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บทที่ 2
การจําแนกและลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพร
ระบบการจัดหมวดหมูพืชสมุนไพร8
ปจ จุ บั นวิ ช าพฤษศาสตร ได รั บ ความสนใจกั นทั่ ว โลก และประกอบกั บ การมีอุ ป กรณ
การศึกษาที่สมบูรณขึ้น จึงมีการศึกษากันอยางกวางขวาง สามารถแยกสาขาออกไดหลายสาขา ไดแก
1. สัณฐานวิทยาของพืช (Plant morphology) เปนการศึกษาถึงรูปรางและวงจรชีวิตของพืช
2. อนุกรมวิธานวิทยาของพืช (Plant taxonomy) เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดจําแนกพืช
3. กายวิภาคศาสตรของพืช (Plant anatomy) เปนการศึกษาลักษณะโครงสรางภายใน
ของพืช
4. เซลลวิทยาของพืช (Plant cytology) เปนการศึกษารายละเอียดของเซลลพืช
5. สรีรวิทยาของพืช (Plant physiology) เปนการศึกษาถึงการดํารงชีพ กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีของพืช
6. นิเวศวิทยาของพืช (Plant ecology) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพืช
และสิง่ แวดลอม
7. พันธุศาสตรของพืช (Plant genetics) เปนการศึกษาถึงการถายทอดลักษณะของพืช
8. โรคพืช (Plant pathology) เปนการศึกษาถึงโรคตาง ๆ ที่เกิดกับพืชและการปองกันรักษา
การศึกษาทางพฤกษศาสตรในปจจุบันเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เพราะเรามีความเกี่ยวของ
อยูกับพืชตลอดเวลาทั้งทางตรงและทางออม ถาหากเรามีความรูทางพฤกษศาสตรจะชวยใหเขาใจ
ความหมายในสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข องได ม าก คนเราจะเกี่ย วขอ งกั บ พื ช ในชีวิ ตประจํ าวั นนานาประการ
โดยเฉพาะปจจัยสี่ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค
1. การจัดหมวดหมูพืชสมุนไพร (Plants classification) มีดวยกันหลายระบบ คือ
1.1 ระบบเรียงตามลําดับอักษร (Alphabetical system) เปนระบบที่งายตอการจัด
ทําสารบัญ แตไมเหมาะสําหรับการจัดหมวดหมูพืชสมุนไพร เนื่องจากพืชสมุนไพรสวนใหญมีชื่อพอง
กันหลายชื่อ
1.2 ระบบสัณฐานวิทยา (Morphological system) คือ ระบบการจําแนกตามสวน
ของพืชที่ใชเปนยา เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด หรือใชทุกสวน ซึ่งก็ไมเหมาะกับพืชสมุนไพร
เชนกัน เนื่องจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรมักมีสรรพคุณตางกัน

8

วิฑูรย พลาวุฑฒ. (2542). พืชสมุนไพรและยาไทย. หนา 8-11.

