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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1.  บอกชือ่เน้ือเยือ่เจรญิของพชื 

 2.  บอกชือ่เน้ือเยือ่ถาวรของพชื 

 3.  เขยีนแผนผงัแสดงเน้ือเยื่อเจรญิของยอดและรากพชื 

 4.  บอกสว่นประกอบของรากและเน้ือเยือ่ของรากพชื 

 5.  บอกสว่นประกอบของลาํตน้และเน้ือเยื่อของลาํตน้พชื 

 6.  บอกสว่นประกอบของใบและเน้ือเยือ่ของใบพชื 

 

 พชืเป็นสิง่มชีวีติทีม่โีครงร่างแตกต่างจากสตัว์ ตัง้แต่ระดบัเซลล์ เน้ือเยื่อ อวยัวะ 

และระบบอวยัวะ เซลลพ์ชืมพีลาสตดิเป็นออรก์าเนลลท์ีส่ตัวไ์ม่ม ีพลาสตดิมสีารส ี(Pigment) 

ต่าง ๆ ซึง่ใชด้ดูพลงังานจากแสงนํามาใชเ้ปลีย่นสารอนินทรยีใ์หเ้ป็นสารอนิทรยีไ์ด ้พชืจงึ

เป็นสิง่มชีวีติทีส่รา้งอาหารดว้ยตนเอง (Autotrophic Organisms) ผนังเซลลข์องพชื 

ประกอบดว้ย สารเซลลูโลสซึง่ใหค้วามแขง็แรง เมื่อเซลลป์ระกอบกนัเป็นเน้ือเยื่อ จงึเป็น

เน้ือเยื่อที่แขง็แรง พชืมเีน้ือเยื่อเจรญิ (Meristematic) ที่ช่วยให้สามารถแบ่งตวัได้

ตลอดเวลา จงึมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเน่ือง เน้ือเยื่อของพชืมกีารจดักลุ่มเป็นท่อลาํเลยีง

สารพวกเกลอืแรแ่ละน้ํา กบักลุ่มท่อลาํเลยีงอาหาร พชืชัน้สงูมโีครงรา่งทีป่ระกอบดว้ยราก 

ลาํตน้ และใบ ซึง่มทีอ่ลาํเลยีงตดิต่อกนัตลอดทุกสว่น 

 

9.1 เน้ือเย่ือของพืช (Plant Tissue)  

 เน้ือเยื่อ (Tissue) คอื กลุ่มเซลลท์ีท่ําหน้าร่วมกนั เน้ือเยื่อของพชืชัน้สงูพวกพชื

ดอก (Flowering Plant or Angiosperm) อาจจาํแนกออกเป็น 2 ชนิด คอื เน้ือเยื่อเจรญิ 

(Meristematic Tissue) และเน้ือเยือ่ถาวร (Permanent Tissue)  

บทท่ี 9 
โครงร่างของพืชดอก 

Structure of Flowering Plant 
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 เน้ือเยื่อเจริญ (Meristematic Tissue) คอื เน้ือเยื่อทีป่ระกอบดว้ยเซลลแ์บ่งตวั 

เป็นเซลล์ทีม่ชีวีติ ผนังเซลล์ บางส่วนใหญ่ เป็นเซลลูโลส มนิีวเคลยีสใหญ่ แวควิโอลเลก็ 

เซลลอ์ยูช่ดิกนัมากจนไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งเซลล ์(Intercellular Space) พบอยูต่ามสว่น 

ต่าง ๆ ของพชืใน 3 บรเิวณ ไดแ้ก่ 

 1. เน้ือเยื่อเจรญิสว่นปลาย (Apical Meristem) ไดแ้ก่ ปลายยอด กิง่ ตา และปลาย

ราก ทาํหน้าทีช่ว่ยใหส้ว่นต่าง ๆ ของพชืยดืยาวออกไป 

 2. เน้ือเยื่อเจรญิดา้นขา้ง (Lateral Meristem) อยู่บรเิวณดา้นขา้งลําตน้หรอืราก 

ช่วยทําใหล้ําตน้หรอืราก ขยายออกทางดา้นขา้ง มขีนาดใหญ่ขึน้ เน้ือเยื่อน้ี คอื Vascular 

Cambium หรอื Cork Cambium  

 3. เน้ือเยื่อเจรญิบรเิวณขอ้หรอืเหนือขอ้ (Intercalary Meristem) ชว่ยใหป้ลอ้งของ

พชืใบเลีย้งเดีย่วมคีวามยาวขึน้ 

 
          ก.            ข. 

