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บทคดัย่อ 

พืชเผ่า Cichorieae เป็นพืชเผ่าหน่ึงในวงศ์ทานตะวนั ในประเทศไทยมีรายงานพืชในเผ่าน้ีไว ้8 สกุล 15 ชนิด  
พืชท่ีจดัอยู่ในเผ่าน้ีมีลกัษณะสัณฐานวิทยาท่ีคลา้ยคลึงกนัจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการจ าแนกและระบุชนิดของพืช 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาลกัษณะทางอนุกรมวิธานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจ าแนกและระบุชนิด
ของพืชเผา่น้ี โดยศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลของพืชเผา่ Cichorieae จ านวน 5 สกลุ 9 ชนิด 
2 ชนิดย่อย ได้แก่ Cicerbita putii (Kerr) H. Koyama, Lactuca indica L., L. parishii Craib ex Hosseus, L. sativa L., 
Launaea sarmentosa (Willd. )  Kuntze, Sonchus oleraceus L. , S.  wightianus DC.  ssp.  wightianus H.  Koyama, S. 
wightianus DC. ssp. wallichianus (DC.) Boulos และ Youngia japonica (L.) DC. โดยศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ใชแ้สง (LM) และกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จากผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะสัณฐานวิทยาและ
จุลสัณฐานวิทยาของผลจดัเป็นลกัษณะทางอนุกรมวิธานท่ีดี โดยลกัษณะท่ีสามารถน ามาใชใ้นการระบุชนิดพืชได ้คือ 
จะงอย การเรียงตวั ชนิด และการติดทนของแพปพสั การมีคาร์โพโพเดียม สี รูปร่าง และจ านวนสนัของผล และลวดลาย
ท่ีผิวของผล นอกจากน้ีพบวา่ลกัษณะการมีจะงอยเป็นลกัษณะเด่นท่ีสามารถระบุพืชสกลุ Lactuca ได ้   

 
ABSTRACT 

Cichorieae is a tribe in the family Asteraceae. There are eight genera and 15 species in Thailand. The plants 
of this tribe are similar in morphology thus species identification based on morphology is sometimes problematic. 
Therefore, the present work aims to evaluate the taxonomic implication of the other characters that might help in 
clarifying this problem. Morphological and micromorphological characters of cypsela of five genera, nine species and 
two subspecies in tribe Cichorieae, including Cicerbita putii (Kerr) H. Koyama, Lactuca indica L., L. parishii Craib 
ex Hosseus, L.  sativa L. , Launaea sarmentosa ( Willd. )  Kuntze, Sonchus oleraceus L. , S.  wightianus DC.  ssp. 
wightianus H.  Koyama, S. wightianus DC.  ssp.  wallichianus (DC.)  Boulos and Youngia japonica (L.)  DC.  were 
investigated using light and scanning electron microscopies.   The results showed that morphological and 
micromorphological characters of cypsela are good taxonomic characters.  The characters that of useful for species 
identification are beak, arrangement, type and duration of pappus, presence of carpopodium, colour and shape of 
cypsela, number of rib and surface ornamentation.  In addition, presence of beak is diagnostic character for 
distinguishing the genus Lactuca.  
ค าส าคญั: วงศท์านตะวนั เผา่ Cichorieae อนุกรมวธิาน 
Keywords: Asteraceae, Cichorieae, Compositae, Taxonomy 
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บทน า 
พืชเผ่า Cichorieae จดัอยูใ่นวงศ์ทานตะวนั (Asteraceae) มีความหลากชนิดมากบริเวณเขตอบอุ่นทางซีกโลก