9
1.3 ระบบเทอราพิวติก (Therapeutic system) เปนระบบจําแนกตามฤทธิ์ของยาที่มี
ตอระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน พืชที่ออกฤทธิ์ตอระบบสมอง ประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร เปนตน การจําแนกระบบนี้มีประโยชนมากในทางการแพทย
1.4 ระบบเคมี (Chemical system) เปนระบบที่จัดจําแนกตามองคประกอบที่เปน
สารสําคัญในพืชสมุนไพร เชน สารแอนทราควิโนน แทนนิน อัลคาลอยด
1.5 ระบบอนุกรมวิธาน (Taxonomic system) เปนระบบการจําแนกตามตระกูล
(Family system) คือพืชตระกูลเดียวกันจัดเขาไปดวยกันเปนระบบที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน
2. การจําแนกชนิดพืชสมุนไพร การจําแนกชนิดของพืชโดยทั่วไปอาจจําแนกไดหลายแบบ
เชน จําแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร จําแนกตามสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต
หรือจําแนกตามลักษณะการนําพืชนั้นมาใชประโยชน
3. การจําแนกโดยอาศัยอายุการเจริญเติบโต การจําแนกพืชสมุนไพรตามอายุแบงออก
เปน 3 กลุม คือ
3.1 กลุมพืชลมลุก (Annual plants) คือพืชสมุนไพรที่มีอายุการเจริญเติบโต 1 ฤดูกาล
หรือ 1 ป เชน ผัก ฟาทะลายโจร
3.2 กลุมพืชขามป (Biennial plants) คือพืชสมุนไพรที่มีอายุการเจริญเติบโตมากกวา
1 ป หรือมากกวา 2 ฤดู เชน วานสี่ทิศ หอม กระเทียม
3.3 กลุมพืชยืนตน (Perennial plants) คือพืชสมุนไพรที่มีอายุการเจริญเติบโตตั้งแต
2 ปขึ้นไป เชน มะพราว ทุเรียนและมังคุด
4. การจําแนกพืชสมุนไพรตามถิ่นอาศัย เปนการจําแนกพืชสมุนไพรตามนิสัยการปรับตัว
ในสภาพแวดลอมและพื้นที่ แบงออกไดดังนี้
4.1 พืชน้ํา (Aquatic plants) คือพืชสมุนไพรที่เจริญเติบโตไดดีในน้ํา เชน สาหราย
จอก แหน บัว วานน้ํา
4.2 พืชที่ลุม (Boggy plants) คือพืชสมุนไพรที่เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่น้ําขังและริมน้ํา
(ปาพรุหรือที่มาบ) เชน บอน เตย ชุมเห็ดไทย
4.3 พืชไมผลัดใบ (Evergreen plants) คือพืชที่มีใบขียวสดอยูตลอดทั้งป จะมีการผลัด
ใบบางโดยการทยอยรวงเปนชุด ๆ ไมรวงพรอมกัน เชน สมเสี้ยว อบเชย กระเบา
4.4 พืชผลัดใบ (Deciduous plants) คือพืชที่มีก ารผลัดใบในรอบป ปล ะ 1 ครั้ง
สวนใหญจะผลัดใบตรงกับชวงฤดูหนาวและฤดูรอน เชน เพกา สมอไทย สมอพิเภก
4.5 พืชทุงหญา (Pasture plants) คือพืชที่เจริญไดดีในบริเวณทุงหญาที่ราบสูงทาง
ภาคอีส านที่มีป ริมาณความชื้นต่ํา ภาคกลางและภาคตะวันออกพบบางบางจังหวัด พืชพวกนี้ เชน
หญาแฝก จิก สาบเสือ หญางวงชาง หญาคา สาบแรงสาบกา
