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งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

รายงานผลการศึกษา   กระชาย   Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

สนองพระราชดําริโดย

โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม   อําเภอหวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2



บทคัดยอ

โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมดําเนินงานตามองคประกอบที่ 3  ของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ไดคัดเลือกพืชหลักที่ใชศึกษา คือ กระชาย (Kra-Chai)  อยูในวงศ  ZINGIBERACEAE  มี
ชื่อวิทยาศาสตร คือ  Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.   โดยศึกษาขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของกระชายในหองปฏิบัติการ  ทั้งรูปลักษณและคุณสมบัติของราก  ลําตน  ใบ  และ ดอก  ศึกษา
ขอมูลของกระชายในพื้นที่ปลูกเกี่ยวกับรูปลักษณ   พฤติกรรม  ธรรมชาติแหงชีวิต  และสรรพสิ่งลวน
พันเกี่ยวกับกระชาย    การศึกษาใชวิธีการสังเกต  ทักษะการวัด  และการสํารวจ     

ผลการศึกษาพบวารากของกระชายเปนรากฝอยมีลักษณะเปนกระจุก   เปนรากสะสมอาหาร 
สวนโคนสีน้ําตาลเขมสวยปลายมีสีเหลืองออน  ทุกสวนมีจุดสีน้ําตาลดํา  ปลายสุดทั้งสองดานแหลม 
ผิวสากขรุขระ  มีรสเผ็ดรอน  ฝาด  แสบและคันลิ้น  มีกลิ่นฉุน  ลําตน   เปนลําตนใตดินเรียกวา  เหงา  
(rhizome)  มีขอ (node)  และปลอง (internode)  มีสีน้ําตาลเขม  มีรูพรุน  สัมผัสผิวขรุขระมีกลิ่นฉุน  
รสขมเผ็ดแสบลิ้น  บริเวณขอมีหนอ (Shoot)  มีเกล็ดหุมหนอ  หนอมีสีแดงหรือสีชมพูปนขาว 
 ลําตนใหมเกิดจากลําตนเดิมสรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดิน  ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบ
เดียว  กานใบเปนกาบใบเรียงสลับหุมซอนกัน ใบเปนรูปวงรี   ปลายใบแหลม  ขอบเรียบ  ฐานใบมน
หรือรูปลิ่ม    เสนใบแตกแขนงจากเสนกลางใบขนานกันไปหาขอบใบ   หนาใบสีเขียวเขม   เสนกลาง
ใบเปนรอง  เสนใบนูนและมีจุดเล็ก ๆ  สีขาวกระจายทั่วใบ  หลังใบสีออนกวาหนาใบ   เสนกลางใบ
นูนเปนสัน  เสนใบเปนรอง  มีขนเล็ก ๆ  โคนเปนกระจุกคลายไหมพรม  ใบมีกลิ่นฉุน  รสฝาดและขม   
ดอก   ออกที่ยอดระหวางกาบใบคูในสุด   ดอกเปนชอเชิงหลั่น  มีกาบสีเขียวออนอมขาวหุม  1-2  กาบ    
ดอกบานเวลากลางคืน  บานครั้งละ 1  ดอก   แตละดอกมีใบประดับรูปใบหอก 2 ใบ   สีขาวหรือขาว
อมชมพูออน  ดอกสมมาตรดานขาง  กลีบเลี้ยงรูปรางเปนหลอดปลายแยกเปน  3  แฉก    กลีบดอก
โคนติดกันเปนหลอดปลายแยกเปน  3  กลีบ   รูปหอก  กลีบใหญ 1  กลีบ   อีก  2  กลีบ  ขนาดเทากัน   
มีสีชมพูออน   เกสรตัวผูมี  6  อัน  แต  5  อัน  เปลี่ยนเหมือนกลีบดอก   2  กลีบ  เปนรูปไขกลับ   
ขนาดเทากัน  สีชมพูมวงออน เกสรตัวผู  3  อันแปลงเปนกลีบรูปไขกลับโคงออกเปนกระพุงปลาย
แยก  2  พู    สีดานบนเปนสีชมพูออนและเปนสีชมพูเขมที่ปลายลาง  สีขอบกลีบเขมกวาบริเวณ
ใกลเคียง  บริเวณกลางกลีบมีจุดแตมสีแดงจํานวนมาก  ปลายกลีบขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบาง   
ปลายแผกวาง   ผิวดานนอกกลีบสีขาว   เกสรตัวผูโคงงอขึ้นไปดานหลัง  ปลายแหลม  กานชูมีสีขาว  
อับเรณูมีสีเหลืองรูปทรงกระบอกมี  2  พู  ขนาดเทากัน  กานชูหุมยอดเกสรตัวเมียไว   กานชูอับเรณู
เชื่อมติดกับกลีบดอก   ดอกมีกลิ่นฉุน   รสขม   แตสวนของเกสรมีกลิ่นหอม  



กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการศึกษา   กระชาย   Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.  เปนกิจกรรมหนึ่งของ
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ  “เห็นความ
แตกตาง  รูความหลายหลาก” ของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาไดรับความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง  เนื่องจากไดรับความรู  ความเขาใจในการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากการอบรม  โดยไดรับความกรุณาใหความรูจากทาน ดร.พิศิษฐ วรอุไร  
ประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ฯ    คุณพรชัย  จุฑามาศ  
รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ฯ   ขอขอบคุณ  คุณธานินทร  สันคะนุช   เจาหนาที่
บริหารงานในพระองค ที่ใหคําปรึกษา  แนะนําและใหความรูความเขาใจในการดําเนินงาน และไดรับ
การสนับสนุนจากนายโสภณ  สุรโยธี  ผูอํานวยการโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  รองผูอํานวยการ
โรงเรียนทุกทาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ใหใชหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ
ในการวิจัยและทดลอง   ขอขอบคุณครูโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมที่สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานวิจัย    ขอขอบคุณชาวบานหมูบานปาเพ็ด  ตําบลหวยแถลง  อําเภอหวยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการทําการสํารวจและวิจัย   และขอขอบใจนักเรียนชุมนุมสงเสริม
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และนักเรียนทุกคนของโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคมที่ชวยกันสํารวจ  วิจัย   
เรียนรู   ดําเนินการจนงานสําเร็จ

คณะผูจัดทํา
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ก



สารบัญภาพ

ภาพที่ หนา

1 รากที่มีบางสวนพองออกที่สวนปลายราก  (บน)  และรากที่มีลักษณะเรียว
ทั้งราก (ลาง) 7

2 รากใหมที่งอกออกจากลําตน (บน)  และรากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา
จากลําตน (ลาง)  7

3 แขนงของรากที่งอกออกจากรากเดิม 7
4 รากที่มีบางสวนพองออก (บน) และรากที่มีลักษณะเรียวทั้งราก (ลาง)  

ตัดออกเปน 3  สวน  8

5 รากใหมที่งอกออกจากลําตน (บน) และรากเกาที่ไมมีรากใหมงอกออกจาก
ลําตน (ลาง)  ตัดออกเปน  3 สวน  8

6 รากกระชายตัดตามขวาง (transverse  section)     8
7 รากกระชายตัดตามยาว (longitudinal  section) 8
8 นักเรียนจัดทําสไลดเนื้อเยื่อของรากกระชาย   9
9 นักเรียนศึกษาเนื้อเยื่อของรากกระชายจากกลองจุลทรรศน   9

10 ลําตนที่ยังไมมีหนองอกออกมา (ซาย)  และ ลําตนที่มีหนองอกออกมา (ขวา) 10
11 ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม (บน)  ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม (ลาง) 10
12 ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา (ซาย) และลําตนที่มีหนองอกออกมา (ขวา)  

ตัดออกเปน 3  สวน  11
13 ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม (ซาย) ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม (ขวา) 

ตัดออกเปน  3 สวน  11
14 ลําตนกระชายตัดตามขวาง (transverse  section)     11
15 ลําตนกระชายตัดตามยาว (longitudinal  section) 11
16 นักเรียนจัดทําสไลดเนื้อเยื่อของลําตนกระชาย   12
17 นักเรียนศึกษาเนื้อเยื่อของลําตนกระชายจากกลองจุลทรรศน   12
18 การกําหนดตําแหนงของใบกระชายบนตนเทียม 13
19 ใบลางซายดานหนา  (ซาย) และใบลางขวาดานหนา (ขวา) 14
20 ใบลางซายดานหลัง  (ซาย) และใบลางขวาดานหลัง (ขวา)            14
21 ใบลางซายดานหนาทั้ง  3 สวน (ซาย) และ ใบลางขวาดานหนาทั้ง  3  สวน (ขวา)   14

ข



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

22 ใบลางซายดานหลังทั้ง  3  สวน (ซาย) และ ใบลางขวาดานหลังทั้ง  3 สวน (ขวา) 14
23 ใบกลางซายดานหนา  (ซาย) และใบกลางขวาดานหนา (ขวา) 14
24 ใบกลางซายดานหลัง  (ซาย) และใบกลางขวาดานหลัง (ขวา) 14
25 ใบกลางซายดานหนาทั้ง   3  สวน (ซาย) และใบกลางขวาดานหนา

ทั้ง  3  สวน (ขวา) 15
26 ใบกลางซายดานหลังทั้ง   3  สวน (ซาย) และใบกลางขวาดานหลัง

ทั้ง  3 สวน (ขวา) 15
27 ใบบนซายดานหนา  (ซาย)  และใบบนขวาดานหนา (ขวา)   15
28 ใบบนซายดานหลัง  (ซาย) และใบบนขวาดานหลัง (ขวา) 15
29 ใบบนซายดานหนาทั้ง 3  สวน (ซาย) และใบบนขวาดานหนาทั้ง  3  สวน (ขวา) 15
30 ใบบนซายดานหลังทั้ง  3  สวน (ซาย) และ  ใบบนขวาดานหลังทั้ง  3 สวน (ขวา) 15
31 ใบออนดานหนา (ซาย)  และใบแกดานหนา (ขวา)  16
32 ใบออนดานหลัง (ซาย)  และใบแกดานหลัง (ขวา) 16
33 ใบออนดานหนาทั้ง 3  สวน (ซาย) และใบแกดานหนาทั้ง  3  สวน  (ขวา) 16
34 ใบออนดานหลังทั้ง 3  สวน (ซาย) และใบแกดานหลังทั้ง  3  สวน (ขวา) 16
35 นักเรียนกําลังศึกษารูปลักษณภายนอกของใบกระชาย        17
36 นักเรียน section เนื้อเยื่อของใบกระชายเพื่อศึกษารูปลักษณภายใน

จากกลองจุลทรรศน   17
37 กานใบลางขวา  (บน)  และกานใบลางซาย (ลาง) 18
38 กานใบถูกตัดออกเปน 3  สวน  เปรียบเทียบรูปลักษณดานนอก (บน) 

และดานใน (ลาง) 18
39 กานใบลางซายดานนอกสวนโคน (ซาย)  สวนกลาง(กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   19
40 กานใบลางซายดานในสวนโคน (ซาย)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ขวา) 19
41 กานใบลางขวาดานนอกสวนโคน (ซาย)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ขวา) 19
42 กานใบลางขวาดานในสวนโคน (ซาย)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ขวา) 19
43 กานใบกลางซายสวนโคน (ขวา)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ซาย)   19
44 กานใบกลางขวาสวนโคน (ขวา)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)  19

ค



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

45 กานใบบนซายสวนโคน (ซาย) สวนกลาง  (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   20
46 กานใบบนขวาสวนโคน (ซาย)  สวนกลาง  (กลาง) และสวนปลาย (ขวา) 20
47 กานใบแกทั้ง 3  สวน สวนโคน (ซาย) สวนกลาง  (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   20
48 กานใบออนทั้ง  3  สวน  สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   20
49 กาบใบซาย  (ซาย)  และกาบใบขวา (ขวา) 22
50 กาบใบซายตัดออกเปน 2  สวน  เทา ๆ กัน  เปรียบเทียบรูปลักษณกาบใบซาย

ดานนอก (ซาย) และกาบใบซายดานใน (ขวา)     22
51 กาบใบขวาตัดออกเปน  2  สวน  เทา ๆ กัน  เปรียบเทียบรูปลักษณกาบใบขวา

ดานนอก (ซาย) และกาบใบขวาดานใน (ขวา)            22
52 หนอที่งอกออกจากลําตนจะเติบโตเปนตนเทียมอยูติดกับตนเทียมตนเดิม 24
53 หนอของ rhizome ที่ยืดขยายออกจากลําตนเดิม  ขนานไปกับพื้นดิน  

ที่ปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมตนใหมที่ไกลจากตนเทียมตนเดิม 24
54 ลักษณะของหนอตนเทียมตัด  2  สวน  สวนปลาย (บน)  สวนโคน (ลาง)   24
55 ลักษณะของหนอ rhizome ตัด  2  สวน  สวนปลาย (บน)  สวนโคน (ลาง) 24
56 ขั้นตอนการศึกษารูปลักษณดอกกระชาย 26
57 สํารวจแหลงปลูกกระชายแหลงที่ 1  บานปาเพ็ด  ต.หวยแถลง   อ.หวยแถลง  

จ.นครราชสีมา 30
58 สํารวจแหลงปลูกกระชายแหลงที่ 2  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อ.หวยแถลง  

จ.นครราชสีมา  30
59 นักเรียนขึงเชือกทําขอบเขตในการสํารวจกระชาย 31
60 นักเรียนกําลังทําการสํารวจเก็บขอมูลตาง ๆ  ของกระชายในพื้นที่ปลูก 31
61 การศึกษาธรรมชาติชีวิตหนอกระชาย 31
62 ศึกษาพฤติกรรมชวงการรับแสงที่มีผลตอการบานของดอก 31
63 หาความสัมพันธของทิศทางการมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบออน  31
64 ศึกษาพฤติกรรมการหันหนาใบของใบกระชายทุกใบที่หันไปในทิศทางเดียวกัน 31
65 การศึกษาธรรมชาติชีวิตการเปลี่ยนแปลงของดอกกระชายขณะที่ดอกบาน

เวลากลางคืน 32

ง



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

66 การวิเคราะหคา pH ของดินที่ปลูกกระชาย เพื่อศึกษาสรรพสิ่งพันเกี่ยว
ทางกายภาพ 32

67 การทดสอบแปงที่สะสมในรากและลําตนของกระชาย 32
68 เม็ดแปงในเซลลของรากเปลี่ยนเปนสีมวงเมื่อทดสอบสารละลายไอโอดีน 32
69 รากกระชายเปนรากสะสมอาหาร  มีลักษณะเปนกระจุกบางรากสวนปลาย

พองออกเปนรูปกรวย   บางรากเรียวแหลมหัวแหลมทาย 34
70 รากเกาสะสมอาหาร (ซาย) และรากใหมที่งอกออกจากลําตนมีแขนงของราก

มากมาย  รากใหมดูดน้ําและแรธาตุเลี้ยงลําตน และจะขยายขนาดขึ้นเปน
รากสะสมอาหารตอไป (ขวา)  34

71 รากกระชายตัดตามขวาง (transverse  section)   35
72 เนื้อเยื่อรากกระชายตัดตามขวาง (transverse  section) ศึกษาจากกลองจุลทรรศน 35
73 รากตัดตามขวางแสดงเนื้อเยื่อ  Endodermis  และตอมน้ํามัน 36
74 แขนงรากงอกจาก  Pericycle  แลวผาน Endodermis ออกมา 36
75 รากกระชายตัดตามยาว (longitudinal  section) 36
76 เนื้อเยื่อของรากกระชายตัดตามยาว (longitudinal section)  ศึกษาจาก

กลองจุลทรรศน  36
77 ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และ

ทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  ของรากกระชายตามอายุของรากที่มากขึ้น   37
78 รากกระชายตัดตามขวางแสดงตอมน้ํามันที่มีจํานวนมาก 37
79 รากกระชายตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามันที่มีจํานวนมาก 37
80 รากกระชายอายุนอยยังไมพบตอมน้ํามัน 38
81 รากกระชายอายุมากพบตอมน้ํามันจํานวนมาก ยกเวนบริเวณทอลําเลียง 38
82 รากกระชายตัดตามยาวแสดงภาพขยายใหเห็นตอมน้ํามัน       38
83 รากกระชายตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามันยกเวนบริเวณทอลําเลียง 38
84 ลําตนแทหรือไรโซม (rhizome) แสดงขอ (node)  ปลอง (internode) 

และมีหนอ (Shoot) งอกออกมาบริเวณขอที่มีใบเกล็ดหุมหนอปกคลุม 41

จ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

85 ลําตนเทียม   รากฝอย  และลําตนแท หรือไรโซม (rhizome) ทอดขนาน
ไปกับพื้นดินของกระชาย     41

86 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวาง (transverse section)  42
87 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวาง (transverse  section)

ศึกษาจากกลองจุลทรรศน 42
88 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวาง แสดงการกระจายตัวของ

กลุมทอลําเลียงมี Xylem ขนาดใหญลอมรอบดวย Phloem 43
89 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวาง  แสดง Xylem  ลอมรอบดวย Phloem 43
90 การงอกของรากใหมจากลําตน 43
91 การกระจายตัวของตอมน้ํามันจํานวนมาก               43
92 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาว (longitudinal section) 43
93 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาวแสดงทอลําเลียงและตอมน้ํามัน

จํานวนมาก 43
94 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาว แสดงภาพขยายของกลุมทอลําเลียงน้ํา  

(Xylem) 44
95 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาว แสดงกลุมทอลําเลียงน้ํา(Xylem)

กลุมทอลําเลียงอาหาร (Phloem) และตอมน้ํามัน 44
96 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวาง  แสดงวงกลมชั้นใน และ

ภายในวงกลมมีจุดเล็ก ๆ มากมาย 45
97 ลําตน (rhizome) ของกระชายแสดงทอลําเลียงบริเวณวงกลม และกลุมทอลําเลียง

ที่กระจายอยูภายในวงกลม 45
98 รากกระชายตัดตามขวางแสดงวงกลมของกลุมทอลําเลียง 45
99 รากกระชายตัดตามขวางแสดงทอลําเลียงมีเฉพาะบริเวณวงกลม 45

100 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาว  มีเสนดานขาง  2  เสน  
และมีเสนเปนขีดเล็ก ๆ มากมาย 45

101 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาว  แสดงใหเห็นวาขีดเล็ก ๆ 
คือ กลุมทอลําเลียง 45

ฉ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

102 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวางแบบเฉียงแสดงรากใหมเกิดแทรก
ขึ้นระหวางกลุมทอน้ํา-ทออาหาร 46

103 รากสะสมอาหารของกระชายตัดตามขวาง  แสดงรากเกิดใหมออกจาก Pericycle
ผาน Endodermis  ออกมา 46

104 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาวแสดงการยืดออกของเนื้อเยื่อและ
กลุมทอลําเลียงเพื่อสรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดิน   46

105 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวางแสดงกลุมทอลําเลียงที่มีทิศไปทาง
เนื้อเยื่อที่ยื่นออกจากลําตนเดิม 46

106 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามขวางแสดงตอมน้ํามันจํานวนมาก
เต็มเนื้อเยื่อ   47

107 รากกระชายตัดตามขวางแสดงตอมน้ํามันที่พบนอยกวาในลําตน 47
108 ลําตน (rhizome) ของกระชายตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามันที่มีขนาดใหญ 

และมีจํานวนมากเต็มเนื้อเยื่อ     47
109 รากกระชายตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามันที่พบนอยกวาในลําตน และมีขนาด

เล็กกวา 47
110 รูปลักษณภายนอกของแผนใบกระชาย 50
111 แผนใบกระชายดานหนาใบเสนกลางใบเปนรอง  เสนใบนูน              51
112 แผนใบกระชายดานหนาใบมีจุดสีขาวกระจายไปทั่ว 51
113 แผนใบกระชายดานหลังใบมีขนเสนเล็ก ๆ  จํานวนมากทั่วทุกบริเวณ     51
114 แผนใบกระชายดานหลังใบ  ขยายภาพใกลมากขึ้นพบขนปุยเปนกระจุก 

 คลายไหมพรม 51
115 เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบลางซายตัดตามขวาง (transverse  section)  53
116 เนื้อเยื่อแผนใบลางซายตัดตามขวาง (transverse  section) แสดงทอลําเลียง

ในเสนใบ 53
117 เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดานหนา แสดง Palisade mesophyll 53
118 เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดานหนา แสดง ชั้น Epidermis 53
119 เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดานหลัง แสดงทอลําเลียงในเสนใบ   ขน  และตอมน้ํามัน  54

ช



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

120 เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดานหลัง  แสดงปากใบ (Stomata) 54
121 เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบลางขวาตัดตามขวางมีลักษณะเดียวกับแผนใบลางซาย  54
122 เนื้อเยื่อแผนใบลางขวาตัดตามขวาง แสดงทอลําเลียงในเสนใบ  และเนื้อเยื่อ

ในแผนใบ 54
123 เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบกลางซาย แสดงกลุมทอลําเลียงดานนอกเปนระเบียบ 

และดานในกระจัดกระจาย 54
124 เนื้อเยื่อแผนใบกลางซายแสดง Palisade mesophyll  ที่อยูกันอยางหนาแนน  54
125 เนื้อเยื่อแผนใบกลางซายดานหลัง แสดงปากใบ และEpidermis 55
126 เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบกลางขวามีลักษณะเดียวกับใบกลางซาย 55
127 เนื้อเยื่อแผนใบกลางขวาดานหนาแสดงเสนใบ   Palisade  mesophyll อยูใต

Epidermis 55
128 เนื้อเยื่อแผนใบกลางขวาดานหลังแสดงปากใบจํานวนมาก  วางตัวตามความยาว

ของแผนใบ                 55
129 เนื้อเยื่อแผนใบบนซายดานหนา แสดง Palisade mesophyll  เสนใบ  และ ปากใบ 55
130 เนื้อเยื่อแผนใบบนซายดานหลัง  แสดงปากใบ  ตอมน้ํามัน  และเสนขน      55
131 เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบบนขวา แสดงทอลําเลียงที่ลอมรอบ

ดวย  Budle sheath 56
132 เนื้อเยื่อแผนใบบนขวาดานหนา  พบปากใบบนชั้น Epidermis แตนอยกวาหลังใบ                   56
133 เนื้อเยื่อแผนใบแกดานหนาแสดงเสนใบ และ Palisade mesophyll  สีเขม 56
134 เนื้อเยื่อแผนใบแกดานหลังแสดงเสนใบ  ปากใบ  และ Spongy  mesophyll  สีเขม                  56
135 เนื้อเยื่อแผนใบออนดานหนา  แสดงเสนใบ และ Palisade mesophyll  สีจาง 56
136 เนื้อเยื่อแผนใบออนดานหลัง  แสดงเสนใบ  ปากใบ   เสนขน  

และ Spongy mesophyll  สีจาง                  56
137 รูปลักษณของกานใบ 60
138 เนื้อเยื่อกานใบบนซายตัดตามขวาง  แสดงกลุมทอลําเลียง และชองวางเรียง

สลับกัน  62

ซ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

139 เนื้อเยื่อกานใบบนซาย (สวนกลาง) ตัดตามขวาง แสดงตอมน้ํามัน 
และรงควัตถุสีแดง  62

140 เนื้อเยื่อกานใบบนซายตัดตามยาว  แสดง Epidermis   ปากใบ 
แถบเนื้อเยื่อสีเขียว  สีชมพู-ขาว 62

141 เนื้อเยื่อกานใบบนซายตามยาวแสดง ชั้น Epidermis   ปากใบ  และทอลําเลียง 62
142 เนื้อเยื่อกานใบบนขวา แสดงเนื้อเยื่อบริเวณลิ้นใบ  62
143 เนื้อเยื่อกานใบบนขวา แสดงทอลําเลียง  ปากใบ  ตอมน้ํามัน 62
144 เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย (สวนปลาย) ตัดตามขวาง แสดงกลุมทอลําเลียง 

สลับกับชองวาง 63
145 เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย (สวนโคน) ตามขวาง แสดงกลุมทอลําเลียง 

และรงควัตถุสีแดงจํานวนมาก     63
146 เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย (สวนโคน) ตัดตามยาว  แสดงกลุมปากใบกําลังเปด  

และรงควัตถุสีแดงในเซลล  63
147 เนื้อเยื่อกานใบกลางขวา (สวนโคน) ตามขวาง  แสดงกลุมทอลําเลียง  ชองวาง  

และรงควัตถุสีแดง 63
148 เนื้อเยื่อกานใบกลางขวา 63
149 เนื้อเยื่อกานใบลางซาย 63
150 เนื้อเยื่อกานใบลางซายตัดตามยาว แสดงทอลําเลียง Xylem  และ Phloem  64
151 เนื้อเยื่อกานใบลางซาย แสดงทอลําเลียง  สลับกับชองวางที่มีเม็ดคลอโรพลาสต
152 เนื้อเยื่อกานใบลางซาย (สวนโคน) แสดงกลุมทอลําเลียง  64
153 เนื้อเยื่อกานใบลางซายตามยาวแสดงทอที่มีเม็ดคลอโรพลาสตสลับกับ

กลุมทอลําเลียง  64
154 เม็ดคลอโรพลาสตอยูภายในทอ บางตําแหนงอยูรวมกันเปนกระจุกอยางหนาแนน  64
155 แสดง Epidermis อยูชั้นนอกสุด  ของเนื้อเยื่อกานใบลางขวาผิวนอกเคลือบดวย 

Cuticle 64
156 เนื้อเยื่อกานใบลางขวา (สวนโคน) แสดงรงควัตถุสีแดงที่พบมากที่สุด  65
157 เนื้อเยื่อกานใบลางขวาลอกออกเฉพาะชั้น Epidermis  แสดงปากใบ    65

ฌ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

158 โคนกานใบแสดงรงควัตถุสีแดงกระจายทั่วไปไมไดอยูในทอ 65
159 ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน แสดงรงควัตถุสีแดงกระจายรอบทอที่เปนชองวาง      65
160 ปลายกานใบแสดงทอสีเขียวสลับกับทอสีขาว   ขีดในภาพแสดงกระจุก

เม็ดคลอโรพลาสต 66
161 ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน  แสดงตําแหนงคลอโรพลาสตอยูภายในทอ 66
162 กาบใบบริเวณโคนตนเทียม 69
163 เนื้อเยื่อกาบใบซายตามยาว  แสดงรงควัตถุสีแดงจํานวนมาก 70
164 เนื้อเยื่อกาบใบซายตามยาว แสดงตอมน้ํามัน  ทอลําเลียง  และรงควัตถุสีแดง 70
165 เนื้อเยื่อกาบใบขวาสวนปลาย  แสดงเม็ดคลอโรพลาสตในชองวางระหวาง

ทอลําเลียง 70
166 เนื้อเยื่อกาบใบขวาสวนโคน  แสดงรงควัตถุสีแดงจํานวนมากรอบชองวาง

ระหวางทอลําเลียง 70
167 หนอที่เกิดจากลําตน  2  ชนิด 71
168 หนอที่เติบโตเปนตนเทียม (ซาย) และ หนอที่เติบโตเปนไรโซม (ขวา) 72
169 หนอตนเทียมตัดตามยาว (บน)  และตัดตามขวาง (ลาง) 73
170 หนอไรโซม (rhizome)  ตัดตามยาว (บน) และตัดตามขวาง (ลาง) 73
171 หนอตนเทียมสวนปลายตัดตามขวางแสดงทอลําเลียงของใบออนที่มวนอยูภายใน 74
172 หนอตนเทียมสวนโคนสุด   ตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามันและทอลําเลียงกระจาย

อยูภายในแกนกลาง 74
173 หนอไรโซมสวนปลายตัดตามขวางแสดงทอลําเลียง  ตอมน้ํามันของใบออน

ที่มวนอยูภายในหนอ 74
174 หนอไรโซมสวนโคนตัดตามขวาง  แสดงกลุมทอลําเลียงกระจายอยูภายใน

แกนกลาง  และมีตอมน้ํามันกระจายอยูจํานวนมาก 75
175 รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย 76
176 ความยาวของชอดอก 77
177 ดอกมีใบประดับ  2  ใบ                    77
178 ขนาดของใบประดับทั้ง  2  ใบ    77
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สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

179 ความยาวของดอกทั้งดอก 77
180 ขนาดของดอกดานหนา 77
181 ขนาดของดอกดานขาง                   77
182 ความยาวของกลีบเลี้ยงทั้งหลอด 77
183 ความยาวของกลีบดอกทั้ง  3  กลีบ    77
184 ความยาวของหลอดกลีบดอก      77
185 ขนาดของกลีบดอกที่แปลงจากเกสรตัวผูกลีบที่  1 และ 2 78
186 ขนาดของกลีบดอกที่แปลงจากเกสรตัวผูกลีบที่  3  78
187 ความยาวของเกสรตัวผู (อับเรณู และกานชูอับเรณู)                   78
188 ความยาวของเกสรตัวเมียดึงออกจากหลอดกลีบดอก 78
189 ความยาวของรังไข  78
190 เปรียบเทียบขนาดอับเรณูกับยอดเกสรตัวเมีย  78
191 เนื้อเยื่อของกลีบเลี้ยงแสดงทอลําเลียง  รงควัตถุสีแดง  ตอมน้ํามัน  และปากใบ                    79
192 เนื้อเยื่อของกลีบดอกแสดงทอลําเลียง และรงควัตถุสีชมพู 81
193 เนื้อเยื่อของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก                    82
194 แสดงทอลําเลียงในเนื้อเยื่อของกลีบดอกแปลง  82
195 แสดงตอมน้ํามัน และรงควัตถุสีชมพูมวง  ในกลีบดอกแปลง                 82
196 แสดงรงควัตถุสีแดง  ชมพูและมวง  ในกลีบดอกแปลง (กลีบปาก)  82
197 อับละอองเรณู  1  อันมี  2  พู  และอับเรณูหุมกานชูยอดเกสรตัวเมีย 82
198 ภาพขยายยอดเกสรตัวเมียปลายเปนแฉกติดกัน  3  แฉก มีตอมน้ํามันจํานวนมาก 

และที่ปลายยอดมีขนโดยรอบ  82
199 รังไข (Ovary) ตัดตามขวางมีลักษณะ 3  คารเพล (Carpels) 3  โลคุล (Locules)  

ภายในมีไข (Ovule) บรรจุหลายใบ           83
200 ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน แสดงคารเพล (Carpels)  โลคุล (Locules)  

ที่ภายในมี ไข (Ovule) บรรจุอยู 83
201 รังไขตัดตามยาวแสดงไขติดอยูที่แกนกลางของรังไข  รังไขแบบ

Axile  placentation 83

ฎ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

202 อับเรณูแตกออก   ละอองเรณูออกมามากมาย  83
203 อับเรณูตัดตามขวางแสดง อับเรณูมี  2  พู   พูละ  2  ชอง 83
204 รูปลักษณละอองเรณูของกระชายมีรูปรางเปนทรงกลม                   83
205 ภายในหลอดของกลีบดอกมีขนจํานวนมาก  และกลุมทอลําเลียงสลับกับชองวาง

รอบ ๆ ชิดดานนอก  และตอมน้ํามันขนาดเล็กจํานวนมากที่ผิวดานนอกหลอด                  84
206 ภาพขยายกลุมทอลําเลียงรอบนอกและมีกระจัดกระจายอยูภายใน   

ภาพขยายทําใหเห็นขนเล็ก ๆ จํานวนมากภายนอกหลอด และพบตอมน้ํามัน 
ขนาดเล็กจํานวนมากทั้งภายใน และภายนอกหลอด 84

207 การมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบกระชาย   86
208 ทิศทางการหันหนาใบของใบกระชาย 87
209 ลักษณะของใบกระชาย และการคายน้ําของใบกระชาย 88
210 ทดลองศึกษาพฤติกรรมการบานของดอกกระชาย 89
211 การวางตัวของดอกกระชาย 90
212 พฤติกรรมการงอกรากชุดใหมจากลําตนของกระชาย 91
213 การงอกของลําตนใหม และการงอกหนอจากลําตน    92
214 ธรรมชาติชีวิตของรากเมื่อตนทียมเติบโตขึ้น   92
215 ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของหนอเมื่อเติบโตเปนตนเทียม  5  ใบ    93
216 ลักษณะของลําตนใหมที่งอกออกจากลําตนเดิม 94
217 การเปลี่ยนแปลงของใบกระชายในอายุตาง ๆ กัน 95
218 การเปลี่ยนแปลงของดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ   96
219 การเปลี่ยนสีของดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ   97
220 ลักษณะของเกสรที่เปลี่ยนแปลง 97
221 พืชที่ใหประโยชนกับกระชาย 98
222 พืชที่ทําใหกระชายเสียประโยชน 99
223 สิ่งมีชีวิตที่มาทําลายกระชาย 100
224 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงที่อยูและเปนแหลงหาอาหาร    100
225 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงดํารงเผาพันธุ    100

ฏ



สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่ หนา

226 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงหาอาหาร    101
227 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายแสดงพฤติกรรมทางสังคม   101
228 ไสเดือนที่พบในพื้นที่ปลูกกระชาย 101
229 ลักษณะแสงพันเกี่ยวกับตนกระชาย      102
230 การทดลองวิเคราะหสภาพดินที่ปลูกกระชายในพื้นที่ปลูก 103

ฐ
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บทที่ 1

บทนํา

การอนุรักษพันธุกรรมพืชตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กุมารี  เปนการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ   ใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็น
ความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใช
วิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก
ตนเอง  จะทําใหเด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศในระยะยาว (โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ , 2544)   จากแนวพระราชดําริดังกลาวโรงเรียนหวยแถลง
พิทยาคม  จึงสนองพระราชดําริโดยการสมัครเขารวมดําเนินการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในป 
พ.ศ. 2548  เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหกับนักเรียน  โรงเรียนไดดําเนินการตาม
องคประกอบที่ 1 “จัดทําปายชื่อพรรณไม” โดยรวบรวมพรรณไม   เก็บตัวอยางพรรณไมแหง 
พรรณไมดอง  ทําทะเบียนพรรณไม   จัดทําปายชื่อสมบูรณ  และจัดแหลงเรียนรูขอมูลพรรณไมของ
โรงเรียน   เพื่อนําไปใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ   มีการดําเนินงานตาม
องคประกอบที่  2  “การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน”  โดยการศึกษาพันธุไมในทองถิ่นที่มี
ประโยชนแลวนํามาปลูกเพิ่มในโรงเรียน   การดําเนินงานตอเนื่องถึงการศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรและการใชประโยชนของพืชในโรงเรียนอยางละเอียด  เพื่อคัดเลือกพืชหลักสูการเรียนรู
ในองคประกอบที่  3  “การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ”    

   การดําเนินงานตามองคประกอบที่ 3  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  ไดคัดเลือกพืชหลักที่ใช
ศึกษา  คือ  กระชาย (Kra-Chai)  เปนพืชอยูในวงศ ZINGIBERACEAE  มีชื่อวิทยาศาสตร คือ  
Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf. (พเยาว  เหมือนวงษญาติ, 2545)  โดยศึกษาขอมูลลักษณะทาง 
พฤกษศาสตรของกระชายในหองปฏิบัติการ   ซึ่งเปนการศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติในสวน
ตาง ๆ  ของกระชาย  ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  และ ดอก   โดยใชกระบวนการเรียนรูตามองคประกอบ
ที่ 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ  “เห็นความแตกตาง  รูความหลายหลาก”   และศึกษาขอมูลของ
กระชายในพื้นที่ปลูก   เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรูปลักษณบางอยางของกระชาย   พฤติกรรมตาง ๆ ของ
กระชาย    ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย   และสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย  การศึกษาใช
วิธีการสังเกต   ทักษะการวัด  และการสํารวจ  เพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ  ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เชิงคุณภาพ     นอกจากนั้นไดศึกษานิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย  ศึกษาการขยายพันธุ
ของกระชาย โดยการสืบคนขอมูลและการศึกษาธรรมชาติชีวิตของกระชายในพื้นที่ปลูก   ศึกษาการ
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ใชประโยชนจากกระชายโดยการวิเคราะหศักยภาพของกระชาย   เพื่อนําศักยภาพที่มีอยูมาแสดงให
เห็นประโยชนในรูปผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการคิด  กําหนดแนวทางและขั้นตอนการทํางานของ
นักเรียนตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนประโยชนแทแก
มหาชนในอนาคต  จากการศึกษากระชายตามองคประกอบที่ 3  นําผลการศึกษาสรุปรายงานตาม
องคประกอบที่ 4  “การเขียนรายงาน และการรายงานผลการเรียนรู”  โดยจัดทํารายงานผลทางวิชาการ  
รายงานผลการศึกษา   กระชาย   Bosenbergia  rotunda (L.) Mansf.   เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
พืชหลักของโรงเรียน  และเปนแนวทางในการศึกษาพืชชนิดอื่น ๆ  ตอไป

จุดประสงคของการศึกษา

  1.  ศึกษารูปลักษณภายนอก  รูปลักษณภายใน  และคุณสมบัติของสวนตาง ๆ  ของกระชาย  
ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  และ ดอก  

2.  สํารวจและศึกษารูปลักษณภายนอกของกระชาย    พฤติกรรมตาง ๆ ของกระชาย    
ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย    และสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย  ในพื้นที่ปลูก

ขอบเขตของการศึกษา

1.  การศึกษากระชายพื้นที่เปาหมาย คือ  แหลงปลูกกระชายที่บานปาเพ็ด  ตําบลหวยแถลง  
อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  และพื้นที่ปลูกกระชายในโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม

2.  ระยะเวลาในการศึกษา  คือ  วันที่  1  เมษายน – 27  สิงหาคม  2550  เปนชวงระยะเวลา
ที่กระชายเติบโตและออกดอก  แตยังไมออกผล

3.  การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษารูปลักษณภายนอก   รูปลักษณภายใน  คุณสมบัติของ
สวนตาง ๆ  ของกระชาย  ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  และ ดอก    ศึกษาพฤติกรรมบางอยางของกระชาย    
ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย   และศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชายในระยะเวลา
ที่กําหนด
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บทที่  2

การตรวจเอกสาร

จากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับกระชายจากแหลงขอมูลตาง ๆ  กอนการศึกษากระชายเปน
พืชหลักของโรงเรียน  ไดผลการสืบคนดังนี้

2.1  ขอมูลอนุกรมวิธานของกระชาย

Kingdom      Plantae -- Plant, plantes, plants, Vegetal
     Subkingdom Tracheobionta – vascular plants
          Superdivision Spermatophyta – Seed plants

Division Magnoliophyta – angiospermes,  angiosperms, flowering
plants, 

     Class Liliopsida – Monocotyledons
         Subclass Zingiberidae  

Order Zingiberales
     Family Zingiberaceae – Ginger family
         Genus Boesenbergia  Kuntze - boesenbergia        

    Species   Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf. – rotund boesenbergia
(IT IS  Integrated Taxonomic Information System, 1996)

2.2 ขอมูลดานพฤกษศาสตรของกระชาย

ชื่อพืช     กระชาย    
ชื่อวิทยาศาสตร   Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.
ชื่อพอง                B. pandurata (Roxb.) Schltr.
วงศ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ๆ               กะแอน  ระแอน (ภาคเหนือ)  วานพระอาทิตย  (กรุงเทพ)  ขิงทราย (มหาสารคาม)
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ลักษณะ        กระชายเปนไมลมลุก  ลําตนเปนเหงาใตดินสีน้ําตาลเขม  แตกรากออกตั้งฉากกับเหงา
เปนกระจุกจํานวนมาก   รากสีเหลืองยาว  แหลมหัวแหลมทาย    ใบเปนใบเดี่ยวแผนใบกวาง  ตรง
กลางดานในของกานใบมีรองลึก  ดอกเปนดอกชอออกระหวางกาบใบกับโคนตน  กลีบดอกสีขาว-
ชมพูออน  ใบประดับสีมวงแดง  บานครั้งละ 1-3  ดอก  ทุกสวนมีกลิ่นหอม (พเยาว  เหมือนวงษญาติ, 
2545)   

กระชาย 
Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.
ZINGIBERACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  :  ไมลมลุก   มีเหงาสั้น  แตกหนอได  รากอวบ  รูปทรงกระบอกหรือรูปไข
คอนขางยาว  ปลายเรียว  กวาง  1-2  เซนติเมตร  ยาว  4-10  เซนติเมตร  ออกเปนกระจุก  ผิวสีน้ําตาล
ออนเนื้อในสีเหลือง  มีกลิ่นเฉพาะตัว  สวนที่อยูเหนือดินเปนใบมี  2-7  ใบ  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  รูปรี  
กวาง  5-12  เซนติเมตร  ยาว  12-50  เซนติเมตร  ปลายเรียวแหลม  โคนมนหรือแหลม  ขอบเรียบ  เสน
กลางใบ  กานใบ  และกาบใบดานบนเปนรอง  ดานลางนูนเปนสัน  กานใบเรียบยาว  7-25  เซนติเมตร  
กาบใบสีชมพูยาว  7-25  เซนิเมตร  ระหวางกานใบและกาบใบมีลิ้นใบ  ชอดอกเปนแบบเชิงลด  ออก
ที่ยอดระหวางกาบใบคูในสุด  ยาวประมาณ  5  เซนติเมตร  แตละดอกมีใบประดับ  2  ใบ  สีขาวหรือ
ขาวอมชมพูออน  รูปใบหอก  กวางประมาณ  8  มิลลิเมตร  ยาว  3.5-4.5  เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงสีขาว
หรือขาวอมชมพูออน  โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  1.7   เซนติเมตร   ปลายแยกเปน  3  แฉก  
กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมชมพูออน   โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  6  เซนติเมตร   ปลายแยก
เปน  3  กลีบ   รูปใบหอก   ขนาดไมเทากัน  กลีบใหญ  1  กลีบ  กวางประมาณ  7  มิลลิเมตร 
ยาว  1.8   เซนติเมตร  อีก  2  กลีบ   ขนาดเทากัน  กวางประมาณ  5  มิลลิเมตร  ยาว  1.5  เซนติเมตร   
เกสรตัวผู  6  อัน  แต  5  อัน  เปลี่ยนไปมีลักษณะเหมือนกลีบดอก   โดย  2  กลีบบนสีชมพู  เปนรูปไข
กลับ  ขนาดเทากัน   กวางประมาณ  1.2  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  1.7  เซนติเมตร   สวน  3  กลีบลาง
สีชมพูติดกันเปนกระพุง   กวางประมาณ  2  เซนติเมตร  ยาว  2.7  เซนติเมตร  ปลายแผกวางประมาณ 
2.5   เซนติเมตร   มีสีชมพูหรือมวงแดงเปนเสน ๆ  อยูเกือบทั้งกลีบโดยเฉพาะตรงกระเปาะและปลาย
กลีบ  เกสรตัวผูที่สมบูรณมี  1  อัน  กานชูอับเรณูหุมกานเกสรตัวเมีย  ผลแกแตกเปน  3  เสี่ยง  เมล็ด
คอนขางใหญ  (สํานักหอพรรณไม  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช, 2543)  
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บทที่ 3

อุปกรณ และวิธีการศึกษา

3.1  อุปกรณที่ใชในการศึกษา  

อุปกรณที่ใชในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกระชาย  จําแนกตามวิธีการศึกษาของนักเรียน
ไดดังนี้

3.1.1  การศึกษาขอมูลของกระชายในหองปฏิบัติการ     
          
          อุปกรณที่นักเรียนใชศึกษากระชาย  มีดังนี้

           -  กลองจุลทรรศน
        -  แวนขยาย
            -  มีดโกน หรือ  มีดคัดเตอร
        -  ไมบรรทัด  
            -   เสนดาย  หรือ  เชือกเสนเล็ก
            -  แผนกระจกสไลด และ กระจกปดแผนสไลด
            -  บีกเกอร
            -  หลอดหยด
            -  น้ํากลั่น
            -  กลองดิจิตอล
  