เหนือของโลก ไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชียกลาง ทัว่โลกพบประมาณ 83 สกุล 428 ชนิด แบ่งออกเป็น 11 เผ่า
ยอ่ย (Funk et al., 2009) ในประเทศไทยพบพืชเผ่าน้ีจ านวน 8 สกุล 15 ชนิด (Koyama, 2001) พบในสภาพแวดลอ้มท่ีเปิด
โล่ง ส่วนใหญ่ชอบท่ีแห้ง บางชนิดพบที่บริเวณค่อนขา้งช้ืน ลกัษณะสัณฐานวิทยาที่ส าคญัของพืชเผ่าน้ี เป็น
ไมล้ม้ลุก มีน ้ ายางสีขาว ใบเรียงแบบสลบั ขอบใบเรียบ หรือบางชนิดขอบใบเป็นแฉกหยกัลึกแบบขนนก มีส่วน
น้อยท่ีใบมีหนาม ช่อดอกเป็นแบบลิกูเลท (ligulate capitulum) ซ่ึงในช่อดอกมีดอกเพียงชนิดเดียวและเป็นดอก
สมบูรณ์เพศ รูปลิ้น ส่วนใหญ่กลีบดอกมีสีเหลือง แต่บางชนิดมีสีม่วง เกสรเพศผูท่ี้ฐานมีเดือยและมีหางยาว ยอด
เกสรมีรยางคย์ืน่ยาวและปลายรยางคม์น เกสรเพศเมียเรียวยาวและมีขน ผลเป็นแบบผลแหง้เมลด็เดียวล่อนปลายมีขน  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจดัพิมพ์หนังสือพรรณพฤกษชาติในส่วนของพืชวงศ์ทานตะวนัแลว้ แต่ยงัขาด
ขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะมีประโยชน์ส าหรับการระบุชนิดและก าหนดขอบเขตของพืชเผา่ Cichorieae ซ่ึงการระบุชนิด
และก าหนดขอบเขตของชนิดพืชนั้นส่วนใหญ่จะใชข้อ้มูลลกัษณะสณัฐานวทิยาของพืช เช่น ลกัษณะวสิยั รูปร่างของใบ 
ขนาดของช่อดอก และจ านวนดอกยอ่ยในช่อดอก ซ่ึงลกัษณะสณัฐานวทิยาเหล่าน้ีอาจจะเกิดการแปรผนัในชนิดเดียวกนั 
หรือมีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งพืชต่างชนิดได ้เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมกัมีผลต่อลกัษณะสณัฐานวทิยาของพืช
บางลกัษณะ ท าให้เกิดปัญหาในการระบุชนิดและก าหนดขอบเขตของพืช ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึง
อาจเป็นลกัษณะทางอนุกรมวิธานท่ีสามารถน ามาช่วยในการระบุหรือก าหนดขอบเขตชนิดของพืชได ้เช่น การศึกษา
สัณฐานวิทยารวมถึงจุลสัณฐานวิทยาของผล ซ่ึงเป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางอนุกรมวิธาน นอกจากน้ีขอ้มูลทาง
อนุกรมวิธานเหล่าน้ียงัอาจจะสามารถน ามาใช้ในการระบุพืชไดใ้นกรณีท่ีพบเพียงเศษช้ินส่วนของพืช มีรายงานว่า
ลกัษณะสณัฐานวทิยาของผลสามารถน ามาใชร้ะบุพืชในระดบัสกุลและชนิดของพืชบางกลุ่มในวงศ์ทานตะวนัได ้โดย
ลกัษณะท่ีน ามาใชไ้ดแ้ก่ ขนาด รูปร่าง รูปแบบและจ านวนของสัน แพปพสั คาร์โพโพเดียม (carpopodium) รูปร่างของ
ส่วนปลายผล และลวดลายท่ีผิวของผล (Funk et al., 2009) นอกจากน้ียงัมีผลงานวิจยัอีกจ านวนมากท่ีสนับสนุนว่า
ลกัษณะสัณฐานวิทยาของผล เป็นลกัษณะท่ีมีความส าคญัทางอนุกรมวิธาน เช่น ในพืชสกุล Soroseris, Syncalathium 
และ Parasyncalathium พบวา่รูปร่างของเซลลเ์น้ือเยื่อชั้นผิวและลวดลายท่ีผิวของผลของพืชทั้ง 3 สกุลมีความแตกต่าง
กนั และสามารถใช้ในการระบุชนิดได้ (Zhang et al., 2013) และการศึกษาของ Savadkoohi et al. (2012) ในพืชสกุล 
Taraxacum จ านวน 17 ชนิด สามารถจ าแนกพืชได้ 2 กลุ่ม จากขนาดของผล สีของผล ลวดลายท่ีผิวของผล ความยาว
ของจะงอย (beak) ความยาวและสีของแพปพสั และการศึกษาของ Mukherjee, Nordenstam (2008) ศึกษาโครงสร้างของ
แพปพสัของพืชวงศ์ทานตะวนัจ านวน 52 ชนิด 30 สกุล 7 เผ่า 4 วงศ์ย่อย สามารถแบ่งแพปพสัได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เกล็ด 
(scale) ขนแข็ง (bristle) กะบังรอบ (crown) และรยางค์แข็ง (awn) ซ่ึงโครงสร้างของแพปพัสใช้ในการอธิบาย
ความสัมพนัธ์พืชในวงศ์ยอ่ย Cichorioideae ได ้โดยพืชท่ีมีแพปพสัแบบขนแขง็ (bristle type) จะเป็นพืชท่ีมีวิวฒันาการ
ต ่ากวา่พืชท่ีมีแพปพสัแบบขนแข็งท่ีมีเง่ียงหรือหนามเล็ก ๆ (scabrous barbellate type) เป็นตน้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี
จึงเป็นการเพ่ิมเติมขอ้มูลดา้นอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ทานตะวนัในประเทศไทย นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นอ่ืน ๆ เช่น เภสัชวิทยา การแพทย ์การเกษตร นิติวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษป่์า
ไม ้  
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลและคดัเลือก

ลกัษณะท่ีสามารถน ามาใชร่้วมกบัลกัษณะสณัฐานวทิยาเพ่ือใชใ้นการระบุชนิดและก าหนดขอบเขตของชนิดพืชได ้
วธีิการวจิยั 

ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมขอ้มูลตวัอยา่งพนัธ์ุไมแ้หง้ในพิพิธภณัฑพ์ืชต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ หอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (BKF) พิพิธภณัฑ์พืชกรุงเทพ (BK) พิพิธภณัฑ์พืช ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น (KKU) หอพรรณไม ้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
(QBG) และพิพิธภัณฑ์พืช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU) จากนั้นส ารวจและเก็บตวัอย่างพืชเผ่า 
Cichorieae ในประเทศไทย โดยเก็บตวัอยา่งพืชจ านวน 3 ซ ้ า เพื่อจดัท าตวัอยา่งพนัธ์ุไมแ้ห้งและเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
พืชมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ศึกษาลกัษณะสณัฐานวทิยาของผลภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงแบบสเตอริ
โอ โดยศึกษารูปร่างของผล จะงอย คาร์โพโพเดียม สีของผล จ านวนสัน ขนาดของผล ความยาวของแพปพสั การติด
ของแพปพสั สีของแพปพสั และชนิดของแพปพสั โดยศึกษาตวัอยา่งละ 10 เมล็ด ศึกษาลวดลายท่ีผิวของผลดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยน าตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาติดบนสตบัดว้ยคาร์บอนเทปและน าไปฉาบผิวดว้ย
ทองค าบริสุทธ์ิ จากนั้นศึกษาและถ่ายภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราดรุ่น LEO 1450 VP และบรรยาย
ลกัษณะของผลโดยค าศพัทท่ี์ใชต้าม (Schneider, Boldrini, 2011; Zhang et al., 2013)      
 
ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาและจุลสัณฐานวทิยาของผลของพืชเผ่า Cichorieae จ านวน 5 สกุล 8 ชนิด 
2 ชนิดยอ่ย พบวา่มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี (ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  
 1. แพปพสั (ตารางท่ี 2) มีลกัษณะเป็นขนแขง็มีเง่ียงหรือหนามสั้น ๆ (barbellate bristle) แบ่งออกเป็น กลุ่มท่ีมี
แพปพสัเรียง 2 ชั้น ชั้นนอกยาวกวา่ชั้นใน แพปพสัปลายแหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามแหลมตรง ไดแ้ก่ C. putii กลุ่มท่ี
มีแพปพสัเรียง 1 ชั้น แพปพสัปลายแหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามแหลมตรง (ภาพท่ี 2ข) ไดแ้ก่ L. indica, L. parishii, 
L. sativa, Lau. sarmentosa, S. wightianus ssp. wightianus และ Y. japonica กลุ่มท่ีมีแพปพสัเรียง 1 ชั้น แพปพสัแบบ
ปลายมนท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามสั้ น ๆ โค้งลง (recurve) (ภาพท่ี 2ก) ได้แก่ S. oleraceus และ S. wightianus ssp. 
wallichianus ซ่ึงมีแพปพสั เรียง 1 ชั้น มีทั้ งแบบแพปพสัปลายแหลมท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามแหลมตรงและแพปพสั
ปลายมน ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามสั้น ๆ โคง้ลง ส าหรับสีของแพปพสัโดยส่วนใหญ่เป็นสีขาว ยกเวน้ L. indica และ L. 
parishii เป็นสีน ้ าตาลอ่อน และ C. putii เป็นสีน ้ าตาลทอง พืชส่วนใหญ่มีแพปพสัติดทน ยกเวน้ L. indica และ L. sativa 
มีแพปพสัท่ีหลุดร่วงง่าย มีความยาวตั้งแต่ 1.76-7.75 มม.  

2. จะงอย และรูปร่างและขนาดของผล พบจะงอยท่ีปลายของผลเฉพาะพืชสกุล Lactuca รูปร่างของผลท่ีพบ
นั้นมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ รูปแถบ รูปใบหอก รูปใบหอกกลบั และรูปรี (ภาพท่ี 3ก., ง., ช., ญ., ฐ. ภาพท่ี 4ก., ง., ช., 
ญ.) ผลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ L. parishii (ภาพท่ี 3ช) และผลท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด คือ Y. japonica (ภาพท่ี 4ญ) 
 3. สีของผล จ านวนสัน และคาร์โพโพเดียม  พบว่าส่วนใหญ่ผลมีสีน ้ าตาลเขม้และสีน ้ าตาลอ่อน ยกเวน้ L. 
indica มีสีเทา จ านวนสันพบตั้งแต่ 8-20 สัน ยกเวน้ L. indica (ภาพท่ี 3ง) และ Lau. sarmentosa (ภาพท่ี 3ฐ) ไม่พบสัน 
พืชส่วนใหญ่ไม่มีคาร์โพโพเดียม ยกเวน้ C. putii, L. indica, L. parishii และ L. sativa  
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 4. ลวดลายที่ผวิของผล จ าแนกตาม Zhang et al. (2013) พบวา่พืชในสกุล Cicerbita, Lactuca และ Youngia มี

ลวดลายท่ีผิวของผลเป็นแบบปกคลุมด้วยตุ่ม (verrucose papillate) (ภาพท่ี 3ก-ฏ; ภาพท่ี 4ญ-ฏ) ส่วน Launaea และ 

Sonchus มีลวดลายท่ีผิวของผลแบบเรียบ (smooth) (ภาพท่ี 3ฐ-ฒ; ภาพท่ี 4ก-ฌ)  และพืชท่ีศึกษามีลกัษณะและรูปร่าง

ของเซลลใ์นเน้ือเยื่อชั้นผิวแตกต่างกนั (ตารางท่ี 2) ดงัน้ี บางชนิดมีขอบเขตของเซลล์ไม่ชดัเจนและผนงัส่วนปลายยื่น

ออกมาเป็นรยางครู์ปสามเหล่ียม (OOSAP) พบใน C. putii บางชนิดมีขอบเขตของเซลลไ์ม่ชดัเจนและผนงัส่วนปลาย

ยื่นออกมาเป็นรยางค์สั้ น ๆ โคง้งุ้มลง (OOSBR) พบใน L. indica และ L. sativa  บางชนิดมีขอบเขตของเซลล์ไม่

ชดัเจนและผนงัส่วนปลายยืน่เป็นต่ิงแหลมยาว (OOLS) พบใน L. parishii และ Y. japonica และกลุ่มท่ีมีขอบเขตของ