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4.6 พืชทะเลทราย (Desert plants) คือพืชสมุนไพรที่เจริญไดดีในพื้นที่แหงแลงไดรับ
น้ําฝนนอยมาก ในประเทศไทยมักไมพบสมุนไพรประเภทนี้ เทาที่พบก็มี เชน ตะบองเพชร สับปะรดเทศ
อินทผลัม
4.7 พืชที่สูง (High-land plants) คือพืชสมุนไพรที่เ จริญ ไดดีและติดดอกออกผล
อยางสมบูรณในพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลตั้งแต 200-300 เมตรขึ้นไป เชน กระวานจะเจริญเติบโต
ไดดีบนภูเขาสูงตั้งแต 240 เมตรขึ้นไป การผสมเกสรจะไมสมบูรณ
4.8 พืชชอบดินเค็ม (Saline plants) คือพืชสมุนไพรที่เจริญเติบโตไดดีบริเวณที่น้ํา
ทะเลทวมถึง หรือบริเวณที่ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล ไดแก พืชสมุนไพรที่ขึ้นอยูตามปาชายเลน เชน
ปรงทะเล ไมฝาด ลําพู
5. การจําแนกพืชสมุนไพรตามความตองการแสง เปนการจําแนกตามความตองการ
ความเขมขนของแสงแดดในแตละวัน ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุม คือ
5.1 พืชกลางแจง คือ พื ชสมุน ไพรประเภทที่ตองปลูก ไว ก ลางแจง จะเจริญ เติบ โต
และติดดอกออกผลไดเต็มที่ พืชพวกนี้มีทั้งที่เปนไมลมลุกและไมยืนตน เชน หญาตาง ๆ เหงือกปลา
หมอ ออยแดง ผักโขม สะเดา
5.2 พืชตองการแสงปานกลาง คือ พืชสมุนไพรที่เจริญเติบโตและติดดอกออกผลไดดี
เมื่อขึ้ นไปในป าโปรง บริ เ วณชายปาที่ มีปาหรือร ม ไม บัง ทางทิศ ตะวั นตก แต จ ะเจริญ เติบ โตได ดี
พอสมควรเมื่อปลูกในที่รมรําไรหรือกลางแจง เชน บอน บุก มะกล่ําตาหนู ฟา ทะลายโจร กระชาย
ทองพันชั่ง ไพล เจตมูลเพลิง
5.3 พืชในรม คือ พืชสมุนไพรที่เจริญเติบโตและติดดอกออกผลอยางสมบูรณในบริเวณ
ที่รม รําไร ซึ่ง ไดแก พื้นลางของปาดงดิบ บริเ วณใตตนไมที่มีใบหนาทึบ บริเ วณตัวอาคารที่ไดรับ
แสงแดดไมเต็มที่หรือไมถูกแดดโดยตรง พืชพวกนี้หากขึ้นในที่มีแสงแดดปานกลางจะเจริญเติบโตได
แตใบจะเหลืองและแคระแกร็น ถาอยูก ลางแจง ใบจะไหมและตายในฤดูแลง เชน กระวาน เรว
สาวนอยประแปง ชะพลู (ชาพลู)
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพร
วิฑูรย พลาวุฑฒ9 กลาวถึงสวนประกอบของตนไมโดยทั่วไปแบงออกเปน 5 สวน คือ ราก
ลําตน ใบ ดอก และผล สวนตาง ๆ เหลานี้มีรูปราง ลักษณะโครงสรางและบทบาทตอตนพืชที่แตกตาง
กันไป สวนราก ลําตนและใบเปนสวนที่ทําหนาที่ในการดูดซึมอาหาร ผลิต ลําเลียงอาหาร และสะสม
อาหารในตนพืช ทําใหตนพืชไดรับ อาหารเพื่อเจริญ เติบ โตตอไป ส วนของดอก ผล รวมทั้ง เมล็ด
เปนสวนที่มีบทบาทในการสืบพันธุ ทําใหพืชสามารถแพรกระจายพันธุออกไปไดจํานวนมาก
9

วิฑูรย พลาวุฑฒ. (2542). หนา 11-15.