3.1.2  การศึกษาขอมูลของกระชายในพื้นที่ปลูก

          อุปกรณที่นักเรียนใชศึกษาขอมูลของกระชาย  มีดังนี้

           -  เชือก  (สําหรับแบงพื้นที่ศึกษา)
           - มีดคัดเตอร
           -  ไมบรรทัด  
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            -  เสนดาย  หรือ  เชือกเสนเล็ก
            -  กระถางปลูก
            -  ดินสําหรับปลูก
            -  แผนพลาสติกสีดํา
            -  กลองสีดํา
            -  แวนขยาย
            -  กลองดิจิตอล

3.2  วิธีการศึกษา

นักเรียนไดศึกษาขอมูลของกระชายโดยแบงเปน  2  วิธีการ คือ  

              3.2.1  การศึกษาขอมูลของกระชายในหองปฏิบัติการ   วิธีการนี้เปนการศึกษารูปลักษณและ
คุณสมบัติในสวนตาง ๆ  ของกระชาย  ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  และ ดอก   โดยใชกระบวนการเรียนรู
ตามองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ  “เห็นความแตกตาง  รูความหลายหลาก”   

3.2.2   การศึกษาขอมูลของกระชายในพื้นที่ปลูก    เปนการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
รูปลักษณบางอยางของกระชาย   พฤติกรรมตาง ๆ ของกระชาย    ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย   
และสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย  การศึกษาใชวิธีการสังเกต   ทักษะการวัด  และการสํารวจ  
เพื่อใหไดขอมูลตาง ๆ  ทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ   

รายละเอียดวิธีการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับกระชาย  มีดังนี้

3.2.1  การศึกษาขอมูลของกระชายในหองปฏิบัติการ     

         การศึกษาขอมูลของกระชายในหองปฏิบัติการ  เปนการศึกษาขอมูลของกระชายโดยใช
กระบวนการเรียนรูตามองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ  “เห็นความแตกตาง  รูความ
หลายหลาก”   โดยนักเรียนไดศึกษากระชายเกี่ยวกับรูปลักษณ  และคุณสมบัติของกระชายแตละสวน  
ไดแก  ราก   ลําตน  ใบ  และ ดอก  โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
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        3.2.1.1  การศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของรากกระชาย      

การศึกษารูปลักษณของรากกะชาย    

      การศึกษารูปลักษณของรากกระชาย   มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

      (1)  นํารากกระชายมาศึกษาลักษณะที่แตกตางกัน   สามารถแยกลักษณะที่
แตกตางกัน  ไดแก  รากที่มีบางสวนพองออกที่สวนปลายราก   รากที่มีลักษณะเรียวทั้งราก   รากใหม
ที่งอกออกจากลําตน   รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมาจากลําตน  และแขนงของรากที่งอกออก
จากรากเดิม 
    

ภาพที่  1  รากที่มีบางสวนพองออกที่สวน
                ปลายราก  (บน)  และรากที่มี
                ลักษณะเรียวทั้งราก (ลาง)

ภาพที่ 2   รากใหมที่งอกออกจากลําตน 
                 (บน)  และรากเกาที่ไมมีรากชุด
                 ใหมงอกออกมาจากลําตน(ลาง)  

ภาพที่ 3   แขนงของรากที่งอกออกจาก
                รากเดิม 
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                                (2)  นํารากที่มีลักษณะแตกตางกันตัดออกเปน  3  สวน  (ยกเวนแขนงรากใหม)   
แลวศึกษารูปลักษณภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวยในการสังเกต   รูปลักษณ
ภายนอกของรากกระชายที่นักเรียนสังเกต  ไดแก   สี   รูป  ทรง  ลักษณะผิว  เปนตน  บันทึกผลการ
สังเกตรูปลักษณของราก  และบันทึกผลการเปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของราก 
ในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความ
หลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 “มองใหละเอียด” จะเห็น
หลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   (แสดงในภาคผนวกหนา 118)   

    (3)  นํารากกระชายมาตัดตามขวาง (transverse  section)  และตัดตามยาว 
(longitudinal  section)  ศึกษารูปลักษณชิ้นสวนของราก  

ภาพที่  4  รากที่มีบางสวนพองออก (บน)
                และรากที่มีลักษณะเรียวทั้งราก 
          (ลาง)  ตัดออกเปน 3  สวน  

ภาพที่ 5  รากใหมที่งอกออกจากลําตน
                (บน) และรากเกาที่ไมมีรากใหม
           งอกออกจากลําตน (ลาง)
                 ตัดออกเปน  3 สวน  

ภาพที่  6  รากกระชายตัดตามขวาง 
                (transverse  section)     

ภาพที่ 7  รากกระชายตัดตามยาว 
                (longitudinal  section)
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     (4)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อราก  โดยนํารากมาตัดตามขวาง (transverse  section)
และตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน

     (5)  ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของเอกสาร
ประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)  
ศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   นําชนิดของเนื้อเยื่อและลักษณะของเนื้อเยื่อที่พบจาก
การศึกษาเขียนลงในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ฯ   (แสดงในภาคผนวกหนา  121)   

ภาพที่  8   นักเรียนจัดทําสไลดเนื้อเยื่อ
                 ของรากกระชาย        

ภาพที่ 9  นักเรียนศึกษาเนื้อเยื่อของ
                รากกระชายจากกลองจุลทรรศน   

 การศึกษาคุณสมบัติของรากกะชาย    

 การศึกษาคุณสมบัติของรากกระชาย  นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษารูปลักษณ
ของราก    มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

                                (1)  นํารากกระชายที่ตัดออกทั้ง  3  สวน   มาศึกษาคุณสมบัติ  ไดแก    กลิ่น  รส  
น้ํายาง  ความเหนียว  ความลื่น  หยาบ  ขรุขระ  เปนตน   บันทึกขอมูลในตารางของเอกสารประกอบการ
ทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 2  
คุณสมบัติของสวนประกอบพืช  (แสดงในภาคผนวกหนา  133 )   

     (2)   เปรียบเทียบความแตกตางของคุณสมบัติของรากกระชายทั้ง  3  สวน  
บันทึกผลการศึกษาลงในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม 
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         3.2.1.2  การศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของลําตนกระชาย      

การศึกษารูปลักษณของลําตนกระชาย    

      การศึกษารูปลักษณของลําตนกระชาย   มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

      (1)  ลําตนกระชายเปนลําตนใตดิน   เรียกวา  เหงา  (rhizome)  สวนที่อยูบนดิน 
ไมใชลําตนที่แทจริง  เรียกวา  ลําตนเทียม   นักเรียนศึกษาลําตนใตดิน  โดยนํามาศึกษาลักษณะที่
แตกตางกัน    สามารถแยกลักษณะที่แตกตางกัน  ไดแก   ลําตนที่ยังไมมีหนอหรือลําตนเทียมงอก
ออกมา   ลําตนที่มีหนองอกออกมา   ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม  และลําตนใหมที่มีลําตนเทียม    

ภาพที่  10   ลําตนที่ยังไมมีหนองอก
                   ออกมา (ซาย)  และ ลําตนที่มี
                   หนองอกออกมา (ขวา) 

ภาพที่ 11  ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม (บน)    
                  ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม (ลาง)

    (2)  นําลําตนที่มีลักษณะแตกตางกันตัดออกเปน  2-3  สวน  แลวศึกษารูปลักษณ
ภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวยในการสังเกต   รูปลักษณภายนอกของลําตนที่
นักเรียนสังเกต  ไดแก   สี   รูป  ทรง  ลักษณะผิว  ลักษณะขอและปลอง   ตําแหนงของตาหรือหนอ  
เปนตน  บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณของลําตน  และบันทึกผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
รูปลักษณของลําตนในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  
“เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 “มอง
ใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   (แสดงในภาคผนวกหนา  118)   

     (3)  นําลําตนกระชายมาตัดตามขวาง (transverse  section)  และตัดตามยาว 
(longitudinal  section)  ศึกษารูปลักษณชิ้นสวนของลําตน  
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ภาพที่  12  ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา
                  (ซาย) และลําตนที่มีหนองอก
                  ออกมา (ขวา)  ตัดออกเปน 
                  3  สวน  

ภาพที่ 13  ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม (ซาย)
                  ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม (ขวา)    
                  ตัดออกเปน  3  สวน  

ภาพที่  14   ลําตนกระชายตัดตามขวาง 
                   (transverse  section)     

ภาพที่ 15  ลําตนกระชายตัดตามยาว 
                  (longitudinal  section)

     (4)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อลําตน  โดยนําลําตนมาตัดตามขวาง (transverse  
section) และตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวยกลอง
จุลทรรศน

(5) ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของเอกสาร
ประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)  
ศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   นําชนิดของเนื้อเยื่อและลักษณะของเนื้อเยื่อที่พบจาก
การศึกษาเขียนลงในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ฯ  (แสดงในภาคผนวกหนา  121)   
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ภาพที่  16  นักเรียนจัดทําสไลดเนื้อเยื่อ
                  ของลําตนกระชาย        

ภาพที่ 17  นักเรียนศึกษาเนื้อเยื่อของ
                   ลําตนกระชายจากกลอง
                   จุลทรรศน   

 การศึกษาคุณสมบัติของลําตนกระชาย    

 การศึกษาคุณสมบัติของลําตนกระชาย   นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษา
รูปลักษณของลําตน  และมีลําดับขั้นตอนการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษารากกระชาย

                       3.2.1.3  การศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของใบกระชาย      

        การศึกษาใบกระชายในพื้นที่ปลูกของนักเรียนพบวา  ใบกระชายเปนใบเดี่ยว
ที่อยูบนกานใบ   กานใบมีลักษณะเปนกาบใบเรียงสลับหุมซอนกันคลายลําตน  เรียกวา  ลําตนเทียม 
(พเยาว  เหมือนวงษญาติ, 2545)  บริเวณโคนลําตนเทียมมีกาบใบสีน้ําตาลแดงหุมลําตน  2  กาบ  
อยูทางซายและขวาของลําตน  เมื่อลําตนเทียมเติบโตและสมบูรณเต็มที่กอนออกดอกจะมีใบเรียงซอน
กัน  3  ชั้น  ทางซายและขวาดานละ  3  ใบ  และพบวาหนาใบหันไปในทิศทางเดียวกัน   จากลักษณะ
ของลําตนเทียมดังกลาว   นักเรียนจึงศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของใบกระชายโดยใชทิศทางการ
หันออกของหนาใบเปนหลัก  แลวแบงศึกษาใบกระชายออกเปน  4  สวน  ไดแก  การศึกษาใบทั้ง  
6  ใบ    การศึกษากานใบทั้ง  6  กาน   การศึกษากาบใบบริเวณโคนตนทั้ง  2  กาบ   และการศึกษา
หนอที่งอกใหมจากลําตน   ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้

การศึกษารูปลักษณของใบกระชาย     นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

         (1)  กําหนดตําแหนงของใบโดยใชทิศทางการหันออกของหนาใบจาก
ลําตนเทียมเปนหลัก    หันหนาใบของลําตนเทียมเขาหาตัวนักเรียน  แลวกําหนดตําแหนงของ
ใบกระชายไดดังนี้         



13

                                

                                     (2)  นําใบกระชายทุกใบตัดออกเปน  3  สวน  ยาวเทา ๆ  กัน  เปนสวนโคน  
สวนกลาง  และสวนปลาย   แลวศึกษารูปลักษณภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวย
ในการสังเกต    รูปลักษณของใบที่นักเรียนสังเกต  ไดแก   สี   รูป  ทรง   ความยาว   ความกวาง   
ลักษณะผิว   ลักษณะเสนกลางใบ   ลักษณะเสนใบ  ลักษณะเสนใบยอย   และรองรอยตําหนิบนใบ  
เปนตน  แลวเปรียบเทียบรูปลักษณภายนอกของใบกระชายดานหนาใบและหลังใบของทั้ง  3  สวน  
ในใบเดียวกัน   บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณของใบกระชาย  และบันทึกผลการเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกตางของรูปลักษณของใบในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  
การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก” กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบ
พืช   ตอนที่ 1 “มองใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   
(แสดงในภาคผนวกหนา 118)   

          (3)  นําผลการสังเกตรูปลักษณของใบเปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางกัน  คือ  ใบลางขวาเปรียบเทียบกับใบลางซาย    ใบกลางขวาเปรียบเทียบกับใบกลางซาย
และใบบนขวาเปรียบเทียบกับใบบนซาย

          
          (4)   นําใบแกของกระชาย และใบออนของกระชายตัดออกเปน  3  สวน  

ยาวเทา ๆ  กัน  แลวศึกษารูปลักษณภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายเชนเดียวกับขอ (2)
บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณ  และเปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของใบแกและใบออน
ในเอกสารประกอบการทํากิจกรรม    

ภาพที่  18    การกําหนดตําแหนงของ
                   ใบกระชายบนตนเทียม

ใบลางขวา

ใบกลางขวา

ใบบนขวา

ใบลางซาย

ใบกลางซาย

ใบบนซาย
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           (5)  สรุปความเหมือนและความแตกตางของใบทั้งหมด

ภาพที่  19  ใบลางซายดานหนา  (ซาย) 
                  และใบลางขวาดานหนา (ขวา) 

ภาพที่ 20  ใบลางซายดานหลัง  (ซาย) 
                   และใบลางขวาดานหลัง (ขวา)            

ภาพที่  21 ใบลางซายดานหนาทั้ง  3 สวน
                 (ซาย) และ ใบลางขวาดานหนา
                 ทั้ง  3  สวน  (ขวา)      

ภาพที่ 22  ใบลางซายดานหลังทั้ง  3  สวน 
                  (ซาย) และ ใบลางขวาดานหลัง
                  ทั้ง  3 สวน (ขวา)

ภาพที่  23  ใบกลางซายดานหนา  (ซาย) 
                และใบกลางขวาดานหนา (ขวา)   

ภาพที่ 24  ใบกลางซายดานหลัง  (ซาย) 
                 และใบกลางขวาดานหลัง (ขวา)
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ภาพที่  25  ใบกลางซายดานหนาทั้ง 
                  3 สวน (ซาย) และใบกลางขวา
                  ดานหนาทั้ง  3  สวน  (ขวา)

ภาพที่  26  ใบกลางซายดานหลังทั้ง 
                   3 สวน (ซาย) และใบกลางขวา
                   ดานหลังทั้ง  3 สวน (ขวา)

ภาพที่  27  ใบบนซายดานหนา  (ซาย) 
                  และใบบนขวาดานหนา (ขวา)   

ภาพที่ 28  ใบบนซายดานหลัง  (ซาย) 
                   และใบบนขวาดานหลัง (ขวา)

ภาพที่  29  ใบบนซายดานหนาทั้ง 3  สวน
                  (ซาย) และใบบนขวาดานหนา
                  ทั้ง  3  สวน  (ขวา)

ภาพที่ 30  ใบบนซายดานหลังทั้ง  3  สวน 
                  (ซาย) และ  ใบบนขวาดานหลัง
                  ทั้ง  3 สวน (ขวา)
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ภาพที่  31   ใบออนดานหนา (ซาย)  และ
                   ใบแกดานหนา (ขวา)  

ภาพที่ 32  ใบออนดานหลัง (ซาย)  และ
                  ใบแกดานหลัง (ขวา)  

ภาพที่  33  ใบออนดานหนาทั้ง 3  สวน
                  (ซาย) และใบแกดานหนาทั้ง
                  3  สวน  (ขวา)

ภาพที่  34 ใบออนดานหลังทั้ง 3  สวน 
                  (ซาย) และใบแกดานหลังทั้ง
                  3  สวน (ขวา)

          (6)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อของใบ  โดยนําใบมาตัดตามขวาง (transverse 
section)  ฉีกและตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวยกลอง
จุลทรรศน

          (7)  ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของ
เอกสารประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณ
ภายใน)  (แสดงในภาคผนวกหนา  121)   
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ภาพที่  35   นักเรียนกําลังศึกษารูปลักษณ
                   ภายนอกของใบกระชาย        

ภาพที่ 36  นักเรียน section เนื้อเยื่อของ
                 ใบกระชายเพื่อศึกษารูปลักษณ
                  ภายในจากกลองจุลทรรศน   

การศึกษาคุณสมบัติของใบกระชาย      นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

     การศึกษาคุณสมบัติของใบกระชาย   นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษา
รูปลักษณของใบ    มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

                                (1)  นําใบกระชายทุกใบที่ตัดออกทั้ง  3  สวน มาศึกษาคุณสมบัติทีละใบ   คุณสมบัติ
ที่ศึกษา ไดแก    กลิ่น  รส  น้ํายาง  ความเหนียว  ความลื่น  หยาบ  ขรุขระ  เปนตน   บันทึกขอมูลใน
ตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  
รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 2  คุณสมบัติของสวนประกอบพืช  (แสดงในภาคผนวกหนา 133)   

     (2)   เปรียบเทียบความเหมือนและความตางกันของคุณสมบัติของใบกระชายทั้ง  
3  สวน  ในใบเดียวกัน  และเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของคุณสมบัติของใบกระชาย
ตางใบกัน  คือ  ใบลางขวาเปรียบเทียบกับใบลางซาย    ใบกลางขวาเปรียบเทียบกับใบกลางซาย   
ใบบนขวาเปรียบเทียบกับใบบนซาย  และใบแกเปรียบเทียบกับใบออน  

      (3)    สรุปความเหมือนและความแตกตางของคุณสมบัติของใบทั้งหมด
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การศึกษารูปลักษณของกานใบกระชาย      นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

         (1)  กําหนดตําแหนงของกานใบเชนเดียวกันกับแผนใบ   นํากานใบทุกกานตัด
ออกเปน  3  สวน  ยาวเทา ๆ  กัน  เปนสวนโคน  สวนกลาง  และสวนปลาย   แลวศึกษารูปลักษณภาย
นอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวยในการสังเกต    รูปลักษณของกานใบที่นักเรียนสังเกต  
ไดแก   สี   รูป  ทรง   ลักษณะผิว    รองรอยตําหนิบนกานใบ  เปนตน    แลวเปรียบเทียบรูปลักษณ
ดานนอกและดานในของกานใบทั้ง  3  สวน  ในกานเดียวกัน   บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณของกาน
ใบกระชาย  และบันทึกผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของรูปลักษณของกานใบ
ในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความ
หลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 “มองใหละเอียด” จะเห็น
หลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   (แสดงในภาคผนวกหนา  118)   

          (2)  นําผลการสังเกตรูปลักษณของกานใบเปรียบเทียบความเหมือนและความ
ตางกัน  คือ  กานใบลางขวาเปรียบเทียบกับกานใบลางซาย    กานใบกลางขวาเปรียบเทียบกับกานใบ
กลางซาย  กานใบบนขวาเปรียบเทียบกับกานใบบนซาย  และกานใบแกเปรียบเทียบกับกานใบออน

          
          (3)  สรุปความเหมือนและความแตกตางของกานใบทั้งหมด

ภาพที่  37   กานใบลางขวา  (บน)  และ
                   กานใบลางซาย (ลาง) 

ภาพที่ 38  กานใบถูกตัดออกเปน 3  สวน  
                  เปรียบเทียบรูปลักษณดานนอก 
                  (บน) และดานใน (ลาง)            
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ภาพที่  39   กานใบลางซายดานนอก  
                   สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง
                   (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)      

ภาพที่ 40   กานใบลางซายดานใน   
                   สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง
                  (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)

ภาพที่  41   กานใบลางขวาดานนอก  
                   สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง
                   (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   

ภาพที่ 42   กานใบลางขวาดานใน  
                   สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง
                   (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)

ภาพที่  43   กานใบกลางซายสวนโคน 
                   (ขวา)  สวนกลาง (กลาง) 
                   และสวนปลาย (ซาย)   

ภาพที่ 44   กานใบกลางขวาสวนโคน 
                   (ขวา)  สวนกลาง (กลาง) และ
                   สวนปลาย (ขวา)  
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ภาพที่  45  กานใบบนซายสวนโคน (ซาย) 
                  สวนกลาง  (กลาง) และ
                  สวนปลาย (ขวา)   

ภาพที่ 46   กานใบบนขวาสวนโคน (ซาย)  
                   สวนกลาง  (กลาง) และ
                   สวนปลาย (ขวา)

ภาพที่ 47  กานใบแกทั้ง 3  สวน สวนโคน 
                 (ซาย) สวนกลาง  (กลาง) และ
                 สวนปลาย (ขวา)   

ภาพที่ 48  กานใบออนทั้ง 3  สวน 
                  สวนโคน (ซาย)  สวนกลาง 
                  (กลาง) และสวนปลาย (ขวา)   

          
          (4)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อของกานใบ  โดยนํากานใบมาตัดตามขวาง 

(transverse section) และตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวย
กลองจุลทรรศน

          (5)  ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของ
เอกสารประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณ
ภายใน)  ศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   นําชนิดของเนื้อเยื่อและลักษณะของเนื้อเยื่อ
ที่พบจากการศึกษาเขียนลงในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ฯ  (แสดงในภาคผนวก
หนา  121)   
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การศึกษาคุณสมบัติของกานใบกระชาย      นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

     การศึกษาคุณสมบัติของกานใบกระชาย   นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษา
รูปลักษณของกานใบ    มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

                                (1)  นํากานใบกระชายที่ตัดออกทั้ง  3  สวน มาศึกษาคุณสมบัติทีละกานใบ   
คุณสมบัติที่ศึกษา ไดแก    กลิ่น  รส  น้ํายาง  ความเหนียว  ความลื่น  หยาบ  ขรุขระ  เปนตน   บันทึก
ขอมูลในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  
“เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 2  คุณสมบัติของสวนประกอบพืช
(แสดงในภาคผนวกหนา  133)   

     (2)   เปรียบเทียบความเหมือนและความตางกันของคุณสมบัติของกานใบ
ทั้ง  3  สวน  ในกานเดียวกัน  และเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของคุณสมบัติของกานใบ
ที่ตางกานใบกัน  คือ  กานใบลางขวาเปรียบเทียบกับกานใบลางซาย    กานใบกลางขวาเปรียบเทียบกับ
กานใบกลางซาย   กานใบบนขวาเปรียบเทียบกับกานใบบนซาย  และกานใบแกเปรียบเทียบกับกาน
ใบออน  

     (3)    สรุปความเหมือนและความแตกตางของคุณสมบัติของกานใบทั้งหมด

การศึกษารูปลักษณของกาบใบกระชายบริเวณโคนตน    นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

     (1)  กําหนดตําแหนงของกาบใบเชนเดียวกับแผนใบ   นํากาบใบทั้งกาบใบซาย
และกาบใบขวา  มาตัดออกเปน  2  สวน  ยาวเทา ๆ  กัน  เปนสวนโคน  และสวนปลาย   แลวศึกษา
รูปลักษณภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวยในการสังเกต  รูปลักษณของกาบใบที่
นักเรียนสังเกต  ไดแก   สี   รูป  ทรง   ลักษณะผิว   และรองรอยตําหนิบนกาบใบ  เปนตน  
แลวเปรียบเทียบรูปลักษณของกาบใบสวนโคน และสวนปลายในกาบใบเดียวกัน  ทั้งดานนอกและ
ดานใน  บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณของกาบใบ  และบันทึกผลการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางของรูปลักษณของกาบใบในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  
การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของ
สวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 “มองใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   
(แสดงในภาคผนวกหนา 118)   
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      (2)  นําผลการสังเกตรูปลักษณของกาบใบเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตางกันของกาบใบขวาและกาบใบซาย   

ภาพที่  49   กาบใบซาย  (ซาย)  และ
                   กาบใบขวา (ขวา) 

ภาพที่ 50  กาบใบซายตัดออกเปน 2  สวน  
               เทา ๆ กัน  เปรียบเทียบรูปลักษณ
               กาบใบซายดานนอก (ซาย) และ
               กาบใบซายดานใน (ขวา)            

ภาพที่ 51   กาบใบขวาตัดออกเปน 2  สวน  
                เทา ๆ กัน  เปรียบเทียบรูปลักษณ
                กาบใบขวาดานนอก (ซาย) และ
                กาบใบขวาดานใน (ขวา)            

     (3)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อของกาบใบ  โดยนํากาบใบมาตัดตามขวาง 
(transverse section) และตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวย
กลองจุลทรรศน
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     (4)  ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของเอกสาร
ประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)  
ศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   นําชนิดของเนื้อเยื่อและลักษณะของเนื้อเยื่อที่พบจาก
การศึกษาเขียนลงในตารางของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ฯ  (แสดงในภาคผนวกหนา 121)   

การศึกษาคุณสมบัติของกาบใบกระชายบริเวณโคนตน      นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

     การศึกษาคุณสมบัติของกาบใบกระชาย   นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษา
รูปลักษณของกาบใบ    มีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

                                (1)  นํากาบใบที่ตัดออกทั้ง  2  สวน  มาศึกษาคุณสมบัติ  ไดแก    กลิ่น   รส  น้ํายาง  
ความเหนียว  ความลื่น  หยาบ  ขรุขระ  เปนตน   บันทึกขอมูลในตารางของเอกสารประกอบการ
ทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  
กิจกรรมที่ 2  คุณสมบัติของสวนประกอบพืช  (แสดงในภาคผนวกหนา 133)   

     (2)   เปรียบเทียบความเหมือนและความตางกันของคุณสมบัติของกาบใบ
ทั้ง  2  สวน  ในกาบใบเดียวกันและเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของคุณสมบัติของกาบใบ
ซายและกานใบขวา  แลวสรุปความเหมือนและความแตกตางของคุณสมบัติของกาบใบทั้งสอง

การศึกษารูปลักษณของหนอที่งอกใหมจากลําตน    นักเรียนไดศึกษาดังนี้

     (1)  นําหนอมาตัดออกเปน  2  สวน  ยาวเทา ๆ  กัน  เปนสวนโคน  และสวนปลาย   
แลวศึกษารูปลักษณภายนอกจากการสังเกตดวยตาและใชแวนขยายชวยในการสังเกต   รูปลักษณของ
หนอที่นักเรียนสังเกต  ไดแก   สี   รูป  ทรง   ลักษณะผิว  รองรอยตําหนิ  ลักษณะของหนอจากการตัด
ตามขวาง  และลักษณะของหนอจากการตัดตามยาว  เปนตน    แลวเปรียบเทียบรูปลักษณของหนอ
สวนโคน และสวนปลาย   บันทึกผลการสังเกตรูปลักษณและบันทึกผลการเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตางในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  
“เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 “มอง
ใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   (แสดงในภาคผนวกหนา  118)   
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ภาพที่  52   หนอที่งอกออกจากลําตน
                   จะเติบโตเปนตนเทียมอยูติด
                   กับตนเทียมตนเดิม 
                       

ภาพที่ 53    หนอของ rhizome ที่ยืดขยาย
                    ออกจากลําตนเดิม  ขนานไป
                    กับพื้นดิน  ที่ปลายสุดเติบโต
                    เปนตนเทียมตนใหมที่ไกล
                    จากตนเทียมตนเดิม

      

ภาพที่  54   ลักษณะของหนอตนเทียม
                   ตัด  2  สวน  สวนปลาย (บน)
                   สวนโคน (ลาง)    

ภาพที่ 55  ลักษณะของหนอ rhizome
                  ตัด  2  สวน  สวนปลาย (บน)
                  สวนโคน (ลาง)   

(3)   จัดทําสไลดของเนื้อเยื่อของหนอ  โดยนําหนอมาตัดตามขวาง (transverse 
section) และตัดตามยาว (longitudinal  section) แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวย
กลองจุลทรรศน   ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของเอกสาร
ประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)  
(แสดงในภาคผนวกหนา  121)   

หนอตนเทียม

หนอไรโซม
ปลายสุดเปนตนเทียม

ตัดตัด
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การศึกษาคุณสมบัติของหนอที่งอกใหมจากลําตน    

     นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของหนอกระชาย พรอมกับการศึกษารูปลักษณของหนอ
โดยนําหนอทั้ง  2  สวน  มาศึกษาคุณสมบัติ  ไดแก    กลิ่น   รส  น้ํายาง  ความเหนียว  ความลื่น  
หยาบ  ขรุขระ  เปนตน   แลวเปรียบเทียบความเหมือนและความตางกันของคุณสมบัติของหนอทั้ง  2  
สวน   บันทึกผลและสรุปความเหมือนและความแตกตางของคุณสมบัติของหนอในเอกสาร
ประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง รูความหลายหลาก”  
กิจกรรมที่ 2  คุณสมบัติของสวนประกอบพืช  (แสดงในภาคผนวกหนา  133)

                 3.2.1.4  การศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของดอกกระชาย      

การศึกษารูปลักษณของดอกกะชาย   

   การศึกษารูปลักษณของดอกกระชาย   นักเรียนใชวิธีการศึกษา   2  ขั้นตอน
ตามลําดับ  คือ   การศึกษาโครงสรางโดยรวมของดอกกระชาย  และการศึกษาสวนประกอบของดอก
กระชาย  รายละเอียดของวิธีการศึกษามีดังนี้

     (1)  การศึกษาโครงสรางโดยรวมของดอกกระชาย   เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
ตําแหนงของการออกดอกที่ตน   ลักษณะดอก  สมมาตรของดอก   ความยาวและความกวางของดอก  

     (2)  การศึกษาสวนประกอบของดอกกระชาย    ดําเนินการตามลําดับดังนี้

(2.1)   แยกศึกษารูปลักษณสวนประกอบของดอกทีละสวนเรียงลําดับจาก
สวนที่อยูนอกสุดของดอกเขาไปยังสวนในสุด  ไดแก   ใบประดับ  กลีบเลี้ยง   กลีบดอก   เกสรตัวผู   
และเกสรตัวเมีย   รูปลักษณที่ศึกษา  คือ   รูป   ทรง   ลักษณะผิว   ความยาว  และความกวาง  เปนตน 
บันทึกผลลงในเอกสารประกอบการทํากิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตาง ๆ  
“เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1 
“มองใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)   (แสดงในภาคผนวกหนา 126)   

 (2.2)   จัดทําสไลดเนื้อเยื่อสวนประกอบตาง ๆ  ของดอก   โดยนํา
สวนประกอบตาง ๆ  ของดอก  มาตัดตามขวาง (transverse section) และตัดตามยาว (longitudinal  
section)  แลวนําไปศึกษารูปลักษณของเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน   ถายภาพเนื้อเยื่อจากกลอง
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จุลทรรศน   แลวนําภาพไปติดในกรอบของเอกสารประกอบการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2  “มองใหลึก” 
จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)  ศึกษาชนิดของเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน   นําชนิด
ของเนื้อเยื่อและลักษณะของเนื้อเยื่อที่พบจากการศึกษาเขียนลงในตารางของเอกสารประกอบการทํา
กิจกรรม ฯ  (แสดงในภาคผนวกหนา  129)   

ขั้นที่ 1   ศึกษาโครงสรางโดยรวมของดอกกระชาย   

ขั้นที่ 2  การศึกษาสวนประกอบของดอกกระชาย

1. ตําแหนงการออกดอกที่ตน
2. ตําแหนงการบานของดอก

ที่ชอดอก

3. ลักษณะของชอดอก

4. รูปราง ลักษณะของดอก5. สมมาตรของดอก6. ขนาดความกวาง ความยาว 
ของดอก

- ใบประดับ
-  กลีบเลี้ยง
-  กลีบดอก
-  เกสรตัวผู

-  เกสรตัวเมีย

รูปลักษณที่ศึกษา  คือ   รูป   ทรง   
ลักษณะผิว   ความยาว  ความกวาง

ภาพที่  56   ขั้นตอนการศึกษารูปลักษณดอกกระชาย
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การศึกษาคุณสมบัติของดอกกะชาย    นักเรียนไดศึกษาตามลําดับดังนี้

     การศึกษาคุณสมบัติของดอกกระชาย   นักเรียนไดศึกษาพรอมกับการศึกษา
รูปลักษณของดอก  โดยมีการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้

                                (1)  นําสวนประกอบของดอกทุกสวนมาศึกษาคุณสมบัติ  ไดแก    กลิ่น   รส  น้ํายาง  
ความเหนียว  ความลื่น  หยาบ  ขรุขระ   เปนตน   บันทึกขอมูลในตารางของเอกสารประกอบการทํา
กิจกรรมองคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”  กิจกรรมที่ 2  
คุณสมบัติของสวนประกอบพืช  ตอนที่ 1  ประสาทสัมผัสบอกคุณสมบัติของพืช  (แสดงในภาคผนวก
หนา  133)   

     (2)   เปรียบเทียบความเหมือนและความตางกันของคุณสมบัติของสวนประกอบ
ทุกสวนในดอกเดียวกัน   แลวสรุปความเหมือนและความแตกตางของคุณสมบัติของกาบใบทั้งสอง

        
  3.2.2   การศึกษาขอมูลของกระชายในพื้นที่ปลูก    เปนการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

รูปลักษณบางอยางของกระชาย  พฤติกรรมตาง ๆ ของกระชาย   ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย  และ
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย  ซึ่งการศึกษาและเก็บขอมูลดําเนินงานในพื้นที่ปลูกกระชาย  ทั้งใน
บริเวณโรงเรียนและในหมูบานปาเพ็ด  ตําบลหวยแถลง   อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา   
การศึกษาขอมูลของกระชายในพื้นที่ปลูกมีวิธีการดังนี้

(1)   สํารวจพื้นที่ปลูกกระชายในโรงเรียน  และพื้นที่ปลูกบริเวณบานของชาวบาน
หมูบานปาเพ็ด  ตําบลหวยแถลง   อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  

(2)  แบงพื้นที่ในการสํารวจโดยใชเชือกใหไดพื้นที่ประมาณ  3 x 6  เมตร  
แลวนักเรียนแบงกันสํารวจเก็บขอมูล  ดังนี้

การเก็บขอมูลรูปลักษณของกระชาย

      การเก็บขอมูลรูปลักษณของกระชาย  เปนการเก็บขอมูลรูปลักษณของราก  
ลําตน   แผนใบ   กานใบ  และดอกของกระชาย  โดยวัดความกวางและความยาวและการนับจํานวน  
เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณในการสรุปขอมูลรูปลักษณของกระชาย  จํานวนกระชายในการเก็บขอมูล
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ใช ประมาณ  50-100  ตัวอยาง  หรือเก็บขอมูลจากตัวอยางกระชายในขอบเขตพื้นที่ที่สํารวจประมาณ  
3 x 6  เมตร  นําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย   และคาฐานนิยม  

การเก็บขอมูลพฤติกรรมของกระชาย           

                  เปนการเก็บขอมูลพฤติกรรมของกระชายที่ตอบสนองตอสิ่งเรา  ดังนี้

      1.  พฤติกรรมการมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบกระชาย   ศึกษาโดย
การนับใบออนของกระชายที่กําลังคลี่ใบออกในขอบเขตพื้นที่ที่สํารวจ   เพื่อหาจํานวนใบที่คลี่ใบออก
ทางซาย  และคลี่ออกทางขวา   พิจารณาความสัมพันธของทิศทางระหวางการมวนของใบออนและ
การคลี่ออกของใบออนของใบกระชาย   แลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว

      2.  พฤติกรรมการหันหนาใบของใบกระชาย  ศึกษาโดยการนับจํานวนตนเทียมที่
ใบทุกใบหันหนาใบไปในทิศทางเดียวกัน แลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหตนเทียมแสดงพฤติกรรมดังกลาว

      3. พฤติกรรมการคายน้ําในรูปหยดน้ําที่ขอบใบและการคายน้ําที่ปากใบ   โดย
ศึกษาเวลาที่ใบคายน้ําในรูปหยดน้ําที่ขอบใบและเวลาที่ปากใบคายน้ํา   บันทึกลักษณะของใบแลว
เปรียบเทียบกับลักษณะของใบในชวงเวลาอื่น ๆ  แลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว

      4.  พฤติกรรมการบานของดอก  โดยการศึกษาเวลาในการบานของดอก และ
ทดลองหาชวงเวลาในการบานของดอกกระชาย   แลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหแสดงพฤติกรรมดังกลาว

    5.  พฤติกรรมการวางตัวของดอก   โดยการศึกษาการวางตัวของดอกใน
ลําตนเทียมแลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหตนเทียมแสดงพฤติกรรมดังกลาว

      6.  พฤติกรรมการงอกของรากชุดใหมจากลําตน   ศึกษาโดยการทดลองปลูก
กระชายในพืชที่ปลูก  สังเกตลักษณะและทิศทางการงอกของรากและเก็บขอมูลทิศทางการงอกของ
รากจากพื้นที่ปลูก  แลวพิจารณาสิ่งเราที่ทําใหตนเทียมแสดงพฤติกรรมดังกลาว

      7.  พฤติกรรมการงอกของลําตนใหม และการงอกหนอจากลําตน    ศึกษาโดย
สังเกตการงอกของลําตนใหมและการงอกของหนอใหม  จากการปลูกกระชายในพืชที่ปลูก และเก็บ
ขอมูลในพื้นที่ปลูก
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การเก็บขอมูลธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย           นักเรียนดําเนินการดังนี้

  เปนการเก็บขอมูลสวนตาง ๆ  ของกระชายที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป    ดังนี้

   1.  ลักษณะของรากที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนทียมเติบโตขึ้น  ศึกษาโดยการสังเกต
ลักษณะของรากจากการปลูกกระชายในพืชที่ปลูก

   2.  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของหนอเมื่อเติบโตเปนตนเทียม   ศึกษาโดยการสังเกต
ลักษณะ  และวัดความสูงของหนอในแตละวัน

   3.  ลักษณะการงอกของลําตนใหม  โดยการสังเกตลักษณะของลําตนที่งอกใหม
จากการปลูกกระชายในพื้นที่ปลูก

   4.  ลักษณะของใบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาตาง ๆ  โดยการสังเกต  
เปรียบเทียบรูปลักษณของใบ และถายภาพใบในชวงอายุของใบที่ตางกัน

    5.  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของดอกขณะที่ดอกบาน  ศึกษาโดยการบันทึกภาพ
การบานของดอกกระชายทุก  1  ชั่วโมง  แลวนําภาพมาเปรียบเทียบลักษณะของดอกที่แตกตางกัน

    6.  ลักษณะสีของดอกสีเปลี่ยนแปลงไป   ศึกษาโดยการสังเกตและบันทึกภาพ
ดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ  เพื่อสังเกตสีของดอกกระชายที่เปลี่ยนแปลงไป

    7.  ลักษณะของเกสรที่เปลี่ยนแปลง   ศึกษาโดยการสังเกตและบันทึกภาพ
เกสรดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ  เพื่อสังเกตลักษณะของเกสรดอกกระชายที่เปลี่ยนแปลงไป

การเก็บขอมูลสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย          

เนื่องจากพื้นที่ปลูกกระชายในตําบลหวยแถลง  อ. หวยแถลง  มีจํานวนมาก  นักเรียน
จึงดําเนินการสํารวจสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวเฉพาะพื้นที่เปาหมายเทานั้น   และสํารวจในชวงที่กระชาย
เติบโตเต็มพื้นที่สํารวจ  ใชระยะเวลาในการสํารวจ  2  เดือน  สัปดาหละ  3-4  ครั้ง โดยดําเนินการดังนี้
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             1.  สํารวจสิ่งมีชีวิตที่เปนพืช  ที่พันเกี่ยวกับกระชายจําแนกออกเปน  2  กลุม  คือ   

                   1.1  พืชที่ใหประโยชนกับตนกระชาย
                   1.2  พืชที่ทําใหกระชายเสียประโยชน    
  
          2.  สํารวจสิ่งมีชีวิตที่เปนสัตว  ที่พันเกี่ยวกับกระชายจําแนกออกเปน  6  กลุม  คือ 

                                 2.1  สิ่งมีชีวิตที่มาทําลายกระชาย
                                 2.2  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงที่อยูและหาอาหาร

      2.3  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงดํารงเผาพันธุ
                                 2.4  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงหาอาหาร

      2.5  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายแสดงพฤติกรรมทางสังคม
                                 2.6  สิ่งมีชีวิตที่ใหประโยชนกับกระชาย  คือ ..(ระบุ)......