เซลล์ชัดเจน เซลล์เป็นรูปแท่ง ผนังเซลล์ค่อนข้างกลมหรือปลายตดั ไม่ยื่นออกมาเป็นรยางค์ (RRB) พบใน Lau. 

sarmentosa และ S. wightianus ทั้งสองชนิดยอ่ย และแบบสุดทา้ยมีเซลลรู์ปแท่ง ผนงัเซลลส่์วนปลายยื่นเป็นรยางคส์ั้น 

ๆ ปลายทู่ (RRBP) พบใน S. oleraceus 

ตารางที ่1 ลกัษณะสณัฐานวทิยาและจุลสณัฐานวทิยาของผลของพืชเผา่ Cichorieae 
ลกัษณะ 

 
 
 
 
ชนิดพืช 

รูปร่าง จะงอย 
คาร์ 
โพโพ
เดยีม 

สี 
จ านวน
สัน 

ความกว้างของ
ผล (mm)  
(Min – Max 
(Mean ± SD)) 

ความยาวของ
ผล (mm) 
(Min - Max 
(Mean ± SD)) 

ลวดลายของ
ผวิ* 

/ ลกัษณะ
ของเซลล์ใน
เน้ือเย่ือช้ัน
ผวิ** 

1. Cicerbita putii 
(Kerr) H. Koyama 

ใบ
หอก
กลบั 

ไม่พบ พบ น ้าตาล
เขม้ 

8-14 0.75 – 1.05 
(0.91 ± 0.12) 

3.70 – 4.45 
(3.97 ± 0.37) 

VEP/ 
OOSAP  

2. Lactuca indica 
L. 

รี พบ พบ น ้าตาล
เขม้ 

- 1.20 – 1.85 
(1.48 ± 0.21) 

3.45 – 4.40 
(3.91 ± 0.34) 

VEP/ 
OOSBR 

3. L. parishii Craib 
ex Hosseus 

ใบ
หอก 

พบ พบ น ้าตาล
เขม้ 

10-18 0.70 – 0.95 
(0.81 ± 0.08) 

5.50 – 6.70 
(5.60 ± 0.35) 

VEP/ 
OOLS 

4. L. sativa L. ใบ
หอก
กลบั 

พบ พบ เทา 16-20 1.05 – 1.55 
(1.34 ± 0.15) 

3.70 – 4.65 
(4.17 ± 0.31) 

VEP/ 
OOSBR 

5. Launaea 
sarmentosa (Willd.) 
Kuntze 

แถบ ไม่พบ ไม่พบ น ้าตาล
อ่อน 

- 0.25 – 0.60 
(0.39 ± 0.09) 

0.80 – 2.90 
(1.66 ± 0.54) 

SMT/ RRB 

6. Sonchus 
oleraceus L. 

ใบ
หอก
กลบั 

ไม่พบ ไม่พบ น ้าตาล
อ่อน 

10-12 0.60 – 0.80 
(0.73 ± 0.07) 

2.45 – 2.85 
(2.58 ± 0.15) 

SMT/ 
RRBP 
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ตารางที ่1 ลกัษณะสณัฐานวทิยาและจุลสณัฐานวทิยาของผลของพืชเผา่ Cichorieae (ต่อ) 

ลกัษณะ 
 
 
 
ชนิดพืช 

รูปร่าง จะงอย 
คาร์ 
โพโพ
เดยีม 

สี 
จ านวน
สัน 

ความกว้างของ
ผล (mm)  
(Min – Max 
(Mean ± SD)) 

ความยาวของ
ผล (mm) 
(Min - Max 
(Mean ± SD)) 

ลวดลายของ
ผวิ* 

/ ลกัษณะ
ของเซลล์ใน
เน้ือเย่ือช้ัน
ผวิ** 

7. S. wightianus 
DC. ssp. wightianus 
H. Koyama 

ใบ
หอก
กลบั 

ไม่พบ ไม่พบ น ้าตาล
อ่อน 

8-12  0.75 – 1.00 
(0.84 ± 0.09)  

2.85 – 3.10 
(3.05 ± 0.17)  