11
ลักษณะทางพฤษศาสตรของพืชสมุนไพร ประกอบดวยสวนตาง ๆ ตอไปนี้
1. ราก (Roots)
ราก หมายถึง สวนของพืชซึ่งสวนมากเจริญลงสูพื้นดินตามแนวดิ่งหรือแนวนอน ไมแบง
ขอหรือปลอง ไมมีใบ ตาและดอก รากมีกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อหรือโครงสรางตาง ๆ กัน ขึ้นอยูกับชนิด
ของราก รากมีห นาที่ดูดน้ําและอาหาร พยุงลําตน และอาจทําหนาที่พิเศษอื่น ๆ เชน ปรุงอาหาร
สะสมอาหาร ขยายพันธุ เปนตน พืชสมุนไพรหลายชนิดใชสวนของรากเปนยา เชน ปลาไหลเผือก
ระยอม ทาวยายมอม
ชนิดของระบบราก (Roots system) ระบบรากของพืชสมุนไพรโดยทั่วไปแบงออกเปน
2 ระบบ คือ
1) ระบบรากแกว (Tap root system) เปนระบบรากที่ประกอบดวยรากที่เจริญโดยตรง
งอกออกจากสวนปลายของลําตน มีขนาดใหญกวารากอื่น ๆ ลักษณะโคนรากใหญและคอย ๆ เรียวมายัง
ปลายราก รากแกวจะเจริญหยั่งลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง เหมาะสําหรับการยึดลําตนและดูดน้ําในดิน
ที่อยูลึก ๆ พืชสมุนไพรที่มีระบบรากแกว ไดแก มะหาด มะเกลือ ขี้เหล็ก ฟาทะลายโจร
2) ระบบรากฝอย (Fibrous roots system) เปนระบบรากที่ประกอบดวยรากขนาดเล็ก
ขนาดเดียวกันเปนจํานวนมาก เจริญมาจากสวนของลําตนที่อยูใกลผิวดินระดับตื้น ๆ และแผกระจาย
ไปทั่วระบบรากฝอย บางครั้งพบวาเจริญ จากสวนของลําตนใตดิน พืชสมุนไพรที่มีระบบรากฝอย
ตะไคร หญาคา
นอกจากนี้ยังมีรากของพืชบางชนิดทําหนาที่พิเศษอื่น ๆ อีก ไดแก
1) รากค้ําจุน (Prop roots) เปนรากที่เจริญมาจากขอของลําตนที่อยูเหนือดินเพื่อทํา
หนาที่พยุงลําตนไมใหลม พืชสมุนไพรที่มีรากแบบนี้ ไดแก ขาวโพด เตย
2) รากยึดเกาะ (Climbing roots) เปนรากที่เจริญมาจากขอของลําตนที่อยูเหนือดิน
เพื่อทําหนาที่เกาะกับหลักหรือเสา เชน รากของพริกไทย พลู ดีปลี
3) รากสังเคราะหแสง (Photosynthetic roots) เปนรากที่เจริญจากขอของลําตน
และหอยยอยลงสูดินมีสีเขียวสามารถสังเคราะหแสงได ไดแก รากของไทร โกงกางกราง
4) รากกาฝาก (Parasite roots) เปนรากของพืชที่เจริญอยูบนพืชอื่น ทําหนาที่ดูดอาหาร
จากพืชที่ยึดเกาะ ไดแก กาฝาก ฝอยทอง
5) รากหายใจหรือรากทุนลอย (Respiratory roots or aerating roots) เปนรากที่
เจริญจากรากธรรมดา แตเจริญโผลเหนือผิวดินหรือผิวน้ํา ทําหนาที่ชวยในการหายใจ เชน รากลําพู
ผักกะเฉด
6) รากสะสมอาหาร (Storage roots) เปนรากที่เปลี่ยนไปทําหนาที่สะสมอาหาร เชน
รากของกระชาย มันเทศ และมันแกว
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2. ลําตน (Stem)
ลําตน หมายถึง สวนของพืชที่เจริญอยูเหนือพื้นดินในทิศทางตรงขามกับแรงดึงดูดของ
