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อธิบายค าศัพท์พฤกษศาสตร์ในแบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) 

 

กาฝาก   พืชท่ีเจริญอยู่กบัพืชชนดิอื่น กาฝากไมส่ามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องอาศัยจากพืชท่ีเกาะอยู่ จะเบยีดเบยีนจนในท่ีสดุพืชท่ี 
    ถูกยึดเกาะอาจตายไปได้ เช่น ฝอยทอง กาฝากมะม่วง 
จักฟันเลื่อย   ขอบใบจักถี่ ๆ ปลายเป็นมมุแหลมชี้ไปทางปลายใบ 
จักฟันเลื่อยถี่   ขอบใบคล้ายแบบจักฟันเลื่อยแตล่ะเอียดกว่า 
ช่อกระจะ    ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกมาจากแกนกลางช่อดอก (rachis) ท่ียาวไม่จ ากดั  ดอกย่อยมีกา้นซึ่งยาวเท่า ๆ กัน ดอกย่อยท่ี 
    อยู่โคนช่อจะบานก่อนเสมอ ตัวอย่างเช่น เทียนหยด หางนกยงูไทย  
ช่อกระจุก    ช่อดอกท่ีมี 3 ดอกย่อย กา้นดอกย่อยแยกออกจากแกนกลางท่ีจุดเดียวกนั ดอกยอ่ยท่ีอยู่ตรงกลางจะบานก่อน เช่น มะลิ  
    ต้อยติ่ง มะลิ เป็นต้น 
ช่อกระจุกเชงิประกอบ   ช่อดอกรวมซึ่งการเจรญิของแกนช่อดอกมีขีดจ ากดั แต่จะแตกแขนงออกทางด้านข้างเป็นช่อดอกย่อย ๆ แบบช่อกระจุก ท าให้ 
   เห็นเปน็ช่อกลมใหญ่ เช่น ช่อดอกเข็ม เปน็ต้น 
ช่อกระจุกแน่น   1. ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยมารวมกันแน่นเปน็กระจุก  ก้านดอกย่อยสั้นหรือไม่มเีลย เรียงตวักันแนน่บนแกนช่อดอก (rachis) 
   ท่ีหนาและสั้น ท าให้เห็นช่อดอกเป็นกระจุกคล้ายดอกเดีย่ว เช่น บานไม่รูโ้รย ผกากรอง กระถิน และพู่ชมพู เป็นต้น 
   2. ช่อดอกของพืชในวงศ์ Asteraceae เปน็ช่อดอกท่ีมีแกนกลางหดสั้นเข้ามาจนมลีักษณะแผก่วา้ง ดอกย่อยเรียงเบียดกัน 
   แน่น อาจมีก้านสั้นมากหรือไม่มี ดอกย่อยมี 2 ชนิด คือ ดอกวงนอก (ray flower) ซึ่งอยู่รอบนอก มีกลีบดอกเชื่อมตดิกันท่ีโคน
   ลักษณะคลา้ยหลอด ปลายแผ่เป็นแผ่นคล้ายลิ้น มีกลีบเดยีว อาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรือดอกเพศเมยี หรือดอกท่ีเป็นหมัน 
   ก็ได้  ส่วนดอกย่อยท่ีอยูบ่ริเวณกลางช่อดอก เรียกวา่ ดอกกลาง (disc flower) โดยมากเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลบีดอก  
   เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเปน็แฉก มเีกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูเชื่อมตดิกันโอบหุ้มส่วนของก้านเกสรเพศเมยีไว ้ 
   ยอดเกสรเพศเมยีแยกเป็น 2 แฉก ตัวอยา่งเช่น ดอกทานตะวัน ดาวเรือง ดาวกระจาย 
ช่อกระจุกแยกแขนง   ช่อดอกแบบช่อกระจะ (racemose) ท่ีมีแขนงด้านข้าง (ช่อดอกย่อย) เป็นแบบช่อกระจุก (cymose)  
ช่อฉัตร    ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยตดิเป็นวงรอบแกนกลางช่อดอก เช่น ช่อดอกโหระพา กระเพรา แมงลัก ฤาษีผสม  
ช่อเชิงลด    ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกมาจากแกนกลางช่อดอก (rachis) ดอกย่อยมีกา้นสั้นมากหรือไมม่ีเลย  ดอกย่อยจะบานจากโคน 
    ไปหาปลายช่อ ตัวอย่างเช่น กระถินณรงค์ ผักกระสัง 
ช่อเชิงลดมีกาบ   ช่อดอกท่ีมีแกนกลางอวบหนา ดอกย่อยขนาดเลก็ มีกา้นสั้นมากหรือไม่มเีลย อัดกันแน่นคล้ายกบัจะฝังลงไปในแกนช่อ มกั 
    เป็นดอกไมส่มบรูณเ์พศ มีใบประดับขนาดใหญส่ีสวยงาม เรียกวา่ spathe หุ้มหรือรองรับช่อดอก ตวัอย่างเช่น ช่อดอกหนา้วัว  
    เดหลี เป็นต้น 
ช่อเชิงหลั่น   ช่อดอกท่ีมีแกนยาว ดอกย่อยออกสลบัท้ังสองข้างของแกน โดยดอกท่ีอยูล่่างสุดมกี้านยาวท่ีฟสุด และลดหลั่นกันไปเป็นล าดับ 
    ท าให้ดอกย่อยทุกดอกข้ึนไปอยู่ในระดบัเดียวกันหมด โดยลักษณะของปลายช่อดอกอาจจะตัดตรงหรือโคง้มน การบานจะเริ่ม 
   จากดอกท่ีอยู่นอกสุดเข้าไปหากลางช่อ เช่น ช่อดอกข้ีเหล็กไทย ช่อดอกหางนกยงูฝรั่ง เป็นต้น 
ช่อซี่ร่ม    ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยออกจากจุดเดยีวกัน ทุกดอกมกี้านยาวเท่ากัน ลกัษณะคล้ายซี่ร่ม การบานของดอกอาจเริม่จากดอกยอ่ยท่ี
   อยู่กลางช่อหรือเริม่จากดอกย่อยท่ีอยู่นอกสดุก็ได้  ตัวอยา่งเช่น ช่อดอกพลับพลงึ ผักชีล้อม นมต าเลีย กุยชา่ย 
ช่อซี่ร่มเชิงประกอบ   ช่อดอกแบบซี่ร่มทีเ่กดิซ้อนกันมากกวา่หนึ่งชั้น เช่น ช่อดอกผักช ี
ช่อดอกย่อย   ช่อดอกย่อย ๆ ในช่อดอกรวมของพืชจ าพวกหญา้และกก ช่อดอกย่อย ๆ นี้ประกอบด้วยดอกย่อยจ านวนหนึ่งดอกถึงจ านวน  
   มาก มีใบประดบั 2 ใบรองรับอยูด่้วยเสมอ 
ช่อแบบหางกระรอก   ช่อดอกท่ีมีแกนช่อยาวไม่จ ากัด ดอกย่อยมีจ านวนมาก มักจะมีเพศเดยีว กา้นดอกย่อยสั้นหรือไม่มเีลย ไม่มีกลีบดอก  
    โดยท่ัวไปช่อจะเกิดบนกิง่ห้อยลง เช่น หปูลาช่อน หางกระรอกแดง เป็นต้น 
ช่อแยกแขนง   ช่อดอกแบบ racemose มีแขนงดา้นข้าง (ช่อดอกย่อย) เป็น recemose  (บางทีใช้ในความหมายท่ัวไปหมายถงึช่อดอกท่ี 
   แตกแขนง) 
ช่อวงแถวคู่   ช่อดอกท่ีมีลกัษณะโค้งงอไปมา และดอกย่อยออกสลบัซ้ายขวาเป็นสองแถวต่อกันข้ึนไป  ตัวอย่างเช่น ช่อดอกก้ามกุง้  
   ธรรมรักษา 
ช่อวงแถวเดีย่ว   ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกด้านเดียวของแกน ท าให้ช่อดอกม้วนขด เชน่ ช่อดอกหญ้างวงช้าง 
ดอก    ส่วนของแกนล าต้นที่ยื่นออกไปท าหน้าท่ีสร้างอวัยวะสืบพันธ์ุ  ใช้ในการสืบพันธ์ุแบบอาศยัเพศ อาจเกิดทีป่ลายยอดของล าต้น 
   หรือกิ่ง หรือเกดิที่ซอกใบ  ดอกประกอบด้วย 4 ส่วน เรียงเป็นวงอยูบ่นฐานดอก (receptacle) ซึ่งอยู่ท่ีปลายก้านดอก 
    (peduncle)  วงนอกสดุคือ ‘วงกลบีเลี้ยง (calyx)’ ประกอบดว้ย ‘กลีบเลีย้ง (sepal)’ ถัดเข้าไปเป็น ‘วงกลีบดอก (corolla)’  
    ประกอบดว้ย ‘กลบีดอก (petal)’ จากนั้นเป็น ‘วงเกสรเพศผู้ (androecium)’ ประกอบด้วย ‘เกสรเพศผู้ (stamen)’ และชั้นในสุด 
    เป็น ‘วงเกสรเพศเมยี (gynoecium)’ ประกอบดว้ย ‘เกสรเพศเมยี (pistil)’ 
        ดอกท่ีมีครบท้ัง 4 วงนี้เรยีกว่า ‘ดอกสมบูรณ์ (complete flower)’ ดอกท่ีขาดวงใดวงหนึง่ไปเรียกวา่ ‘ดอกไมส่มบรูณ์  
    (incomplete flower)’ ส่วนดอกท่ีมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในดอกเดยีวกัน เรียกวา่ ‘ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower 
    หรือ hermaphrodite)’ ดอกท่ีขาดเพศหนึง่เพศใดไป เรยีกว่า ‘ดอกเพศเดียว (unisexual)  ซึ่งอาจจะเป็น ‘ดอกเพศผู้  
    (staminate flower)’ คือดอกท่ีมแีต่เกสรเพศผู้ หรือ ‘ดอกเพศเมยี (pistillate flower)’ คือดอกท่ีมีแตเ่กสรเพศเมยี 
ดอกช่อ    มีดอกมากกวา่หนึ่งดอกเกิดอยู่บนก้านเดยีวกัน  ลักษณะของช่อดอกมีหลายแบบ 
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ดอกเดี่ยว    ดอกท่ีเกดิขึ้นเพียงหนึ่งดอกท่ีปลายกิ่งหรือซอกใบหรือตามล าต้น 
ตรงข้าม    แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน เช่น ชมนาด 
ตรงข้ามสลับตัง้ฉาก   แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน และใบท่ีข้อหนึ่งจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับใบท่ีข้อถัดไปเสมอ เช่น ใบเข็ม เป็นต้น 
ตะขอหรือหนามยึดเกาะ  อาศัยตะขอหรือหนามส าหรบัเลื้อยพันกับสิ่งค้ าจุน เช่น หวาย กุหลาบ การเวก 
ตัด    โคนใบตัดตรงหรือเกือบตรง 
ตัด    ปลายใบตดัตรง 
ติ่งหนาม    คล้ายปลายใบท่ีเป็นติง่แหลม (cuspidate)  แต่มีติ่งสั้นกว่าต่อเนื่องจากเส้นกลางใบแข็ง 
ติ่งแหลม    ปลายใบท่ีสองข้างมนและตรงกลางเป็นยอดแหลมตรงข้ึนไปเป็นติ่งแข็งสั้น ๆ 
ถิ่นอาศัย   ถิ่นท่ีอยู่ สถานที่ สภาวะแวดล้อม หรือสภาพทางนิเวศวิทยาที่พืชเจรญิเตบิโตอยู่ 
ทอดนอนตามพื้นดิน  เลื้อยหรือแผ่ราบไปตามพื้นดนิ โดยไม่ไดแ้ตกรากในสว่นท่ีแตะดิน (procumbent) เช่น ผักเบีย้  หรืออาจทอดนอนแต่ชูสว่น 
    ปลายข้ึน (decumbent) เช่น ไมยราบ โคกกระสุน  หรือล าต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากออกจากข้อยดึติดกับผิวดิน  