รปูที ่9.1.1 เน้ือเยือ่เจรญิบรเิวณปลายยอด (ก) และปลายราก (ข) ของพชื 

 

 นอกจากน้ีอาจจําแนกเน้ือเยื่อเจรญิตามการเกดิและเจรญิเตบิโต ได้เป็น 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ 

 1. Promeristem (Histogen) เป็นเน้ือเยื่อเจรญิทีเ่กดิใหม่ ประกอบดว้ย เซลล์

รปูรา่งคลา้ย ๆ กนั ขนาดเทา่กนั พบตามปลายยอด ราก กิง่และตา 

 2. Primary Meristem เป็นเน้ือเยื่อเจรญิทีป่ระกอบดว้ยเซลลท์ีเ่ปลีย่นแปลงจาก 

Promeristem ทีย่อดพบในบรเิวณทีต่ํ่าจากยอดลงมา ทีร่ากคอืบรเิวณเซลลย์ดืตวั เซลลใ์น

กลุม่น้ีจะเจรญิเปลีย่นแปลงไปมลีกัษณะต่าง ๆ กนั กลายเป็นเน้ือเยือ่ถาวรเชงิเดีย่ว 
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 3. Secondary Meristem เป็นเน้ือเยื่อเจรญิทีพ่บในรากและลาํตน้ของพชืใบเลีย้งคู ่

และพชืไรด้อก (Gymnosperm) เป็นสว่นใหญ่ เป็นกลุ่มเซลลท์ีท่ําใหร้ากและลําตน้ขยาย

ขนาดใหญ่ขึน้ เน้ือเยื่อเจรญิชนิดน้ีจะแบ่งตวัเจรญิเตบิโตและเปลีย่นแปลงไปเป็นเน้ือเยื่อ

ถาวรเชงิซอ้น  

 เน้ือเยื่อถาวร (Permanent Tissue) คอื เน้ือเยื่อทีเ่ซลลไ์มม่กีารแบ่งตวั มรีปูรา่ง

แน่นอน เซลลม์แีวควิโอลขนาดใหญ่ ผนังเซลล์หนาเน่ืองจากมกีารสะสมสารต่าง ๆ  มากขึน้ 

จาํแนกตามลกัษณะของเซลลไ์ด ้2 ชนิด คอื เน้ือเยื่อถาวรเชงิเดีย่ว (Primary Permanent 

Tissue) และเน้ือเยือ่ถาวรเชงิซอ้น (Secondary Permanent Tissue)  

 เน้ือเยื่อถาวรเชงิเดีย่ว (Primary Permanent Tissue) ประกอบดว้ยกลุ่มเซลลช์นิด

เดยีวกนั แบง่เป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่  

 1. เอพเิดอรม์สิ (Epidermis) เป็นเซลลผ์วิ ประกอบดว้ย เซลลช์ัน้เดยีวอยู่นอกสุด

ของสว่นต่าง ๆ ไมม่คีลอโรพลาสต ์ยกเวน้เซลลค์ุม (Guard Cell) แต่อาจมสีารสชีนิดอื่น ๆ 

เช่น Anthrocyanin ละลายอยู่ในแวควิโอลทําใหม้สีมี่วง เช่น กระหลํ่าปลมี่วง หรอืสารสี

ชนิดอื่น ๆ ทีท่าํใหเ้กดิสต่ีาง ๆ ทีใ่บ กลบีดอก หรอืสขีองลาํตน้ 

 เซลล์เอพิเดอร์มิส อาจเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เซลล์คุม มี

รูปร่างคล้ายเมล็ดถัว่ 2 เซลล์ที่ปากใบ ทําหน้าที่ควบคุมการปิด-เปิดปากใบ เพื่อการ

แลกเปลีย่นแก๊ส เซลลข์นราก (Root Hair) เป็นเซลลเ์อพเิดอรม์สิของรากทีเ่ปลีย่นแปลง

โดยยื่นผนังเซลล์ออกไปเป็นหลอด ทําให้เพิม่พื้นที่ผวิสมัผสักบัดนิและน้ํา จงึดูดน้ําและ

เกลอืแรไ่ดม้ากขึน้กวา่เซลลป์กต ิ

ก.  ข.  

