທີ 14 ລັກສະນະຂອງຊີບວ໌ ທູບບ໌ ແມມເບີໃນພືດ
2) ຈຸລັງປະກົບ (Companion Cell): ເປັນຈຸລັງທີໍ່ຢູ່ຂ້າງທໍ່ລາລຽງອາຫານ ເຊິໍ່ງຈະເປັນຈຸລັງ
ທີໍ່ມີຊີວິດ ແລະ ຍັງມີນີວເຄຍສ

ຮູບຕັດທາງຂວາງ

ຮູບຕັດທາງຍາວ

ຮູບທີ 15 ລັກສະນະຂອງຈຸລງັ ປະກົບ
3) ຈຸລັງ ພາເຣນໄຄມາ (Parenchyma) ເປັນຈຸລັງທີໍ່ມັກສະສົມສານເທນນິນ (Tannin) ຫື
ເມັດແປ້ງ, ແຕ່ບາງຄັັ້ງຍາກທີໍ່ຈະແຍກຄວາມແຕກຕ່າງກັບຈຸລງັ ປະກົບ ເນືໍ່ອງຈາກມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ
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ຮູບຕັດທາງຂວາງ

ຮູບຕັດທາງຍາວ

ຮູບທີ 16 ລັກສະນະຂອງຈຸລງັ ພາເຣນໄຄມາໃນພືດ
4) ຈຸລັງເສັນ
ັ້ ໃຍ ແລະ ສະເຄີຣດ
ິ (Slereid) ເປັນຈຸລງັ ທີໍ່ພົບໃນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລາລຽງອາຫານ
ຂອງພືດບາງຊະນິດເທົໍ່ານັັ້ນ

ຮູບທີ 17 ລັກສະນະຂອງຈຸລງັ ເສັນ
ັ້ ໃຍ ແລະ ສະເຄີຣດ
ິ ໃນພືດ
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ນັບວ່າພືດເປັນສິໍ່ງມີຊີວິດທີໍ່ມີໂຄງສ້າງປະກອບຂັ້ນດ້ວຍຈຸລັງ ແລະ ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຫາກຫາຍຊະນິດ
ໂດຍໃນພືດແຕ່ລະຊະນິດ ມັກຈະມີລັກສະນະທາງໂຄງສ້າງສະເພາະ ເຊິໍ່ງເປັນຜົນໃຫ້ຊະນິດຂອງຈຸລັງ ແລະ
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອແຕກຕ່າງກັນ, ທັັ້ງນີັ້ກເພືໍ່ອຄວາມເໝາະສົມກັບໜ້າທີໍ່ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງພືດທີໍ່ອາໄສຢູ່
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ບົດທີ 2
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຮາກພືດ (Root)
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈເຖິງຮູບຮ່າງ ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງຮາກພືດ
2. ບອກສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີມ
ໍ່ ໃີ ນຮາກຂອງພືດໄດ້ຖືກຕ້ອງ
3. ຈາແນກລັກສະນະທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນທາງກາຍະວິພາກຂອງຮາກພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ຮາກ
ພືດໃບລ້ຽງຄູໄ່ ດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.1

ລັກສະນະພາຍນອກຂອງຮາກພືດ

ຮູບຂອງຮາກເປັນອະໄວຍະວະ ຫື ສ່ວນໜໍ່ງຂອງພືດ, ບໍ່ມີສີຂຽວຂອງຄລໂຣຟີລ ຮາກເກີດຈາກ
(Radicle) ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນປາຍສຸດກົກລາອ່ອນ (Hypocotyle) ຂອງຕົວອ່ອນ (Embryo) ທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນ
ເມັດ ເມືໍ່ອຈໍ່ຮາກຈະເລີນອອກມາຈາກເມັດແລ້ວ ຈະລົງສູ່ດິນປ່ຽນແປງເປັນຮາກຂັັ້ນ I (Primary root)
ຈາກຮາກຂັັ້ນກໍ່ຈະແຕກແໜງຕໍ່ໄປອີກເອີັ້ນວ່າ: ຮາກແໜງ (Secondary) ຫື ຮາກຂັັ້ນ II

ຮູບທີ 18 ສະແດງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຮາກພືດ

2.2

ຊະນິດຂອງຮາກ
2.2.1

ການຈາແນກຮາກພືດຕາມຕົນ
ັ້ ກາເນີດ
ເພິໍ່ນຈາແນກອອກເປັນ 3 ຊະນິດໃຫຍ່ ຄື:
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1) ຮາກຂັນ
ັ້ I (Primary root)
ເປັນຮາກທີໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕມາຈາກຈໍ່ຮາກແລ້ວພຸ່ງລົງສູ່ດິນ,
ຕອນກົກຮາກຈະ
ໃຫຍ່ ແລ້ວຄ່ອຍໆນ້ອຍໄປຈົນເຖິງປາຍຮາກ, ສ່ວນຫາຍມັກເອີັ້ນຮາກຊະນິດນີັ້ວ່າ: ຮາກແກ້ວ (Tap root)
ມີໜ້າທີໍ່ເປັນຫັກຮັບສ່ວນອືໍ່ນໆຂອງພືດໃຫ້ຄົງຕົວຢູ່ໄດ້. ພືດຫາຍຊະນິດຈະມີຮາກຂັັ້ນ I ເປັນຮາກສາຄັນ
ຕະຫອດຊີວິດຂອງພືດນັັ້ນໆ
2) ຮາກຂັນ
ັ້ II (Secondary root)
ເປັນຮາກທີໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕອອກຈາກຮາກຂັັ້ນ I, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮາກ
ຊະນິດນີັ້ ຈະຂະໜານໄປກັບພືັ້ນດິນ ແລະ ສາມາດແຕກແໜງໄດ້ອີກ, ເປັນຮາກທີໍ່ກາເນີດຈາກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ຂອບແກນ (Pericyle) ຂອງຮາກເດີມທັງໝົດ, ເຊິງໍ່ ການແຕກແໜງແບບນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ຮາກແໜງ (Lateral
or branch root)
3) ຮາກວິສາມັນ (Adventitious Root)
ເປັນຮາກທີໍ່ເກີດຈາກສ່ວນໃດສ່ວນໜໍ່ງຂອງພືດ ເຊັໍ່ນ: ເກີດຈາກກິໍ່ງ, ໃບ ຫື ຂັ້
ຂອງລາຕົັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຈໍ່ຮາກ ຫື ຮາກຂັັ້ນ I ໂດຍກົງ ແລະ ບໍ່ເປັນແໜງຂອງຮາກຂັັ້ນ I, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈໍ່ງເອີັ້ນ
ວ່າ: ຮາກວິສາມັນ. ຮາກວິສາມັນ ສາມາດຈາແນກເປັນຊະນິດຍ່ອຍໆຕາມຮູບຮ່າງ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງມັນຄື:
 ຮາກຝອຍ (Fibrous Root) ເປັນຮາກເສັັ້ນນ້ອຍໆຫວງຫາຍ, ມີຂະໜາດ
ນ້ອຍໃຫຍ່ສະເໝີກັນ
ແລະ ບໍ່ນ້ອຍລົງໄປຄືຮາກແກ້ວ, ມັນຈະງອກອອກຈາກຮອບໆກົກຕົັ້ນແທນ
ຮາກແກ້ວທີໍ່ແຫ້ງຫາຍໄປ ຫື ຢຸດເຕີບໃຫຍ່, ພົບໃນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເຊັໍ່ນ: ຮາກເຂົັ້າ, ສາລີ,
ຫ້ຍາ, ໝາກ, ໝາກພ້າວ. ສ່ວນໃນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ ເຊັໍ່ນ: ມັນດ້າງ, ມັນແກວ, ມັນຕົັ້ນ
 ຮາກຄາັ້ ຈູນ (Prop Root) ເປັນຮາກທີໍ່ແຕກອອກຈາກຂຂ
ັ້ ອງລາຕົັ້ນທີໍ່ຢູ່
ໃຕ້ດນ
ິ ແລະ ເໜືອດິນເລັກນ້ອຍ ແລ້ວພຸ່ງແທງລົງໄປໃນດິນ ເພືໍ່ອຊ່ວຍຄັ້າຊູຕົັ້ນເອົາໃວ້ບໍ່ໃຫ້ລົັ້ມງ່າຍ ໄດ້ແກ່:
ຮາກສາລີ, ຮາກອ້ອຍ
 ຮາກເກາະ Climbing Root
 ຮາກສັງເຄາະແສງ: Photosynthetic Root ເປັນຮາກທີໍ່ແຕກອອກຈາກ
ຂຂ
ັ້ ອງລາຕົັ້ນ ຫື ກິໍ່ງ ແລ້ວຫ້ອຍລົງໃນອາກາດ, ຈະມີສີຂຽວຂອງ Chlorophyll ຈິງໍ່ ເຮັດໜ້າທີໍ່ສັງເຄາະແສງ
ໄດ້ເຊັໍ່ນ: ດອກໄມ້ປ່າ, ດອກເອືັ້ອງ
 ຮາກກາຝາກ: Parasite root ເປັນຮາກພືດບາງຊະນິດທີໍ່ເປັນກາຝາກໄປ
ເກາະພືດອືໍ່ນ ເພືໍ່ອຍາດແຍ່ງອາຫານ ເຊັໍ່ນ: ຮາກຟອຍທອງ; ພືດພວກນີັ້ເຖິງວ່າຈະມີສີຂຽວຊ່ວຍສ້າງອາຫານ
ເອງໄດ້ ແຕ່ກຍັງເປັນກາຝາກເກາະກິນພືດອືໍ່ນ
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ຮູບທີ 19 ສະແດງຊະນິດຕ່າງໆຂອງຮາກພືດ
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2.2.2

ການຈາແນກຮາກພືດຕາມທີຢ
ໍ່ ູ່
ເພິໍ່ນຈາແນກອອກເປັນ 2 ຊະນິດໃຫຍ່ ຄື:
 ຮາກອາກາດ (Aerial root) ເປັນຮາກທີໍ່ຢູ່ເໜືອດິນ ຫ້ອຍ ຫື ລອຍຢູ່ໃນອາກາດ
ຫື ເກາະກັບສິໍ່ງຕ່າງໆໃນອາກາດ ຮາກພວກນີັ້ຈະເຮັດໜ້າທີໍ່ຕ່າງກັນໄດ້ແກ່: ຮາກຄັ້າຈູນ, ຮາກສັງເຄາະແສງ
ຮາກເກາະ ແລະ ຮາກຫາຍໃຈ ເປັນຕົັ້ນ
 ຮາກໃຕ້ດນ
ິ (Underground root or subterranean root) ໄດ້ແກ່: ຮາກ
ທີໍ່ຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງພືດທົໍ່ວໆໄປນັັ້ນເອງ
2.2.3 ຈາແນກພືດຕາມໜ້າທີໍ່
ຮາກພວກນີັ້ຈະມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງລັກສະນະທົໍ່ວໄປ
ເພືໍ່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ໜ້າທີໍ່ ຈໍ່ງເອີັ້ນຮາກພວກນີັ້ວ່າ : ຮາກພິເສດ (Specialized Root or Modified Root) ເຊິໍ່ງມີຫາຍ
ຊະນິດເຊັໍ່ນ :
 ຮາກສະສົມອາຫານ (Storage Root): ເປັນຮາກທີໍ່ມີ ໜ້າທີໍ່ ສະສົມອາຫານ
ຈາພວກແປ້ງ, ນັ້າຕານ ແລະ ໂປຣຕີນ ເອົາໄວ້ເປັນຈານວນຫວງຫາຍ ຈົນຮູບຮ່າງປ່ຽນແປງອ້ວນຂັ້ນມາ
ເຊິໍ່ງເອີັ້ນວ່າ : “ຫົວ”ເຊັໍ່ນ: ຮາກສະສົມອາຫານທີໍ່ປ່ຽນແປງມາຈາກຮາກແກ້ວ ໄດ້ແກ່: ຫົວ Carrot, ຜັກ
ກາດຫົວ, ຮາກສະສົມອາຫານທີໍ່ປ່ຽນແປງມາຈາກຮາກຝອຍ ໄດ້ແກ່ : ຫົວມັນດ້າງ, ມັນແກວ, ມັນຕົັ້ນ
 ຮາກສັງຊີບ (Epiphytic Root ): ເປັນຮາກອາກາດຂອງພວກດອກໄມ້ປ່າ
ເຊິໍ່ງອາໄສເກາະກັບຕົັ້ນໄມ້ອືໍ່ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍາດອາຫານຈາກຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ເກາະຢູ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແ ທງເຂົັ້າໄປໃນເນືັ້ອ
ໄມ້ຂອງຕົັ້ນໄມ້ນັັ້ນໆ ແຕ່ຈະດູດຊມນັ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈາກນັ້າຝົນ ແລະ ສາມາດເກັບຄວາມຊຸ່ມໃວ້ໄດ້ດົນ
ນານ ເພາະມີນວມ (Velamen) ແລະ ຍັງມີສີຂຽວຂອງ Chlorophyll ຈໍ່ງທາການສັງເຄາະແສງໄດ້
 ຮາກໜາມ (Root thorn): ເປັນຮາກທີໍ່ມີ ລັກສະນະເປັນໜາມ ເຊິໍ່ງງອກ
ອອກມາຈາກໂຄນຂອງຕົັ້ນພືດພວກຕົັ້ນປາມ (Palm) ບາງຊະນິດ ຮາກຊະນິດນີັ້ຕອນເກີດໃໝ່ກເປັນ
ຮາກທາມະດາ ແຕ່ຕໍ່ມາພາຍຫັງເກີດເປືອກແຂງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໂຄນຕົັ້ນໄດ້
 ຮາກຄັ້າຈູນ, ຮາກເກາະ, ຮາກສັງເຄາະແສງ, ຮາກຫາຍໃຈ

2.3

ລະບົບຮາກ (Root system)

ລະບົບຮາກຈາແນກອອກເປັນ 2 ລະບົບໃຫຍ່ຄື:
2.3.1 ລະບົບຮາກແກ້ວ (Tap root system)
ໝາຍເຖິງລະບົບຮາກທີໍ່ມີໜາກຂັັ້ນໜໍ່ງ ເປັນຮາກຫັກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ, ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ກວ່າຮາກອືໍ່ນໆ, ມີຮາກຂັັ້ນແຕກອອກມາ. ໜ້າທີໍ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຮາກແກ້ວແມ່ນຍດພືັ້ນດິນໃຫ້ສ່ວນ
ຂອງພືດຊົງຕົວໄດ້, ສ່ວນຫາຍພົບໃນພືດໃບລ້ຽງຄູ່, ສ່ວນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວທີໍ່ງອກຈາກເມັດໃໝ່ໆກໍ່ມີຮາກ
ລະບົບນີັ້ເໝືອນກັນ ແຕ່ມີອາຍຸບໍ່ດົນກໍ່ເໜົໍ່າເປືໍ່ອຍຕາຍໄປ ແລ້ວເກີດຮາກລະບົບທີໍ່ສອງຂັ້ນມາແທນ
2.3.2 ລະບົບຮາກຝອຍ (Diffused or Fibrous Root System)
ເປັນຮາກທີໍ່ມີຈານວນຫວງຫາຍ ແລະ ມີຂະໜາດເທົໍ່າໆກັນ ບໍ່ມີຮາກໃດເປັນຫັກ,
ຮາກເຫົໍ່ານີັ້ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປຮອບລາຕົັ້ນ, ພົບໃນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວເປັນສ່ວນຫາຍເຊັໍ່ນ: ພວກຫຍ້າ, ເຂົັ້າ,
ສາລີ ຮາກທີໍ່ເກີດຈາກກິໍ່ງຕອນກເປັນຮາກຝອຍ
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2.4

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງຮາກພືດ (Anatomy of Root)

ຈໍ່ຮາກເມືໍ່ອງອກອອກມາຈາກເມັດແລ້ວ ຈະມີການຂະຫຍາຍປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປເປັນຂັັ້ນໆໃຫຍ່ ຄື:
ເຂດເຕີບໃຫຍ່ (Meristem), ເຂດການປະກອບສ້າງຂອງຮາກຂັັ້ນ I ແລະ ເຂດການປະກອບສ້າງ ຮາກຂັັ້ນ
II
2.4.1 ເຂດເຕີບໃຫຍ່
ຢູ່ບລິເວນຖັດຈອມຮາກຂັ້ນໄປ, ຈຸລັງຢູເ່ ຂດເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ຄືກັນ ມີພາກສ່ວນໜໍ່ງເຕີບ
ໃຫຍ່ໄວ ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸດເຕີບໃຫຍ່; ເບືັ້ອງນອກຂອງຈຸດເຕີບໃຫຍ່ແມ່ນຈອມຮາກ, ຈອມຮາກມີຂອບຫຸ້ມ
ບາງໆ
ຈຸລັງຊັັ້ນນອກ (ແປະກັບດິນ) ເມືໍ່ອຕາຍໄປແລ້ວຈະກາຍເປັນທາດເມືອກ ເພືໍ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນການຮຸກຖູ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮາກຢັໍ່ງລົງເລິກເຂົັ້າໃນດິນໄດ້ສະດວກ; ການປຽນໃໝ່ຂອງໝວກຮາກດາເນີນ
ໄປໄດ້ຍ້ອນຈຸດເຕີບໃຫຍ່ມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ (Meristem) ຜ່ານການຂະຫຍາຍມັນຈະຊັບຊ້ອນເປັນ 3
ຊັັ້ນຈຸລັງຄື:
1) ຊັນ
ັ້ ກາເນີດໜັງ: ແມ່ນຊັັ້ນນອກຂອງເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນ, ເມືໍ່ອມັນຂະຫຍາຍແລ້ວ
ກາຍເປັນໜັງປົກຮາກ (Epidermis) ຕໍ່ໄປ
2) ຊັນ
ັ້ ກາເນີດເປືອກ: ແມ່ນຊັັ້ນລະວ່າງກາງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ, ເມືໍ່ອມັນຂະ
ຍາຍຈະກາຍເປັ ເປືອກຂັັ້ນ I (Cortex)
3) ຊັນ
ັ້ ກາເນີດແກນ: ແມ່ນຊັັ້ນໃນຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ, ຈຸລັງຂອງມັນເປັນຮູບ
ຍາວໄປຕາມແກນ, ເມືໍ່ອມັນຂະຍາຍຈະເປັນທໍ່ນັ້າ (Xylem) ທອ
ໍ່ າຫານ (Phloem) ແລະ ແກນ (Pith)
ແກນ: Pith ຢູ່ໃນແກນຂອງຮາກຂັັ້ນ I, ບັນດາຈຸລັງໄມ້ປະກອບເປັນຈຸສາຍຊັກນາຕາມ
ທິດເຂົັ້າສູນ. ການຈັດວາງຂອງໄມ້ຈະກາຍເປັນຊີກໄມ້. ອີງໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ຕ່າງກັນການກາຍພາກສ່ວນເປັນຊີກໄມ້
ກໍ່ຕ່າງກັນ, ບາງຕົັ້ນໄມ້ມີ 2 ຊີກ, 3 ຊີກ, 4 ຊີກ ໄມ້ທີໍ່ແປະກັບຂອບແກນເອີັ້ນວ່າ: ໄມ້ທາອິດ,ໄມ້ທີໍ່ຢູ່ໃນ
ໃຈກາງກັບແກນເອີັ້ນວ່າ:ໄມ້ຫັງ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ໄມ້ໃນຮາກຈໍ່ງຂະຫຍາຍຕາມທິດເຂົັ້າສູນສັບຫວ່າງຢູ່ແຕ່ລະຊີກມີລີ
ແບ ແລະ ໄມ້ມັນບໍ່ຈັດແປະກັນ
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ຮູບທີ 20 ສະແດງເຂດເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກພືດ
2.4.2