โลก แตอาจมีลําตนของพืชบางชนิดอยูใตดิน เชน กลวย ลําตนประกอบดวยขอ ปลอง ตา ใบและดอก
มีห นาที่ลําเลียงอาหาร สะสมอาหารและค้ําจุนตนพืช ลําตน พืชแตล ะชนิดจะมีลัก ษณะภายใน
และโครงสรางที่ตางกัน แบงตามลักษณะโครงสรางและคุณสมบัติของเนื้อไมออกเปน 4 ประเภท คือ
2.1 ไมยืนตน (Trees) สวนมากเปนลําตนของพืชใบเลี้ยงคู มีลําตนขนาดใหญ มีสวน
ของลําตนชูเหนือพื้นดินเห็นไดชัดเจน มีกิ่งกานสาขาแตกแขนงจํานวนมากและลําตนที่ตั้งตรงนี้มักเปน
ลําตนเดี่ยว ๆ พืชสมุนไพรเปนไมยืนตน ไดแก มะขาม แสลงใจ กฤษณา บุนนาค ขี้เหล็ก สมเสี้ยว
2.2 ไมพุม (Shrubs) เปนลําตนที่มีลักษณะเปนไมเนื้อแข็งเชนเดียวกับไมยืนตน แตมี
ขนาดเล็กและความสูงนอยกวา ปกติมีลําตนขนาดเทา ๆ กัน พืชสมุนไพรที่มีลักษณะลําตน เปนไมพุม
ไดแก ทับทิม ฝาง หญาหนวดแมว ชุมเห็ดเทศ เสลดพังพอน พิลังกาสา และเปลานอย
2.3 ไมเลื้อย (Vines) เปนลําตนที่มีไมเ นื้อแข็ง คลายไมพุมแตลําตนไมตั้ง ตรงเหนือ
พื้นดิน มักจะทอดขนานไปกับพื้นดินหรือเลื้อยขึ้นอยูบนไมยืนตนหรือวัตถุอื่น ๆ พืชสมุนไพรที่มีลําตน
แบบไมเลื้อย ไดแก กระดังงาสงขลา การะเวก เถาวัลยเปรียง พริกไทย ดีปลี รางจืดเถา และหางไหล
2.4 ไมลมลุก (Herbs) เปนลําตนที่ไมมีเนื้อไม มีอายุสั้น จะตายภายหลังจากใหผลผลิต
แลวหรือเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตแลว พืชสมุนไพรที่เปนไมลมลุก ไดแก ฟาทะลายโจร ชุมเห็ดไทย
แตงตาง ๆ ฟกทอง และมะระขี้นก
3. ใบ (Leaves)
ใบเปนสวนของพืชที่ยื่นออกมาทางดานขางของกิ่งและลําตนเปนสวนที่มีความสําคัญ
ในการสังเคราะหแสง หายใจและคายน้ํา โดยทางใบจะมีลักษณะแผเปนแผนแบน เพื่อใหคลอโรฟลล
ไดสัม ผัส แสงให ไดม ากที่สุด นอกจากนี้ใบยัง มีร ะบบการลําเลีย งน้ํา แรธาตุและอาหารที่ไดจ าก
การสัง เคราะหแสง โดยมี เ สนใบซึ่ ง เป นกลุ ม ทอลําเลียง เส นใบเหล านี้จ ะติด ตอกับ เส นกลางใบ
และติดตอกับกานใบที่ติดอยูกับลําตน
3.1 ใบเดี่ยว (Simple leaves) คือใบที่มีแผนใบจํานวน 1 แผน เกาะติดกับกาน ใบ
พืชสมุนไพรที่มีใบลักษณะนี้พบไดทั่วไป เชน มะหาด ทองพันชั่ง พิกุล กานพลู และฟาทะลายโจร
3.2 ใบประกอบ (Compound leaves) คือใบประเภทที่กานใบ 1 กาน จะมีแผนใบ
จํานวนมากกวา 1 แผน แตละใบเรียกวา ใบยอย (Leaflet) ใบยอยแตละใบอาจมีกานใบเรียก กานใบ
ยอย (Petiolate leaf)
ใบประกอบแบงออกตามลักษณะการเรียงตัวของใบยอย ได 2 แบบ คือ
3.2.1 ใบประกอบแบบขนนก (Pinnately compound leaf) เปนใบประกอบที่มี
ลัก ษณะคลายขนนก ใบยอยแยกเปนคู ๆ จากแกนกลางจะมีก ารจัดเรียงตัวเปนแบบตาง ๆ กัน