SMT/ RRB  

8. S. wightianus 
DC. ssp. 
wallichianus (DC.) 
Boulos 

ใบ
หอก
กลบั 

ไม่พบ ไม่พบ น ้าตาล
อ่อน 

7-10 0.70 – 1.00 
(0.82 ± 0.10) 

3.00 – 3.65 
(3.34 ± 0.20) 

SMT/ RRB  

9. Youngia 
japonica (L.) DC. 

รี ไม่พบ ไม่พบ น ้าตาล
เขม้ 

8-12 0.30 – 0.45 
(0.41 ± 0.05) 

1.10 – 1.60 
(1.41 ± 0.14) 

VEP/ 
OOLS 

หมายเหตุ  * VEP: ผิวปกคลุมดว้ยตุ่ม (verrucose papillate), SMT: ผิวเรียบ (smooth)  

** OOSAP: ขอบเขตของเซลลไ์ม่ชดัเจนและผนงัส่วนปลายยื่นออกมาเป็นรยางครู์ปสามเหล่ียม (obscure in 

outline and the cell wall distally with sparse antrorse triangular-acute projection) , OOSBR: ขอบ เขตของเซลล์ไ ม่

ชดัเจนและผนงัส่วนปลายยื่นออกมาเป็นรยางคส์ั้น ๆ โคง้งุม้ลง (obscure outline with short, blunt, revolute end wall), 

OOLS: ขอบเขตของเซลล์ไม่ชัดเจนและผนังส่วนปลายยื่นเป็นต่ิงแหลมยาว (obscure outline with abruptly long 

acuminate steeple-like end wall), RRB: ขอบเขตของเซลล์ชดัเจน เซลลเ์ป็นรูปแท่ง ผนังเซลลค์่อนขา้งกลมหรือปลาย

ตดั ไม่ยื่นออกมาเป็นรยางค์ (rod shaped, end wall nearly round to slightly blunt), RRBP: มีเซลล์รูปแท่ง ผนังเซลล์

ส่วนปลายยืน่เป็นรยางคส์ั้น ๆ ปลายทู่ (rod shaped, end wall with short, blunt projection 

ตารางที ่2 ลกัษณะสณัฐานวทิยาของแพปพสั 

          ลกัษณะ 
 
ชนิดพืช 

ความยาวของแพปพสั 
(mm) 

(Min - Max (Mean ± SD)) 

การตดิของ
แพปพสั 

สี จ านวนช้ันและชนิดของแพปพสั 

1. Cicerbita putii (Kerr) H. 
Koyama 

1.30 – 4.95 (3.05 ± 1.49) ติดทน น ้าตาล
ทอง 

แพปพสั 2 ชั้น ชั้นนอกยาวกวา่
ชั้นใน แพปพสัปลายแหลม ท่ี
ปลายมีเง่ียงหรือหนามแหลมตรง 

2. Lactuca indica L. 3.55 – 5.95 (4.96 ± 0.70) ร่วงง่าย น ้าตาล
อ่อน 

แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 
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ตารางที ่2 ลกัษณะสณัฐานวทิยาของแพปพสั (ต่อ) 
          ลกัษณะ 

 
ชนิดพืช 

ความยาวของแพปพสั 
(mm)  

(Min - Max (Mean ± SD)) 

การตดิของ
แพปพสั 

สี จ านวนช้ันและชนิดของแพปพสั 

3. L. parishii Craib ex Hos 2.00 – 6.20 (4.45 ± 1.59) ติดทน น ้าตาล
อ่อน 

แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 

4. L. sativa L. 0.85 – 2.65 (1.76 ± 0.66) ร่วงง่าย ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 

5. Launaea sarmentosa 
(Willd.) Kuntze 

1.50 – 6.35 (4.04 ± 1.76) ติดทน ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 

6. Sonchus oleraceus L. 4.00 – 6.65 (5.88 ± 0.69) ติดทน ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัมีทั้งแบบ
ปลายมน ท่ีปลายมีเง่ียงหรือ
หนามสั้นๆ โคง้ลง และแบบ
ปลายแหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือ
หนามแหลมตรง 