ເຂດການປະກອບສ້າງຂອງຮາກຂັນ
ັ້ I
ຢູ່ຖັດໜັງປົກຮາກເຂົັ້າໄປ ແມ່ນຈາພວກຈຸລັງແພອ່ອນພືັ້ນຖານ (Parenchyma)
ເພີໍ່ນເອີັ້ນວ່າ: ເປືອກຂັັ້ນ 1 ຍ້ອນວ່າກາເນີດມາຈາກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນຂັັ້ນ I, ຢູ່ເຂດນີັ້ມັນກວມເນືັ້ອທີໍ່ລວງ
ຂວາງເປັນສ່ວນຫາຍ, ບັນດາຈຸລັງຢູ່ໃນເປືອກຂັັ້ນ I ເປັນຮູບມົນ, ເຫຍືໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງບາງສົມຄວນ ບັນດາຈຸລັງ
ຈັດບໍ່ແປະກັນປານໃດ ເກີດມີຫວ່າງຈຸລັງ ຈາກນັັ້ນເຫຍືໍ່ອຫຸ້ມຈຸລັງປະກອບກັບຫວ່າງຈຸລັງ ກາຍເປັນທໍ່ສົໍ່ງນັ້າ
(Zylem)
2.4.3 ເຂດການປະກອບສ້າງຂອງຮາກຂັນ
ັ້ II
ການປັບປຸງຂອງເຂດນີັ້ ເລີໍ່ມແຕ່ຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນຈະເກີດຢູ່ກອ້ງຈຸລີແບ, ຈາກນັັ້ນມັນ
ຂະຫຍາຍໄປຕາມ 2 ດ້ານ ຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນຈະກາຍເປັນໄມ້ຂັັ້ນII ຢູ່ເບືັ້ອງໃນ ແລະ ຈະກາຍເປັນລີແບຢູ່
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ເບືັ້ອງນອກ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ຈຸໄມ້ຂັັ້ນ I ຂະຫຍາຍຈຸຊັກນາຂັັ້ນ II (ທໍ່ຊັກນາຂັັ້ນ II ມີໄມ້ຂັັ້ນ II ແລະ ລີແບຂັັ້ນ II)
ໄມ້ຂັັ້ນ II ແລະ ລີແບຂັັ້ນ II ຈັດຊ້ອນເຕັງກັນຂັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ: ມີເທົໍ່າໃດຈຸໄມ້ຂັັ້ນ I ກຈະມີເທົໍ່ານັັ້ນທໍ່
ຊັກນາຂັັ້ນ II ເກີດຂັ້ນບັນດາຈຸລັງພວກມັນແປະເຂົັ້າກັນ ໄມ້ຂັັ້ນ I ຈະຄົງຕົວຢູ່ກາງເຮົາເບີໍ່ງຄືຮູບດາວຕາມຫັງ
ມາມັນຈະມີການປ່ຽນຮູບ ແລະ ຈັດແປະເຂົັ້າກັນ, ຊັັ້ນຂະຫຍາຍແຕ່ລະປີຈະເກີດເປັນໄມ້ຂັັ້ນ II ຢູ່ເບືັ້ອງໃນ
ແລະ ລີແບຂັັ້ນ II ຢູ່ເບືັ້ອງນອກໄມ້ຂັັ້ນ II ຂອງປີທີ 1 ຈະນອນຢູ່ເບືັ້ອງໃນຂອງໄມ້ຂັັ້ນ II ຂອງປີທີ 2 ສ່ວນ
ລີແບຂັັ້ນ II ຂອງປີທີ 1 ພັດນອນຢູ່ນອກລີແບຂັັ້ນ II ຂອງປີທີ 2 ມັນເຮັດໄປຕາມແນວນັັ້ນຮາກທີໍ່ເກີດແຕ່ປີ
ທີ 1 ເມືໍ່ອເຖິງທ້າຍປີທີ 2 ໄດ້ມີ 2 ຊັັ້ນໄມ້ ແລະ 2 ຊັັ້ນລີແບ, ເພິໍ່ນເອີັ້ນວ່າ: ຂັັ້ນ II. ດັໍ່ງນັັ້ນ ຮາກແຮງແກ່
ໄປເທົໍ່າໃດກມີຫາຍຊັັ້ນຂັັ້ນ II ເປືອກຂັັ້ນ II ເມືໍ່ອແກນຂະຫຍາຍໜາຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປືອກມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນ
ຊັັ້ນຂະຫຍາຍນອກ, ແຕ່ກ່ອນມັນຂະຫຍາຍທາມະດາມາຮອດເວລາໃດໜໍ່ງ ມັນແບ່ງປັນໄວ້ ຫັງຈາກນັັ້ນສັບ
ຊ້ອນເປັນວົງສະເໝີກັນ. ຊັັ້ນຂະຫຍາຍນອກຂອງຮາກ ກາເນີດມາຈາກຈຸລັງໜັງແກນ ເຊິງໍ່ ມັນເປັນເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອໜໍ່ງ ເອີັ້ນວ່າ: ໜັງຂຽວ ຈຸລັງໜັງແກນທີໍ່ເກີດຂັ້ນຢູ່ໜ້ານອກສັບຊ້ອນເປັນວົງຮອບລັດສະໝີ ຈຸລັງວົງ
ນອກເຕັງໃສ່ວົງໃນແລ້ວກາຍເປັນ Suberine ແລະ Suberin ມີປ່ອງໜັງ ເພືໍ່ອແລກປ່ຽນອາກາດ
ລະຫວ່າງຮາກກັບສິໍ່ງແວດລ້ອມ. ໃນປີຕໍ່ໄປຊັັ້ນຂະຫຍາຍນອກ ອາດເກີດຂັ້ນຢູ່ໃນເຂດເລິກກວ່ານັັ້ນ ແລະ
ສືບຕໍ່ກາເນີດຊູແບຣິນຢູ່ໃນ ແລະ ໜັງຂຽວຢູ່ນອກ, ແຕ່ລະເທືໍ່ອທີໍ່ມີຊັັ້ນຊູແບຣິນເກີດຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນໜັງ
ຂຽວຢູ່ນອກຖືກຕາຍໄປ. ຈາກນັັ້ນຂອບຂອງຮາກແກ່ຈະມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຕາຍຢູ່ 2 ຊະນິດຊ້ອນກັນ ຄື: ຊັັ້ນຊູ
ແບຣິນ ແລະ ຊັັ້ນໜັງຂຽວ ລວມເຂົັ້າກັນກາຍເປັນເກັດໄມ້ ຫື ກາບໄມ້

2.5

ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງຮາກ

ຮາກມີໜ້າທີໍ່ສາຄັນດັໍ່ງນີັ້:
1) ດູດນັ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຕ່າງໆ ທີໍ່ເປັນສານລະລາຍຢູ່ໃນດິນ, ແລ້ວລາລຽງຂັ້ນໄປຍັງສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງພືດ ສ່ວນຫາຍຈະຂັ້ນໄປຫາໃບໂດຍຜ່ານທາງລາຕົັ້ນ
2) ຍດພືັ້ນດິນເພືໍ່ອຄັ້າຊູລາຕົັ້ນເອົາໄວ້
3) ເກັບສະສົມອາຫານທີໍ່ເຫືອໃຊ້ເອົາໄວ້ສາລັບໃຊ້ໃນຍາມຂາດເຂີນ
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ບົດທີ 3
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງລາຕົັ້ນ (Stem Organs)
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈເຖິງຮູບຮ່າງ ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງລາຕົັ້ນພືດ
2. ບອກສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີມ
ໍ່ ໃີ ນລາຕົັ້ນຂອງພືດໄດ້ຖືກຕ້ອງ
3. ຈາແນກລັກສະນະທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນທາງກາຍະວິພາກຂອງລາຕົັ້ນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ແລະ ພືດ
ໃບລ້ຽງຄູໄ່ ດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1

ໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງລາຕົນ
ັ້

ລາຕົັ້ນເປັນອະໄວຍະວະໜໍ່ງ ຫື ສ່ວນໜໍ່ງຂອງພືດ ເຊິໍ່ງສ່ວນຫາຍຈະຂະຫຍາຍຂັ້ນມາໜ້າດິນ
ແລະ ຍັງເປັນບ່ອນກາເນີດຂອງໃບອີກດ້ວຍ ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວລາຕົັ້ນຈະແຍກອອກເປັນ 2 ພວກ ຄື: ພວກ
ທີໍ່ມີເນືັ້ອໄມ້ແຂງທີໍ່ເປັນໄມ້ຢືນຕົັ້ນ (Woody stem) ແລະ ພວກທີໍ່ມີເນືັ້ອໄມ້ອ່ອນທີໍ່ເປັນພືດລົັ້ມລຸກ
(Herba ceous stem)
ລາຕົັ້ນພືດຈະມີສ່ວນທີໍ່ສາຄັນ 2 ຢ່າງ ຄື: ຂັ້ (Node) ແລະ ປ້ອງ (Internode)
 ຂ:ັ້ ເປັນເຂດທີໍ່ມັກຈະມີ ໃບກິໍ່ງຕາຫືດອກງອກອອກມາຫື ບາງເທືໍ່ອອາດມີໝາມງອກມາ
 ປ້ອງ: ເປັນເຂດທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຂັ້ໜໍ່ງກັບອີກຂັ້ໜໍ່ງ ໃນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວມັກຈະເຫັນຂັ້ ແລະ
ປ້ອງໄດ້ຊັດເຈນ, ໃນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ຊະນິດໄມ້ລົັ້ມລຸກກໍ່ມກ
ັ ຈະເຫັນຂັ້ ແລະ ປ້ອງໄດ້ຊັດເຈນເໜືອນກັນ,
ສ່ວນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ຊະນິດໄມ້ຢືນຕົັ້ນ ຈະບໍ່ເຫັນຂັ້ ແລະ ປ້ອງໄດ້ຊັດເຈນ ຈະເຫັນໄດ້ໃນແຕ່ກິໍ່ງອ່ອນໆທີໍ່ແຕກ
ອອກມາໃໝ່ໆ
3.1.1 ລັກສະນະທົໍ່ວໄປຂອງລາຕົັ້ນ
ອະໄວຍະວະຂອງພືດຈັດເປັນ 2 ລະບົບຄື:
1) ລະບົບຮາກ (Rootsystem): ເປັນອະໄວຍະວະຂອງພືດທີໍ່ຈະເລີນເລິກລົງໄປ
ໃນດິນ
2) ຮາກລະບົບລາຕົນ
ັ້ (Shoot system): ເປັນອະໄວຍະວະຂອງພືດທີໍ່ຈະເລີນ
ຂັ້ນມາເໜືອດິນຄື: ລາຕົັ້ນທັງໝົດລວມທັງກິໍ່ງໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ແກ່ນ; ຕາມທາມະດາ ລາຕົັ້ນຈະຕັັ້ງ
ຊືຢ
ໍ່ ູ່ເໜືອດິນ ແຕ່ກໍ່ມີພືດຫາຍຊະນິດທີໍ່ມີລາຕົັ້ນບໍ່ຕັັ້ງຊືໍ່ ເຊັໍ່ນ: ຈະເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ, ໜ້ານັ້າ, ພັນກ້ຽວ ຫື
ເກາະກັບສິໍ່ງອືໍ່ນໆ ຫື ບາງຊະນິດອາດຈະເລີນລົງໄປຢູ່ໃຕ້ດິນ
3.1.2 ຕາ ແລະ ຊະນິດຂອງຕາ
ເມືໍ່ອເມັດງອກແລ້ວສ່ວນທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: ລະບົບລາຕົັ້ນນັັ້ນຈະມີຕາແຕກອອກເປັນກິໍ່ງ, ງ່າ,
ໃບ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນສາຄັນຂອງລາຕົັ້ນ, ຕາທີໍ່ແຕກອອກມານີັ້ຈະຈະເລີນເປັນດອກ, ໃບ ຫື ເປັນທັງດອກ ແລະ
ໃບ ໃນພືດຫາຍຊະນິດຈະມີເປືອກຫຸ້ມຕາໄວ້ໄລຍະທີໍ່ຍັງອ່ອນຢູ່ ເພືໍ່ອກັນການລະເຫີຍຂອງນັ້າ ຫື ປ້ອງກັນ
ອັນຕະລາຍ, ຕໍ່ມາເປືອກຫຸ້ມຕາຈະງ້າງອອກ ຕາກໍ່ງອກມາເປັນລາຕົັ້ນກິໍ່ງ ຫື ດອກ, ຕາທີໍ່ຢູ່ປາຍຍອດ ຫື ປາຍ
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ກິໍ່ງເອີັ້ນວ່າ: ຕາວິສາມັນ (Adventitious bud) ເຊັໍ່ນ: ຕົັ້ນອ່ອນ ທີໍ່ແຕກອອກມາຈາກຕໄມ້ທີໍ່ຖືກຫັກ, ພືດ
ບາງຊະນິດມີຕາ ຫື ໃບແຕກອອກຈາກຂັ້ໃນແຕ່ລະຂັ້ພຽງຈຸດດຽວ, ບາງຊະນິດຈະມີຕາ ຫື ໃບເກີດຂັ້ນ 2 ຈຸດ
ກົງກັນຂ້າມກັນ, ບາງຊະນິດໃນຂັ້ໜໍ່ງໆຈະມີຕາ ຫື ໃບເກີດຂັ້ນ 3 ຈຸດ ຫື ຫາຍກ່ວານັັ້ນ, ດັໍ່ງນັັ້ນພສະຫລຸບ
ໄດ້ວ່າ: ຕາຂອງພືດອາດຈາແນກໄດ້ 3 ແບບ ຄື:
1. ຈາແນກຕາ ຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕທີຈ
ໍ່ ະກາຍເປັນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ
 ຕາໃບ (Leaf Bud): ຈະເລີນເປັນກິໍ່ງລວມທັງໃບ
 ຕາດອກ (Flower Bud): ຈະເລີນເປັນດອກ ຫື ຊໍ່ດອກ
 ຕາໃບ-ດອກ (Mixed Bud): ຈະເລີນເປັນກິໍ່ງ ແລະ ດອກ
2. ຈາແນກຕາ ຕາມຕາແໜ່ງທີເໍ່ ກີດຕາມລາຕົນ
ັ້
 ຕາຂ້າງ (Lateral bud or Axillary bud): ເປັນຕາທີໍ່ຢູ່ຂ້າງລາຕົັ້ນ ຫື ຕາ
ຊອກໃບ (Leaf axil)
 ຕາໃກ້ຂ້າງ (Accessory bud): ເປັນຕາທີໍ່ເກີດຢູ່ໃກ້ໆກັບຕາຂ້າງ
 ຕາຍອດ (Terminal bud): ຈະເກີດຢູ່ປາຍຍອດ ຫື ປາຍກິໍ່ງ
 ຕາວິສາມັນ (Adventitious bud): ເປັນຕາທີໍ່ເກີດຂັ້ນຢູ່ເຂດອືໍ່ນໆ
3. ຈາແນກຕາ ຕາມການຈັດວາງຕາເທິງລາຕົນ
ັ້
 ຕາສະຫັບ (Alternate): ເປັນຕາທີໍ່ຢູ່ສະລັບຄົນລະຂ້າງຂອງຄົນລະຂັ້
 ຕາພາບ ຫື ຕາກົງກັນຂ້າມ (Opposite): ເປັນຕາທີໍ່ຄຽງກັນ ຫື ບ່ຽງກັນ
ເລັກນ້ອຍ ຫື ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັນເທິງຂັ້ດຽວກັນ
 ພະຫຸຕາ (Whorled): ເປັນຕາທີໍ່ຢູ່ຂັ້ດຽວກັນຫາຍໆຕາ
3.1.3 ການເກີດກິໍ່ງໄມ້
ກິໍ່ງໄມ້ຈະເກີດມາຈາກຕາເຊິໍ່ງຢູ່ບ່ອນຊອກຂອງໃບ (Axil) ຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ລາຕົັ້ນ ເຊິໍ່ງຢູ່
ເໜືອດິນ ຈະມີການແຕກກິໍ່ງ 3 ແບບ ຄື:
1) ແບບດ່ຽວ (Excurrent branching): ເປັນການແຕກກິໍ່ງອອກຈາກຕົັ້ນດ່ຽວໆ
ທີໍ່ສູງໃຫຍ່ ໂດຍຂະໜານກັບພືັ້ນ, ກິໍ່ງລຸ່ມສຸດຈະໃຫຍ່ຍາວ ແລະ ແກ່ທີໍ່ສຸດ, ກິໍ່ງເທິງສຸດອາຍຸຈະໜ້ອຍ ແລະ
ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເຫັນເປັນຮູບທາດປາຍແຫມ ເຊັໍ່ນ: ຕົັ້ນສົນ, ຕົັ້ນແປກ...
2) ແບບແຕກກິງໍ່ (Deliguescent branching): ເປັນການແຕກກິໍ່ງອອກມາທຸກ
ທິດທຸກທາງ ບໍ່ມີຕົັ້ນດ່ຽວໆອອກມາໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນ, ຕົັ້ນໄມ້ສ່ວນຫາຍທີໍ່ເຫັນ ໂດຍສະເພາະພືດໃບລ້ຽງຄູ່
ມັກເປັນແບບນີັ້ ເຊັໍ່ນ: ຕົັ້ນໝາກຂາມ, ໝາກມີັ້, ໝາກມ່ວງ...
3) ແບບຈຸດດຽວ (Columnar trunk): ເປັນການແຕກກິໍ່ງອອກມາຈາກຈຸດດຽວ
ກັນ ເຊິໍ່ງກິໍ່ງຈະແຕກອອກຈາກຍອດຂອງລາຕົັ້ນເທົໍ່ານັັ້ນເຊັໍ່ນ: ຕົັ້ນໝາກຄ້ຽວ, ໝາກພ້າວ, ໝາກຕານ, ໝາກ
ຄ,ັ້ ປາມ...
3.1.4 ຊະນິດຂອງລາຕົັ້ນ
ເພິໍ່ນຈາແນກລາຕົັ້ນອອກເປັນ 2 ຊະນິດໃຫຍ່ໆ ຄື: ລາຕົັ້ນເໜືອດິນ ແລະ ລາຕົັ້ນໃຕ້
ດິນ
1) ລາຕົນ
ັ້ ເໜືອດິນ (Aerial stem)
ໄດ້ແກ່ໄມ້ຢືນຕົັ້ນ, ໄມ້ພຸ່ມ, ໄມ້ລົັ້ມລຸກ... ລາຕົັ້ນເໜືອດິນອາດປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ
ແລະ ໜ້າທີໍ່ໄປ ເຊັໍ່ນ:
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 ລາຕັັ້ງ: ເປັນລາຕົັ້ນທີໍ່ມີລາເປັນໄມ້ລາຊືໍ່, ລາໄມ້ປ່ອງ...
 ລາເລືອ: ເປັນລາຕົັ້ນທີໍ່ເລືອໄປຕາມໜ້າດິນ ຫື ໜ້ານັ້າ, ເນືໍ່ອງຈາກລາຕົັ້ນ
ອ່ອນຕັັ້ງຊືໍ່ບໄໍ່ ດ້ ເຊັໍ່ນ: ຜັກບົັ້ງ, ຜັກໜອກ, ຜັກແວ່ນ, ໝາກຟັກ, ແຕງໂມ...
 ລາກ້ຽວ: ເປັນລາຕົັ້ນທີໍ່ເລືອ ຫື ກ້ຽວຂັ້ນບ່ອນສູງເຊັໍ່ນ: ຖົໍ່ວຕ່າງໆ, ບວບ, ນັ້າ
ເຕົັ້າ, ຕານິນ, ອາງ່ນ...
 ລາທາວ: ເປັນລາຕົັ້ນທີໍ່ໄຕ່ຂັ້ນບ່ອນສູງ, ໃຊ້ຮາກທີໍ່ງອກອອກຕາມຂັ້ຢດກັບ
ຫັກ ຫື ຄ້າງ ຫື ຕົັ້ນໄມ້ອືໍ່ນ ເຊັໍ່ນ: ເຄືອພູ, ພິກໄທ...
 ລາເປັນໜາມ: ເປັນລາຕົນ
ັ້ ທີໍ່ມໜ
ີ າມເກີດຕາມລາຕົັ້ນ ຫື ເກີດຕາມໂຄນຕົັ້ນ
ເຊັໍ່ນ: ກຸຫາບ, ຕະບອງເພັດ, ໜາກນາວ, ໝາກຂີັ້ຫູດ, ໝາກກ້ຽງ...
2) ລາຕົນ
ັ້ ໃຕ້ດນ
ິ (Under ground stem):
ລາຕົັ້ນເຫົໍ່ານີັ້ຄ້າຍເປັນຮາກແໜງ ທີໍ່ແຕກອອກຈາກຮາກແກ້ວແຕ່ມີຂັ້ ຫື ປ້ອງ ຫື
ຕາ, ລາຕົັ້ນພວກນີັ້ ຈະມີຮູບຮ່າງຕ່າງຈາກລາຕົັ້ນເໜືອດິນ ຄື: ອາດຈະມີຮູບຮ່າງກົມ, ເປັນແທ່ງຍາວ, ເປັນຫົວ
ເປັນແງ່ ສ່ວນຫາຍຈະມີປ້ອງສັັ້ນໆ ແລະ ອົບອ້ວນຂັ້ນ ເພາະສະສົມອາຫານໄວ້ ເຊິໍ່ງເອີັ້ນວ່າ: ຫົວ ເພິໍ່ນສາມາດ
ຈາແນກລາຕົັ້ນໃຕ້ດິນຕາມຮູບຮ່າງລັກສະນະອອກໄດ້ດັໍ່ງນີັ້:
 ລາຮາກ (Rhizome or Ruotstock)ເຊັໍ່ນ:ຂີງ,ຂ່າ,ຂີັ້ໝີັ້ນ,ຫວ້ານ...
 ລາຫົວ (Tuber) ເຊັໍ່ນ: ມັນຝຣັໍ່ງ, ຫົວຜັກທຽມ, ຜັກບົໍ່ວ...