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ใบยอยอาจจะเรียงตัวแบบตรงขามกันเปนคู ๆ หรือเรียงสลับก็ได ปลายสุดของแกนกลางอาจจะมี
ใบยอย 1-2 ใบ ถาปลายสุดของแกนมี 1 ใบ เรียกวา แบบขนนกคี่ (Odd-pinnate) ถามี 2 ใบ เรียกวา
แบบขนนกคู (Even-pinnate)
1) ยูนิพินเนท หรือ 1-พินเนท (Unipinnate or 1-pinnate) ใบลักษณะนี้
แกนกลางไมแตกแขนง เชน ใบมะขาม ถั่วลิสง ชุมเห็ด ขี้เหล็ก
2) ใบพินเนท หรือ 2-พินเนท (Bipinnate or 2-pinnate) ใบลักษณะนี้
แกนกลางแตกแขนงหนึ่งครั้งเปนแกนที่สองใบยอยติดอยูบนแกนที่สอง เชน จามจุรี กระถิน ผักกะเฉด
หางนกยูงไทย
3) ไตรพินเนท หรือ 3-พินเนท (Tri-pinnate) ใบลักษณะแกนกลางที่สอง
จะแตกแขนงอีกครั้งเปนแกนที่สาม ใบยอยจะอยูบนแกนที่สาม เชน ใบมะรุม ปบ เพกา
3.2.2 ใบประกอบแบบนิ้วมือ (Palmately compound leaf) เปนใบประกอบ
ที่แยกจากกานใบที่จุดเดียวกัน เปนใบประกอบชนิดที่ไมมีแกน ไดแก ยางพารา นุน ถั่วดํา
4. ดอก (Flowers)
ดอกเปนสวนของพืชที่เ ปลี่ยนสภาพมาจากกิ่ง และใบ เพื่อทําหน าที่ในการสืบ พัน ธุ
โดยกิ่งที่เปลี่ยนสภาพมานี้ยังคงลักษณะเดิมไวใหเห็น กลาวคือมีปลองสั้น ๆ และเปนแหลงใหเซลล
สืบพันธุผสมกัน ชนิดของดอกจําแนกได 2 ประเภท
4.1 ดอกเดี่ยว (Simple flower) เปนดอกที่อยูบนกานดอก กานหนึ่งมีดอกเพียงดอก
เดียว เชน ชบา พูระหง ผักคราดหัวแหวน และจําป
4.2 ดอกช อ (Inflorescence flower) เป นกลุม ของดอกที่เ จริญ อยูในแกนดอก
อันเดียวกัน กานดอกที่มีแกนดอกเรียก Peduncle แตละดอกบนแกนเรียก ดอกยอย (Floret) ดอกยอย
อาจมีกานดอก เรียก Pedicel อาจมีริ้วประดับยอย (Bracteole) แกนดอกที่ตอจากกานดอกและมี
ดอกยอยยึดติดอยูเรียก Rachis ถาดอกชอมีกานดอกโผลขึ้นมาจากผิวดิน อาจไมมีใบเจริญติดอยู
กานดอกแบบนี้เรียก Scape เชน กานดอกของพลับพลึง วานสี่ทิศ พืชที่มีดอกลักษณะเปนดอกชอ
ไดแก พริกไทย ขี้เหล็ก สะเดา มะเกลือ
5. ผล (Fruits)
ผล คือ รังไขหรือกลุมของรังไขที่เจริญเปลี่ยนแปลงภายหลังการปฏิสนธิ ผลอาจเจริญ
จากรังไขโดยตรงหรืออาจมีสวนอื่น ๆ ของดอกเจริญติดผลมาดวย ผลจําแนกออกได 3 ประเภท โดยยึด
หลักชนิดของดอกและจํานวนรังไขที่เจริญกลายเปนผล ดังนี้ คือ
5.1 ผลเดี่ยว (Simple fruits) เปนผลที่เจริญมาจากดอกที่มีรังไขเพียง 1 รัง นั่นคือ
เจริญ มาจากดอกเดี่ยวที่มีเกสรตัวเมียเชิงเดี่ยว (Simple pistil) หรือมีเกสรตัวเมียเชิงประกอบ
(Compound pistil) และดอกเดียวนั้นอาจจะเปนดอกเดี่ยวหรือชอดอก (แตไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน)