    (creeping) เช่น ผักบุง้ 
เบีย้ว    โคนใบสองข้างไมเ่ท่ากัน จึงมีลกัษณะเบีย้วหรือเฉียงไปข้างหนึง่ เช่น ใบดาดตะกัว่ เป็นต้น 
แบบก้นปดิ    ลักษณะทีก่้านใบติดอยู่ตรงกลางทางด้านล่างของแผ่นใบ เช่น ใบบัว เป็นต้น 
ใบ    ส่วนของพืชท่ีติดอยู่ท่ีข้อของล าต้น ใบท่ีมสี่วนตา่ง ๆ ครบสมบูรณ์จะประกอบด้วย แผ่นใบ (blade; lamina) ก้านใบ (petiole;  
    leaf stalk) และหูใบ (stipule) 
ใบเดีย่ว    ใบท่ีมีแผ่นใบเดยีวบนก้านใบแต่ละก้าน แผ่นใบอาจจะมีแฉกแบบนิว้มือ (palmatifid) หรือหยักแบบขนนก (pinnatifid) 
ใบประกอบ   ใบท่ีมีแผ่นใบมากกว่าหนึง่แผ่นบนก้านใบแต่ละก้าน เรียกแผ่นใบเหลา่นี้วา่ใบย่อย (leaflet) ใบประกอบมีหลายชนดิ ได้แก่  
    ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบประกอบแบบขนนก 
ใบประกอบแบบขนนก   ใบประกอบท่ีมแีกนกลาง (rachis) ต่อจากก้านใบ และมีใบย่อยออกจากสองข้างของแกนกลางนี้  ใบประกอบแบบขนนกมี 
    หลายชนดิ ได้แก่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ขนนกปลายคู่  ขนนกสองชั้น  ขนนกสามชั้น 
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี ่ มีใบย่อยใบเดยีวท่ีปลายของแกนกลาง (rachis) เช่น ใบกุหลาบ ใบคนู ใบประดู่ 
ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่   มีใบย่อยสองใบอยู่ท่ีปลายของแกนกลาง (rachis) เช่น ใบกระถิ่น ใบลิ้นจี่ ใบเงาะ 
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  มีแกนกลาง (rachis) แตกแขนงออกเป็นชั้นท่ีสอง แล้วจงึมีใบย่อย เช่น ใบจามจุรี ใบหางนกยูง 
ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น   มีแกนกลาง (rachis) ชั้นท่ีสองแตกแขนงออกเป็นแกนกลางชั้นท่ีสาม แลว้จึงมีใบยอ่ย เช่น ใบปบี ใบมะรุม 
ใบประกอบแบบนิ้วมือ   ใบประกอบท่ีใบย่อยทุกใบออกจากจดุเดยีวกันตรงปลายก้านใบ เช่น ใบชมพูพนัธ์ุทิพย์ ใบหนวดปลาหมึก 
เป็นคลื่น    ขอบใบมีลกัษณะเป็นลอนคลื่น 
เป็นแฉก    ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘มากกว่าครึ่งหนึง่’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
เป็นวงรอบ    ใบจ านวนมากกว่าสองใบติดรอบแกนท่ีข้อเดียวกันเป็นวง เช่น พญาสัตบรรณ บานบุรี เป็นต้น 
เป็นหลอด    กลีบดอกตดิกันเป็นหลอดยาวหรือรปูทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ 
ผล    เจริญมาจากรังไข่หลังจากท่ีดอกได้รับการปฏสินธิ (fertilization)  ออวุล (ovule) ภายในรงัไข่เจริญเป็นเมลด็  เปลือกและเนือ้ 
    ของผล ซึ่งเรียกวา่ ‘ผนังผล (pericarp)’ โดยปกติแล้วเจริญมาจากผนังของรังไข่ รวมทั้งบางสว่นของดอกท่ีอาจจะเจริญข้ึนมา 
    พร้อมกัน เช่น กลบีเลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้  แต่มีผลบางชนิดที่เนือ้ผลเจริญมาจากสว่นอ่ืน ได้แก่ ฐานดอกท่ี 
    เชื่อมติดกับกลบีเลีย้งและกลบีดอกเป็นรปูถ้วย เช่น แอปเปิล หรือจากเปลือกเมลด็ชั้นนอก เช่น เงาะ ทุเรยีน ล าไย  
         ผนังผล (pericarp) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ผนังผลชั้นนอก (exocarp) ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) และผนังผล 
    ชั้นใน (endocarp)  โดยท่ัวไปภายในผลจะมีเมล็ด  แต่หากผลนั้นเกิดจากรงัไข่ท่ีไม่ได้รับการปฏสินธิ ภายในผลจะไม่มเีมลด็ 
    เรียกผลแบบนีว้่า ‘ผลลม (parthenocarpic fruit)’ 
ผลกลุม่    ผลท่ีเกิดจากดอกเดี่ยวที่มเีกสรเพศเมยี (pistil) จ านวนมาก และเกสรเพศเมยีเหลา่นั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด (apocarpous)  
    รังไข่แต่ละอันจะเจรญิเป็นผลเดี่ยว 1 ผล อยู่รวมบนแกนเดียวกันหรือฐานดอกเดียวกัน โดยเบยีดตดิกันเป็นกลุม่หรือกระจกุ  
                                             จนดูคลา้ย ๆกบัวา่เป็นผลเดี่ยว เช่น สตรอเบอรี่ น้อยหน่า การเวก 
ผลแตกเป็นช่อง   ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่จะแตกเป็นรเูปดิที่ปลาย 
   ให้เมลด็ออก เช่น ฝิ่น 
ผลธัญพืช    ผลเมลด็เดียวที่มีผนังผล (pericarp) เชือ่มติดกบัเมลด็ โดยมากหมายถงึผลของพชืวงศ์หญ้า เชน่ ข้าวโพด ข้าว ลกูเดือย  
ผลแบบแตง   ผลสดทีเ่กิดจากรงัไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary) มีฐานดอกเจริญร่วมกับผนงัผลชัน้นอก (exocarp) ด้วย ท าให้ผนงัผลชั้นนอก 
    แข็งและเหนียว สว่นผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) และชั้นใน (endocarp) อ่อนนุ่ม เช่น แตงกวา แตงโม ฟกั บวบ เปน็ต้น 
ผลแบบสม้    ผลสดที่มีผนงัผลชั้นนอก (exocarp) หนา เหนียว และมีต่อมน้ ามันจ านวนมาก  ไดแ้ก่ ผลจ าพวกสม้ เยื่อหุ้มกลบีสม้ คือ  
    ผนังผลชั้นใน (endocarp) ซึ่งเจรญิเป็นถงุเลก็ ๆ มีน้ ามากและเป็นสว่นเนื้อนุ่ม ๆ ของผล   
ผลแบบแอปเปิล   ผลสดที่มีผนงัผล (pericarp) บาง ส่วนใหญ่เกดิจากรังไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary) ฐานดอกขยายใหญ่ข้ึนกลายเป็นเนื้อมา 
   หุ้มสว่นของผลท่ีแท้จริงไว้ภายใน เมลด็ไม่ได้ฝังอยูในเนื้อแต่อยู่ในช่องเลก็ ๆ รอบแกนกลางของผล ส่วนนีค้ือผลท่ีแท้จริง  
   ตัวอย่างเช่น แอปเปลิ สาลี่ ชมพู่   
ผลปีกเดยีว   ผลท่ีมีปีกกลมล้อมรอบ เช่น ผลประดู่  หรือผลท่ีมีปีกยาว เช่น ผลกว่ม เป็นต้น 
ผลเปลือกแข็งมีกาบรปูถ้วย  ผลเปลือกแข็งเมลด็เดียว มีใบประดับท่ีแข็งและซ้อนกันเป็นรูปถ้วยรองรบั เช่น ผลก่อ โอ๊ค 
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ผลเปลือกแข็งเมลด็เดียว  ผลมีเปลือกแข็ง มีเมล็ด 1 เมลด็ ซึ่งมีไขมันและโปรตีนสูง เช่น มะมว่งหิมพานต์ เกาลดั เป็นต้น 
ผลมีเนื้อหนึ่งถงึหลายเมลด็  ผลสดที่มีผนงัผล (pericarp) อ่อนนุ่มทั้งหมด เมล็ดจะฝังอยู่ในเนื้อนุ่ม ๆ หรือ มีน้ าล้อมรอบ ตัวอย่างเช่น มะเขือเทศ องุ่น   
ผลเมลด็เดียวแข็ง   ผลสดที่มเีมล็ดเพยีงเมลด็เดียว ผนังผลชัน้ใน (endocarp) แข็งหุ้มสว่นของเมล็ดไว้ ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) เป็นเนื้อนุ่ม 
   เช่น มะมว่ง มะปราง พุทรา หรืออาจจะเป็นเส้นเหนยีว ๆ เช่น มะพร้าว เป็นต้น 
ผลรวม    ผลท่ีเกิดจากช่อดอกท้ังช่อเจรญิเบียดกันแน่นจนแลเห็นเป็นผลเดี่ยว ตัวอยา่งเช่น ขนุน สับปะรด ยอ มะเดื่อ 
ผลสด    ผลมีเนื้อนุ่ม 
ผลแห้ง    ผลท่ีเมื่อแกแ่ลว้มีเปลือกแห้ง แข็ง เปราะ หรือเหนียว  แบง่เป็น 2 ประเภท คือ พวกท่ีแก่แลว้เปลือกแตก กบัพวกท่ีแก่แล้ว 
   เปลือกไม่แตก 
ผลแห้งแก่แลว้แยกออกจากกนั  ผลแห้งที่เมื่อแก่แล้วไมแ่ตก แต่จะแยกเปน็ส่วน ๆ เป็นผลท่ีมาจากคารเ์พล (carpel) ท่ีเชื่อมติดกัน แต่เมื่อแกเ่ต็มที่ คารเ์พลจะ 
   แยกจากกัน เรียกวา่ ซีกผล (mericarp) แต่ละซีกผลมี 1 เมลด็ ได้แก่ พืชในวงศ์ผักชี ยี่หร่า   
ผลแห้งแตกกลางพู   ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  เมื่อแก่ผลจะแตกตามยาวตรง 
   กลางช่องหรือพู (locule) เช่น ทุเรียน ตะแบก อินทนิล 
ผลแห้งแตกตามรอยประสาน  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่แตกตามยาวตรงแนว
   ผนังกั้นช่องหรือพู (locule) เช่น กระเช้าสีดา 
ผลแห้งแตกแบบฝาเปดิ  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่จะแตกออกโดยมีฝาเปดิ 
    ตามแนวขวาง ผลชนิดนี้มีหลายเมล็ดหรอืจ านวนมาก เช่น หงอนไก่ บานไม่รูโ้รย 
ผลแห้งเมลด็ล่อน   ผลขนาดเล็ก มเีมลด็เดียว ผนังผล (pericarp) แห้ง บางและเหนยีว ไมเ่ชื่อมติดกับเมลด็ เช่น ผลบวัหลวง ทานตะวัน ซึ่งมกั 
    เรียกกันว่าเมลด็   
ฝักแตกแนวเดียว   ผลท่ีเกิดจาก 1 คารเ์พล หรืออาจมากกวา่ 1 คารเ์พลแตเ่ป็นคารเ์พลแยก (apocarpous)  ผลเมื่อแก่แตกตามรอยตะเข็บ 1  