3.2

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງລາຕົນ
ັ້

ເມັດພືດເມືໍ່ອງອກອອກມາແລ້ວ, ຕາອາດຈະແຕກອອກຈາກຍອດຫື ຊອກໃບ, ຈາກນັັ້ນມັນຈະມີ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕປ່ຽນແປງຕໍ່ໄປເປັນຂັັ້ນໆໃຫຍ່ຄື: ການຈະເລີນຂອງລາຂັັ້ນ I(primary growth) ແລະ
ການຈະເລີນລາຂັັ້ນ II(scondary growth)
3.2.1 ການຈະເລີນຂອງລາຂັັ້ນ I (Primary growth)
ເມືໍ່ອຕັດລາຕົັ້ນຕາມທາງຂວາງ ຈະເຫັນເນືອ
ັ້ ເຫຍືໍ່ອແບ່ງເປັນຊັັ້ນຕ່າງໆ ດັໍ່ງນີ:ັ້
1) ຊັນ
ັ້ ໜັງປົກ (Epidermis)
ຢູຊ
່ ັັ້ນນອກສຸດ ປົກກະຕິຮຽງເປັນແຖວ ແລະ ອາດປ່ຽນແປງເປັນຂົນ ຫື ເປັນປາກ
ໃບ; ພືດທີໍ່ເກີດຢູໃ່ ນບ່ອນທີໍ່ແຫ້ງແລ້ງ ຜີວດ້ານນອກຈະມີທາດຄີວຕີນເຄືອບໜາກວ່າພືດທີເໍ່ ກີດຢູບ
່ ່ອນທີໍ່ມີ
ຄວາມຊຸ່ມ
2) ຊັນ
ັ້ ເປືອກ (Cortex)
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ, ຊັັ້ນນອກຕິດກັບຊັັ້ນໜັງປົກ 2-3 ແຖວເປັນ
ພວກ Collenchyma ແລະ ມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອsclerenchyma ແຊກຊ້ອນຢູທ
່ ົໍ່ວໄປ; ໃນລາຕົັ້ນອາຍຸຍັງນ້ອຍ
ຈຸລັງຊັັ້ນເປືອກໃກ້ໆກັບຊັັ້ນໜັງປົກຈະມີຄລໂຣພລາສຢູນ
່ າ
3) ຊັນ
ັ້ ໜັງໃນ (Endodermis)
ຕາມປົກກະຕິຊັັ້ນນີັ້ຢຖ
ູ່ ັດຊັັ້ນໃນສຸດຂອງຊັັ້ນເປືອກເຂົັ້າໄປແຕ່ໃນລາຕົັ້ນຈະເຫັນບໍ່
ຊັດເຈນ ຫື ບມ
ໍ່ ີເລີຍ. ກຸ່ມທໍ່ລາລຽງ (Vascular bundle) ປະກອບດ້ວຍ ທໍ່ນັ້າຂັັ້ນ I ຢູດ
່ ້ານໃນ ແລະ ທໍ່
ອາຫານຂັັ້ນ I ຢູດ
່ ້ານນອກ ຮຽງຕົວໃນວົງລັດສະໝີດຽວກັນ
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4) ແກນ (Pith)
ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ຢໃູ່ ນສຸດປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ, ສະສົມແປ້ງ ແລະ ທາດ
ອາຫານຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ແທນນິນ
3.2.2 ການຈະເລີນຂອງລາຂັັ້ນ II (Scondary growth)
1. ການປະກອບສ້າງຂອງລາຕົນ
ັ້ ພືດໃບລ້ຽງຄູ່
ການປະກອບສ້າງຂອງຍອດຢູ່ພາກສ່ວນຍອດຈະມີຈຸດເຕີບໃຫຍ່, ຈຸດເຕີບໃຫຍ່
ຈະຂະຫຍາຍເປັນ 3 ຊັັ້ນທີໍ່ຕ່າງກັນ ຄື:
 ຊັັ້ນນອກສຸດຈະຂະຫຍາຍເປັນໜັງປົກ
 ຊັັ້ນກາງຈະຂະຫຍາຍເປັນເປືອກ
 ຊັັ້ນໃນຈະຂະຫຍາຍເປັນແກນໄມ້
ໜັງປົກ: ເປັນຊັັ້ນຢູ່ນອກສຸດ ຖືກຫຸ້ມດ້ວຍທາດກູຕີນ, ເປັນຊັັ້ນທີໍ່ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍ
ຮາກແກ້ວ ລາຕົັ້ນບາງຊະນິດຍັງຫຸ້ມດ້ວຍທາດຂີັ້ເຜິັ້ງ ແລະ ຂົນ, ໜັງປົກກາເນີດມາຈາກຊັັ້ນກາເນີດ ໜັງຈະ
ປະກອບເປັນເປືອກຂັັ້ນ I ເປືອກຂັັ້ນ I ມີຈຸດຄ້າຍຄືກັບຮາກຂັນ
ັ້ I ຢູບ
່ ່ອນວ່າ: ປະກອບສ້າງມາຈາກຈຸລັງແພ
ອ່ອນພືັ້ນຖານ, ບັນດາຈຸລັງຈັດບໍ່ແປະກັນປານໃດ ເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງໃນແພອ່ອນພືັ້ນຖານ ບັນຈຸເມັດຂຽວ
ແປ້ງອາມີດົງ, ທາດລານິນ, ທາດຝາດ; ເປືອກຂັັ້ນ I ມີຈຸດແຕກຕ່າງກັບຮາກຂັັ້ນ I ບ່ອນວ່າ: ຢູ່ໃນເປືອກມີ
ພາກສ່ວນໜໍ່ງຂະຫຍາຍ, ເຫັນຢູ່ບ່ອນນອກສຸດຂອງເປືອກນັັ້ນແມ່ນ ແພຄັ້າຊູໂກລັງຊິມ ຫື ແພໜາ
(Golenzim)
ໜັງໃນ: ໜັງໃນຂອງລາກໍ່ຄືກັບໜັງໃນຂອງຮາກຂັັ້ນ I ຢູ່ບ່ອນວ່າ: ມີການ
ກາຍເປັນແຜ່ນ Caspar. ບ່ອນຕ່າງກັບຮາກຂັັ້ນ I ບ່ອນວ່າ: ໜັງໃນນີັ້ ມີແປ້ງອາມີດົງຫຸ້ມຫໍ່ເອົາ ເອີັ້ນວ່າ:
ຊັັ້ນແປ້ງອາມີດົງ ແຕ່ວ່າລາໄມ້ບາງຊະນິດບໍ່ມີໜັງໃນ, ມັນຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍແພຄັ້າຊູ Sglelenzim ຫື
ແພແຂງ; ສ່ວນໜັງນອກມັນຜັນຂະຫຍາຍກາຍເປັນເນືັ້ອເຫຍໍ່ອ ທີໍ່ແໜ້ນໜາແລ້ວປ່ຽນແທນໃຫ້ໜັງປົກ
ແກນ ແລະ ຂອບແກນ: ຊັັ້ນນອກສຸດຂອງແກນອາດມີໜໍ່ງ ຫື ຫາຍຊັັ້ນຈຸລັງແພ
ອ່ອນ, ຂອບແກນຢູ່ໃນລາຜັນຂະຫຍາຍແຮງກວ່າຂອບແກນຢູ່ໃນຮາກ
ທໍ່ນາັ້ (Zylem): ບັນດາທໍ່ຊັກນາຢູ່ໃນແກນຈັດຢູ່ແບບກອງກັນຄື: ລີແບຢູ່ນອກ,
ໄມ້ຢູ່ໃນຢູ່ລະຫ່ວາງໄມ້ ແລະ ລີແບມີຊັັ້ນໜໍ່ງ ທີໍ່ຮັກສາລັກສະນະແບ່ງປັນໄວ້ຊັັ້ນນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: “ຊັັ້ນແພປົໍ່ງ” ຫື
ຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນ, ຈາກຊັັ້ນ Zylem ນີັ້ຂະຫຍາຍເຂົັ້າ ຈະໃຫ້ໄມ້ຂັັ້ນ I, ຂະຫຍາຍອອກຈະໃຫ້ລີແບຂັັ້ນ I.
ການຈັດວາງຂອງຊັັ້ນພາຍໃນແຕ່ລະຊະນິດລາໄມ້ບໍ່ຄືກັນ ມັນອາດຈະເປັນວົງ ຫື ຢູ່ກາງທໍ່ຊັກນັ້າພິເສດ ຢຸູໃນ
ລາໄມ້ໃບລຽງຄູ່ ເວລາໃດກມີຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນ ເພາະມັນຜັນຂະຫຍາຍກາຍເປັນໄມ້ ແລະ ລີແບໝົດແລ້ວ
ໃຈ: ປະກອບສ້າງມາຈາກຈຸລັງ ແພອ່ອນພືັ້ນຖານທີໍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງລາ, ລວມມີຈຸ
ລັງທີໃໍ່ ຫຍ່ ບັນຈຸແຮ່ທາດ, ຕົັ້ນໄມ້ຫາຍຊະນິດສ່ວນໃຈກາງມັກເສຍໄປກາຍເປັນລາໄມ້ໂກນກາງເຊັໍ່ນ: ລາ
ຂອງພວກດອກຕາເວັນ, ໝາກຮຸ່ງ (ລາພວກຢູ່ຕາມຄ້າງ), ບາງຈາພວກພາກສ່ວນໃຈຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ
ເຊັໍ່ນ: ລາຂອງພວກມັນຝັໍ່ງ, ມັນດ້າງ, ມັນແກວ ເຊິໍ່ງປະກອບມາຈາກເນືັ້ອໝາກ
ແງ່ໃຈ: ມັນພົວພັນໂດຍກົງກັບທໍ່ຊັກນາ ແລະ ມັນກໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ໂດຍກົງຊັກນາ
ມັນຈະຂົນສົໍ່ງນັ້າເກືອແຮ່ທາດອະນົງຄະທາດຕ່າງໆໄປຕາມທິດກະຈາຍ. ການປະກອບສ້າງຂອງລາຂັັ້ນ, ຢູ່ໃນ
ລາໄມ້ໃບລ້ຽງຄູ່ນີັ້ ແຕ່ລະປີຈະມີການໜາຂັ້ນຕືໍ່ມນັັ້ນ ຍ້ອນມີການປະກອບສ້າງຂັັ້ນ II (ຍ້ອນ 2 ຊັັ້ນ
ຂະຫຍາຍ)
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ເປືອກຂັນ
ັ້ II: ຢູ່ຊັັ້ນໜັງນອກມັນຈະຂະຫຍາຍເປັນໜັງປົກ ແລະ ໜັງຂຽວ, ທີໍ່ຕັັ້ງ
ເປືອກຂອງລາຕົັ້ນບໍ່ຄົງທີໍ່, ເວົັ້າລວມແຕ່ລະປີມັນຈະເກີດຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ເລິກກວ່າ, ເວົັ້າສະເພາະແມ່ນໃນລີແບ II
ເຊິໍ່ງແມ່ນບັນຫາຕົັ້ນຕ ຈາກນັັ້ນເຮົາຈະເຫັນກາເນີດຊູແບຣິນຢູ່ໃນ ແລະ ໜັງຂຽວຢູ່ນອກໃນລີແບ II ໄດ້
ຈາແນກອອກເປັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ລີແບອ່ອນ ແລະ ລີແບແຂງ, ການຈັດວາງຂອງລີແບບໍ່ຕິດກັນເລີຍຍັງມີບ່ອນ
ວ່າງເອີັ້ນວ່າ: ຊິກລີແບ
 ແກນຂັນ
ັ້ II: ຍ້ອນການເຄືໍ່ອນໄຫວ ຂອງຊັັ້ນຂະຍາຍໃນນັບແຕ່ທ້າຍປີທີ I
ຊັັ້ນຂະຍາຍຂັັ້ນທາອິດ ລວມມີເສັັ້ນມົນໃຜມັນ ໃນແຕ່ລະເສັັ້ນມົນ ນອນຢູ່ລະຫ່ວາງກາງສ່ວນໄມ້ ແລະ ຫ້ອງ
ລີແບ, ຕາມຫັງມາຈຸລັງຈານວນໜໍ່ງຂອງແງ່ໃຈ (ລາຂັັ້ນ I) ເຊິໍ່ງຢູ່ເຊິງໍ່ ໜ້າກັບເສັັ້ນມົນ, ມີລັກສະນະແບ່ງປັນ
ແລະ ເສັັ້ນມົນຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນ ກາຍເປັນຊັັ້ນຂະຫຍາຍທີໍ່ລຽນຕິດ, ຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນແຕ່ລະປີແບ່ງປັນຄື:
ທາງໃນຈະເປັນໄມ້ຂັັ້ນ II, ເບືັ້ອງນອກເກີດເປັນລີແບຂັັ້ນ II ເອີັ້ນວ່າ: ແກນຂັັ້ນ II
 ວົງໄມ້ແຕ່ລະປີ: ເຮົາອາດຈະນັບວົງໄມ້ເທິງໜ້າຕັດຂວາງຂອງລາກໍ່ອາດຈະຮູ້
ວ່າ: ອາຍຸຂອງລາໄມ້, ຕົັ້ນໄມ້ທີໍ່ເກີດໃນລະດູອົບອຸ່ນ (ລະດູຝົນ) ແມ່ນເວລາຕົັ້ນໄມ້ມີສາຍຢາງໄມ້ຢ່າງພຽງພ,
ຕົັ້ນໄມ້ຈະມີສີຈາງ ແລະ ຈືດ, ຕາມທີໍ່ເກີດໃນລະດູໜາວ (ລະດູແຫ້ງແລ້ງ) ສາຍຊັກນາແຄບ ມີເສັັ້ນໄມ້ຫາຍ
ແລະ ມີສີເຂັັ້ມ, ດັໍ່ງນັັ້ນແຕ່ລະປີແກນຂອງລາກາເນີດມີ 2 ຊັັ້ນ. 2 ຊັັ້ນນີັ້ ປະກອບເປັນວົງໄມ້ແຕ່ລະປີ, ຮອດ
ປີໃໝ່ມາລາໄມ້ພັດມີຊັັ້ນໃໝ່ເກີດຊອ້ນຂັ້ນ,
ຍ້ອນແນວນັັ້ນເຮົາຈໍ່ງສາມາດຮູ້ໄດ້ອາຍຸຂອງຕົັ້ນໄມ້.ກ່ຽວກັບ
ລວງໜາຂອງວົງໄມ້ທີໍ່ເກີດຂັ້ນໃນແຕ່ລະປີແຕ່ລະຊະນິດລາໄມ້ບໍ່ຄືກັນ, ບາງຊະນິດໜາເຖິງ 1-2cm, ບາງ
ຊະນິດໜາ 2-3cm. ລວງໜາຂອງວົງໄມ້ຍັງຂັ້ນກັບສະພາບອາກາດ, ປີໃດໜາວແຮງວົງປີຈະບາງກວ່າປີ
ອາກາດອົບອຸ່ນ, ດັໍ່ງນັັ້ນຜ່ານການສັງເກດວົງປີເຮົາກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ອາກາດຂອງປີທີໍ່ຜ່ານມາ.
 ມອກ ແລະ ແກນ: ລາໄມ້ທມ
ີໍ່ ີອາຍຸ 3-4 ປີ ເຂດໄມ້ມີສີຈືດ, ສາຍຊັກນາ
ຂອງເຂດນີັ້ໃຊ້ເພືໍ່ອຊັກນາຢາງໄມ້ຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າລາໄມ້ທີໍ່ມີອາຍຸແກ່ກ່ວານັັ້ນໄປ ຊັັ້ນໄມ້ໃນສຸດແມ່ນຊັັ້ນທີໍ່ແກ່
ກວ່າ ມັນຈະມີການຊືມຕືໍ່ມທາດຢາງເຮັດໃຫ້ມັນມີສີເຂັັ້ມ, ພວກມັນມີພາກສ່ວນອັດຢາງໄມ້ ບໍ່ສາມາດຊັກນາ
ຢາງໄດ້ອີກ, ສ່ວນໄມ້ນັັ້ນ ຈະກາຍເປັນແກນ ຫື ໄສ້ທີໍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງລາ ມີບາງຊະນິດລາແກ່ໃຈຂອງມັນເປັນ
ປ່ອງ ເອີັ້ນວ່າ: ໂກນ, ຍັງມີແຕ່ສ່ວນມອກ, ແຕ່ມັນກໍ່ສາມາດດາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມທາມະດາໄດ້.

ຮູບທີ 21 ຮູບສະແດງລາໄມ້ພດ
ື ໃບລ້ຽງຄູ່ (ຜ່າຕາມທາງຂວາງ)
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2. ການປະກອບສ້າງຂອງລາຕົນ
ັ້ ພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ
ລາໃບລ້ຽງດ່ຽວ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບລາຂອງໃບລ້ຽງຄູ່ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນຈຸ
ສາຍຊັກນາ, ບໍ່ມີຊັັ້ນຂະຫຍາຍ (ຊັັ້ນແພປົໍ່ງ) ໃນລາໃບລ້ຽງດ່ຽວ ມີຈຸຊັກນາຫາຍກວ່າໃບລ້ຽງຄູ່, ຢູ່ເທິງໜ້າ
ຕັດລາໄມ້ໃບລ້ຽງດ່ຽວ ເຮົາຈະເຫັນຈຸສາຍຊັກນາຢາຍຢ່າງອກກະທກບໍ່ເປັນລະບຽບ, ແຮງໄກຈາກໃຈກາງ
ເທົໍ່າໃດ ຈຸສາຍຊັກນາແຮງນ້ອຍໄປເທົໍ່ານັັ້ນ, ຍ້ອນບໍ່ມີຊັັ້ນຂະຫຍາຍໃນ, ດັໍ່ງນັັ້ນ ລາໃບລ້ຽງດ່ຽວຈືໍ່ງບໍ່ມີການ
ປະກອບສ້າງຂັັ້ນ II. ການທີໍ່ລາໄມ້ໃບລ້ຽງດ່ຽວສາມາດໜາຂັ້ນນັັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການໃຫຍ່ຂັ້ນຂອງຈຸລັງ.

ຮູບທີ 22 ຮູບສະແດງລາໄມ້ພດ
ື ໃບລ້ຽງດ່ຽວ (ຜ່າຕາມທາງຂວາງ)
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ບົດທີ 4
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງໃບ (Leaf)
ຈຸດປະສົງ
ເພືອ
ໍ່ ໃຫ້ນກ
ັ ສກສາ ສາມາດ
1. ເຂົັ້າໃຈສ່ວນປະກອບຂອງໃບພືດທົໍ່ວໄປໄດ້
2. ຈາແນກຊະນິດຕ່າງໆຂອງໃບພືດໄດ້ຖືກຕ້ອງ
3. ອະທິບາຍໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງໃບພືດໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄຸນລັກສະນະພາຍນອກຂອງໃບ
4.1.1

ສ່ວນປະກອບຂອງໃບ
ໃບແທ້ (Foliaze leaf) ມີສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຈະມີສ່ວນ
ປະກອບສາຄັນ 3 ສ່ວນ ຄື: ເນືັ້ອໃບ, ກ້ານໃບ ແລະ ຂວັນ
ັ້ ໃບ
1) ເນືອ
ັ້ ໃບ (Lamina or Blade)
ເປັນສ່ວນສາຄັນຂອງໃບ ມີລັກສະນະເປັນແຜ່ນແບນໆ ແລະ ບາງ ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ຈຸ
ລັງທີໍ່ມີ Chlorophyll ຢູ່ສາພັດກັບແສງແດດໄດ້ຫາຍທີໍ່ສຸດ. ເນືັ້ອໃບປະກອບດ້ວຍ: ປາຍໃບ (Apex),
ຂອບໃບ (Margin) ແລະ ຖານໃບ (Base) ເຊິໍ່ງທັງໝົດມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫວງຫາຍ ຊະນິດ,
ຮູບຮ່າງທີໍ່ຕ່າງກັນນີັ້ ສາມາດນາໄປຈາແນກຊະນິດຂອງພືດໄດ້ ພາຍໃນແຜ່ນໃບຈະມີເສັັ້ນນ້ອຍໆຢູ່ຢ່າງ
ຫວງຫາຍ, ເສັັ້ນເຫົໍ່ານີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນໃບ (Vein) ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍທໍ່ລາລຽງ. ຖ້າເປັນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ ຈະພົບ
ວ່າ ຢູ່ກາງແຜ່ນໃບຈະມີເສັັ້ນໃຫຍ່ໆ ຕິດຕໍ່ຈາກກ້ານໃບໄປຈົນເຖິງປາຍໃບ, ເສັັ້ນໃຫຍ່ໆນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນກາງ
ໃບ (Mid rid) ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍທໍ່ລາລຽງເຊັໍ່ນດຽວກັບເສັັ້ນໃບ, ເສັັ້ນໃບ ແລະ ເສັັ້ນກາງໃບ ຈະຕິດຕໍ່ເຖິງ
ກັນໝົດ ແລະ ຈະຕິດຕໍ່ກັນໄປຍັງກ້ານໃບ ລວມທັງທໍ່ລາລຽງຂອງລາຕົັ້ນ ແລະ ຮາກ ເພືໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່ລາລຽງ
(Transportation)
2) ກ້ານໃບ (Petiole or Stalk)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ເສືອ
ໍ່ ມລະຫ່ວາງເນືັ້ອໃບກັບລາຕົັ້ນ ຫື ກິໍ່ງກ້ານ, ມີໜ້າທີໍ່ໃນການ
ລາລຽງ ໂດຍຈະລາລຽງນັ້າ ແລະ ເກືອແຮ່ຈາກຮາກລາຕົັ້ນ ຜ່ານກ້ານໃບໄປຫາແຜ່ນໃບ ແລະ ລາລຽງອາຫານ
ທີໍ່ແຜ່ນໃບຜະລິດຂັ້ນມາ ໂດຍຜ່ານເສັັ້ນໃບເສັັ້ນກາງໃບມາຍັງກ້ານໃບ ແລະ ໄປຍັງສ່ວນອືໍ່ນໆຂອງພືດ ກ້ານ
ໃບບາງຊະນິດຈະຕິດກັບລາຕົນ
ັ້ ໂດຍກົງ, ສ່ວນຫາຍມັກຈະຕິດຢູ່ບ່ອນຖານໃບ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບກິໍ່ງ ຫື ລາຕົັ້ນ
ແຕ່ກໍ່ມີໃບບາງຊະນິດ ທີໍ່ກ້ານໃບຈະຕິດກັບໃບບລິເວນກາງໃບ, ບ່ອນໂຄນຂອງກ້ານໃບທີໍ່ອອກຈາກລາຕົັ້ນ
ຈະເກີດເປັນປຸ່ມຂັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ຊອກໃບ (Leafaxil) ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຕາ ເຊິໍ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນກິໍ່ງ ຫື
ດອກ; ກ້ານໃບຂອງພືດໃບລ້ຽງຄູ່ມັ ກຈະນ້ອຍຮຽວຂ້ອນຂ້າງກົມ ແຕ່ກ້ານພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວຈະແຜ່ເປັນແຜ່ນ
ຫຸ້ມລາຕົັ້ນໄວ້
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3) ຂວັນ
ັ້ ໃບ (Stipule)
ເປັນສ່ວນຂອງໃບທີໍ່ຢືໍ່ນອອກມາຈາກໂຄນກ້ານໃບບ່ອນທີໍ່ຕໍ່ກັບລາຕົັ້ນ, ພືດສ່ວນ
ຫາຍມັກບໍ່ມີຂ້ວນໃບ, ບາງຊະນິດມີຂວັນ
ັ້ ໃບ ແຕ່ຫນ
ົໍ່ ໄປຕັັ້ງແຕ່ໃບຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍເທົໍ່ານັັ້ນ,
ຂວັນ
ັ້ ໃບມັກມີສີຂຽວ ຈໍ່ງຊ່ວຍໃນການສ້າງອາຫານໄດ້ເຊັໍ່ນດຽວກັບເນືັ້ອໃບ
4.1.2 ຊະນິດຂອງໃບ
ໃບຈາແນກອອກໄດ້ເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ໆຕາມໜ້າທີໍ່ຄື: ໃບແທ້ ແລະ ໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງ
ໄດ້ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ໃບພິເສດ
1) ໃບແທ້ (Foliage Leaf or Foilium)
ໃບແທ້ ອາດຈະແຜ່ເປັນແຜ່ນແບນ ຫື ນ້ອຍຮຽວຄືເຂັມ, ມີໜ້າທີໍ່ຜະລິດອາຫານ,
ລະເຫີຍນັ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນທາດອາຍ. ໃບແທ້ຈາແນກອອກເປັນ 2 ພວກ ຕາມຈານວນຂອງໃບທີໍ່ແຍກ
ອອກຈາກກ້ານໃບ ຄື: ໃບດ່ຽວ ແລະ ໃບປະກອບ
 ໃບດ່ຽວ (Simple Leaf): ມີເນືັ້ອໃບພຽງໃບດຽວ ຫື ແຜ່ນດຽວຕິດຢູ່ກັບ
ກ້ານໃບທີໍ່ແຕກອອກມາຈາກລາຕົັ້ນ ຫື ກິໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ໃບມ່ວງ, ໃບໝາກກ້ຽງ, ກ້ວຍ, ໝາກຫຸ່ງ, ອ້ອຍ, ຕານິນ,
ໝາກອ
 ໃບປະກອບ (Compound Leaf): ເປັນໃບເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອ
ໃບນ້ອຍໆຫາຍໆໃບ ຕັັ້ງແຕ່ 2 ໃບຂັ້ນໄປ ຕິດຢູ່ກັບກ້ານໃບ 1 ກ້ານ, ໃບນ້ອຍໆແຕ່ລະໃບເອີັ້ນວ່າ: ໃບຍ່ອຍ
(Leafletor Pinna). ກ້ານຂອງໃບຍ່ອຍເອີັ້ນວ່າ: ກ້ານໃບຍ່ອຍ (Petiolule) ແລະ ກ້ານໃບຍ່ອຍທີໍ່ເປັນ
ຊ່ອງຢູ່ລະຫວ່າງກ້ານໃບຍ່ອຍຂອງໃບຍ່ອຍແຕ່ລະໃບເອີັ້ນວ່າ: Rachis; ລັກສະນະສາຄັນຂອງໃບປະກອບ
ທີໍ່ຕ່າງຈາກໃບດ່ຽວຄື: ບ່ອນໂຄນກ້ານໃບຍ່ອຍບໍ່ມີຫູໃບ ແລະ ຕາໃບຍ່ອຍທຸກໃບ ຈະຕິດກັບກ້ານໃບ
ເປັນຄູ່ໆກົງກັນຂ້າມກັນ. ການເບັງໍ່ ບານຂອງໃບອ່ອນພ້ອມກັນໝົດ. ໃບຍ່ອຍມັກມີຂະໜາດເທົໍ່າກັນໝົດ ຫື
ເກືອບເທົໍ່າກັນ ຕັັ້ງແຕ່ໃບຍ່ອຍກົກຈົນເຖິງປາຍສຸດ
ໃບປະກອບຈາແນກອອກເປັນ 2 ຊະນິດຕາມຮູບຮ່າງ ຄື:
 ໃບປະກອບທີໍ່ມີໃບຍ່ອຍເກີດຂັ້ນທັງສອງຂ້າງຂອງ Rachis: ມີລັກ
ສະນະຄ້າຍຂົນນົກ
 ໃບປະກອບທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍມືຄົນ: ເປັນໃບຍ່ອຍຫາຍໃບທີໍ່ແຕກ
ອອກຈາກກ້ານໃບຢູ່ຈຸດດຽວ, ອາດມີ 2 ໃບ, 3 ໃບ ຫື 4 ໃບ ເຊັໍ່ນ: ໃບຜັກແວ່ນ, ໃບຖົໍ່ວຕ່າງໆ
2) ໃບທີປ
ໍ່ ຽ່ ນແປງໄດ້ ຫື ໃບພິເສດ
ໜ້າທີໍ່ອັນສາຄັນຂອງໃບຄື: ຜະລິດອາຫານ, ແຕ່ໃບມີໜ້າທີໍ່ອືໍ່ນໆໄດ້ອີກ, ດັໍ່ງນັັ້ນ
ຈໍ່ງປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງໄປ ເພືໍ່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບໜ້າທີໍ່ພິເສດ ດັໍ່ງນີັ້:
 ໃບຫົວ (Storage leaf): ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງໄປເປັນບ່ອນສາລັບເກັບ
ສະສົມອາຫານ ແລະ ນັ້າ ຈໍ່ງມີລັກສະນະອ້ວນໃຫຍ່ ແລະ ບາງຊະນິດບໍ່ມີສີຂຽວ ເຊັໍ່ນ: ກີບຫົວຜັກບົໍ່ວ,
ຜັກທຽມ, ກາບກ້ວຍ, ກະລາປີ
 ໃບກ້ຽວ (Leaf tendril): ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງໄປເຮັດໜ້າທີໍ່ກ້ຽວເກາະ
ແລະ ຈ່ອງດງລາຕົັ້ນໃຫ້ໄຕ່ຂັ້ນບ່ອນສູງ ຫື ຂັ້ນຄ້າງໄດ້. ໃບຊະນິດນີັ້ມີລັກສະນະເປັນເສັັ້ນນ້ອຍໆຂອດ ເຊັໍ່ນ:
ຕານິນ, ຖົໍ່ວຍັດ...
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 ໃບໜາມ (Leaf Spine): ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງເປັນໜາມ ເພືໍ່ອເຮັດໜ້າທີໍ່
ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສັດຕູທີໍ່ຈະມາກັດກິນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະເຫີຍອາຍນັ້າຫາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊັໍ່ນ:
ຕະບອງເພັດ, ໝາກນັດ, ກະຖິນໜາມ, ໝາກຂາມເທດ
 ໃບເກັດ (Scale leaf): ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງເປັນເກັດນ້ອຍໆ ໃບເກັດບາງ
ຊະນິດ ເກັບອາຫານ ແລະ ນັ້າເອົາໄວ້ເຊັໍ່ນ: ຂີງ, ຂ່າ, ເຜືອກ, ຫົວຜັກບົໍ່ວ, ຜັກທຽມ
 ໃບຢູນ
່ າັ້ (Buoyancy leaf): ເປັນໃບທີໍ່ມີກ້ານໃບປ່ຽນແປງເປັນທຸ່ນ
ລອຍນັ້າ ໂດຍກ້ານໃບຈະພອງຕົວ ພາຍໃນມີຊ່ອງອາກາດ ຊ່ວຍໃຫ້ລາຕົັ້ນລອຍໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ຜັກກະເສດ, ຜັກ
ຕົບ
 ໃບຈັບເຫຍືໍ່ອ (Carnivorous leaf): ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງໄປເຮັດໜ້າທີໍ່
ຈັບເຫຍືໍ່ອ ຫື ແມງໄມ້, ຕົັ້ນໄມ້ຊະນິດນີັ້ ດາລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຂາດແຮ່ທາດ, ງ່າຂອງມັນແກ່ຍາວອອກແລ້ວຕໍ່ງ
ເປັນຮູບຈອກ, ມີຝາອັດຄັກແນ່ ເຊັໍ່ນ: ຕົັ້ນໝັ້ເຂົັ້າໝັ້ແກງລີງ
 ໃບຮັບຮອງ (Bractor floral leaf): ເປັນໃບທີໍ່ເຮັດໜ້າທີຮ
ໍ່ ັບຮອງດອກ
ຫື ຊໍ່ດອກ ອາດຈະມີສີຂຽວ ຫື ສີອືໍ່ນໆ ເພືໍ່ອຊ່ວຍລັ້ແມງໄມ້ ເຊັໍ່ນ: ດອກເຈ້ຍ, ດອກໜ້າງົວ
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ຮູບທີ 23 ສະແດງໃບທີປ
ໍ່ ຽ່ ນແປງໄດ້ ຫື ໃບພິເສດ
4.1.3

