
ดอกและสวนประกอบของดอก
โดย ชุมพล คณุวาส ีและ สหัช จันทนาอรพินท

หนวยปฏิบัติการวิจัยพรรณไมประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลิขสิทธิ์ของภาพและเนื้อหาทั้งหมดเปนของภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุญาตใหนําไปใชในการเรียน
การสอนในหองเรียนไดแตไมอนุญาตใหทําซ้ํา หรือลอกเลียนแบบดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือนําภาพและเนื้อหาไปดัดแปลงเพื่อใชทําสื่อ
การสอน สิ่งตีพิมพ หรือสิ่งอื่นใดตอไปอีก โดยไมไดรับอนุญาต

ดอก คือ กิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทําหนาที่ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดยการสรางสปอร 
ดังนั้น สวนประกอบตางๆ ของดอกก็คือใบที่เปลี่ยนแปลงรูปรางหนาที่ไป



โดยทั่วไปดอกประกอบดวยสวนตางๆ 4 ชัน้ติด 
อยูบนฐานดอก (receptacle) ซึ่งคือสวนของ
ขอและปลองที่อัดตัวกันแนน เกือบอยูในระดับ
เดียวกันที่ปลายของกานดอก (peduncle) 
ทําหนาที่รองรับสวนประกอบตางๆ ของดอก 
โดยเรียงลําดับจากชั้นที่อยูดานนอกเขาสูดานใน 
ไดแก ชัน้ (1) วงกลีบเลี้ยง (calyx) 

(2) วงกลีบดอก (corolla)
(3) วงเกสรเพศผู (androecium)

และ (4) วงเกสรเพศเมีย (gynoecium)
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วงกลีบเลี้ยง ประกอบขึ้นจากกลบีเลี้ยง 
(sepal) ซึ่งอาจแยกจากกันเปนอิสระ 
หรือเชื่อมติดกันที่บริเวณโคน และสวน
ปลายแยกออกจากกัน เรยีกสวนที่เชื่อม
ติดกันวา หลอดกลีบเลี้ยง (calyx 
tube) และเรียกสวนปลายที่แยกจากกัน
วา แฉกกลีบเลี้ยง (calyx lobe)

วงกลีบดอก ประกอบขึ้นจากกลีบดอก 
(petal) ซึ่งอาจแยกจากกันเปนอิสระ 
หรือเชื่อมติดกันที่บริเวณโคน และสวน
ปลายแยกออกจากกัน เรยีกสวนที่เชื่อม
ติดกันวา หลอดกลีบดอก (corolla 
tube) และเรียกสวนปลายที่แยกจากกัน
วา แฉกกลีบดอก (corolla lobe)
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คําวา “วงกลีบรวม” (perianth)
มีความหมายหลายอยาง ใชไดในหลายกรณี เชน ใชเปนคํารวมที่เรียกทั้งกลบีเลี้ยงและกลีบดอก 
นั่นคือในกรณีนี้ perianth จะหมายถึงวงกลีบทั้งหมดของพืชซึง่สามารถแยกไดเปนวงกลีบเลี้ยงและ
วงกลีบดอก 
แตในดอกไมบางชนิดที่ลักษณะของวงกลีบไมสามารถจําแนกไดชัดเจนวาจะเปนวงกลีบเลี้ยง หรือ
วงกลีบดอก เชน บัวจีน พลับพลึง ซึ่งแตละชนิดมีวงกลีบ 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ แตกลีบในแตละชั้นมี
ลักษณะ รูปราง สีสัน ที่เหมือนกัน ในลักษณะเชนนี้ก็สามารถใชคําวา perianth แทนกลีบทั้ง 
6 กลีบ และเรียกแตละกลีบวา กลีบรวม (tepal)
หรือในดอกไมอีกหลายๆ ชนิด เชน บัวหลวง จําป จําปา ที่มีจํานวนกลีบมากและมีลักษณะที่ไมแตก 
ตางกันอยางเดนชัด หรือมีความคลายคลึงกันมาก ก็สามารถใชคําวา perianth ไดและเรียกแตละ
กลีบนั้นวาเปนกลีบรวมไดเชนเดียวกัน



วงเกสรเพศผู ประกอบขึ้นจากเกสรเพศผู (stamen) ซึ่งอาจมีจํานวนตั้งแต 1 อันถึงจาํนวนมาก
ประกอบดวยสวนที่เรียกวา อับเรณู (anther) และกานชูอับเรณู (filament) 