    ด้าน มักแตกทางดา้นหลัง เช่น รัก เทียนแดง ส าโรง พุงทะลาย 
ฝักแตกแบบผักกาด   ผลเกดิจาก 2 คารเ์พล (carpel) ซึ่งติดกัน ภายในมี 2 ช่อง (locule)  เมื่อแก่แตกตามยาวออกเป็น 2 ซีก มีเมลด็ติดอยู่ท่ี 
    แกนกลาง เช่น ต้อยติ่ง ผักกาดตา่ง ๆ 
ฝักแบบถั่ว    ผลท่ีเกิดจาก 1 คารเ์พล (carpel) มักจะแตกตามรอยตะเข็บ 2 ด้าน เช่น ฝักกระถิน่ จามจุรี นนทรี ถั่วชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
ฝักหักข้อ    คล้ายฝักแบบถั่ว แต่มรีอยคอดรอบฝกัเปน็ข้อ ๆ ตลอดทั้งฝัก แต่ละข้อมี 1 เมลด็ เมื่อแก่จะหกัตามรอยคอด ตัวอย่างเช่น  
    เหนียวหมา 
พืชชายน้ า    พืชท่ีข้ึนอยู่ตามริม่ตลิง่ ชายน้ า ชายคลอง มีรากเจริญอยู่ใต้ดิน ล าต้นอาจเจรญิอยูใ่ต้ดิน หรือบางสว่นพ้นน้ า ใบและดอก 
    เจริญเหนือน้ า ตัวอยา่งพืชชายน้ าได้แก่ โสน พืชน้ ากลุม่นี้คล้ายกบัพืชโผลเ่หนือน้ า หรือบางชนดิกเ็ป็นท้ังพืชชายน้ าและ 
    พืชโผลเ่หนือน้ า เช่น กกบางชนดิ 
พืชใต้น้ า    พืชน้ าที่มกีารเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ าทั้งหมด รากอาจยึดหรือไมย่ึดกับพื้นดินใต้น้ า ส่วนต้นและใบจมอยู่ใตน้้ าดว้ย พืชใต้น้ าบาง 
    ชนิดอาจมีดอกและผลท่ีเจริญที่ผิวน้ าหรือเหนือน้ า  ตัวอย่างเช่น สนัตวาใบพาย สาหร่ายหางกระรอก 
พืชน้ า   พืชท่ีข้ึนอยู่ในน้ า พืชน้ าสามารถแบบออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชใต้น้ า (submerged plant) พืชโผล่เหนือน้ า (emerged  
    plant) พืชลอยน้ า (floating plant) และ พืชชายน้ า (marginal plant) 
พืชบก    พืชท่ีข้ึนอยู่บนดิน 
พืชโผลเ่หนือน้ า   พืชน้ าที่สว่นรากยึดกับดิน หรือโคลนตมใต้น้ า ล าต้นอาจอยู่ใตน้้ า หรือบางสว่นพ้นน้ าขึ้นมา ใบและดอกมกัจะชูข้ึนพ้นน้ า 
    เช่น บัวสาย บัวหลวง 
พืชลอยน้ า    พืชท่ีลอยอยู่ผิวน้ า รากไมส่ัมผสักบัดิน สว่นต้น ใบ และดอกเจริญปริ่มน้ าหรือเหนอืน้ า  มักจะเคลื่อนท่ีไปตามกระแสน้ าได ้
    อย่างอิสระ เช่น จอก แหน ผักตบชวา 
พืชอิงอาศัย   พืชท่ีเจริญเติบโตโดยเกาะอยูก่ับต้นไม้อื่น  โดยไม่อาศัยอาหารจากต้นท่ีเกาะอยู่ เช่น กล้วยไม้ และเฟริ์นบางชนิด 
มน    โคนใบโค้งมนเข้าหาก้านใบ 
มน    ปลายใบมน 
ม้วน    ปลายใบเปลี่ยนเป็นมือจับ 
มีขนครุย    มีเสน้ขนเลก็ ๆ หรือขนครุยตามขอบใบ 
มือเกาะ    เลื้อยพันโดยอาศัยมือเกาะ ซึ่งอาจจะเป็นใบหรือล าต้นทีเ่ปลี่ยนแปลงรูปรา่งไปเป็นเส้น เพื่อใช้ยดึหรือเกีย่วกันกับสิ่งอ่ืน เช่น  
    มือเกาะของพวงชมพู หรือต าลงึ 
ไม้ต้น   พืชท่ีมีเนื้อไม้ มลี าต้นสูงจากพื้นดินขึ้นมาแล้วจึงแตกกิ่งก้านอยู่ในระดบัสงู 
ไม้พุ่ม   พืชท่ีมีเนื้อไม้ แตกกิง่ก้านในระดบัใกล้กบัผิวดิน ท าใหดู้เป็นพุม่หรือเป็นกอ 
ไม้รอเลื้อย   พืชท่ีสามารถอยู่เปน็พุม่ได้ แต่ถ้ามีหลักอยู่ใกล้ ๆ ก็จะทอดเลื้อยไปมสีภาพเป็นไมเ้ลื้อย เช่น การเวก เฟื่องฟ้า มลุลี 
ไม้ล้มลกุ   พืชท่ีไม่มีเนื้อไม้ อาจมีอายสุั้น 1 ฤดูกาล หรือ 1-2 ปี เช่น ดาวเรือง แครอท หรืออาจมีอายยุืนหลายปี เช่น กล้วย พลบัพลึง 
ไม้เลื้อย   พืชท่ีไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง ต้องอาศัยหลักในการเลื้อยพัน ไมเ้ลื้อยมีทั้งที่มเีนื้อไม้ เช่น สะบา้ องุ่น  และที่ไม่มีเนื้อไม้ 
    เช่น  ต าลึง  พลดู่าง 
ยาวคลา้ยหาง   ปลายใบค่อย ๆ สอบเข้าหากัน แลว้เรยีวแหลมยื่นออกไปคล้ายหาง 
รอบข้อ    ลักษณะของใบท่ีไม่มกี้านใบ แต่สว่นโคนของแผ่นใบแผ่ออกโอบหุ้มล าต้นไว้ 
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รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ   กลีบเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ ติดอยู่ท่ีกึ่งกลางรังไข่ 
รังไข่ใต้วงกลีบ   รังไข่ติดอยู่ต่ ากวา่กลบีเลี้ยง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
รากยึดเกาะ   ใช้รากท่ีแตกออกมาจากข้อล าตน้ ส าหรบัเกาะกบัสิง่ค้ าจุน เช่น พลดู่าง ดีปลี พริกไทย 
รูปกงล้อ    กลีบดอกเชื่อมติดกันตรงโคนเป็นหลอดสัน้ ๆ ปลายแผก่ว้าง ตั้งฉากกบัหลอด เชน่ ดอกมะเขือ 
รูปกรวย    กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยหรือรูปแตร โดยมสี่วนโคนค่อนข้างแคบแลว้ผายออกกวา้งตอนปลาย เช่น ดอกผักบุง้ 
รูปกากบาท   ดอกท่ีมีกลีบดอก 4 กลบี เรียงตัวกันอยูเ่หมือนรูปกากบาท พบในพืชวงศ์ผักกาด เช่น ดอกผักกวางตุ้ง เป็นต้น 
รูปขอบขนาน   ใบมีขอบสองข้างขนานกัน ความยาวเป็นสองหรือสามเท่าของความกวา้ง เช่น ใบกล้วย ใบมะขาม เป็นต้น 
รูปเข็ม    ใบเรยีวแหลมเหมือนเข็ม เช่น ใบสนสองใบ สนสามใบ เปน็ต้น 
รูปไข่     ใบท่ีมีสว่นกว้างท่ีสดุอยู่ต่ ากวา่กึง่กลางใบ  มีความยาวเป็นสามสว่น ความกวา้งสองส่วน 
รูปไข่กลบั    ใบคล้ายใบรปูไข่ แต่กลบักันโดยสว่นท่ีกว้างท่ีสุดอยูเ่หนือกึง่กลางใบ 
รูปคนโฑ    กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด โดยครึง่ล่างของหลอดพองออก แลว้ครึ่งบนค่อย ๆ แคบลงไปจนถึงปลายหลอด 
รูปเคียว    ใบรูปรา่งคล้ายเคยีวหรือเสีย้วพระจันทร์ 
รูปเงีย่งใบหอก   โคนใบคล้ายฐานของหัวลูกศร แต่กางออกไปดา้นข้าง เช่น ใบผักบุง้ 
รูปเงีย่งใบหอก   ใบรูปรา่งเหมือนหัวลูกศร แต่ฐานสองข้างจะกางออกท ามุมประมาณ 90 องศากับแกน เช่น ใบของต้นขาเขียด 
รูปเงีย่งลูกศร   โคนใบมีรปูร่างคล้ายฐานของหัวลกูศร  ตัวอย่างเช่น ใบบอน 
รูปช้อน    ใบมีรปูร่างคลา้ยช้อนหรือใบพาย ปลายมนกว้าง ค่อย ๆ เรยีวสอบมาทางโคนใบ 
รูปดอกกลว้ยไม ้  เป็นรปูแบบของดอกท่ีพบในพืชจ าพวกกล้วยไม้ ประกอบดว้ยกลบีเลี้ยง 3 กลีบ ซึง่ในกลว้ยไม้บางชนดิกลบีเลี้ยงท้ังหมดมี 
      ลักษณะคลา้ยกัน แต่ในบางชนดิจะมีลกัษณะตา่งกัน โดยแยกเป็นกลบีเลีย้งบน (dorsal sepal) และกลบีเลีย้งด้านข้าง (lateral 
    sepal) กลีบดอก 3 กลีบ ประกอบด้วยกลบีดอกด้านข้าง (lateral petal) 2 กลีบ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน และกลบีดอกอีก 1  
     กลีบซึ่งมลีักษณะที่แตกตา่งออกไปอย่างชัดเจน เรยีกว่า กลีบปาก (lip)  
รูปดอกเข็ม   กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดเลก็ยาว ปลายแผก่ว้างเป็นกลีบ ๆ เช่น ดอกเข็ม เป็นต้น 
รูปดอกถัว่    เป็นรปูแบบของดอกท่ีพบในพืชจ าพวกถัว่ ลักษณะคลา้ยปีกผีเสื้อ ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ คือ กลีบกลางใหญ่ เรียกว่า 
   standard เรียงอยู่วงนอกสดุ กลบีข้างหนึง่คู่ เรยีกว่า wings และมีกลีบคู่ล่างเชื่อมติดกันเป็นกระโดง เรยีกว่า keel 
รูปติ่งหู    โคนใบท่ีมีติ่งสองข้างยื่นออกมาคล้ายติ่งหู เช่น ใบรัก 
รูปไต    ใบรูปรา่งคล้ายไตหรือเมล็ดถัว่ด า มักจะตดิกับก้านใบตรงรอยเว้าเป็แอง่ลกึด้านข้าง 
รูปแถบ    ใบยาวและแคบ  มคีวามยาวอย่างน้อย 8 เท่าของความกว้าง   ขอบใบท้ังสองด้านค่อนข้างขนานกัน เช่น ใบหญ้าต่าง ๆ 
รูปโถ    กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด โดยครึง่ล่างของหลอดพองออก แลว้ครึ่งบนค่อย ๆ แคบลงไปจนถึงปลายหลอด 
รูปใบหอก     ใบท่ีมีสว่นท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ต่ ากวา่กึง่กลางใบ ค่อย ๆ แคบสูป่ลายใบ ความยาวอย่างน้อยเป็นสามเท่าของความกวา้ง 
รูปใบหอกกลบั   ใบคล้ายรูปใบหอก แต่กลับกันโดยปลายใบกว้าง แล้วเรียวสอบสูโ่คนใบ 
รูปปากเปิด   กลีบดอกเชื่อมติดกันท่ีโคน ปลายแยกเปน็ 2 ส่วนไมเ่ท่ากัน โดยมากส่วนบนมกัแยกเป็น 3 แฉก และสว่นล่างมกัเป็น 2 แฉก 
   ตัวอย่างเช่น ดอกโหระพา กะเพรา ฤาษผีสม 
รูประฆัง    กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง โคนจะมนกลมและปากระฆังผายออกเป็นแฉกของกลีบ เช่น ดอกบานบุรี ร าเพย   
รูปรี     ใบท่ีสว่นกลางกวา้งท่ีสุดและเรยีวไปหาหวัท้าย 