ການຈັດລະບຽບຂອງໃບເທິງລາຕົັ້ນ (Phyllotaxy)
ການຈັດລະບຽບຂອງໃບເທິງລາຕົັ້ນ ມີຫາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນີັ້: ແບບສະຫບ
ັ ກັນ,
ແບບສອງຊັັ້ນເຍືັ້ອງກັນ, ແບບກົງກັນຂ້າມກັນ, ແບບເປັນຊັັ້ນສີໍ່ມູມ, ແບບເປັນກະຈຸກຕິດຢູຂ
່ ັ້ ຫື ກິໍ່ງ, ແບບ
ລວມຂມ
ັ້ ີໃບຕິດຢູຕ
່ ັັ້ງແຕ່ 3 ໃບຂັ້ນໄປ, ແບບພຸ່ງຕັັ້ງ
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ຮູບທີ 24 ສະແດງການຈັດລະບຽບຂອງໃບເທິງລາຕົນ
ັ້
4.1.4

ລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເນືັ້ອໃບ
1) ການຈັດລະບຽບຂອງເສັນ
ັ້ ໃບ
ການຈັດລະບຽບຂອງເສັັ້ນໃບ: ມີ 2 ແບບໃຫຍ່ໆ ຄື:
 ການຈັດລະບຽບຂອງເສັນ
ັ້ ໃບແບບດາງແຫ (Netted Venation) ເປັນ
ໃບທີໍ່ມີເສັັ້ນໃບມາປະສານກັນເປັນຄືດາງແຫ ຫື ເປັນແບບຕາໜ່າງທີໍ່ບມ
ໍ່ ລ
ີ ະບຽບ, ພືດທີມ
ໍ່ ກ
ີ ານຈັດລະບຽບ
ຂອງເສັັ້ນໃບແບບນີັ້ ໄດ້ແກ່ພືດໃບລ້ຽງຄູເ່ ຊັໍ່ນ: ໃບໝາກມ່ວງໃບໝາກຫຸ່ງ, ໃບຝ້າຍ....
 ການຈັດລະບຽບຂອງເສັນ
ັ້ ໃບແບບຂະໜານ (Parallel venation) ເປັນ
ໃບທີໍ່ມີເສັນ
ັ້ ໃບຂະໜານກັນໂດຍຕະຫອດ ຕັັ້ງແຕ່ກົກໃບຈົນເຖິງປາຍໃບ, ພົບໃນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ເຊັໍ່ນ: ໃບ
ອ້ອຍ, ໃບເຂົັ້າຕ່າງໆ, ໃບຫຍ້າຕ່າງໆ

ຮູບທີ 25 ສະແດງການຈັດລະບຽບຂອງເສັນ
ັ້ ໃບແບບຂະໜານ
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2) ຮູບຮ່າງຂອງໃບ (Leaf shape)
ໃບມີຫາຍຮູບແບບແຕກຕ່າງກັນ ເຊັໍ່ນ: ເປັນໃບນ້ອຍໆແຄບໆແຕ່ຍາວຫາຍຂອບ
ທັງສອງຂ້າງເກືອບຂະໜານກັນ, ມີຮູບຮ່າງຄ່ອນຂ້າງຍາວ, ບ່ອນກົກໃບຈະກ້ວາງ ແລ້ວຄ່ອຍໆຮຽວໄປທາງ
ປາຍໃບ, ມີຮູບຮ່າງເໝືອນຮູບໄຂ່, ບ່ອນກວ້າງກ່ວາໝູ່ຢູ່ເຂດກາງໃບ, ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຮູບສີໍ່ລ່ຽມ ແຕ່ກົກ ແລະ
ປາຍມົນ ຂອບໃບ 2 ຂ້າງເກືອບຂະໜານກັນ, ມີຮູບຫົວໃຈ, ໃບກົມມີເສັັ້ນໃບຕິດຢູເ່ ຄິໍ່ງກາງຂອງຕົວໃບ, ມີ
ລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ຫັງ ຫື ຮູບແກ່ນຖົໍ່ວ, ມີລັກສະນະຄືຮູບກ່ຽວ, ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍດາບຍາວຫາຍປາຍແຫມ,
ມີຮູບຮ່າງສີລ
ໍ່ ່ຽມ, ເປັນຮູບຫີັ້ມ ຮູບຮ່າງຊ້ອນກະເບືັ້ອງ, ຮູບສາມລ່ຽມ ແຕ່ມີມູມມົນໜ້ອຍໜໍ່ງ, ມີຮູບຮ່າງ
ຄ້າຍຫົວລູກສອນ ບ່ອນກົກໃບແວ່ງເຂົັ້າຫາຕົວໃບຫາຍ ແລະ ສອງຂ້າງຂອງໂຄນໃບ ກຍ
ໍ່ ືໍ່ນອອກໄປຂ້າງຫັງ
ອີກ, ຮູບຮ່າງຄ້າຍຫອກ, ມີໃບທີໍ່ມີພືັ້ນທີໍ່ຊີກຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ບເໍ່ ທົໍ່າກັນ ແລະ ອືໍ່ນໆ

ຮູບທີ 26 ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງໃບ
3) ຮູບຮ່າງຂອງປາຍໃບ (Leaf apex)
ປາຍໃບມີຫາຍລັກສະນະ ແລະ ເອີັ້ນຊືໍ່ຕ່າງໆກັນຕາມລັກສະນະຂອງໃບ ເຊັໍ່ນ:
ປາຍໃບມີລັກສະນະແຂງ, ໜາມ, ມົນ, ກົມ, ແຫມ

ຮູບທີ 27 ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງປາຍໃບ

33

4) ຮູບຮ່າງຂອງຖານໃບ (Leaf base)
ຖານໃບ ຫື ສ່ວນກົກສຸດຂອງເນືັ້ອໃບ ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ບາງຊະ
ນິດ ຈະຄືປາຍໃບ ຈໍ່ງເອີັ້ນຊືຄ
ໍ່ ືກັບປາຍໃບ, ແຕ່ຫາຍຊະນິດຈະຕ່າງຈາກປາຍໃບ

ຮູບທີ 28 ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງຮູບຮ່າງຂອງຖານໃບ
5) ຮູບຮ່າງຂອງຂອບໃບ (Leaf margin)
ຂອບໃບມີຮູບຮ່າງລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ເຊັໍ່ນ: ລຽບ, ກ້ຽງ, ມົນໆບແ
ໍ່ ຫມ, ເປັນ
ບັກລັກສະນະຄືແຂ້ວເລືໍ່ອຍ, ລັກສະນະເປັນຄືໍ່ນ, ມີໜາມແຫມຢືໍ່ນອອກມາ, ມີຂົນຢືໍ່ນອອກມາ, ເປັນລັກ
ວະນະວັ້າເລິກເຂົັ້າຫາເສັັ້ນກາງໃບ ຫື ກ້ານໃບຜີວໃບ ແລະ ເນືັ້ອໃບ (Leaf surface and Leaf
texture)

ຮູບທີ 29 ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງຮູບຮ່າງຂອງຂອບໃບ
6) ຜີວໃບ ແລະ ເນືອ
ັ້ ໃບ (Leaf surface and Leaf texture)
ຜີວໃບດ້ານເທິງຂອງໃບພືດທີໍ່ຮັບແສງແດດ ເອີັ້ນວ່າ: ຫັງໃບ, ສ່ວນຜີວໃບທີໍ່ຢູ່
ດ້ານລຸ່ມບໄໍ່ ດ້ຮັບແສງແດດ ເອີັ້ນວ່າ: ທ້ອງໃບ; ທາງດ້ານຫັງໃບມັກມີສຂ
ີ ຽວເຂັັ້ມກວ່າທາງດ້ານທ້ອງໃບ ເພາະ
ມີຄລໂຣຟີນ ຫາຍກວ່າ, ແຕ່ເສັັ້ນໃບທາງດ້ານທ້ອງໃບຈະນູນອອກມາເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ສ່ວນທາງດ້ານຫງັ ໃບ
ນີັ້ ລວມໄປກັບຕົວໃບ ຫື ບາງເທືໍ່ອເປັນຮ່ອງຫຼຸບລົງໄປ, ຜີວໃບອາດມີຜີວກ້ຽງມີຜົງຂາວໆ ຫື ເປັນຂົນສັັ້ນ
ຍາວແຕກຕ່າງກັນ ຫື ເປັນປົມ, ສ່ວນເນືັ້ອໃບອາດໜາບາງໜຽວ ຫື ອົມນັ້າ ... ຂັ້ນຢູກ
່ ັບທາມະຊາດຂອງສິໍ່ງ
ແວດລ້ອມ ແລະ ການປັບຕົວຂອງພືດ
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ຮູບທີ 30 ສະແດງຮູບຮ່າງຂອງຜີວໃບ ແລະ ເນືອ
ັ້ ໃບ

4.2

ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໃບ

ລັກສະນະໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໃບ ອາດແຕກຕ່າງກັນຕາມຊະນິດຂອງພືດ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແຕ່ໂຄ້ງສ້າງໂດຍທົໍ່ວໄປ ຈະມີຮູບແບບດຽວກັນ ເມືໍ່ອສກສາຈາກໃບພືດທີໍ່ຕັດຕາມຂວາງຜ່ານເສັັ້ນກາງ
ໃບ ເຫັນວ່າ ໃບປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ 3 ຊະນິດຄື:
4.2.1 ຜີວໃບ (Epidermis)
ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຊັັ້ນນອກປົກຄຸມສ່ວນອືໍ່ນໆທີໍ່ຢູ່ພາຍໃນ
ປົກກະຕິໜາພຽງຊັັ້ນດຽວ,
ພະນັງດ້ານນອກມີທາດຄີວຕິນ. ຊັັ້ນຂອງຄິວຕິນນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ຄິວຕິນເຄີ (Cuticle) ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະ
ເຫີຍຂອງນັ້າອອກຈາກໃບ. ຜີວໃບມີຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງແຜ່ນໃບ ຄື:
 ຜີວໃບດ້ານເທິງ (Ventral) ເປັນດ້ານທີໍ່ຮັບແສງແດດ ສ່ວນຫາຍມີ 1 ຊັັ້ນ ແຕ່
ພືດທີໍ່ຂັ້ນໃນສະພາບທີໍ່ຂາດແຄນນັ້າມີຫາຍຊັັ້ນ ແລະ ຈຸລັງ ຊັັ້ນໃນສຸດ ມັກຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ ພະນັງບາງ
ສະສົມນັ້າ ເອີັ້ນວ່າ: Water storage cell
 ຜີວໃບດ້ານລຸມ
່
(Dorsal) ເປັນດ້ານທີໍ່ຊິດຜິວດິນ ເອີັ້ນວ່າ: Lower
epidermis , ຈຸລັງຊັັ້ນນີັ້ອາດເປັນຈຸລັງຄຸມ (Guard cell) ຮູບຮ່າງຄ້າຍໄຂ່ຫັງ ຫື ເມັດຖົໍ່ວປະກົບກັນເກີດ
ເປັນປາກໃບ (Stomata) ປາກໃບສ່ວນໃຫຍ່ມີຫາຍທາງ ເຊັໍ່ນ: ປາກໃບດ້ານລຸ່ມ ຖ້າມີດ້ານລຸ່ມພຽງດ້ານ
ດຽວເອີັ້ນໃບແບບນີັ້ວ່າ: Hypostomatic leaf ແຕ່ຖ້າມີປາກໃບຢູ່ສະເພາະຜີວໃບດ້ານເທິງ ເອີັ້ນວ່າ:
Epistomatic leaf ໃບຊະນິດນີັ້ມັກຈະລອຍເທິງໜ້ານັ້າ ເຊັໍ່ນ: ບົວສາຍ ໃບທີໍ່ມີປາກໃບທັງສອງດ້ານຂອງ
ຜີວໃບ ເອີັ້ນວ່າ: Amphistomatic leaf
ນອກຈາກນີັ້ ຖ້າປາກໃບຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບຈຸລັງຊັັ້ນຜີວໃບ ເອີັ້ນວ່າ: Sunken
stomata ເຫັນໃນພືດທີໍ່ຂັ້ນຕາມສະພາບນັ້າໜ້ອຍ ຖ້າປາກໃບຢູ່ສູງກວ່າລະດັບຈຸລັງຊັັ້ນຜີວໃບ ເອີັ້ນວ່າ:
Raised stomata ມັກເຫັນໃນພືດນັ້າ ສ່ວນປາກໃບທີໍ່ຢູ່ລະດັບສະເໜີກັບຜີວໃບ ເອີັ້ນວ່າ: Typical
stomata
4.2.2 ເນືອ
ັ້ ໃບ (Mesophyll)
ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທີໍ່ຢູ່ລະຫວ່າງຊັັ້ນຜີວໃບທັງສອງດ້ານ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພວກ
Parenchyma ແບ່ງອອກເປັນສອງຊັັ້ນຄື: ຊັັ້ນດ້ານເທິງ ແລະ ຊັັ້ນດ້ານລຸ່ມ
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1) ເນືອ
ັ້ ໃບຊັນ
ັ້ ດ້ານເທິງ: ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຊະນິດ Palisade parenchyma ,ຈຸລັງ
ມີຮູບຮ່າງຍາວຮຽງຕັັ້ງສາກກັບຊັັ້ນຜີວໃບ. ພາຍໃນມີ Chloroplasm ຫາຍ ຈໍ່ງມີບົດບາດໃນການສັງເຄາະ
ແສງ, ຊັັ້ນນີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ທາງຜີວໃບດ້ານເທິງ ອາດມີແຖວດຽວ ຫື ຫາຍແຖວ ຖ້າມີດ້ານເທິງດ້ານດຽວເອີັ້ນ
ວ່າ: Dorsiventral leaf
2) ເນືອ
ັ້ ໃບຊັນ
ັ້ ດ້ານລຸມ
່ :
ຈະເປັນພວກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຟອງນັ້າ
(Spongy
parenchyma) ໃນພືດບາງຊະນິດມີຊັັ້ນນີັ້ຢູ່ທັງສອງດ້ານເອີັ້ນວ່າ: Unifacial leaf ກ້ອງຊັັ້ນນີັ້ມຊ
ີ ່ອງ
ຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸລັງຫາຍ ໂດຍສະເພາະໃນພືດນັ້າເຊັໍ່ນ: ໃບບົວສາຍ ຈຸລັງຟອງນັ້າມີຮູບຮ່າງເປັນແຊກມີຊ່ອງ
ຫວ່າງຫາຍ ຈໍ່ງມີພວກ Sclereid ແຊກຢູ່ຈະຊ່ວຍຄັ້າຈູນໂຄງສ້າງໃບ ໃນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ຊັັ້ນເນືັ້ອໃບບໍ່
ສາມາດແຍກເປັນຊັັ້ນໄດ້ຢ່າງເດັໍ່ນຈະແຈ້ງ ເນືໍ່ອງຈາກວ່າຈຸລັງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍກັນ
4.2.3 ກຸມ
່ ທລ
ໍ່ າລຽງ (Vascular bundle)
ຄືເສັັ້ນກາງໃບ (Mid rib), ເສັັ້ນໃບ (Vein) ປະກອບດ້ວຍ:
 ທໍ່ລາລຽງນັ້າ (Xylem) ຢູ່ດ້ານໃນ ຫື ຕອນເທິງ
 ທໍ່ອາຫານ (Phloem) ອ້ອມຢູ່ຮອບນອກ ຫື ສ່ວນລຸ່ມ
ອາດຈະມີພວກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ ທີໍ່ສະສົມແປ້ງ ຫື ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອພືດ ອ້ອມຮອບລະບົບທໍ່
ລາລຽງໄວ້ ເອີັ້ນວ່າ: Bundle sheath
4.2.4 ການຫລົນ
ໍ່ ຂອງໃບ (Leaf abscission)
ໃບພືດທີໍ່ແກ່ຈັດຈະຫຼຸດຫລົໍ່ນຈາກລາຕົັ້ນ ໂດຍເລີມ
ໍ່ ຈາກບລິເວນໂຄນກ້ານໃບ ມີການ
ສ້າງຈຸລັງພິເສດຢ່າງໄວວາຫາຍຊັັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: Abscission zone ປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ 2 ກຸ່ມ ຄື:
 ກຸ່ມທີໜໍ່ງ: ຄືກຸ່ມເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທີໍ່ຕິດມາທາງລາຕົັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: Protective layer
ຈຸລັງ ມີການສະສົມທາດທີໍ່ເຮັດໃຫ້ພະນັງຈຸລັງໜາ ແຂງແຮງ
 ກຸ່ມທີສອງ:
ຄືກຸ່ມເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອດ້ານນອກຕິດໄປທາງເນືັ້ອໃບ
ເອີັ້ນວ່າ:
Separation layer ປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຖາວອນ (Parenchyma) ທີໍ່ມີພະນັງບາງ, ອ່ອນ ເມືໍ່ອ
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອບລິເວນນີັ້ສະລາຍໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ໃບຫົໍ່ນ ສ່ວນ Protective layer ຊ່ວຍປົກຄຸມ ແລະ ປ້ອງ
ກັນຮອຍແຜທີໍ່ເກີດຈາກໃບຫົໍ່ນ

