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ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย 
รศ. บุศบรรณ ณ สงขลา  

 
ลักษณะวิสัย (Habit) ของพืช หมายถึง รูปรางลักษณะของพันธุไมที่มองเห็นในสภาพ

ธรรมชาติ เชน เปนพุม เปนตนสูงใหญ หรือเล้ือยพาดพันอยูบนตนไมอ่ืน เปนตน ถ่ินอาศัย 
(Habitat) ของพืช หมายถึง สถานที่และสภาพที่พืชตางๆ ขึ้นอยูในธรรมชาติ พืชแตละชนิดจะขึ้นอยู
ในที่ตางๆ กัน เชน อยูบนดิน อยูในน้ํา หรืออยูบนตนไมอ่ืนๆ  

 
การจัดแบงประเภทของพืช มีหลายวิธี เชน  
 

๑. แบงประเภทของพืชโดยอาศัยโครงสราง  
๑.๑ Herbaceous plants ไดแก พืชซ่ึงมักจะมีขนาดเล็ก ลําตนออน มีเนื้อเยื่อที่ทําใหเกิด

ความแข็งแรง (mechanical tissue) นอยกวาเนื้อเยื่อ parenchyma พืชพวกนี้มีลักษณะวิสัยเปน herbs 
และมักจะเรียกกันวาพืชลมลุก  

๑.๒ Woody plants ไดแก พืชซ่ึงลําตนแข็ง มีเนื้อเยื่อที่ทําใหเกิดความแข็งแรงมาก 
โดยเฉพาะเนื้อเยื่อ sclerenchyma และ secondary xylem สวนมากเปนพืชใบเลี้ยงคู มีพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวบางชนิดเทานั้นที่มีลักษณะอนุโลมเปน woody plant เชน พืชพวกปาลม (palm)  
พืชพวก woody plants มีลักษณะวิสัยไดหลายแบบ ดังนี้  

๑.๒.๑ Shrubs ไมพุม ไดแก พืชที่มีลําตนขนาดกลาง ลําตนแข็งมีเนื้อไม แตก
กิ่งกานสาขาใกลระดับดิน ทําใหลําตนเปนพุม มักจะไมเห็นสวนที่เปนลําตนชัดเจน ขนาดของไม
พุมจะอยูระหวาง herb และ tree  

๑.๒.๒ Tree ไมตน ไดแก พืชขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีเนื้อไม (wood) ลําตน
แข็ง เห็นสวนลําตน (trunk) ตั้งตรงชัดเจน มักจะมีการแตกกิ่งกานสาขาตอนบนๆ ของลําตน เรียก
สวนนี้วา เรือนยอด (crown) พืชพวก tree นี้มีอายุยืนนานหลายป ลําตนจะขยายขนาดทั้งดานกวาง
และความสูงไปเรื่อยๆ เชน ตนมะมวง ขนุน จามจุรี เปนตน  

๑.๒.๓ Climber ไมเล้ือย ไดแก พืชที่ไมสามารถทรงตัวตั้งตรงอยูได ตองอาศัย 
“หลัก” (supporter) ยึดเกาะเกี่ยวพัน สวนของลําตนมักจะทอดขนานยาวพันกับหลักหรือพันกับ
ตนไมอ่ืน การพันอาจจะอาศัยอวัยวะพิเศษ เชน มือเกาะ (tendril) หรือรากเกาะ (climbing root) หรือ
อาศัยลําตนพันรอบหลัก (twiner) หรือมีหนามงอเหมือนขอ (hook) ไมเล้ือยมีทั้งพวกที่ลําตนออน
ไมมีเนื้อไม (herbaceous climber) และพวกที่ลําตนแข็งมีเนื้อไม (woody climber) พวกที่ลําตนแข็ง
มักจะเปนไมเถาขนาดใหญ มีช่ือเฉพาะเรียกวา “Liane” เชน เถากะไดลิง สะบา เปนตน  
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๑.๒.๔ Scandent ไมรอเล้ือย ไดแก ไมพุมบางชนิด ถามีหลักอยูใกลๆ ปลายกิ่งก็จะ
เล้ือยพันหลัก มีสภาพเปนไมเล้ือย แตถาไมมีหลักอยูใกลๆ ก็จะทรงตัวอยูไดเปนไมพุม จึงเรียกพืชที่
มีลักษณะวิสัยเชนนี้วา scandent หรือไมรอเล้ือย เชน สายหยุด การเวก เปนตน  
พืชแตละชนิดจะมีลักษณะวิสัยประจําตน มักจะไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงใชลักษณะวิสัยของ
พืชมาประกอบในการตรวจสอบชนิดของพืชได  

๒. แบงประเภทของพืชโดยอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโต ตั้งแตเร่ิมงอกจากเมล็ด 
จนกระทั่งออกดอกออกผลในที่สุดตนตายไป ไดดังนี้  

๒.๑ Annuals ไดแก พืชที่เจริญเติบโตตั้งแตเร่ิมงอกออกจากเมล็ด จนกระทั่งโตเต็มที่ออก
ดอกออกผล กินเวลา ๑ ฤดูกาล หรืออยางมากไมเกิน ๑ ป แลวตนก็ตาย เชน ทานตะวัน ดาวเรือง 
ดาวกระจาย ขาว ถ่ัวตางๆ เปนตน  