รูปลิ้น    กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่เป็นแผ่น 1 แผ่น รูปร่างเป็นแถบแบบเข็มขัด หรือคลา้ยรปูลิ้น 
รูปลิ่ม    โคนใบเรยีวสอบมาหาก้านใบตรง ๆ แล้วจรดกันคล้ายรปูลิ่ม 
รูปลิ่มแคบ    ใบสอบแคบจากโคนใบไปปลายใบ ปลายแหลม เช่น ใบว่านหางจระเข้ 
รูปวงกลม    ใบมีรปูร่างคลา้ยวงกลม 
รูปสามเหลี่ยม   ใบมีรปูร่างคลา้ยรปูสามเหลีย่มด้านเท่า มีความกวา้งและความยาวใกลเ้คยีงกัน 
รูปสีเ่หลีย่มข้าวหลามตัด  ใบมีรปูร่างคลา้ยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มุมท่ีอยู่ทะแยงกันเท่ากัน 
รูปหัวใจ    โคนใบลกัษณะคล้ายฐานของรูปหวัใจ เชน่ ใบพวงชมพู ใบจิงจ้อ เปน็ต้น 
รูปหัวใจ    ใบรูปรา่งคล้ายหวัใจ 
รูปหัวลูกศร   ใบรูปสามเหลีย่มซึง่ฐานโค้งเรียวลงไปทีมุ่มท้ังสองข้างของโคนใบ เช่น ใบผักตบไทย 
เรียบ    ขอบใบเรยีบสม่ าเสมอ ไม่มีรอยเว้าหรือนนูหรือหยัก 
เรียวแหลม    ปลายแหลมแต่ตรงปลายใบคอดเว้าเลก็นอ้ย 
ลักษณะวิสยั  รูปร่างลักษณะโดยท่ัว ๆ ไปของพืชท่ีปรากฏใหเ้ห็นในสภาพธรรมชาต ิเช่น เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ถา 
ลักษณะวิสยัอ่ืน ๆ  พืชบางกลุ่มมีลักษณะวสิัยท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีท าให้แยกออกจากพืชกลุม่อื่นได้ชัดเจน  ได้แก่ ไผ่ เฟิรน์ ปาลม์ กลว้ยไม้ 
ล าต้น    ส่วนแกนของพืช ประกอบดว้ยข้อ ปล้อง ตา นอกจากจะเป็นท่ีตดิของใบและดอกแล้ว ล าต้นอาจเปลี่ยนรูปรา่งและหน้าที่ไปได้ 
    ซึ่งมีท้ังล าต้นเหนือดินและล าตน้ใต้ดิน 
ล าต้นเกี่ยวพัน   ใช้ส่วนของล าต้นในการเลื้อยพันโดยไม่มอีวัยวะพเิศษ 
ล าต้นใต้ดิน   ล าต้นที่เจรญิอยู่ใต้ดนิ ซึ่งจะมีรปูร่างลักษณะเปลีย่นแปลงไป เพื่อท าหนา้ที่สะสมอาหาร 
วงกลีบดอก   ชั้นของกลีบท่ีอยู่ถัดจากวงกลีบเลี้ยงเข้ามา โดยมากมักมีสีสวยงาม อาจแยกกันเป็นกลีบ ๆ  หรือเชื่อมติดกันท่ีโคน เรียกส่วนท่ี
   ติดกันนี้ว่า ‘หลอดกลีบดอก (corolla tube)’ และส่วนปลายท่ีแยกออกจากกันเป็นกลีบ เรียกว่า ‘แฉกกลีบดอก (corolla lobe)’ 
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วงกลีบเลี้ยง   ชั้นของกลีบซึ่งอยู่วงนอกสุดของดอก ท าหน้าท่ีห่อหุ้มหรือปกคลุมส่วนอ่ืนของดอกขณะที่ดอกยังตูมอยู่ ส่วนมากมีสีเขียวหรือ 
   สีอ่ืนซึ่งไม่สดสวยสะดุดตาเหมือนกับกลีบดอก กลีบเลี้ยงอาจแยกกันเป็นกลีบ ๆ หรือเชื่อมติดกันท่ีโคน เรียกส่วนท่ีติดกันนี้ว่า 
   ‘หลอดกลีบเลี้ยง (calyx tube)’ และส่วนปลายท่ีแยกกันเป็นกลีบ ๆ เรียกว่า ‘แฉกกลีบเลี้ยง (calyx lobe)’ 
วงเกสรเพศผู้   ชั้นของเกสรเพศผู้ ซึ่งประกอบดว้ยเกสรเพศผู้ (stamen) จ านวนแตกต่างกันออกไป  เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย อับเรณู  
    (anther) ซึ่งมีละอองเรณู (pollen grain) อยู่ภายใน และกา้นชูอับเรณู (filament) เป็นท่ีติดของอับเรณ ู
วงเกสรเพศเมยี   ชั้นของเกสรเพศเมยี ประกอบดว้ยเกสรเพศเมยี (pistil)  เกสรเพศเมยีนี้เกิดมาจากคาร์เพล (carpel) ท่ีพัฒนามาจากใบ  
    ท่ีขอบของแต่ละคาร์เพลจะมีออวุล (ovule) ติดอยู่  เมื่อคารเ์พลมาเชื่อมติดกัน แนวท่ีออวุลติดอยู่เรียกว่า พลาเซนตา 
    (placenta) เกสรเพศเมียท่ีมี 1 คาร์เพล เป็นเกสรเพศเมียเดีย่ว (simple pistil) เกสรเพศเมยีท่ีประกอบด้วย 2 คาร์เพลข้ึนไป 
   เรียก เกสรเพศเมียประกอบ (compound pistil) ซึ่งอาจอยู่แยกกันเป็นอัน ๆ เรยีกว่า คาร์เพลแยก (apocarpous) หรืออาจ 
   เชือ่มติดกัน เรียกวา่ คารเ์พลเชื่อม (syncarpous) ลักษณะของการเชื่อมอาจจะตดิกันท้ังหมดหรือติดกนัเพียงบางสว่น   
    ในเกสรเพศเมยีท่ีมคีารเ์พลเชื่อมนี้ รงัไข่อาจมี 1 ช่อง (locule) หรือมากกว่า 
       เกสรเพศเมีย ประกอบดว้ย ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) มีรูปรา่งตา่ง ๆ กัน ท าหน้าท่ีรับหรือจับละอองเรณู โดยมากจะมี 
    ขนเล็ก ๆ หรือน้ าหวาน หรือน้ าเมือกเหนยีว ช่วยให้ละอองเรณูติดไดง้่ายข้ึน  ก้านเกสรเพศเมยี (style)  ลักษณะเป็นเส้น 
    หลอดหรือแท่ง เชื่อมต่อระหว่างยอดเกสรเพศเมียกับรงัไข่  รังไข่ (ovary) มีออวุล (ovule) อยู่ภายใน จ าแนกได้เป็น 3 ชนิด 
    คือ 1. รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ติดอยู่สงูกว่ากลีบเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้  2. รังไข่กึ่งใตว้งกลีบ  
    (half-inferior ovary) กลีบเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ ติดอยู่ท่ีกึง่กลางรังไข่  3. รังไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary) รังไข่ติด 
    อยู่ต่ ากว่ากลบีเลีย้ง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
รังไข่เหนือวงกลบี   รังไข่ติดอยู่สงูกว่ากลบีเลีย้ง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
เว้าตื้น    ปลายใบมนที่เว้าหยักลงตรงกลาง (รอยหยักอาจแหลมหรือป้านก็ได้) 
เว้าบุ๋ม    ปลายใบท่ีกวา้ง ๆ มนหรือตัดตรง และมรีอยเวา้ตื้น ๆ ตรงกลาง 
เว้าลึก    ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘ประมาณครึ่งหนึ่ง’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
เวยีน    ใบเรยีงเวยีนเป็นเกลยีวไปรอบกิง่หรือล าต้น เช่น เข็มปัตตาเวยี พู่ระหง รสสุคนธ์  เป็นต้น 
สลบั    ใบเรยีงสลบัข้างกันไปบนกิ่ง ท่ีข้อเดยีวกันบนกิง่จะมีใบเพียง 1 ใบ 
สลบัระนาบเดียว   ใบเรยีงสลบัอยูส่องข้างของแกนกลางและอยู่ในระนาบเดียวกนัท้ังหมด เช่น ใบแสยก เป็นต้น 
สอบเรยีว    โคนใบท่ีค่อย ๆ เรียวสอบลงมาคล้ายกา้นใบมคีรีบ 
หยัก    ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘น้อยกว่าครึ่งหนึง่’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
หยักซีฟ่ัน    ขอบใบจักตื้น ๆ รอยจักแตล่ะอันจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับขอบใบ ท าให้ปลายท่ีเปน็มุมแหลมชี้ออกไปทางขอบใบ ตวัอย่างเชน่ 
    ใบบวัสายชนดิดอกสีขาว 
หยักเป็นไม่ระเบียบ   ขอบใบท่ีไม่เรยีบร้อย มีรอยเวา้ ๆ แหว่ง ๆ ไม่เป็นระเบยีบคล้ายกับรอยถูกแทะ 
หยักมน    ขอบใบหยกัเป็นโค้งเลก็ ๆ ต่อเนื่องกัน 
หยักลึก    ขอบใบเว้าลกึลงไปจนถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
หัวใจกลบั    ปลายใบท่ีเวา้ลกึตรงกลางในลกัษณะเหมอืนฐานของรูปหวัใจ 
หัวแบบเผือก    ล าต้นใต้ดินท่ีเจริญตัง้ตรง มีข้อและปล้องเห็นชัดเจน มีใบเกลด็เป็นแผ่นบาง ๆ คลมุอยู่ท่ีบรเิวณข้อ  ตรงยอดมีตาที่เจริญใหใ้บ  
   (spical bud) เช่น แห้วจีน หัวเผือก 
หัวแบบมันฝรัง่  เป็นส่วนปลายของล าต้นที่อยู่ใต้ดนิซึ่งพองออกจนมีลกัษณะเป็นหวั ข้อไม่เรียงเป็นวงรอบเหมือนหัวแบบเผือก (corm) ท่ีข้อไม่ 
    มีใบเกลด็หุ้ม และไม่มีราก แตม่ีกลุม่ตาอยู่ตรงรอยบุ๋มของล าต้น เช่น มันฝรัง่ 
หัวแบบหัวหอม   ล าต้นใต้ดินมีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือรูปไข่  ประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นล าต้น ซึ่งมีตาที่ก าลังเจรญิ (active bud)  มีใบเกล็ดหนา 
     และอวบ  เพราะมีอาหารสะสมหุ้มซ้อนเปน็ชั้น ๆ เช่น หัวหอม กระเทียม 
เหง้า    ล าต้นใต้ดินท่ีเจริญทอดไปตามแนวระดับ  แตกแขนงได้มาก และมีรูปรา่งไมแ่น่นอน ส่งใบข้ึนมาเหนือดิน ส่วนท่ีอยู่ใต้ดินเหน็ 
    ข้อ ปล้อง ชัดเจน  ท่ีข้อมีใบเกลด็ (scale leaf) หุ้มตา และมกัจะพบรากพิเศษท่ีข้อด้วย เช่น ข่า ขิง เหง้าพุทธรกัษา 
แหลม    ขอบใบท้ังสองด้านสอบเข้าชนกนัท่ีปลาย โดยด้านข้างของปลายนี้ตดัตรงหรือโค้งนูนเลก็น้อย 
แหลมเข็ม มีรยางค์แข็ง  ปลายใบท่ียาวและแหลมคล้ายเข็ม 
achene   ผลขนาดเล็ก มเีมลด็เดียว  ผนังผล (pericarp) แห้ง บางและเหนยีว ไมเ่ชื่อมติดกบัเมล็ด เช่น ผลบัวหลวง ทานตะวัน ซึ่งมกั 