4.3

ໜ້າທີຂ
ໍ່ ອງໃບ

ໃບມີໜ້າທີໍ່ສາຄັນ3 ຢ່າງຄື:
1. ສ້າງອາຫານດ້ວຍການສັງເຄາະແສງ (Photosynthesis)
2. ຫາຍໃຈ (Respiration)
3. ຄາຍນັ້າ (Transpiration)
ນອກຈາກນີັ້ຍັງມີໜ້າທີໍ່ອືໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ຊ່ວຍຍດ ແລະ ຄັ້າຈູນລາຕົັ້ນ ໂດຍທີໃໍ່ ບປ່ຽນເປັນມືເກາະ, ສະ
ສົມອາຫານ ແລະ ນັ້າ ເຊັໍ່ນ: ໃບຫວ້ານຫາງແຂ້, ກີບຜັກບົໍ່ວ
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ບົດທີ 5
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງດອກ (Flower)
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ເຂົັ້າໃຈເຖິງການກາເນີດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງດອກ
2. ບອກສ່ວນປະກອບ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງດອກໄດ້ຖືກຕ້ອງ
3. ອະທິບາຍການສືບພັນດ້ວຍດອກໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
5.1

ການກາເນີດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງດອກ

ດອກທີໍ່ເຫັນກັນຢູ່ທົໍ່ວໆໄປ ມີທັງດອກທີໍ່ເປັນດອກດ່ຽວ (Solitary Flower) ແລະ ດອກຊໍ່
(Inflo-rescence) ດອກທັງສອງຊະນິດນີັ້ ອາດເກີດຂັ້ນທີໍ່ປາຍກິໍ່ງ ຫື ຕົັ້ນ (Terminal) ຫື ຕາມຊອກໃບ
ຂອງຕົັ້ນ (Axillary) ຫື ຕິດກັບລາຕົັ້ນ (Cauliflorus) ກໍ່ໄດ້ ທັງດອກດ່ຽວ ຫື ດອກຊໍ່ ມີກາເນີດມາຈາກ
ຕາຊະນິດຕາດອກ (Flower bud) ຫື ຕາໃບ-ດອກກໄໍ່ ດ້ (Mixed bud), ຕາທີໃໍ່ ຫ້ກາເນີດກິໍ່ງ ແລະ ໃບ
ຖ້າຍັງແຂງແຮງຢູຈ
່ ະໆເລີນເຕີບໂຕຂັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ຕໄໍ່ ປເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນຈະປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ເປັນເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອຈະເລີນຊະນິດທີໍ່ໃຫ້ກາເນີດດອກ (Reproductive meristem) ຄືຕານັັ້ນກາຍເປັນຕາດອກ
(Flowerbud) ນັັ້ນເອງ
ໄລຍະເວລາໃນການປ່ຽນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ ໄປເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຈະເລີນທີໍ່ໃຫ້ກາເນີດດອກ ຈະ
ຕ່າງກັນໃນພືດແຕ່ລະຊະນິດ, ເຊິໍ່ງຂັ້ນຢູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ກາມະພັນ, ໃນການປ່ຽນແປງຂອງເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອຈະເລີນ ໄປເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອກາເນີດດອກ (Reproductive meristem) ນັັ້ນ ໄລຍະທາອິດເປັນ
ການປ່ຽນແປງທາງສະລິລະວິທະຍາ ເຊິໍ່ງເບິງໍ່ ບໍ່ເຫັນ, ສ່ວນການປ່ຽນແປງທີໍ່ເບິໍ່ງເຫັນໄດ້ນັັ້ນ ແມ່ນການປ່ຽນ
ແປງຮູບຮ່າງ ໂດຍເລີໍ່ມຕົັ້ນດ້ວຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສ່ວນກາງຢຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ບລິເວນຍອດສຸດແບນ
ຮາບລົງ ແລະ ເກີດປຸ່ມນ້ອຍໆຂັ້ນໂດຍຮອບ, ເຊິໍ່ງເປັນໂຄງສ້າງອັນທາອິດ ທີໍ່ຈະເລີນໄປເປັນສ່ວນປະກອບ
ຕ່າງໆຂອງດອກ, ການເກີດສ່ວນປະກອບຂອງດອກແຕ່ລະອັນກ່ອນ ຫື ຫັງແນວໃດນັັ້ນ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດ
ຂອງພືດ. ແຕ່ພືັ້ນຖານຂອງການຕັັ້ງຕົັ້ນໃນການເກີດ ແລະ ການຈະເລີນທາງດອກແມ່ນເໝືອນກັນໝົດ
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ຮູບທີ 31 ສະແດງຂັນ
ັ້ ຕ່າງໆຂອງການເກີດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງດອກ (ຜ່າຕາມທາງຍາວ)

5.2

ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງດອກ (General Structure of Flower)

ດອກປະກອບດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆທີໍ່ຮຽງກັນເປັນຊັັ້ນຕິດໆກັນ 4 ຊັັ້ນ ຢູເ່ ທິງຖານດອກ, ສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງດອກທັງ 4 ຊັັ້ນ (ນັບຈາກນອກເຂົັ້າຫາໃນ) ມີດັໍ່ງນີັ້: ກີບລ້ຽງ, ກີບດອກ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່

38

ຮູບທີ 32 ສະແດງສ່ວນປະກອບຂອງດອກ
5.2.1

ກີບລ້ຽງ (Sepal)
ເປັນສ່ວນຂອງດອກທີໍ່ຢຊ
ູ່ ັັ້ນນອກສຸດ ສ່ວນຫາຍມີສີຂຽວ, ດອກບາງຊະນິດກີບລ້ຽງ
ອາດມີສີອືໍ່ນໆ, ດ້ານນອກຂອງກີບລ້ຽງອາດລຽບ, ມີຂົນ ຫື ມີໜາມ ມີໜ້າທີໍ່ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສິໍ່ງ
ແວດລ້ອມ, ແມງໄມ້, ສັດຕູອືໍ່ນໆທີໍ່ຈະມາທາອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີໍ່ດອກຍັງຈູມຢູ່ ກີບລ້ຽງອາດມີຫາຍກີບ
ຊັັ້ນກີບລ້ຽງມາຮຽງເປັນວົງ ຫື ຊັັ້ນນອກສຸດນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: Calyx ຈານວນກີບລ້ຽງໃນດອກຊະນິດຕ່າງໆ ຈະມີ
ບເໍ່ ທົໍ່າກັນ ແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດຂອງພືດ, ດອກບາງຊະນິດກີບລ້ຽງຕິດກັນໝົດ ຕັັ້ງແຕ່ໂຄນກີບເຖິງປາຍກີບ ມີ
ລັກສະນະຄືຖ້ວຍ ຫື ຫອດ ບາງຊະນິດກີບລ້ຽງທີແ
ໍ່ ຍກຈາກກັນ; ດອກບາງຊະນິດມີກີບລ້ຽງສີຂຽວນ້ອຍໆ
ເປັນເສັັ້ນຢູໃ່ ຕ້ຊັັ້ນຂອງກີບລ້ຽງອີກດ້ວຍ; ກີບລ້ຽງ ນອກຈາກຈະມີສີຂຽວແລ້ວຍັງມີສີອືໍ່ນໆເພືໍ່ອຊ່ວຍລແ
ັ້ ມງ
ດອກໄມ້ເມືໍ່ອປະສົມພັນແລ້ວ ຈະມີສ່ວນຂອງດອກບາງສ່ວນແຫ່ວແຫ້ງ ແລະ ຫຼຸດຫົໍ່ນ
ໄປ ເຊັໍ່ນ: ກີບລ້ຽງ, ກີບດອກ ແລະ ເກສອນຜູ,້ ແຕ່ກີບລ້ຽງຂອງດອກບາງຊະນິດທົນທານຫາຍ ບຫ
ໍ່ ່ຽວແຫ້ງ
ບຫ
ໍ່ ົໍ່ນໄປ ແລະ ອາດຕິດຢູຕ
່ ະຫອດໄປ ທັັ້ງໆທີໍ່ດອກຈະກາຍເປັນໝາກແລ້ວ ເຊັໍ່ນ: ກີບລ້ຽງຂອງໝາກເລັໍ່ນ,
ລະມຸດ, ໝາກເຂືອ.....
5.2.2 ກີບດອກ (Petal)
ເປັນສ່ວນຂອງດອກທີໍ່ຢຊ
ູ່ ັັ້ນໃນ ຖັດກີບລ້ຽງເຂົັ້າໄປ ມີສີຕ່າງໆ, ມັກມີຂະໜາດໃຫຍ່
ກວ່າກີບລ້ຽງ ແລະ ບາງຊະນິດມີກິໍ່ນຫອມ, ການມີສີສັນ ແລະ ມີກິໍ່ນຫອມ ກເພືໍ່ອລັ້ແມງກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ປະສົມເກສອນ (Pollination). ພືດບາງຊະນິດຈະມີຕ່ອມນັ້າຫວານ ເພືໍ່ອຜະລິດນັ້າຫວານ ກິໍ່ນຫອມຂອງ
ດອກໄມ້ຖືກຜະລິດຂັ້ນພາຍໃນຈຸລັງຂອງກີບດອກ
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ຈານວນກີບດອກໃນພືດຊະນິດໜໍ່ງໆ ຈະມີບເໍ່ ທົໍ່າກັນ, ສ່ວນຫາຍຈະມີຈານວນເທົໍ່າກີບ
ລ້ຽງ ຫື ທະວີຄູນຂອງກີບລ້ຽງ, ກີບດອກມັກສະຫບ
ັ ກັບກີບລ້ຽງ, ກີບດອກບາງຊະນິດຈະຕິດກັນ, ບວ
ໍ່ ່າຈະ
ຕິດກັນຢູໂ່ ຄນກີບ ຫື ຕິດກັນຕະຫອດທັງກີບ ເຊັໍ່ນ: ດອກຜັກບົັ້ງ, ໝາກເຂືອ, ເຂັມ, ພືດບາງຊະນິດກີບດອກ
ບຕ
ໍ່ ິດກັນ ຫື ອາດຕິດກັນບໍ່ຕະຫອດ ໂດຍໂຄນກີບຕິດກັນປາຍກີບແຍກກັນເຊັໍ່ນ: ກຸຫາບ....
ກີບດອກມີສຕ
ີ ່າງໆກັນເນືໍ່ອງຈາກສານສີ (Pigment) ຫາຍຊະນິດ ກີບດອກທີໍ່ມສ
ີ ີ
ແດງ, ສີຟ້າ ແລະ ສີມ່ວງ ມີສານສີຊະນິດ Anthocyanin ກີບດອກທີໍ່ມີສີເຫືອງ, ສີສົັ້ມ ມີສານສີພວກ
Carotenoid, ກີບດອກອາດປ່ຽນສີໄດ້ ເພາະຄວາມເປັນກົດພາຍໃນດອກປ່ຽນແປງໄປ, ດອກບາງຊະນິດ
ມີກີບດອກ ກີບລ້ຽງ ທີໍ່ແຍກບໍ່ອອກ ເພາະມີຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນຄືກັນຫາຍ ເຊັໍ່ນ: ດອກບົວຫວງ....
5.2.3 ອະໄວຍະຍະວະສືບພັນເພດຜູ້ (Stamen)
ເປັນສ່ວນດອກທີໍ່ຢູ່ເປັນຊັັ້ນທີ 3 ຖັດຈາກຊັັ້ນຂອງກີບດອກເຂົັ້າໄປ, ມີໜ້າທີໍ່ສາລັບສ້າງ
ຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້, ເກສອນຜູ້ມັກມີຫາຍອັນ ມັນອາດຈະແຍກກັນ ຫື ຢູ່ຕິດກັນກໍ່ໄດ້ ຫື ບາງສ່ວນຂອງ
ເກສອນຜູ້ຕິດກັບສ່ວນອືໍ່ນຂອງດອກກໍ່ໄດ້; ອະໄວຍະວະສືບພັນເພດຜູຂ
້ ອງພືດແຕ່ລະອັນ ປະກອບດ້ວຍ 2
ພາກສ່ວນຄື: ກ້ານເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນຜູ້
1. ກ້ານເກສອນຜູ້ (Filament)
ມີຂະໜາດນ້ອຍຍາວ ແລະ ບ່ອນປາຍກ້ານຈະຂະຫຍາຍ ເອີັ້ນວ່າ: ກີບລະອອງ
(Anther), ກ້ານຂອງເກສອນຜູ້ ອາດມີຄວາມຍາວບໍ່ເທົໍ່າກັນ ຂນ
ັ້ ຢູກ
່ ັບລັກສະນະຂອງພືດ ລັກສະນະການ
ຕິດກັນຂອງເກສອນຜູ້ ແບ່ງອອກໄດ້ຫາຍຊະນິດຕ່າງກັນເຊັໍ່ນ:
 ກ້ານເກສອນຜູ້ມີກ້ານເຊືໍ່ອມຕິດກັນເປັນກຸ່ມດຽວ ເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນ
ຫອດຍາວ ເຊັໍ່ນ: ດອກສະບາ...
 ກ້ານເກສອນຜູ້ມີກ້ານເຊືໍ່ອມຕິດກັນເປັນ 2 ກຸ່ມ ເຊັໍ່ນ: ດອກຖົໍ່ວ, ດອກແຄ
ມີເກສອນຜູ້ 10 ອັນ ກຸ່ມໜໍ່ງມີ 9 ອັນ ອີກກຸ່ມໜໍ່ງມີພຽງ 1 ອັນ ແຍກເປັນອິດສະລະ
 ກ້ານເກສອນຜູເ້ ຊືໍ່ອມຕິດກັນເປັນກຸ່ມ ກຸ່ມລະ 3 ອັນຂັ້ນໄປ ເຊັໍ່ນ: ດອກ
ໝາກນາວ
 ເກສອນຜູເ້ ຊືໍ່ອມຕິດກັບສ່ວນຂອງເກສອນແມ່ ເຊັໍ່ນ: ດອກຮັກ, ດອກເອືັ້ອງ
2. ເກສອນຜູ້ (Anther)
ມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບຊົງກະບອກ ຫື ຂ້ອນຂ້າງກົມ, ຖ້າເບິໍ່ງພາຍນອກຈະເຫັນວ່າ
ເກສອນຜູ້ແຕ່ລະອັນມີລັກສະນະເປັນກັບສອງກັບ, ພາຍໃນກັບຈະມີຝຸ່ນລະອອງ (Pollen grain) ຢ່າງ
ຫວງຫາຍ, ຝຸ່ນລະອອງມີລັກສະນະເປັນເມັດນອ້ຍໆ ຖ້າເບິໍ່ງດ້ວຍຕາເປົໍ່າຄ້າຍເປັນຜົງຝຸ່ນສີເຫືອງ ເມືໍ່ອດອກ
ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມສ່ວນ ຫື ແກ່ ກັບມັນຈະແຕກ ແລ້ວຝຸນ
່ ລະອອງກໍ່ຈະປີວອອກມາ; ຈານວນເກສອນຜູ້
ຂັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງພືດ, ພືດຂັັ້ນຕໍ່າຈະມີເກສອນຜູ້ຫາຍ, ພືດທີໍ່ມີວິວັດທະນະການສູງຂັ້ນ ຈະມີຈານວນ
ເກສອນຜູ້ໜ້ອຍລົງ
5.2.4 ອະໄວຍະວະສືບພັນເພດແມ່ (Carpel ຫື Pistil)
ຢູ່ຊັັ້ນໃນສຸດ ຫື ກາງດອກ, ປະກອບດ້ວຍຊັັ້ນຕ່າງໆ 3 ສ່ວນ ຄື: ສ່ວນລຸ່ມສຸດ ຄື
ເກສອນແມ່ (Ovary), ຖັດຈາກເກສອນແມ່ເປັນກ້ານເກສອນແມ່ (Style) ມີລັກສະນະນ້ອຍຮຽວ, ຈະ
ສັັ້ນ ຫື ຍາວ ແລ້ວແຕ່ຊະນິດຂອງພືດ, ປາຍສຸດຂອງກ້ານເກສອນແມ່ຈະພອງຕົວຂັ້ນເປັນປຸ່ມນ້ອຍໆ ຫື ອາດ
ຈະເປັນຂົນ ເອີັ້ນວ່າ: ຍອດເກສອນແມ່ (Sligma) ມັກຈະໜຽວເພືໍ່ອຈະຮັບຝຸ່ນລະອອງທີໍ່ປີວມາຕາມລົມ,
ເກສອນແມ່ບາງຊະນິດບໍ່ມີກ້ານ ໂດຍທີໍ່ຍອດເກສອນແມ່ຈະຕິດຢູ່ເທິງຮັງໄຂ່
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1. ເກສອນແມ່ (Ovary)
ເກສອນແມ່ ຈະມີເຕົັ້າໄຂ່ (Ovule) ພາຍໃນເຕົັ້າໄຂ່ ກໍ່ຈະມີຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່
ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸລັງໄຂ່ (Egg), ເມືໍ່ອໄດ້ຮັບການປະສົມກັບຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ (Sperm) ແລ້ວກໍ່ຈະໆເລີນເຕີບ
ໂຕເປັນໜໍ່ລູກ (Embryo) ເຕົັ້າໄຂ່ແບ່ງອອກໄດ້ຫາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ດັໍ່ງນີ:ັ້
A: ຮັງໄຂ່ຈະຢູ່ເໜືອສ່ວນອືໍ່ນໆຂອງດອກໂດຍຈະຕິດຢູ່ກັບຖານດອກ
B: ຮັງໄຂ່ຈະຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບກີບລ້ຽງ ກີບດອກ
C: ກີບລ້ຽງ ກີບດອກເກສອນຜູຕ
້ ິດກັບຖານດອກໃນບລິເວນເທົໍ່າກັບເຕົັ້າໄຂ່

A

B

C

ຮູບທີ 33 ສະແດງແບບຕ່າງໆຂອງເຕົາັ້ ໄຂ່
2. ຖານຮອງດອກ (Receptacle)
ເປັນສ່ວນທີໍ່ຢູ່ປາຍສຸດຂອງກິໍ່ງປ່ຽນແປງມາ ເພືໍ່ອຮັບຮອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງດອກ
ທັງ 4 ຊັັ້ນ, ອາດຈະມີຮູບຮ່າງເປັນແຜ່ນແບນ, ແວ່ງ ຫື ເປັນອ່າງ ຫື ຮູບຖ້ວຍ, ໂນນສູງຂັ້ນໄປ
3. ໃບແຮ (Bract)
ເປັນໃບທີໍ່ປ່ຽນແປງໄປເຮັດໜ້າທີໍ່ຮອງຮັບດອກ, ອາດມີໃບດຽວ ຫື ຫາຍໃບກໍ່ໄດ້
ໃບແຮອາດມີສີຂຽວ ຫື ສີອືໍ່ນໆ ທີໍ່ສວຍງາມທີໍ່ຈະຊ່ວຍລັ້ແມງ, ລັກສະນະຂອງໃບແຮອາດ ຈະເປັນເສັັ້ນຍາວ
ຕາມກ້ອງກີບລ້ຽງ ເຊັໍ່ນ: ດອກຊະບາ ຫື ເປັນໃບນ້ອຍໆຊ້ອນກັນຫາຍຊັັ້ນເຊັໍ່ນ: ໃບດອກຕາເວັນ

5.3

ປະເພດຂອງດອກ
5.3.1

ການຈັດປະເພດຂອງດອກ ຕາມສ່ວນປະກອບຂອງດອກ
ແບ່ງອອກໄດ້ 5 ປະເພດຄື:
1) ດອກສົມບູນ (Complete Flower): ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີສ່ວນປະກອບທັງ 4

ຊັັ້ນຄົບ
2) ດອກບສ
ໍ່ ມ
ົ ບູນ (Incomplete Flower): ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີສ່ວນປະກອບບໍ່
ຄົບ 4 ຊັັ້ນ ອາດຈະຂາດສ່ວນໃດສ່ວນໜໍ່ງ
3) ດອກສົມບູນເພດ (Perfect flower): ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີທັງເກສອນຜູ້ ແລະ
ເກສອນແມ່ຢູ່ໃນດອກດຽວກັນ
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4) ດອກບສ
ໍ່ ມ
ົ ບູນເພດ (Imperfect flower): ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີເກສອນຜູ້ ຫື
ເກສອນແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ
5) ດອກບມ
ໍ່ ີເພດ (Sterile flower): ເປັນດອກທີໍ່ມີແຕ່ສະເພາະກີບດອກ ແລະ
ກີບລ້ຽງເທົໍ່ານັັ້ນ, ບໍ່ມີເກສອນຜຸູ້ ແລະ ບມ
ໍ່ ີເກສອນແມ່
5.3.2 ການຈັດປະເພດດອກຕາມຮູບຮ່າ ງລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ການຈັດລະບຽບຂອງກີບ
ດອກ
ແບ່ງອອກໄດ້ດັໍ່ງນີັ້:
1) ດອກສະເໝີກນ
ັ (Regular Flower)
ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີສ່ວນປະກອບແຕ່ລະຊັັ້ນມີຮູບຮ່າງຄືກັນ ແລະ ຂະໜາດເທົໍ່າ
ກັນໝົດທຸກກີບ, ການຈັດລະບຽບເທິງຖານຮອງດອກ ເບິໍ່ງຈາກຂ້າງເທິງຈະເຫັນເປັນລັດສະໝີເທົໍ່າໆກັນ
ອອກຈາກຈຸດສູນກາງຂອງດອກ, ເມືໍ່ອຜ່າອອກສອງຊີກ, ຊີກທັງສອງຈະມີຂະໜາດເທົໍ່າກັນ ແລະ ຄືກັນ
ເຊັໍ່ນ: ດອກຊະບາ, ດອກຜັກບົງັ້ ....
2) ດອກບສ
ໍ່ ະເໝີກນ
ັ (Irregular Flower):
ໝາຍເຖິງດອກທີໍ່ມີສ່ວນປະກອບອັນໃດອັນໜໍ່ງທີໍ່ມີຮູບຮ່າງບໍ່ຄືກັນ, ຂະໜາດບໍ່
ເທົໍ່າກັນ ແລະ ການຈັດລະບຽບເທິງຖານຮອງດອກບໍ່ເປັນລັດສະໝີ, ເມືໍ່ອຜ່າອອກສອງຊີກຄືກັນໄດ້ພຽງເທືໍ່ອ
ດຽວເຊັໍ່ນ: ດອກໝາກເຂືອ....