7. S. wightianus DC. ssp. 
wightianus H. Koyama 

4.20 – 8.70 (7.24 ± 1.23) ติดทน ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 

8. S. wightianus DC. ssp. 
wallichianus (DC.) Boulos 

4.70 – 9.15 (7.75 ± 1.40) ติดทน ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลายมน 
ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามสั้นๆ 
โคง้ลง 

9. Youngia japonica (L.) 
DC. 

2.10 – 3.85 (2.75 ± 0.56) ติดทน ขาว แพปพสั 1 ชั้น แพปพสัปลาย
แหลม ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนาม
แหลมตรง 
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ภาพที่  1  ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชเผ่า Cichorieae: ก. Cicerbita putii; ข. Lactuca indica; ค. L. parishii; ง. L. 
sativa; จ.  

Launaea sarmentosa; ฉ .  Sonchus oleraceus; ช .  S.  wightianus ssp.  wightianus; ซ .  S.  wightianus ssp. 
wallichianus; ฌ. Youngia japonica 

 

 
 
ภาพที่ 2  ลกัษณะปลายของแพปพสั ก. ปลายมน (Sonchus oleraceus) ข. ปลายแหลม (Lactuca indica) (สเกล: = 40 

ไมโครเมตร) 
 

ก ข 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ฌ 
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ภาพที ่3  สณัฐานวทิยาและลวดลายท่ีผิวของผลพืชเผา่ Cichorieae: ก.-ค. Cicerbita putii; ง.-ฉ. Lactuca indica; ช.-ฌ. L. 

parishii; ญ.-ฏ. L. sativa; ฐ.-ฒ. Launaea sarmentosa (สเกล: ก., ง., ช., ญ., ฐ. = 200 ไมโครเมตร, ข., จ., ซ., 
ฎ., ฑ. = 100 ไมโครเมตร, ค., ฉ., ฌ., ฏ., ฒ., = 10 ไมโครเมตร) 

 

ฏ ฎ 

ก 

จ 

ข ค 

ง 

ซ ช 

ฉ 

ญ 

ฌ 

ฒ ฑ ฐ 
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ภาพที่ 4  สัณฐานวิทยาและลวดลายท่ีผิวของผลพืชเผ่า Cichorieae: ก.-ค. Sonchus oleraceus; ง.-ฉ. S. wightianus ssp. 

wightianus; ช.-ฌ. S. wightianus ssp. wallichianus; ญ.-ฏ. Youngia japonica (สเกล: ก., ง., ช., ญ. =  200 
ไมโครเมตร, ข., จ., ซ., ฎ. = 100 ไมโครเมตร, ค., ฉ., ฌ., ฏ. = 10 ไมโครเมตร) 

 

 

 

 

 

 

ก 

ง จ ฉ 

ช ซ ฌ 

ญ ฎ ฏ 

ข ค 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ลกัษณะสัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลเป็นลกัษณะทางอนุกรมวิธานท่ีดีอีกลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการระบุชนิดและสกลุของพืชเผ่า Cichorieae ในประเทศไทยได ้ซ่ึงลกัษณะส าคญัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ระบุชนิดพืช คือ จะงอย, การเรียงตวั ชนิด และการติดทนของแพปพสั การมีคาร์โพโพเดียม, สี รูปร่าง และจ านวนสัน
ของผล และลวดลายท่ีผิวของผล จากการศึกษาน้ีสามารถสร้างรูปวธิานส าหรับการระบุชนิดพืชไดด้งัน้ี  