    เรียกกันว่าเมลด็   
acicular   ใบเรยีวแหลมเหมือนเข็ม เช่น ใบสนสองใบ สนสามใบ เปน็ต้น 
acorn   ผลเปลือกแข็งเมลด็เดียว มีใบประดับท่ีแข็งและซ้อนกันเป็นรูปถ้วยรองรบั เช่น ผลก่อ โอ๊ค 
acuminate    ปลายแหลมแต่ตรงปลายใบคอดเว้าเลก็นอ้ย 
acute   ขอบใบท้ังสองด้านสอบเข้าชนกนัท่ีปลาย โดยด้านข้างของปลายนี้ตดัตรงหรือโค้งนูนเลก็น้อย 
aggregate fruit  ผลท่ีเกิดจากดอกเดี่ยวที่มเีกสรเพศเมยี (pistil) จ านวนมาก และเกสรเพศเมยีเหลา่นั้นแยกจากกันโดยเด็ดขาด (apocarpous)  
    รังไข่แต่ละอันจะเจรญิเป็นผลเดี่ยว 1 ผล อยู่รวมบนแกนเดียวกัน โดยเบียดติดกนัเป็นกลุม่หรือกระจุกจนดคูลา้ย ๆ กับว่า 
   เป็นผลเดีย่ว เช่น สตรอเบอรี่ น้อยหน่า การเวก 
alternate   ใบเรยีงสลบัข้างกันไปบนกิ่ง ท่ีข้อเดยีวกนับนกิง่จะมีใบเพียง 1 ใบ 
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ament   ช่อดอกท่ีมีแกนช่อยาวไม่จ ากัด ดอกย่อยมีจ านวนมาก มักจะมีเพศเดยีว กา้นดอกย่อยสั้นหรือไม่มเีลย ไม่มีกลีบดอก  
    โดยท่ัวไปช่อจะเกิดบนกิง่ห้อยลง เช่น หปูลาช่อน หางกระรอกแดง เป็นต้น 
androecium  ชั้นของเกสรเพศผู้ ซึ่งประกอบดว้ยเกสรเพศผู้ (stamen) จ านวนแตกต่างกันออกไป  เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย อับเรณู  
    (anther) ซึ่งมีละอองเรณู (pollen grain) อยู่ภายใน และกา้นชูอับเรณู (filament) เป็นท่ีติดของอับเรณ ู
aquatic plant   พืชท่ีข้ึนอยู่ในน้ า พืชน้ าสามารถแบบออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชใต้น้ า (submerged plant) พืชโผล่เหนือน้ า (emerged  
    plant) พืชลอยน้ า (floating plant) และ พืชชายน้ า (marginal plant) 
aristate   ปลายใบท่ียาวและแหลมคล้ายเข็ม 
attenuate   โคนใบท่ีค่อย ๆ เรียวสอบลงมาคล้ายกา้นใบมคีรีบ 
auriculate   โคนใบท่ีมีติ่งสองข้างยื่นออกมาคล้ายติ่งหู เช่น ใบรัก 
berry   ผลสดที่มีผนงัผล (pericarp) อ่อนนุ่มทั้งหมด เมล็ดจะฝังอยู่ในเนื้อนุ่ม ๆ หรือ มีน้ าล้อมรอบ ตัวอย่างเช่น มะเขือเทศ องุ่น   
bilabiate   กลีบดอกเชื่อมติดกันท่ีโคน ปลายแยกเปน็ 2 ส่วนไมเ่ท่ากัน โดยมากส่วนบนมกัแยกเป็น 3 แฉก และสว่นล่างมกัเป็น 2 แฉก 
   ตัวอย่างเช่น ดอกโหระพา กะเพรา ฤาษผีสม 
Bipinnate    มีแกนกลาง (rachis) แตกแขนงออกเป็นชั้นท่ีสอง แล้วจงึมีใบย่อย เช่น ใบจามจุรี ใบหางนกยูง 
bulb   ล าต้นใต้ดินมีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือรูปไข่  ประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นล าต้น ซึ่งมีตาที่ก าลังเจรญิ (active bud)  มีใบเกล็ดหนา 
     และอวบ  เพราะมีอาหารสะสมหุ้มซ้อนเปน็ชั้น ๆ เช่น หัวหอม กระเทียม 
calyx   ชั้นของกลีบซึง่อยูว่งนอกสุดของดอก ท าหน้าที่ห่อหุ้มหรือปกคลมุสว่นอ่ืนของดอกขณะที่ดอกยังตูมอยู่ ส่วนมากมสีีเขียวหรอื 
   สีอ่ืนซึ่งไมส่ดสวยสะดดุตาเหมือนกบักลีบดอก กลบีเลี้ยงอาจแยกกันเป็นกลีบ ๆ หรือเชื่อมติดกันท่ีโคน เรียกสว่นท่ีติดกันนีว้่า 
   ‘หลอดกลบีเลี้ยง (calyx tube)’ และสว่นปลายท่ีแยกกนัเปน็กลบี ๆ เรียกวา่ ‘แฉกกลีบเลีย้ง (calyx lobe)’ 
campanulate  กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง โคนจะมนกลมและปากระฆังผายออกเป็นแฉกของกลีบ เช่น ดอกบานบุรี ร าเพย   
capitulum   1. ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยมารวมกันแน่นเปน็กระจุก กา้นดอกย่อยสั้นหรือไมม่ีเลย เรียงตวักันแนน่บนแกนช่อดอก (rachis)  
   ท่ีหนาและสั้น ท าให้เห็นช่อดอกเป็นกระจุกคล้ายดอกเดีย่ว เช่น บานไม่รูโ้รย ผกากรอง กระถิน และพู่ชมพู เป็นต้น 
    2. ช่อดอกของพืชในวงศ์ Asteraceae เปน็ช่อดอกท่ีมีแกนกลางหดสั้นเข้ามาจนมลีักษณะแผก่วา้ง ดอกย่อยเรียงเบียดกัน 
   แน่น อาจมีก้านสั้นมากหรือไม่มี  ดอกย่อยมี 2 ชนิด คือ ดอกวงนอก (ray flower) ซึ่งอยู่รอบนอก มีกลีบดอกเชื่อมตดิกันท่ี
   โคน ลกัษณะคล้ายหลอด ปลายแผเ่ป็นแผ่นคล้ายลิ้น มกีลบีเดียว อาจเปน็ดอกสมบูรณเ์พศ หรือดอกเพศเมีย หรือดอกท่ีเปน็ 
   หมันก็ได้  สว่นดอกย่อยท่ีอยู่บรเิวณกลางช่อดอก เรยีกว่า ดอกกลาง (disc flower) โดยมากเป็นดอกสมบูรณเ์พศ มกีลบีดอก 
   เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเปน็แฉก มเีกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูเชื่อมตดิกันโอบหุ้มส่วนของก้านเกสรเพศเมยีไว ้
   ยอดเกสรเพศเมยีแยกเป็น 2 แฉก ตัวอยา่งเช่น ดอกทานตะวัน ดาวเรือง ดาวกระจาย 
caryopsis   ผลเมลด็เดียวที่มีผนังผล (pericarp) เชื่อมติดกบัเมลด็ โดยมากหมายถงึผลของพชืวงศ์หญ้า เชน่ ข้าวโพด ข้าว ลกูเดือย 
catkin   ช่อดอกท่ีมีแกนช่อยาวไม่จ ากัด ดอกย่อยมีจ านวนมาก มักจะมีเพศเดยีว กา้นดอกย่อยสั้นหรือไม่มเีลย ไม่มีกลีบดอก  
    โดยท่ัวไปช่อจะเกิดบนกิง่ห้อยลง เช่น หปูลาช่อน หางกระรอกแดง เป็นต้น 
caudate   ปลายใบค่อย ๆ สอบเข้าหากัน แลว้เรยีวแหลมยื่นออกไปคล้ายหาง 
ciliate   มีเสน้ขนเลก็ ๆ หรือขนครุยตามขอบใบ 
cincinnus   ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกด้านเดียวของแกน ท าให้ช่อดอกม้วนขด เชน่ ช่อดอกหญ้างวงช้าง 
circumscissile capsule  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่จะแตกออกโดยมีฝาเปดิ 
    ตามแนวขวาง ผลชนิดนี้มีหลายเมล็ดหรอืจ านวนมาก เช่น หงอนไก่ บานไม่รูโ้รย 
cirrate   ปลายใบเปลี่ยนเป็นมือจับ 
cleft   ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘ประมาณครึ่งหนึ่ง’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
climber   พืชท่ีไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เอง ต้องอาศัยหลักในการเลื้อยพัน ไมเ้ลื้อยมีทั้งที่มเีนื้อไม้  เช่น  สะบ้า  องุ่น  และที่ไม่มีเนื้อไม้ 
    เช่น  ต าลึง  พลดู่าง 
climbing root   ใช้รากท่ีแตกออกมาจากข้อล าตน้ ส าหรบัเกาะกบัสิง่ค้ าจุน เช่น พลดู่าง ดีปลี พริกไทย 
compound dichasium  ช่อดอกรวมซึ่งการเจรญิของแกนช่อดอกมีขีดจ ากดั แต่จะแตกแขนงออกทางด้านข้างเป็นช่อดอกย่อย ๆ แบบช่อกระจุก ท าให้ 
   เห็นเปน็ช่อกลมใหญ่ เช่น ช่อดอกเข็ม เปน็ต้น 
compound leaf   ใบท่ีมีแผ่นใบมากกว่าหนึง่แผ่นบนก้านใบแต่ละก้าน  เรยีกแผ่นใบเหล่านีว้่าใบย่อย (leaflet) ใบประกอบมีหลายชนดิ ได้แก่  
    ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบประกอบแบบขนนก 
compound umbel  ช่อดอกแบบซี่ร่มทีเ่กดิซ้อนกันมากกวา่หนึ่งชั้น  
cordate   โคนใบลกัษณะคล้ายฐานของรูปหวัใจ เชน่ ใบพวงชมพู ใบจิงจ้อ เปน็ต้น 
cordate   ใบรูปรา่งคล้ายหวัใจ 
corm    ล าต้นใต้ดินท่ีเจริญตัง้ตรง มีข้อและปล้องเห็นชัดเจน มีใบเกลด็เป็นแผ่นบาง ๆ คลมุอยู่ท่ีบรเิวณข้อ ตรงยอดมีตาท่ีเจรญิให้ใบ  
   (spical bud) เช่น แห้วจีน หัวเผือก 
corolla   ชั้นของกลีบท่ีอยู่ถัดจากวงกลบีเลี้ยงเข้ามา โดยมากมักมสีสีวยงาม อาจแยกกันเป็นกลบี ๆ หรือเชื่อมติดกนัท่ีโคน เรียกสว่นท่ี
   ติดกันนีว้่า ‘หลอดกลีบดอก (corolla tube)’ และส่วนปลายท่ีแยกออกจากกันเป็นกลีบ เรียกวา่ ‘แฉกกลีบดอก (corolla lobe)’ 
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corymb   ช่อดอกท่ีมีแกนยาว ดอกย่อยออกสลบัท้ังสองข้างของแกน โดยดอกท่ีอยูล่่างสุดมกี้านยาวท่ีสุด และลดหลั่นกันไปเป็นล าดบั 
   ท าให้ดอกย่อยทุกดอกข้ึนไปอยู่ในระดบัเดียวกันหมด โดยลกัษณะของปลายช่อดอกอาจจะตัดตรงหรือโคง้มน การบานจะเริ่ม
   จากดอกท่ีอยู่นอกสุดเข้าไปหากลางช่อ เช่น ช่อดอกข้ีเหล็ก ช่อดอกหางนกยงูฝรั่ง เป็นต้น 
creeping     ล าต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากออกจากข้อยึดตดิกบัผิวดิน เช่น ผักบุง้ 