ຮູບທີ 34 ສະແດງການຈັດປະເພດດອກຕາມການຈັດລະບຽບຂອງກີບດອກ
5.3.3

ຊໍ່ດອກ (Inflorescences)
ຊໍ່ດອກໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງດອກທີໍ່ຢູ່ເທິງກ້ານດອກດຽວກັນ; ດອກແຕ່ລະດອກທີໍ່ຢູ່ເທິງ
ກ້ານດອກດຽວກັນ ເອີັ້ນວ່າ: ດອກຍ່ອຍ (Floret); ກ້ານຂອງດອກຍ່ອຍ ເອີັ້ນວ່າ: ກ້ານດອກຍ່ອຍ
(Pedicel), ສ່ວນກ້ານຂອງຊໍ່ດອກ ເອີັ້ນວ່າ: ກ້ານຊໍ່ດອກ (Peduncle), ສ່ວນແກນກາງຍາວທີໍ່ຕໍ່ຈາກ
ກ້ານຂອງຊໍ່ດອກ (Peduncle) ເຊິໍ່ງຈະມີດອກຍ່ອຍແຍກອອກມາ ເອີັ້ນວ່າ: ແກນກາງຂອງຊດ
ໍ່ ອກ
(Rachis), ຢູ່ກົກຂອງກ້ານຊໍ່ດອກ ແລະ ກ້ານດອກຍ່ອຍຈະມີໃບແຮ (Bract) ຮອງຮັບດອກ
ຊໍ່ດອກສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ ຄື:
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1. ຊໍ່ດອກທີໍ່ມີດອກຍ່ອຍເກີດຕາມແກນກາງ
ຊດ
ໍ່ ອກພວກນີັ້ຈະມີຫລາຍແບບດັໍ່ງນີ:ັ້
A = Raceme: ເປັນຊໍ່ດອກທີໍ່ມີດອກຍ່ອຍເກີດເທິງແກນກາງ ໂດຍດອກແກ່
ຈະຢູ່ລຸ່ມສຸດ, ດອກອ່ອນຢູ່ດ້ານເທິງຈະຄ່ອຍທະຍອຍບານ ຕັັ້ງແຕ່ດອກລຸ່ມສຸດໄປເຖິງດອກເທິງສຸດ, ກ້ານ
ດອກຍ່ອຍຈະຍາວເທົໍ່າໆກັນໄດ້ແກ່: ດອກຜັກກາດ...
B = Spike: ຄືກັບ Raceme, ແຕ່ດອກຍ່ອຍບໍ່ມີກ້ານດອກຕິດຢູ່ເທິງແກນ
ກາງ ໄດ້ແກ່: ດອກໝາກພ້າວ, ດອກໝາກນັດ, ກະຖິນນະຣົງ
C = Cath: ເປັນຊໍ່ດອກຄືກບ
ັ Spike ແຕ່ປາຍດອກຊໍ່ຫ້ອຍແກວ່ງໄປມາໄດ້,
ພາຍໃນຊໍ່ດອກຈະເປັນດອກຊະນິດບໍ່ສົມບູນເພດ
D = Spadix: ລັກສະນະຄ້າຍກັບ Spike, ແຕ່ແກນກາງຈະໜາໃຫຍ່ ແລະ
ອ່ອນ, ສ່ວນຫາຍດອກຜູ້ຈະຢູ່ຕອນເທິງຊໍ່ດອກ, ດອກແມ່ຈະຢູ່ຕອນລຸ່ມ ຊໍ່ດອກແບບນີັ້ຈະມີໃບແຮແຜ່ນ
ໃຫຍ່ພຽງແຜ່ນດຽວທີໍ່ວາງຮັບຢູ່ກົກຊໍ່ດອກ, ໃບແຮນີັ້ມີສີສວຍງາມ ເຊັໍ່ນ: ດອກໜ້າງົວ, ບອນ
E = Corymb: ລັກສະນະຄ້າຍກັບ Raceme ແຕ່ມີ Rachis ສັັ້ນກວ່າ
Raceme, ກ້ານດອກຍ່ອຍອັນລຸ່ມສຸດຈະຍາວທີໍ່ສຸດເຊັໍ່ນ: ດອກຂີັ້ເຫັກ
F = Umbel: ກ້ານດອກຍ່ອຍຂອງດອກຍ່ອຍທຸກດອກ ຈະອອກຈາກປາຍຂອງ
ກ້ານຊໍ່ດອກຢູ່ຈຸດດຽວກັນ ແລະ ຍາວເທົໍ່າກັນ ແລະ ຈະມີໃບແຮຢູ່ນາ ເຊັໍ່ນ: ດອກຕັງໂອ
G = Head: ຊໍ່ດອກທີໍ່ມແ
ີ ກນກາງເປັນແຜ່ນ, ບ່ອນເຄິໍ່ງກາງສູງຂັ້ນໜ້ອຍໜໍ່ງ,
ດອກຍ່ອຍຈະຕິດຢູ່ເທິງສ່ວນທີໍ່ສູງຂັ້ນນີັ້ ດອກຍ່ອຍສ່ວນຫາຍບໍ່ມີກ້ານດອກຍ່ອຍ ແລະ ມີໃບແຮຢູ່ບ່ອນກົກ
ຊໍ່ດອກ ເຊັໍ່ນ: ດອກສາມປີ, ດອກດາວເຮືອງ, ດອກກັນຖິນ, ດອກຕາເວັນ
2. ຊໍ່ດອກທີໍ່ມີດອກຍ່ອຍເກີດຈາກຈຸດດຽວກັນ ຫື ເກີດຈາກຕ່າງຈຸດ
ສິງໍ່ ສາຄັນກໍ່ຄື: ດອກຍ່ອຍເທິງສຸດຈະແກ່ ແລະ ບານກ່ອນດອກອືໍ່ນທີໍ່ຢຖ
ູ່ ັດລົງມາ
ຂ້າງລຸມ
່ ຫື ຂ້າງນອກ; ຊໍ່ດອກພວກນີມ
ັ້ ີຫາຍແບບ ດັໍ່ງນີັ້:
H = Cyme: ເປັນຊດ
ໍ່ ອກທີໍ່ມີດອກຍ່ອຍ 5 ດອກອອກມາຈາກຈຸດປາຍ ຂອງ
ກ້ານຊດ
ໍ່ ອກຈຸດດຽວກັນ, ດອກຍ່ອຍທີໍ່ຢເູ່ ຄິໍ່ງກາງຈະບານກ່ອນດອກຂ້າງເຊັໍ່ນ: ມະລິ
I = Monochasium: ເປັນຊດ
ໍ່ ອກທີໍ່ມີດອກຍ່ອຍ 2 ດອກຄື: ມີດອກກາງ,
ດອກດຽວ ແລະ ດອກຂ້າງໜໍ່ງດອກ
J = Dichasium: ຄ້າຍກັບຊດ
ໍ່ ອກແບບ Cyme ແຕ່ດອກທີຢ
ໍ່ ເູ່ ຄີໍ່ງກາງ, ມີກ້ານ
ດອກຍ່ອຍສັັ້ນກວ່າດອກຂ້າງ ແລະ ດອກຢູສ
່ ອງຂ້າງຈະແຕກແບບ Cyme ໄດ້ອີກ, ເອີັ້ນຊດ
ໍ່ ອກແບບນີັ້ວ່າ:
Peleychasium ໄດ້ແກ່: ດອກເຂັມ, ໂຄມຍີປ
ໍ່ ຸ່ນ
K = Sympodium: ເປັນຊດ
ໍ່ ອກຄ້າຍ Monochasium ແຕ່ແບບນີັ້ຈະມີ
ດອກຍ່ອຍຫາຍກວ່າ ໂດຍດອກຍ່ອຍທີໍ່ຢຂ
ູ່ ້າງນັັ້ນຈະແຕກດອກທັງອອກໃບອີກເລືັ້ອຍໆ
L = Verticillaster: ເປັນຊດ
ໍ່ ອກທີເໍ່ ກີດຂັ້ນທັງສອງຂ້າງຂອງກິໍ່ງໃນລະດັບ
ດຽວກັນ ເຊັໍ່ນ: ອີຕ
ໍ່ ູ່, ບົວລະພາ...
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ຮູບທີ 35 ສະແດງແບບຕ່າງໆຂອງຊດ
ໍ່ ອກ

5.4

ການສືບພັນດ້ວຍດອກ (Production by Flowers)
5.4.1

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລງັ ສືບພັນເພດແມ່
ໃນຂະນະທີໍ່ເຕົັ້າໄຂ່ (Ovule) ຍັງອອ່ນຢູ່ ມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອລໍ່ລ້ຽງ (Parenchyma) ທີໍ່
ມີອາຫານຢູພ
່ າຍໃນ ເອີັ້ນວ່າ: Nucellus ມີຈຸລັງໜໍ່ງຢູ່ເຄິໍ່ງກາງ, Nucellus ອ່ຽງໄປທາງຮູນ້ອຍໆ ເອີັ້ນວ່າ:
Micropyle ຊງໍ່ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຈຸລັງອືໍ່ນໆ, ມີ Nucleus ໃຫຍ່ເກືອບເຕັມຈຸລັງ ເອີັ້ນຈຸລັງນີັ້ວ່າ: ຈຸລັງ
ເພດກົກເຄົັ້າ (Megasporemothercell nucleus) ເຊິໍ່ງຈຸລັງນີັ້ຈະມີ 2n ສີໂສມ ຫື ເປັນ
Diploidnucleus, ຕໍ່ມາ Nucleus ຈະແບ່ງຕົວແບບ Meiosis ໄດ້ຈຸລັງໃໝ່ 4 ຈຸລັງ, Nucleus ຂອງ
ແຕ່ລະຈຸລັງໃໝ່ມີ n ສີໂສມ ຫື ເປັນ Haploid nucleus ຈຸລັງໃໝ່ແຕ່ລະຈຸລັງ ເອີັ້ນວ່າ: Megaspore
ແລະ Megaspore 5 ຈຸລັງ ຈະສະລາຍຕົວໄປ ມີຈຸລັງດຽວທີໍ່ຢຫ
ູ່ ່າງຈາກຮູນ້ອຍໆ ກໍ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ
ແບ່ງຕົວແບບ Mitosis ສາມເທືໍ່ອໄດ້ Nucleus ທັງໝົດ 8 Nucleus (ເຊິໍ່ງເປັນ Haploid nucleus)
Nucleus ທັງ 8 ບມ
ໍ່ ີພະນັງຈຸລັງມາຫຸ້ມ ແລະ ມີການຈັດກຸມ
່ Nucleus ອອກມາເປັນ 3 ກຸ່ມ ຢູທ
່ າງດ້ານ
ຮູນ້ອຍໆ (Micropyle),ຈາກນັັ້ນ Nucleus ຈາກທັງສອງດ້ານ, ດ້ານໜໍ່ງ Nucleus ຈະເຄືໍ່ອນທີໍ່ເຄີໍ່ງ
ກາງຂອງ Megaspore ໄລຍະນີັ້ Megespore ຈະເອີນ
ັ້ ວ່າ: ຖົງໜໍ່ລູກ (Embryo Sac) ໃນຖົງໜໍ່ລູກ
ຈະມີກຸ່ມຂອງ Nucleus 3 ກຸ່ມ ໂດຍກຸ່ມທີໜໍ່ງຈະຢູທ
່ າງດ້ານ Chalaza ມີ 3 Nucleus ມີເຫຍືໍ່ອບາງໆ
ມາຫຸ້ມ, ແບ່ງຈຸລັງເປັນສາມຈຸລັງ ເອີັ້ນຈຸລັງນີັ້ວ່າ: Antipodal cell ອີກກຸ່ມໜໍ່ງຢູ່ທາງດ້ານຮູນ້ອຍໆມີ 3
Nucleus ເຊັໍ່ນກັນ ແລະ ມີເຫຍືໍ່ອບາງໆມາຫຸ້ມແຕ່ລະ Nucleus ເປັນ 3 ຈຸລັງ ໂດຍທີໍ່ຈຸລັງເຄິງໍ່ ກາງມີຂະ
ໜາດໃຫຍ່ສຸດ ເອີັ້ນວ່າ: ຈຸລັງໄຂ່ (Egg) ອີກ 2 ຈຸລັງ ເອີັ້ນວ່າ: Synergid Nucleus ທີໍ່ຢເູ່ ຄິໍ່ງກາງຖົງໜໍ່
ລູກເອີັ້ນວ່າ: Polar Nuclei ແຕ່ລະ Nucleus ມີ n ສີໂສມ, ຕມ
ໍ່ າ Nucleus ທັງສອງຈະລວມຕົວກັນ
ເປັນ 2n ສີໂສມ ເອີັ້ນວ່າ: Endospermmother cell
ທັງໝົດນິັ້ີລວມເອີັ້ນວ່າ:
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່
(Megametophyte) ຫື Female Gamete ໂດຍມີຈຸລັງໄຂ່ (Egg) ເປັນຈຸລັງສືບພັນເພດແມ່
(Female Gamete)
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5.4.2

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລງັ ສືບພັນເພດຜູ້
ພາຍໃນກັບລະອອງທີໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີໍ່ແລ້ວ ພາຍໃນຈະມີຝຸ່ນລະອອງ ເຊິໍ່ງມີຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຈານວນຫວງຫາຍ ມີລັກສະນະເປັນຜົງ ແຕ່ຂະນະທີໍ່ກັບລະອອງຍັງອ່ອນຢູ່ ຈະ
ຫຼຸຸດອອກກັນເປັນ 4 ກຸ່ມ, ເອີັ້ນແຕ່ລະກຸ່ມວ່າ: ກຸ່ມຈຸລັງກາເນີດລະອອງ (Pollen mothercell) ເຊິໍ່ງແຕ່
ລະຈຸລັງມີ 2n ສີໂສມ, ແຕ່ລະຈຸລັງຈະແບ່ງຕົວແບບໄມໂອຊິສ (Meiosis) ໄດ້ 4 ຈຸລັງ ເຊິໍ່ງມີຂະໜາດ
ນ້ອຍເອີັ້ນວ່າ: Microspore Nucleus, ພາຍໃນ Microspore ຈະແບ່ງຕົວຕໍ່ໄປໄດ້ 2 Nucleus ເຊິໍ່ງ
ມີຊືໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Generative Nucleus ແລະ Tube Nucleus ຕໍ່ມາຈະມີ Cytoplasm ມາຫຸ້ມຮອມ
Generative nucleus ແລະ ອາດມີເຫຍືໍ່ອບາງໆມາຫຸ້ມອີກເທືໍ່ອໜໍ່ງ, ຂະນະທີໍ່ Microspore ແບ່ງ
ຕົວໃຫ້ nucleus 2 ອັນນັັ້ນ ພະນັງຂອງ Microspore ຈະໜາຂັ້ນເຊິໍ່ງໄລຍະນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ຝຸ່ນລະອອງ
(Pollen Grain), ເມືໍ່ອເຖິງໄລຍະນີັ້ກັ ບລະອອງແກ່ເຕັມທີໍ່ ແລະ ແຕກອອກຝຸ່ນລະອອງຈະຕົກລົງເທິງ
ຍອດເກສອນແມ່ ຫື ຖານຮອງຮັບຂອງຮັງໄຂ່, ຝຸ່ນລະອອງຈະງອກເປັນໃສໆອອກມາ ເອີັ້ນວ່າ: ທໍ່ລະອອງ
ເກສອນ (Pollentube) ແທງລົງໄປໃນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຂອງເກສອນແມ່, ຜ່ານກ້ານເກສອນແມ່ລົງໄປ ແລະ ມີ
Tube nucleus ຢູ່ປາຍສຸດຂອງທໍ່, ຂະນະທີໍ່ Pollen tube generative nucleus ຈະແບ່ງຕົວແບບ
Mitosis ໄດ້ Sperm nucleus 2 nucleus ໄຫຕາມ Pollentube ເຂົັ້າໄປໃນກ້ານເກສອນແມ່
ໂຄງສ້າງໄລຍະນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ (Micro
gametophyte) ຫື Male gametophyte) ເຊິໍ່ງມີ sperm ເປັນຈຸລັງສືບພັນເພດຜູ້ (Malegamete)
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5.4.3

ການປະສົມເກສອນ (Pollination)
ການປະສົມເກສອນ ຄືການທີໍ່ຝຸ່ນລະອອງເຄືໍ່ອນຍ້າຍຈາກກັບລະອອງ ໄປຍັງຍອດ
ເກສອນແມ່ ເຊິໍ່ງຝຸ່ນລະອອງຈະມີຜູ້ພາໄປໄດ້ຫາຍເງືໍ່ອນໄຂ ເຊັໍ່ນ: ລົມ, ແມງໄມ້, ນັ້າ ແລະ ສັດອືໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງຂັ້ນ
ຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງຝຸ່ນລະອອງຂອງພືດ
ເມືໍ່ອຝຸ່ນລະອອງຕົກໄປເທິງຍອດເກສອນແມ່ແລ້ວ ຝຸ່ນລະອອງໄດ້ຮັບຄວາມຊຸ່ມຈາກ
ເກສອນແມ່ ຈະງອກ Pollen tube ແທງລົງໄປໃນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຂອງຍອດເກສອນແມ່ ແລະ ກ້ານເກສອນ
ແມ່, ເມືໍ່ອເຖິງ Ovule ກຈ
ໍ່ ະເຂົັ້າທາງ Micropyle ເຂົັ້າສູ່ Embryo sac tube, Nucleus ຈະສະລາຍ
ຕົວໄປ,ປາຍຂອງ Pollen tube ຈະແຕກອອກເຮັດໃຫ້ Sperm ສອງຕົວໄຫອອກມາກັບ Pollen tube
ເຂົັ້າສູ່ Embryo sac, Sperm ຕົວໜໍ່ງເຂົັ້າໄປປະສົມກັບ Egg ເຊິໍ່ງຈະຈະເລີນປ່ຽນເປັນຈຸລັງປະສົມເພດ
(Zygote) ແລ້ວຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນໜໍ່ລູກ (Embryo) ເຊິໍ່ງມີຈານວນສີໂສມເປັນ 2n ຫື Diploid.
ສ່ວນ Sperm ອີກຕົວໜໍ່ງຈະເຂົັ້າໄປປະສົມກັບ Polar nuclei ເມືໍ່ອໄດ້ຮັບການປະສົມແລ້ວຈະກາຍເປັນ
Primary endospermcell ເຊິໍ່ງຈະຈະເລີນເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອທາດແຮ (Endosperm) ທີໍ່ມີ 3n ທີໍ່ເຮັດ
ໜ້າທີໍ່ເກັບອາຫານໄວ້ລ້ຽງໜໍ່ລູກຕໍ່ໄປ, ສ່ວນ Antipodal ແລະ Synergid ກໍ່ສະລາຍຕົວໄປ. ການປະສົມ
ພັນແບບນີເັ້ ອີັ້ນວ່າ: ການປະສົມພັນຄູ່ (Double fertilization)
ການປະສົມພັນຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຕ່າງໆ ຄື: ຈຸລັງໄຂ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ
ເປັນແກ່ນ, ເຕົັ້າໄຂ່ປ່ຽນເປັນໝາກ, ສ່ວນປະກອບອືໍ່ນໆ ເຊັໍ່ນ: ກີບລ້ຽງ, ກີບດອກ, ເກສອນຜູ,້ ເກສອນແມ່
ຈະຫ່ຽວແຫ້ງຫຼຸດຫົໍ່ນໄປ
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5.4.4

ຊະນິດຂອງການປະສົມເກສອນ (Type of Pollination)
ຈາແນກອອກເປັນ 2 ແບບຄື:
1. ການປະສົມເກສອນເອົາເອງ (Self pollination)
ເປັນການປະສົມເກສອນທີໍ່ເກີດຂັ້ນໂດຍທັັ້ງກັບລະອອງ ແລະ ຍອດເກສອນແມ່ມີ
ສີໂສມຄືກັນ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ອາດຢູເ່ ທິງຕົັ້ນດຽວກັນຫຕ
ື ່າງຕົັ້ນກໄດ້ເຊິໍ່ງອາດຈະເກີດຂັ້ນໄດ້
ຫາຍລັກສະນະເຊັໍ່ນ: ເກີດໃນດອກດຽວກັນໄດ້ແກ່: ເຂົັ້າ; ເກີດຄົນລະດອກແຕ່ຢໃູ່ ນຕົັ້ນດຽວກັນໄດ້ແກ່: ພືດ
ພວກໝາກແຕງ, ຫື ຄົນລະດອກແຕ່ຕ່າງຕົັ້ນກັນແຕ່ມກ
ີ າມະພັນຄືກັນ
2. ການປະສົມເກສອນຂ້າມພັນ (Cross-pollination)
ເປັນການປະສົມເກສອນ ທີໍ່ເກີດຂັ້ນໂດຍທີໍ່ຝຸ່ນ ລະອອງຈາກພືດຕົັ້ນໜໍ່ງ ໄປຍັງ
ຍອດເກສອນແມ່ຂອງພືດອີກຕົັ້ນໜໍ່ງ ໂດຍທັງສອງຕົັ້ນມີກາມະພັນຕ່າງກັນອາດເປັນ ພັນດຽວກັນ ຫື ຊະ
ນິດດຽວກັນ ຫື ອາດຕ່າງຊະນິດ ຫື ຕ່າງຕະກຸນກັນກໍ່ໄດ້
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ຮູບທີ 39 ສະແດງການປະສົມເກສອນຂ້າມພັນ
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ບົດທີ6
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງໝາກ (Fruit)
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1 ອະມິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຂະບວນການເກີດຂອງໝາກ
2 ຈາແນກໂຄງສ້າງຂອງໝາກໄດ້ຖືກຕ້ອງ
3 ບອກຊະນິດຂອງໝາກໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
6.1

ຄວາມໝາຍ ແລະ ການເກີດຂອງໝາກ

ຮັງໄຂ່ (Ovary) ທີໍ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນແລ້ວ ຈະໆເລີນຂະຫຍາຍກາຍເປັນໝາກ (Fruit) ມີ
ບາງຊະນິດພືດ ໝາກເກີດຂັ້ນມາໂດຍບມ
ໍ່ ີການປະສົມພັນເລີຍ ໂດຍອາດຈະມີ ຫື ບໍ່ມີແກ່ນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໝາກທີໍ່
ບມ
ໍ່ ີແກ່ນ ອາດເປັນໝາກແບບເກີດຈາກການປະສົມພັນກໍ່ໄດ້, ແຕ່ Ovule ບຈ
ໍ່ ະເລີນເປັນແກ່ນ. ປະຈຸບັນ
ເຮົາໃຊ້ເຄືໍ່ອງຊ່ວຍ (Auxin) ເຊິໍ່ງເປັນສານເຄມີສີດລົງໄປເທິງດອກ ຈະໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ຮັງໄຂ່ຈະເລີນເປັນ
ໝາກໄດ້