3.  บันทึกขอมูล  อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากการสังเกต   และถายภาพสิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตวที่พบ  

4.  ศึกษาสภาพดินที่เหมาะสมกับการเติบโตของกระชาย   โดยการสังเกตและบันทึก
ลักษณะของดินชั้นบนที่ผิวดิน  และลักษณะของดินใตผิวดินที่กระชายหยั่งรากลงไป  

5.  ศึกษาจํานวนตนเทียม  และลักษณะการเติบโตของตนเทียม   ในพื้นที่ปลูกที่มี
ความเขมแสงแตกตางกัน

      

ภาพที่  57   สํารวจแหลงปลูกกระชาย
                   แหลงที่ 1  บานปาเพ็ด  
                   ต.หวยแถลง   อ.หวยแถลง  
                   จ.นครราชสีมา  

ภาพที่ 58  สํารวจแหลงปลูกกระชาย
                  แหลงที่ 2  โรงเรียนหวยแถลง-
                  พิทยาคม  อ.หวยแถลง  
                  จ.นครราชสีมา  
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ภาพที่  59  นักเรียนขึงเชือกทําขอบเขตใน
                  การสํารวจกระชาย    

ภาพที่ 60   นักเรียนกําลังทําการสํารวจ
                   เก็บขอมูลตาง ๆ  ของกระชาย
                   ในพื้นที่ปลูก

       
      

ภาพที่   61   การศึกษาธรรมชาติชีวิต
                    หนอกระชาย    

ภาพที่ 62  ศึกษาพฤติกรรมชวงการรับแสง
                 ที่มีผลตอการบานของดอก

      

ภาพที่  63  หาความสัมพันธของทิศทาง
                  การมวนของใบออนและ
                  การคลี่ออกของใบออน  

ภาพที่ 64   ศึกษาพฤติกรรมการหัน
                   หนาใบของใบกระชายทุกใบ
                   ที่หันไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาพที่  65   การศึกษาธรรมชาติชีวิตการ
                   เปลี่ยนแปลงของดอกกระชาย  
                   ขณะที่ดอกบานเวลากลางคืน 

ภาพที่  66   การวิเคราะหคา pH ของดิน
                   ที่ปลูกกระชาย เพื่อศึกษา
                   สรรพสิ่งพันเกี่ยวทางกายภาพ

       
      

ภาพที่  67    การทดสอบแปงที่สะสมใน
                    รากและลําตนของกระชาย 

ภาพที่  68   เม็ดแปงในเซลลของราก
                   เปลี่ยนเปนสีมวงเมื่อทดสอบ
                   สารละลายไอโอดีน
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บทที่  4

ผลการศึกษา

ผลการศึกษากระชายตามองคประกอบที่ 3  ไดผลการศึกษาได  6  รูปแบบ  คือ   
ผลการศึกษาจากการตรวจเอกสารดานอนุกรมวิธานของกระชาย   ผลการศึกษารูปลักษณและ
คุณสมบัติของกระชายในหองปฏิบัติการ   ผลการศึกษากระชายในพื้นที่ปลูก   ผลการศึกษาขอมูลดาน
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย   ผลการศึกษาขอมูลดานการใชประโยชนของกระชาย  
และผลการศึกษาดานการขยายพันธุของกระชาย    รายละเอียดผลการศึกษามีดังนี้

ผลการศึกษาจากการตรวจเอกสารดานอนุกรมวิธานของกระชาย

ผลจากการตรวจเอกสารดานอนุกรมวิธานของกระชายมีดังนี้    

      กระชาย  (Kra-chai)
                   ชื่อพื้นเมือง  (Local  name)   กระชาย (นครราชสีมา)
                                                                  ขิงทราย (มหาสารคาม)  กะแอน  ระแอน  (ภาคเหนือ)  
                                                                  วานพระอาทิตย (กรุงเทพฯ)  จี๊ปู  ซีพู (เงี้ยว  แมฮองสอน)
                                                                   เปาะซอเราะ   เปาะสี่ (กะเหรี่ยง  แมฮองสอน)  
                                                          (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2544)
                                                                 
                   ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific  name)   Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.
                    ชื่อวงศ                       ZINGIBERACEAE
                                                                              (พเยาว  เหมือนวงษญาติ, 2545)   
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ผลจากการศึกษารูปลักษณและคุณสมบัติของกระชายในหองปฏิบัติการ     มีดังนี้

1.  รูปลักษณและคุณสมบัติของรากกระชาย   

     1.1  รูปลักษณภายนอกของราก     รูปลักษณภายนอกของรากกระชายแสดงดังภาพ

ภาพที่ 69  รากกระชายเปนรากสะสม
                 อาหาร  มีลักษณะเปนกระจุก
                 บางรากสวนปลายพองออก
                 เปนรูปกรวย   บางรากเรียว
                 แหลมหัวแหลมทาย

ภาพที่ 70 รากเกาสะสมอาหาร (ซาย) และ
                 รากใหมที่งอกออกจากลําตน
                 มีแขนงของรากมากมาย  
                 รากใหมดูดน้ําและแรธาตุเลี้ยง
                 ลําตน และจะขยายขนาดขึ้น
                 เปนรากสะสมอาหารตอไป 
                 (ขวา)  

          รูปลักษณภายนอกของรากกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป    

เปนรากฝอยมีลักษณะเปนกระจุก   เปนรากสะสมอาหารทําใหรากขยายขนาด  กวางประมาณ  
0.4- 1.0  เซนติเมตร  ยาว  7-8  เซนติเมตร  ปลายสุดของรากทั้งสองดานจะแหลม   รากของกระชาย
บางรากปลายรากพองออกเปนรูปกรวย  บางรากมีลักษณะเรียวทั้งราก  และบางรากมีแขนงของราก
ออกมา

รากที่มีลักษณะเรียว  

รากมีขนาดที่สม่ําเสมอตั้งแตสวนโคนจนถึงสวนปลาย     ปลายสุดของรากทั้งสองแหลม
คลายทรงกรวย   รากกวางประมาณ   0.6  เซนติเมตร  ยาว  8  เซนติเมตร  สวนโคนรากมีสีเขมกวา

รากฝอยสะสมอาหาร ลําตน

หนอ



35

สวนปลายรากไลจากสีน้ําตาลเขมไปเปนสีเหลืองออน   ถามีแขนงของรากงอกออกมาสวนมากจะงอก
ออกมาบริเวณโคนราก   รากมีจุดสีน้ําตาลดําอยูเกือบทุกสวนแตสวนกลางของรากมีนอยกวาสวนอื่น

รากที่มีบางสวนพอง  

สวนโคนรากเรียวมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา  สวนกลางพองออกมีขนาดใหญกวาสวนอื่น ๆ 
มีสีน้ําตาลเหลือง   สวนปลายแหลมคลายทรงกรวยอวนสีน้ําตาลเหลืองเชนกันกับสวนกลาง 
สวนเรียวกวางประมาณ  0.4 เซนติเมตร  สวนพองกวางประมาณ   1.0  เซนติเมตร  รากยาวประมาณ  
7.4   เซนติเมตร  ทุกสวนมีแขนงของรากงอกออกมาเล็กนอย   มีจุดสีน้ําตาลดําอยูทั่วทุกสวน

รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา 

รากมีขนาดที่สม่ําเสมอตั้งแตสวนโคนถึงสวนปลาย   สวนบนมีสีเขมกวาสวนลางไลสีจาก
สีน้ําตาลเขมไปเปนสีเหลือง   มีแขนงของรากงอกออกมามากบริเวณสวนโคนและมีจุดสีน้ําตาลดําอยู
เกือบทุกสวนแตสวนกลางมีนอยที่สุด   สวนปลายแหลมคลายทรงกรวย

รากใหมที่งอกออกจากลําตน 

สวนโคนรากมีสีน้ําตาลออน  สวนกลางและสวนปลายรากมีสีขาวขุน  สวนปลายรากมี
ลักษณะเรียวแหลม  ทั้งสามสวนนี้มีแขนงของรากงอกออกมาและมีจุดเล็ก ๆ  สีน้ําตาลเขมเกือบทั่ว
บริเวณ

      1.2  รูปลักษณภายในของราก     รูปลักษณภายในของรากกระชายแสดงดังภาพ

ภาพที่  71   รากกระชายตัดตามขวาง 
                   (transverse  section)     

ภาพที่ 72  เนื้อเยื่อรากกระชายตัดตามขวาง 
                 (transverse  section) ศึกษาจาก
                 กลองจุลทรรศน   

Epidermis

EndodermisXylem
Phloem

Pith Cortex

Endodermis

แขนงของราก
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ภาพที่ 73  รากตัดตามขวางแสดงเนื้อเยื่อ
                 Endodermis  และตอมน้ํามัน

ภาพที่ 74  แขนงของรากงอกจาก  Pericycle

                 แลวผาน Endodermis ออกมา

ภาพที่  75  รากกระชายตัดตามยาว 
                  (longitudinal  section)

ภาพที่ 76  เนื้อเยื่อของรากกระชายตัดตาม
                  ยาว  (longitudinal section)  
                  ศึกษาจากกลองจุลทรรศน  

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของรากกระชายเมื่อศึกษาเนื้อเยื่อ
ดวยกลองจุลทรรศน   คือ  

1.  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  
ของรากกระชายเมื่อตัดเนื้อเยื่อตามขวาง (transverse  section)  พบวารากเมื่ออายุมากขึ้น ทอลําเลียงน้ํา 
(Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  มีขนาดเล็กลงแตมีจํานวนมากขึ้น  และถูกเบียดใหไปชิด
กับ Endodermis มากขึ้น  โดยเฉพาะรากกระชายแกที่ตนเทียมเหี่ยวตายแลว   นักเรียนพบวาทอลําลียง
น้ํา และทอลําเลียงอาหารมีขนาดเล็กที่สุด  มีจํานวนมากขึ้น   และมีตําแหนงอยูชิดกับ  Endodermis   

แขนงของราก

Endodermis

ตอมน้ํามัน

Epidermis
Cortex

Pith

กลุมทอลําเลียง

แขนงราก
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2.  การพบตอมน้ํามันสีเหลืองในเนื้อเยื่อของราก  ซึ่งไมวาจะตัดเนื้อเยื่อตามขวาง  (transverse  
section)  หรือตัดตามยาว (longitudinal  section)  จะพบตอมน้ํามันจํานวนมาก   ยกเวนบริเวณ
ทอลําเลียง   และในเนื้อเยื่อของรากที่ยังอายุนอย

ภาพที่  78  รากกระชายตัดตามขวางแสดง
                 ตอมน้ํามันที่มีจํานวนมาก

ภาพที่ 79  รากกระชายตัดตามยาวแสดง 
                  ตอมน้ํามันที่มีจํานวนมาก

รากอายุนอยที่สุด (รากใหม)

ภาพที่  77   ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  
                      ของรากกระชายตามอายุของรากที่มากขึ้น   

รากอายุมากที่สุด (รากสะสมอาหาร)
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ภาพที่  80  รากกระชายอายุนอยยังไมพบ 
                   ตอมน้ํามัน

ภาพที่ 81 รากกระชายอายุมากพบตอม
                น้ํามันจํานวนมาก ยกเวนบริเวณ
                ทอลําเลียง

ภาพที่  82  รากกระชายตัดตามยาวแสดง
                  ภาพขยายใหเห็นตอมน้ํามัน       

ภาพที่  83  รากกระชายตัดตามยาวแสดง
            ตอมน้ํามันยกเวนบริเวณทอลําเลียง 

รูปลักษณภายในของรากกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รากที่มีลักษณะเรียว  

เมื่อตัดตามขวางสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส   ชั้นกลาง
มีสีเหลืองเขมและมีจุดสีขาวอยูภายใน  ชั้นแกนกลางมีสีน้ําตาลและเมื่อตัดตามยาวสังเกตเห็นเปนแถบ
จํานวน  5  แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  ที่เปนชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส  ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  4   
มีสีเหลืองเขมและมีขนาดกวางที่สุด   แถบที่  3  เปนแถบในสุดมีสีน้ําตาล   ขนาดความกวางของ
แตละแถบขึ้นอยูกับขนาดของราก

บริเวณทอลําเลียง

บริเวณทอลําเลียง
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รากที่มีบางสวนพอง  

เมื่อตัดตามขวางสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  เชนเดียวกันกับรากที่มีลักษณะเรียวแตมี
ขนาดใหญกวา   ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส   ชั้นกลางมีสีเหลืองเขมและมีจุดสีขาวอยูภายใน
ชั้นแกนกลางมีสีน้ําตาล    เมื่อตัดตามยาวสังเกตเห็นเปนแถบจํานวน  5  แถบ  เชนเดียวกับรากที่มี
ลักษณะเรียว  แตสวนที่พองมีขนาดของแถบใหญกวา

รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา 

เมื่อตัดตามขวางและตัดตามยาวสังเกตเห็นลักษณะเชนเดียวกับรากที่มีลักษณะเรียวและราก
ที่มีบางสวนพอง   

รากใหมที่งอกออกจากลําตน 

เมื่อตัดตามขวางสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น   ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลออน ๆ   ชั้นกลางมี
สีเหลืองออนนวล ๆ  ชั้นแกนกลางมีขนาดเล็กมีสีเหลืองเขมขุน  เมื่อตัดตามยาวสังเกตเห็นเปนแถบ
จํานวน  5  แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  ที่เปนชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลออน    ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  
4   มีสีเหลืองนวล  และมีขนาดกวางที่สุด    แถบที่ 3  เปนแถบในสุดมีสีเหลืองเขมขุน  ขนาดความ
กวางของแตละแถบขึ้นอยูกับขนาดของราก

รูปลักษณภายในของรากกระชายเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  หรือ 
ตัดตามยาว (longitudinal  section)   นํามาจัดทําสไลดของเนื้อเยื่อแลวศึกษาจากกลองจุลทรรศน  
พบวา  รากกระชายประกอบดวยเนื้อเยื่อ  3  ชั้น  เชนเดียวกับการศึกษารูปลักษณภายนอก  เนื้อเยื่อ
ชั้นนอกสุดคือ  Epidermis  เนื้อเยื่อชั้นกลางคือ Cortex เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาลอมสมคือ  Endodermis   
ภายในมีเนื้อเยื่อ  Pericycle  ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  อยูดานนอก
และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  อยูดานใน   สวนแกนกลางของรากเปน Pith  จากการศึกษารากพบวา
แขนงของรากที่เกิดใหมจะงอกจาก  Pericycle  แลวผาน Endodermis ออกมา    เนื้อเยื่อรากมีตอม
น้ํามันสีเหลืองจํานวนมากยกเวนบริเวณทอลําเลียงและในเนื้อเยื่อของรากที่ยังอายุนอย    และจาก
การศึกษารากที่มีอายุตางกันพบวารากเมื่ออายุมากขึ้นทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร 
(Phloem)  มีขนาดเล็กลงแตมีจํานวนมากขึ้น   และถูกเบียดใหไปชิดกับ  Endodermis  มากขึ้น   
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                    1.3  คุณสมบัติของรากกระชาย

รากที่มีลักษณะเรียว 

จากการศึกษาพบวาผิวของรากมีทั้งสวนที่เรียบและขรุขระ  บริเวณที่ขรุขระสวนมากเปนสวน
โคนของราก   รากกระชายมีรสเผ็ดรอนเหมือนรสของขิงและเย็นเล็กนอย   มีความรูสึกคันและชาลิ้น 
ดมครั้งแรกกลิ่นไมแรง  แตเมื่อดมนาน ๆ  กลิ่นฉุนมากเหมือนกลิ่นขิงเนา   

รากที่มีลักษณะพอง 

จากการศึกษาพบวารากสวนโคนผิวจะสากมือและขรุขระมาก  แตสวนกลางและสวนปลาย
ผิวขรุขระเล็กนอย  มีรสเผ็ดรอน  เคี้ยวแลวกลืนรูสึกรสหวาน   มีกลิ่นหอมเหมือนขาออน

รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา  

จากการศึกษาพบวารากมีผิวขรุขระเล็กนอย  เพราะไมมีแขนงของรากงอกออกมา   สวนที่
ขรุขระนั้นเปนหลุมขนาดเล็ก  มีรสเผ็ดรอนและแสบลิ้นคลายพริกขี้หนูแตเผ็ดนอยกวา   ดมครั้งแรก
มีกลิ่นคลายพิมเสนแตเมื่อดมนาน ๆ  จะมีกลิ่นฉุน 

รากใหมที่งอกออกจากลําตน  

จากการศึกษาพบวารากมีผิวหยาบมากและสากมือ  มีรสจืด  ฝาดและคันลิ้นเล็กนอย   มีกลิ่น
ฉุนเล็กนอยไมเหมือนรากเกา  
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2.  รูปลักษณและคุณสมบัติของลําตนกระชาย   

                    2.1  รูปลักษณภายนอกของลําตน     รูปลักษณภายนอกของลําตนกระชายแสดงดังภาพ

ภาพที่  84 ลําตนแทหรือไรโซม(rhizome)
                   แสดงขอ (node)   ปลอง 
                 (internode) และมีหนอ (shoot)
                 งอกออกมาบริเวณขอที่มี
                 ใบเกล็ดหุมหนอปกคลุม

ภาพที่ 85 ลําตนเทียม   รากฝอย  และ
                  ลําตนแท หรือไรโซม  
               (rhizome) ทอดขนานไปกับ
                  พื้นดินของกระชาย
               

รูปลักษณภายนอกของลําตนกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป    

ลําตนกระชายเปนลําตนใตดิน  เรียกวา เหงา  หรือ  ไรโซม (rhizome)   เฉพาะ 1  ตน  มีความ
กวางประมาณ  0.8-2.2  เซนติเมตร  ยาว  1.0-5.2  เซนติเมตร  ลําตนกระชายมีขอ (node)  และ ปลอง
(internode)  ขอของลําตนเปนเสนลอมรอบลําตนกระชายมีสีเขมเห็นไดชัดเจน  จํานวนขอไมเทากัน
ทุกลําตนขึ้นอยูกับขนาดลําตน  ปลองจะอยูระหวางขอทั้งสองขอ   สีของปลองไมสม่ําเสมอกัน   
บริเวณขอของกระชายบางขอมีหนอ (shoot)  เกิดขึ้นมา โดยมีเกล็ดหุมหนอปกคลุมขณะที่หนอยัง
ออนอยู หนอจะเติบโตขึ้นเปนลําตนเทียม   สวนลําตนใหม (rhizome) ของกระชายเกิดจากลําตนเดิม
สรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม  บริเวณโคนมีรากฝอยซึ่งจะขยายขนาดเปนราก
สะสมอาหารตอไป   สวนปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมที่อยูหางจากตนเดิม   ทําใหกระชายเพิ่มจํานวน
มากขึ้นในบริเวณที่ปลูก

หนอ (shoot)

เกล็ดหุมหนอ

ขอ (node) 

ปลอง
 (internode)

ลําตนเทียม
ลําตน (rhizome)     rhizome งอกใหม

รากฝอย
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ลําตนที่มีหนองอกออกมา
    

ลําตนมีสีเหลืองออน   มีขอและปลอง  มีหนอบริเวณขอ   สีของหนอมีสีชมพูปนกับสีขาว 
สัมผัสผิวของหนอเรียบและลื่น

ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา
    

ลําตนมีสีน้ําตาลมีขอและปลอง   บริเวณขอมีตาลักษณะนูนมีสีเหลืองออน  สัมผัสบริเวณตา
ผิวเรียบ   บริเวณลําตนผิวขรุขระ

ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม
    

ลําตนมีสีน้ําตาลเขม  มีรูพรุน  สัมผัสผิวขรุขระ   มีขอและปลอง  บริเวณดานบนมีลําตนเทียม 
โคนลําตนเทียมจะมีสีเหลือง   ถัดขึ้นไปมีสีแดงและสีเขียว   สัมผัสผิวลําตนเทียมจะเรียบและลื่น

ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม

   ลําตนมีสีเหลืองออน  ใบเกล็ดที่ติดกับลําตนมีสีขาวสวนดานบนมีสีน้ําตาล   ขอมีสีเหลือง
เขมติดกัน   ขอมีลําตนเทียมโดยสวนโคนมีสีเหลืองถัดขึ้นไปมีสีชมพู  สัมผัสผิวจะเรียบ

             2.2  รูปลักษณภายในลําตน   รูปลักษณภายในของลําตนกระชาย (rhizome) แสดงดังภาพ

ภาพที่ 86  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
              ตัดตามขวาง (transverse section)   

ภาพที่ 87  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
              ตัดตามขวาง (transverse  section)
              ศึกษาจากกลองจุลทรรศน

Xylem
Phloem

ตอมน้ํามัน
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ภาพที่ 88  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
               ตัดตามขวาง แสดงการกระจาย 
               ตัวของกลุมทอลําเลียงมี Xylem
            ขนาดใหญลอมรอบดวย Phloem

ภาพที่ 89  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                  ตัดตามขวาง  แสดง Xylem
                  ลอมรอบดวย Phloem

ภาพที่ 90  การงอกของรากใหมจากลําตน ภาพที่ 91  การกระจายตัวของตอมน้ํามัน
                 จํานวนมาก               

ภาพที่ 92  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
             ตัดตามยาว (longitudinal section)

ภาพที่ 93  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                ตัดตามยาว  แสดงทอลําเลียง 
                และตอมน้ํามันจํานวนมาก

รากงอกจากลําตน

ตอมน้ํามัน

ทอลําเลียง

Xylem

Phloem

 Xylem

Phloem
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ภาพที่ 94  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
               ตัดตามยาว แสดงภาพขยายของ
               กลุมทอลําเลียงน้ํา  (Xylem)

ภาพที่ 95  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
               ตัดตามยาว แสดงกลุมทอลําเลียง
          น้ํา(Xylem)กลุมทอลําเลียงอาหาร
               (Phloem) และตอมน้ํามัน

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของลําตนกระชายเมื่อศึกษาเนื้อเยื่อ
ดวยกลองจุลทรรศน   คือ  

1.  ลักษณะลําตนใตดินของกระชาย เรียกวา  ไรโซม (rhizome)  เมื่อตัดตามขวาง (transverse  
section)  แลวสังเกตรูปลักษณ  พบวา  มีเสนวงกลมชั้นในคลายกับราก    ภายในวงกลมของลําตน
มีจุดเล็ก ๆ  กระจัดกระจายจํานวนมาก    แตไมพบในวงกลมของราก   เมื่อนําลําตนมาตัดตามยาว
(longitudinal section)  พบวามีลักษณะเปนเสน  2  เสน วางตัวตามความยาวทั้งสองขางเชนเดียวกับ
ที่พบในราก   ระหวางเสนทั้งสองในลําตนมีเสนเปนขีดเล็ก ๆ  จํานวนมาก วางตัวตามความยาวใน
หลายทิศทาง  ซึ่งไมพบในราก  เมื่อตัดเนื้อเยื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนพบวา  เสนวงกลมที่พบทั้งใน
ลําตนและในราก  คือ กลุมทอลําเลียง   สวนจุดและเสนที่พบในลําตน คือ  กลุมทอลําเลียงที่มีมากมาย
กระจายอยูภายในลําตนแตไมพบในราก  

  

Xylem

Xylem

Phloem ตอมน้ํามัน
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ภาพที่  96  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                  ตัดตามขวาง  แสดงวงกลม
                  ชั้นใน และภายในวงกลม
                  มีจุดเล็ก ๆ มากมาย 

ภาพที่ 97  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                แสดงทอลําเลียงบริเวณวงกลม 
                และกลุมทอลําเลียงที่กระจายอยู
                ภายในวงกลม

ภาพที่ 98  รากกระชายตัดตามขวางแสดง
                 วงกลมของกลุมทอลําเลียง 

ภาพที่ 99  รากกระชายตัดตามขวางแสดง
               ทอลําเลียงมีเฉพาะบริเวณวงกลม 

ภาพที่ 100  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                   ตัดตามยาว  มีเสนดานขาง 
                   2  เสน  และมีเสนเปนขีด
                   เล็ก ๆ มากมาย

ภาพที่ 101  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                   ตัดตามยาว  แสดงใหเห็นวา
                   ขีดเล็ก ๆ คือ กลุมทอลําเลียง

กลุมทอลําเลียง
บริเวณวงกลม

กลุมทอลําเลียงในวงกลม

Cortex

กลุมทอลําเลียง
บริเวณวงกลม

Cortex

ภายในไมมี
กลุมทอลําเลียง

เสนดานขาง 2 เสน เสนขีดเล็ก ๆ

สวนที่ยืดเปนลําตนใหม
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2.  การงอกของรากใหมในลําตน (rhizome)  ของกระชายงอกออกมาจากกลุมทอลําเลียง
บริเวณวงกลมภายในลําตนแลวสรางทอลําเลียงตอออกจากสวนเดิม  ซึ่งมีลักษณะคลายกับการงอก
ของรากใหมที่บริเวณรากสะสมอาหารของกระชาย   ตางกันที่การงอกของรากใหมบริเวณรากงอก
ออกมาจาก Pericycle แลวผาน Endodermis  ออกมา   แลวสรางกลุมทอลําเลียงตอออกจากกลุม
ทอลําเลียงบริเวณวงกลม    สวนการเกิดใหมของลําตน (rhizome)  ใตดิน   จากการศึกษาโดยการตัด
ตามยาวพบวามีการสรางทอลําเลียงยืดยาวออกจากลําตนเดิมเปนลําตนใหม   ทําใหลําตนยืดออกขนาน
ไปตามพื้นดิน

ภาพที่ 102  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
               ตัดตามขวางแบบเฉียงแสดงราก
               ใหมเกิดแทรกขึ้นระหวางกลุม
                ทอน้ํา-ทออาหาร 

ภาพที่ 103  รากสะสมอาหารของกระชาย
                ตัดตามขวาง  แสดงรากเกิดใหม
                ออกจาก Pericycle ผาน 
                Endodermis  ออกมา

      

ภาพที่ 104  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                 ตัดตามยาวแสดงการยืดออก
                 ของเนื้อเยื่อและกลุมทอลําเลียง
                 เพื่อสรางขอและปลองให
                 ขนานกับพื้นดิน     

ภาพที่ 105  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                   ตัดตามขวางแสดง
             กลุมทอลําเลียงที่มีทิศไปทาง
                   เนื้อเยื่อที่ยื่นออกจากลําตนเดิม

รากใหม

กลุมทอลําเลียง

ใบเกล็ดหุมตา

รากใหม

Xylem

Pericycle

Phloem

Endodermis

ทิศทางลําตน
ที่ยืดออก

กลุมทอลําเลียง

กลุมทอลําเลียง
ยืดออกเปนลําตน
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3.  ตอมน้ํามันในลําตนกระชายมีขนาดใหญและมีจํานวนมากกวาที่พบในราก

       

ภาพที่ 106  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                   ตัดตามขวางแสดงตอมน้ํามัน 
                   จํานวนมากเต็มเนื้อเยื่อ   

ภาพที่  107   รากกระชายตัดตามขวาง
                     แสดงตอมน้ํามันที่พบ
                     นอยกวาในลําตน

      

ภาพที่ 108  ลําตน (rhizome) ของกระชาย
                   ตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามัน 
                   ที่มีขนาดใหญ และมีจํานวน
                   มากเต็มเนื้อเยื่อ        

ภาพที่ 109  รากกระชายตัดตามยาวแสดง
                   ตอมน้ํามันที่พบนอยกวาใน
                   ลําตน และมีขนาดเล็กกวา

รูปลักษณภายในของลําตนกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

ลําตนที่มีหนองอกออกมา

  เมื่อตัดตามขวางพบวามีเสนวงกลม  3  ชั้น  ชั้นในสุดเปนแกนกลางมีจุดเล็ก ๆ สีเหลือง 
จํานวนมาก  ถัดออกมาชั้นที่  2  มีสีเหลือง  ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาล  และพบวงกลมเล็ก ๆ ของหนออยู
ระหวางชั้นที่ 2  ถึงชั้นที่ 3  มีเสนรอบวงกลมของหนอสีเทา  ภายในวงกลมมีสีขาว   เมื่อตัดตามยาว
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พบวามี  3  ชั้น  ชั้นดานในสุดเปนชั้นแกนกลางมีเสนเล็ก ๆ  จํานวนมาก  ชั้นถัดมาชั้นที่ 2  มีสีเหลือง 
และชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาล 

ลําตนที่ไมมีหนองอกออก 

เมื่อตัดตามขวางพบมีเสนวงกลม  3  ชั้น   ชั้นในสุดเปนชั้นแกนกลางมีสีเหลือง ภายใน
วงกลมแกนกลางมีจุดเล็ก ๆ  สีขาว  สัมผัสผิวดานนอกจะหยาบ  เมื่อตัดตามยาวพบวามีลักษณะคลาย
กับลําตนที่มีหนองอกออกมา

ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม

  เมื่อตัดตามขวางพบวามีเสนวงกลม  3  ชั้น     ภายในวงกลมแกนกลางมีสีเหลืองเขม  และมี
จุดเล็ก ๆ  สีขาว   สัมผัสผิวดานนอกจะหยาบ   เมื่อตัดตามยาวพบวาลักษณะเปนวงรีมีสีเหลืองเขม   
และมีแกนกลาง   โดยเสนขอบดานนอกสุดมีสีน้ําตาลเขม   ถัดเขามามีสีเหลืองและพบเสนรอบวงรีมี
สีเทา ภายในวงรีมีสีเหลืองเขม  และมีเสนเล็ก ๆ  สีขาวจํานวนมาก

ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม

               เมื่อตัดตามขวางพบวามีเสนวงกลม  3  ชั้น   มีสีเหลืองออนในชั้นแกนกลาง   ภายใน
แกนกลางมีจุดเล็ก  ๆ  สีขาว   เสนรอบแกนกลางมีสีเหลืองเขม   สัมผัสผิวดานนอกจะหยาบ   
เมื่อตัดตามยาว   มีแกนกลางลักษณะเปนวงกลมสีเหลือง  เสนรอบวงกลมสีเหลืองเขม ภายในพบเสน
สีน้ําตาลเสนเล็ก ๆ  จํานวนมาก   ถัดออกมามีสีเหลือง  และเสนขอบดานนอกสุดมีสีน้ําตาล 

รูปลักษณภายในของลําตนกระชายเมื่อตัดตามขวาง (transverse  section)  พบวามีเสนวงกลม 
3  ชั้น  คลายกับราก  แตภายในวงกลมแกนกลางของลําตนมีจุดเล็ก ๆ  สีขาวกระจัดกระจายจํานวน
มาก  ซึ่งไมพบในแกนกลางของราก    เมื่อศึกษาเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศนพบวาชั้นนอกสุดของ
ลําตน คือ Epidermis  เนื้อเยื่อชั้นกลางคือ  Cortex  เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาล คือ  Endodermis  ถัดเขาไป
เปนกลุมทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  อยูดานนอก และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  
อยูดานใน   ชั้นแกนกลางเปนกลุมทอลําเลียงอยูกันอยางกระจัดกระจายคลายลักษณะลําตนของพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป  โดยมีกลุมทอลําเลียงน้ํา (Xylem) เปนทอขนาดใหญและมีกลุมทอลําเลียงอาหาร 
(Phloem)  อยูดวยกันลักษณะรูปรางไมแนนอน  จากการศึกษาเนื้อเยื่อลําตนดวยกลองจุลทรรศน 
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ดังกลาวทําใหทราบวา  ลําตนของกระชายมีทั้งลักษณะของรากและลักษณะของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อยูดวยกัน   นาจะเปนลักษณะของลําตนที่พัฒนาการมาจากรากแตยังไมเปนลําตนที่สมบูรณ
นอกจากนั้นจากการศึกษาเนื้อเยื่อพบวา   ตอมน้ํามันในลําตนกระชายมีขนาดใหญและมีจํานวน
มากกวาที่พบในราก   และเมื่อมีการงอกของรากใหมในลําตน (rhizome)  กระชาย  รากใหมจะงอก
ออกมาจากกลุมทอลําเลียงบริเวณวงกลมภายในลําตนแลวสรางทอลําเลียงตอออกจากสวนเดิม  
ซึ่งมีลักษณะคลายกับการงอกของรากใหมที่บริเวณรากสะสมอาหารของกระชาย   ตางกันที่การงอก
ของรากใหมบริเวณรากงอกออกมาจาก Pericycle แลวผาน Endodermis  ออกมา   แลวสรางกลุม
ทอลําเลียงตอออกจากกลุมทอลําเลียงบริเวณวงกลม    สวนการเกิดใหมของลําตน (rhizome)  ใตดิน
ที่ทําใหลําตนยืดออกขนานไปตามพื้นดิน   จากการศึกษาโดยการตัดตามยาวพบวามีการสราง
ทอลําเลียงยืดยาวออกจากลําตนเดิมเปนลําตนใหมขนานไปตามพื้นดิน

        2.3  คุณสมบัติของลําตนกระชาย

ลําตนที่มีหนองอกออกมา

ลักษณะผิวสัมผัสขรุขระ   เปนรูพรุน  มีผิวหยาบเหมือนทราย   มีกลิ่นฉุน  รสขม   สวนหนอ
ผิวเรียบลื่น  มีกลิ่นหอมรสขมอมเปรี้ยว 

ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา

ลักษณะผิวสัมผัสขรุขระและมีความแข็ง   มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  มีรสเผ็ดเล็กนอยและ
เฝอนลิ้น

ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม

ลักษณะผิวสัมผัสขรุขระและหยาบ     มีกลิ่นฉุนเมื่อเคี้ยวรูสึกเผ็ดแสบลิ้นและมีรสขม  
สวนลําตนเทียมมีผิวเรียบลื่น  มีกลิ่นหอม  รสขม เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเย็น 

ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม

ลักษณะผิวสัมผัสขรุขระและหยาบ   มีกลิ่นฉุน   เมื่อเคี้ยวรูสึกเผ็ด แสบลิ้นและมีรสขม
ลําตนเทียมมีผิวเรียบลื่น   กลิ่นหอม   รสขม เมื่อเคี้ยวรูสึกเย็น 
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3.  รูปลักษณและคุณสมบัติของแผนใบกระชาย   

                    3.1  รูปลักษณของแผนใบกระชาย

3.1.1  รูปลักษณภายนอกของแผนใบ   รูปลักษณภายนอกของแผนใบแสดงดังภาพ
                  

ภาพที่   110    รูปลักษณภายนอกของแผนใบกระชาย

การเรียงตัวของใบ

รูปใบ
รูปวงรี

ปลายใบ ขอบใบ

เสนใบออกจากเสนกลางใบ
ขนานกันไปหาขอบ

เสนใบ

ฐานใบ
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ภาพที่ 111  แผนใบกระชายดานหนาใบ
               เสนกลางใบเปนรอง  เสนใบนูน              

ภาพที่ 112   แผนใบกระชายดานหนาใบ 
                     มีจุดสีขาวกระจายไปทั่ว

ภาพที่  113  แผนใบกระชายดานหลังใบ 
                    มีขนเสนเล็ก ๆ  จํานวนมาก
                    ทั่วทุกบริเวณ                  

ภาพที่ 114  แผนใบกระชายดานหลังใบ 
                  ขยายภาพใกลมากขึ้นพบขนปุย
                  เปนกระจุก  คลายไหมพรม

           รูปลักษณภายนอกของแผนใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป    

ใบกระชายเปนใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกันอยูบนกานใบ  กานใบมีลักษณะเปนกาบใบ
เรียงสลับหุมซอนกันบริเวณโคนตนคลายลําตน  เรียกวา  ลําตนเทียม  ใบเปนรูปวงรี  กวาง
ประมาณ  5-13  เซนติเมตร  ยาว  10-46  เซนติเมตร  ปลายใบแหลม  ฐานใบมนหรือรูปลิ่ม  ขอบใบ
เรียบ  เสนใบแตกแขนงจากเสนกลางใบขนานกันไปหาขอบใบ  เสนกลางใบที่โคนมีขนาดใหญแลว
เล็กลงลากยาวไปจรดปลายใบ  ดานหนาใบมีสีเขียวเขม   เสนกลางใบเปนรอง  เสนใบนูนขึ้นและ
มีจุดเล็ก ๆ  สีขาว กระจายทั่วทั้งใบ  ดานหลังใบสีออนกวาดานหนาใบ   เสนกลางใบนูนขึ้นเปนสัน  
เสนใบเปนรอง  มีขนเล็ก ๆ และมีขนปุยเปนกระจุกคลายไหมพรมจํานวนมากทั่วทุกบริเวณ 
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เมื่อลําตนเทียมเติบโตและสมบูรณเต็มที่จะออกดอก   แผนใบจะเรียงซอนกัน  3  ชั้น  ทางซายและ
ทางขวาดานละ  3  ใบ   ดานหนาใบสวนใหญจะหันไปทางทิศเดียวกัน  

รูปลักษณแผน ใบลางซายและแผนใบลางขวา   

แผนใบลางซายและแผนใบลางขวามีรูปทรงเปนรูปรี     ปลายใบแหลมโคนใบมน  ขอบใบ
เรียบ มีความยาวประมาณ  11.4-15.6  เซนติเมตร  กวางประมาณ 5.5-12.5  เซนติเมตร โดยใบลางขวา
จะมีขนาดใหญกวาใบลางซาย  ใบลางขวามีความยาวเฉลี่ยประมาณ 9  เซนติเมตร  ใบลางซายมีความ
ยาวเฉลี่ยประมาณ  17.5  เซนติเมตร  และมีความกวางเฉลี่ยประมาณ  8.5  เซนติเมตร  สีของใบทั้งสอง
มีลักษณะเหมือนกันคือ  ดานหนาใบสีไมสม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเหลืองแลวสีจะเขมขึ้นเรื่อย ๆ  
จนเปนสีเขียวแกที่เสนกลางใบ  เสนกลางใบเปนรองลึก  เสนใบนูนขึ้น  ผิวใบมีจุดสีขาวเล็ก ๆ จํานวน
มาก  ขอบใบเรียบปลายใบเรียวแหลม  ดานหลังใบมีสีเขียวออนสม่ําเสมอกันทั่วทั้งใบ  สวนดานหลัง
ใบเสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบเปนรอง  ผิวหลังใบมีขน

รูปลักษณแผน ใบกลางซายและแผนใบกลางขวา  

แผนใบกลางซายและแผนใบกลางขวามีรูปทรงเปนรูปรี     ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบ
เรียบ  มีความยาวประมาณ  15.5-31.6  เซนติเมตร  กวางประมาณ  6-12.7  เซนติเมตร  โดยใบกลาง
ขวามีขนาดใหญกวาใบกลางซาย  ใบกลางขวามีความยาวเฉลี่ยประมาณ  24  เซนติเมตร  ใบกลางซาย
มีความยาวเฉลี่ยประมาณ  10  เซนติเมตร  และมีความกวางเฉลี่ยประมาณ  23  เซนติเมตร  สีของใบ
ทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันคือ   ดานหนาใบสีไมสม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเขียวเขมและบางบริเวณ
มีสีเขียวออนไมสม่ําเสมอกันทั้งใบ  ขอบใบเรียบ  ดานหลังใบเสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบเปนรอง  
ผิวหลังใบมีขน 

รูปลักษณแผน ใบบนซายและใบบนขวา 

แผนใบบนซายและแผนใบบนขวามีรูปทรงเปนรูปรี     ปลายใบแหลมโคนใบเปนรูปลิ่ม
ขอบใบเรียบ  มีความยาวประมาณ  17-45.7  เซนติเมตร  กวางประมาณ  5.5-13.3  เซนติเมตร โดยใบ
บนขวามีขนาดใหญกวาใบบนซาย   ใบบนขวามีความยาวเฉลี่ยประมาณ  29  เซนติเมตร  กวาง  13.3  
เซนติเมตร  ใบบนซายมีความกวางเฉลี่ยประมาณ  10  เซนติเมตร  และมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 
28  เซนติเมตร   ดานหนาใบสีไมสม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเหลืองแลวสีจะเขมขึ้นเรื่อย ๆ  จนเปน
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สีเขียวแกที่เสนกลางใบ   ดานหลังใบมีสีเขียวออนสม่ําเสมอกันทั่วทั้งใบ   เสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบ
เปนรองผิวหลังใบมีขน  ขอบใบเรียบปลายใบเรียวแหลม

รูปลักษณแผนใบแกและแผนใบออน

แผนใบแกและแผนใบออนมีรูปทรงเปนรูปรี     ปลายใบแหลม  โคนใบมีความแตกตางกัน
โดยใบแกมีโคนใบมน  แตใบออนมีโคนใบเปนรูปลิ่ม  ขอบใบเรียบ  มีความยาวประมาณ  
10-46  เซนติเมตร  กวางประมาณ  5 -14  เซนติเมตร  โดยใบออนมีขนาดใหญกวาใบแก   เนื่องจาก
ใบออนเปนใบชั้นบนและใบแกเปนใบชั้นลาง  ใบออนมีสีดานหนาใบเปนสีเขียวออน  ใบแกมี
ดานหนาใบเปนสีเขียวแก  สีดานหลังใบมีสีเหมือนกันทั้งสองใบคือสีเขียวออน

            3.1.2  รูปลักษณภายในของแผนใบ     รูปลักษณภายในของแผนใบแสดงดังภาพ

ภาพที่  115  เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบ
                    ลางซายตัดตามขวาง 
                    (transverse  section)     

ภาพที่ 116  เนื้อเยื่อแผนใบลางซายตัดตาม
                   ขวาง (transverse  section)
                   แสดงทอลําเลียงในเสนใบ 

ภาพที่ 117  เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดาน
                   หนา แสดง Palisade mesophyll

ภาพที่ 118  เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดาน 
                   หนา แสดง ชั้น Epidermis 

ปากใบ

 Lower  epidermis

 Upper  epidermis

 Cuticle

 Palisade mesophyll

Spongy mesophyll

Phloem

Xylem

Xylem

Phloemชองวาง

 Sclerenchyma  fibers

Bundle sheath
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ภาพที่ 119  เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดาน
                หลัง แสดงทอลําเลียงในเสนใบ   
                ขน  และตอมน้ํามัน  

ภาพที่ 120  เนื้อเยื่อแผนใบลางซายดาน 
                    หลัง แสดงปากใบ (Stomata)

ภาพที่ 121  เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบ
                ลางขวาตัดตามขวาง  มีลักษณะ
                เดียวกับแผนใบลางซาย     

ภาพที่ 122  เนื้อเยื่อแผนใบลางขวาตัดตาม
                ขวาง แสดงทอลําเลียงในเสนใบ
                 และเนื้อเยื่อในแผนใบ 

ภาพที่ 123  เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบ
                 กลางซาย แสดงกลุมทอลําเลียง
                 ดานนอกเปนระเบียบ และ

ภาพที่ 124   เนื้อเยื่อแผนใบกลางซาย
                    แสดง Palisade mesophyll  
                    ที่อยูกันอยางหนาแนน  

ทอลําเลียงในเสนใบขน

ตอมน้ํามัน

 Upper  epidermis

 Lower  epidermis

 Palisade mesophyll

Spongy mesophyll

Xylem

Phloem

ชองวาง

 Lower  epidermis

ทอลําเลียง
Palisade mesophyll

                ดานในกระจัดกระจาย
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ภาพที่ 125  เนื้อเยื่อแผนใบกลางซายดาน
             หลัง แสดงปากใบ และEpidermis

ภาพที่ 126  เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบ
     กลางขวามีลักษณะเดียวกับใบกลางซาย

ภาพที่ 127  เนื้อเยื่อแผนใบกลางขวาดาน
                   หนาแสดงเสนใบ   Palisade 

                 mesophyll อยูใต Epidermis

ภาพที่ 128  เนื้อเยื่อแผนใบกลางขวาดาน
                 หลังแสดงปากใบจํานวนมาก  
                วางตัวตามความยาวของแผนใบ                 

ภาพที่ 129  เนื้อเยื่อแผนใบบนซายดาน 
               หนา แสดง Palisade mesophyll  
               เสนใบ  และ ปากใบ 

ภาพที่ 130  เนื้อเยื่อแผนใบบนซายดาน 
                 หลัง  แสดงปากใบ  ตอมน้ํามัน
                 และเสนขน                   

ปากใบ

Epidermis

Palisade mesophyll

Epidermis

เสนใบ

Palisade mesophyll

เสนใบ

ปากใบ

ตอมน้ํามัน

ขน
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ภาพที่ 131  เนื้อเยื่อเสนกลางใบแผนใบ
                   บนขวา แสดงทอลําเลียงที่
                   ลอมรอบ ดวย  Budle sheath

ภาพที่ 132   เนื้อเยื่อแผนใบบนขวาดาน 
                    หนา   พบปากใบบนชั้น 
                    Epidermis แตนอยกวาหลังใบ                   

ภาพที่ 133  เนื้อเยื่อแผนใบแกดานหนา
                   แสดงเสนใบ และ Palisade 
                   mesophyll  สีเขม

ภาพที่ 134  เนื้อเยื่อแผนใบแกดานหลัง
                    แสดงเสนใบ  ปากใบ  และ 
                    Spongy  mesophyll  สีเขม                  

ภาพที่ 135  เนื้อเยื่อแผนใบออนดานหนา
                   แสดงเสนใบ และ Palisade 
                   mesophyll  สีจาง

ภาพที่ 136  เนื้อเยื่อแผนใบออนดานหลัง
                 แสดงเสนใบ  ปากใบ   เสนขน
                 และ Spongy mesophyll  สีจาง                  

Xylem

Phloem

Budle sheath

ชองวาง
Epidermis

เสนใบ

Palisade mesophyll

เสนใบ

Palisade mesophyll

ขน
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รูปลักษณภายในของแผนใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณแผนใบลางขวาและแผนใบลางซาย

ตัดตามยาว   บริเวณเสนกลางใบมีเยื่อสีใส ๆ  หุมบริเวณขอบดานบนและขอบดานลาง  โดยเฉพาะ
ขอบดานบน (ดานหนาใบ) ซึ่งมีลักษณะเปนรองจะมีเยื่อหุมอยูหนามาก   เนื้อในมีสีเขียวออน  ภายใน
มีลักษณะกลวงเปนทอลากยาวตั้งแตโคนเสนกลางใบไปจนถึงปลาย  ในทอมีเนื้อเยื่อสีเขียวเล็กๆกั้น
ตามแนวขวางของทอเปนระยะ ๆ  บริเวณแผนใบเนื้อในมีสีเขียว บริเวณเสนใบไมมีทอกลวง
เหมือนกับเสนกลางใบแตลักษณะอื่น ๆ  คลายกัน

ตัดตามขวาง   บริเวณเสนกลางใบมีเยื่อสีใส ๆ  หุมอยูบริเวณขอบดานหนาใบและขอบดานหลังใบ 
ขอบดานหนาใบมีลักษณะเปนรองมีเยื่อหุมอยูหนามาก  เนื้อในมีสีเขียวและบริเวณขอบดานหลังใบ
ซึ่งเสนกลางใบมีลักษณะนูนขึ้นมีรูเรียงเปนแถวจํานวนมาก  รูมีลักษณะเปนรูปวงกลม   บริเวณ
แผนใบเนื้อในมีสีเขียว  บริเวณเสนใบไมมีรูเหมือนกับเสนกลางใบแตมีลักษณะอื่น ๆ  คลายกัน

ลอกแผนใบ     เนื้อในมีสีเขียวแกมีเสนใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  
ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา

รูปลักษณแผนใบกลางขวาและแผนใบกลางซาย

ตัดตามยาว   เสนกลางใบบริเวณขอบดานหนาใบมีลักษณะเปนรองมีเยื่อสีใส ๆ  หุมอยูหนามาก 
แตบริเวณขอบดานหลังใบมีนอยมาก    เนื้อในมีสีไมสม่ําเสมอกันโดยขอบดานหนาใบมีสีเขียวเขม 
แตขอบดานหลังใบมีสีเขียวออน   ภายในมีลักษณะกลวงเปนทอลากยาวตั้งแตโคนเสนกลางใบไป
จนถึงปลาย   ในทอมีเนื้อเยื่อสีเขียวเล็ก ๆ  กั้นตามแนวขวางของทอเปนระยะ ๆ   แผนใบเนื้อในมี
สีเขียว  บริเวณขอบดานหลังใบมีเยื่อสีขาวบาง ๆ  ปกคลุมอยู   บริเวณเสนใบไมมีทอเหมือนกับ
เสนกลางใบแตมีลักษณะอื่น ๆ  คลายกัน

ตัดตามขวาง     เสนกลางใบบริเวณขอบดานหนาใบซึ่งมีลักษณะเปนรองมีเยื่อสีใส  ๆ  หุมอยูหนามาก 
แตบริเวณดานหลังใบมีเยื่อหุมอยูบาง ๆ   เสนกลางใบบริเวณขอบดานหลังใบซึ่งมีลักษณะนูนขึ้น   มีรู
เรียงเปนแถวจํานวนมาก  รูเปนรูปวงกลม  แผนใบมีเนื้อในสีเขียว   ขอบดานหลังใบมีเยื่อสีขาวบาง ๆ
หุมอยู  เสนใบไมมีรูเหมือนกับเสนกลางใบแตมีลักษณะอื่น ๆ  คลายกัน
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ลอกแผนใบ    เนื้อในมีสีเขียวมีเสนใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  
ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา

รูปลักษณแผนใบบนซายและแผนใบบนขวา

ตัดตามยาว   เสนกลางใบบริเวณขอบดานหนาใบซึ่งมีลักษณะเปนรองมีเยื่อสีใส ๆ  หุมอยูหนามาก 
แตบริเวณขอบดานหลังใบมีนอยมาก  เนื้อในมีสีเขียวออน   ภายในมีลักษณะกลวงเปนทอลากยาว
ตั้งแตโคนเสนกลางใบไปจนถึงปลายเสนกลางใบ   ในทอมีเนื้อเยื่อสีเขียวเล็ก ๆ  กั้นตามแนวขวาง
ของทอเปนระยะ ๆ  โดยทอมีขนาดใหญกวาทอของใบชั้นลางและใบชั้นกลาง  แผนใบเนื้อในมีสีเขียว 
บริเวณขอบดานหลังใบมีเยื่อสีขาวบาง ๆ  ปกคลุมอยู   บริเวณเสนใบไมมีทอเหมือนกับเสนกลางใบ
แตมีลักษณะอื่น ๆ  คลายกัน

ตัดตามขวาง    เสนกลางใบบริเวณขอบดานหนาใบซึ่งมีลักษณะเปนรองมีเยื่อสีใส ๆ  หุมอยูหนามาก 
ในเยื่อมีลักษณะเหมือนมีเสนสีขาวเล็ก ๆ  ลากตามแนวยาวของกานใบ   แตบริเวณดานหลังใบมีเยื่อ
หุมอยูบาง ๆ  เสนกลางใบบริเวณขอบดานหลังใบซึ่งมีลักษณะนูนขึ้น  มีรูเรียงเปนแถวจํานวนมาก
รูเปนรูปวงกลม  แผนใบมีเนื้อในสีเขียว  โดยขอบดานหลังใบมีเยื่อสีขาวบาง ๆ  หุมอยู   เสนใบไมมีรู
เหมือนกับเสนกลางใบแตเปนกลุมทอลําเลียงที่คลายกัน

ลอกแผนใบ  เนื้อในมีสีเขียวออนมีเสนใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  
ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา

รูปลักษณภายในของแผนใบกระชายทั้ง  6  ใบ  เมื่อนําเนื้อเยื่อมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
พบวามีลักษณะที่คลายกัน  คือ   เสนกลางใบเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  สังเกตจาก
เสนกลางใบดานหลังใบที่เปนสันนูนเขาไปยังดานหนาใบที่มีลักษณะเปนรอง  พบเนื้อเยื่อเรียง
ตามลําดับ ไดแก  เนื้อเยื่อชั้น Cuticle เคลือบใบ    ชั้น  Lower  epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma  
ที่มีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กแทรกอยู   ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงขนาดใหญที่มีเนื้อเยื่อ  Bundle 
sheath  ลอมรอบ  มีเนื้อเยื่อ Sclerenchyma  fibers  สีสมรอบทอลําเลียงอาหาร (Phloem) และ
ทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  กลุมทอลําเลียงดังกลาวอยูสลับกับชองวางขนาดใหญอยางเปนระเบียบเพียง
แถวเดียว   ชั้นในสุดเปนกลุมทอลําเลียงกระจายอยูทั่วไป    ทอลําเลียงทุกกลุมในเสนกลางใบมี
ลักษณะเดียวกันและวางตัวในทิศทางเดียวกัน   และชั้นสุดทายเปนชั้น  Upper  epidermis  ที่มีชั้น 
Cuticle เคลือบใบชั้นนอกสุด    สวนแผนใบเมื่อนํามาตัดตามขวางสังเกตจากดานหนาใบสีเขียวเขม
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เขาไปยังดานหลังใบสีจางพบเนื้อเยื่อเรียงตามลําดับ ไดแก  เนื้อเยื่อชั้น Cuticle เคลือบใบ  ชั้น  Upper  
epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma    ชั้น Palisade mesophyll  ที่อยูกันอยางหนาแนนสีเขียวเขม   
ชั้น  Spongy mesophyll  ที่อยูกันอยางหลวม ๆ  สีเขียวจาง  ระหวางชั้น Palisade mesophyll และ   
Spongy mesophyll  พบกลุมทอลําเลียงของเสนใบ  โดยทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  อยูดานเดียวกับ 
Palisade mesophyll    ชั้นตอไปเปนชั้นของเนื้อเยื่อ Parenchyma   ชั้นสุดทายเปน  Lower  epidermis   
ที่มีชั้น  Cuticle เคลือบใบ   เมื่อนําแผนใบมาตัดตามยาว (longitudinal  section)  โดยการฉีกแผนใบ
ดานหนาใบพบเนื้อเยื่อตาง ๆ  ไดแก  เนื้อเยื่อสีขาวของชั้น Cuticle เคลือบใบ    เนื้อเยื่อสีเขียวเขม
จํานวนมากของชั้น Palisade mesophyll    เสนใบ   เสนใบยอย  และ ปากใบ  สวนการศึกษาแผนใบ
ทางดานหลังใบพบเนื้อเยื่อตาง ๆ  ไดแก   เนื้อเยื่อสีขาวของชั้น Cuticle เคลือบใบ   เสนใบ   เสนใบ
ยอย    เนื้อเยื่อสีเขียวจางของชั้น Spongy mesophyll     ขน    ตอมน้ํามัน   และปากใบที่มีจํานวน
มากกวาดานหนาใบ    

3.1.3  คุณสมบัติของแผนใบ

ใบลางซายและใบลางขวา

ใบลางซายและใบลางขวากลิ่นของใบมีกลิ่นฉุนและเหม็นเขียว   ผิวดานหนาใบลื่น  
ผิวดานหลังใบเหนียวและสัมผัสถูกเสนกลางใบและเสนใบ   มีรสชาติจืด    กลืนแลวรอนและฉุนคอ  
ปลายใบมีรสเผ็ดเล็กนอย

ใบกลางซายและกลางขวา

        ใบกลางซายและกลางขวาใบมีกลิ่นฉุนและเหม็นเขียว   ดานหนาใบลื่นดานหลังใบเหนียว   
ใบกลางขวาสวนโคนมีกลิ่นฉุนสวนกลางและสวนปลายมีกลิ่นฉุนออน ๆ    ใบกลางซายสวนโคนมี
รสฝาดและขม   สวนกลางและสวนปลายมีรสเหมือนตะไคร

ใบบนซายและใบบนขวา

ใบบนซายและใบบนขวามีกลิ่นฉุน  ผิวใบดานหนาเรียบ  ดานหลังเหนียวและหนืด  ใบบน
ขวามีรสชาติเหมือนตะไคร  ใบบนซายมีรสจืด  สวนโคนมีรสเปรี้ยวและเผ็ด  สวนกลางมีรสคลาย
ใบฝรั่งสวนปลายมีรสจืด
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ใบแกและใบออน

ใบแกมีกลิ่นเหมือนตะไคร มีรสเหมือนกลวยดิบ  สวนใบออนมีกลิ่นออน รสเหมือนตะไคร
 ทั้งสองใบผิวใบดานหนาเรียบและดานหลังเหนียว เสนใบเปนคลื่น  

                    3.2  รูปลักษณของกานใบกระชาย

3.2.1  รูปลักษณภายนอกของกานใบ   รูปลักษณภายนอกของกานใบแสดงดังภาพ

รูปลักษณภายนอกของกานใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไปของกานใบ

กานใบเปนสวนที่ตอจากแผนใบ  มีลักษณะเปนกาบใบเรียงสลับหุมซอนกันบริเวณโคนคลาย
ลําตน  เรียกวา  ลําตนเทียม  กานใบยาวประมาณ  4-35   เซนติเมตร  กานใบดานนอกนูนเปนสัน  

กานใบบน

กานใบกลาง

กานใบลาง

ลิ้นใบ

กานใบดานนอก

กานใบดานใน

กานใบสวนโคน กานใบสวนกลาง กานใบสวนปลาย

ภาพที่  137  รูปลักษณของกานใบ
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ดานในเปนรอง  บริเวณสวนโคนที่เปนกาบซอนกันมีสีแดง  สีจะจางลงเปนสีชมพูและเปนสีเขียว
บริเวณสวนกลาง สวนปลายของกานใบเปนสีเขียวเขม  ระหวางกาบที่ซอนกันของกานใบมีลิ้นใบ

กานใบลางซายและกานใบลางขวา

กานใบลางซายและกานใบลางขวา มีความยาวประมาณ  4-22  เซนติเมตร  สีดานนอกกานใบ
มีสีคลายกันคือ สวนปลายสุดมีสีเขียวแกจากนั้นสีจะออนมาเรื่อย ๆ  จนถึงสวนโคนมีสีแดงแลว
สีจะออนลงเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีขาวที่สวนโคนสุด  สีดานในของกานใบมีสีเขียวออนบริเวณสวน
ปลายและสวนกลาง และเปลี่ยนเปนสีแดงและออนลงเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีขาวที่สวนโคน บริเวณ
กานใบพบลิ้นใบซึ่งเปนเยื่อสีใส ๆ  ยื่นออกมาบริเวณขอบของกานใบที่หุมตนเทียม ภายในกานใบ
มีเสนเล็ก ๆ  สีเขียวจํานวนมากลากยาวตั้งแตโคนกานใบจนถึงปลายกานใบ  กานใบผิวเรียบลื่น  
ปลายโคงเล็กนอย  ขอบของกานใบโคงเขาหากันดานในทําใหดานนอกนูนขึ้นเปนสัน   ดานใน
เปนรอง 

กานใบกลางซายและกานใบกลางขวา

กานใบกลางซายและกานใบกลางขวามีความยาวประมาณ 12-27 เซนติเมตร  สีดานนอก
กานใบมีสีคลายกันคือ  สวนปลายสุดมีสีเขียวแกบริเวณสวนปลายและสวนกลางและเปลี่ยนเปนสีแดง
และออนลงเรื่อยๆ จนกลายเปนสีขาวที่สวนโคน บริเวณกานใบพบลิ้นใบ   กานใบผิวเรียบ ปลายโคง
เล็กนอย  ขอบกานใบโคงเขาหากันดานในทําใหดานนอกนูนขึ้นเปนสัน ดานในเปนรอง 

กานใบบนซายและกานใบบนขวา

กานใบบนซายและกานใบบนขวามีความยาวประมาณ  15-35   เซนติเมตร  สีดานนอก
และดานในไมสม่ําเสมอกันโดยดานปลายสุดมีสีเขียวและสีจะออนลงเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีขาว
ที่โคน  บริเวณกานใบพบลิ้นใบ  กานใบผิวเรียบ ปลายโคงเล็กนอย  ขอบกานใบโคงเขาหากันดานใน
ทําใหดานนอกนูนขึ้นเปนสัน ดานในเปนรอง 
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3.2.2  รูปลักษณภายในของกานใบ   รูปลักษณภายในของกานใบแสดงดังภาพ

ภาพที่ 138  เนื้อเยื่อกานใบบนซายตัดตาม
                   ขวาง  แสดงกลุมทอลําเลียง  
                   และชองวางเรียงสลับกัน  

ภาพที่ 139  เนื้อเยื่อกานใบบนซาย 
                 (สวนกลาง) ตัดตามขวาง แสดง
                  ตอมน้ํามัน และรงควัตถุสีแดง  

ภาพที่ 140  เนื้อเยื่อกานใบบนซายตัดตาม
                ยาว  แสดง Epidermis   ปากใบ 
                แถบเนื้อเยื่อสีเขียว  สีชมพู-ขาว

ภาพที่ 141 เนื้อเยื่อกานใบบนซายตามยาว
                   แสดง ชั้น Epidermis  ปากใบ  
                   และทอลําเลียง

ภาพที่  142   เนื้อเยื่อกานใบบนขวา แสดง
                     เนื้อเยื่อบริเวณลิ้นใบ  

ภาพที่ 143  เนื้อเยื่อกานใบบนขวา แสดง
                  ทอลําเลียง  ปากใบ  ตอมน้ํามัน   

ปากใบ

Epidermis

ปากใบ

ตอมน้ํามัน
Xylem

Pholem
รงควัตถุสีแดง

ชองวาง

Sclerenchyma  fibers

ตอมน้ํามัน
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ภาพที่  144   เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย 
                (สวนปลาย) ตัดตามขวาง แสดง
                กลุมทอลําเลียง สลับกับชองวาง

ภาพที่  145  เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย 
                    (สวนโคน) ตามขวาง แสดง
                    กลุมทอลําเลียง และรงควัตถุ
                    สีแดงจํานวนมาก     

ภาพที่  146    เนื้อเยื่อกานใบกลางซาย 
                 (สวนโคน) ตัดตามยาว  แสดง
                  กลุมปากใบกําลังเปด  และ
                 รงควัตถุสีแดงในเซลล  

ภาพที่ 147    เนื้อเยื่อกานใบกลางขวา 
                 (สวนโคน) ตามขวาง  แสดง
           กลุมทอลําเลียง  ชองวาง  และ
                 รงควัตถุสีแดง

ภาพที่  148    เนื้อเยื่อกานใบกลางขวา ภาพที่ 149    เนื้อเยื่อกานใบลางซาย
                

ตอมน้ํามัน

รงควัตถุสีแดง

กลุมทอลําเลียง
ชองวาง

ปากใบเปด

กลุมทอลําเลียง

Sclerenchyma  fibers

รงควัตถุสีแดง

Xylem

Pholem
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ภาพที่ 150  เนื้อเยื่อกานใบลางซายตัดตาม 
                  ยาว แสดงทอลําเลียง Xylem 
                  และ Phloem  

ภาพที่ 151   เนื้อเยื่อกานใบลางซาย แสดง
                    ทอลําเลียง  สลับกับชองวาง
                    ที่มีเม็ดคลอโรพลาสต   

ภาพที่  152    เนื้อเยื่อกานใบลางซาย
                     (สวนโคน) แสดงกลุมทอ
                      ลําเลียง  

ภาพที่  153 เนื้อเยื่อกานใบลางซายตามยาว
                  แสดงทอที่มีเม็ดคลอโรพลาสต  
                  สลับกับกลุมทอลําเลียง  

ภาพที่  154  เม็ดคลอโรพลาสตอยูภายใน
                  ทอ   บางตําแหนงอยูรวมกัน
                  เปนกระจุกอยางหนาแนน  

ภาพที่ 155   แสดง Epidermis อยูชั้นนอก
                  สุด  ของเนื้อเยื่อกานใบลางขวา
                   ผิวนอกเคลือบดวย Cuticle

Xylem

Phloem

ทอที่มีเม็ดคลอโรพลาส

ทอลําเลียง

Xylem

Phloem

Sclerenchyma  fibers

Budle sheath

Epidermis

Cuticle
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ภาพที่  156   เนื้อเยื่อกานใบลางขวา 
                     (สวนโคน) แสดงรงควัตถุ
                     สีแดงที่พบมากที่สุด  

ภาพที่ 157  เนื้อเยื่อกานใบลางขวาลอก
                    ออกเฉพาะชั้น Epidermis  
                     แสดงปากใบ     

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของกานใบกระชาย  เมื่อศึกษา
เนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศน   คือ  

เม็ดคลอโรพลาสตสีเขียวและรงควัตถุที่แดงในกานใบอยูในตําแหนงที่แตกตางกัน  ถึงแมวา
การสังเกตภายนอกจะอยูในลักษณะคลายกัน  คือ  เปนทอสีแดงหรือสีเขียวสลับกับทอสีขาว
แตเมื่อศึกษาจากกลองจุลทรรศนพบวา  สีแดงเปนกลุมเซลลที่มีรงควัตถุสีแดงกระจายตัวอยูรอบ ๆ 
ทอที่เปนชองวาง  สวนสีเขียวเปนกลุมเม็ดคลอโรพลาสตที่มีตําแหนงอยูภายในทอ  บางตําแหนงของ
ทออยูกันอยางหนาแนนเปนกระจุก  ทําใหสังเกตภายนอกเปนขีดสีเขียวเขม   และรงควัตถุสีแดงพบ
มากที่สุดบริเวณกานใบสวนโคนตน  และพบนอยลงบริเวณกานใบสวนกลาง  และไมพบที่กานใบ
สวนปลาย  สวนเม็ดคลอโรพลาสตพบอยูในทอที่เปนชองวางทุกสวนของกานใบ  แตพบนอยที่สุด
บริเวณโคนกานใบ
 

ภาพที่  158  โคนกานใบแสดงรงควัตถุ
                   สีแดงกระจายทั่วไปไมไดอยู
                   ในทอ

ภาพที่ 159   ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน
              แสดงรงควัตถุสีแดงกระจาย
                  รอบทอที่เปนชองวาง                       

ทอลําเลียง

ทอสีขาว

รงควัตถุสีแดง

ทอที่เปนชองวาง

รงควัตถุสีแดง

กลุมทอลําเลียง
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ภาพที่  160   ปลายกานใบแสดงทอสีเขียว
                สลับกับทอสีขาว   ขีดในภาพ
                แสดงกระจุกเม็ดคลอโรพลาสต                

ภาพที่ 161   ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน
                 แสดงตําแหนงคลอโรพลาสต
                 อยูภายในทอ                

              
รูปลักษณภายในของกานใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

กานใบลางซายและกานใบลางขวา

ตัดตามยาว    กานใบชั้นลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใส ๆ   หุมเหมือนกับ
เสนกลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก  เนื้อในบริเวณสวนกลาง
และสวนปลายมีสีเขียว  สวนโคนมีสีแดง  ภายในมีลักษณะกลวงเปนทอลากยาวตั้งแตโคนกานใบไป
จนถึงปลายกานใบ  ในทอมีเนื้อเยื่อสีเขียวเล็ก ๆ  กั้นตามแนวขวางของทอเปนระยะ ๆ

ตัดตามขวาง    กานใบชั้นลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใส ๆ  หุมเหมือนกับเสน
กลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก  ขอบดานขางของกานใบ
ทั้ง  2  ดาน  โคงไปดานหลัง เหมือนตัว V  บริเวณขอบดานหลังใบมีลักษณะนูนขึ้น  มีรูเรียงเปนแถว
จํานวนมาก รูเปนรูปวงกลม

กานใบกลางซายและกานใบกลางขวา

ตัดตามยาว    กานใบชั้นกลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใส ๆ  หุมเหมือนกับเสน
กลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก  เนื้อในบริเวณสวนกลางและ
สวนปลายมีสีเขียว  สวนโคนสุดมีสีแดงถัดขึ้นมาสีขาวปนแดงแลวเปนสีขาวปนเขียว   ภายในมี

ทอสีขาว
ทอสีเขียว

ทอสีเขียว

กลุมทอลําเลียง
ทอสีขาว

คลอโรพลาสตรวมกัน
เปนกระจุก

คลอโรพลาสตรวมกันเปนกระจุก
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ลักษณะกลวงเปนทอลากยาวตั้งแตโคนกานใบไปจนถึงปลายกานใบ  ในทอมีเนื้อเยื่อสีเขียวเล็ก ๆ  กั้น
ตามแนวขวางของทอเปนระยะ ๆ  

ตัดตามขวาง    กานใบชั้นกลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใสๆหุมเหมือนกับเสน
กลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก ขอบดานขางของกานใบทั้ง 
2  ดานโคงไปดานหลัง เหมือนตัว  U บริเวณขอบดานหลังใบซึ่งมีลักษณะนูนขึ้น  มีรูเรียงเปนแถว
จํานวนมาก  รูเปนรูปวงกลม  ขนาดของรูใหญกวากานใบชั้นลางเล็กนอย

กานใบบนซายและกานใบบนขวา

ตัดตามยาว   กานใบชั้นกลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใส ๆ  หุมเหมือนกับ
เสนกลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก   เนื้อในบริเวณสวนกลาง
และสวนปลายมีสีเขียว   สวนโคนสีขาวปนเขียว  ภายในมีลักษณะกลวงเปนทอลากยาวตั้งแตโคนกาน
ใบไปจนถึงปลายกานใบ  ทอมีขนาดใหญกวากานใบชั้นกลางและกานใบชั้นลาง  ในทอมีเนื้อเยื่อ
สีเขียวเล็ก ๆ  กั้นตามแนวขวางของทอเปนระยะ ๆ

ตัดตามขวาง    กานใบชั้นกลางบริเวณขอบดานในและขอบดานนอกมีเยื่อสีใส ๆ  หุมเหมือนกับ
เสนกลางใบโดยขอบดานในที่เปนรองมีความหนาของเยื่อมากกวาดานนอก   ขอบดานขางของกานใบ
ทั้ง  2  ดานโคงไปดานหลังจนเกือบจะติดกัน  บริเวณขอบดานหลังใบซึ่งมีลักษณะนูนขึ้น  มีรูเรียง
เปนแถวจํานวนมาก  รูเปนรูปวงกลม ขนาดของรูใหญกวากานใบชั้นกลางเล็กนอย

รูปลักษณภายในของกานใบกระชายทั้ง  6  กานใบ  เมื่อนําเนื้อเยื่อมาศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนพบวามีลักษณะที่คลายกัน  และมีลักษณะคลายเสนกลางใบในแผนใบเนื่องจากเปนสวนที่
ตอเนื่องกัน   คือ  กานใบเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  พบเนื้อเยื่อเรียงตามลําดับ ไดแก  
เนื้อเยื่อชั้น Cuticle เคลือบชั้นบนสุด     ชั้น  epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma  ที่มีกลุมทอลําเลียง
ขนาดเล็กแทรกอยู   ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงขนาดใหญที่มีเนื้อเยื่อ  Bundle sheath  ลอมรอบ  มี
เนื้อเยื่อ Sclerenchyma  fibers  สีสมรอบทอลําเลียงอาหาร (Phloem) และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  กลุม
ทอลําเลียงดังกลาวอยูสลับกับชองวางขนาดใหญอยางเปนระเบียบเพียงแถวเดียว   ชั้นในสุดเปนกลุม
ทอลําเลียงกระจายอยูทั่วไป   ทอลําเลียงทุกกลุมในเสนกลางใบมีลักษณะเดียวกันและวางตัวใน
ทิศทางเดียวกัน    และสุดทายเปนชั้น  epidermis  ที่มีชั้น  Cuticle เคลือบใบ   กานใบมีปากใบทั้งดาน
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นอกและดานใน   พบตอมน้ํามันมากกวาที่แผนใบ   กานใบมีรงควัตถุสีแดงกระจายตัวอยูรอบ ๆ ทอที่
เปนชองวางพบมากที่สุดบริเวณกานใบสวนโคนตน  และพบนอยลงบริเวณกานใบสวนกลาง  และ
ไมพบที่กานใบสวนปลาย สวนสีเขียวเปนกลุมเม็ดคลอโรพลาสตที่มีตําแหนงอยูภายในทอ   
บางตําแหนงอยูกันอยางหนาแนนเปนกระจุกสังเกตภายนอกเปนขีดสีเขียวเขม  พบเม็ดคลอโรพลาสต
อยูในทอที่เปนชองวางทุกสวนของกานใบ  แตพบนอยที่สุดบริเวณโคนกานใบ

3.2.3  คุณสมบัติของกานใบ

กานใบลางซายและกานใบลางขวา

กานใบลางซายและกานใบลางขวามีลักษณะเปนแผนบาง ๆ  ขอบทั้ง  2  ดานมวนไป
ดานหลัง ทําใหดานหนึ่งเปนรองและอีกดานหนึ่งนูนขึ้น   กานใบชั้นลางมีกลิ่นฉุนเล็กนอยและ
เหม็นเขียว  ผิวดานนอกลื่นและดานในเหนียว   กานใบลางขวาสวนโคนและสวนกลางมีรสจืดและ
เผ็ดเล็กนอย  สวนปลายมีรสขมและเผ็ดเล็กนอย   กานใบลางซายสวนโคนมีรสขม  สวนกลางมีรสเผ็ด  
และสวนปลายมีรสฝาด  กานใบมีน้ําในเนื้อ

กานใบกลางซายและกานใบกลางขวา

กานใบกลางซายและกานใบกลางขวามีลักษณะเปนแผนบาง ๆ   ขอบทั้ง  2  ดานมวนไป
ดานหลัง   ทําใหดานหนึ่งเปนรองและอีกดานหนึ่งนูนขึ้นมีกลิ่นฉุน  ผิวดานนอกหนืดและดานใน
เรียบ   กานใบกลางซายมีรสชาติเหมือนกลวยดิบ   กานใบกลางขวามีรสฝาด  ในกานใบมีน้ํา

กานใบบนซายและกานใบบนขวา

กานใบลางซายและกานใบลางขวามีลักษณะเปนแผนบาง ๆ   ขอบทั้ง  2  ดานมวนไป
ดานหลัง  ทําใหดานหนึ่งเปนรองและอีกดานหนึ่งนูนขึ้น   กานใบบนซายสวนโคนมีกลิ่นออกหวาน  
มีรสเปรี้ยวและเผ็ด  สวนกลางมีกลิ่นเหมือนเนื้อมะพราว   สวนปลายมีกลิ่นฉุนและมีรสเปรี้ยว       
กานใบบนขวามีกลิ่นฉุน  สวนโคนมีรสจืดและเผ็ดเล็กนอย  สวนกลางมีรสจืด เผ็ดมากและขม
เล็กนอย  สวนปลายมีรสขมและรสเผ็ดมาก  ผิวดานนอกลื่นผิวดานในเหนียว  กานใบมีน้ําในเนื้อ  



69

กานใบแกและกานใบออน

กานใบลางซายและกานใบลางขวามีลักษณะเปนแผนบาง ๆ  ขอบทั้งสองดานมวนไป
ดานหลัง  ทําใหดานหนึ่งเปนรองและอีกดานหนึ่งนูนขึ้น  กานใบแกและกานใบออนมีกลิ่นเหมือน
ตะไคร  ผิวดานนอกหนืดและผิวดานในเรียบ  กานใบทั้งสองมีรสชาติเหมือนกลวยดิบ

   3.3  รูปลักษณของกาบใบกระชายบริเวณโคนตน    

           3.3.1  รูปลักษณภายนอกของกาบใบบริเวณโคนตน    รูปลักษณภายนอกของกาบ
ใบบริเวณโคนตน    แสดงดังภาพ

ภาพที่   162    กาบใบบริเวณโคนตนเทียม

รูปลักษณภายนอกของกาบใบกระชายบริเวณโคนตนไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป

กาบใบบริเวณโคนตนเทียมอยูติดกับสวนของลําตนแท (rhizome)   เปนสวนที่เหลือจากกาบ
เดิมที่หุมหนอขณะที่ตนเทียมยังออนอยู   มักพบ  2  กาบ  หุมซอนกันอยูทางซายและทางขวาของ
ตนเทียม  กาบหนึ่งมีความยาวมากกวาอีกกาบหนึ่งและกาบที่สั้นกวาหุมอยูดานนอกสุด  สวนโคนของ
กาบที่ติดกับลําตน (rhizome)  มีสีขาว   ถัดขึ้นมามีสีแดงเขม   สีจะจางลงเปนสีเขียวไปยังสวนปลาย  

กาบใบซาย กาบใบขวา

สวนที่ติดกับ   rhizome
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รูปลักษณกาบใบซายและกาบใบขวา

กาบใบเปนสวนที่หุมลําตนเทียม  ทุกตนมีเพียง  2  กาบเทานั้น คือ กาบใบซายและกาบใบขวา  
มีความยาวตั้งแต  0.3-10  เซนติเมตร  โดยกาบใบขวามีขนาดใหญกวากาบใบซาย  ซึ่งกาบใบขวามี
ความยาวเฉลี่ย  6.54  เซนติเมตร และกาบใบซายมีความยาวเฉลี่ย  3.29  เซนติเมตร ขอบของกาบใบมี
ลักษณะโคงเขาหากันดานใน   เมื่อกางกาบใบออกจะเห็นสีของกาบใบแตละกาบไมเหมือนกัน  โดย
สีสวนใหญมีสีแดง   สวนดานในมีสีคลายกับดานนอกแตสีจะออนกวาเล็กนอย   กาบใบมีเสนสีเขียว
ลากตามแนวตั้งจํานวนมาก  ปลายกาบใบมีลักษณะแหลม

             3.3.2  รูปลักษณภายในของกาบใบบริเวณโคนตน    รูปลักษณภายในของกาบใบ
บริเวณโคนตน    แสดงดังภาพ

ภาพที่  163  เนื้อเยื่อกาบใบซายตามยาว
                     แสดงรงควัตถุสีแดง
                     จํานวนมาก 

ภาพที่ 164   เนื้อเยื่อกาบใบซายตามยาว
                     แสดงตอมน้ํามัน  ทอลําเลียง
                     และรงควัตถุสีแดง

ภาพที่  165  เนื้อเยื่อกาบใบขวาสวนปลาย
                    แสดงเม็ดคลอโรพลาสตใน
                    ชองวางระหวางทอลําเลียง

ภาพที่ 166   เนื้อเยื่อกาบใบขวาสวนโคน
                 แสดงรงควัตถุสีแดงจํานวนมาก
                 รอบชองวางระหวางทอลําเลียง

ตอมน้ํามัน
ทอลําเลียง

ดานนอกกาบ

ดานในกาบ

ทอลําเลียง
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   รูปลักษณภายในของกาบใบกระชายบริเวณโคนตนไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

ตัดตามยาว   เนื้อในมีสีแดงดานบนและดานลางมีเยื่อสีใส ๆ หุมอยู  มีบางจุดกลวงเปนทอ    

ตัดตามขวาง   มีรูเล็ก ๆ  เปนจํานวนมาก   ไมสามารถสังเกตลักษณะได   มีเยื่อใส ๆ  หุมอยูทั้งขอบ
ดานบนและขอบดานลาง  เนื้อในมีสีแดง  รูเรียงแถวอยูบริเวณเนื้อกาบใบ

เมื่อศึกษาเนื้อเยื่อกาบใบดวยกลองจุลทรรศน  พบวามีลักษณะคลายกับกานใบ   
พบรงควัตถุสีแดงจํานวนมากกระจายตัวอยูรอบ ๆ  ทอที่เปนชองวางระหวางกลุมทอลําเลียง  และ
พบมากที่สวนโคนกาบมากกวาสวนปลายของกาบ   สวนเม็ดคลอโรพลาสตในชองวางระหวางกลุม
ทอลําเลียงพบที่สวนปลายมากกวาสวนโคน

3.3.3   คุณสมบัติของกาบใบซายและกาบใบขวา

กาบใบมีกลิ่นฉุน  ผิวดานนอกเรียบลื่น  ผิวดานในเหนียว   กาบใบขวามีรสเหมือน
กลวยดิบ  สวนกาบใบซายมีรสจืด

3.4  รูปลักษณของหนอที่งอกใหมจากลําตน    

       3.4.1  รูปลักษณภายนอกของหนอที่งอกใหมจากลําตน    รูปลักษณภายนอกของหนอที่
งอกใหมจากลําตน   แสดงดังภาพ

ภาพที่  167   หนอที่เกิดจากลําตน  2  ชนิด

หนอที่เติบโตเปน
ตนเทียมโดยตรง

หนอที่เปน ไรโซม rhizome
ปลายหนอเติบโตเปนตนเทียม

ตนเทียมอายุมาก
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รูปลักษณภายนอกของหนอที่งอกใหมจากลําตนไดผลการศึกษาดังนี้

รูปลักษณทั่วไป 

หนอ (shoot)  เกิดบริเวณขอ (node) ของกระชาย โดยมีเกล็ดหุมหนอปกคลุมขณะที่หนอยัง
ออนอยู  หนอของกระชายมี  2  ชนิด  คือ    หนอที่งอกจากขอของลําตนเดิมแลวเติบโตเปน
ลําตนเทียมโดยตรง   และหนอของลําตนใหม (rhizome) ของกระชายที่เกิดจากลําตนเดิมสรางขอและ
ปลองใหขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม  บริเวณโคนมีรากฝอย  สวนปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมที่อยู
หางจากตนเดิม   

หนอที่เติบโตเปนตนเทียมโดยตรง  

หนองอกออกจากขอของลําตน  ตรงบริเวณโคนจะมีสีชมพู  ถัดขึ้นมาจะมีสีแดงและสวนบน
จะมีสีเขียวของใบออน  จะมีกาบสลับซายขวาเปนชั้น ๆ   บริเวณปลายสุดเปนมีใบออนแทงขึ้นมา  
มีสีเขียวออน  สังเกตภายนอกบริเวณกาบพบเสนตรงสีแดงตามแนวตั้งของหนอขนานกันจํานวนมาก  
เสนขนานจะมีเสนตามขวางขั้นเสนขนานเปนคู ๆ  มีลักษณะคลายขั้นบันได ที่สวนโคนติดกับลําตนมี
สีเหลือง  ลักษณะเปนขอและปลองจาง ๆ  สีเหลืองเขม

หนอที่เติบโตเปนไรโซม (rhizome)

หนอจะงอกออกจากขอของลําตนแท (rizome)  บริเวณโคนของตนเทียมที่อายุมาก   
โดยสวนโคนสุดจะมีเกล็ดหุมหนอ  มีรากสีขาวงอกออกมา  บริเวณโคนมีสีเหลืองบริเวณกาบมีสี
ชมพูถัดขึ้นมามีสีแดงและสีเขียวบริเวณปลายสุด  และมีกาบเรียงสลับซายขวา มีเสนตรงสีขาวจํานวน
มากและพบทุกกาบ ลักษณะเปนเสนตรงขนานกัน มีเสนตามขวางขั้นคลายขั้นบันใด    

ภาพที่   168    หนอที่เติบโตเปนตนเทียม (ซาย) และ หนอที่เติบโตเปนไรโซม (ขวา)
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รูปลักษณภายในของหนอที่งอกใหมจากลําตนไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

หนอที่เติบโตเปนตนเทียมโดยตรง  

   ตัดตามขวางพบวามีวงกลม  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดเปนชั้นกาบมีสีชมพู ถัดเขามามีสีเหลือง 
ชั้นในสุดเปนชั้นแกนกลางมีเสนรอบแกนกลางเปนสีเหลือง   ภายในแกนกลางมีจุดเล็ก ๆ  สีขาว
จํานวนมาก  เมื่อตัดตามยาวพบวามีวงรีคลายหยดน้ําตรงบริเวณโคนขอหนอ  ที่วงรีพบชั้น  3  ชั้น  
ชั้นนอกสุดมีสีใส ถัดเขามามีสีเหลือง   ชั้นแกนกลาง เปนวงรีมีเสนรอบวงสีเหลือง   ภายในวงรีมีเสน
เล็ก ๆ สีขาวจํานวนมาก  ถัดขึ้นมาจากวงรีทั้งหมดพบเสนตรงแบงเปนชั้นได  4  ชั้น   ชั้นนอกสุดมี
สีชมพูถัดเขามาชั้นที่  2  และ  3  มีสีขาว  ชั้นแกนกลางจะมีสีใสและพบเสนตรงจํานวนมากทุกชั้น

หนอที่เติบโตเปนไรโซม (rhizome)

ตัดตามขวางพบบริเวณโคนสุดมีลักษณะเปนวงกลม  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดมีสีชมพู  ถัดเขามามี
สีเหลือง   ชั้นแกนกลางมีสีใสภายในแกนกลางมีจุดเล็ก ๆ  สีขาวจํานวนมาก  ตัดตามยาวพบบริเวณ
โคนสุดมีวงกลม  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดมีสีใส   ถัดเขามามีสีขาว  และชั้นแกนกลางมีสีใสและมีจุดเล็ก ๆ
สีขาวจํานวนมาก ถัดขึ้นมาจากวงกลม   บริเวณโคนพบเสนตรงแบงเปน  5  ชั้น   ชั้นนอกสุดมีสีชมพู 
ถัดเขามาชั้นที่  2   3   และ  4   มีสีขาว  และชั้นที่  5  เปนชั้นแกนกลางมีสีเขียว   ทุกชั้นมีเสนตรง
คูขนาน   และมีเสนตามขวางขั้นคลายกับขั้นบันได

ภาพที่  169    หนอตนเทียมตัดตามยาว
                      (บน)  และตัดตามขวาง 
                      (ลาง)

ภาพที่ 170     หนอไรโซม (rhizome) 
                       ตัดตามยาว (บน) และ
                       ตัดตามขวาง (ลาง)
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ภาพที่  171   หนอตนเทียมสวนปลายตัด
                  ตามขวางแสดงทอลําเลียงของ
                  ใบออนที่มวนอยูภายใน

ภาพที่   172    หนอตนเทียมสวนโคนสุด
                   ตัดตามยาวแสดงตอมน้ํามัน
                   และทอลําเลียงกระจายอยู
                   ภายในแกนกลาง

ภาพที่  173   หนอไรโซมสวนปลายตัด
                     ตามขวางแสดงทอลําเลียง  
                     ตอมน้ํามันของใบออนที่
                     มวนอยูภายในหนอ 

ภาพที่ 174  หนอไรโซมสวนโคนตัดตาม
                   ขวาง  แสดงกลุมทอลําเลียง
                    กระจายอยูภายในแกนกลาง 
                    และมีตอมน้ํามันกระจายอยู
                   จํานวนมาก

เมื่อศึกษาเนื้อเยื่อของหนอดวยกลองจุลทรรศน  พบวาหนอของตนเทียมและหนอของ
ไรโซมมีลักษณะคลายกัน คือ  สวนโคนสุดเปนลําตนใหม (rhizome)   เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดเปน 
Epidermis  ชั้นกลางคือ  Cortex  เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาล คือ  Endodermis  ถัดเขาไปเปนกลุม
ทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (Phloem)  อยูดานนอก และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  อยูดานใน   
ชั้นแกนกลางเปนกลุมทอลําเลียงและตอมน้ํามันอยูกันอยางกระจัดกระจาย   หนอสวนปลายเปน
ใบออนที่มวนอยูภายในหนอ  เนื้อเยื่อที่พบมีลักษณะเชนเดียวกับที่พบในกานใบและแผนใบ  
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 3.4.2   คุณสมบัติของหนอที่งอกใหมจากลําตน    

            หนอที่เปนลําตนเทียมโดยตรงผิวเรียบลื่น  มีกลิ่นหอมรสขมอมเปรี้ยว สวนหนอที่
เปนไรโซม   มีกลิ่นฉุน   สวนโคนมีรสขม   สวนปลายมีรสจืด
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4.  รูปลักษณของดอกกระชาย

      4.1  รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย     รูปลักษณภายนอกของดอกกระชายแสดง
ดังภาพ

ดอกกระชายออกที่ยอด
ระหวางกาบใบคูในสุด

มีกาบหุมชอดอก
  

ชอดอกแบบเชิงหลั่น
ดอกบานจากบนลงลาง

  

ตัดชอดอกออกจากตน ตัดกาบหุมชอดอกออก

ดอกกระชายดานหนา

กลีบดอก 1

กลีบดอก 2 กลีบดอก 3

เกสรตัวผูแปลง
เหมือนกลีบดอก 1

เกสรตัวผูแปลง
เหมือนกลีบดอก 2

เกสรตัวผู  3  อัน
แปลงเหมือนกลีบดอก 3

ตัดดอกออกจากชอ

ดอกมีใบประดับ
 2  ใบ รูปใบหอก

หลอดกลีบดอก

กลีบเลี้ยงโคนติดกัน
เปนหลอดปลายแยก 3  แฉก

 
เกสรตัวผูที่สมบูรณ 1 อัน

กานชูอับเรณูหุมกานเกสรตัวเมีย
 

ภาพที่  175   รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย

ดอกกระชายสมมาตรดานขาง

ดอกกระชายดานหลัง
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ภาพที่   176  ความยาวของ
                     ชอดอก                      

ภาพที่ 177 ดอกมีใบประดับ
                     2  ใบ                    

ภาพที่  178   ขนาดของ
               ใบประดับทั้ง  2  ใบ    

ภาพที่ 179  ความยาวของ
                     ดอกทั้งดอก

ภาพที่  180 ขนาดของดอก 
                     ดานหนา

ภาพที่ 181   ขนาดของดอก
                     ดานขาง                   

ภาพที่  182   ความยาวของ
                 กลีบเลี้ยงทั้งหลอด

ภาพที่  183   ความยาวของ
              กลีบดอกทั้ง  3  กลีบ    

ภาพที่  184   ความยาวของ
                     หลอดกลีบดอก    
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ภาพที่  185 ขนาดของกลีบ
                     ดอกที่แปลง
                     จากเกสรตัวผู
                     กลีบที่  1 และ 2    

ภาพที่  186  ขนาดของกลีบ
                    ดอกที่แปลง
                    จากเกสรตัวผู
                    กลีบที่  3                         

ภาพที่ 187  ความยาวของ
                    เกสรตัวผู  
                    (อับเรณู และ
             กานชูอับเรณู)               

ภาพที่   188   ความยาวของ
                     เกสรตัวเมียดึง
                     ออกจากหลอด
                     กลีบดอก  

ภาพที่  189    ความยาวของ
                      รังไข  

ภาพที่ 190  เปรียบเทียบ
                  ขนาดอับเรณูกับ
                  ยอดเกสรตัวเมีย  

รูปลักษณภายนอกของดอกกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป

รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย  จากการศึกษาพบวา  กระชายออกดอกที่ยอดระหวาง
กาบใบคูในสุดของตนเทียม  หรือระหวางโคนกานใบบนสุดของตนเทียม   ตนเทียมที่ออกดอกแลว
จะไมมีการสรางใบขึ้นมาอีก   ดอกกระชายเปนดอกชอ   ชอดอกมีกาบหุม  ชอดอกเปนแบบชอเชิง
หลั่น   ดอกบานจากบนลงลางโดยดอกในบานกอนแลวดอกอื่น ๆ  เมื่อสมบูรณเต็มที่จะทยอยบาน
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ตามมา   จํานานดอกในชอขึ้นอยูกับความสมบูรณของตน   จากการทดลองปลูกพบวามีจํานวนมากถึง
15  ดอก  ดอกบานเวลากลางคืน  บานครั้งละ 1  ดอก   แตละดอกมีใบประดับรูปใบหอก 
ดอกสมมาตรดานขาง  คือ  สามารถแบงออกใหได  2  สวน  ที่เหมือนกันไดเพียงครั้งเดียว  กลีบเลี้ยง
โคนติดกันเปนหลอดปลายแยกเปน  3  แฉก   กลีบดอกโคนติดกันเปนหลอดยาวปลายแยกเปน  
3  กลีบ  รูปใบหอก  เกสรตัวผูมี  6  อัน  แต  5  อัน  เปลี่ยนไปมีลักษณะเหมือนกลีบดอก  โดย  2  กลีบ
บนเปนรูปไขกลับ  ขนาดเทากัน   สวน  3  อันลางสีชมพูติดกันเปนกระพุงคลายกลีบปาก   เปนรูป
ไขกลับโคงออก  ปลายกลีบแยก  2  พู  ติดกัน  ขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบางปลายแผ   มีจุดแตม
สีแดงบริเวณกลางกลีบ  และมีสีชมพูหรือมวงแดงเปนเสน ๆ  อยูเกือบทั้งกลีบโดยเฉพาะตรงกระเปาะ
และปลายกลีบ  ผิวดานนอกกลีบสีขาว   เกสรตัวผูที่สมบูรณมี  1  อัน  กานชูอับเรณูหุมกานเกสร
ตัวเมียไว  อับเรณูเปนรูปทรงกระบอก  มีอยู  2  พู และเกาะติดอยูกับกานชูอับเรณู   กานชูอับเรณูเชื่อม
ติดกับกลีบดอก   กานชูยอดเกสรตัวเมียอยูภายในหลอดของกลีบดอก   รังไขสีขาวผิวเกลี้ยง  ฐานรอง
ดอกเจริญไปหุมรังไข  มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยูปลายบนสุดของฐานรองดอก  และอยูเหนือรังไข    

รูปลักษณของชอดอก

ดอกกระชายเปนดอกชอ   ชอดอกมีกาบหุมสีเขียวออนอมขาว   ชอดอกเปนแบบชอเชิงหลั่น
ดอกบานจากบนลงลาง   โดยดอกในบานกอนแลวดอกอื่น ๆ  เมื่อสมบูรณเต็มที่จะทยอยบานตามมา  
ชอดอกยาวประมาณ  5.5  เซนติเมตร   กวางประมาณ  1.3  เซนติเมตร  แตละดอกมีใบประดับ  2 ใบ   
สีขาวหรือขาวอมชมพูออน   รูปใบหอก  กวางประมาณ  0.5  เซนติเมตร  ยาว  4.5  เซนติเมตร   ความ
ยาวของดอกทั้งหมดประมาณ  9  เซนติเมตร  เฉพาะสวนดอกดานขางมีความกวางประมาณ  
2  เซนติเมตร  ยาว  3   เซนติเมตร  ดอกสมมาตรดานขาง  คือ  สามารถแบงออกใหได  2  สวน  
ที่เหมือนกันไดเพียงครั้งเดียว    

รูปลักษณของกลีบเลี้ยง

กลีบเลี้ยงมีรูปรางเปนหลอดโคนดานลางติดกับรังไข  ปลายดานบนแยกเปน  3  แฉก  
โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  1.8  เซนติเมตร   มีสีขาวขุนที่โคนและมีสีชมพูออนที่ตรงกลาง
แลวสีเขมขึ้นเรื่อย ๆ  จนไปถึงสวนปลายจะเปนสีชมพูเขม  ผิวดานในเปนสีชมพูออน  สวนปลายมี
ความยาวประมาณ  0.3  เซนติเมตร  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  สวนปลายที่แยกเปนสามแฉกมี
ขอบเรียบงุมเขาหากันเล็กนอย   ผิวที่มีสีชมพูจะมีจุดขนาดเล็กสีชมพูเขมจํานวนมาก   
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รูปลักษณของกลีบดอก 

ดอกกระชายมีกลีบดอกอยูนอกสุด   โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  8  เซนติเมตร   
ปลายแยกเปน  3  กลีบ   รูปหอก  ปลายแหลม โคนคอด  กลีบขนาดไมเทากัน  กลีบใหญ 1  กลีบ  
กวางประมาณ  0.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   อีก  2  กลีบ  ขนาดเทากัน   กวางประมาณ  
0.3  เซนติเมตร  ยาว  2   เซนติเมตร   กลีบมีสีไมสม่ําเสมอกันโดยปลายกลีบมีสีชมพูและสีจะออนลง
บริเวณกลางกลีบ   และบริเวณโคนกลีบมีสีชมพูเหมือนปลายกลีบ  ที่กลางกลีบมีเสน 5  เสน จากโคน
กลีบไปตามความยาวของกลีบ  โดยมีเสน 3  เสนที่เห็นไดชัดเจน  

รูปลักษณของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก   

เกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอกมี  2  กลีบ  อยูทางซายและขวาของดอก  ลักษณะของกลีบ
เปนรูปไขกลับ   ขนาดเทากันกวางประมาณ  1  เซนติเมตร  ยาว 1.7  เซนติเมตร  สีไมสม่ําเสมอกัน
โดยดานบนมีสีชมพูมวงและจะออนลงเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีชมพูที่สวนกลาง และสีชมพูออนที่สวน
โคนกลีบ   มีเสน  5  เสน อยูบริเวณกลางกลีบโดยมีเสนที่  3  เปนเสนกึ่งกลางตามแนวตั้ง   เสนยาว
ตั้งแตโคนกลีบดอกแตกออกจากกันลากยาวขึ้นไปดานบน 

เกสรตัวผู  3  อันแปลงเหมือนกลีบดอก 

เปนกลีบดอกกลีบหนึ่งแตมีลักษณะที่แปลกกวากลีบดอกแปลงทั้ง  2  กลีบ   มีลักษณะเปน
รูปพัดขนาดใหญหรือรูปไขกลับโคงออกเปนกระพุงคลายกลีบปาก  ปลายกลีบแยก  2  พู  กลีบกวาง
ประมาณ  1.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   สีไมสม่ําเสมอกันโดยดานบนเปนสีชมพูออนและ
เขมขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีชมพูเขมที่ปลายลาง   สีขอบกลีบเขมกวาบริเวณใกลเคียง  บริเวณกลาง
กลีบมีจุดแตมสีแดงจํานวนมาก  ปลายกลีบขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบาง   ปลายแผกวางประมาณ  
1.5-1.8  เซนติเมตร   ผิวดานนอกกลีบสีขาว  

เกสรตัวผู 

เกสรตัวผูมีรูปรางโคงงอขึ้นไปดานหลัง  ปลายมีลักษณะแหลม  กานชูเกสรตัวผูมีสีขาว  
อับเรณูมีสีเหลือง  อับเรณูเปนรูปทรงกระบอกมี  2  พู ขนาดเทากัน  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  
ยาว  0.7  เซนติเมตร  ดานลางมีสีแดงเรื่อ ๆ  มองดานหนาตรงกลางเปนรองลึก   กานชูอับเรณูมีขนาด
เทากับอับเรณูและหุมกานชูยอดเกสรตัวเมียไว   กานชูอับเรณูเชื่อมติดกับกลีบดอก   
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เกสรตัวเมีย 

ยอดเกสรตัวเมียมีรูปรางคลายกรวยโดยดานบนของกรวยเปนรูป 3  เหลี่ยม  ดานลางของ
สามเหลี่ยมมีลักษณะหยักเปน  3  แฉกติดกัน  ยอดเกสรตัวเมียมีสีเหลืองออน ๆ  กานชูเกสรตัวเมียมี
ลักษณะตรง  มีขนาดเล็กมาก  มีสีขาว  อยูภายในหลอดของกลีบดอก   ยอดเกสรตัวเมียมีขนาดใหญ
ที่สุด  สวนกลางและสวนโคนเปนหลอดขนาดเทากันแตเล็กมาก  บริเวณโคนหลอดเปนรังไข   
ความยาวจากอับเรณูถึงรังไขประมาณ  7.3  เซนติเมตร   รังไขสีขาวผิวเกลี้ยงยาวประมาณ  
1.3  เซนติเมตร  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร

รังไข 

ลักษณะรูปวงรี  สีไมสม่ําเสมอกันโดยดานบนมีสีเขียวออน ตรงกลางมีสีขาว และดานลาง
ขวามือมาประมาณ  1  มิลลิเมตร  มีสีแดง   ความกวางของแตละสวนไมเทากัน โดยดานบนจะมีความ
กวางประมาณ  1.2  มิลลิเมตร  จากนั้นความกวางจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงดานลางสุดมีความกวาง
ประมาณ  2  มิลลิเมตร

4.2  รูปลักษณภายในของดอกกระชาย     รูปลักษณภายในของดอกกระชายที่ศึกษาจากกลอง
จุลทรรศน  แสดงดังภาพ

ภาพที่  191    เนื้อเยื่อของกลีบเลี้ยงแสดง 
                      ทอลําเลียง  รงควัตถุสีแดง 
                      ตอมน้ํามัน  และปากใบ                    

ภาพที่ 192   เนื้อเยื่อของกลีบดอกแสดง
                     ทอลําเลียง และรงควัตถุ
                     สีชมพู  

ทอลําเลียง

ทอลําเลียง

ปากใบ

ตอมน้ํามัน
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ภาพที่   193   เนื้อเยื่อของเกสรตัวผูแปลง
                      เหมือนกลีบดอก                    

ภาพที่ 194   แสดงทอลําเลียงในเนื้อเยื่อ
                     ของกลีบดอกแปลง  

ภาพที่ 195   แสดงตอมน้ํามัน และ 
                    รงควัตถุสีชมพูมวง  
                    ในกลีบดอกแปลง                                          

ภาพที่ 196   แสดงรงควัตถุสีแดง  ชมพู
                     และมวง  ในกลีบดอกแปลง
                     (กลีบปาก)  

ภาพที่   197   อับละอองเรณู  1  อันมี 
                      2  พู  และอับเรณูหุมกาน
                      ชูยอดเกสรตัวเมีย
               

ภาพที่ 198   ภาพขยายยอดเกสรตัวเมีย
                    ปลายเปนแฉกติดกัน  3  แฉก   
                    มีตอมน้ํามันจํานวนมาก และ
                    ที่ปลายยอดมีขนโดยรอบ  

Xylem

ตอมน้ํามัน

รงควัตถุสีชมพูมวง
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ภาพที่  199  รังไข (Ovary) ตัดตามขวาง
                 มีลักษณะ 3  คารเพล (Carpels)
                 3  โลคุล (Locules)  ภายในมี
                 ไข (Ovule) บรรจุหลายใบ           

ภาพที่  200  ภาพขยายจากกลองจุลทรรศน  
                    แสดงคารเพล (Carpels)
                    โลคุล (Locules)  ที่ภายในมี
                    ไข (Ovule) บรรจุอยู

ภาพที่  201  รังไขตัดตามยาวแสดงไขติด 
                    อยูที่แกนกลางของรังไข  
                   รังไขแบบAxile  placentation

ภาพที่ 202   อับเรณูแตกออก   ละอองเรณู
                     ออกมามากมาย  

ภาพที่  203     อับเรณูตัดตามขวางแสดง       
                    อับเรณูมี  2  พู  พูละ  2  ชอง 

ภาพที่ 204     รูปลักษณละอองเรณูของ
                    กระชายมีรูปรางเปนทรงกลม                   

ไข (Ovule)

มี  2  พู
มี  2  ชอง
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ภาพที่  205   ภายในหลอดของกลีบดอก
                     มีขนจํานวนมาก  และกลุม
                     ทอลําเลียงสลับกับชองวาง
                     รอบ ๆ ชิดดานนอก  และ
                     ตอมน้ํามันขนาดเล็กจํานวน
                     มากที่ผิวดานนอกหลอด                  

ภาพที่  206  ภาพขยายกลุมทอลําเลียงรอบ
                   นอกและมีกระจัดกระจายอยู
                    ภายใน   ภาพขยายทําใหเห็น
                   ขนเล็ก ๆ จํานวนมากภายนอก
                    หลอด และพบตอมน้ํามัน 
                  ขนาดเล็กจํานวนมากทั้งภายใน  
                   และภายนอกหลอด

รูปลักษณภายในของดอกกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

จากการศึกษารูปลักษณภายในของดอกพบวา  เนื้อเยื่อของกลีบเลี้ยง   เนื้อเยื่อของกลีบดอก    
และเนื้อเยื่อของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก  มีลักษณะคลายกัน คือ  มีทอลําเลียงในเนื้อเยื่อ   
มีตอมน้ํามัน และรงควัตถุในเนื้อเยื่อ   พบรงควัตถุสีชมพูและสีแดงในกลีบเลี้ยง   รงควัตถุสีชมพูใน
กลีบดอก   รงควัตถุสีชมพูมวงในกลีบดอกแปลง     และรงควัตถุสีแดง ชมพูและมวงในกลีบดอก
แปลงที่เปนกลีบปาก กานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียมีตอมน้ํามันขนาดเล็กกระจายอยูจํานวน
มาก   ยอดเกสรตัวเมียปลายเปนแฉกติดกัน  3  แฉก   ที่ปลายยอดมีขนเสนเดี่ยวเรียงอยูรอบปาก  
รังไข (Ovary)  มี  3  คารเพล (Carpels)  และ  3  โลคุล (Locules)  ภายในมีไข (Ovule)   ลักษณะ
ทรงกลมบรรจุหลายใบ  อับเรณูเปนรูปทรงกระบอกมี  2  พู  แตละพูแบงเปน  2  ชอง  แตละชองมี
ละอองเรณูจํานวนมาก    ละอองเรณูมีรูปรางเปนทรงกลมมีขนาดเล็กกวาไข   ภายในหลอดของกลีบ
ดอกมีขนจํานวนมาก  และเนื้อเยื่อรอบ ๆ  ชิดดานนอกเปนกลุมทอลําเลียงสลับกับชองวาง  และมีกลุม
ทอลําเลียงขนาดเล็กกวากระจัดกระจายอยูดานในคลายที่พบในกานใบและเสนกลางใบ   พบตอมน้ํามัน
ขนาดเล็กจํานวนมากทั้งในเนื้อเยื่อภายในและผิวนอกหลอด   และบริเวณผิวรอบนอกหลอดของ
กลีบดอกพบขนเสนเล็ก ๆ  จํานวนมาก                        

ทอลําเลียง

ขน

ตอมน้ํามัน

ขน

บริเวณทอลําเลียงรอบนอก

ตอมน้ํามันที่ผิว
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4.3  คุณสมบัติของดอกกระชาย

กลีบเลี้ยง
 

กลีบเลี้ยงมีกลิ่นคลายสวนดอกของกระชายแตมีกลิ่นแรงกวาเล็กนอย  กลีบเลี้ยงผิวดานนอก
เรียบและเหนียวเล็กนอยสวนดานในมีลักษณะเรียบและลื่น  รสจืดและฉุนเล็กนอย

กลีบดอก 

กลีบดอกมีกลิ่นออน ๆ  คลายกันทั้งดานหนาและดานหลังกลีบ   กลีบดอกทั้ง  2  ดานลื่น  
แตดานนอกจับแลวเหนียวติดมือ   รสขมและฉุนในคอ 
 
เกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก 

มีกลิ่นฉุน เหม็นคลายใบกระชาย ถาดมนาน ๆ  จะแสบจมูก  จับแลวผิวลื่น มีเสนนูนเล็กนอย 
ดานลางเรียบเหนียวติดมือ   มีรสจืดรูสึกถึงความเผ็ดและฉุนที่คอและลิ้น  

เกสรตัวผู  3  อันแปลงเหมือนกลีบดอก 

มีกลิ่นฉุนเหมือนสวนรากกระชาย   ผิวลื่น  มีรสขม  กลืนแลวจะรูสึกผะอืดผะอม

เกสรตัวผู 

มีกลิ่นหอมหวานออน ๆ    ผิวลื่นเรียบ   มีรสหวานแตเมื่อกลืนมีกลิ่นฉุนในคอ 

 เกสรตัวเมีย 

มีกลิ่นออน ๆ  จับแลวผิวลื่นและเรียบ  มีรสหวานเล็กนอยและออกเฝอน ๆ  

รังไข 

มีกลิ่นฉุนเล็กนอย เหมือนสวนรากของกระชาย   ผิวลื่น   รสจืด
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ผลการศึกษากระชายในพื้นที่ปลูก       

เปนผลการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ  ของกระชาย   ธรรมชาติแหงชีวิต
ของกระชาย  และสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย  ซึ่งการศึกษาและเก็บขอมูลดําเนินงานในพื้นที่
ปลูกกระชาย  ทั้งในบริเวณโรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  และในหมูบานปาเพ็ด  ตําบลหวยแถลง   
อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ไดผลการศึกษาดังนี้

1.   การเก็บขอมูลพฤติกรรมของกระชาย           

    1.1  พฤติกรรมการมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบกระชาย   จากการศึกษาพบวา
จํานวนใบที่คลี่ใบออกทางซายมากกวาใบคลี่ออกทางขวา   และพบวาใบออนของกระชายมีการมวน
ใบแบบคอนโวลุต (convolute) โดยขอบใบดานหนึ่งมวนตามความยาวของใบเขาหาขอบใบอีกดาน
หนึ่ง   โดยมีความสัมพันธของทิศทางระหวางการมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบออน คือ  
ถาใบออนมวนทวนเข็มนาฬิกา ใบออนนั้นจะคลี่ออกทางขวา    และถาใบออนมวนตามเข็มนาฬิกา
ใบออนจะคลี่ออกทางซาย และถาไมมีการยายตําแหนงปลูกขอมูลที่ไดสวนใหญพบวาใบออนถาคลี่
ออกทางซายจะเปนใบอยูทางขวาของลําตนเทียม  ถาใบออนคลี่ออกทางขวาจะเปนใบที่อยูทางซาย
ของลําตนเทียม  เพื่อใหใบออนรับแสงไดมากที่สุด  

          ใบออนคลีอ่อกทางซาย

ใบออนมวนตามเข็มนาฬิกา ใบออนมวนทวนเข็มนาฬิกา

ใบออนคลี่ออกทางขวา

ภาพที่  207    การมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบกระชาย   
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        1.2  พฤติกรรมการหันหนาใบของใบกระชาย   จากการศึกษาพบวาตนเทียมสวนใหญ
ใบทุกใบหันหนาใบไปในทิศทางเดียวกัน   โดยมีสิ่งเรา คือ  แสง  ที่ทําใหใบกระชายแสดงพฤติกรรม
ดังกลาว  ถาใบแรกของตนเทียมหันหนาใบเขาหาแสงทิศทางใด  ใบอื่น ๆ  ที่เกิดตามมาจะหันไปใน
ทิศทางเดียวกัน   ถาทดลองเปลี่ยนทิศทางการรับแสงพบวาใบกระชายที่เกิดใหมจะไมหันหนาใบไป
ในทิศทางเดียวกันกับใบเดิม   

    1.3   พฤติกรรมการคายน้ําของใบกระชาย   จากการศึกษาพบวาใบคายน้ําในรูปหยดน้ําที่
ขอบใบ (guttation) ในเวลาเชาประมาณ  04.00-06.00  น.  ของทุกวัน  หยดน้ําที่ขอบใบหายไปเวลา
ประมาณ  10.00  น.  ลักษณะใบจะเหี่ยวขอบใบจะมวนลงดานหลังใบตั้งแตเวลาประมาณ  11.00 -
15.00  น.  และกลับมาเตงขึ้นเวลาประมาณ  16.00  น. (ผลการบันทึกขึ้นอยูกับสภาพอากาศชื้น  และ
ฝนตก  เวลาที่ไดจะไมเปนไปตามการทดลอง)  สวนการคายน้ําที่ปากใบพบวาปากใบเปดเมื่อใบไดรับ
แสงและมีการคายน้ําจากใบ   และปากใบปดเมื่อใบไมไดรับแสงหรือรับแสงมากเกินไปจึงลดการคาย
น้ําโดยการปดปากใบ  สิ่งเราที่ทําใหกระชายแสดงพฤติกรรมการคายน้ํา  คือ  ปริมาณน้ําหรือ
ความชื้นในดิน   ความเขมของแสง  และอุณหภูมิของอากาศ

ในพื้นที่ปลูก   กระชายทุกใบในกลุมนี้
หันหนาใบมาขางหนาเฉียงไปทาง

ขวาเล็กนอยเพื่อเขาหาแสง  นําตนกระชายปลูกใสกระถาง
ทดลองเปลี่ยนทิศทางการรับแสง

หนาใบของกระชายแตละใบหันไปรอบตน

ภาพที่  208    ทิศทางการหันหนาใบของใบกระชาย
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ลักษณะใบกระชายใตรมไม  เวลา  15.42  น. ลักษณะใบกระชายกลางแจง  เวลา  15.42  น.
ถายภาพในแปลงเดียวกัน

ลักษณะปากใบเปดเมือ่ใบไดรับแสง
และมีการคายน้ําจากใบ  เวลา  14.31  น.

ลักษณะปากใบปดเมื่อใบไมไดรบัแสง
หรือรับแสงมากเกินไปจึงลดการคายน้ํา

โดยการปดปากใบ  

ภาพที่  209   ลักษณะของใบกระชาย และการคายน้ําของใบกระชาย

การกัตเทชัน (guttation) 
ทางทอไซเลมบริเวณ
ขอบใบ (hydrathod)
เมื่อเวลา 06.53 น. 

ขอบใบดานหลังใบเริ่ม
หอตัวเขาหากัน
เวลา  11.54 น.

ขอบใบดานหลังใบหอ
ตัวเขาหากันแลวมวน

ขอบใบ  เวลา  12.08 น.
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 1.4  พฤติกรรมการบานของดอก    จากการทดลองหาชวงเวลาในการบานของดอกกระชาย
พบวา  ดอกกระชาย เริ่มแทงปลายดอกออนขนาดเล็กออกมาจากชอดอกใหสังเกตไดในเวลาเชา    
ดอกจะเติบโตขึ้นอยางชา ๆ  และเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดจนกระทั่งบานในเวลากลางคืน   เมื่อทดลองหา
ชวงเวลารับแสงในเวลากลางวันที่ทําใหดอกกระชายบานพบวา  ดอกกระชายตองไดรับแสงชวง
กลางวันมากกวา  3  ชั่วโมง  ดอกจึงจะบานในตอนกลางคืนและดอกเดิมถาไดรับแสงชวงกลางวันใน
วันตอมาก็สามารถบานไดในคืนนั้น     สวนการทดลองฉายแสงเพิ่มใหกับดอกกระชายในเวลา
กลางคืนพบวา  ดอกกระชายยังคงบานเนื่องจากไดรับแสงเพียงพอในเวลากลางวัน   แตถาตนเทียม
ไมไดรับแสงเลยในเวลากลางวัน   แลวฉายแสงใหในเวลากลางคืน  ดอกกระชายจะบานในเวลา
กลางวัน

ภาพที่  210   ทดลองศึกษาพฤติกรรมการบานของดอกกระชาย

ใชพลาสติกสีดําปดดอกออนเวลา
08.22 น. ของวันที่ 24/06/2007 

เปดพลาสติกเวลา 18.00 น.  
คืนวันที่ 24  ดอกไมบาน

เนื่องจากชวงรับแสงไมเพียงพอ

ดอกเติบโตขึ้นและบานในวันตอมา
เวลา  18.37 น. ของวันที่ 25/06/2007 

เนื่องจากไดรับแสงเวลากลางวัน
สังเกตดอกเกาเหี่ยวแลวเปรียบเทยีบ

กับภาพทางซาย

ดอกเกา
ที่บาน

ตนกระชายไดรับแสงตลอดทั้งวนั
นํามาทดลองฉายแสงเวลากลางคืน

ถายภาพ เวลา 20.39 น. วันที่ 19/06/2007

ดอกกระชายยังคงบานเวลากลางคืน
ถายภาพ เวลา 06.26 น.วันที่ 20/06/2007



90

    1.5  พฤติกรรมการวางตัวของดอกกระชาย   จากการศึกษาตนกระชายในพื้นที่ปลูก
พบวาใบกระชายทุกใบในตนเดียวกันจะหันหนาใบเขาหาแสง   และดอกมีการวางตัวในทิศตรงขาม
กับหนาใบ    แตถาทดลองเปลี่ยนทิศทางการรับแสงของตนเทียมใหม โดยใหแสงสองทางหลังใบ
ของตนเทียม   ใบของตนเทียมจะเปลี่ยนทิศทางของหนาใบเขาหาแสง   จึงมีโอกาสเห็นดอกกระชาย
ทิศทางเดียวกับหนาใบ

ภาพที่  211     การวางตัวของดอกกระชาย

       1.6   พฤติกรรมการงอกของรากชุดใหมจากลําตน     จากการทดลองปลูกกระชาย
และการศึกษากระชายในพื้นที่ปลูกพบวา  รากฝอยที่งอกใหมมีทิศทางไปตามแรงโนมถวงของโลก  
สวนแขนงของรากที่เกิดจากรากฝอยเมื่อเกิดใหมจะตั้งฉากกับรากฝอย  แตถารากยาวมากขึ้นก็จะไป
ตามแรงโนมถวงของโลกเชนเดียวกัน  

      

สภาพปกติในพื้นที่ปลูก ดอกกระชาย
หันในทิศตรงขามกับหนาใบ

ของตนเทียม

ทดลองปลูกกระชายในกระถาง
แลวเปลี่ยนทิศทางการรับแสง  
หนาใบจะเปลี่ยนทิศเขาหาแสง 

ดอกจึงหันทิศทางเดียวกับหนาใบ
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      1.7  พฤติกรรมการงอกของลําตนใหม และการงอกหนอจากลําตน    การทดลองปลูก
กระชายและศึกษากระชายในพื้นที่ปลูกพบวา   ลําตนใหม (rhizome)  งอกออกจากลําตนเดิมได  
2  แบบ  คือ

1.8.1  การงอกหนอจากขอของลําตน (rhizome)  เดิม   หนอจะเติบโตเปนลําตนเทียม
โดยสวนโคนเปนลําตนใหม (rhizome) ที่มีรากฝอยงอกออกมา  และรากฝอยจะขยายขนาดเปนราก
สะสมอาหารตอไป   การงอกของลําตนแบบนี้ตอบสนองตอสิ่งเรามีทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของ
สิ่งเรา  คือ ตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก

1.8.2  การงอกของลําตนใหมเกิดจากลําตนเทียมที่อายุมากสรางขอและปลองให
ขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม (rhizome)   บริเวณโคนมีรากฝอยซึ่งจะขยายขนาดเปนรากสะสม
อาหารตอไป   สวนปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมที่อยูหางจากตนเดิม   ทําใหกระชายเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นในบริเวณที่ปลูก   และจากการศึกษาการงอกของลําตนพบวา   ลําตนใหมที่งอกอยูใตดินขนานไป
กับพื้นดินได  นาจะมีสาเหตุมาจากรากฝอยที่สวนโคนตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางสัมพันธกับ
ทิศทางของสิ่งเรา  คือ รากไปตามแรงโนมถวงโลก   แตปลายของลําตนใหมจะเจริญเปนตนเทียม
ขึ้นมาจากพื้นดิน   ซึ่งเปนการตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา  คือ
ตรงขามกับแรงโนมถวงโลก      

ภาพที่  212     พฤติกรรมการงอกรากชุดใหมจากลําตนของกระชาย

รากสะสมอาหารของกระชายกอนปลูก (ซาย) 
และ รากสะสมอาหารเหี่ยวเมื่อตนเทียมเติบโตขึ้น 
และ rhizome มีรากใหมงอกออกมามีทิศตาม
 แรงโนมถวงของโลก (ขวา)

รากฝอยใหมงอกออกมาเปนกระจุก  มีทิศทางไป
ตามแรงโนมถวงของโลก และเมื่อลําตนแกเต็มที่ 
จะสราง rhizome ใหม  ที่มีแขนงรากงอกออกมา
มากมาย (ซาย) และ รากฝอยเริ่มสะสมอาหารขยาย
ใหญขึ้น (ขวา)
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ภาพที่  213    การงอกของลําตนใหม และการงอกหนอจากลําตน    

2.   การเก็บขอมูลธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย           

      2.1  ลักษณะของรากที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนทียมเติบโตขึ้น   การทดลองปลูกกระชาย
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของรากพบวา    เมื่อตนเทียมเติบโตขึ้นรากเกาเหี่ยวแหงไปมีรากฝอยชุดใหม
มาทดแทน   เมื่อตนเทียมอายุมากขึ้นลําตนแท (rhizome)  จะสรางลําตนใหมยืดขนานไปกับพื้นดิน
สวนรากฝอยจะสะสมอาหารแลวขยายขนาดใหญขึ้น    

 

ลําตนเกิดใหมที่เปนหนอเกิดบริเวณขอของลําตน
เดิมสวนโคนของหนอมีรากฝอยงอกออกมา สวน
ปลายหนอเติบโตขึ้นเปนตนเทียม

ลําตนใหม
ลําตนเดิม

หนอตนเทียม

ลําตนใหมใตดินขนานกับพื้นดนิ

ปลายเติบโตเปน
ตนเทียม

ลําตนเทียม
ที่อายุมาก

ลําตนเกิดใหมที่เกิดบริเวณขอของลําตนเดิมแตยืดสวน
ปลองใหยาวขึ้น  เปนลําตนใหม  สวนโคนมีรากฝอย
งอกออกมา สวนปลายเติบโตขึ้นเปนตนเทียม

รากเกาเหี่ยวหลังจากมีรากใหม
และมีหนอตนเทียม

หลังจากปลูก  2-3 สัปดาห  

ตนเทียมเติบโตมากขึ้น  
รากฝอยชุดใหมจํานวนมากขึ้น  

รากเกาหายไป  หลังปลูก  1  เดือน 

ตนเทียมอายุมากขึ้น  รากฝอยเพิ่ม
มากขึ้น  หลังปลูก  2  เดือน 

รากฝอยสะสมอาหารขยายขนาด  

หลังจากปลูก  3  เดือน  
ภาพขยายรากฝอยสะสมอาหาร

rhizome

ตนเทียมเหี่ยวแหงหมดเหลือ  
ลําตนแท และรากสะสมอาหาร  

หลังจากปลูก 8-9 เดือน   
ภาพที่  214    ธรรมชาติชีวิตของรากเมื่อตนทียมเติบโตขึ้น   
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     2.2   ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของหนอเมื่อเติบโตเปนตนเทียม    จากการศึกษาพบวา
หนอของกระชายเปลี่ยนแปลงเปนตนเทียมที่มีใบจํานวน  5-6 ใบ  ใชเวลาประมาณ  3  เดือน  ดังภาพ 

ภาพที่  215    ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของหนอเมื่อเติบโตเปนตนเทียม  5  ใบ    

 วันที่ 17/06/2007                    วันที่ 18/06/2007                วันที่  19/06/2007                     วันที่  22/06/2007
 เวลา  07.10 น.                           เวลา  07.09  น.                        เวลา 07.14  น.                          เวลา  07.00  น.

 วันที่  24/06/2007                     วันที่  26/06/2007                     วันที่  27/06/2007                     วันที่  28/06/2007
 เวลา  07.48  น.                         เวลา  06.52  น.                         เวลา  06.37  น.                         เวลา  08.05  น.

 วันที่   30/06/2007                    วันที่  01/07/2007                     วันที่  03/07/2007                      วันที่  14/07/2007 
 เวลา   14.14  น.                        เวลา  07.59  น.                         เวลา  07.54  น.                          เวลา  14.30  น.

 วันที่  19/08/2007                     วันที่  21/08/2007
 เวลา   16.58  น.                         เวลา  07.30  น.
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        2.3  ลักษณะการงอกของลําตนใหม  ผลการศึกษาลักษณะของลําตนที่งอกใหม
จากการปลูกกระชายในพืชที่ปลูกพบวา   ลําตนใหม (rhizome) เปนสวนโคนของลําตนเทียมที่งอก
จากขอของลําตน (rhizome)  เดิม   ลําตนเดิมและรากฝอยสะสมอาหารจะนําอาหารที่สะสมไวไปเลี้ยง
หนอและลําตนเทียมจนเหี่ยวแหงหมดไป  ลําตนเทียมจึงเติบโตสรางอาหารเลี้ยงตัวเองจากการ
สังเคราะหดวยแสง   อาหารที่เหลือจากการเลี้ยงลําตนจะลําเลียงมาเก็บสะสมไวที่ลําตนใหมบริเวณ
โคนของลําตนเทียมและเก็บสะสมไวที่รากฝอยทําใหลําตนและรากขยายขนาดขึ้น   เมื่อลําตนเทียม
อายุมากขึ้นจะสรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม (rhizome)   สวนปลายสุดเติบโต
เปนตนเทียมที่อยูหางจากตนเดิม   ทําใหกระชายเพิ่มจํานวนมากขึ้นในบริเวณทีป่ลูก   ดังภาพ

      2.4  ลักษณะของใบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาตาง ๆ     ผลจากการศึกษาการเติบโต
ของหนอและการเปลี่ยนแปลงของใบในชวงอายุตาง  ๆ   พบวา  หนอจะเติบโตจนเปลี่ยนเปนใบแก
สีเขียวเขม  และแหงเหี่ยว  ใชเวลาประมาณ   7  เดือน ดังภาพ

ลําตนเทียมเติบโตขึ้น  ลําตน
และรากเกาเหี่ยวแหงตาย 

หลังจากปลูก  2-3 สัปดาห  

ลําตนเทียมมีรากฝอยชุดใหม
จํานวนมากขึ้น  หลังปลูก  2  เดือน

หนอไรโซมเริ่มงอก 

ลําตนเทียมอายุมากขึ้น จะมีหนอ
ของไรโซมงอกออกมาที่โคนตน

หลังปลูก  2.5  เดือน 

ไรโซมเติบโตยืดยาวมากขึ้น
หลังปลูก  3  เดือน 

 

ปลายไรโซมเติบโตเปน
ตนเทียมตนใหม ที่หางจากตนเดมิ 

 หลังปลูก  3.5  เดือน 

ภาพที่  216     ลักษณะของลําตนใหมที่งอกออกจากลําตนเดิม
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ภาพที่  217    การเปลี่ยนแปลงของใบกระชายในอายุตาง ๆ กัน
  

       2.5  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของดอกขณะที่ดอกบาน      ผลการบันทึกภาพการบานของ
ดอกกระชายทุก  1  ชั่วโมง   ดอกกระชายบานเวลากลางคืน  ยอดแหลมของดอกเริ่มขึ้นมาใหเห็นจาก
ชอดอกเล็กนอยเวลาประมาณ  19.15  น.  ดอกตูมขึ้นมาจากชอดอกทั้งดอกเห็นกานดอกเล็กนอยและ
ปลายดอกตูมเริ่มเปดเวลา   24.00  น.  ปลายดอกเปดมากขึ้นกลีบปากเริ่มขึ้นมาเล็กนอยเวลา  02.15  น.   
เห็นกลีบปากชัดเจนและดอกบานออกเวลา  05.20  น.  ดอกบานเต็มที่เวลา  06.20  น.   ปลายกลีบปาก
เริ่มเหี่ยวเวลา  09.20  น.   ดอกเริ่มเหี่ยว  กลีบปากเหี่ยวมากขึ้นเวลา  11.15  น.  ดอกเหี่ยวเล็กนอย  
กลีบปากเหี่ยวเห็นไดชัดเวลา  12.00  น.  ดอกสีเริ่มซีดลงเวลา  13.00 น.   กลีบอื่น ๆ  เริ่มเปนสีขาว 
กลีบปากเหี่ยวเขาดานใน  สีดานในกลีบปากเปลี่ยนเปนสีมวงเวลา  14.00 น.  และดอกจะเหี่ยวหมด
ทั้งดอกประมาณวันที่  3  หลังจากที่ดอกบาน  การเปลี่ยนแปลงของดอกขณะที่ดอกบานดังภาพ  

     หนออายุ  2-3 วัน                   หนออายุ   5  วัน                      หนออายุ  11  วัน                 หนอและใบอายุ  15  วัน

        ใบอายุ  17 วัน                      ใบอายุ  19  วัน                         ใบอายุ  21  วัน                         ใบอายุ  7  เดือน  

ใบอายุ  7  เดือน
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วันที่  09/06/2007  
เวลา 19.15 น. 

วันที่ 09/06/2007
เวลา  22.20  น.

วันที่ 09/06/2007 
เวลา  24.00  น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา 03.20 น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา  04.25 น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา  05.20 น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา  06.20 น. 

วันที่ 10/06/2007
เวลา  09.20 น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา  12.00 น.  

วันที่ 10/06/2007
เวลา  18.30 น.

วนัที่ 10/06/2007
เวลา  20.20 น.

วันที่ 10/06/2007
เวลา  23.00 น.

วันที่ 11/06/2007
เวลา  04.30 น. 

วันที่ 11/06/2007
เวลา  16.00 น.

วันที่ 12/06/2007
เวลา  06.00 น. 

ภาพที่  218      การเปลี่ยนแปลงของดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ   
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       2.6  ลักษณะสีของดอกที่เปลี่ยนแปลง    จากการสังเกตและบันทึกภาพดอกกระชายใน
ชวงเวลาตาง ๆ   พบวาดอกกระชายมีการเปลี่ยนสีของกลีบปากเมื่ออายุของดอกมากขึ้น  โดยสีของ
ดอกที่เริ่มบานใหมมีสีชมพูอมมวงแดง  อีกหนึ่งวันผานมาสีดอกเขมขึ้นเปนสีแดงสด   และเมื่อดอก
เหี่ยวมากขึ้นจะมีสีมวงเขมจนกระทั่งเหี่ยวทั้งดอก  ดังภาพ

ภาพที่  219    การเปลี่ยนสีของดอกกระชายในชวงเวลาตาง ๆ   

      2.7  ลักษณะของเกสรที่เปลี่ยนแปลง    จากการสังเกตเกสรของดอกกระชายพบวา
ดอกกระชายเมื่อบานใหม ๆ  อับเรณูและยอดเกสรตัวเมียชี้ขึ้นดานบนของดอก และโคงไปดานหลัง  
เมื่อเวลาผานไป  1  วัน  ยอดเกสรตัวเมียปากจะเปดออกและงอลงลางจนกระทั่งดอกเหี่ยว   ดังภาพ 

สีของดอกเมื่อบานใหม
สีชมพู อมมวงแดง

วันที่ 10/06/2007 เวลา 07.24 น. 

ปลายกลีบปากเหี่ยวจนหมด
แตมกลีบปากสีแดงเขมมาก

วันที่ 11/06/2007 เวลา 04.30 น.

ดอกเหี่ยวเกือบทั้งดอก
เปลี่ยนเปนสีมวงเขม

วันที่ 11/06/2007 เวลา 16.33 น. 

เกสรชี้ขึ้นดานบนเมื่อดอกบาน
ใหม ๆ   ยอดเกสรตัวเมียปากปด 
วันที่ 10/06/2007 เวลา 07.40 น. 

ยอดเกสรตัวเมียงอลงดานลาง
ยอดเกสรตัวเมียปากเริ่มเปด

วันที่ 10/06/2007 เวลา 23.30 น.

ยอดเกสรตัวเมียปากเปดมากขึ้น
วันที่ 11/06/2007 เวลา 04.30 น. 

ยอดเกสรตัวเมียงอลงมากขึ้น 
วันที่ 11/06/2007 เวลา 10.20 น. 

ยอดเกสรตัวเมียงอลงมากขึ้น 
วันที่ 11/06/2007 เวลา 16.12 น. 