crenate   ขอบใบหยกัเป็นโค้งเลก็ ๆ ต่อเนื่องกัน 
cruciform   ดอกท่ีมีกลีบดอก 4 กลบี เรียงตัวกันอยูเ่หมือนรูปกากบาท พบในพืชวงศ์ผักกาด เช่น ดอกผักกวางตุ้ง เป็นต้น 
cuneate   โคนใบเรยีวสอบมาหาก้านใบตรง ๆ แล้วจรดกันคล้ายรปูลิ่ม 
cuspidate   ปลายใบท่ีสองข้างมนและตรงกลางเป็นยอดแหลมตรงข้ึนไปเป็นติ่งแข็งสั้น ๆ 
decumbent   ล าต้นทอดนอนแต่ชูส่วนปลายข้ึน เช่น ไมยราบ โคกกระสุน   
decussate   แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน และใบท่ีข้อหนึ่งจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับใบท่ีข้อถัดไปเสมอ เช่น ใบเข็ม เป็นต้น 
deltoid   ใบมีรปูร่างคลา้ยรปูสามเหลีย่มด้านเท่า มีความกวา้งและความยาวใกลเ้คยีงกัน 
dentate   ขอบใบจักตื้น ๆ รอยจักแตล่ะอันจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับขอบใบ ท าให้ปลายท่ีเปน็มุมแหลมชี้ออกไปทางขอบใบ ตวัอย่างเชน่ 
    ใบบวัสายชนดิดอกสีขาว 
distichous   ใบเรยีงสลบัอยูส่องข้างของแกนกลางและอยู่ในระนาบเดียวกนัท้ังหมด เช่น ใบแสยก เป็นต้น 
divided   ขอบใบเว้าลกึลงไปจนถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
drupe   ผลสดที่มเีมล็ดเพยีงเมลด็เดียว ผนังผลชัน้ใน (endocarp) แข็งหุ้มสว่นของเมล็ดไว้ ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) เป็นเนื้อนุ่ม 
   เช่น มะมว่ง มะปราง พุทรา หรืออาจจะเป็นเส้นเหนยีว ๆ เช่น มะพร้าว เป็นต้น 
dry fruit   ผลท่ีเมื่อแกแ่ลว้มีเปลือกแห้ง แข็ง เปราะ หรือเหนียว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พวกท่ีแก่แล้วเปลือกแตก กับพวกท่ีแก่แลว้ 
   เปลือกไม่แตก 
elliptic   ใบท่ีสว่นกลางกวา้งท่ีสุดและเรยีวไปหาหวัท้าย 
emarginate  ปลายใบมนที่เว้าหยักลงตรงกลาง (รอยหยักอาจแหลมหรือป้านก็ได้) 
emerged plant  พืชน้ าที่สว่นรากยึดกับดิน หรือโคลนตมใต้น้ า ล าต้นอาจอยู่ใตน้้ า หรือบางสว่นพ้นน้ าขึ้นมา ใบและดอกมกัจะชูข้ึนพ้นน้ า 
    เช่น บัวสาย บัวหลวง 
entire   ขอบใบเรยีบสม่ าเสมอ ไม่มีรอยเว้าหรือนนู 
epiphyte    พืชท่ีเจริญเติบโตโดยเกาะอยูก่ับต้นไม้อื่น    โดยไม่อาศัยอาหารจากต้นท่ีเกาะอยู ่เช่น กล้วยไม้ และเฟิร์นบางชนิด 
erose   ขอบใบท่ีไม่เรยีบร้อย มีรอยเวา้ ๆ แหว่ง ๆ ไม่เป็นระเบยีบคล้ายกับรอยถูกแทะ 
even-pinnate  มีใบย่อยสองใบอยู่ท่ีปลายของแกนกลาง (rachis) เช่น ใบกระถิ่น ใบลิ้นจี่ ใบเงาะ 
falcate   ใบรูปรา่งคล้ายเคยีวหรือเสีย้วพระจันทร ์
fleshy fruit   ผลมีเนื้อนุ่ม 
floating plant    พืชท่ีลอยอยู่ผิวน้ า รากไมส่ัมผสักบัดิน สว่นต้น ใบ และดอกเจริญปริ่มน้ าหรือเหนอืน้ า  มักจะเคลื่อนท่ีไปตามกระแสน้ าได้ 
    อย่างอิสระ เช่น จอก แหน ผักตบชวา 
flower   ส่วนของแกนล าต้นที่ยื่นออกไปท าหน้าท่ีสร้างอวัยวะสืบพันธ์ุ  ใช้ในการสืบพันธ์ุแบบอาศยัเพศ อาจเกิดทีป่ลายยอดของล าต้น 
   หรือกิ่ง หรือเกดิที่ซอกใบ  ดอกประกอบด้วย 4 ส่วน เรียงเป็นวงอยูบ่นฐานดอก (receptacle) ซึ่งอยู่ท่ีปลายก้านดอก 
    (peduncle)  วงนอกสดุคือ ‘วงกลบีเลี้ยง (calyx)’ ประกอบดว้ย ‘กลบีเลีย้ง (sepal)’ ถัดเข้าไปเป็น ‘วงกลีบดอก (corolla)’  
    ประกอบดว้ย ‘กลบีดอก (petal)’ จากนั้นเป็น ‘วงเกสรเพศผู้ (androecium)’ ประกอบด้วย ‘เกสรเพศผู้ (stamen)’ และชั้นในสุด 
    เป็น ‘วงเกสรเพศเมยี (gynoecium)’ ประกอบดว้ย ‘เกสรเพศเมยี (pistil)’ 
       ดอกท่ีมีครบท้ัง 4 วงนี้เรยีกว่า ‘ดอกสมบูรณ์ (complete flower)’ ดอกท่ีขาดวงใดวงหนึง่ไปเรียกวา่ ‘ดอกไมส่มบรูณ์  
    (incomplete flower)’ ส่วนดอกท่ีมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในดอกเดยีวกัน เรียกวา่ ‘ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower 
    หรือ hermaphrodite)’ ดอกท่ีขาดเพศหนึง่เพศใดไป เรยีกว่า ‘ดอกเพศเดียว (unisexual)  ซึ่งอาจจะเป็น ‘ดอกเพศผู้  
    (staminate flower)’ คือดอกท่ีมแีต่เกสรเพศผู้ หรือ ‘ดอกเพศเมยี (pistillate flower)’ คือดอกท่ีมีแตเ่กสรเพศเมยี 
follicle   ผลท่ีเกิดจาก 1 คารเ์พล หรืออาจมากกวา่ 1 คารเ์พลแตเ่ป็นคารเ์พลแยก (apocarpous)  ผลเมื่อแก่แตกตามรอยตะเข็บ 1  
    ด้าน มักแตกทางดา้นหลัง เช่น รัก เทียนแดง ส าโรง พุงทะลาย 
fruit   เจริญมาจากรังไข่หลังจากท่ีดอกได้รับการปฏสินธิ (fertilization)  ออวุล (ovule) ภายในรงัไข่เจริญเป็นเมลด็  เปลือกและเนือ้ 
    ของผล ซึ่งเรียกวา่ ‘ผนังผล (pericarp)’ โดยปกติแล้วเจริญมาจากผนังของรังไข่ รวมทั้งบางสว่นของดอกท่ีอาจจะเจริญข้ึนมา 
    พร้อมกัน เช่น กลบีเลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้  แต่มีผลบางชนิดที่เนือ้ผลเจริญมาจากสว่นอ่ืน ได้แก่ ฐานดอกท่ี 
    เชื่อมติดกับกลบีเลีย้งและกลบีดอกเป็นรปูถ้วย เช่น แอปเปิล หรือจากเปลือกเมลด็ชั้นนอก เช่น เงาะ ทุเรยีน ล าไย  
         ผนังผล (pericarp) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ผนังผลชั้นนอก (exocarp) ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) และผนังผล 
    ชั้นใน (endocarp)  โดยท่ัวไปภายในผลจะมีเมล็ด  แต่หากผลนั้นเกิดจากรงัไข่ท่ีไม่ได้รับการปฏสินธิ ภายในผลจะไม่มเีมลด็ 
    เรียกผลแบบนีว้่า ‘ผลลม (parthenocarpic fruit)’ 
funnelform   กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวยหรือรูปแตร โดยมสี่วนโคนค่อนข้างแคบแลว้ผายออกกวา้งตอนปลาย เช่น ดอกผักบุง้ 
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gynoecium   วงเกสรเพศเมยี ประกอบดว้ยเกสรเพศเมีย (pistil)  เกสรเพศเมียนีเ้กดิมาจากคาร์เพล (carpel) ท่ีพัฒนามาจากใบ  
    ท่ีขอบของแต่ละคาร์เพลจะมีออวุล (ovule) ติดอยู่  เมื่อคารเ์พลมาเชื่อมติดกัน แนวท่ีออวุลติดอยู่เรยีกว่า พลาเซนตา 
    (placenta) เกสรเพศเมียท่ีมี 1 คาร์เพล เป็นเกสรเพศเมียเดีย่ว (simple pistil) เกสรเพศเมยีท่ีประกอบด้วย 2 คาร์เพลข้ึนไป 
   เรียก เกสรเพศเมียประกอบ (compound pistil) ซึ่งอาจอยู่แยกกันเป็นอัน ๆ เรยีกว่า คาร์เพลแยก (apocarpous) หรืออาจ 
   เชื่อมติดกัน เรียกวา่ คารเ์พลเชื่อม (syncarpous) ลักษณะของการเชื่อมอาจจะตดิกันท้ังหมดหรือติดกนัเพียงบางสว่น 
    ในเกสรเพศเมยีท่ีมคีารเ์พลเชื่อมนี้ รงัไข่อาจมี 1 ช่อง (locule) หรือมากกว่า 
        เกสรเพศเมีย ประกอบดว้ย ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) มีรูปรา่งตา่ง ๆ กัน ท าหน้าท่ีรับหรือจับละอองเรณู โดยมากจะมี 
    ขนเล็ก ๆ หรือน้ าหวาน หรือน้ าเมือกเหนยีว ช่วยให้ละอองเรณูติดไดง้่ายข้ึน  ก้านเกสรเพศเมยี (style)  ลักษณะเป็นเส้น 
    หลอดหรือแท่ง เชื่อมต่อระหว่างยอดเกสรเพศเมียกับรงัไข่  รังไข่ (ovary) มีออวุล (ovule) อยู่ภายใน จ าแนกได้เป็น 3 ชนิด 
    คือ 1. รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ติดอยู่สงูกว่ากลีบเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้  2. รังไข่กึ่งใตว้งกลีบ  
    (half-inferior ovary) กลีบเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ ติดอยู่ท่ีกึง่กลางรังไข่  3. รังไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary) รังไข่ติด 
    อยู่ต่ ากว่ากลบีเลีย้ง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
habit   รูปร่างลักษณะโดยท่ัว ๆ ไปของพืชท่ีปรากฏใหเ้ห็นในสภาพธรรมชาต ิเช่น เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ถา เป็นต้น 
habitat    ถิ่นท่ีอยู่ สถานที่ สภาวะแวดล้อม หรือสภาพทางนิเวศวิทยาที่พืชเจรญิเตบิโตอยู่ เช่น ป่าดงดบิ ป่าผลดัใบ เป็นต้น 