รปูที ่9.1.2 เซลลเ์อพเิดอรม์สิทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นเซลลค์ุม (ก) และขนราก (ข) 

 

 นอกจากน้ีเอพเิดอรม์สิยงัอาจเปลีย่นไปเป็นขน (Hair) หรอืต่อม (Gland) เพือ่ผลติ

สารต่าง ๆ เอพิเดอร์มิสเป็นเซลล์ที่อยู่ช ัน้นอกสุด จึงทําหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับ
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เน้ือเยื่อภายใน ช่วยป้องกนัการระเหยของน้ํา ช่วยในการแลกเปลีย่นแก๊ส ช่วยดูดน้ําและ

เกลอืแร ่

 2. พาเรนไคมา (Parenchyma) เป็นเซลลท์ีม่ชีวีติ มรีูปร่างต่าง ๆ หลายแบบ สว่นใหญ่

เป็นทรงกระบอก มผีนงับาง แวควิโอลใหญ่เกอืบเตม็เซลล ์เป็นเซลลท์ีม่มีากทีสุ่ดของพชื 

เป็นเซลล์พื้นแทรกอยู่ทุกส่วนของพชื โดยเฉพาะส่วนที่อ่อนนุ่มและอมน้ําจะมมีากเป็น

พเิศษ 

 เซลล์พาเรนไคมา เป็นเน้ือเยื่อที่ทําหน้าที่

หลายอย่าง เซลล์ที่มคีลอโรพลาสต์ (Chlorenchyma) 

สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ทําหน้าที่สะสม

อาหาร (Reserved Parenchyma) เช่น แป้ง 

โปรตนี และไขมนั บางกลุ่มทําหน้าทีเ่ป็นต่อมสรา้ง

สาร เช่น น้ํามนัหอยระเหย ทําหน้าที่ช่วยในการ

หายใจ ช่วยขนส่งลําเลียง และอาจเปลี่ยนมาเป็น

เน้ือเยือ่เจรญิไดใ้หม ่ในบรเิวณทีเ่กดิบาดแผลทาํใหม้กีารแบง่เซลลข์ึน้มาซ่อมแซมเน้ือเยือ่ 

 3. คอลเลนไคมา (Collenchyma) เป็นเซลลท์ีผ่นงัเซลลม์คีวามหนาไม่สมํ่าเสมอ 

แบง่เป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

 Angular Collenchyma  ผนงัเซลลม์คีวามหนาอยูท่ีม่มุเซลล ์

 Lamella Collenchyma  ผนงัเซลลม์คีวามหนาดา้น Tangential Wall 

 Lacuna หรอื Tubular Collenchyma ผนงัเซลลม์คีวามหนาทางดา้นทีอ่ยูต่ดิกบั

ชอ่งวา่งระหวา่งเซลล ์

 
รปูที ่9.1.4 เซลลค์อลเลนไคมาชนิดต่าง ๆ (จาก George B. Johnson, 1997) 

 
รปูที ่9.1.3 เซลลพ์าเรนไคมา  

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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 4. สเคลอเรนไคมา (sclerenchyma) เป็น

เซลล์ที่ตายแล้ว ผนังเซลล์หนามาก ประกอบด้วย 

เซลลโูลสและลกินิน (Lignocellulose Wall) ซึง่เป็น

เน้ือเยื่อที่มคีวามแขง็แรงมาก จดัเป็นโครงกระดูก

ของพชื (Plant Skeleton) แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

เซลลไ์ฟเบอร ์(Fiber) และเซลลส์โตน (Stone Cell) 

ไฟเบอร ์(Fiber) เป็นเซลลท์ีม่ลีกัษณะเป็น

เส้นใย ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างยาวเรียว ปลาย

แหลม มชี่องว่างภายในเซลล์เล็กมาก เรยีก ลูเมน 

(Lumen) เป็นเซลล์ช่วยพยุงลําต้นให้ตัง้ตรง 

แขง็แรง 

เซลลส์โตน (Stone Cell or Scheried) เป็น

เซลล์รูปร่างกลมหรือเหลี่ยม หรือเป็นท่อนสัน้ ๆ

ชว่ยใหค้วามแขง็แรงแก่สว่นต่าง ๆ ของพชื พบมาก

ตามส่วนแขง็ เช่น กะลามะพรา้ว เมลด็พุทรา เน้ือ

ของผลทีส่ากหรอืมเีสีย้น เชน่ ผลสาลี ่เน้ือน้อยหน่า 

และฝรัง่ เป็นตน้  

 5. คอรก์ หรอื เฟลเลม (Cork or Phellem) 