เกสรเพศผูอาจติดอยูบนฐานดอก (receptacle) หรือติดอยูเหนือวงกลีบ (epipetalpous) อาจ
แยกกันอยูเปนอิสระ หรือสวนของกานชูอับเรณูเชือ่มติดกันเปนกลุม หรือมีสวนอับเรณูเชือ่มติดกัน
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วงเกสรเพศเมีย ประกอบขึ้นจากเกสรเพศเมีย 
(pistil) ซึ่งอาจมีจํานวนตั้งแต 1 อันถึงจาํนวนมาก 
เกสรเพศเมียแตละอันเกิดขึ้นมาจากใบพิเศษที่เรียกวา 
คารเพล (carpel) เกสรเพศเมียหนึ่งอันอาจจะมา
จาก 1 คารเพล หรือหลายคารเพลเชื่อมติดกันก็ได 
แลวมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะในไปเปนสวน
ตางๆ ของเกสรเพศเมีย ไดแก รังไข (ovary) 
กานยอดเกสรเพศเมีย (style) และยอดเกสร
เพศเมีย (stigma) ภายในรังไขอาจมีชองในรังไข 
1 ชองหรือหลายชอง ขึ้นอยูกับจํานวนและลักษณะ
การเชื่อมติดกันของคารเพล ในชองรงัไขจะพบออวุล 
(ovule) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเปนเมล็ด (seed) 
สวนรังไขจะเปลี่ยนแปลงไปเปนผล (fruit) หลัง
การปฏิสนธิ (fertilization)
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ดอกไมที่มีชั้นตางๆ ครบทั้ง 4 ชั้น เรียก “ดอกครบสวน” (complete flower) แต
บางชนิดอาจมีชั้นตางๆ ไมครบทั้ง 4 สวน เรียกดอกเหลานี้วา “ดอกไมครบสวน”
(incomplete flower) ในดอกไมครบสวน หากชั้นที่หายไปชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นคือชั้นของเกสร
เพศผู หรือเกสรเพศเมยี จะเรยีกดอกเหลานั้นวา “ดอกไมสมบูรณเพศ” (imperfect 

flower) และดอกใดก็ตามถามีชั้นเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียครบอยูในดอกเดียวกัน (ไมวา
ชั้นอื่นๆ จะมีครบหรือไม) จะเรยีกวา ดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) 

ดอกปตตาเวียถึงแมมีกลบีเลี้ยง
และกลีบดอก แตถือเปนดอกไม

ครบสวน เนือ่งจากเปนดอกแยกเพศ 
มีทั้งดอกเพศผู และดอกเพศเมยี 
ดังนั้นจึงเปนดอกไมสมบรูณเพศ

ดวยเชนกัน

ดอกสานเปนดอกสมบรูณเพศ 
และเปนดอกครบสวน ดอกยอยโปยเซียนถือเปนดอก

ไมสมบูรณเพศ คือ แยกเปนดอกเพศผู
และดอกเพศเมยีและดอกแตละเพศ

เปนดอกไมครบสวน

ดอกเฟองฟาเปนดอกสมบูรณเพศ 
แตเปนดอกไมครบสวน คือ 

ขาดชั้นวงกลบีดอก



นอกจากชั้นตางๆ ทั้ง 4 ชัน้แลว ยังอาจพบ 
“ใบประดับ” (bract) ในดอกไดอีกดวย โดย
ทั่วๆ ไป ใบประดับจะอยูในระดับที่ต่ํากวาวงกลีบเลี้ยง 
คืออยูที่โคนหรือปลายกานดอก ในกรณีที่เปนชอดอก 
ใบประดับที่รองรบัชอดอกจะใชคําวา bract แตถา
เปนใบประดับที่รองรับดอกยอยในชอจะเรียกวา 
ใบประดับยอย (bracteole)
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ดอกไมบางชนิดอาจมีชั้นพเิศษเกิดขึ้นมา เรียก 
ชั้นกะบังรอบ หรือมงกุฎ (corona) เปนชั้น
พเิศษที่มักอยูระหวางวงกลีบดอก และวงเกสร
เพศผู ชัน้กะบังรอบอาจเจรญิหรือพัฒนามาจาก
สวนของเกสรเพศ หรือวงกลีบดอกก็ได 
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