6.2

ໂຄງສ້າງຂອງໝາກ (Structure of Fruit)

ໝາກຈະມີພະນັງ ເຊິໍ່ງຈະເລີນມາຈາກພະນັງຮັງໄຂ່ (Ovary wall) ເອີັ້ນວ່າ: ບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆ
(Pericarp) ເຊິໍ່ງຈະໜາຂັ້ນຈົນກາຍເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ 3 ຊັັ້ນຕ່າງກັນ ນັບຈາກຂ້າງນອກສຸດເຂົັ້າໄປຂ້າງໃນ
ຕາມລາດັບດັໍ່ງນີ:ັ້
6.2.1 ຊັນ
ັ້ ນອກ (Exocary or Epicarp)
ສ່ວນຫາຍປະກອບດ້ວຍພະນັງຊັັ້ນດຽວ ຫື ອາດຫາຍຊັັ້ນ, ເປັນເປືອກຊັັ້ນນອກສຸດ,
ສ່ວນຫາຍຈະໝືໍ່ນ, ໜຽວ, ເປັນມັນ ແລະ ບາງ ເທືໍ່ອມີຂົນ
6.2.2 ຊັນ
ັ້ ກາງ (Mesocarp)
ເປັນເປືອກຊັັ້ນກາງ, ບາງຊະນິດຈະບາງຫາຍ, ບາງຊະນິດກໍ່ມີເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຫາຍຊັັ້ນ ເຊິໍ່ງ
ປະກອບດ້ວຍທໍ່ນັ້າ, ທໍ່ອາຫານ ຫື ບາງຊະນິດກໍ່ເປັນເນືັ້ອອ່ອນນຸ້ມໃຊ້ຮັບປະທານໄດ້
6.2.3 ຊັນ
ັ້ ໃນ (Endocarp)
ເປັນເປືອກຊັັ້ນໃນສຸດ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຊັັ້ນດຽວ ຫື ຫາຍຊັັ້ນ ຫື ບາງຊະນິດ
ກໍ່ເປັນເນືັ້ອອ່ອນນຸ້ມ ຮັບປະທານໄດ້
ບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆໃນໝາກບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ຖົໍ່ວເຫືອງ, ຖົໍ່ວດິນ ອາດຈະແຫ້ງ ແລະ
ແຂງ, ມີຈຸລັງທີໍ່ມີພະນັງໜາຢູ່ນາ; ບາງຊະນິດປ່ຽນໄປເປັນເນືັ້ອແຂງ ແລະ ໜຽວ ເຊັໍ່ນ: ໝາກພ້າວ ເປືອກ
ນອກທີໍ່ເປັນມັນຄືຊັັ້ນນອກຖັດເຂົັ້າໄປ ເປັນກາບໝາກພ້າວຄືຊັັ້ນກາງ ສ່ວນໂປະໝາກພ້າວຄືຊັັ້ນໃນ, ທີໍ່
ເຫືອຖັດເຂົັ້າໄປຄືຂ້າງໃນ ແມ່ນສ່ວນຂອງແກ່ນຄືເນືັ້ອບາງ ແລະ ນັ້າເປັນທາດແຮ (Endosperm) ສ່ວນ
ຈາວພ້າວເປັນໃບລ້ຽງ
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ນອກນີັ້ໝາກທັນ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກກອກ, ໝາກຜາງ, ເປືອກນອກເປັນຊັັ້ນນອກ
(Exocarp), ເນືັ້ອອ່ອນໆນຸ່ມໆເປັນຊັັ້ນກາງ (Mesocarp) ທີໍ່ຮັບປະທານໄດ້, ຖັດເຂົັ້າໄປເປັນສ່ວນແຂງໆ
ທີຫ
ໍ່ ຸ້ມແກ່ນໂດຍຮອບເປັນຊັັ້ນໃນ (Endocarp) ໝາກບາງຢ່າງເບິໍ່ງບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆຍາກຫາຍ ຄືບາງຊະນິດ
ຈະເຊືໍ່ອມຕິດກັນເບິໍ່ງບໍ່ຮວ
ູ້ ່າບ່ອນໃດເປັນຊັັ້ນໃດເຊັໍ່ນ: ໝາກເລັໍ່ນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກຫຸ່ງ. ເມັດເຂົັ້າເປືອກຄື
ໝາກມີບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆບາງຫາຍ ແນບສະໜິດກັບເປືອກ ເຊັໍ່ນ: ເປືອກ, ແກບ, ຮາ, ເປັນວັດຖຸຊັັ້ນຕ່າງໆສ່ວນ
ເຂົັ້າສານເປັນທາດແຮ (Endosprem) ສ່ວນສາລີ 1 ເມັດຄື 1 ໝາກ

ຮູບທີ 40 ສະແດງໂຄງສ້າງຂອງໝາກ

6.3

ຊະນິດຂອງໝາກ (Kind of Fruit)

ໂດຍທົໍ່ວໄປ ຈາແນກຊະນິດຂອງໝາກອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄື:
 ໝາກດ່ຽວ (Simple fruit)
 ໝກລວມ (Multiple fruit) ແລະ
 ໝາກກຸ່ມ (Aggregate fruit)
6.3.1 ໝາກດ່ຽ ວ (Simple fruit)
ເກີດມາຈາກຮັງໄຂ່ໃນດອກດຽວ, ຮັງໄຂ່ນີັ້ອາດປະກອບດ້ວຍເກສອນແມ່ດຽວ ເປັນ
ໝາກດ່ຽວ ຫື ຫາຍເກສອນ,ຈຸລັງເຊືໍ່ອມຮ່ວມກັນເປັນ Compoun pistil ໝາກໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ ມັກເປັນ
ໝາກດ່ຽວ ຈາແນກອອກເປັນ 3 ຊະນິດຕາມຊັັ້ນຕ່າງໆ, Pericarp ທີໍ່ເປັນເນືັ້ອອ່ອນນູ້ມ ຫື ແຂງ ຄື:
 Drupe or stone fruit: ມີ Pericarp ແບ່ງເປັນ 3 ຊັັ້ນຊັດເຈນ ມັກເປັນເນືັ້ອ
ອ່ອນ ຮັບປະທານໄດ້ ຊັັ້ນໃນແຂງ ເຊັໍ່ນ: ໝາກທັນ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກກອກ
 Berry: ມີຊັັ້ນກາງ ແລະ ຊັັ້ນໃນລວມກັນ ຫື ແບ່ງໄດ້ບໍ່ຊັດເຈນ ເຊັໍ່ນ: ໝາກເຂືອ
ກ້ວຍ, ໝາກເຜັດ, ອະງຸ່ນ
 Hespiridium: ຄ້າຍ Berry ແຕ່ມີຕ່ອມນັ້າມັນຢູ່ຊັັ້ນນອກ ສ່ວນຊັັ້ນໃນຈະ
ເລີນເປັນຂົນຢູປ
່ າຍຫາງ ເອີັ້ນວ່າ: Juice sac ມີພະນັງເປັນເນືັ້ອບາງໆຂັັ້ນ ມີຫາຍແກ່ນ ເຊັໍ່ນ: ໝາກນາວ,
ໝາກກ້ຽງ, ໝາກຕູມ, ເປືອກທີໍ່ປອກຖິມ
ັ້ ເປັນຊັັ້ນນອກ ແລະ ຊັັ້ນກາງ ລວມທັງຝອຍທີສ
ໍ່ ົັ້ມຖັດເຂົັ້າໄປເປັນ
ຊັັ້ນໃນ
 Pepo: ຊັັ້ນນອກແຂງໜຽວ, ມີຊັັ້ນກາງ ແລະ ຊັັ້ນໃນເປັນເນືັ້ອອ່ອນ ເຊັໍ່ນ: ໝາກ
ນັ້າເຕົັ້າ, ໝາກບວບ, ໝາກແຕງ
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 Pome: ມີ Pericarp ຢູ່ພາຍໃນສ່ວນຕ່າງໆ ຈະເລີນມາຈາກຖານຮອງດອກ,
ໝາກເກີດຈາກ Inferior Ovary ເນືັ້ອສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກຖານຮອງດອກເນືັ້ອ ສ່ວນໜ້ອຍເກີດຈາກ
Pericarp ສ່ວນຊັັ້ນກາງຈະບາງຫາຍຄ້າຍກັບເຈ້ຍ ເຊັໍ່ນ: ໝາກໂປ່ມ, ສາລີ, ພິລາ
 Aril: ເປັນໝາກທີໍ່ມີເນືັ້ອຮັບປະທານໄດ້ ເອີັ້ນວ່າ: Aril ເຊິງໍ່ ຈະເລີນມາຈາກສ່ວນ
ຂອງແກ່ນ, ສ່ວນຫາຍເປັນໝາກໄມ້ ເມືອງຮ້ອນ ເຊັໍ່ນ: ເງາະ, ລາໄຍ.
 Dry fruit ເປັນໝາກໄມ້ທີໍ່ມີ Pericarp ແຫ້ງເມືໍ່ອແກ່ແບ່ງໄດ້ 2 ພວກຄື:
1) Dehiscent dry fruit: ເປັນໝາກໄມ້ແຫ້ງທີແ
ໍ່ ຕກເອງໄດ້ ເມືໍ່ອແກ່ ຫື ມີ
ຮອຍທີໍ່ເຮັດໃຫ້ອອກຈາກໄດ້ແກ່ຝັກຖົໍ່ວຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ໝາກຂາມເທດ, ຖົໍ່ວລຽນ, ຝ້າຍ, ຝີໍ່ນ
2) Indehiscent dry fruit: ເປັນໝາກໄມ້ແຫ້ງທີໍ່ແກ່ແລ້ວແຕກອອກ, ມີ
ແກ່ນນ້ອຍບາງ, ມີແກ່ນດຽວ ເຊັໍ່ນ: ດອກຕາເວັນ, ດອກດາວເຮືອງ, ຜັກສະຫັດ
6.3.2 ໝາກລວມ Multiple Fruit
ໝາກທີໍ່ເກີດຈາກຊດ
ໍ່ ອກທີມ
ໍ່ ີດອກຍ່ອຍ ຕິດກັນແໜ້ນຢູເ່ ທິງຖານຮອງດອກດຽວກັນ
ຖານນີັ້ຈະເລີນເປັນເນືັ້ອຂອງໝາກສ່ວນໝາກແທ້, ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໝາກນ້ອຍນັັ້ນຈະເປັນໝາກ
ຊະນິດໃດຂອງໝາກກໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ໝາກເດືໍ່ອ, ໝາກນັດ, ໝາກມີັ້
6.3.3 ໝາກກູ່ມ: (Aggregate Fruit)
ເປັນໝາກທີເໍ່ ກີດຈາກກູມ
່ ຂອງຮັງໄຂ່ທີໍ່ຢໃູ່ ນດອກດຽວກັນ ແລະ ຢູ່ເທິງຖານດອກດຽວ
ກັນ, ຮັງໄຂ່ແຕ່ລະອັນ ກເປັນໝາກຍ່ອຍໝາກໜໍ່ງ ແຕ່ເນືໍ່ອງຈາກມັນແໜ້ນຫາຍຈໍ່ງເບິງໍ່ ເປັນໝາກດຽວໃຫຍ່
ແຕ່ບາງຊະນິດຍັງຄົງເປັນໝາກນ້ອຍໆ, ບາງຊະນິດມີພະນັງຮັງໄຂ່ແຕ່ລະອັນບຽດກັນແໜ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຊືໍ່ອມ
ຮ່ວມກັນ, ບາງຊະນິດທີໍ່ພະນັງຮັງໄຂ່ແຕ່ລະອັນບຽດກັນແໜ້ນຫາຍ ຈົນພະນັງເຊືໍ່ອມລວມກັນເລີຍເຫັນເປັນ
ໝາກດຽວເຊັໍ່ນ: ໝາກຂຽບ, ໝາກຫວາຍ, ໝາກຍ

ຮູບທີ 41 ສະແດງຊະນິດຂອງໝາກ
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ບົດທີ 7
ໂຄງສ້າງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງແກ່ນ (Seed)
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1 ບອກໂຄງສ້າງຂອງແກ່ນໄດ້ຖືກຕ້ອງ
2 ອະທິບາຍການການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ Embryoໄດ້
3 ຈາແນກຊະນິດຂອງແກ່ນໄດ້ຖືກຕ້ອງ
4 ອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ຈາເປັນຕໍ່ການແຕກລອກຂອງແກ່ນໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
7.1

ລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງແກ່ນ

ໂຄງສ້າງຂອງແກ່ນຄື Ovule ທີຈ
ໍ່ ະເລີນເຕັມທີຫ
ໍ່ ັງຈາກປະສົມພັນ, ປະກອບດ້ວຍເປືອກຫູ້ມແກ່ນ
Seed coat , ຕົວອ່ອນ Embryo ແລະ ທາດແຮ Endosperm
7.1.1 ເປືອຫູ້ມແກ່ນ (Seed coat)
ເກີດມາຈາກເຫຍືໍ່ອຫູ້ມຈຸລັງດ້ານນອກຂອງ Ovule ຈະມີ 2 ຊັັ້ນຄື:
ກ. ຊັັ້ນນອກ (Testa): ຈະເລີ ນມາຈາກ Outer integument ມັນຈະໜາ,
ແຂງ ແລະ ໜຽວ
ຂ. ຊັັ້ນໃນ (Tegmen): ຈະເລີນມາຈາກ Inner integument ມັກເປັນ
ເຫຍືໍ່ອບາງໆ, ເປືອກບາງ ແກ່ນບາງຊະນິດມີຊັັ້ນດຽວ, ໃນພືດບາງຊະນິດມີເປືອກຫຸ້ມແກ່ນທີໍ່ແຫ້ງ ແລະ
ແຂງ ເພືໍ່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍແກ່ Embryo ເປືອກຫຸ້ມ ແກ່ນ ປະກອບດວ້ຍຈຸ ລັງຫາຍຊັັ້ນ ເທິງເປືອກ
ຫຸ້ມແກ່ນມັກມີຮອຍຕ່າງໆຫາຍບ່ອນ ອາດເປັນຮອຍແຜນ້ອຍໆ ເຊິໍ່ງເກີດມາແກ່ນຕິດກັບກ້ານ Ovule
ເອີັ້ນວ່າ : Hilum ກົງກັນຂ້າມກັບ Hilum ຈະມີຮູນ້ອຍ ເອີັ້ນວ່າ : Micropyle ກົງກັນຂ້າມກັບ
Micropyle ຈະເຫັນເປືອກເປັນສັນຂັ້ ນມາເລັກນ້ອຍ ເອີັ້ນວ່າ: Raphe ເປັນຮອຍທີໍ່ກ້າ ນຂອງ Ovule
ໃນແກ່ນໆາກຫຸ່ງສາ ມີເປືອກຫູ້ມແກ່ນເປັນທາງລາຍໆບ່ອນ Hilum ມີເນືັ້ອຄ້າຍຟອງນັ້າ ເອີັ້ນວ່າ :
Caruncle ມີໜ້າທີໍ່ຊ່ວຍອົມນັ້າ ເພືໍ່ອການງອກໃນໝາກລີັ້ນຈີໍ່ , ລາໄຍ, ຖົໍ່ວລຽນ, ເງາະ ຢູ່ເປືອກຫຸ້ມ
ແກ່ນຈະມີສ່ວນທີໍ່ເປັນເນືັ້ອໃຊ້ຮັບປະທານໄດ້ຫຸ້ມຢູ່ຂ້າງນອກ ເອີັ້ນວ່າ : Aril
7.1.2 ໜໍ່ລູກ (Embryo)
ກ. ໃບລ້ຽ ງ (Cotyledon)
ໃນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ຈະມີ 2 ໃບ, ສ່ວນໃບລ້ຽງດ່ຽວມີພຽງໃບດຽວ ມັກເອີັ້ນວ່າ:
Scutelu ໃບລ້ຽງມີໜ້າທີໍ່ຍ່ອຍດູດຊມ ແລະ ສະສົມອາຫານຈາກ Endosperm ທີໍ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ເພືໍ່ອ
ເອົາໃວ້ລ້ຽງ Embryo ໃບລ້ຽງໃນພືດບາງຊະນິດ ຈະດູດເອົາອາຫານຈາກ Endosperm ໄປຈົນໝົດ ເຮັດ
ໃຫ້ໃບລ້ຽງຕູ້ຍໃຫຍ່ ແຕ່ໃນພືດບາງຊະນິດບໍ່ມີ Endosperm ໃນໃບລ້ຽງ ເພາະບໍ່ດູດອາຫານຈາກ
Endosperm ມາກັນໄວ້ ນອກຈາກນີັ້ໃບລ້ຽງຍັງມີໜ້າທີໍ່ປົກຄູມ ປ້ອງກັນຍອດອ່ອນ ບໍ່ໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ
ໃນເມືໍ່ອຍອດອ່ອນງອກເທິງດິນຂັ້ນມາ ແລະ ເມືໍ່ອພົັ້ນດິນຂັ້ນມາ ໃບລ້ຽງຂອງພືດບາງຊະນິດຍັງຊ່ວຍໃນການ
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ສັງເຄາະແສງອີກດ້ວຍ (ໃບພືດພວກແກ່ນເປືອຍ Gymnosperm ຈະມີໃບລ້ຽງຫາຍກ່ວາ 12 ໃບ) ຈະ
ເລີນມາຈາກ Outer integument ມັນຈະໜາ, ແຂງ ແລະ ໜຽວ
ຂ. ພາກສ່ວນກາເນີດລາຕົັ້ນ (Caulicle)
ເປັນລາຕົັ້ນອ່ອນປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ຢູ່ເໜືອໃບລ້ຽງ ເອີັ້ນວ່າ: Epicotyle
ແລະ ສ່ວນທີໍ່ຢູ່ໃຕ້ໃບລ້ຽງ ເອີັ້ນວ່າ: Hypocotyle ຢູ່ປາຍສຸດຂອງ Epicotyle ຈະມີຍອດອ່ອນ
Plumule ເຊິໍ່ງເປັນຕາອ່ອນໆ ທີໍ່ຈະເລີນເປັນໃບ ແລະ ຍອດ
ຄ. ຈໍ່ຮາກ (Radicle)
ເປັນຮາກອ່ອນຢູ່ຕໍ່ຈາກປາຍສຸດຂອງ Hypocotyle ຈະຈໍ່ອອກຢູ່ບ່ອນຮູນ້ອຍໆ
(Micropyle) ຂອງແກ່ນພດີ ແລະ ຄ່ອຍຈະເລີນເປັນຮາກແກ້ວ ຫື ຮາກຂັັ້ນ I
7.1.3 ທາດແຮ Endosperm
ເປັນສ່ວນຂອງແກ່ນ
ເຮັດໜ້າທີໍ່ສະສົມອາຫານຈາພວກ
Carbonhydrate,
Protein, ໄຂມັນ ແລະ ອືໍ່ນໆ; ແກ່ນພືດບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ຖົໍ່ວຂຽວ, ຖົໍ່ວຫຍ້າ, ແກ່ນຕາເວັນ ຈະບໍ່ມີ
Endosperm ໃຫ້ເຫັນເລີຍ ເພາະຖືກ Embryo ທີໍ່ກາລັງເຕີບໂຕໃຊ້ໄປໝົດກ່ອນທີໍ່ແກ່ນແກ່ ໂດຍມີໃບ
ລ້ຽງດູດອາຫານໄວ້ແທນ ແກ່ນທີໍ່ບໍ່ມີ Endosperm ນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: Exalbuminous seed; ແກ່ນທີໍ່ມີ
Endosperm ເອີັ້ນວ່າ: Albuminous seed ເຊັໍ່ນ: ໝາກລະມຸດ. Endosperm ຂອງພືດບາງຊະນິດ
ເປັນນາັ້ ແລະ ນິມ
ັ້ ນວນ ເຊັໍ່ນ: ໝາກພ້າວ, ໝາກຕານ ເອີັ້ນວ່າ: Liquid Endosperm, Freshy
Endosperm, Embryo ຂອງພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະພວກຫຍ້າ, ເຂົັ້າ ຈະມີກຸ່ມເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອຄູມຢູ່ປາຍ Radicle ເອີັ້ນວ່າ: Coleohiza ແລະ ມີໃບພິເສດຄູມຢູ່ປາຍຍອດເອີັ້ນວ່າ: Coleoptile

ຮູບທີ 42 ສະແດງລັກສະນະໂຄງສ້າງຂອງແກ່ນ
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7.2

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ Embryo

ຫັງຈາກ Sperm ປະສົມກັບ Egg ໄດ້ Zygote ຈະມີການແບ່ງຕົວແບບ Mitosis ຈຸລັງທີໍ່ໄດ້
ຈາກການແບ່ງທາອິດຈະໄດ້ 2 ຈຸລັງ ຄື: Basal cell ຕໍ່ໄປຈຸລັງ Basal ຈະແບ່ງຕົວອີກຫາຍເທືໍ່ອໄດ້ເນືັ້ອ
ເຫຍືໍ່ອສາພັນ Suspensor ສາລັບຢືດ Embryo ໃຫ້ຢູ່ໃນຖົງໜໍ່ລູກ Embryo sac ສ່ວນຈຸລັງທີ 2
Terminal cell ຈະແບ່ງຕາມທາງຍາວ ຫື ທາງຂວາງຢ່າງໃດຢ່າງໜໍ່ງ ແລ້ວແຕ່ລະຊະນິດຂອງພືດ; ພໄລຍະ
ຫັງໆ ຈຸລັງທີໍ່ໄດ້ຈາກຈຸລັງສຸດທ້າຍຈະມີການແບ່ງຕົວ 2 ແນວ ເປັນຜົນໃຫ້ໄດ້ Embryo ທີໍ່ມີຈຸລັງຫວງຫາຍ
ລວມກັນເປັນກຸ່ມຢູ່ປາຍສຸດຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອສາພັນ (Suspensor) ເຊິໍ່ງມີຈຸລັງຕໍ່ກັນຍາວ
ໃນທີໍ່ສຸດຈຸລັງໃນ Embryo ຈະມີການແບ່ງຕົວຢ່າງໄວພ້ອມກັນ ຈະເລີນປ່ຽນໄປເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ
ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆ. Embryo ຂອງພືດລ້ຽງດ່ຽວບາງຊະນິດ ໂດຍສະເພາະພວກຫຍ້າ ແລະ ເຂົັ້າ ນອກຈາກ
ຈະຄ້າຍກັບລ້ຽງຄູ່ແລ້ວ ຍັງມີການເກີດກຸ່ມເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອຂັ້ນຄູມຢູ່ປາຍ Radicle ເອີັ້ນວ່າ: Coleorhiza