เป็นเน้ือเยื่อชัน้นอกของลําตน้และรากทีอ่ายุมาก พวกไมย้นืตน้ เป็นกลุ่มเซลลท์ีต่ายแลว้ 

มสีน้ํีาตาลซึง่เกดิจากสารซูเบอรนิ (Suberin) ทีเ่ซลลผ์ลติออกมาเคลอืบลกินินไว ้เน่ืองจาก

ซูเบอรนิเป็นสารพวกไข จงึช่วยป้องกนัไมใหน้ํ้าผ่านเขา้สูเ่น้ือเยื่อภายในได ้นอกจากน้ียงั

ช่วยป้องกนัการระเหยของน้ําภายในลําต้น ป้องกนัความร้อน เย็น และอันตรายจาก

ภายนอกอกีดว้ย 

 เน้ือเยื่อถาวรเชงิซอ้น (Secondary Permanent Tissue) คอื เน้ือเยื่อทีป่ระกอบดว้ย 

กลุ่มเซลล์หลายชนิดทีท่ําหน้าทีร่่วมกนั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มท่อลําเลยีงน้ํา (Xylem) 

และกลุม่ทอ่ลาํเลยีงอาหาร (Phloem)  

 

 

 
รปูที ่9.1.5 เซลลส์เคลอเรนไคมาชนิด

ต่าง ๆ เซลลไ์ฟเบอร ์(ก) เซลลส์โตน (ข) 

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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 กลุม่ทอ่ลาํเลยีงน้ํา (Xylem) ประกอบดว้ยเซลล ์4 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1. เทรคดี (Tracheid) เป็นเซลลร์ปูรา่ง

ยาว ทรงกระบอก ปลายค่อนขา้งแหลม  เมื่อ

เจรญิเตม็ที่เซลล์จะตาย โปรโตพลาสซมึสลาย

ไป เกดิช่อง Lumen ขนาดใหญ่ ทําหน้าที่

ลาํเลยีงน้ําและเกลอืแร ่ผา่นรดูา้นขา้งของเซลล ์

 2. เวสเซล เมมเบอร ์(Vessel Member) 

เป็นเซลลเ์ดีย่ว มชีอ่ง Lumen ใหญ่ ผนงัเซลล์

หนากว่าเทรคดี ผนังเซลลด์า้นขา้งและดา้นปิด

มรีพูรนุทาํหน้าทีล่าํเลยีงน้ําและเกลอืแรไ่ดด้ ี 

 3. ไซเลม พาเรนไคมา (Xylem Parenchyma) 

เป็นเซลล์ทีม่รีูปร่างคลา้ยเซลล์พาเรนไคมาทัว่ไป 

จงึทําหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้ง น้ํามนั และ

ชว่ยลาํเลยีงน้ําและเกลอืแร ่

 4. ไซเลม ไฟเบอร ์(Xylem Fiber) เป็นเซลลร์ปูรา่งยาวทีเ่ปลีย่นแปลงมาจากเทรคดี ทาํ

หน้าทีค่ํ้าจุนใหค้วามแขง็แรงและชว่ยเวสเซลในการลาํเลยีงน้ําและเกลอืแรไ่ดด้ว้ย 

 กลุ่มท่อลําเลียงอาหาร (Phloem) เป็นเน้ือเยื่อที่ทําหน้าที่ลําเลียงอาหาร 

ประกอบดว้ยเซลล ์4 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1. ซฟี ทวิป์ เมมเบอร ์(Sieve Tube 

Member) เป็นเซลลท์ีม่ชีวีติ รปูร่างยาวทรงกระบอก 

ปลายเซลล์เป็นแผ่นเอยีง และมรีูพรุน (Sieve 

Plate) ทําใหไ้ซโตพลาสซมึไหลผ่านระหว่าง

เซลลไ์ด ้จงึเป็นเซลลท์ีล่าํเลยีงอาหารไดด้ ี

 2. เซลล์คอมพาเนียน (Companion 

Cell) เป็นเซลล์ทีม่กีําเนิดมาจากเซลล์ชนิด

เดียวกับซีฟทิวป์เมมเบอร์ เป็นเซลล์มีชีวิต

สรา้งเอนไซมใ์หซ้ฟี ทวิป์ 

 