ภาพที่  220    ลักษณะของเกสรที่เปลี่ยนแปลง
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การเก็บขอมูลสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย          

              ผลการสํารวจสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวในพื้นที่เปาหมายไดผลการสํารวจดังนี้

1.  สิ่งมีชีวิตที่เปนพืชที่พันเกี่ยวกับกระชาย   จําแนกออกเปน  2  กลุม  คือ   

     1.1  พืชที่ใหประโยชนกับตนกระชาย   จากการสํารวจพบวาพืชที่ใหประโยชนกับ
ตนกระชายในลักษณะใหรมเงากับตนกระชาย  ไมทําใหตนกระชายไดรับแสงมากเกินไป  ตนกระชาย
ที่อยูใตรมไมที่แดดรําไรจะเติบโตสมบูรณ    ใบมีขนาดใหญและออกดอก สวนตนที่ไมมีตนไมให
รมเงาตนจะเหี่ยวเฉา   ตนเทียมมีขนาดเล็กและมีใบนอย  ตนไมนอกจากใหรมเงากับตนกระชายแลว  
ใบที่รวงหลนยังใหประโยชนเปนอาหารใหกับสัตวหนาดินหลายชนิด  และใบไมยังถูกเชื้อราและ
แบคทีเรียยอยสลายเปนฮิวมัสในดินซึ่งเปนปุยอินทรียตามธรรมชาติใหกับตนกระชาย   พืชที่ให
ประโยชนกับตนกระชายที่ไดจากการสํารวจในพื้นที่ปลูกกระชาย  ไดแก   ขนุน  มะละกอ   กลวย   
กระถิน  นอยหนา  สะเดา  คูน  และลําไย  

ภาพที่  221     พืชที่ใหประโยชนกับกระชาย

     1.2  พืชที่ทําใหกระชายเสียประโยชน    จากการสํารวจพบวาพืชที่ทําใหกระชายเสีย
ประโยชน   เปนพืชที่ใหรมเงากับตนกระชายนอยมากและมีระบบรากฝอยแผกระจายในระดับตื้น  
ทําใหแยงธาตุอาหารในดินกับกระชาย  จากการสํารวจ  ไดแก  ตนไผ    นอกจากนั้นในการสํารวจ
พบวัชพืชหลายชนิดที่ขึ้นแทรกตนกระชายทําใหแยงธาตุอาหารในดินกระชาย   ไดแก  ผักโขม

                ขนุน                                 มะละกอ                                    กลวย                                        กระถิน

               นอยหนา                            สะเดา                                             คูน                                            ลําไย  
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สาบเสือ   หญาแหวหมู    หญาแพรก    และ ลูกใตใบ  เปนตน

  ภาพที่   222      พืชที่ทําใหกระชายเสียประโยชน

2.  สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวที่พันเกี่ยวกับกระชาย    จําแนกออกเปน  6  กลุม   ดังนี้ 

                   2.1  สิ่งมีชีวิตที่มาทําลายกระชาย    สิ่งมีชีวิตกลุมนี้เขามาพันเกี่ยวกับกระชายในลักษณะ
มากัดกินทําลายใบกระชาย   ลักษณะและรองรอยการกัดกินมี  2  ลักษณะ  คือ  การกัดใบแหวงเปนรู
ขยายขนาดไปเรื่อย ๆ   เปนลักษณะการกัดกินของหอยทากปา   หนอนปลอก  และตั๊กแตน   
สวนรองรอยการกัดกินที่มีลักษณะกัดกินแตเนื้อใบเหลือเพียงเยื่อเสนใบบาง ๆ  เปนการกัดกินของ
หนอนบุง  และหอยทากไมมีเปลือก   

                ไผ                                     ผักโขม                                    สาบเสือ                                  หญาแหวหมู

          กําลังสืบคนชื่อ                   กําลังสืบคนชื่อ                      ลูกใตใบ                               กําลังสืบคนชื่อ    

      กําลงัสืบคนชื่อ                           หญาแพรก                                                                            
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ภาพที่  223    สิ่งมีชีวิตที่มาทําลายกระชาย

                  2.2   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงที่อยูและเปนแหลงหาอาหาร    สิ่งมีชีวิตกลุมนี้
เขามาพันเกี่ยวกับกระชายในลักษณะมาอาศัยอยู เนื่องจากบริเวณปลูกกระชายมีเศษซากพืช หรือใบ
ของไมตนที่คลุมตนกระชาย  ลวงหลนแลวเนาเปอยเปนอาหาร    สิ่งมีชีวิตกลุมนี้  ไดแก  
ตัวแมงคา (ลักษณะคลายตะขาบขนาดเล็ก)   ทากลิ้นหมา   และ  กิ้งกือ   

ภาพที่  224    สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงที่อยูและเปนแหลงหาอาหาร    

               2.3   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงดํารงเผาพันธุ    สิ่งมีชีวิตกลุมนี้เขามาพันเกี่ยวกับ
กระชายในลักษณะอาศัยกระชายเปนที่พบกันเพื่อเลือกคู  และดํารงเผาพันธุ   สิ่งมีชีวิตกลุมนี้  ไดแก  
แมลงลักษณะคลายยุง    แมลงวัน   แมลงปกแข็ง

ภาพที่  225     สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงดํารงเผาพันธุ    

            หอยทากปา              หนอนปลอก                      หนอนบุง                 หอยทากไมมีเปลือก

              ตั๊กแตน                  ตั๊กแตนอโศก                      

          ตัวแมงคา                     ทากลิ้นหมา                         กิ้งกือ                 

        แมลงคลายยุง                   แมลงวัน                     แมลงปกแข็ง                 
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               2.4  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงหาอาหาร    สิ่งมีชีวิตกลุมนี้เขามาพันเกี่ยวกับ
กระชายในลักษณะเขามาจับตัวแมลงหรือไขแมลงเปนอาหาร   สิ่งมีชีวิตกลุมนี้มีสวนชวยทําลาย
แมลงศัตรูพืชของกระชาย  สิ่งมีชีวิตกลุมนี้  ไดแก  แมงมุมหลายชนิด    มวนตัวห้ํา   และแมลงปอ

ภาพที่  226     สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงหาอาหาร    

 2.5  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายแสดงพฤติกรรมทางสังคม   สิ่งมีชีวิตกลุมนี้เขามาพันเกี่ยวกับ
กระชายหลากหลายรูปแบบ  เชน  เคลื่อนยายอาหาร    กินอาหาร    หนีน้ําขึ้นสูตนกระชาย   และสราง
แหลงที่อยูบริเวณรอบ ๆ  ตนกระชาย    การพันเกี่ยวแตละรูปแบบของสิ่งมีชีวิตมีจุดเดนที่การแสดง
พฤติกรรมรวมกันเปนสังคม   ไดแก      มดดํา     ปลวก   และ มดแดง

ภาพที่  227    สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายแสดงพฤติกรรมทางสังคม   
                               

  2.6  สิ่งมีชีวิตที่ใหประโยชนกับกระชาย     การสํารวจพบไสเดือนเปนสิ่งมีชีวิตที่ให
ประโยชนกับกระชายชัดเจนที่สุด   เนื่องจากตนกระชายชอบสภาพดินที่ชุมชื้นแตระบายน้ําดี  
ดินจึงตองมีความพรุนคอนขางสูง   ไสเดือนมีสวนชวยเพิ่มความพรุนใหกับดิน     

ภาพที่   228    ไสเดือนที่พบในพื้นที่ปลูกกระชาย

             แมงมุม                        มวนตัวห้ํา                          แมลงปอเสือ                 

             มดดํา                              ปลวก                               มดแดง                 
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3.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่พันเกี่ยวกับกระชาย   สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่พันเกี่ยวกับ
กระชายจากการศึกษา  ไดแก   แสง   ความชื้นหรือปริมาณน้ําในดิน   สภาพดินและคาความเปนกรด
เปนเบสของดินในพื้นที่ปลูก   ผลการศึกษามีดังนี้

      3.1  แสงพันเกี่ยวกับกระชาย      จากการศึกษาในพื้นที่ปลูกพบวากระชายที่ขึ้นใตตนไม
ใหญไดรับแสงรําไร   ตนเทียมจะเติบโตสมบูรณมีใบประมาณ  6  ใบ  และออกดอก   ถากระชายขึ้น
บริเวณที่มีแสงมาก  ตนเทียมจะแคระแกร็นไมเติบโตเทาที่ควร  
   

ภาพที่  229  ลักษณะแสงพันเกี่ยวกับตนกระชาย      

      3.2  ความชื้นหรือปริมาณน้ําในดินที่พันเกี่ยวกับกระชาย    จากการศึกษาในพื้นที่ปลูก
พบวากระชายที่ขึ้นใตตนไมใหญใบจะเตงไมมีการมวนใบในเวลากลางวัน  ตนเทียมเติบโตสมบูรณ  
เนื่องจากสภาพดินใตตนไมใหญมีความชื้นสูง   ถาปริมาณน้ําในดินสูงกระชายจะมีการคายน้ําทาง
ปากใบในเวลากลางวัน    ตนกระชายที่อยูกลางแจงดินถูกแสงแดดตลอดเวลาในชวงกลางวันขอบใบ
กระชายจะมวนไปทางดานหลังใบ  

       3.3   สภาพดินและคาความเปนกรดเปนเบสของดินในพื้นที่ปลูกที่พันเกี่ยวกับกระชาย  
จากการทดลองและศึกษาสภาพดินในพื้นที่ปลูกไดผลการทดลองดังนี้

3.3.1  ดินที่ตนกระชายเติบโตสมบูรณและออกดอก  สภาพของดินที่ผิวดินมีสีดําปน
น้ําตาล   เม็ดดินมีขนาดใหญ   พบซากพืชซากสัตวจํานวนมาก ดินมีฟองอากาศมากเมื่อใสในน้ํา  
ตะกอนดินมีสีน้ําตาลออนและมีสีดําลอยอยูที่ผิวน้ํา   มีคา pH = 8  สวนดินชั้นลางที่กระชายหยั่งราก
ลงไปมีสีดําเล็กนอยปนกับสีน้ําตาล  เม็ดดินขนาดเล็กละเอียด   มีซากพืชซากสัตวจํานวนมาก  ดินมี
ฟอง อากาศนอยเมื่อใสในน้ํา  ตะกอนดินมีสีน้ําตาลออนและมีสีดําลอยอยูที่ผิวน้ํา   มีคา pH = 8

กระชายใตตนขนุนไดรับแสงรําไร
ตนสมบูรณ และมีจํานวนมาก

กระชายใตตนไผไดรับแสงมากทัง้วัน
ตนแคระแกร็น และมีจํานวนนอย
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3.3.2  ดินที่ตนกระชายเติบโตไมสมบูรณและไมออกดอก    สภาพของดินที่ผิวดินมี
สีน้ําตาลเขม   เม็ดดินมีขนาดใหญพบซากพืชซากสัตวปนอยูจํานวนนอย ดินมีฟองอากาศมากเมื่อใส
ในน้ํา   ตะกอนดินมีสีน้ําตาลออนมีคา pH = 9   สวนดินชั้นลางที่กระชายหยั่งรากลงไปมีสีน้ําตาลออน   
เม็ดดินขนาดเล็กละเอียด   มีซากพืชซากสัตวปนอยูเล็กนอย   ดินมีฟองอากาศนอยเมื่อใสในน้ํา  
ตะกอนดินมีสีน้ําตาลออน   มีคา pH = 9

ภาพที่  230    การทดลองวิเคราะหสภาพดินที่ปลูกกระชายในพื้นที่ปลูก

ผลการศึกษาขอมูลดานนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย   

ขอมูลดานนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชายที่ไดจากการสืบคนจากแหลงขอมูล
พบวา  กระชายมีถิ่นกําเนิดในอินเดีย   จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในธรรมชาติพบขึ้นตามปา
ผลัดใบและปาดิบแลง  ออกดอกเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม  สภาพแวดลอมที่เหมาะสมของกระชาย   
คือ  กระชายชอบแสงแดดรําไรหรือใตรมไมใหญ  ขึ้นไดดีในดินที่รวนซุย  ระบายน้ําดี  (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2544)

              1           2             3            4
 ศึกษาฟองอากาศ และตะกอนของดินในน้ํา

         1           2             3            4
บีกเกอร 1 และ 2 ดินปลูกกระชายออกดอก 
บีกเกอร 3 และ 4  ดินปลูกกระชายไมออกดอก
  ศึกษาสี  ขนาดเม็ดดิน และสิ่งปะปนในดิน

ดินปลูกกระชายออกดอก
บีกเกอรที่ 1   คือ  ดินที่ผิวดิน   คา pH= 8

บีกเกอรที่ 2   คือ  ดินที่กระชายหยั่งราก  คา pH= 8

        ดินปลูกกระชายไมออกดอก
บีกเกอรที่ 1   คือ  ดินที่ผิวดิน   คา pH= 9
บีกเกอรที่ 2   คือ  ดินที่กระชายหยั่งราก  คา pH= 9
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จากผลการสืบคนขอมูลดานนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย   พบวาตรงกับ
ผลการศึกษากระชายในพืชที่ปลูก  เกี่ยวกับการเติบโตของกระชาย  โดยกระชายจะเติบโตสมบูรณและ
ออกดอก  ถาตนกระชายขึ้นอยูใตรมไมใหญ   ดินมีซากพืชซากสัตวหรือมีฮิวมัสมากดินจึงรวนซุย
ระบายน้ําไดดี   กระชายมีชวงชีวิตตั้งแตปลูกจนเปนตนเทียมแลวตนเทียมแหงเหี่ยวตายลง 
(ศึกษาเฉพาะตนเทียมตนเดียวตั้งแตเปนหนอจนแหงเหี่ยว)  ใชเวลาประมาณ  8-9  เดือน  และ
ออกดอกประมาณ  3-4  เดือน  หลังจากปลูก    กระชายในพื้นที่ปลูกสวนใหญออกดอกในชวงเดือน  
มิถุนายน-สิงหาคม    

ผลการศึกษาขอมูลดานการใชประโยชนของกระชาย  

ขอมูลดานการใชประโยชนของกระชายที่ไดจากการสืบคนจากแหลงขอมูลดังนี้

1. การใชเปนอาหาร   โดยใชรากและเหงาของกระชายทําเปนเครื่องเทศ  ทําน้ํายาขนมจีน  
ใสแกง   เชน  แกงเลา  แกงหนอไม  ซุบหนอไม  ใสผัดเผ็ดตาง ๆ  เพื่อชวยดับกลิ่นคาว  รากและลําตน
ออนรับประทานเปนผักสด  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2544)

2.  การใชเปนยา   โดยใชเหงาและรากทานเปนยาขับลม  บํารุงธาตุ  แกปวดทอง  แกไอ  
บํารุงกําลัง  ขับปสสาวะ  ขับประจําเดือน  ใชทาภายนอกแกปวดเมื่อย  ( สํานักหอพรรณไม  
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช, 2543)

จากการศึกษาคุณสมบัติของกระชายในหองปฏิบัติการพบวา  กระชายมีกลิ่นฉุน  รสเผ็ด   
เคี้ยวแลวแสบและคันลิ้น  และสวนที่แสดงคุณสมบัติมากที่สุด คือ  ลําตน (rhizome) และรากของ
กระชาย  จากการศึกษาดังกลาวนักเรียนจึงวิเคราะหศักยภาพที่แฝงอยูในกระชาย โดยใชเครื่องรู  คือ  
ลิ้น   สิ่งที่ตองการรับรู  คือ  รส   ผลที่ไดจากการศึกษา  คือ  รสเผ็ด  เคี้ยวแลวแสบและคันลิ้น  เมื่อ
ศึกษาความเปนกรดเปนเบสพบวา  มีคา pH= 2  ดังนั้นสมบัติที่แฝงอยูในรากและลําตนของกระชาย  
คือความเปนกรด   ทําใหแสดงศักยภาพในการกัดกรอนผิวหนัง   ซึ่งศักยภาพนี้อาจเปนสาเหตุที่ทําให
สืบคนขอมูลแลวพบวาเหงาของกระชายใชรักษาโรคกลากเกลื้อนได (โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2544)  จินตนาการเห็นคุณประโยชน  แลวเกิดแนวคิดในการทําโครงงาน  
เรื่อง  สารสกัดจากกระชายในน้ํามันงากําจัดกลากเกลื้อน   ซึ่งผลการทดลองพบวา สารสกัดดังกลาว
รักษากลากเกลื้อนบนผิวหนังใหหายได   จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงสารสกัดจากกระชาย
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ในรูปแบบผลิตภัณฑใหม  คือ  ครีม  และ สบู รักษากลากเกลื้อน  เพื่อนําศักยภาพที่แฝงอยูในกระชาย
มาใชใหเกิดประโยชนแทแกมหาชนตอไป

จากการศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชายในพื้นที่ปลูกพบวา  กระชายมีแมลงศัตรูพืช
เขามารบกวนนอยมาก  อาจเนื่องจากมีกลิ่นที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของพืชสมุนไพรหลายชนิดที่ใช
ไลแมลง   ซึ่งกลิ่นเปนคุณสมบัติที่มีอยูในน้ํามันหอมระเหยในพืช   ซึ่งนักเรียนในกลุมที่ศึกษากระชาย
สนใจวิเคราะหศักยภาพของกลิ่นที่ทําใหแมลงบางชนิดไมเขาใกลตนของมัน  โดยตองการทดสอบ
ศักยภาพของกลิ่นกระชายกับแมลงชนิดที่สรางความรําคาญและเปนพาหะนําโรคมาสูมนุษย   ซึ่งจาก
การสังเกตชนิดของสัตวที่พันเกี่ยวกับกระชายพบวามีมดหลายชนิด  ยุง  และแมลงวัน  มาพันเกี่ยวกับ
ตนกระชาย  แตไมพบแมลงหวี่เลย  นักเรียนจึงทดสอบศักยภาพของกลิ่นกระชายในการไลแมลงหวี่   
โดยนํากระชายสวนรากและลําตน (rhizome)  ที่เปนสวนที่มีกลิ่นฉุนมากที่สุด (ผลจากการศึกษา
คุณสมบัติของกระชายในหองปฏิบัติการ)  ซึ่งพบวาสารสกัดจากกระชายดวยแอลกอฮอลใน
อัตราสวนที่เหมาะสม  แลวปลอยใหแอลกอฮอลระเหย  สามารถไลแมลงหวี่ได  ซึ่งผลการทดลองเปน
นวัตกรรมทางความรูใหมที่ยังไมมีการคนพบ    แตจากการสืบคนขอมูลพบวาในน้ํามันหอมระเหย
ของกระชายมีสารอยูหลายชนิด   จึงมีแนวคิดในการสกัดสารบริสุทธิ์จากกระชายที่สามารถนํามาใช
ไลแมลงหวี่ได   ซึ่งตองใชทุนสูงและเครื่องมือที่ทันสมัยจากมหาวิทยาลัย   แตถาสามารถทําได
นักเรียนมีแนวคิดเนื่องตอในการประดิษฐอุปกรณไลแมลงหวี่   เพื่อแกปญหาโรคตาแดงที่แมลงหวี่
เปนพาหะนํามาระบาดในโรงเรียนทุกป   แลวจดสิทธิบัตรเปนของคนไทย  และจะขยายผลใหเกิด
ประโยชนแทแกมหาชนตอไป  
 
ผลการศึกษาดานการขยายพันธุของกระชาย   

จากการปลูกกระชายและการศึกษากระชายในพืชที่ปลูกพบวา  กระชายขยายพันธุโดยใชเหงา  
หรือลําตนใตดินที่เรียกวา  ไรโซม (rhizome)  อาจใชไรโซมอยางเดียวปลูกหรือไรโซมที่ติดกับราก
ปลูก  แตถาใชรากอยางเดียวปลูกจะไมมีตนเทียมเกิดขึ้น  ในการปลูกตองปลูกในดินรวนซุยระบาย
น้ําดี  ดินมีซากพืชซากสัตวมากหรือมีฮิวมัสสูง  อาจใชปุยคอกชวยปรับปรุงดิน  ฝงไรโซมใหลึกจาก
ผิวดิน 1-2  เซนติเมตร  คลุมดวยฟางเพื่อรักษาความชุมชื้น  รดน้ําใหดินชุมอยูเสมอ  หลังจากปลูก
ประมาณ  1  เดือน  ไรโซมจะแตกหนอบริเวณขอ  แลวเติบโตเปนตนเทียม    ถาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเหมาะสม  ตนเทียมจะสมบูรณ  มีใบประมาณ  5-6  ใบ   และออกดอกหลังการปลูกประมาณ  
3  เดือน    แตจากการทดลองปลูกกระชายเปนเวลา  7  เดือนในกระถาง    กระชายบางตนออกดอก
จํานวน  15    ดอก   หลังจากดอกบานหมดชอประมาณ  2  เดือน  ก็ยังไมพบผลและเมล็ดของกระชาย  
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ใหศึกษา   ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่สืบคนขอมูลพบวาการขยายพันธุของกระชายนิยมใชเหงาเทานั้น 
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2544) 
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บทที่  5

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษากระชายที่เปนพืชหลักของโรงเรียนตามองคประกอบที่ 3   การศึกษาขอมูล
ดานตาง ๆ  “เห็นความแตกตาง  รูความหลายหลาก”    สรุปรายงานการศึกษาได   7  ดาน  ไดแก

1.  อนุกรมวิธานและลักษณะทางพฤกษศาสตรของกระชาย  
2.  พฤติกรรมของกระชาย
3.  ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย  
4.  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย
5.  นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย
6.  การใชประโยชนจากกระชาย
7.  การขยายพันธุของกระชาย

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

อนุกรมวิธานและลักษณะทางพฤกษศาสตรของกระชาย  

1.  อนุกรมวิธานของกระชาย
 

กระชาย  (Kra-chai)
ชื่อพื้นเมือง  (Local  name)   กระชาย (นครราชสีมา)

                                                             ขิงทราย (มหาสารคาม)  กะแอน  ระแอน  (ภาคเหนือ)  
                                                             วานพระอาทิตย (กรุงเทพฯ)  จี๊ปู  ซีพู (เงี้ยว  แมฮองสอน)
                                                              เปาะซอเราะ   เปาะสี่ (กะเหรี่ยง  แมฮองสอน)  
             ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific  name)   Boesenbergia  rotunda (L.) Mansf.
             ชื่อวงศ                        ZINGIBERACEAE



108

2.  ขอมูลทางพฤกษศาสตรของกระชาย  

2.1  ราก    เปนรากฝอยมีลักษณะเปนกระจุก   เปนรากสะสมอาหารทําใหรากขยายขนาด  
กวางประมาณ  0.4- 1.0  เซนติเมตร  ยาว  7-8  เซนติเมตร  สวนโคนรากมีสีเขมกวาสวนปลายรากไล
จากสีน้ําตาลเขมไปเปนสีเหลืองออน  รากทุกสวนมีจุดสีน้ําตาลดํา  ปลายสุดทั้งสองดานแหลม   
บางรากปลายรากพองออกเปนรูปกรวย  บางรากมีลักษณะเรียวทั้งราก  และบางรากมีแขนงของราก
ออกมา  รากสวนโคนผิวสากมือและขรุขระมาก  สวนกลางและสวนปลายผิวขรุขระเล็กนอย  มีรส
เผ็ดรอน  ฝาด  แสบและคันลิ้น  มีกลิ่นฉุนเหมือนขา  เมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  
และตัดตามยาว (longitudinal  section)   พบวา  รากกระชายประกอบดวยเนื้อเยื่อ  3  ชั้น  ชั้นนอกสุด
เปน  Epidermis  ชั้นกลางคือ Cortex ถัดเขาไปเปนวงกลมสีน้ําตาลอมสมคือ  Endodermis  ตามดวย
เปนเนื้อเยื่อ  Pericycle  ถัดไปเปนกลุมทอลําเลียงอาหาร (phloem)  อยูดานนอกและทอลําเลียงน้ํา 
(xylem)  อยูดานใน  สวนแกนกลางของรากเปน Pith

2.2  ลําตน    ลําตนกระชายเปนลําตนใตดิน  เรียกวา  ไรโซม (rhizome)   เฉพาะ 1  ตน  
มีความกวางประมาณ  0.8-2.2  เซนติเมตร  ยาว  1.0-5.2  เซนติเมตร ลําตนกระชายมีขอ (node)  และ 
ปลอง (internode)  ขอของลําตนเปนเสนลอมรอบลําตนกระชายมีสีเขมเห็นไดชัดเจน  จํานวนขอ
ไมเทากันทุกลําตนขึ้นอยูกับขนาดลําตน  ปลองจะอยูระหวางขอทั้งสองขอ  สีของปลองไมสม่ําเสมอ
กัน   ลําตนเกามีสีน้ําตาลเขม  มีรูพรุน  สัมผัสผิวขรุขระหยาบเหมือนทราย   มีกลิ่นฉุน  เมื่อเคี้ยวรูสึก
เผ็ดแสบลิ้น  รสขม  บริเวณขอบางขอมีหนอ (Shoot)  เกิดขึ้น  โดยมีเกล็ดหุมหนอปกคลุมขณะที่หนอ
ยังออนอยู  หนอมีสีแดงหรือสีชมพูปนขาว   หนอจะเติบโตขึ้นเปนลําตนเทียมโดยสวน โคนตนเปน
ลําตนใหมที่ติดกับลําตนเดิม  มีสีเหลืองออน  ใบเกล็ดที่ติดกับลําตนมีสีขาวสวนดานบนมีสีน้ําตาล   
ขอมีสีเหลืองเขมติดกัน  สัมผัสผิวจะเรียบ  สวนลําตนใหม (rhizome) ของกระชายเกิดจากลําตนเดิม
สรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม  มีสีชมพูอมขาว  บริเวณโคนมีรากฝอยซึ่งจะ
ขยายขนาดเปนรากสะสมอาหารตอไป   สวนปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมที่อยูหางจากตนเดิม 
ทําใหกระชายเพิ่มจํานวนมากขึ้นในบริเวณที่ปลูก ลําตนใหมผิวสัมผัสขรุขระและหยาบ   มีกลิ่นฉุน   
เมื่อเคี้ยวรูสึกเผ็ด  แสบลิ้น และมีรสขม  เมื่อตัดตามขวาง (transverse  section)  และตัดตามยาว 
(longitudinal  section)   พบวาลําตนมีเสนวงกลม 3  ชั้น   ชั้นนอกสุดของลําตนเปนเนื้อเยื่อ 
Epidermis  ชั้นกลางเปน  Cortex  เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาล คือ  Endodermis  ถัดเขาไปเปนกลุม
ทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (phloem)  อยูดานนอก และทอลําเลียงน้ํา (xylem)  อยูดานใน
ชั้นแกนกลางเปนกลุมทอลําเลียงอยูกันอยางกระจัดกระจายโดยมีกลุมทอลําเลียงน้ํา (xylem) เปนทอ
ขนาดใหญและมีกลุมทอลําเลียงอาหาร (phloem)  อยูดวยกันลักษณะรูปรางไมแนนอน  
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2.3  ใบ    ใบประกอบดวยสวนของแผนใบและกานใบ   ดังนี้

   2.3.1  แผนใบ   ใบกระชายเปนใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกันอยูบนกานใบ  
กานใบมีลักษณะเปนกาบใบเรียงสลับหุมซอนกันบริเวณโคนตนคลายลําตน  เรียกวา  ลําตนเทียม  
ใบเปนรูปวงรี  กวางประมาณ  5-13  เซนติเมตร  ยาว  10-46  เซนติเมตร  ปลายใบแหลม  ขอบใบเรียบ  
ฐานใบมนหรือรูปลิ่ม  เสนใบแตกแขนงจากเสนกลางใบขนานกันไปหาขอบใบ  เสนกลางใบที่โคนมี
ขนาดใหญแลวเล็กลงลากยาวไปจรดปลายใบ  ดานหนาใบมีสีเขียวเขม   เสนกลางใบเปนรอง  เสนใบ
นูนขึ้นและมีจุดเล็ก ๆ  สีขาวกระจายทั่วทั้งใบ   ดานหลังใบสีออนกวาดานหนาใบ   เสนกลางใบนูน
ขึ้นเปนสัน  เสนใบเปนรอง  มีขนเล็ก ๆ  และมีขนปุยเปนกระจุกคลายไหมพรมจํานวนมากทั่วทุก
บริเวณ  เมื่อลําตนเทียมเติบโตและสมบูรณเต็มที่จะออกดอก   แผนใบจะเรียงซอนกัน  3  ชั้น  ทางซาย
และทางขวาดานละ  3  ใบ   ดานหนาใบสวนใหญจะหันไปทางทิศเดียวกัน    เมื่อนําแผนใบมาตัดตาม
ขวาง (transverse  section)  สังเกตจากเสนกลางใบดานหลังใบเขาไปยังดานหนาใบพบเนื้อเยื่อชั้น
Cuticle เคลือบใบ ชั้น  Lower  epidermis   เนื้อเยื่อ Parenchyma  ที่มีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กแทรก
อยู   ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงขนาดใหญที่มีเนื้อเยื่อ  Bundle sheath  ลอมรอบ  มีเนื้อเยื่อ 
Sclerenchyma  fibers  สีสมรอบทอลําเลียงอาหาร (phloem) และทอลําเลียงน้ํา (xylem)  กลุมทอ
ลําเลียงดังกลาวอยูสลับกับชองวางขนาดใหญอยางเปนระเบียบเพียงแถวเดียว   ชั้นในสุดเปนกลุมทอ
ลําเลียงกระจายอยูทั่วไป    ทอลําเลียงทุกกลุมในเสนกลางใบมีลักษณะเดียวกันและวางตัวในทิศทาง
เดียวกัน   และชั้นสุดทายเปนชั้น  Upper  epidermis  ที่มีชั้น Cuticle เคลือบใบชั้นนอกสุด    สวนแผน
ใบเมื่อนํามาตัดตามขวางสังเกตจากดานหนาใบสีเขียวเขมเขาไปยังดานหลังใบสีจางพบเนื้อเยื่อ
Cuticle เคลือบใบ  ชั้น  Upper  epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma    ชั้น Palisade mesophyll  ที่อยูกัน
อยางหนาแนนสีเขียวเขม   ชั้น  Spongy mesophyll  ที่อยูกันอยางหลวม ๆ  สีเขียวจาง  ระหวางชั้น 
Palisade mesophyll และ   Spongy mesophyll  พบกลุมทอลําเลียงของเสนใบ  โดยทอลําเลียงน้ํา 
(xylem)  อยูดานเดียวกับ Palisade mesophyll    ชั้นตอไปเปนชั้นของเนื้อเยื่อ Parenchyma   ชั้น
สุดทายเปน  Lower  epidermis   ที่มีชั้น  Cuticle เคลือบใบ   เมื่อนําแผนใบดานหนาใบมาตัดตามยาว 
(longitudinal  section)  พบเนื้อเยื่อสีขาวของชั้น Cuticle เคลือบใบ  เนื้อเยื่อสีเขียวเขมของชั้น 
Palisade mesophyll    เสนใบ   เสนใบยอย  และ ปากใบ   แผนใบทางดานหลังใบพบเนื้อเยื่อสีขาวของ
ชั้น Cuticle เคลือบใบ   เสนใบ   เสนใบยอย    เนื้อเยื่อสีเขียวจางของ Spongy mesophyll     ขน    
ตอมน้ํามัน   และปากใบที่มีจํานวนมากกวาดานหนาใบ   แผนใบมีกลิ่นฉุนและเหม็นเขียวผิวดานหนา
ใบลื่น  ผิวดานหลังใบเหนียวและสัมผัสถูกเสนกลางใบและเสนใบ   สวนโคนแผนใบมีรสฝาดและ
ขม  สวนกลางและสวนปลายมีรสเหมือนตะไคร



110

  2.3.2  กานใบ     กานใบเปนสวนที่ตอจากแผนใบ  มีลักษณะเปนกาบใบเรียงสลับ
หุมซอนกันบริเวณโคนคลายลําตน  เรียกวา  ลําตนเทียม  กานใบยาวประมาณ  4-35   เซนติเมตร  
กานใบลางและกานใบกลาง  สีของกานใบที่ติดกับลําตน (rhizome) เปนสีขาว  ถัดขึ้นมาเปนสีแดง  
สีจางลงเปนสีชมพูและเปนสีเขียวบริเวณสวนกลาง   สวนปลายของกานใบเปนสีเขียวเขม  สวนกาน
ใบบนสุดสวนปลายมีสีเขียวและสีจะออนลงเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีขาวที่โคน  กานใบทุกกานระหวาง
กาบที่ซอนกันของกานใบมีลิ้นใบเยื่อสีใส ๆ  ยื่นออกมาบริเวณขอบของกานใบที่หุมตนเทียม   ภายใน
กานใบมีเสนเล็ก ๆ  สีเขียวจํานวนมากลากยาวตั้งแตโคนกานใบจนถึงปลายกานใบ  กานใบดานนอก
ผิวเรียบลื่น   ปลายโคงเล็กนอย  ขอบของกานใบโคงเขาหากันดานในทําใหดานนอกนูนขึ้นเปนสัน   
ดานในเปนรอง   เมื่อนํากานใบมาตัดตามขวาง (transverse  section) และตัดตามยาว (longitudinal  
section) พบเนื้อเยื่อมีลักษณะคลายเนื้อเยื่อเสนกลางใบในแผนใบเนื่องจากเปนสวนที่ตอเนื่องกัน   
กานใบมีปากใบทั้งดานนอกและดานใน   พบตอมน้ํามันที่กานใบมากกวาที่แผนใบ   กานใบมี
รงควัตถุสีแดงกระจายตัวอยูรอบ ๆ  ทอที่เปนชองวางพบมากที่สุดบริเวณกานใบสวนโคนตน  และ
พบนอยลงบริเวณกานใบสวนกลาง  และไมพบที่กานใบสวนปลาย สวนสีเขียวเปนกลุมเม็ด
คลอโรพลาสตที่มีตําแหนงอยูภายในทอ   บางตําแหนงอยูกันอยางหนาแนนเปนกระจุกสังเกต
ภายนอกเปนขีดสีเขียวเขม   พบเม็ดคลอโรพลาสตอยูในทอที่เปนชองวางทุกสวนของกานใบแตพบ
นอยที่สุดบริเวณโคนกานใบ   กานใบชั้นลางและกานใบชั้นกลางมีกลิ่นฉุนมากกวากานใบชั้นบน  
ผิวดานนอกลื่นและดานในเหนียว  กานใบทุกกานสวนโคนและสวนกลางมีรสจืดและเผ็ด  สวนปลาย
มีรสขมและเผ็ดมาก    บริเวณสวนโคนที่เปนกาบซอนกันมีสีแดง   กาบใบบริเวณโคนตนเทียมอยูติด
กับสวนของลําตนแท (rhizome)   เปนสวนที่เหลือจากกาบเดิมที่หุมหนอขณะที่ตนเทียมยังออนอยู   
มักพบ  2  กาบ  หุมซอนกันอยูทางซายและทางขวาของตนเทียม  มีความยาวตั้งแต  0.3-10  เซนติเมตร    
กาบหนึ่งมีความยาวมากกวาอีกกาบหนึ่งและกาบที่สั้นกวาหุมอยูดานนอกสุด  โดยกาบใบขวามีขนาด
ใหญกวากาบใบซาย  สวนโคนของกาบที่ติดกับลําตน (rhizome)  มีสีขาวถัดขึ้นมามีสีแดงเขมสีจะจาง
ลงเปนสีเขียวไปยังสวนปลาย   ขอบของกาบใบมีลักษณะโคงเขาหากันดานใน   สวนดานในของกาบ
ใบมีสีคลายกับดานนอกแตสีจะออนกวาเล็กนอย   กาบใบมีเสนสีเขียวลากตามแนวตั้งจํานวนมาก  
ปลายกาบใบมีลักษณะแหลม  เนื้อเยื่อภายในมีลักษณะเดียวกับกานใบ   แตพบรงควัตถุสีแดงจํานวน
มากกระจายตัวอยูรอบ ๆ  ทอที่เปนชองวางระหวางกลุมทอลําเลียงมากกวาที่พบในกานใบ  และ
พบมากที่สวนโคนกาบมากกวาสวนปลายของกาบ   สวนเม็ดคลอโรพลาสตในชองวางระหวางกลุม
ทอลําเลียงพบที่สวนปลายมากกวาสวนโคน   กาบใบมีกลิ่นฉุน  ผิวดานนอกเรียบลื่น  ผิวดานใน
เหนียว   มีรสฝาดบางกาบมีรสจืด
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2.4   ดอก      กระชายออกดอกที่ยอดระหวางกาบใบคูในสุดของตนเทียม  หรือระหวางโคน
กานใบบนสุดของตนเทียม   ตนเทียมที่ออกดอกแลวจะไมมีการสรางใบขึ้นมาอีก   ดอกกระชายเปน
ดอกชอ   ชอดอกมีกาบสีเขียวออนอมขาวหุม   1-2  กาบ   ชอดอกเปนแบบชอเชิงหลั่น   ดอกบานจาก
บนลงลางโดยดอกในบานกอนแลวดอกอื่น ๆ  เมื่อสมบูรณเต็มที่จะทยอยบานตามมา   จํานานดอกใน
ชอขึ้นอยูกับความสมบูรณของตน  จากการทดลองปลูกพบวามีจํานวนมากถึง  15  ดอก  ชอดอกยาว
ประมาณ  5.5  เซนติเมตร   กวางประมาณ  1.3  เซนติเมตร  ดอกบานเวลากลางคืน  บานครั้งละ 
1  ดอก   แตละดอกมีใบประดับรูปใบหอก 2 ใบ   สีขาวหรือขาวอมชมพูออน   กวางประมาณ  
0.5  เซนติเมตร  ยาว  4.5  เซนติเมตร   ความยาวของดอกทั้งหมดประมาณ  9  เซนติเมตร  เฉพาะสวน
ดอกดานขางมีความกวางประมาณ  2  เซนติเมตร  ยาว  3   เซนติเมตร   ดอกสมมาตรดานขาง
กลีบเลี้ยงรูปรางเปนหลอดโคนดานลางติดกับรังไข  ปลายดานบนแยกเปน  3  แฉก  ยาวประมาณ  
2  เซนติเมตร   มีสีขาวขุนที่โคนแลวสีเขมขึ้นเรื่อย ๆ  เปนสีชมพูเขมที่สวนปลาย  ที่สวนปลายมีจุด
ขนาดเล็กสีชมพูเขมจํานวนมาก   กลีบดอกโคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  8  เซนติเมตร   
ปลายแยกเปน  3  กลีบ   รูปหอก  ปลายแหลม โคนคอด   กลีบใหญ 1  กลีบ  กวางประมาณ  
0.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   อีก  2  กลีบ  ขนาดเทากัน   กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  
ยาว  2   เซนติเมตร   ปลายกลีบและโคนกลีบมีสีชมพูสีจะออนลงบริเวณกลางกลีบ    เกสรตัวผูมี  
6  อัน  แต  5  อัน  เปลี่ยนไปมีลักษณะเหมือนกลีบดอก  โดยกลีบ  2  กลีบ  มีลักษณะเปนรูปไขกลับ   
ขนาดเทากันกวางประมาณ  1  เซนติเมตร  ยาว 1.7  เซนติเมตร  สีดานบนมีสีชมพูมวงแลวสีออนลง
เรื่อย ๆ  จนเปนสีชมพูที่สวนกลางแลวเปนสีชมพูออนที่สวนโคน   สวนเกสรตัวผู  3  อันลางแปลง
เปนกลีบลักษณะเปนรูปพัดขนาดใหญหรือรูปไขกลับโคงออกเปนกระพุงคลายกลีบปาก  ปลายกลีบ
แยก  2  พู    กวางประมาณ  1.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   สีดานบนเปนสีชมพูออนและเขม
ขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีชมพูเขมที่ปลายลาง  สีขอบกลีบเขมกวาบริเวณใกลเคียง  บริเวณกลางกลีบ
มีจุดแตมสีแดงจํานวนมาก  ปลายกลีบขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบาง   ปลายแผกวางประมาณ  
1.5-1.8  เซนติเมตร   ผิวดานนอกกลีบสีขาว   เนื้อเยื่อของกลีบเลี้ยง   เนื้อเยื่อของกลีบดอก    และ
เนื้อเยื่อของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก  มีลักษณะคลายกัน คือ  มีทอลําเลียงในเนื้อเยื่อ  มีตอม
น้ํามัน และรงควัตถุในเนื้อเยื่อ   พบรงควัตถุสีชมพูและสีแดงในกลีบเลี้ยง   รงควัตถุสีชมพูใน
กลีบดอก   รงควัตถุสีชมพูมวงในกลีบดอกแปลง  และรงควัตถุสีแดง ชมพูและมวงในกลีบดอกแปลง
ที่เปนกลีบปาก ภายในหลอดของกลีบดอกมีขนจํานวนมาก  มีกลุมทอลําเลียงสลับกับชองวาง  และ
มีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กกวากระจัดกระจายอยูดานในคลายที่พบในกานใบและเสนกลางใบ   
พบตอมน้ํามันขนาดเล็กจํานวนมากทั้งในเนื้อเยื่อภายในและผิวนอกหลอด   และบริเวณผิวรอบนอก
หลอดของกลีบดอกพบขนเสนเล็ก ๆ  จํานวนมาก    เกสรตัวผูมีรูปรางโคงงอขึ้นไปดานหลัง  ปลายมี
ลักษณะแหลม  กานชูเกสรตัวผูมีสีขาว  อับเรณูมีสีเหลือง   รูปทรงกระบอกมี  2  พู  ขนาดเทากัน  
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กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  ยาว  0.7  เซนติเมตร  ดานลางมีสีแดงเรื่อ    มองดานหนาตรงกลาง
เปนรองลึก  แตละพูของอับเรณูมี  2  ชอง  แตละชองมีละอองเรณูจํานวนมาก  ละอองเรณูมีลักษณะ
กลม   กานชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู   กานชูมีขนาดเทากับอับเรณูและหุมกานชูยอดเกสรตัวเมียไว   
กานชูอับเรณูเชื่อมติดกับกลีบดอก    กานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียมีตอมน้ํามันขนาดเล็ก
กระจายอยูจํานวนมาก   ยอดเกสรตัวเมียปลายเปนแฉกติดกัน  3  แฉก   ที่ปลายยอดมีขนเสนเดี่ยวเรียง
อยูรอบปาก รังไขลักษณะรูปวงรี  ฐานรองดอกเจริญไปหุมรังไขโดยมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยู
ปลายบนสุดของฐานรองดอก  และอยูเหนือรังไข    รังไขดานบนสีเขียวออนตรงกลางสีขาว และ
ดานลางมีสีแดงจางอมขาว   ความกวางดานบนประมาณ  1.2  มิลลิเมตร  ดานลาง  2  มิลลิเมตร  
รังไข (Ovary)  มี  3  คารเพล (Carpels)  และ  3  โลคุล (Locules)  ภายในมีไข (Ovule)   ลักษณะ
ทรงกลมบรรจุหลายใบมีขนาดใหญกวาละอองเรณู    กลีบเลี้ยงมีกลิ่นออน ๆ  คลายกลีบดอกแตมี
กลิ่นแรงกวาเล็กนอย  กลีบเลี้ยงและกลีบดอกผิวดานนอกเรียบและเหนียวเล็กนอย  สวนดานในมี
ลักษณะเรียบและลื่น   กลีบเลี้ยงมีรสจืด แตกลีบดอกมีรสขม  เกสรตัวผูแปลงคลายกลีบดอกมีกลิ่นฉุน
คลายสวนอื่น ๆ  ของกระชาย  มีรสขม    เกสรตัวผูมีกลิ่นหอมออน ๆ  ผิวลื่นเรียบ   มีรสหวาน  
เกสรตัวเมียมีกลิ่นออน ๆ  จับแลวผิวเรียบ  มีรสหวานเล็กนอยและออกเฝอน ๆ  รังไขมีกลิ่นฉุน
เล็กนอย เหมือนสวนรากของกระชาย   ผิวลื่น  รสจืด

พฤติกรรมของกระชาย       

การปลูกกระชาย และการศึกษากระชายในพื้นที่ปลูกพบพฤติกรรมของกระชายดังนี้

1.  พฤติกรรมการมวนของใบออนและการคลี่ออกของใบกระชาย   พบวาจํานวนใบที่คลี่ใบ
ออกทางซายมากกวาใบคลี่ออกทางขวา   ถาใบออนมวนทวนเข็มนาฬิกา ใบออนนั้นจะคลี่ออก
ทางขวา    และถาใบออนมวนตามเข็มนาฬิกาใบออนจะคลี่ออกทางซาย และใบออนถาคลี่ออก
ทางซายจะเปนใบอยูทางขวาของลําตนเทียม  ถาใบออนคลี่ออกทางขวาจะเปนใบที่อยูทางซายของ
ลําตนเทียม  เพื่อใหใบออนรับแสงไดมากที่สุด  

2.  พฤติกรรมการหันหนาใบของใบกระชาย   จากการศึกษาพบวาตนเทียมสวนใหญ
ใบทุกใบหันหนาใบไปในทิศทางเดียวกันเขาหาแสง
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3.  พฤติกรรมการคายน้ําของใบกระชาย    พบวาใบคายน้ําในรูปหยดน้ําที่ขอบใบในเวลา
เชาตรู   ใบจะเหี่ยวขอบใบจะมวนลงดานหลังใบเวลาแสงแดดจัดหรือไดรับแสงมากเกินไป  และการ
คายน้ําที่ปากใบพบวาปากใบเปดเมื่อใบไดรับแสงและมีการคายน้ําจากใบ   และปากใบปดเมื่อใบ
ไมไดรับแสงหรือรับแสงมากเกินไป

4.  พฤติกรรมการบานของดอก    ดอกกระชายตองไดรับแสงชวงกลางวันมากกวา  3  ชั่วโมง  
ดอกจึงจะบานในตอนกลางคืน    ถาตนเทียมไมไดรับแสงเลยในเวลากลางวัน   แลวฉายแสงใหใน
เวลากลางคืน  ดอกกระชายจะบานในเวลากลางวัน

5.  พฤติกรรมการวางตัวของดอกกระชาย     พบวาดอกมีการวางตัวในทิศตรงขามกับหนาใบ

6.  พฤติกรรมการงอกของรากชุดใหมจากลําตน     พบวารากฝอยที่งอกใหมมีทิศทางไปตาม
แรงโนมถวงของโลก  

7. พฤติกรรมการงอกของลําตนใหม และการงอกหนอจากลําตน    พบวาการงอกของหนอ
ที่จะเติบโตเปนลําตนเทียมตอบสนองตอสิ่งเรามีทิศทางไมสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา  คือ ตรงขาม
กับแรงโนมถวงของโลก  สวนการงอกหนอของลําตนใหม (rhizome)   รากฝอยที่สวนโคนตอบสนอง
ตอสิ่งเราในทิศทางสัมพันธกับทิศทางของสิ่งเรา  คือ รากไปตามแรงโนมถวงโลก   แตปลายของลํา
ตนใหมจะเจริญเปนตนเทียมขึ้นมาจากพื้นดิน   ซึ่งเปนการตอบสนองตอสิ่งเราในทิศทางไมสัมพันธ
กับทิศทางของสิ่งเรา  คือ ตรงขามกับแรงโนมถวงโลก      

ธรรมชาติแหงชีวิตของกระชาย        ธรรมชาติชีวิตของกระชายมีดังนี้

การปลูกกระชายและการศึกษากระชายในพื้นที่ปลูกพบธรรมชาติแหงชีวิตของกระชายดังนี้

1.  ลักษณะของรากที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตนทียมเติบโตขึ้น   พบวาตนเทียมเติบโตขึ้นรากเกา
เหี่ยวแหงไปมีรากฝอยชุดใหมมาทดแทน   เมื่อตนเทียมอายุมากขึ้นรากฝอยจะสะสมอาหารแลวขยาย
ขนาดใหญขึ้น    

2.  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของหนอเมื่อเติบโตเปนตนเทียม    พบวาหนอของกระชาย
เปลี่ยนแปลงเปนตนเทียมที่มีใบจํานวน  5-6  ใบ  ใชเวลาประมาณ  3  เดือน  
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3. ลักษณะการงอกของลําตนใหม  พบวาลําตนใหม (rhizome) เปนสวนโคนของลําตนเทียม
ที่เปนหนองอกจากขอของลําตน(rhizome)  เดิม   เมื่อลําตนเทียมอายุมากขึ้นจะสรางขอและปลองให
ขนานกับพื้นดินเปนลําตนใหม (rhizome)   สวนปลายสุดเติบโตเปนตนเทียมที่อยูหางจากตนเดิม   