๒.๒ Biennials ไดแก พืชที่ใชเวลาในการเจริญเติบโตตั้งแตงอกจากเมล็ดจนถึงระยะที่ออก
ดอกผลประมาณ ๒ ป โดยในปแรกเริ่มงอกจากเมล็ด มีการเจริญแตกกิ่งกานและใบ แตจะออกดอก
ออกผลเมื่อยางเขาปที่ ๒ และหลังจากออกดอกออกผลแลวตนจะตาย พืชพวก biennials นี้มักจะไม
พบในเมืองไทย สวนมากจะเปนพันธุไมตางประเทศที่ขึ้นในที่ๆ มีอากาศหนาว ตัวอยางเชน คึ่นฉาย
ฝร่ัง (Celery) หัวแครอท (Carrot) หัวผักกาดแดง (Beet) กะหล่ําปลี (Cabbage)  

๒.๓ Perennials ไดแก พืชที่มีอายุยืนนานหลายป ลําตนของพืชพวกนี้สวนที่อยูเหนือดิน
อาจจะเหี่ยวแหงไป แตเมื่อถึงฤดูที่ออกดอกก็จะแตกหนอใหมขึ้นมาจากลําตนใตดินหลังจากฝนตก
ไมกี่คร้ัง เชน พุทธรักษา ขิง ขา เปนตน พืชพวก perennial นี้บางชนิดอาจจะมีอายุยืนนานหลายป
โดยที่ยังไมมีการออกดอกออกผล แตเมื่อออกดอกออกผลเพียงครั้งเดียวตนก็จะตาย เชน ปาน
ศรนารายณ ลาน เปนตน  

๓. แบงประเภทของพืชโดยอาศัยจํานวนครั้งที่พืชมีดอก คือ  
๓.๑ Monocarpic plant ไดแก พืชที่มีดอกมีผลคร้ังเดียวแลวตายไป ซ่ึงไดแกพวก 

annual และ biennial ตางๆ รวมทั้ง ลาน และปานศรนารายณดวย  
๓.๒ Polycarpic plant ไดแก พืชที่สามารถมีดอกมีผลไดหลายครั้งตนถึงจะตายไป 

ไดแก พืชพวก perennial ตางๆ ตัวอยางเชน พุทธรักษา มะมวง ขนุน  
๔. แบงประเภทของพืชโดยอาศัย “ถ่ินอาศัย” (habitat) พืชแตละชนิดจะมีถ่ินอาศัยตางๆ 

กัน เชน อยูบนดิน ในน้ํา หรือขึ้นอยูบนตนไมอ่ืน ดังนั้นจึงแบงประเภทของพืชตามสภาพที่ขึ้นอยู
ในธรรมชาติ ไดดังนี้  
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๔.๑ Terrestrial plants ไดแก พืชที่ขึ้นอยูบนดิน เรียกพืชพวกนี้วาพืชบก เชน 
มะมวง ขนุน มะละกอ เปนตน  

๔.๒ Aquatic plants ไดแก พืชที่ขึ้นอยูในน้ํา เรียกพืชพวกนี้วา พืชน้ํา พืชน้ํายัง
สามารถแยกไดเปน ๓ พวกใหญๆ คือ  

๓.๒.๑ Floating ไดแก พืชที่ลอยน้ํา รากจะไมสัมผัสกับดิน จะเคลื่อนที่
ไปตามกระแสน้ําโดยไมมีเครื่องยึด เชน ผักตบชวา จอก แหน เปนตน  

๔.๒.๒ Submersed ไดแก พืชที่รากยึดกับโคลนตมใตน้ํา สวนตนและใบ
จมอยูใตน้ําดวย เชน สาหรายหางกระรอก สันตวาใบพาย เปนตน  

๔.๒.๓ Immersed ไดแก พืชน้ําที่สวนรากยึดกับดินหรือโคลนตมใตน้ํา 
ลําตนอาจอยูใตน้ํา หรือบางสวนพนน้ําขึ้นมา ใบและดอกมักจะชูขึ้นพนน้ํา เชน บัวหลวง บัวสาย 
โสน  

๔.๓ Epiphytic plants ไดแก พืชที่ขึ้นเกาะอยูกับตนไมอ่ืน โดยที่ไมไดอาศัยอาหาร
จากตนที่มันเกาะอยู เรียกพืชพวกนี้วา “พืชพวกเอปปไฟท” หรือ “พืชอิงอาศัย” เชน กลวยไมบาง
ชนิด เปนตน  

๔.๔ Parasitic plants ไดแก พืชที่ขึ้นอยูกับพืชหรือส่ิงมีชีวิตอื่น พืชพวกนี้มักจะ
สรางอาหารเองไมได ตองอาศัยอาหารจากสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยเกาะอยูนั้น จะทําลายสิ่งมีชีวิตนั้นๆ 
จนในที่สุดอาจตายไปได มักจะเรียกพืชพวกนี้วา “พืชพวกพาราไซท” หรือ “พืชพวกกาฝาก” เชน 
กาฝากมะมวง ฝอยทอง เปนตน  

ลักษณะถิ่นอาศัยของพืชแตละชนิด ใชเปนหลักประกอบในการตรวจหาชนิดของ
พืชได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* เอกสารนี้ใชประกอบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเทานั้น หามทําซ้ําหรือ  
ลอกเลียนแบบไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร 