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ก็ได ผลไมสวนใหญมักจะเปน Simple fruit ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของ Pericarp
ที่เปนเนื้อนุมหรือแหง คือ Fleshy fruit และ Dry fruit ไดแก สมอไทย กานพลู พุทรา และมะกอก
5.2 ผลกลุม (Aggregate fruits) เปนผลที่เจริญมาจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข และ
รังไขอาจเจริญรวมกันเปนผลหนึ่งผล หรือแตละรังไขเจริญกลายเปนผล 1 ผล ไมเชื่อมติดกัน ทําใหมี
ผลเกิดขึ้นเปนกลุมบนฐานรองดอกหรือกานผลอันเดียวกัน
5.2.1 ผลกลุมชนิดที่ผลยอยไมเชื่อมติดกันหรือแยกกัน ไดแก กระดังงา และนมแมว
5.2.2 ผลกลุม ที่เ กิดจากผลยอยที่เ บียดกันแนนแตไมเ ชื่อมติดกันเปนผลเดี่ยว
ไดแก ลูกจาก หวายและกระดังงา
5.2.3 ผลกลุมที่เกิดจากผลยอยรวมและเชื่อมติดกันเปนผลเดี่ยว ไดแก นอยหนา
ทุเรียนเทศและสตอเบอรี่
5.3 ผลรวม (Multiple fruits) เปนผลที่เกิดจากดอกชอ โดยแตละดอกยอยเจริญเปนผล
แลวเชื่อมติดกันเปนผลใหญผลเดียว สวนมากผลรวมเปนผลที่มีเนื้อนุมกินได และมีสวนอื่นของดอก
เจริญมาเปนผลดวย ไดแก ยอ มะเดื่อ ขนุนและสับปะรด
6. เมล็ด (Seeds)
เมล็ด คือ ไข (Ovule) ที่เจริญเปลี่ยนแปลงภายหลังการปฏิสนธิ เปนอวัยวะที่ชวยให
การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชครบสมบูรณ เมล็ดจําแนกออกได 2 แบบ ดังนี้
6.1 เมล็ดที่มีเอนโดสเปรม (Albuminous seeds) เอนโดสเปรมจะมีการเจริญเติบโต
ไปพรอมกับตนออน โดยตนออนอาศัยอาหารจากเยื่อมหุ มเซลล เมื่อเมล็ดแกจึงจะมีเอนโดสเปรม
ขนาดใหญสําหรับใหอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของตนออนตอไป ไดแก เมล็ดละหุงและกาแฟ
6.2 เมล็ดที่ไมมีเอนโดสเปรม (Exalbuminous seeds) เอนโดสเปรมจะเจริญเร็วมาก
และจะเจริญเต็มที่กอนเมล็ดจะแก ดังนั้นขณะที่ตนออนกําลังเจริญเติบโต เอนโดสเปรมเหลานี้จะถูก
ใชไป เมื่อตนออนเจริญเติบโตเต็มที่ (เมล็ดแก) จึงไมมีเอนโดสเปรม แตในชวงนี้เมล็ดจะไดอาหารจาก
ใบเลี้ยง พวกนี้จึงมีใบเลี้ยงหนา ไดแก พืชตระกูลถั่วตาง ๆ เชน มะขามแขก มะขาม และบัว
การศึก ษาเรื่องการจําแนกและลัก ษณะทางพฤษศาสตรของพืชสมุนไพร เพื่อใหเ ขาใจ
ความหมายในสิ่งที่เกี่ยวของกับพืชสมุนไพรในชีวิตประจําวันไดมากขึ้น
บทสรุป
การจําแนกและลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชสมุนไพรนั้นมีหลายแบบ ขึ้นอยูกับวิธี
การจํ า แนก เช น การจํ าแนกจากลั ก ษณะการใช ป ระโยชน การจํา แนกตามลั ก ษณะภายนอก
และการจําแนกตามหลักพฤษศาสตร