4.  ลักษณะของใบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาตาง ๆ     พบวาหนอจะเติบโตจนเปลี่ยนเปน
ใบแกสีเขียวเขม  และแหงเหี่ยว  ใชเวลาประมาณ   7  เดือน

5.  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของดอกขณะที่ดอกบาน      พบวาดอกกระชายบานเวลากลางคืน   
ดอกบานเต็มที่เวลาประมาณ  06.00  น.  เริ่มเหี่ยวเวลาประมาณ  09.00  น.   และดอกจะเหี่ยวหมด
ทั้งดอกไมเหลือสภาพเดิมประมาณวันที่ 3  หลังจากที่ดอกบาน

6.  ลักษณะสีของดอกที่เปลี่ยนแปลง    พบวาดอกกระชายมีการเปลี่ยนสีของกลีบปากเมื่ออายุ
ของดอกมากขึ้น  โดยสีของดอกที่เริ่มบานใหมมีสีชมพูอมมวงแดง  อีกหนึ่งวันผานมาสีดอกเขมขึ้น
เปนสีแดงสด   และเมื่อดอกเหี่ยวมากขึ้นจะมีสีมวงเขมจนกระทั่งเหี่ยวทั้งดอก  

7.  ลักษณะของเกสรที่เปลี่ยนแปลง    พบวาดอกกระชายเมื่อบานใหม ๆ  อับเรณูและยอด
เกสรตัวเมียชี้ขึ้นดานบนของดอก และโคงไปดานหลัง  เมื่อเวลาผานไป  1 วัน  ยอดเกสรตัวเมียปาก
จะเปดออกและงอลงลางจนกระทั่งดอกเหี่ยว   

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวกับกระชาย

ผลการสํารวจสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวในพื้นที่เปาหมายไดผลการสํารวจดังนี้

1.  สิ่งมีชีวิตที่เปนพืชที่พันเกี่ยวกับกระชาย   จําแนกออกเปน  2  กลุม  คือ  

     1.1  พืชที่ใหประโยชนกับตนกระชาย  ในลักษณะใหรมเงากับตนกระชาย  ไมทําใหตน
กระชายไดรับแสงมากเกินไป  ไดแก  ขนุน  มะละกอ  กลวย  กระถิน  นอยหนา  สะเดา  คูน และลําไย  
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    1.2  พืชที่ทําใหกระชายเสียประโยชน    พืชที่ใหรมเงากับตนกระชายนอยมากและมีระบบ
รากฝอยแผกระจายในระดับตื้น  ทําใหแยงธาตุอาหารในดินกับกระชาย   ไดแก   ไผ   ผักโขม   
สาบเสือ   หญาแหวหมู    และหญาแพรก   เปนตน

2.  สิ่งมีชีวิตที่เปนสัตวที่พันเกี่ยวกับกระชาย    จําแนกออกเปน  6  กลุม   ดังนี้ 

                   2.1  สิ่งมีชีวิตที่มาทําลายกระชาย    ไดแก  หอยทากปา   หนอนปลอก  ตั๊กแตน   หนอน
บุง  และหอยทากไมมีเปลือก   

     2.2  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงที่อยูและเปนแหลงหาอาหาร  ไดแก  ตัวแมงคา 
(ลักษณะคลายตะขาบขนาดเล็ก)   ทากลิ้นหมา   และ  กิ้งกือ   

     2.3  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงดํารงเผาพันธุ    ไดแก  แมลงลักษณะคลายยุง    
แมลงวัน   และ แมลงปกแข็ง

          2.4  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายเปนแหลงหาอาหาร ไดแก  แมงมุมหลายชนิด    มวนตัวห้ํา   
และแมลงปอ

      2.5  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยกระชายแสดงพฤติกรรมทางสังคม ไดแก  มดดํา  ปลวก  และมดแดง

      2.6  สิ่งมีชีวิตที่ใหประโยชนกับกระชาย     คือ ไสเดือน

3.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่พันเกี่ยวกับกระชาย   สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่พันเกี่ยวกับ
กระชายจากการศึกษา  มีดังนี้

     3.1   แสง   กระชายที่ขึ้นใตตนไมใหญไดรับแสงรําไรตนเทียมจะเติบโตสมบูรณมีใบ
ประมาณ  6  ใบ  และออกดอก   ถากระชายขึ้นบริเวณที่มีแสงมาก  ตนเทียมจะแคระแกร็นไมเติบโต
เทาที่ควร  

         3.2  ความชื้นหรือปริมาณน้ําในดิน   กระชายที่ขึ้นใตตนไมใหญใบจะเตงไมมีการมวนใบ
ในเวลากลางวัน  ตนเทียมเติบโตสมบูรณ  เนื่องจากสภาพดินใตตนไมใหญมีความชื้นสูง   ถาปริมาณ
น้ําในดินสูงกระชายจะมีการคายน้ําทางปากใบในเวลากลางวัน  ตนกระชายที่อยูกลางแจงดินถูก
แสงแดดตลอดเวลาในชวงกลางวันขอบใบกระชายจะมวนไปทางดานหลังใบ  



116

    3.3  สภาพดินและคาความเปนกรดเปนเบสของดินในพื้นที่ปลูก   ดินที่ตนกระชายเติบโต
สมบูรณและออกดอก  สภาพของดินที่ผิวดินมีสีดําปนน้ําตาล   เม็ดดินมีขนาดใหญ   พบซากพืชซาก
สัตวจํานวนมาก ดินมีฟองอากาศมากเมื่อใสในน้ํา  ตะกอนดินมีสีน้ําตาลออนและมีสีดําลอยอยูที่ผิว
น้ํา   มีคา pH = 8  สวนดินชั้นลางที่กระชายหยั่งรากลงไปมีสีดําเล็กนอยปนกับสีน้ําตาล  เม็ดดินขนาด
เล็กละเอียด   มีซากพืชซากสัตวจํานวนมาก  ดินมีฟอง อากาศนอยเมื่อใสในน้ํา  ตะกอนดินมีสี
น้ําตาลออนและมีสีดําลอยอยูที่ผิวน้ํา   มีคา pH = 8  

นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุของกระชาย   

กระชายมีถิ่นกําเนิดในอินเดีย   จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในธรรมชาติพบขึ้นตามปา
ผลัดใบและปาดิบแลง  ผลการศึกษากระชายในพืชที่ปลูก  พบวากระชายจะเติบโตสมบูรณและออก
ดอก  ถาตนกระชายขึ้นอยูใตรมไมใหญ   ดินมีซากพืชซากสัตวหรือมีฮิวมัสมากดินจึงรวนซุยระบาย
น้ําไดดี   กระชายมีชวงชีวิตตั้งแตปลูกจนเปนตนเทียมแลวตนเทียมแหงเหี่ยวตายลง (ศึกษาเฉพาะตน
เทียมตนเดียวตั้งแตเปนหนอจนแหงเหี่ยว)  ใชเวลาประมาณ  8-9  เดือน  และออกดอกประมาณ  
3-4  เดือน  หลังจากปลูก    กระชายในพื้นที่ปลูกสวนใหญออกดอกในชวงเดือน  มิถุนายน-สิงหาคม    

การใชประโยชนจากกระชาย       

ใชเปนอาหาร   โดยใชรากและเหงาของกระชายทําเปนเครื่องเทศ  ทําน้ํายาขนมจีน  
ใสแกง   ชวยดับกลิ่นคาว  รากและลําตนออนรับประทานเปนผักสด

ใชเปนยา   โดยใชเหงาและรากทานเปนยาขับลม  บํารุงธาตุ  แกปวดทอง  แกไอ  บํารุงกําลัง  
ขับปสสาวะ  ขับประจําเดือน  ใชทาภายนอกแกปวดเมื่อย  

สารสกัดจากกระชายในน้ํามันงากําจัดกลากเกลื้อน   ซึ่งผลการทดลองพบวา สารสกัด
ดังกลาวรักษากลากเกลื้อนบนผิวหนังใหหายได

สารสกัดจากกระชายดวยแอลกอฮอลในอัตราสวนที่เหมาะสม  แลวปลอยใหแอลกอฮอล
ระเหย  สามารถไลแมลงหวี่ได  

การขยายพันธุของกระชาย

กระชายขยายพันธุโดยใชเหงา  หรือลําตนใตดินที่เรียกวา  ไรโซม (rhizome)
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องคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”
กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพชื  (ราก  ลําตน  ใบ)

-----------------------------------------------------------------------
ชนิดของพืชที่ศึกษา....................................................................................................................
ชื่อวิทยาศาสตร..........................................................................................................................
สวนประกอบของพืชที่ศึกษา คือ................................................................................................

ตอนที่ 1   “ มองใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)

คําชี้แจง   1. จากสวนประกอบของพืชที่ศึกษาใหนักเรียนแตละกลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษา
                  แลวกําหนดหัวขอของพืชที่ศึกษาโดยไมใหซ้ํากัน   เขียนลงในขอ 1.1  วาดภาพหรือ
                  ถายภาพสวนประกอบของพืช แลวกําหนดตําแหนงของหัวขอที่จะศึกษาลงบนภาพ                     
              2. พิจารณาหาสิ่งที่ใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  เขียนลงในขอ 1.2
              3. สังเกตรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษาใหละเอียดที่สุด  แลวเขียนผลการศึกษา
                  ลงในขอ 1.3  (รูปลักษณของพืช  หมายถึง ลักษณะของพืชที่สงัเกตไดโดยใชประสาทสัมผัส
                     แตสวนใหญใชสายตาในการสังเกต) 
                      4. เปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษาในรูปของตาราง 
                  เขียนลงในขอ 1.4  พรอมทั้งวาดภาพหรือถายภาพติดลงในกรอบของขอ  1.5  

1.1  หัวขอของพืชที่ศึกษา  คือ ...........................................................................................
      ภาพวาด/ภาพถายแสดงรปูลักษณสวนประกอบของพืชที่นํามาศึกษา และตําแหนงของหัวขอที่ศึกษา

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)  หนาที่ 2

1.2  สิ่งที่ใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  คือ..............................................................
1.3  ผลที่ไดจากการศึกษา  มีดังนี้ .....................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(เขียนเพิ่มเติมดานหลัง)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)  หนาที่ 3

1.4  เปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษา  ในรูปของตารางดังนี ้ 
         (เขียนไมพอตอดานหลัง)

ตารางเปรียบเทียบรูปลักษณ........................... และ...........................ของ..............................

1.5  ภาพวาด/ภาพถายแสดงรูปลักษณที่แตกตางกันของพืชตามหัวขอศึกษาที่กลุมประทับใจ

  ภาพที่ 1  รูปลักษณ............................................      ภาพที่ 2  รูปลักษณ.............................................
             ของ...................................................                   ของ....................................................

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)    หนาที่ 4

ตอนที่ 2   “ มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)

คําชี้แจง   1.  สวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษานํามาตัดตามขวาง (cross  section)
                        และตัดตามยาว (longitudinal  section)   จัดทําสไลด  นําไปศึกษารูปลักษณภายใน
                  ดวยกลองจุลทรรศน
              2.  ศึกษาเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศนใหลึกและละเอียด  ถายภาพเนื้อเยื่อจาก
                   กลองจุลทรรศน  แลวนําภาพไปติดในกรอบที่กําหนดใหในขอ  2.1  และ  2.2
              3.  เมื่อพบชนิดของเนื้อเยื่อในกลองจุลทรรศนตรงกับชนิดของเนื้อเยื่อที่กําหนดให
                   ในขอ  2.3  ใหนําชนิดของเนื้อเยื่อที่พบเขียนลงในชองวาง แลวเขียนอธิบายลักษณะ
                   ของเนื้อเยื่อที่ศึกษาใหชัดเจนที่สุด     
              4.  เขียนปายชนิดของเนื้อเยื่อที่พบ  แลวนําไปติดแสดงตําแหนงของเนื้อเยื่อบนภาพ
                   ในขอ 2.1 และ 2.3
              5.  อธิบายลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่คนพบในการศึกษาเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน  
                   เขียนลงในขอ  2.4  

2.1  รูปลักษณภายในของ..........................................โดยการตัดตามขวาง (cross  section)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)  หนาที่ 5

2.2  รูปลักษณภายในของ.........................................โดยการตัดตามยาว (longitudinal  section)

2.3  ชนิดของเนื้อเยื่อมีดังนี้  (ใชสําหรับศึกษาเฉพาะสวนประกอบพืช  ไดแก  ราก  ลําตน และ ใบ)
       
เอพิเดอรมิส  
   (epidermis)

คอรเทกซ 
   (cortex)

เอนโดเดอรมิส 
   (endodermis)

เพอริไซเคิล 
    (pericycle)

ไซเลม 
    (xylem)

โฟลเอม 
   (phoem)

พิธ 
   (pith)

วาสคิวลารบันเดิล
   (vascular  bundle) 

แคมเบียม
   (cambium)

เอพิเดอรมิสดานบน
   (upper  epidermis)

เอพิเดอรมิสดานลาง
   (lower  epidermis)

ปากใบ 
   (stomata)

เซลลคุม
   (guard  cell)

คิวทิน
   (cutin)

ชั้นเมโซฟลล
   (mesophyll  layer)

เซลลแพลิเซด
    (palisade  cell)

คลอเรงคิมา
   (chlorenchyma)

เซลลสปนจี
   (spongy  cell)

บันเดิลชีท
   (bundle  sheath)

เสนใบ
   (vein)

  เลือกชนิดของเนื้อเยื่อขางบนเขียนลงในตาราง  เมื่อพบชนิดของเนื้อเยื่อในกลองจุลทรรศนตรงกับ
ชนิดของเนื้อเยื่อที่กําหนดให  และเขียนอธิบายลักษณะของเนื้อเยื่อที่ศึกษาใหชัดเจนที่สุด     

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)    หนาที่ 6

ชนิดของเนื้อเยื่อ และลักษณะของเนื้อเยื่อที่พบจากกลองจุลทรรศน  มีดังนี้
ชนิดของเนื้อเยื่อ ลักษณะของเนื้อเยื่อ

(เขียนไมพอ  เขียนตอดานหลัง)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



124

กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)    หนาที่ 7

2.4  ลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่คนพบในการศึกษาเนื้อเยื่อจากกลองจุลทรรศน  คือ..........................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
   ภาพวาด/ภาพถายแสดงลักษณะพิเศษที่คนพบ

ภาพที่ 3  .........................................................      ภาพที่ 4  ...........................................................
             ของ...................................................                   ของ....................................................

ภาพที่ 5  .........................................................      ภาพที่ 6  ...........................................................
             ของ...................................................                   ของ....................................................

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ราก  ลําตน  ใบ)    หนาที่ 8

2.5  สรุปผลการศึกษารูปลักษณสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษาไดอยางไร 
       ...........................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ..............................................................................................(เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)

2.6  จากการศึกษาสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษา  นักเรียนสามารถนํามาเปรียบเทียบ
       กับตนเองไดอยางไรบาง............................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ........................................................................................... (เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)

2.6  จากการศึกษาสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษา  เกิดแนวคิดที่จะนําสิ่งที่ศึกษาไปใช
       ประโยชนไดอยางไร ................................................................................................
       .............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ........................................................................................... (เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)
ผูศึกษา 1.............................................................. ชั้น........  2.................................................... ชั้น........
          3.............................................................. ชั้น........  4..................................................... ชั้น.......
          5............................................................  ชั้น........    6.................................................... ชั้น......

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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องคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”
กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพชื  (ดอก  และ ผล)

-----------------------------------------------------------------------
ชนิดของพืชที่ศึกษา....................................................................................................................
ชื่อวิทยาศาสตร..........................................................................................................................
สวนประกอบของพืชที่ศึกษา คือ................................................................................................

ตอนที่ 1   “ มองใหละเอียด” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายนอก)

คําชี้แจง   1. จากสวนประกอบของพืชที่ศึกษาใหนักเรียนแตละกลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษา
                  แลวกําหนดหัวขอของพืชที่ศึกษาโดยไมใหซ้ํากัน   เขียนลงในขอ 1.1  วาดภาพหรือ
                  ถายภาพสวนประกอบของพืช แลวกําหนดตําแหนงของหัวขอที่จะศึกษาลงบนภาพ                      
              2. พิจารณาหาสิ่งที่ใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  เขียนลงในขอ 1.2
              3. สังเกตรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษาใหละเอียดที่สุด  แลวเขียนผลการศึกษา
                  ลงในขอ 1.3  (รูปลักษณของพืช  หมายถึง ลักษณะของพืชที่สงัเกตไดโดยใชประสาทสัมผัส
                     แตสวนใหญใชสายตาในการสังเกต) 
                      4. เปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษาในรูปของตาราง 
                  เขียนลงในขอ 1.4  พรอมทั้งวาดภาพหรือถายภาพติดลงในกรอบของขอ  1.5

1.1  หัวขอของพืชที่ศึกษา  คือ ...........................................................................................
      ภาพวาด/ภาพถายแสดงรปูลักษณสวนประกอบของพืชที่นํามาศึกษา และตําแหนงของหัวขอที่ศึกษา

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก และ ผล)  หนาที่ 2

1.2  สิ่งที่ใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  คือ..............................................................
1.3  ผลที่ไดจากการศึกษา  มีดังนี้ .....................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(เขียนเพิ่มเติมดานหลัง)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก และ ผล)    หนาที่ 3

1.4  เปรียบเทียบความแตกตางของรูปลักษณของพืชตามหัวขอที่ศึกษา  ในรูปของตารางดังนี ้ 
         (เขียนไมพอตอดานหลัง)

ตารางเปรียบเทียบรูปลักษณ........................... และ...........................ของ..............................

1.5  ภาพวาด/ภาพถายแสดงรูปลักษณที่แตกตางกันของพืชตามหัวขอศึกษาที่กลุมประทับใจ

  ภาพที่ 1  รูปลักษณ............................................      ภาพที่ 2  รูปลักษณ.............................................
             ของ...................................................                   ของ....................................................

                           งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก  และ  ผล)     หนาที่ 4

ตอนที่ 2   “ มองใหลึก” จะเห็นหลายหลากความตาง (รูปลักษณภายใน)

คําชี้แจง   1.  สวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษานํามาตัดแยกสวน  แลวศึกษารูปลักษณใหลึก
                  และละเอียดดวยแวนขยายหรือกลองจุลทรรศน
              2.  วาดภาพ/ถายภาพสวนของพืชแลวนําภาพไปติดในกรอบที่กําหนดใหในขอ 2.1
                   แลวเขียนอธิบายรูปลักษณที่ไดจากการศึกษาใหชัดเจนที่สุด     
              3.  เขียนปายระบุชื่อหรืออธิบายสวนของพืช  แลวนําไปติดแสดงตําแหนงบนภาพ
              4.  อธิบายลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่คนพบในการศึกษาโดยใชแวนขยายหรือ
                   กลองจุลทรรศน  แลวเขียนลงในขอ  2.2  

2.1  รูปลักษณสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษา 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 3  รูปลักษณ..........................................
มีลักษณะ........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ภาพที่ 4  รูปลักษณ..........................................
มีลักษณะ........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก และ ผล)    หนาที่ 5

ภาพที่ 5  รูปลักษณ..........................................
มีลักษณะ........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ภาพที่ 6  รูปลักษณ..........................................
มีลักษณะ........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ภาพที่ 7  รูปลักษณ..........................................
มีลักษณะ........................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก และ ผล)    หนาที่ 6

2.2  อธิบายลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่คนพบในการศึกษาโดยใชแวนขยายหรือกลองจุลทรรศน  คือ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
   ภาพวาด/ภาพถายแสดงลักษณะพิเศษที่คนพบ

ภาพที่ 8  .........................................................      ภาพที่ 9  ...........................................................
มีลักษณะ ........................................................       มีลักษณะ............................................................

ภาพที่ 10  .........................................................      ภาพที่ 11  ...........................................................
มีลักษณะ............................................................      มีลักษณะ .............................................................

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ 1  รูปลักษณของสวนประกอบพืช (ดอก  และ ผล)    หนาที่ 7

2.3  สรุปผลการศึกษารูปลักษณสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษาไดอยางไร 
       ...........................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ..............................................................................................(เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)

2.4  จากการศึกษาสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษา  นักเรียนสามารถนํามาเปรียบเทียบ
       กับตนเองไดอยางไรบาง............................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ........................................................................................... (เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)

2.5  จากการศึกษาสวนประกอบของพืชในหัวขอที่ศึกษา  เกิดแนวคิดที่จะนําสิ่งที่ศึกษาไปใช
       ประโยชนไดอยางไร ................................................................................................
       .............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ........................................................................................... (เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)
ผูศึกษา 1.............................................................. ชั้น........  2.................................................... ชั้น........
          3.............................................................. ชั้น........  4..................................................... ชั้น.......
          5............................................................  ชั้น........    6.................................................... ชั้น......

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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องคประกอบที่ 3  การศึกษาขอมูลตางๆ  “เห็นความตาง  รูความหลายหลาก”
กิจกรรมที่ 2  คุณสมบัติของสวนประกอบพืช

-----------------------------------------------------------------------
ชนิดของพืชที่ศึกษา...................................................................................................................
ชื่อวิทยาศาสตร.........................................................................................................................
สวนของพืชที่ศึกษา คือ...............................................................................................................
หัวขอของพืชที่ศึกษา  คือ.................................................................................................

ตอนที่ 1    ประสาทสัมผัสบอกคุณสมบัติของพืช
คําชี้แจง   1. จากหัวขอของพืชที่ศึกษาในกิจกรรมที่ 1 ใหใชเครื่องรับรู (ประสาทสัมผัสทั้ง 5)                  
                  ในการศึกษาคุณสมบัติของพืช  โดยศึกษาและวิเคราะหใหลึกและละเอียดที่สุด
                  บันทึกขอมูลลงในตารางที่กําหนดใหขอ 1.1 (คุณสมบัติของพืช  หมายถึง  ลักษณะเดนใน
                     แตละสวนของพืชทีแสดงออกหรือปรากฏมาจากการศึกษาโดยใชเครื่องรับรูของมนุษย  ประสาท
                    สัมผัสทั้ง 5   ไดแก   การสังเกตดวยตา   การดมกลิ่น   การชิมรส  การฟงเสียง  และการสัมผัส  
                    ซึ่งลักษณะเดนดงักลาวขึ้นอยูกับความรูสึกหรือแนวคิดในแตละคนที่ศึกษา)
              2. พิจารณาสิ่งที่เปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  เขียนลงในขอ 1.2  แลว
                  เปรียบเทียบความแตกตางของคุณสมบัติของพืชตามหัวขอที่ศึกษาในรูปของ
                  ตารางเขียนลงในขอ 1.3  
 (หมายเหต ุ:  ตัวอยางคุณสมบัติของพืช ไดแก กลิ่น รส  น้ํายาง  ความเหนียว  ความลื่น หยาบ  ขรุขระ  เสียงขณะหักหรือดีด เปนตน) 

1.1   ตารางแสดงคุณสมบัติของพืช  เครื่องรับรู (ประสาทสัมผัสที่ใชศึกษา) และผลจากการศึกษา

คุณสมบัติของพืช เครื่องรับรู ผลจากการศึกษา

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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ตารางแสดงคุณสมบัติของพืช  เครื่องรับรู (ประสาทสัมผัสที่ใชศึกษา) และผลจากการศึกษา (ตอ)

คุณสมบัติของพืช เครื่องรับรู ผลจากการศึกษา

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
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1.2  สิ่งที่ใชเปรียบเทียบเพื่อศึกษาหัวขอของพืช  คือ..............................................................
1.3  เปรียบเทียบความแตกตางของคุณสมบัติของพืชตามหัวขอที่ศึกษาในรูปของตารางไดดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ...................................................................................
เปรียบเทียบระหวาง.......................................................... และ................................................

1.4  จากการศึกษาคุณสมบัติของพืชในหัวขอที่ศึกษา  นักเรียนสามารถนํามาเปรียบเทียบ
       กับตนเองไดอยางไรบาง............................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ............................................................................................................................
       ........................................................................................... (เขียนไมพอ เขียนตอดานหลัง)

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนหวยแถลงพิทยาคม  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



1.  รูปลักษณและคุณสมบัติของรากกระชาย   
     1.1  รูปลักษณภายนอกของราก     รูปลักษณภายนอกของรากกระชายแสดงดังภาพ

************
รูปลักษณทั่วไป    

เปนรากฝอยมีลักษณะเปนกระจุก   เปนรากสะสมอาหารทําใหรากขยายขนาด  ปลายสุดของ
รากทั้งสองดานจะแหลม   รากของกระชายบางรากปลายรากพองออกเปนรูปกรวย  บางรากที่มีลักษณะ
เรียวทั้งราก และบางรากมีรากแขนงออก
รากที่มีลักษณะเรียว  

รากจะมีขนาดที่สม่ําเสมอตั้งแตสวนโคนจนถึงสวนปลาย     ปลายสุดของรากทั้งสองดานจะแหลมคลาย
ทรงกรวย  รากกวางประมาณ   0.6  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  8  เซนติเมตร  สวนโคนรากมีสีเขมกวา
สวนปลายรากไลจากสีน้ําตาลเขมไปเปนสีเหลืองออน   ถามีรากแขนงสวนมากจะงอก
ออกมาบริเวณสวนโคนราก   รากมีจุดสีน้ําตาลดําอยูเกือบทุกสวนแตสวนกลางของรากจะมีอยูนอยกวา
สวนอื่น ๆ  
รากที่มีบางสวนพอง  

สวนโคนรากจะเรียวมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา สวนกลางจะพองออกมีขนาดใหญกวาสวนอื่น ๆ 
มีสีน้ําตาลเหลือง  สวนปลายจะแหลมคลายทรงกรวยอวนมีสีน้ําตาลเหลืองเชนกันกับสวนกลาง 
สวนเรียวกวางประมาณ  0.4 เซนติเมตร  สวนพองกวางประมาณ   1.0  เซนติเมตร  รากยาวประมาณ  7.4   
เซนติเมตร  ทุกสวนมีรากแขนงงอกออกมาเล็กนอย   มีจุดสีน้ําตาลดําอยูทั่วทุกสวน  
รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา 
รากจะมีขนาดที่สม่ําเสมอตั้งแตสวนโคนจนถึงสวนปลาย   สวนบนจะมีสีเขมกวาสวนลาง
ไลสีจากสีน้ําตาลเขมไปเปนสีเหลือง   มีรากขนออนงอกออกมามากบริเวณสวนโคนและมีจุดสีน้ําตาล
ดําอยูเกือบทุกสวนแตสวนกลางมีนอยที่สุด   สวนปลายจะแหลมคลายทรง
รากใหมที่งอกออกจากลําตน 

สวนโคนรากมีสีน้ําตาลออน  สวนกลางกลางและสวนปลายรากมีสีขาวขุน  สวนปลายรากจะมี
ลักษณะเรียวแหลม  ทั้งสามสวนนี้จะมีรากแขนงงอกออกมาและมีจุดเล็ก ๆ  สีน้ําตาลเขมเกือบทั่วบริเวณ

      1.2  รูปลักษณภายในของราก     รูปลักษณภายในของรากกระชายแสดงดังภาพ
*********

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของรากกระชายเมื่อศึกษาเนื้อเยื่อดวย
กลองจุลทรรศน   คือ  



1.  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Pholem)  ของ
รากกระชายเมื่อตัดเนื้อเยื่อตามขวาง (transverse  section)  พบวารากเมื่ออายุมากขึ้น ทอลําเลียงน้ํา 
(Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Pholem)  มีขนาดเล็กลงแตมีจํานวนมากขึ้น  และถูกเบียดใหไปชิดกับ 
Endodermis มากขึ้น  โดยเฉพาะรากกระชายแกที่ตนเทียมเหี่ยวตายแลว   นักเรียนพบวาทอลําลียงน้ํา 
และทอลําเลียงอาหารมีขนาดเล็กที่สุด  มีจํานวนมากขึ้น   และมีตําแหนงอยูชิดกับ  Endodermis   

2.  การพบตอมน้ํามันสีเหลืองในเนื้อเยื่อของราก  ซึ่งไมวาจะตัดเนื้อเยื่อตามขวาง  (transverse  
section)  หรือตัดตามยาว (longitudinal  section)  จะพบตอมน้ํามันจํานวนมาก   ยกเวนบริเวณ
ทอลําเลียง   และในเนื้อเยื่อของรากที่ยังอายุนอย

รูปลักษณภายในของรากกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
รากที่มีลักษณะเรียว  

เมื่อตัดตามขวางจะสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดจะมีสีน้ําตาลใส   ชั้นกลาง
มีสีเหลืองเขมและมีจุดสีขาวอยูภายใน  ชั้นแกนกลางมีสีน้ําตาลเขมและเมื่อตัดตามยาวจะสังเกตเห็นเปน
แถบจํานวน  5  แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  ที่เปนชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส  ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  
4   มีสีเหลืองเขมและมีขนาดกวางที่สุด    แถบที่ 3  เปนแถบในสุดมีสีน้ําตาลเขม  ขนาดความกวางของ
แตละแถบขึ้นอยูกับขนาดของราก
รากที่มีบางสวนพอง  

เมื่อตัดตามขวางสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  เชนเดียวกันกับรากที่มีลักษณะเรียวแตจะมี
ขนาดใหญกวา  ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส  ชั้นกลางมีสีเหลืองเขมและมีจุดสีขาวอยูภายใน
ชั้นแกนกลางมีสีน้ําตาลเขม    เมื่อตัดตามยาวจะสังเกตเห็นเปนแถบจํานวน 5 แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  
ที่เปนชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส  ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  4  มีสีเหลืองเขมและมีขนาดกวางที่สุด    
แถบที่  3  เปนแถบในสุดมีสีน้ําตาลเขม  ขนาดความกวางของแตละแถบขึ้นอยูกับขนาดของราก
รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา 

เมื่อตัดตามขวางสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส   ชั้นกลางมี
สีเหลืองเขมและมีจุดสีขาวอยูภายใน   ชั้นแกนกลางมีสีน้ําตาลเขม   เมื่อตัดตามยาวจะสังเกตเห็นเปน
แถบจํานวน 5 แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  ที่เปนชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลใส  ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  4   
มีสีเหลืองเขมและมีขนาดกวางที่สุด    แถบที่ 3  เปนแถบในสุดมีสีน้ําตาลเขม  ขนาดความกวางของแต
ละแถบขึ้นอยูกับขนาดของราก
รากใหมที่งอกออกจากลําตน 

เมื่อตัดตามขวางจะสังเกตเห็นวงกลมซอนกัน  3  ชั้น  ชั้นนอกสุดมีสีน้ําตาลออน ๆ  ชั้นกลางมีสี
เหลืองออนนวล ๆ  ชั้นแกนกลางมีขนาดเล็กมีสีเหลืองเขมขุน  เมื่อตัดตามยาวจะสังเกตเห็นเปนแถบ
จํานวน 5 แถบ โดยแถบที่ 1  และ 5  ที่เปนชั้นนอกสุด มีสีน้ําตาลใส  ถัดเขามาเปนแถบที่  2  และ  4   มี



สีเหลืองเขมและมีขนาดกวางที่สุด    แถบที่ 3  เปนแถบในสุดมีสีน้ําตาลเขม  ขนาดความกวางของแตละ
แถบขึ้นอยูกับขนาดของราก

รูปลักษณภายในของรากกระชายเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  หรือ 
ตัดตามยาว (longitudinal  section)   นํามาจัดทําสไลดของเนื้อเยื่อแลวศึกษาจากกลองจุลทรรศน  
พบวา  รากกระชายประกอบดวยเนื้อเยื่อ  3  ชั้น  เชนเดียวกับการศึกษารูปลักษณภายนอก  เนื้อเยื่อ
ชั้นนอกสุดคือ  Epidermis  เนื้อเยื่อชั้นกลางคือ Cortex เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาลอมสมคือ  Endodermis   
ภายในมีเนื้อเยื่อ  Pericycle  ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (Pholem)  อยูดานนอก
และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  อยูดานใน   สวนแกนกลางของรากเปน Pith  จากการศึกษารากพบวา
รากแขนงที่เกิดขึ้นใหมจะงอกจาก  Pericycle  แลวผาน Endodermis ออกมา    เนื้อเยื่อรากมีตอมน้ํามันสี
เหลืองจํานวนมากยกเวนบริเวณทอลําเลียงและในเนื้อเยื่อของรากที่ยังอายุนอย    และจากการศึกษาราก
ที่มีอายุตางกันพบวารากเมื่ออายุมากขึ้นทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  และทอลําเลียงอาหาร (Pholem)  มีขนาด
เล็กลงแตมีจํานวนมากขึ้น   และถูกเบียดใหไปชิดกับ  Endodermis  มาก
1.3  คุณสมบัติของรากกระชาย
รากที่มีลักษณะเรียว 

จากการศึกษาพบวาผิวของรากมีทั้งสวนที่เรียบและขรุขระ  บริเวณที่ขรุขระสวนมากจะเปน
สวนโคน   รากกระชายมีรสเผ็ดรอนเหมือนรสของขิงและเย็นเล็กนอย   มีความรูสึกคันและชาลิ้น 
ดมครั้งแรกกลิ่นไมแรง  แตเมื่อดมนาน ๆ  กลิ่นฉุนมากเหมือนกลิ่นขิงเนา   
รากที่มีลักษณะพอง 

จากการศึกษาพบวารากสวนโคนผิวจะสากมือและขรุขระมาก  แตสวนกลางและสวนปลายผิว
ไมขรุขระมากนัก  มีรสเผ็ดรอนและเย็น  เคี้ยวแลวกลืนรูสึกรสหวาน   มีกลิ่นหอมเหมือนเหมือนขาที่
ออนอยู 
รากเกาที่ไมมีรากชุดใหมงอกออกมา  

จากการศึกษาพบวารากมีผิวขรุขระเล็กนอย  เพราะไมมีรากแขนงงอกออกมา   สวนที่ขรุขระ
นั้นเปนหลุมขนาดเล็ก  มีรสเผ็ดรอนและแสบลิ้นคลายพริกขี้หนูแตก็เผ็ดนอยกวา  ดมครั้งแรกจะมีกลิ่น
คลายพิมเสนแตเมื่อดมนาน ๆ  จะมีกลิ่นฉุน 
รากใหมที่งอกออกจากลําตน  

จากการศึกษาพบวารากมีผิวหยาบมากและสากมือ  มีรสจืด  ฝาดและคันลิ้นเล็กนอย   มีกลิ่นฉุน
เล็กนอยไมเหมือนรากเกา  



2.  รูปลักษณและคุณสมบัติของลําตนกระชาย   
                    2.1  รูปลักษณภายนอกของลําตน     รูปลักษณภายนอกของลําตนกระชายแสดงดังภาพ

*********************
รูปลักษณภายนอกของลําตนกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

รูปลักษณทั่วไป    
ลําตนกระชายเปนลําตนใตดิน  เรียกวา  ไรโซม (rhizome)     ลําตนกระชายมีขอ (node) และ

ปลอง (internode)  ขอของลําตนเปนเสนลอมรอบลําตนกระชายมีสีเขมเห็นไดชัดเจน  จํานวนขอ
ไมเทากันทุกลําตนขึ้นอยูกับขนาดลําตน  ปลองจะอยูระหวางขอทั้งสองขอ   สีของปลองไมสม่ําเสมอ
กัน   บริเวณขอของกระชายบางขออาจมีหนอ (Shoot)  เกิดขึ้นมา โดยมีเกล็ดหุมหนอปกคลุมขณะที่
หนอยังออนอยู  หนอจะเติบโตขึ้นเปนลําตนเทียม  ลําตนใหมของกระชายเกิดจากลําตนเดิมโดยการ
สรางขอและปลองใหขนานกับพื้นดิน  
ลําตนที่มีหนองอกออกมา
    ลําตนมีสีเหลืองออน   มีขอและปลอง  มีหนอบริเวณขอ   สีของหนอมีสีชมพูปนกับสีขาว สัมผัสผิว
ของหนอจะเรียบและลื่น
ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา
    ลําตนมีสีน้ําตาลมีขอและปลอง   บริเวณขอมีตามีลักษณะนูนมีสีเหลืองออนสัมผัส   บริเวณตาผิวเรียบ   
บริเวณลําตนผิวขรุขระ
ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม
    ลําตนมีสีน้ําตาลเขม  มีรูพรุน  สัมผัสผิวขรุขระ   มีขอและปลอง  บริเวณดานบนมีลําตนเทียม โคนลํา
ตนเทียมจะมีสีเหลือง   ถัดขึ้นไปมีสีแดงและสีเขียว   สัมผัสผิวลําตนเทียมจะเรียบและลื่น
ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม
   ลําตนมีสีเหลืองออน  ใบเกล็ดที่ติดกับลําตนมีสีขาวสวนดานบนมีสีน้ําตาล   ขอมีสีเหลืองเขม
ติดกัน   ขอมีลําตนเทียมโดยสวนโคนมีสีเหลืองถัดขึ้นไปมีสีชมพู  สัมผัสผิวจะเรียบ

2.2  รูปลักษณภายในลําตน   รูปลักษณภายในของลําตนกระชาย (Rhizome) แสดงดังภาพ
***************************

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของลําตนกระชายเมื่อศึกษาเนื้อเยื่อ
ดวยกลองจุลทรรศน   คือ  

1.  ลักษณะลําตนใตดินของกระชาย เรียกวา  ไรโซม (rhizome)  เมื่อตัดตามขวาง (transverse  
section)  แลวสังเกตรูปลักษณ  พบวา  มีเสนวงกลมชั้นในคลายกับราก    ภายในวงกลมของลําตน
มีจุดเล็ก ๆ  กระจัดกระจายจํานวนมาก    แตไมพบในวงกลมของราก  เมื่อนําลําตนมาตัดตามยาว
(longitudinal section)  พบวามีลักษณะเปนเสน  2  เสน วางตัวตามความยาวทั้งสองขางเชนเดียวกับ



ที่พบในราก   ระหวางเสนทั้งสองในลําตนมีเสนเปนขีดเล็ก ๆ  จํานวนมาก  วางตัวตามความยาวในหลาย
ทิศทาง  ซึ่งไมพบในราก  เมื่อตัดเนื้อเยื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนพบวา  เสนวงกลมที่พบทั้งในลําตน
และในราก  คือ กลุมทอลําเลียง   สวนจุดและเสนที่พบในลําตน คือ  กลุมทอลําเลียงที่มีมากมายกระจาย
อยูภายในลําตนแตไมพบในราก  

2.  การงอกของรากใหมในลําตน (rhizome)  ของกระชายงอกออกมาจากกลุมทอลําเลียงบริเวณ
วงกลมภายในลําตนแลวสรางทอลําเลียงตอออกจากสวนเดิม  ซึ่งมีลักษณะคลายกับการงอกของราก
แขนงที่บริเวณรากสะสมอาหารของกระชาย   ตางกันที่การงอกของรากใหมบริเวณราก
งอกออกมาจาก Pericycle แลวผาน Endodermis  ออกมา   แลวสรางกลุมทอลําเลียงตอออกจากกลุมทอ
ลําเลียงบริเวณวงกลม    สวนการเกิดใหมของลําตน (rhizome)  ใตดิน   จากการศึกษาโดยการตัดตามยาว
พบวามีการสรางทอลําเลียงยืดยาวออกจากลําตนเดิมเปนลําตนใหม   ทําใหลําตนยืดออกขนานไปตาม
พื้นดิน

3.  ตอมน้ํามันในลําตนกระชายมีขนาดใหญและมีจํานวนมากกวาที่พบในราก
รูปลักษณภายในของลําตนกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้

ลําตนที่มีหนองอกออกมา

  เมื่อตัดตามขวางพบวามีเสนวงกลม  3  ชั้น  ภายในวงกลมแกนกลางมีจุดเล็ก ๆ สีเหลือง  และมี
วงกลมอยูดานขาง ภายในวงกลมจะสีขาว เสนจะมีสีเทา ตัดตามยาวจะมีสีเหลือง มีลักษณะเปนวงรียาว 
และมีแกนกลางเปนวงรียาว เสนขอบดานนอกสุดมีสีน้ําตาลถัดเขามาจะมีสีเหลือง และมีวงกลม1วงติด
กับเสนขอบแกนกลาง โดยเสนขอบวงกลมเปนสีขาว ภายในมีจุดเล็กๆสีขาวและพบ  เสนขอบแกนกลาง
สีเหลืองเขม ภายในมีสีเหลืองและจะมีเสนสีขาวจํานวนมาก

ลําตนที่ไมมีหนองอกออก 

ตัดตามขวาง จะพบวามีเสนวงกลม3ชั้น จะมีสีเหลือง ภายในวงกลมแกนกลางจะมีจุดเล็กๆสี
ขาวสัมผัสผิวจะหยาบ ตัดตามยาว พบวาจะมีสีเหลือง มีลักษณะเปนวงรีและมีแกนกลางเปนวงรี เสน
ขอบดานนอกสุดมีสีเหลือง ถัดเขามามีสีเหลืองและพบเสนรอบวงรีโดยมีสีเหลืองเขม ภายในมี
สีเหลืองและมีเสนเล็กๆสีขาวจํานวนมาก

ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม

  ตัดตามขวาง จะพบวามีเสนวงกลม3ชั้น จะมีสีเหลืองเขม เสนจะมีสีเหลืองเขม ภายในวงกลม
แกนกลางจะมีจุดเล็กๆสีขาวสัมผัสผิวจะหยาบ ตัดตามยาว จะพบวามีสีเหลืองเขม มีลักษณะเปน
วงรีและมีแกนกลาง โดยเสนขอบดานนอกสุดมีสีน้ําตาลเขม ถัดเขามามีสีเหลืองและพบเสนรอบ



วงรีโดยมีสีเทา ภายในวงรีมีสีเหลืองเขมและมีเสนเล็กๆสีขาวจํานวนมาก

ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม

   ตัดตามขวาง จะพบวามีเสนวงกลม3ชั้น จะมีสีเหลืองออน เสนจะมีสีเหลืองเขม ภายในวงกลม
แกนกลางจะมีจุดเล็กๆสีขาวสัมผัสผิวจะหยาบ ตัดตามยาว จะมีสีเหลือง มีลักษณะเปนวงกลม
และมีแกนกลาง โดยเสนขอบดานนอกสุดมีสีน้ําตาล ถัดเขามามีสีเหลืองและพบเสนรอบวงกลม
สีเหลืองเขม ภายในพบเสนสีน้ําตาลและเสนเล็กๆสีขาวจํานวนมาก

รูปลักษณภายในของลําตนกระชายเมื่อตัดตามขวาง (transverse  section)  พบวา  
มีเสนวงกลม 3  ชั้น  คลายกับราก  แตภายในวงกลมแกนกลางของลําตนมีจุดเล็ก ๆ  กระจัดกระจาย
จํานวนมากซึ่งไมพบในแกนกลางของราก    เมื่อศึกษาเนื้อเยื่อดวยกลองจุลทรรศนพบวาชั้นนอกสุดของ
ลําตน คือ Epidermis  เนื้อเยื่อชั้นกลางคือ  Cortex  เนื้อเยื่อวงกลมสีน้ําตาล คือ  Endodermis   
ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงที่มีทอลําเลียงอาหาร (Pholem)  อยูดานนอก และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  
อยูดานใน   ชั้นแกนกลางเปนกลุมทอลําเลียงอยูกันอยางกระจัดกระจายคลายลักษณะลําตนของพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป  โดยมีกลุมทอลําเลียงน้ํา (Xylem) เปนทอขนาดใหญและมีกลุมทอลําเลียงอาหาร 
(Pholem)  อยูดวยกันลักษณะรูปรางไมแนนอน  จากการศึกษาเนื้อเยื่อลําตนดวยกลองจุลทรรศน 
ดังกลาวทําใหทราบวา  ลําตนของกระชายมีทั้งลักษณะของรากและลักษณะของลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู
ดวยกัน   นาจะเปนลักษณะของลําตนที่พัฒนาการมาจากรากแตยังไมเปนลําตนที่สมบูรณ
นอกจากนั้นจากการศึกษาเนื้อเยื่อพบวา   ตอมน้ํามันในลําตนกระชายมีขนาดใหญและมีจํานวนมากกวา
ที่พบในราก   และเมื่อมีการงอกของรากใหมในลําตน (rhizome)  กระชาย  รากใหมจะงอกออกมาจาก
กลุมทอลําเลียงบริเวณวงกลมภายในลําตนแลวสรางทอลําเลียงตอออกจากสวนเดิม  
ซึ่งมีลักษณะคลายกับการงอกของรากแขนงที่บริเวณรากสะสมอาหารของกระชาย   ตางกันที่การงอก
ของรากแขนงบริเวณรากงอกออกมาจาก Pericycle แลวผาน Endodermis  ออกมา   แลวสรางกลุม
ทอลําเลียงตอออกจากกลุมทอลําเลียงบริเวณวงกลม    สวนการเกิดใหมของลําตน (rhizome)  ใตดินที่ทํา
ใหลําตนยืดออกขนานไปตามพื้นดิน  จากการศึกษาโดยการตัดตามยาวพบวามีการสรางทอลําเลียงยืด
ยาวออกจากลําตนเดิมเปนลําตนใหมขนานไปตามพื้นดิน