half-inferior ovary  กลบีเลีย้ง กลีบดอก และเกสรเพศผู้ ติดอยู่ท่ีกึ่งกลางรังไข่ 
hastate   โคนใบคล้ายฐานของหัวลูกศร แต่กางออกไปดา้นข้าง เช่น ใบผักบุง้ 
hastate   ใบรูปรา่งเหมือนหัวลูกศร แต่ฐานสองข้างจะกางออกท ามุมประมาณ 90 องศากับแกน เช่น ใบของต้นขาเขียด 
head   1. ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยมารวมกันแน่นเปน็กระจุก  ก้านดอกย่อยสั้นหรือไม่มเีลย เรียงตวักันแนน่บนแกนช่อดอก (rachis) 
   ท่ีหนาและสั้น ท าให้เห็นช่อดอกเป็นกระจุกคล้ายดอกเดีย่ว เช่น บานไม่รูโ้รย ผกากรอง กระถิน และพู่ชมพู เป็นต้น 
   2. ช่อดอกของพืชในวงศ์ Asteraceae เปน็ช่อดอกท่ีมีแกนกลางหดสั้นเข้ามาจนมลีักษณะแผก่วา้ง ดอกย่อยเรียงเบียดกัน 
   แน่น อาจมีก้านสั้นมากหรือไม่มี  ดอกย่อยมี 2 ชนิด คือ ดอกวงนอก (ray flower) ซึ่งอยู่รอบนอก มีกลีบดอกเชื่อมตดิกันท่ี
   โคน ลกัษณะคล้ายหลอด ปลายแผเ่ป็นแผ่นคล้ายลิ้น มกีลบีเดียว อาจเปน็ดอกสมบูรณเ์พศ หรือดอกเพศเมีย หรือดอกท่ีเปน็ 
   หมันก็ได้  สว่นดอกย่อยท่ีอยู่บรเิวณกลางช่อดอก เรยีกว่า ดอกกลาง (disc flower) โดยมากเป็นดอกสมบูรณเ์พศ มกีลบีดอก 
   เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเปน็แฉก มเีกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูเชื่อมตดิกันโอบหุ้มส่วนของก้านเกสรเพศเมยีไว ้ 
   ยอดเกสรเพศเมยีแยกเป็น 2 แฉก ตัวอยา่งเช่น ดอกทานตะวัน ดาวเรือง ดาวกระจาย 
helicoid cyme  ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกด้านเดียวของแกน ท าให้ช่อดอกม้วนขด เชน่ ช่อดอกหญ้างวงช้าง 
herb   พืชท่ีไม่มีเนื้อไม้ อาจมีอายสุั้น 1 ฤดูกาล หรือ 1-2 ปี เช่น ดาวเรือง แครอท หรืออาจมีอายยุืนหลายปี เช่น กล้วย พลบัพลึง 
hesperidium  ผลสดที่มีผนงัผลชั้นนอก (exocarp) หนา เหนียว และมีต่อมน้ ามันจ านวนมาก  ไดแ้ก่ ผลจ าพวกสม้ เยื่อหุ้มกลบีสม้ คือ  
    ผนังผลชั้นใน (endocarp) ซึ่งเจรญิเป็นถงุเลก็ ๆ มีน้ ามากและเป็นสว่นเนื้อนุ่ม ๆ ของผล   
hook    ตะขอหรือหนามส าหรับยึดเกาะกบัสิง่ค้ าจุน เช่น หวาย กุหลาบ การเวก 
inferior ovary  รังไข่ติดอยู่ต่ ากวา่กลบีเลี้ยง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
inflorescence  มีดอกมากกวา่หนึ่งดอกเกิดอยู่บนก้านเดยีวกัน  ลักษณะของช่อดอกมีหลายแบบ 
lanceolate   ใบท่ีมีสว่นท่ีกว้างท่ีสุดอยู่ต่ ากวา่กึง่กลางใบ ค่อย ๆ แคบสูป่ลายใบ ความยาวอย่างน้อยเป็นสามเท่าของความกวา้ง 
leaf   ส่วนของพืชท่ีติดอยู่ท่ีข้อของล าต้น ใบท่ีมสี่วนตา่ง ๆ ครบสมบูรณ์จะประกอบด้วย แผ่นใบ (blade; lamina) ก้านใบ (petiole;  
    leaf stalk) และหูใบ (stipule) 
legume   ผลท่ีเกิดจาก 1 คารเ์พล (carpel)  มักจะแตกตามรอยตะเข็บ 2 ด้าน เช่น ฝักกระถิ่น จามจุรี นนทรี ถั่วชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
ligulate   กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่เป็นแผ่น 1 แผ่น รูปร่างเป็นแถบแบบเข็มขัด หรือคลา้ยรปูลิ้น 
linear   ใบยาวและแคบ  มคีวามยาวอย่างน้อย 8 เท่าของความกว้าง   ขอบใบท้ังสองด้านค่อนข้างขนานกัน เช่น ใบหญ้าต่าง ๆ 
lobed   ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘น้อยกว่าครึ่งหนึง่’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
loculicidal capsule  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  เมื่อแก่ผลจะแตกตามยาวตรง 
   กลางช่องหรือพู (locule) เช่น ทุเรียน ตะแบก อินทนิล 
loment   คล้ายฝักแบบถั่ว แต่มรีอยคอดรอบฝกัเปน็ข้อ ๆ ตลอดทั้งฝัก แต่ละข้อมี 1 เมลด็ เมื่อแก่จะหกัตามรอยคอด ตัวอย่างเช่น  
    อีเหนียว 
marginal plant    พืชท่ีข้ึนอยู่ตามริม่ตลิง่ ชายน้ า ชายคลอง มีรากเจริญอยู่ใต้ดิน ล าต้นอาจเจรญิอยูใ่ต้ดิน หรือบางสว่นพ้นน้ า ใบและดอก 
    เจริญเหนือน้ า ตัวอยา่งพืชชายน้ าได้แก่ โสน พืชน้ ากลุม่นี้คล้ายกบัพืชโผลเ่หนือน้ า หรือบางชนดิกเ็ป็นท้ังพืชชายน้ าและพชื 
    โผล่เหนือน้ า เช่น กกบางชนิด 
mucronate   คล้ายปลายใบท่ีเป็นติง่แหลม (cuspidate)  แต่มีติ่งสั้นกว่าต่อเนื่องจากเส้นกลางใบแข็ง 
multiple fruit   ผลท่ีเกิดจากช่อดอกท้ังช่อเจรญิเบียดกันแน่นจนแลเห็นเป็นผลเดี่ยว ตัวอยา่งเช่น ขนุน สับปะรด ยอ มะเดื่อ 
nut   ผลมีเปลือกแข็ง มีเมล็ด 1 เมลด็ ซึ่งมีไขมันและโปรตีนสูง เช่น  มะม่วงหิมพานต์ เกาลัด เป็นต้น 
obcordate   ปลายใบท่ีเวา้ลกึตรงกลางในลกัษณะเหมอืนฐานของรูปหวัใจ 
oblanceolate   ใบคล้ายรูปใบหอก แต่กลับกันโดยปลายใบกว้าง แล้วเรียวสอบสูโ่คนใบ 
oblique   โคนใบสองข้างไมเ่ท่ากัน จึงมีลกัษณะเบีย้วหรือเฉียงไปข้างหนึ่ง เช่น ใบดาดตะกัว่ เป็นต้น 
oblong   ใบมีขอบสองข้างขนานกัน ความยาวเป็นสองหรือสามเท่าของความกวา้ง เช่น ใบกล้วย ใบมะขาม เป็นต้น 
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obovate   ใบคล้ายใบรปูไข่ แต่กลบักันโดยสว่นท่ีกว้างท่ีสุดอยูเ่หนือกึง่กลางใบ 
obtuse   โคนใบโค้งมนเข้าหาก้านใบ 
obtuse   ส่วนปลายใบโค้งมนเข้าหากัน 
odd-pinnate   มีใบย่อยใบเดยีวท่ีปลายของแกนกลาง (rachis) เช่น ใบกุหลาบ ใบคนู ใบประดู่ 
opposite   แต่ละข้อมีใบสองใบออกตรงข้ามกัน เช่น ชมนาด 
orbicular   ใบมีรปูร่างคลา้ยวงกลม 
orchid   เป็นรปูแบบของดอกท่ีพบในพืชจ าพวกกล้วยไม้ ประกอบดว้ยกลบีเลี้ยง 3 กลีบ ซึง่ในกลว้ยไม้บางชนดิกลบีเลี้ยงท้ังหมดมี 
      ลักษณะคลา้ยกัน แต่ในบางชนดิจะมีลกัษณะตา่งกัน โดยแยกเป็นกลบีเลีย้งบน (dorsal sepal) และกลบีเลีย้งด้านข้าง (lateral 
    sepal) กลีบดอก 3 กลีบ ประกอบด้วยกลบีดอกด้านข้าง (lateral petal) 2 กลีบ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน และกลบีดอกอีก 1  
     กลีบซึ่งมลีักษณะที่แตกตา่งออกไปอย่างชัดเจน เรยีกว่า กลีบปาก (lip)  
ovate   ใบท่ีมีสว่นกว้างท่ีสดุอยู่ต่ ากวา่กึง่กลางใบ  มีความยาวเป็นสามสว่น ความกวา้งสองส่วน 
palmately compound leaf  ใบประกอบท่ีใบย่อยทุกใบออกจากจดุเดยีวกันตรงปลายก้านใบ เช่น ใบชมพ-ูพันธ์ุทิพย์ ใบหนวดปลาหมึก 
panicle   ช่อดอกแบบ racemose มีแขนงดา้นข้าง (ช่อดอกย่อย) เป็น recemose (บางทีใช้ในความหมายท่ัวไปหมายถงึช่อดอกท่ี  
   แตกแขนง) 
papilionaceous  เป็นรปูแบบของดอกท่ีพบในพืชจ าพวกถัว่ ลักษณะคลา้ยปีกผีเสื้อ ประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ คือ กลีบกลางใหญ่ เรียกว่า 
   standard เรียงอยู่วงนอกสดุ กลบีข้างหนึง่คู่ เรยีกว่า wings และมีกลีบคู่ล่างเชื่อมติดกันเป็นกระโดง เรยีกว่า keel 
parasite    พืชท่ีเจริญอยู่กบัพืชชนดิอื่น กาฝากไมส่ามารถสร้างอาหารเองได้  ต้องอาศัยจากพืชท่ีเกาะอยู่ จะเบยีดเบยีนจนในท่ีสดุพืชท่ี 
    ถูกยึดเกาะอาจตายไปได้ เช่น ฝอยทอง กาฝากมะม่วง 
parted   ขอบใบเว้าลกึลงไป ‘มากกว่าครึ่งหนึง่’ ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ 
peltate   ลักษณะทีก่้านใบติดอยู่ตรงกลางทางด้านล่างของแผ่นใบ เช่น ใบบัว เป็นต้น 
pepo   ผลสดทีเ่กิดจากรงัไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary) มีฐานดอกเจริญร่วมกับผนงัผลชัน้นอก (exocarp) ด้วย ท าให้ผนงัผล 
    ชั้นนอกแข็งและเหนยีว สว่นผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) และชั้นใน (endocarp) อ่อนนุ่ม เช่น แตงกวา แตงโม ฟกั บวบ 
perfoliate   ลักษณะของใบท่ีไม่มกี้านใบ แต่สว่นโคนของแผ่นใบแผ่ออกโอบหุ้มล าต้นไว้ 
phyllotaxy   ลักษณะการเรียงตัวของใบบนกิ่งหรือล าต้น 
pinnately compound leaf ใบประกอบท่ีมแีกนกลาง (rachis) ต่อจากก้านใบ และมีใบย่อยออกจากสองข้างของแกนกลางนี้  ใบประกอบแบบขนนกมี 