7.3

ການເກີດ Endosperm

ຈາກເກີດການປະສົມພັນແລ້ວກ່ອນທີໍ່ Embryo ຈະເລີນເຕີບໂຕ, Nuclear ຂອງຈຸລັງທາອິດ
(Primary Endosperm cell) ຈະແບ່ງຕົວແບບ Mitosis ໄດ້ Nuclear ໃໝ່ຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ມີ
ພະນັງຂັັ້ນ Nuclear ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຫວງຫາຍລວມກັນເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ ທີໍ່ເອີັ້ນວ່າ: Endosperm ເຊິໍ່ງ
ຈະສະສົມອາຫານໄວ້
ພືດບາງຊະນິດ Endosperm ຈະເລີນໄວ ແລະ ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ກ່ອນທີໍ່ແກ່ນຈະແກ່ ຄື: ກ່ອນ
ທີໍ່ Embryo ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ Embryo ທີໍ່ກາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ກຈະໃຊ້ Endosperm ທີໍ່ຈະເລີນເຕີບ
ໂຕແລ້ວເປັນອາຫານ ແລະ ສະສົມໄວ້ໃນໃບລ້ຽງແທນ, ໃນເມືໍ່ອ Embryo ຈະເລີນເຕັມທີໍ່ ຫື ແກ່ນແກ່
ແລ້ວ ຈໍ່ງບໍ່ມີ Endosperm ຢູ່ພາຍໃນແກ່ນ, ແຕ່ໃນບາງຊະນິດ Endosperm ຈະຈະເລີນໄປພ້ອມກັບ
Embryo ແລະ Embryo ຈະໄດ້ອາຫານຈາກເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອອືໍ່ນໆ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ເມືໍ່ອແກ່ນແກ່ຈໍ່ງມີ
Emdosperm ແຜ່ນໜາຢູ່ທາງໃນ ສາລັບເປັນອາຫານແກ່ Embryo

7.4

ຊະນິດຂອງແກ່ນພືດ

ແກ່ນຂອງພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ຍ່ອມຕ່າງກັນທາງດ້ານຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ສີ, ລັກສະນະພາຍນອກ
ພາຍໃນ, ປະລິມານອາຫານສະສົມ ແລະ ສ່ວນອືໍ່ນໆ
ຊະນິດຂອງແກ່ນສ່ວນຫາຍ ນິຍົມຈາແນກອອກຕາມຈານວນໃບລ້ຽງ ແລະ ການທີໍ່ມີ ຫື ບໍ່ມີ
Endosperm ໄດ້ດັໍ່ງນີັ້:
7.4.1 ແກ່ນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ທີໍ່ບໍ່ ມີ Endosperm
ແກ່ນພືດຊະນິດນີັ້ໄດ້ແກ່ ແກ່ນຖົໍ່ວຕ່າງໆ , ສ່ວນນອກທີໍ່ເຫັນເປັນເປືອກຫຸ້ມແກ່ນບ່ອນ
ຮອຍວັ້າເຂົັ້າໄປຂອງແກ່ນ ມີແຜນ້ອຍໆຮູບໄຂ່ ເອີັ້ນວ່າ: Hilum ໃກ້ກັບ Hilum ມີຮູນອ
້ ຍໆ ເອີັ້ນວ່າ:
Micropyle
ເມືໍ່ອເອົາແກ່ນຖົໍ່ວໄປແຊ່ນັ້າ ລອກເອົາເປືອກຫຸ້ມແກ່ນອອກ ສ່ວນທີໍ່ເຫືອທັງໝົດເປັນ
Embryo ບໍ່ມີ Endosperm ເລີຍ. Embryo ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີໍ່ເປັນເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອ ເຊິໍ່ງດູດ ແລະ ສະ
ສົມອາຫານເອົາໄວ້ຫາຍໆຈໍ່ງໜາ ແຍກໄດ້ເປັນຊີກຄື: ໃບລ້ຽງ 2 ໃບ, ທາງດ້ານໃນຂອງໃບລ້ຽງໃກ້ກັບ
Micropyle ຈະເຫັນຈໍ່ຮາກ (Radicle) ຈໍ່ຢູ່ Micropyle ພດີ, ຕໍ່ຈາກ Radicle ຈະເປັນສ່ວນ
Caulicle (Caulicle ມີ Hypocotyl ແລະ Epicotyl)
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7.4.2

ແກ່ນພືດໃບລ້ຽງຄູ່ມີ Endosperm
ແກ່ນພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: ກາເຟ, ຫຸ່ງສາ, ຫຸ່ງແກ້ວ ດ້ານນອກເປັນທາງລາຍໆດ້ານໜງໍ່
ແກ່ນເປັນສັນ ເອີັ້ນວ່າ: Raphe, ປາຍສັນມີ Hilum ເປອກນອກເອີັ້ນວ່າ: Testa ແຂງ, ເມືໍ່ອເອົາ Testa
ອອກຈະເຫັນເຫຍືໍ່ອບາງໆຫຸູ້ມສ່ວນອືໍ່ນໆໄວ້ ເຫຍືໍ່ອຊັັ້ນໃນນີເັ້ ອີັ້ນວ່າ: Tegmen ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໃນ ເມືໍ່ອ
ລອກເປືອກຊັັ້ນໃນ Tegmenອອກ ສ່ວນທີໍ່ເຫືອເປັນທາດແຮ Endosperm ຄື: ສ່ວນທີໍ່ມີສີຂາວເຊິໍ່ງເຫັນ
ກ່ອນ ສ່ວນອໍ່ນເມືໍ່ອແກະເອົາເປືອກຊັັ້ນໃນ (Tegmen) ອອກໄປ ມີຊີກແຕ່ລະຊີກອວບອ້ວນ ແລະ ມີ
ອາຫານຫາຍ, Endosperm ນີັ້ສະສົມພວກໄຂມັນໂປຣຕີນ ແລະ ສານພິດພວກ Ricin ເມືໍ່ອເອົາ
Endosperm ທັງ 2 ຊີກອອກຈາກກັນ ຈະເຫັນຄ້າຍໃບໄມ້ບາງໆແບນໆ ສີຂາວ 2 ໃບປະກົບກັນນັັ້ນຄືໃບ
ລ້ຽງ, ກົກໃບລ້ຽງມີກ້ອນຮູບໄຂ່ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍຍອດອອ່ນ (Plumule), Epicotyle, Hypocotyle
ແລະ Radicle
7.4.3 ແກ່ນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ
ແກ່ນພືດພວກນີັ້ຄືແກ່ນສາລີ ເປັນແກ່ນທີໍ່ມີ Endosperm, ແກ່ນສາລີ 1 ແກ່ນຄື: 1
ໝາກ, ມີບັນດາຊັັ້ນຕ່າງໆ (Piricarp) ເຊືໍ່ອມຮ່ວມເປັນເນືັ້ອດຽວກັບເປືອກຫຸ້ມແກ່ນ, ເປືອກຫຸ້ມແກ່ນໃນ
ຕອນຕົັ້ນມີ 2 ຊັັ້ນ, ຖ້າວ່າແກ່ນແກ່ ເປືອກນອກຈະຫາຍໄປ, ຖັດຈາກເປືອກຫຸ້ມແກ່ນເຂົັ້າໄປ ຈະເຫັນຊັັ້ນ
ບາງໆຂອງ Nucellus ບາງສ່ວນທີໍ່ເຫືອຢູ່. ໃນຂະນະທີໍ່ແກະແກ່ນສາລີອອກຈາກຟັກ ຈະມີບາງສ່ວນຍດ
ແກ່ນກັບແກ່ນໄວ້ຄື: ກ້ານດອກ, ແກ່ນສາລີຄ:ື Rachis ຂອງຊໍ່ດອກ, ຖ້າປີັ້ນເບິງໍ່ ແກ່ນໃຫ້ທົໍ່ວຈະເຫັນວ່າ
ດ້ານທີໍ່ກວ້າງດ້ານໜໍ່ງ (ດ້ານໃກ້ແກນສາລີ) ແລະ ໃກ້ໆກັບຂົັ້ວທີໍ່ຕິດກັບກ້ານຈະວັ້າເຂົັ້າໃນ ສີຂອ
້ ນຂ້າງຈືດ,
ເຂດນີັ້ຄື: Embryo, ສ່ວນເຂດອືໍ່ນເປັນ Endosperm. ເມືໍ່ອຜ່າແກ່ນຕາມທາງຍາວໃຫ້ຜ່ານ Embryo
ໂດຍຜ່າໃຫ້ຕັັ້ງສາກກັບດ້ານທີໍ່ກວ້າງ ຈະເຫັນ Embryo ຝັງຕົວຢູ່ໃນ Endosperm. Endosperm ສ່ວນ
ນອກທີໍ່ຢູ່ຖັດເຂົັ້າໄປ ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງແຖວດຽວ ເອີັ້ນວ່າ: Aleuronlayer ເຮັດໜ້າທີໍ່ສະສົມໂປຣຕີນໃນ
ຮູບຂອງ Aleuron ແລະ ຍັງສະສົມໄຂມັນ Endosperm ສ່ວນທີໍ່ເຫືອ ເຊິໍ່ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ
2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນນອກໃສ ມີສີເຫືອງ ເອີັ້ນວ່າ: Horny endosperm ເຊິໍ່ງສະສົມແປ້ງ ແລະ ນັ້າມັນ, ສ່ວນ
ໃນມີສີຂາວຂຸ່ນ ເຊິໍ່ງມີແຕ່ແປ້ງເອີັ້ນວ່າ: Strachy endosperm

7.5

ການຂະຫຍາຍພັນຂອງແກ່ນ ແລະ ໝາກ

ການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ພືດບໍ່ສູນພັນ ມີຫາຍວິທີ ດັໍ່ງນີັ້:
7.5.1 ອາໄສລົມ ພາໄປ
ສ່ວນຫາຍຈະນ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຫື ຈະມີສ່ວນທີໍ່ເປັນເຄືໍ່ອງຊ່ວຍໃຫ້ປິວລົມງ່າຍ ເຊັໍ່ນ:
ແກ່ນຫຍ້າ, ດອກໄມ້ປ່າ, ເຂົັ້າບາງແນວ ຈະມີຂົນເສັັ້ນນ້ອຍໆລອຍຕາມລົມໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ດອກໄມ້ດູ່, ບາງແນວ
ມີປີກສາລັບອູ້ມລົມລອຍໄດ້, ມີປີກສາລັບບິນ ເຊັໍ່ນ: ດາວເຮືອງ, ຜັກສະຫັດ, ...
7.5.2 ອາໄສນາັ້ ພາໄປ
ສ່ວນຫາຍເປັນທັງໝາກທີໍ່ມີແກ່ນຢູ່ພາຍໃນ ເຊັໍ່ນ: ປສາ, ໝາກເດືໍ່ອ...
7.5.3 ອາໄສຄົນ ແລະ ສັດພາໄປ
ແກ່ນພວກນີັ້ມັກມີຂ ຫື ງ່ຽງ ຫື ໜາມ, ຢາງໜຽວໆ ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດ ມີເນືັ້ອກິນໄດ້
ເຊັໍ່ນ: ໝາກທັນ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກນາວ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກສີດາ, ໝາກຈຽງ, ໝາກໂປ່ມ, ໝາກມີັ້, ເມືໍ່ອກິນ
ເນືັ້ອແລ້ວ ກໍ່ເຫືອແກ່ນຖິັ້ມໄວ້ໃຫ້ງອກໄດ້. ການທີໍ່ສັດບາງຊະນິດທີໍ່ກິນແກ່ນເຂົັ້າໄປນາ, ເມືໍ່ອສັດຖ່າຍອອກ
ເຮັດໃຫ້ແກ່ນຕົກລົງດິນ ກໍ່ງອກໄດ້ ຫື ການຍ້າຍຖິໍ່ນຖານຂອງມະນຸດກຈະນາໄປປູກໃໝ່
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7.5.4

ອາໄສກາລັງດີດ ຫື ແຕກອອກເກີດຈາກໝາກເອງ
ໝາກພວກນີັ້ມັກແຫ້ງແຕກງ່າຍ ເມືໍ່ອແຕກຈະເຕັັ້ນ ແລະ ສະເດັນໄປ ເຊັໍ່ນ: ແກ່ນ

ກະຖິນ...

7.6

ການງອກຂອງແກ່ນ (Seed germination)

ເປັນການກັບຄືນສູ່ສະພາບທີໍ່ມີການຈະເລີນຂອງແກ່ນ, ແກ່ນພືດບາງຊະນິດງອກໄດ້ທັນທີ ເມືໍ່ອ
ແກ່ເຕັມທີ,ໍ່ ແຕ່ບາງຊະນິດເຖິງວ່າສິໍ່ງແວດລ້ອມຈະອານວຍກບໍ່ອອກ ຈົນກວ່າຈະພົັ້ນໄລຍະພັກຕົວ
ການເກີດໄລຍະພັກຕົວຂອງແກ່ນຫາຍສາເຫດ ຄື:
7.6.1 ນາັ້ ຊມຜ່ານເປືອກຫູ້ມແກ່ນເຂົັ້າໄປບໍ່ໄດ້
ແກ່ນພວກຜັກບົັ້ງ, ແກ່ນທີໍ່ເກັບໃນບ່ອນແຫ້ງ, ເປືອກຫູ້ມແກ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ນັ້າຊມຜ່ານ
ໄດ້ຊ້າ, ພວກ Bacteria ແລະ fungi ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັ້າຊມຜ່ານໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ໃນໄລຍະພັກຕົວສັັ້ນລົງ
7.6.2 ເປືອກຫຸ້ມແກ່ນໜາ ແລະ ແຂງຫາຍ
ເຮັດໃຫ້ Embryo ຂະຫຍາຍຕົວເຕີບໂຕບໍ່ໄດ້ ຖ້າເປືອກຫູ້ມແກ່ນແຫ້ງ ຈຸລັງຂອງ
ເປອກຫູ້ມແກ່ນຈະປ່ຽນແປງ ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມດັນທີໍ່ເກີດຂັ້ນພາຍໃນ Embryo ເປືອກຫຸ້ມແກ່ນຈະ
ແຕກອອກ ແລະ ມີການງອກເກີດຂັ້ນ
7.6.3 O2 ຊມຜ່ານເຂົັ້າໄປບໍ່ໄດ້
ຫຍ້າຕ່າງໆຈະມີເຫຍືໍ່ອຢູ່ຮອບໆ Embryo ນັັ້ນບໍ່ໃຫ້ O2 ເຂົັ້າໄປໄດ້ ຈິງໍ່ ມີການງອກໄດ້
ຊ້າລົງ Embryo ໃນແກ່ນ ຈະເລີນບໍ່ເຕັມທີໍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າແກ່ນຈະແກ່ຕ້ອງລຖ້າໃຫ້ Embryo ຈະເລີນ
ເຕັມທີກ
ໍ່ ່ອນ ເຊັໍ່ນ: ແກ່ນດອກໄມ້ປ່າ
7.6.4 Dormant embryo
ໝາກໂປ່ມ, ຕົັ້ນສົນ ເຖິງຈະເອົາເປືອກອອກເອົາມາກ້າກບໍ່ງອກ ເພາະ Embryo ຍັງບໍ່
ພ້ອມທີໍ່ຈະຈະເລີນ ໂດຍຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງທາງສາລິລະວິທະຍາພາຍໃນຂອງເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອໃຫ້ສົມບູນກ່ອນ
ໂດຍອາໄສອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊູ່ມສູງ
7.6.5 Germination inhibitor
ພວກພືດບາງຊະນິດ ມີສານຢັບຢັັ້ງການງອກຫູ້ມໄວ້ ເຊັໍ່ນ: ໝາກເລັໍ່ນ ເພາະວ່າໃນນັ້າ
ໝາກເລັໍ່ນ ມີສານຢັບຢັັ້ງຢູ່ ຕ້ອງເອົາແກ່ນມາລ້າງຈິໍ່ງງອກໄດ້

56

ຮູບທີ 43 ສະແດງການງອກຂອງແກ່ນ

7.7

ຄວາມສາມາດຂອງແກ່ນໃນການທີຈ
ໍ່ ະມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢູໄ່ ດ້ ແລະ ສາມາດລອດເປັນຕົນ
ັ້ ກ້າ
ໄດ້

ເຊິໍ່ງຂັ້ນຢູ່ກັບສິໍ່ງຕ່າງໆ ດັໍ່ງນີັ້:
 ຄວາມແຂງແຮງສົມບູນຂອງຕົັ້ນພໍ່ແມ່: ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ສົມບູນ ແກ່ນກຈະອ່ອນແອ, ຈະມີ
ອາຫານສະສົມໜ້ອຍ, Embryo ກນ້ອຍຜິດປົກກະຕິ
 ສະພາບຂອງການເກັບຮັກສາ: ຖ້າເກັບໄວ້ໃນບ່ອນເຢັນ ແລະ ແຫ້ງ ຈະມີຄວາມສາມາດມີ
ຊີວິດຢູ່ໄດ້ ດົນກວ່າເກັບໄວ້ໃນບ່ອນຮ້ອນ ແລະ ປຽກຊູ່ມ
 ຄວາມແກ່ຂອງແກ່ນ: ຖ້າແກ່ນແກ່ ກຈະມີຄວາມສາມາດໃນການແຕກງອກສູງ
 ອາຍຸຂອງແກ່ນ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: Longivity ເປັນໄລຍະເວລາເກັບແກ່ນໄວ້ງອກໄດ້ຕໍ່ໄປ ເມືໍ່ອນາ
ມາປູກກງອກໄດ້ ແກ່ນທີໍ່ເກັບໄວ້ດີທີໍ່ສຸດແນວໃດກຕາມ ມັນຈະໝົດອາຍຸເປັນເພາະ Protein ໃນ
Protoplasm ຂອງຈຸລັງໃນແກ່ນຈັບຕົວເປັນກ້ອນແຂງ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ O2 ຍາກຂັ້ນ ແກ່ນກງອກບໍ່ໄດ້,
ນັ້າຍ່ອຍເຊືໍ່ອມສະພາບ ແລະ ສະລາຍໄປ ແລະ ແກ່ນທີໍ່ເກັບໄວ້ດົນໆ Embryo ຫື Endosperm ຖືກ
ທາລາຍໂດຍ Bacteria ແລະ fungi ຫື ແມງໄມ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ອອກ

7.8

ສະພາບແວດລ້ອມທີຈ
ໍ່ າເປັນຕກ
ໍ່ ານແຕກງອກຂອງແກ່ນ

ແກ່ນທີໍ່ພ້ອມຈະງອກທຸກຢ່າງ
ສະພາບແວດລ້ອມ 4 ປະການຄື:

ເມືໍ່ອນາໄປກ້າກຈະງອກເປັນຕົັ້ນໃໝ່

ໃນການງອກນີັ້ຕ້ອງການ
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7.8.1

ນາັ້
ຖ້ານັ້າ ແລະ ຄວາມຊູ່ມຕໍ່າຈະບໍ່ອອກ ແລະ ຖ້າປະລິມານນັ້າຕໍ່າຫາຍ ອາດເຮັດໃຫ້
ເນືັ້ອເຫຍືໍ່ອໃນແກ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ດັໍ່ງນັັ້ນ ນັ້າຈິໍ່ງມີຄວາມສາຄັນດັໍ່ງນີັ້:
 ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເປືອກຫູມ
້ ແກ່ນອ່ອນນູ້ມ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຮາກ ແລະ ສ່ວນອືໍ່ນໆຂອງ
ຕົັ້ນອ່ອນດັນທະລຸເປືອກອອກມາ
 ນັ້າຢູ່ Embryo ແລະ Endosperm ດູດເຂົັ້າໄປໃນຂະນະເລີໍ່ມງອກ ເຮັດໃຫ້
ແກ່ນຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຫາຍຂັ້ນ, ເປືອກຫຸ້ມແກ່ນຈິໍ່ງຂາດ ແລະ ແຕກອອກ
 ນັ້າຊ່ວຍໃຫ້ O2 ຜ່ານເຂົັ້າໄປທາງໃນໄດ້ງ່າຍ, ຊ່ວຍໃນການຫາຍໃຈງ່າຍຂັ້ນ ໂດຍ
ທີໍ່ພະນັງຈຸລັງປຽກຍ່ອມໃຫ້ O2 ຜ່ານເຂົັ້າອອກໄດ້ງ່າຍກວ່າພະນັງຈຸລັງທີໍ່ແຫ້ງ
 ນັ້າຊ່ວຍໃຫ້ Protoplasm ຈາງລົງ ແຕ່ການທາງານສູງຂັ້ນ
 ນັ້າເປັນຕົວການສາຄັນໃນການລະລາຍອາຫານຈາກ Endosperm ຫື ໃບລ້ຽງ
7.8.2 Oxygen (O2)
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຫາຍໃຈໃຫ້ເກີດພະລັງງານ, ພະລັງງານນີັ້ນາໄປໃຊ້ໃນການແບ່ງຈຸລັງ,
ການລາລຽງ, ການສ້າງ Protoplasm ໃນການງອກ
7.8.3 ອຸນະພູມ ທີໍ່ເໝາະສົມ
ຖ້າເຢັນ ຫື ຮ້ອນເກີນໄປ ຈະປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການງອກ, ອຸນຫະພູມທີໍ່ຕ້ອງການແຕກ
ຕ່າງກັນ ຕາມແຕ່ລະຊະນິດຂອງພືດ ໂດຍທົໍ່ວໄປຈະງອກໄດ້ດີລະຫວ່າງ 20 – 30oC
7.8.4 ແສງສະຫວ່າ ງ
ການງອກສ່ວນຫາຍ ບໍ່ຕ້ອງການແສງ ເພາະຍັງບໍ່ມີການສັງເຄາະແສງ ອາຫານມີຢູ່ພ້ອມ
ໃນ Endosperm ແລະ ໃບລ້ຽງ ແຕ່ການງອກຂອງພືດບາງຊະນິດ ກຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ ເຊັໍ່ນ: ແກ່ນ
ຢາສູບ, ກາເຟ, ຜັກສະຫັດ ແລະ ຫຍ້າ ສ່ວນຫາຍຖ້າໄດ້ແສງສະຫວ່າງຈະງອກດີ.
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