        2.3  คุณสมบัติของลําตนกระชาย
ลําตนที่มีหนองอกออกมา

ลักษณะผิว สัมผัสรูวาผิวขรุขระ  ลักษณะเปนรูพรุน หนอรูวาผิวของหนอจะเรียบ ความลื่น ลํา
ตนมีผิวหยาบเหมือนทราย หนอจะมีความลื่น กลิ่น ลําตนมีกลิ่นฉุน สวนหนอจะมีกลิ่นหอม รส ลําตนมี
รสขม สวนหนอจะมีรสขมอมเปรี้ยว 



ลําตนที่ไมมีหนองอกออกมา
ลักษณะผิว สัมผัสรูวาผิวลําตนขรุขระ และมีความแข็ง กลิ่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รส รูวาเมื่อ

ชิมรสจะมีรสเผ็ดเล็กนอยและเฝอนลิ้น
ลําตนเกาที่มีลําตนเทียม

ลักษณะผิว สัมผัสรูวาผิวขรุขระ ลําตนเทียมจะมีผิวเรียบ ลําตนเทียมจะมีความลื่น ลําตนเกาผิว
จะไมลื่น ผิวจะหยาบ  ลําตนจะมีกลิ่นฉุน สวนลําตนเทียมจะมีกลิ่นหอม ลําตนเทียมมีรสขม เมื่อเคี้ยวจะ
รูสึกเย็น ลําตนเกา เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเผ็ด แสบลิ้นและมีรสขม
ลําตนใหมที่มีลําตนเทียม
ลักษณะผิว สัมผัสรูวาผิวขรุขระ ลําตนเทียมจะมีผิวเรียบลําตนเทียมจะมีความลื่น ลําตนใหมผิวจะไมลื่น 
ผิวจะหยาบ ลําตนจะมีกลิ่นฉุน สวนลําตนเทียมจะมีกลิ่นหอม ลําตนเทียมมีรสขม เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเย็น 
ลําตนเกา เมื่อเคี้ยวจะรูสึกเผ็ด แสบลิ้นและมีรสขม



3.  รูปลักษณและคุณสมบัติของแผนใบกระชาย   
                    3.1  รูปลักษณของแผนใบกระชาย

3.1.1  รูปลักษณภายนอกของแผนใบ   รูปลักษณภายนอกของแผนใบแสดงดังภาพ
*****************

รูปลักษณภายนอกของแผนใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
รูปลักษณทั่วไป    

ใบกระชายเปนใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกันอยูบนกานใบ กานใบมีลักษณะเปนกาบใบเรียง
กันสลับหุมซอนกันบริเวณโคนตนคลายลําตน เรียกวา ลําตนเทียม ใบเปนรูปวงรี กวาง  
9  เซนติเมตร  ยาว  23  เซนติเมตร  ปลายใบแหลม  ฐานใบมนหรือรูปแหลม  ขอบใบเรียบ  เสนใบแตก
แขนงจากเสนกลางใบขนานกันไปหาขอบใบ  เสนกลางใบที่โคนมีขนาดใหญแลวเล็กลงลากยาวไปจรด
ปลายใบ  ดานหนาใบมีสีเขียวเขม   เสนกลางใบเปนรอง  เสนใบนูนขึ้นและมีจุดเล็ก ๆ  สีขาว กระจาย
ทั่วทั้งใบ  ดานหลังใบสีออนกวาดานหนาใบ   เสนกลางใบนูนขึ้นเปนสัน  เสนใบเปนรอง  
มีขนเล็ก ๆ และมีขนปุยเปนกระจุกคลายไหมพรมจํานวนมากทั่วทุกบริเวณ  เมื่อลําตนเทียมเติบโตและ
สมบูรณเต็มที่จะมีแผนใบเรียงซอนกัน  3  ชั้น ทางซายและทางขวาดานละ 3-4 ใบและดานหนาใบสวน
ใหญจะหันไปทางทิศเดียวกัน  
รูปลักษณะแผนใบ
รูปลักษณะแผนใบลางขวาและใบลางซาย

แผนใบลางซายและแผนใบลางขวามีความยาวระหวาง 11.4 ถึง 15.6 เซนติเมตร และมีความ
กวางระหวาง 55 ถึง 12.5 เซนติเมตร โดยใบลางขวาจะมีขาดใหญกวาใบลางซาย  ซึ่งใบลางขวามีความ
ยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 9เซนติเมตร  ใบลางซายมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 17.5 เซนติเมตร  และมี
ความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 8.5 เซนติเมตร  สีของใบทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันคือ  ดานหนาใบสีไม
สม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเหลืองแลวสีจะเขมขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสีเขียวแกที่เสนการใบ  ดานหลังมีสี
เขียวออนสม่ําเสมอกันทั่วทั้งใบ  โดยดานหนาใบและดานหลังใบของทั้งสองใบมีลักษณะเหมือนกัน 
โดยดานหนาใบมีลักษณะคือ เสนกลางใบเปนรองลึก  เสนใบนูนขึ้น  ผิวใบมีจุดสีขาวเล็กๆ จํานวนมาก  
ขอบใบเรียบปลายใบเรียวแหลมสวนดานหลังใบมีลักษณะคือ  เสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบเปนรองผิว
หลังใบมีขน
รูปลักษณภายใน
ตัดตามยาว  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม  โดยเฉพาะดานที่เปนรอง   เนื้อ
ในมีสีเขียวบางจุดกลวงเปนเสน  บริเวณแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียว

ตัดตามขวาง  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม    โดยเฉพาะดานที่เปนรองจะ
มีความหนามาก  ตอนกลางของเสนกลางใบที่ตัดตามขวาง จะมีความหนามากที่สุด  เนื้อในมีสีเขียว



และมีรูเรียงเปนแถวจํานวนไมมากนัก  บริเวณแผนใบเนื้อในมีสีเขียว  และเห็นเปนชอง  เนื่องจากมี
เสนใบกั้น
ลอกแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียวแก  เห็นเสนกลางใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง  ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา
รูปลักษณะแผนใบกลางขวาและใบกลางซาย

แผนใบกลางซายและแผนใบกลางขวามีความยาวระหวาง 15.5 ถึง 31.6 เซนติเมตร และมี
ความกวางระหวาง 6 ถึง 12.7 เซนติเมตร โดยใบกลางขวาจะมีขาดใหญกวาใบกลางซาย  ซึ่งใบกลาง
ขวามีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 24 เซนติเมตร  ใบกลางซายมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ  10 
เซนติเมตร  และมีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 23 เซนติเมตร  สีของใบทั้งสองมีลักษณะเหมือนกัน
คือ  ดานหนาใบสีไมสม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเขียวเขมและบางจุดมีสีเขียวออนไมสม่ําเสมอกันทั้งใบ
ขอบใบเรียบ  ดานหลังใบมีลักษณะคือ  เสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบเปนรองผิวหลังใบมีขน 
รูปลักษณภายใน
ตัดตามยาว  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม  โดยเฉพาะดานที่เปนรอง   เนื้อใน
มีสีเขียวบางจุดกลวงเปนเสน  บริเวณแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียว
ตัดตามขวาง  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม    โดยเฉพาะดานที่เปนรองจะ
มีความหนามาก  ตอนกลางของเสนกลางใบที่ตัดตามขวาง จะมีความหนามากที่สุด  เนื้อในมีสีเขียว
และมีรูเรียงเปนแถวจํานวนไมมากนัก  บริเวณแผนใบเนื้อในมีสีเขียว  และเห็นเปนชอง  เนื่องจากมี
เสนใบกั้น
ลอกแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียวแก  เห็นเสนกลางใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง  ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา
รูปลักษณะแผนใบบนขวาและใบบนซาย

แผนใบบนซายและแผนใบบนขวามีความยาวระหวาง 17 ถึง 45.7 เซนติเมตร และมีความกวาง
ระหวาง 5.5 ถึง 13.3 เซนติเมตร โดยใบบนขวาจะมีขาดใหญกวาใบบนซาย  ซึ่งใบบนขวามีความยาว
โดยเฉลี่ยประมาณ 29 เซนติเมตร  ใบบนซายมีความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ  10 เซนติเมตร  และมีความ
ยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 28 เซนติเมตร  สีของใบทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันคือ  ดานหนาใบสีไม
สม่ําเสมอกันโดยขอบใบมีสีเหลืองแลวสีจะเขมขึ้นเรื่อยๆ จนเปนสีเขียวแกที่เสนการใบ  ดานหลังมีสี
เขียวออนสม่ําเสมอกันทั่วทั้งใบ  โดยดานหนาใบและดานหลังใบของทั้งสองใบมีลักษณะเหมือนกัน 
โดยดานหนาใบมีลักษณะคือ ดานหนาใบมีสีไมสม่ําเสมอกันรองลึกขอบใบจะมีสีเหลืองเขมและมีสี
เขียวเขมขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดกึ่งกลางใบมีสีเขียวเขม  ดานหลังใบมีสีสม่ําเสมอกัน โดยมีสีเขียวออนทั่วทั้ง
ใบขอบใบเรียบปลายใบเรียวแหลมสวนดานหลังใบมีลักษณะคือ  เสนกลางใบนูนขึ้น  เสนใบเปนรอง
ผิวหลังใบมีขน
รูปลักษณภายใน
ตัดตามยาว  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม  โดยเฉพาะดานที่เปนรอง   เนื้อ
ในมีสีเขียวบางจุดกลวงเปนเสน  บริเวณแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียว



ตัดตามขวาง   บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม    โดยเฉพาะดานที่เปนรองจะ
มีความหนามาก  ตอนกลางของเสนกลางใบที่ตัดตามขวาง จะมีความหนามากที่สุด  เนื้อในมีสีเขียว
และมีรูเรียงเปนแถวจํานวนไมมากนัก  บริเวณแผนใบเนื้อในมีสีเขียว  และเห็นเปนชอง  เนื่องจากมี
เสนใบกั้น
ลอกแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียวแก  เห็นเสนกลางใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง  ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา
รูปลักษณะแผนใบแกและแผนใบออน

แผนใบแกและแผนใบออนมีความยาวระหวาง  10  เซนติเมตร
 ถึง  46  เซนติเมตร  และมีความกวางระหวาง  5  เซนติเมตร ถึง 14  เซนติเมตร  โดยใบออนมี
ขนาดใหญกวาใบแก  เนื่องจากใบออนมีใบชั้นบนและใบแกเปนใบชั้นลางใบออนมีสีดานหนาเปนสี
เขียวออนและใบแกมีดานหนาใบเปนสีเขียวแก สีดานหลังมีสีเหมือนกันทั้งสองใบคือสีเขียวออน
รูปลักษณภายใน
ตัดตามยาว  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม  โดยเฉพาะดานที่เปนรอง   เนื้อใน
มีสีเขียวบางจุดกลวงเปนเสน  บริเวณแผนใบ  จะเห็นเนื้อในมีสีเขียว
ตัดตามขวาง  บริเวณเสนกลางใบดานบนและดานลางมีเยื่อสีใสๆหุม    โดยเฉพาะดานที่เปนรองจะ
มีความหนามาก  ตอนกลางของเสนกลางใบที่ตัดตามขวาง จะมีความหนามากที่สุด  เนื้อในมีสีเขียว
และมีรูเรียงเปนแถวจํานวนไมมากนัก  บริเวณแผนใบเนื้อในมีสีเขียว  และเห็นเปนชอง  เนื่องจากมี
เสนใบกั้น
ลอกแผนใบ จะเห็นเนื้อในมีสีเขียวแก  เห็นเสนกลางใบขนาดเล็กจํานวนมาก  โดยเสนใบมีทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง  ตัดกันเปนชองสีเหลี่ยมผืนผา

รูปลักษณกานใบ   กานใบเปนสวนที่ตอจากแผนใบ  มีลักเปนกาบใบเรียงสลับหุมซอนกัน  บริเวณ
โคนคลายลําตนเรียกวา  ลําตนเทียม  มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ  15  เซนติเมตร                                
กานใบดานนอกนูนขึ้นเปนสัน  ดานในเปนรอง  บริเวณสวนโคนที่เปนกาบใบซอนกันมีสีแดง สีจางลง
เปนสีขมพูและมีสีเขียวบริเวณสวนกลาง สวนปลายของกานใบเปนสีเขียวเขม ระหวางกาบที่ซอนกันกัน
กานใบมีลิ้นใบ
กานใบซายและกานใบขวา  กานใบลางซายและกานใบลางขวา มีความยาวตั้งแต  4  ถึง  22  
เซนติเมตร สีดานนอกกานใบชั้นลางมีสีคลายกันคือ สวนปลายสุดมีสีเขียวแก จากนั้นสีจะออนมา
เรื่อยๆ จนถึงสวนโคนซึ่งจะมีสีแดงแลวสีจะออนลงเรื่อยๆจนกลายเปนสีขาว ที่สวนโคนสุดสีดานใน
ของกานใบดานลางมีสีคลายกันคือ มีสีเขียวออนบริเวณสวนปลายและสวนกลาง และเปลี่ยนเปนสึแดง
และออนลงเรื่อยๆจนกลายเปนสีขาวที่สวนโคน บริเวณกานใบพบลิ้นใบซึ่งเปนเยื่อสีใสๆ ยื่นออกมา
จากดานในของกานใบ กานใบดานนอกมีเสนใบเล็กๆ สีเขียวจํานวนมากลากยาวตั้งแตโคนกานใบ
จนถึงปลายกานใบไม
สามารถสัมผัสได ผิวเรียบ ปลายโคงเล็กนอย ขอบของกานใบโคงเขาหากันดานหลัง ทําใหดานนอกนูน
ขึ้นเปนเสน ดานในเปนรอง 



ลักษณะภายใน
ตัดตามยาว เมื่อตัดตามยาวภายในเปนทอกลวง ภายในทอมีเยื่อสีเขียวๆ ยาวตามแนวขวางของดาน
ในและดานนอกมีเยื่อสีใสๆ หุมอยูโดยขอบดานในจะมีความหนาของเยื่อมากกวาขอบดานนอก
ตัดตามขวาง  เมื่อตัดตามขวางจะพบเยื่อสีใสๆ หุมกานใบอยูโดยเฉพาะดานในซึ่งมีความหนามาก 
เนื้อกานใบมีสีเขียวออน มีรูปจํานวนมากเรียงเปนแถวอยูบริเวณขอบดานในคลายกับเสนกลางใบ 
บริเวณเยื่อใสๆ มีลักษณะคลายฟองอากาศ
กานใบกลางซายละกานใบกลางขวา
กานใบกลางซายและกานใบกลางขวามีความยาวตั้งแต  12 ถึง 27 เซนติเมตร สีดานนอกของกานใบ
ชั้นกลาง มีสีคลายกันคือ สวนปลายสุดมีสีเขียวแกบริเวณสวนปลายและสวนกลางและเปลี่ยนเปนสีแดง
และออนลงเรื่อยๆ จนกลายเปนสีขาวที่สวนโคน บริเวณกานใบพบลิ้นใบ ซึ่งเปนเยื่อสีใสๆ ยื่นออกมา
จากดานในของกานใบ ผิวเรียบ ปลายโคงเล็กนอย ขอบของกานใบโคงเขาหากันดานหลัง ทําใหดาน
นอกนูนขึ้นเปนสัน ดานในเปนรอง 
ลักษณะภายใน
ตัดตามยาว เมื่อตัดตามยาวภายในเปนทอกลวง ภายในทอมีเยื่อสีเขียวๆ ยาวตามแนวขวางของ
ดานในและดานนอกมีเยื่อสีใสๆ หุมอยูโดยขอบดานในจะมีความหนาของเยื่อมากกวาขอบดานนอก
ตัดตามขวาง   เมื่อตัดตามขวางจะพบเยื่อสีใสๆ หุมกานใบอยูโดยเฉพาะดานในซึ่งมีความหนามาก 
เนื้อกานใบมีสีเขียวออน มีรูปจํานวนมากเรียงเปนแถวอยูบริเวณขอบดานในคลายกับเสนกลางใบ 
บริเวณเยื่อใสๆ มีลักษณะคลายฟองอากาศ
กานใบบนซายและกานใบบนขวา

กานใบบนซายและกานใบบนขวามีความยาวตั้งแต 15  ถึง  35  เซนติเมตร สีดานนอกไม
สม่ําเสมอกันโดยดานปลายสุดมีสีเขียวและสีจะออนลงเรื่อยๆจนกลายเปนสีขาว โคนสุด สีดานในมีไม
สม่ําเสมอกัน โดยสวนปลายและสวนกลาง มีสีเขียวออน สวนโคนจะมีสีออนลงเรื่อยๆ จนกลายเปนสึ
ขาว 
ลักษณะภายใน
ตัดตามยาว เมื่อตัดตามยาวภายในเปนทอกลวง ภายในทอมีเยื่อสีเขียวๆ ยาวตามแนวขวางของดาน
ในและดานนอกมีเยื่อสีใสๆ หุมอยูโดยขอบดานในจะมีความหนาของเยื่อมากกวาขอบดานนอก
ตัดตามขวาง  เมื่อตัดตามขวางจะพบเยื่อสีใสๆ หุมกานใบอยูโดยเฉพาะดานในซึ่งมีความหนามาก 
เนื้อกานใบมีสีเขียวออน มีรูปจํานวนมากเรียงเปนแถวอยูบริเวณขอบดานในคลายกับเสนกลางใบ 
บริเวณเยื่อใสๆ มีลักษณะคลายฟองอากาศ
กานใบแกและกานใบออน

กานใบแกและกานใบออนมีความยาวตั้งแต  4  ถึง  35  เซนติเมตร สีของกานใบแกตางจาก
สีของกนใบออน โดยกานใบแกมีสีไมสม่ําเสมอกัน คือดานนอกสวนปลายสุดมีสีเขียวเขมและ
เปลี่ยนเปนสีแดงที่สวนโคน กานใบออนมีสีไมสม่ําเสมอกันคือ ดานนอกสวนปลายสุดเปนสีเขียวเขม
และจะออนลงเรื่อยๆ จนกลายเปนสีขาวที่สวนโคน ดานบนสวนปลายและสวนกลางมีสีเขียวออนและ
เปลี่ยนเปนสีขาวที่โคนสุด



ลักษณะภายใน
ตัดตามยาว  เมื่อตัดตามยาวภายในเปนทอกลวง ภายในทอมีเยื่อสีเขียวๆ ยาวตามแนวขวางของดาน
ในและดานนอกมีเยื่อสีใสๆ หุมอยูโดยขอบดานในจะมีความหนาของเยื่อมากกวาขอบดานนอก
ตัดตามขวาง   เมื่อตัดตามขวางจะพบเยื่อสีใสๆ หุมกานใบอยูโดยเฉพาะดานในซึ่งมีความหนามาก 
เนื้อกานใบมีสีเขียวออน มีรูปจํานวนมากเรียงเปนแถวอยูบริเวณขอบดานในคลายกับเสนกลางใบ 
บริเวณเยื่อใสๆ มีลักษณะคลายฟองอากาศ

รูปลักษณภายในของแผนใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
ไมมีรูปลักษณภายในในแตละใบ

รูปลักษณภายในของแผนใบกระชายทั้ง  6  ใบ  เมื่อนําเนื้อเยื่อมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
พบวามีลักษณะที่คลายกัน  คือ   เสนกลางใบเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  สังเกตจากเสน
กลางใบดานหลังใบที่เปนสันนูนเขาไปยังดานหนาใบที่มีลักษณะเปนรอง  พบเนื้อเยื่อเรียงตามลําดับ 
ไดแก  เนื้อเยื่อชั้น Cuticle เคลือบใบ    ชั้น  Lower  epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma  
ที่มีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กแทรกอยู   ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงขนาดใหญที่มีเนื้อเยื่อ  Bundle 
sheath  ลอมรอบ  มีเนื้อเยื่อ Sclerenchyma  fibers  สีสมรอบทอลําเลียงอาหาร (Pholem) และทอลําเลียง
น้ํา (Xylem)  กลุมทอลําเลียงดังกลาวอยูสลับกับชองวางขนาดใหญอยางเปนระเบียบเพียงแถวเดียว   
ชั้นในสุดเปนกลุมทอลําเลียงกระจายอยูทั่วไป    ทอลําเลียงทุกกลุมในเสนกลางใบมีลักษณะเดียวกันและ
วางตัวในทิศทางเดียวกัน   และสุดทายเปนชั้น  Upper  epidermis  ที่มีชั้น Cuticle เคลือบใบ    สวนแผน
ใบเมื่อนํามาตัดตามขวางสังเกตจากดานหนาใบสีเขียวเขมเขาไปยังดานหลังใบสีจาง
พบเนื้อเยื่อเรียงตามลําดับ ไดแก  เนื้อเยื่อชั้น Cuticle เคลือบใบ    ชั้น  Upper  epidermis    เนื้อเยื่อ 
Parenchyma    ชั้น Palisade mesophyll ที่อยูกันอยางหนาแนนสีเขียวเขม   ชั้น  Spongy mesophyll  
ที่อยูกันอยางหลวม ๆ  สีเขียวจาง  ระหวางชั้น Palisade mesophyll และ   Spongy mesophyll  พบกลุม
ทอลําเลียงของเสนใบ  โดยทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  อยูดานเดียวกับ Palisade mesophyll    ชั้นตอไปเปน
ชั้นของเนื้อเยื่อ Parenchyma   ชั้นสุดทายเปน  Lower  epidermis   ที่มีชั้น  Cuticle เคลือบใบ    
เมื่อนําแผนใบมาตัดตามยาว (longitudinal  section)  โดยการฉีกแผนใบดานหนาใบพบเนื้อเยื่อตาง ๆ  
ไดแก  เนื้อเยื่อสีขาวของชั้น Cuticle เคลือบใบ    เนื้อเยื่อสีเขียวเขมจํานวนมากของชั้น Palisade 
mesophyll    เสนใบ   เสนใบยอย  และ ปากใบ  สวนการศึกษาแผนใบทางดานหลังใบพบเนื้อเยื่อตาง ๆ  
ไดแก   เนื้อเยื่อสีขาวของชั้น Cuticle เคลือบใบ   เสนใบ   เสนใบยอย    เนื้อเยื่อสีเขียวจางของชั้น 
Spongy mesophyll     ขน    ตอมน้ํามัน   และปากใบที่มีจํานวนมากกวาดานหนาใบ    

ไมมีคุณสมบัติ



3.2.2  รูปลักษณภายในของกานใบ   รูปลักษณภายในของกานใบแสดงดังภาพ

ขอคนพบเพิ่มเติมที่นักเรียนสนใจจากการศึกษารูปลักษณของกานใบกระชาย  เมื่อศึกษาเนื้อเยื่อ
ดวยกลองจุลทรรศน   คือ  

เม็ดคลอโรพลาสตสีเขียวและรงควัตถุที่แดงในกานใบอยูในตําแหนงที่แตกตางกัน  ถึงแมวาการ
สังเกตภายนอกจะอยูในลักษณะคลายกัน  คือ  เปนทอสีแดงหรือสีเขียวสลับกับทอสีขาวแตเมื่อศึกษา
จากกลองจุลทรรศนพบวา  สีแดงเปนกลุมเซลลที่มีรงควัตถุสีแดงกระจายตัวอยูรอบ ๆ ทอที่เปนชองวาง  
สวนสีเขียวเปนกลุมเม็ดคลอโรพลาสตที่มีตําแหนงอยูภายในทอ  บางตําแหนงของทออยูกันอยาง
หนาแนนเปนกระจุก  ทําใหสังเกตภายนอกเปนขีดสีเขียวเขม   และรงควัตถุสีแดงพบมากที่สุดบริเวณ
กานใบสวนโคนตน  และพบนอยลงบริเวณกานใบสวนกลาง  และไมพบที่กานใบสวนปลาย  สวนเม็ด
คลอโรพลาสตพบอยูในทอที่เปนชองวางทุกสวนของกานใบ  แตพบนอยที่สุดบริเวณโคนกานใบ

รูปลักษณภายในของกานใบกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
ไมมีรูปลักษณภายในแตละกาน

รูปลักษณภายในของกานใบกระชายทั้ง  6  กานใบ  เมื่อนําเนื้อเยื่อมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน
พบวามีลักษณะที่คลายกัน  และมีลักษณะคลายเสนกลางใบในแผนใบเนื่องจากเปนสวนที่ตอเนื่องกัน   
คือ  กานใบเมื่อนํามาตัดตามขวาง (transverse  section)  พบเนื้อเยื่อเรียงตามลําดับ ไดแก  เนื้อเยื่อชั้น
Cuticle เคลือบชั้นบนสุด     ชั้น  epidermis    เนื้อเยื่อ Parenchyma  ที่มีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กแทรกอยู   
ถัดเขาไปเปนกลุมทอลําเลียงขนาดใหญที่มีเนื้อเยื่อ  Bundle sheath  ลอมรอบ  มีเนื้อเยื่อ Sclerenchyma  
fibers  สีสมรอบทอลําเลียงอาหาร (Pholem) และทอลําเลียงน้ํา (Xylem)  กลุมทอลําเลียงดังกลาวอยูสลับ
กับชองวางขนาดใหญอยางเปนระเบียบเพียงแถวเดียว   ชั้นในสุดเปนกลุมทอลําเลียงกระจายอยูทั่วไป   
ทอลําเลียงทุกกลุมในเสนกลางใบมีลักษณะเดียวกันและวางตัวในทิศทางเดียวกัน    และสุดทายเปนชั้น  
epidermis  ที่มีชั้น  Cuticle เคลือบใบ   กานใบมีปากใบทั้งดานนอกและดานใน   พบตอมน้ํามันมากกวา
ที่ใบ   กานใบมีรงควัตถุสีแดงกระจายตัวอยูรอบ ๆ ทอที่เปนชองวางพบมากที่สุดบริเวณกานใบสวน
โคนตน  และพบนอยลงบริเวณกานใบสวนกลาง  และไมพบที่กานใบสวนปลาย สวนสีเขียวเปนกลุม
เม็ดคลอโรพลาสตที่มีตําแหนงอยูภายในทอ   บางตําแหนงอยูกันอยางหนาแนนเปนกระจุกสังเกต
ภายนอกเปนขีดสีเขียวเขม   พบเม็ดคลอโรพลาสตอยูในทอที่เปนชองวางทุกสวนของกานใบ  แตพบ
นอยที่สุดบริเวณโคนกานใบ

ไมมีคุณสมบัติของกานใบ



4.  รูปลักษณของดอกกระชาย

      4.1  รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย     รูปลักษณภายนอกของดอกกระชายแสดง
ดังภาพ

***************

รูปลักษณภายนอกของดอกกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
รูปลักษณทั่วไป

รูปลักษณภายนอกของดอกกระชาย  จากการศึกษาพบวา  กระชายออกดอกที่ยอดระหวางกาบ
ใบคูในสุดของตนเทียม  หรือระหวางโคนกานใบบนสุดของตนเทียม   ตนเทียมที่ออกดอกแลว
จะไมมีการสรางใบขึ้นมาอีก   ดอกกระชายเปนดอกชอ   ชอดอกมีกาบหุม  ชอดอกเปนแบบชอเชิงหลั่น   
ดอกบานจากบนลงลางโดยดอกในบานกอนแลวดอกอื่น ๆ  เมื่อสมบูรณเต็มที่จะทยอยบาน
ตามมา   จํานานดอกในชอขึ้นอยูกับความสมบูรณของตน   จากการทดลองปลูกพบวามีจํานวนมากถึง15  
ดอก  ดอกบานเวลากลางคืน  บานครั้งละ 1  ดอก   แตละดอกมีใบประดับรูปใบหอก 
ดอกสมมาตรดานขาง  คือ  สามารถแบงออกใหได  2  สวน  ที่เหมือนกันไดเพียงครั้งเดียว  กลีบเลี้ยง
โคนติดกันเปนหลอดปลายแยกเปน  3  แฉก   กลีบดอกโคนติดกันเปนหลอดยาวปลายแยกเปน  
3  กลีบ  รูปใบหอก  เกสรตัวผูมี  6  อัน  แต  5  อัน  เปลี่ยนไปมีลักษณะเหมือนกลีบดอก  โดย  2  กลีบ
บน เปนรูปไขกลับ  ขนาดเทากัน   สวน  3  อันลางสีชมพูติดกันเปนกระพุงคลายกลีบปาก   เปนรูป
ไขกลับโคงออก  ปลายกลีบแยก  2  พู  ติดกัน  ขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบางปลายแผ   มีจุดแตม
สีแดงบริเวณกลางกลีบ  และมีสีชมพูหรือมวงแดงเปนเสน ๆ  อยูเกือบทั้งกลีบโดยเฉพาะตรงกระเปาะ
และปลายกลีบ  ผิวดานนอกกลีบสีขาว   เกสรตัวผูที่สมบูรณมี  1  อัน  กานชูอับเรณูหุมกานเกสร
ตัวเมียไว  อับเรณูเปนรูปทรงกระบอก  มีอยู  2  พู และเกาะติดอยูกับกานชูอับเรณู   กานชูอับเรณูเชื่อม
ติดกับกลีบดอก   กานชูยอดเกสรตัวเมียอยูภายในหลอดของกลีบดอก   รังไขสีขาวผิวเกลี้ยง  ฐานรอง
ดอกเจริญไปหุมรังไข  มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยูปลายบนสุดของฐานรองดอก  และอยูเหนือรังไข    
รูปลักษณของชอดอก
ดอกกระชายเปนดอกชอ   ชอดอกมีกาบหุมสีเขียวออนอมขาว   ชอดอกเปนแบบชอเชิงหลั่นดอกบาน
จากบนลงลาง   โดยดอกในบานกอนแลวดอกอื่น ๆ  เมื่อสมบูรณเต็มที่จะทยอยบานตามมา  ชอดอกยาว
ประมาณ  5.5  เซนติเมตร   กวางประมาณ  1.3  เซนติเมตร  แตละดอกมีใบประดับ  2 ใบ   สีขาวหรือ
ขาวอมชมพูออน   รูปใบหอก  กวางประมาณ  0.5  เซนติเมตร  ยาว  4.5  เซนติเมตร   ความยาวของดอก
ทั้งหมดประมาณ  9  เซนติเมตร  เฉพาะสวนดอกดานขางมีความกวางประมาณ  2  เซนติเมตร  ยาว  3   
เซนติเมตร  ดอกสมมาตรดานขาง  คือ  สามารถแบงออกใหได  2  สวน  ที่เหมือนกันไดเพียงครั้งเดียว    



รูปลักษณของกลีบเลี้ยง
กลีบเลี้ยงมีรูปรางเปนหลอดโคนดานลางติดกับรังไข  ปลายดานบนแยกเปน  3  แฉก  

โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  1.8  เซนติเมตร   มีสีขาวขุนที่โคนและมีสีชมพูออนที่ตรงกลางแลวสี
เขมขึ้นเรื่อย ๆ  จนไปถึงสวนปลายจะเปนสีชมพูเขม  ผิวดานในเปนสีชมพูออน  สวนปลายมีความยาว
ประมาณ  0.3  เซนติเมตร  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  สวนปลายที่แยกเปนสามแฉกมีขอบเรียบงุม
เขาหากันเล็กนอย   ผิวที่มีสีชมพูจะมีจุดขนาดเล็กสีชมพูเขมจํานวนมาก   
รูปลักษณของกลีบดอก 

ดอกกระชายมีกลีบดอกอยูนอกสุด   โคนติดกันเปนหลอดยาวประมาณ  8  เซนติเมตร   
ปลายแยกเปน  3  กลีบ   รูปหอก  ปลายแหลม โคนคอด  กลีบขนาดไมเทากัน  กลีบใหญ 1  กลีบ  กวาง
ประมาณ  0.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   อีก  2  กลีบ  ขนาดเทากัน   กวางประมาณ  
0.3  เซนติเมตร  ยาว  2   เซนติเมตร   กลีบมีสีไมสม่ําเสมอกันโดยปลายกลีบมีสีชมพูและสีจะออนลง
บริเวณกลางกลีบ   และบริเวณโคนกลีบมีสีชมพูเหมือนปลายกลีบ  ที่กลางกลีบมีเสน 5  เสน จากโคน
กลีบไปตามความยาวของกลีบ  โดยมีเสน 3  เสนที่เห็นไดชัดเจน  
รูปลักษณของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก   

เกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอกมี  2  กลีบ  อยูทางซายและขวาของดอก  ลักษณะของกลีบเปน
รูปไขกลับ   ขนาดเทากันกวางประมาณ  1  เซนติเมตร  ยาว 1.7  เซนติเมตร  สีไมสม่ําเสมอกันโดย
ดานบนมีสีชมพูมวงและจะออนลงเรื่อยๆจนกลายเปนสีชมพูที่สุดกึ่งกลาง และสีชมพูออนที่จุดลาง   มี
เสนกลีบ  5  เสน อยูบริเวณกลางกลีบโดยมีเสนที่  3  เปนเสนกึ่งกลางตามแนวตั้ง   เสนยาวตั้งแตโคน
กลีบดอกแตกออกจากกันลากยาวขึ้นไปดานบน 
เกสรตัวผู  3  อันแปลงเหมือนกลีบดอก 

เปนกลีบดอกกลีบหนึ่งแตมีลักษณะที่แปลกกวากลีบดอกแปลงทั้ง  2  กลีบ   มีลักษณะเปน
รูปพัดขนาดใหญหรือรูปไขกลับโคงออกเปนกระพุงคลายกลีบปาก  ปลายกลีบแยก  2  พู    กลีบกวาง
ประมาณ  1.5  เซนติเมตร  ยาว  2.3  เซนติเมตร   สีไมสม่ําเสมอกันโดยดานบนเปนสีชมพูออนและเขม
ขึ้นเรื่อย ๆ  จนกลายเปนสีชมพูเขมที่ปลายลางมีสีมวง   สีขอบกลีบเขมกวาบริเวณใกลเคียง  บริเวณกลาง
กลีบมีจุดแตมสีแดงจํานวนมาก  ปลายกลีบขอบจัดไมเปนระเบียบบอบบาง   ปลายแผกวางประมาณ 
......... เซนติเมตร   ผิวดานนอกกลีบสีขาว  
เกสรตัวผู 

เกสรตัวผูมีรูปรางโคงงอขึ้นไปดานหลัง  ปลายมีลักษณะแหลม  กานชูเกสรตัวผูมีสีขาว  
อับเรณูมีสีเหลือง  อับเรณูเปนรูปทรงกระบอกมี  2  พู ขนาดเทากัน  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร  ยาว  
0.7  เซนติเมตร  ดานลางมีสีแดงเรื่อ ๆ  มองดานหนาตรงกลางเปนรองลึก   กานชูอับเรณูมีขนาดเทากับ
อับเรณูและหุมกานชูเกสรตัวเมียไว   กานเกสรตัวผูเชื่อมติดกับกลีบดอก   



เกสรตัวเมีย 
ยอดเกสรตัวเมียมีรูปรางคลายกรวยโดยดานบนของกรวยเปนรูป 3  เหลี่ยม  ดานลางของ

สามเหลี่ยมมีลักษณะหยักเปน  3  แฉก  ยอดเกสรตัวเมียมีสีเหลืองออน ๆ  กานชูเกสรตัวเมียมีลักษณะ
ตรง  มีขนาดเล็กมาก  มีสีขาว  อยูภายในหลอดของกลีบดอก   ยอดเกสรตัวเมียมีขนาดใหญที่สุดและโคง
ลงเรื่อย  ๆ  สวนกลางและสวนโคนเปนหลอดขนาดเทากันแตเล็กมาก  บริเวณโคนหลอดเปน
รังไข   ความยาวจากอับเรณูถึงรังไขประมาณ  7.3  เซนติเมตร   รังไขสีขาวผิวเกลี้ยงยาวประมาณ  
1.3  เซนติเมตร  กวางประมาณ  0.3  เซนติเมตร

รังไข ลักษณะเหมือนทรงวงรี สีไมสม่ําเสมอกันโดยดานบนมีสีเขียวออน ตรงกลางมีสีขาว และ
ดานลางขวามือมาประมาณ 1 มิลลิเมตรจะมีสีแดง ความกวางของแตละสวนไมเทากัน โดยดานบนจะมี
ความกวางประมาณ 1.2 มิลลิเมตรจากนั้นความกวางจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงดานลางสุดจะมีความกวาง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร

4.2  รูปลักษณภายในของดอกกระชาย     รูปลักษณภายในของดอกกระชายที่ศึกษาจากกลอง
จุลทรรศน  แสดงดังภาพ

รูปลักษณภายในของดอกกระชายไดผลการศึกษาในหองปฏิบัติการดังนี้
จากการศึกษารูปลักษณภายในของดอกพบวา  เนื้อเยื่อของกลีบเลี้ยง   เนื้อเยื่อของกลีบดอก    

และเนื้อเยื่อของเกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก  มีลักษณะคลายกัน คือ  มีทอลําเลียงในเนื้อเยื่อ   
มีตอมน้ํามัน และรงควัตถุในเนื้อเยื่อ   พบรงควัตถุสีชมพูในกลีบเลี้ยงและกลีบดอก   รงควัตถุสีชมพูมวง
ในกลีบดอกแปลง    และรงควัตถุสีแดง  ชมพูและมวงในกลีบดอกแปลงที่เปนกลีบปาก 
กานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียมีตอมน้ํามันขนาดเล็กกระจายอยูจํานวนมาก   ยอดเกสรตัวเมีย
ปลายเปนแฉกติดกัน  3  แฉก   ที่ปลายยอดมีขนเสนเดี่ยวเรียงอยูรอบปาก  รังไข (Ovary)  มี  
3  คารเพล (Carpels)  และ  3  โลคุล (Locules)  ภายในมีไข (Ovule)  ลักษณะทรงกลมบรรจุหลายใบ     
อับเรณูเปนรูปทรงกระบอก  มี  2  พู  แตละพูแบงเปน  2  ชอง  แตละชองมีละอองเรณูจํานวนมาก    
ละอองเรณูมีรูปรางเปนทรงกลมมีขนาดเล็กกวาไข     ภายในหลอดของกลีบดอกมีขนจํานวนมาก  และ
เนื้อเยื่อรอบ ๆ  ชิดดานนอกเปนกลุมทอลําเลียงสลับกับชองวาง  และมีกลุมทอลําเลียงขนาดเล็กกวา
กระจัดกระจายอยูดานในคลายที่พบในกานใบและเสนกลางใบ  พบตอมน้ํามันขนาดเล็กจํานวนมากทั้ง
ในเนื้อเยื่อภายในและผิวนอกหลอด   และบริเวณผิวรอบนอกหลอดของกลีบดอกพบขนเสนเล็ก ๆ  
จํานวนมาก                        



4.3  คุณสมบัติของดอกกระชาย
กลีบเลี้ยง
 มีสีขาวขุนที่โคนและมีสีชมพูออนที่ตรงกลางแลวเขมขึ้นเรื่อย ๆ  จนไปถึงสวนปลายจนเปนสีชมพูเขม
และมีจุดสีชมพูเขมจํานวนมากในบริเวณที่มีสีขมพู รูปรางกลีบเลี้ยงจะเปนหลอดดานบนแยกเปนสาม
แฉก ดมแลวมีกลิ่นคลายสวนดอกของกระชายแตมีกลิ่นแรงกวาเล็กนอย  
ฟงแลวไมมีเสียงที่กลีบเลี้ยง เมื่อจับกลีบเลี้ยงผิวดนนอกเรียบและเหนียวเล็กนอยสวนดานในมีลักษณะ
เรียบและลื่น ชิมแลวมีรสชาติจืดและฉุนเล็กนอยเปนเอกลักษณเฉพาะของกลีบเลี้ยง
กลีบดอก 

มีสีชมพูโดยมีเสนสีชมพูเขมลากตามยาว ดานหลังมีสีชมพูออน เห็นเสนสีขาวลากตามยาว กลีบ
รูปหอกปลายแหลมโคนคอด มีกลิ่นคลายกันทั้งดานหนาและดานหลังกลีบ   โดยมีกลิ่นออน ๆคลายกับ
สวนอื่นของกระชาย   กลีบดอกทั้ง 2  ดานลื่น  ดานหลังจับแลวเหนียวติดมือ  มีรสขมฝาดและฉุนในคอ 
 เกสรตัวผูแปลงเหมือนกลีบดอก 

มีสีไม สม่ําเสมอกันโดยดานบนมีสีชมพูออน และจะออนลงไปเรื่อยๆจนกลายเปนสีชมพู หรือ
เปนสีขาวมีกลิ่นฉุน เหม็นคลายใบกระชาย ถาดมนานๆจะแสบจมูก ฟงแลวไมมีเสียงจับแลวผิวลื่น มี
เสนนูนเล็กนอย ดานลางเรียบอาจเหนียวติดมือ มีรสจืดรูสึกถึงความเผ็ดและฉุนที่คอหอยและลิ้น  
เกสรตัวผู 3 อันแปลงเหมือนกลีบดอก 

มีสีไมสม่ําเสมอกัน โดยดานบนมีสีชมพูออนและจะเขมขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนสีชมพูเขม ที่
ปลายจุดลางมีสีมวง มีกลิ่นเล็กนอยจะมีกลิ่นฉุนๆ กลิ่นเหม็นเขียวเหมือนสวนรากกระชาย ฟงแลวไมมี
เสียงจับแลวผิวลื่นไมขรุขระ มีรสจืดและขม แตถากลืนลงไปแลวจะรูสึกผอืดผะอม

เกสรตัวผู มีสีขาว และดานลางของอับละอองเรณู จะมีสีแดงมองดานขางจะมีลักษณะเหมือน
ชอฟาของหลังคาวัดมีกลิ่นหอมหวานออนๆ ฟงแลวไมมีเสียง มีผิวลื่นและเรียบไมขรุขระ มีรสหวานแต
เมื่อกลืนน้ําลายจะฉุนในคอหอย 

 เกสรตัวเมีย จะมีสีขาว ปลายของเกสรตัวเมียมีสีเหลืองออนๆ ลักษณะของรูปเกสรตัวเมีย เปน
รูปสามเหลี่ยม โดยดานลางเปนแฉก 3 แฉก ดมแลวไมมีกลิ่น ฟงแลวไมมีเสียง จับแลวมีผิวลื่นและเรียบ 
ไมมีบริเวณใดที่ขรุขระ ชิมแลวมีรสหวานเล็กนอยและออกเฝอนๆ  

รังไข มีสีไมสม่ําเสมอกันโดยดานบนมีสีเขียวออน และตรงกลางจะมีสีเขียว และจากดานลาง
ขวาขึ้นมาประมาณ 1 มิลลิเมตร จะมีสีแดง มีกลิ่นฉุนเล็กนอย เหมือนสวนรากของกระชาย ฟงแลวไมมี
เสียงมีผิวลื่น และไมขรุขระ มีรสจืดเหมือนไมมีรสชาติเลย
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