    หลายชนดิ ได้แก่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ขนนกปลายคู่  ขนนกสองชั้น  ขนนกสามชั้น 
pome   ผลสดที่มีผนงัผล (pericarp) บาง ส่วนใหญ่เกดิจากรังไข่ใต้วงกลบี (inferior ovary)  ฐานดอกขยายใหญ่ข้ึนกลายเป็นเนื้อมา 
   หุ้มสว่นของผลท่ีแท้จริงไว้ภายใน เมลด็ไม่ได้ฝังอยูในเนื้อแต่อยู่ในช่องเลก็ ๆ รอบแกนกลางของผล ส่วนนีค้ือผลท่ีแท้จริง  
   ตัวอย่างเช่น แอปเปลิ สาลี่ ชมพู่   
poricidal capsule  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่จะแตกเป็นรเูปดิที่ปลาย 
   ให้เมลด็ออก เช่น ฝิ่น 
procumbent   ล าต้นเลื้อยหรือแผ่ราบไปตามพื้นดิน โดยไม่ได้แตกรากในส่วนท่ีแตะดิน เช่น ผักเบีย้ 
pyxidium   ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่จะแตกออกโดยมีฝาเปดิ 
    ตามแนวขวาง ผลชนิดนี้มีหลายเมล็ดหรอืจ านวนมาก เช่น หงอนไก่ บานไม่รูโ้รย 
raceme   ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกมาจากแกนกลางช่อดอก (rachis) ท่ียาวไม่จ ากดั  ดอกย่อยมีกา้นซึ่งยาวเท่า ๆ กัน ดอกย่อยท่ี 
    อยู่โคนช่อจะบานก่อนเสมอ ตัวอย่างเช่น เทียนหยด 
reniform   ใบรูปรา่งคล้ายไตหรือเมล็ดถัว่ด า มักจะตดิกับก้านใบตรงรอยเว้าเป็แอง่ลกึด้านข้าง 
retuse   ปลายใบท่ีกวา้ง ๆ มนหรือตัดตรง และมรีอยเวา้ตื้น ๆ ตรงกลาง 
rhizome   ล าต้นใต้ดินท่ีเจริญทอดไปตามแนวระดับ  แตกแขนงได้มาก และมีรูปรา่งไมแ่น่นอน ส่งใบข้ึนมาเหนือดิน ส่วนท่ีอยู่ใต้ดินเหน็ 
    ข้อ ปล้อง ชัดเจน  ท่ีข้อมีใบเกลด็ (scale leaf) หุ้มตา และมกัจะพบรากพิเศษท่ีข้อด้วย เช่น ข่า ขิง เหง้าพุทธรกัษา 
rhomboid   ใบมีรปูร่างคลา้ยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 
rotate   กลีบดอกเชื่อมติดกันตรงโคนเป็นหลอดสัน้ ๆ ปลายแผก่ว้าง เช่น ดอกมะเขือ 
sagittate   โคนใบมีรปูร่างคล้ายฐานของหัวลกูศร  ตัวอย่างเช่น ใบบอน 
sagittate   ใบรูปสามเหลีย่มซึง่ฐานโค้งเรียวลงไปทีมุ่มท้ังสองข้างของโคนใบ เช่น ใบผักตบไทย 
salverform   กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดเลก็ยาว ปลายแผก่ว้างเป็นกลีบ ๆ เช่น ดอกเข็ม เป็นต้น 
samara   ผลท่ีมีปีกกลมล้อมรอบ เช่น ผลประดู่  หรือผลท่ีมีปีกยาว เช่น ผลยางนา ก่วม เปน็ต้น 
scandent    พืชท่ีสามารถอยู่เปน็พุม่ได้ แต่ถ้ามีหลักอยู่ใกล้ ๆ ก็จะทอดเลื้อยไปมสีภาพเป็นไมเ้ลื้อย เช่น การเวก เฟื่องฟ้า มลุลี 
schizocarp   ผลแห้งที่เมื่อแก่แล้วไมแ่ตก แต่จะแยกเปน็ส่วน ๆ  เป็นผลท่ีมาจากคาร์เพล (carpel) ท่ีเชื่อมติดกนั แต่เมื่อแก่เตม็ที่ คารเ์พล 
   จะแยกจากกัน เรยีกว่า ซีกผล (mericarp) แต่ละซีกผลมี 1 เมล็ด ไดแ้ก่ พืชในวงศ์ผักชี ยี่หร่า   
scorpioid cyme  ช่อดอกท่ีมีลกัษณะโค้งงอไปมา และดอกย่อยออกสลบัซ้ายขวาเป็นสองแถวต่อกันข้ึนไป  ตัวอย่างเช่น ช่อดอกก้ามกุง้  
    ธรรมรักษา 
septicidal capsule  ผลท่ีเกิดจากคารเ์พล (carpel) เชื่อมติดกนั (syncarpous) รังไข่มีมากกวา่ 1 ช่อง (locule)  ผลเมื่อแก่แตกตามยาวตรงแนว
   ผนังกั้นช่องหรือพู (locule) เช่น กระเช้าสีดา 
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serrate   ขอบใบจักถี่ ๆ ปลายเป็นมมุแหลมชี้ไปทางปลายใบ 
serrulate   ขอบใบคล้ายแบบจักฟันเลื่อยแตล่ะเอียดกว่า 
shrub    พืชท่ีมีเนื้อไม้ แตกกิง่ในระดบัใกล้กบัผิวดิน ท าให้ดูเป็นพุม่หรือเป็นกอ 
silique   ผลเกดิจาก 2 คารเ์พล (carpel) ซึ่งติดกัน ภายในมี 2 ช่อง (locule)  เมื่อแก่แตกตามยาวออกเป็น 2 ซีก มีเมลด็ติดอยู่ท่ี 
    แกนกลาง เช่น ต้อยติ่ง ผักกาดตา่ง ๆ 
simple dichasium  ช่อดอกท่ีมี 3 ดอกย่อย กา้นดอกย่อยแยกออกจากแกนกลางท่ีจุดเดียวกนั ดอกยอ่ยท่ีอยู่ตรงกลางจะบานก่อน เช่น มะลิ  
    ต้อยติ่ง เป็นต้น 
simple leaf   ใบท่ีมีแผ่นใบเดยีวบนก้านใบแต่ละก้าน  แผ่นใบอาจจะมกีารแฉกแบบนิ้วมือ (palmatifid) หรือหยักแบบขนนก (pinnatifid) 
solitary flower  ดอกท่ีเกดิขึ้นเพียงหนึ่งดอกท่ีปลายกิ่งหรอืซอกใบ 
spadix   ช่อดอกท่ีมีแกนกลางอวบหนา ดอกย่อยขนาดเลก็ มีกา้นสั้นมากหรือไม่มเีลย อัดกันแน่นคล้ายกบัจะฝังลงไปในแกนช่อ มกั 
    เป็นดอกไมส่มบรูณเ์พศ มีใบประดับขนาดใหญส่ีสวยงาม เรียกวา่ spathe หุ้มหรือรองรับช่อดอก ตวัอย่างเช่น ช่อดอกหนา้วัว  
    เดหลี เป็นต้น 
spathulate   ใบมีรปูร่างคลา้ยช้อนหรือใบพาย ปลายมนกว้าง ค่อย ๆ เรยีวสอบมาทางโคนใบ 
spike   ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยแตกออกมาจากแกนกลางช่อดอก (rachis) ดอกย่อยมีกา้นสั้นมากหรือไมม่ีเลย  ดอกย่อยจะบานจากโคน 
    ไปหาปลายช่อ ตัวอย่างเช่น กระถินณรงค์ 
spikelet   ช่อดอกย่อย ๆ ในช่อดอกรวมของพืชจ าพวกหญา้และกก ช่อดอกย่อย ๆ นี้ประกอบด้วยดอกย่อยจ านวนหนึ่งดอกถึงจ านวน  
   มาก มีใบประดบั 2 ใบรองรับอยูด่้วยเสมอ 
spiral   ใบเรยีงเวยีนเป็นเกลยีวไปรอบกิง่หรือล าต้น เช่น เข็มปัตตาเวยี พู่ระหง รสสุคนธ์  เป็นต้น 
stem    ส่วนแกนของพืช ประกอบดว้ยข้อ ปล้อง ตา  นอกจากจะเป็นท่ีติดของใบและดอกแล้ว ล าต้นอาจเปลีย่นรูปรา่งและหน้าที่ไป 
    ได้ ซึ่งมีท้ังล าต้นเหนือดินและล าต้นใตด้นิ 
submerged plant  พืชน้ าที่มกีารเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ าทั้งหมด รากอาจยึดหรือไมย่ึดกับพื้นดินใต้น้ า ส่วนต้นและใบจมอยู่ใตน้้ าดว้ย พืชใต้น้ าบาง 
    ชนิดอาจมีดอกและผลท่ีเจริญที่ผิวน้ าหรือเหนือน้ า  ตัวอย่างพืชใต้น้ า เช่น สันตวาใบพาย สาหร่ายหางกระรอก 
subulate   ใบสอบแคบจากโคนใบไปปลายใบ ปลายแหลม เช่น ใบว่านหางจระเข้ 
superior ovary  รังไข่ติดอยู่สงูกว่ากลบีเลีย้ง กลบีดอก และเกสรเพศผู้ 
tendril    เลื้อยพันโดยอาศัยมือเกาะ ซึ่งอาจจะเป็นใบหรือล าต้นทีเ่ปลี่ยนแปลงรูปรา่งไปเป็นเส้น เพื่อใช้ยดึหรือเกีย่วกันกับสิ่งอ่ืน เช่น  
    มือเกาะของพวงชมพู หรือต าลงึ 
terrestrial plant   พืชท่ีข้ึนอยู่บนดิน 
thyrse   ช่อดอกแบบ racemose ท่ีมีแขนงดา้นข้าง (ช่อดอกย่อย) เป็นแบบ cymose 
tree   พืชท่ีมีเนื้อไม้ มลี าต้นสูงจากพื้นดินขึ้นมาแล้วจึงแตกกิ่งก้านอยู่ในระดบัสงู 
tripinnate    มีแกนกลาง (rachis) ชั้นท่ีสองแตกแขนงออกเป็นแกนกลางชั้นท่ีสาม แลว้จึงมีใบยอ่ย เช่น ใบปบี ใบมะรุม 
truncate   โคนใบตัดตรงหรือเกือบตรง 
truncate   ปลายใบตดัตรง 
tuber    เป็นส่วนปลายของล าต้นที่อยู่ใต้ดนิซึ่งพองออกจนมีลกัษณะเป็นหวั ข้อไม่เรียงเป็นวงรอบเหมือนหัวแบบเผือก (corm) ท่ีข้อไม่ 
    มีใบเกลด็หุ้ม และไม่มีราก แตม่ีกลุม่ตาอยู่ตรงรอยบุ๋มของล าต้น เช่น มันฝรัง่ 
tubular   กลีบดอกตดิกันเป็นหลอดยาวหรือรปูทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ 
twining    ใช้ส่วนของล าต้นในการเลื้อยพันโดยไม่มอีวัยวะพเิศษ 
umbel    ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยออกจากจุดเดยีวกัน ทุกดอกมกี้านยาวเท่ากัน ลกัษณะคล้ายซี่ร่ม การบานของดอกอาจเริม่จากดอกยอ่ยท่ี
   อยู่กลางช่อหรือเริม่จากดอกย่อยท่ีอยู่นอกสดุก็ได้  ตัวอยา่งเช่น ช่อดอกพลับพลงึ ผักชีล้อม นมต าเลีย 
underground stem   ล าต้นที่เจรญิอยู่ใต้ดนิ ซึ่งจะมีรปูร่างลักษณะเปลีย่นแปลงไป เพื่อท าหนา้ที่สะสมอาหาร 
undulate   ขอบใบมีลกัษณะเป็นลอนคลื่น 
urceolate   กลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด โดยครึง่ล่างของหลอดพองออก แลว้ครึ่งบนค่อย ๆ แคบลงไปจนถึงปลายหลอด 
verticillate cyme  ช่อดอกท่ีมีดอกย่อยตดิเป็นวงรอบแกนกลางช่อดอก เช่น ช่อดอกโหระพา ฤาษีผสม 
whorled   ใบจ านวนมากกว่าสองใบติดรอบแกนท่ีข้อเดียวกันเป็นวง เช่น พญาสัตบรรณ บานบุรี เป็นต้น 
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