 
รูปวธิานระบุชนิด 

 
1. ผลพบจะงอย  ........................................................................................................................................................................  2 
1. ผลไม่พบจะงอย  ....................................................................................................................................................................  4 
2. แพปพสัติดทน  ........................................................................................................................................  3. Lactuca parishii  
2. แพปพสัร่วงง่าย  ....................................................................................................................................................................  3 
3. ผลรูปไข,่ สีน ้ าตาลเขม้  ..............................................................................................................................  2. Lactuca indica  
3. ผลรูปใบหอกกลบั, สีเทา  ...........................................................................................................................  4. Lactuca sativa 
4. มีคาร์โพโพเดียม, แพปพสัมี 2 ชั้น ชั้นนอกยาวกวา่ชั้นใน .......................................................................... 1. Cicerbita putii 
4. ไม่มีคาร์โพโพเดียม, แพปพสัมี 1 ชั้น ...................................................................................................................................  5 
5. ผิวของผลไม่มีสนั  ...........................................................................................................................  5. Launaea sarmentosa 
5. ผิวของผลมีสนั 7–12 สนั  ......................................................................................................................................................  6 
6. ผลรูปใบหอกกลบั ขนาด 0.60–0.90 x 2.40–3.65 มม.  .........................................................................................................  7 
6. ผลรูปรี ขนาด 0.30–0.45 x 1.10–1.60 มม.  ...........................................................................................  9. Youngia japonica 
7. ผิวของผลเรียบ มีเซลลรู์ปแท่ง ผนงัเซลลส่์วนปลายยืน่เป็นรยางคส์ั้นๆ ปลายทู่  ................................  6. Sonchus oleraceus 
7. ผิวของผลเรียบ ขอบเขตเซลลช์ดัเจน เซลลเ์ป็นรูปแท่ง ผนงัเซลลค์่อนขา้งกลมหรือปลายตดั ไม่ยืน่ออกมาเป็นรยางค ์ .....  8 
8. แพปพสัปลายมน ท่ีปลายมีเง่ียงหรือหนามสั้นๆ โคง้ลง  ....................................  8. Sonchus wightianus ssp. wallichianus  
8. แพปพสัปลายแหลม ท่ีปลายท่ีเง่ียงหรือหนามแหลมตรง  .....................................  7. Sonchus wightianus ssp. wightianus  
 

ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในพืชหลาย ๆ เผ่าในวงศ์ทานตะวนั เช่น พืชบางสกุลในเผ่า Cichorieae 
ซ่ึงพบว่าลกัษณะสัณฐานวิทยาของผลสามารถบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งสกุลและใชใ้นการระบุชนิดพืชได ้(Zhang et al., 
2013) ในเผ่า Anthemideae สกุล Anthemis พบว่า ขนาด รูปร่าง ลวดลายท่ีผิวของผล และแพปพสั สามารถใช้ในการระบุ
ชนิดได้  (Chehregani, Mahanfar, 2007) และการศึกษาของ Schneider, Boldrini (2011) ในพื ชสกุล  Baccharis sect. 
Caulopterae ซ่ึงพบวา่สามารถจ าแนกพืชไดโ้ดยใชล้วดลายท่ีผิวของผล 

ลกัษณะของแพปพสัเป็นอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากส าหรับการจ าแนกหรือระบุพืชได ้เช่น ลกัษณะ
ปลายของแพปพสัเป็นลษัณะท่ีใชจ้ าแนกพืชสกุล Sonchus ได ้(Mukherjee, Sarkar, 1995) นอกจากน้ีชนิดของแพปพสั
ยงัสามารถน ามาใชป้ระกอบการอธิบายเปรียบเทียบแนวโนม้ทางววิฒันาการของพืชได ้เช่น พืชท่ีมีแพปพสัแบบขนแข็ง 
มกัมีวิวฒันาการต ่ากวา่แบบขนแข็งท่ีมีเง่ียงหรือหนามเล็ก ๆ (Jana, Mukherjee, 2013) จากการศึกษาของ Mukherjee, 
Nordenstam (2008) พบวา่ลกัษณะของแพปพสัมีความคงท่ีตั้งแต่ระดบัชนิดและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อลกัษณะ
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ของแพปพสัค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากลกัษณะของแพปพสัเป็นลกัษณะท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ซ่ึงแพปพสัน้ีเป็นอวยัวะ
ท่ีส าคญัในการป้องกนัช่อดอกอ่อนของพืชและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระจายเมล็ดของพืช (Jana, Mukherjee, 2013) 
นอกจากน้ีพบวา่การมีจะงอยเป็นลกัษณะส าคญัท่ีสามารถใชใ้นการระบุพืชสกลุ Lactuca ได ้
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