 
รปูที ่9.1.6 เซลลท์อ่น้ํา เวสเซล (ก) และ 

เทรคดี (ข) (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 

 
รปูที ่9.1.7 เซลลท์อ่อาหารซฟีทวิป์เมมเบอร ์

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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 3. โฟลเอม พาเรนไคมา (Phloem Parenchyma) เป็นเซลลม์ชีวีติ ผนังบาง ทําหน้าที่

สะสมอาหาร น้ํายาง น้ํามนั และชว่ยลาํเลยีงอาหาร 

 4. โฟลเอม ไฟเบอร ์(Phloem Fiber) เป็นเซลลร์ปูรา่งยาว ร ีม ีLumen ทาํหน้าที่

เสรมิความแขง็แรงของทอ่อาหาร 

 

9.2 ราก (Root) 

 ราก เป็นส่วนทีเ่จรญิลงดนิเขา้หาแรงโน้มถ่วงของโลก (Positive Gravitropism)  

ประกอบดว้ย เซลลท์ีไ่มม่คีลอโรพลาสต ์จงึไมม่กีารสงัเคราะหด์ว้ยแสง รากแรกเกดิ (Radicle) 

เป็นรากทีง่อกออกมาจากเมลด็เป็นครัง้แรก และเตบิโตเป็นรากแกว้ (Primary Root หรอื 

Tap Root)  ซึง่มกีารแตกแขนงออกทางดา้นขา้ง เรยีกว่า รากแขนง (Secondary or 

Lateral Root) 

 หน้าท่ีของราก  

 รากมหีน้าทีส่าํคญั 2 ประการ คอื ยดึพืน้ดนิ (Anchorage) และดูดน้ําและเกลอืแร ่

(Abrorption) นอกจากน้ีรากยงัทําหน้าทีอ่ื่น ๆ เช่น ช่วยในการลาํเลยีง (Transportation) 

เกบ็สะสมอาหาร (Storage) การหายใจ (Respiration) การสบืพนัธุ ์(Reproduction) และ

สรา้งอาหาร ถา้มคีลอโรพลาสต ์

โครงสร้างภายในและการเจริญเติบโตของราก 

 การเจริญระยะแรกของราก (Primary Growth of Root) 

 บรเิวณปลายรากเป็นเน้ือเยื่อเจรญิ เซลลแ์บ่งตวัไดต้ลอดเวลา และเปลีย่นแปลงไป

เป็นเน้ือเยื่อถาวร ทําใหร้ากยาวขึน้ แต่ยงัคงสภาพของเน้ือเยื่อเจรญิไวท้ีป่ลายรากเสมอ 

แบง่ไดเ้ป็น 4 บรเิวณ 

 1. หมวกราก (Root Cap) เป็นบรเิวณ

ปลายสุดของราก ประกอบดว้ย เซลลเ์รยีงตวักนั

อย่างหลวม ๆ ทําให้เหน็เป็นเยื่อบาง ๆ ห่อหุ้ม

เซลล์ที่เกิดใหม่ หมวกรากจึงเป็นเซลล์ที่ทํา

หน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเซลล์ที่อยู่ข้างใน 

เมื่อรากแทงลงไปในดิน เซลล์หมวกรากจะฉีก 
รปูที ่9.2.1 บรเิวณต่าง ๆ ของราก  

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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ขาดและกลายเป็นเมอืก ชว่ยใหร้ากลงสูด่นิไดส้ะดวก ในพชืน้ําจงึไมม่หีมวกราก 

 2. บรเิวณเน้ือเยื่อเจรญิ หรอืบรเิวณเซลลแ์บ่งตวั (Meristematic or Zone of Cell 

Division) เน้ือเยื่อ Promeristem ทีเ่ซลลแ์บ่งตวัตลอดเวลา เซลลส์ว่นหน่ึงเปลีย่นไปเป็น

หมวกราก แต่เซลลส์ว่นใหญ่เจรญิไปเป็นเซลลใ์นบรเิวณถดัไป 

 3. บรเิวณเซลลย์ดืตวั (Zone of Elongation) เป็นบรเิวณทีเ่ซลลเ์น้ือเยื่อเจรญิ

ระยะแรก (Primary Meristem) มกีารเจรญิเตบิโตและขยายขนาดทาํใหร้ากยาวมากขึน้ ซึง่

จดักลุม่เซลลไ์ดเ้ป็น 3 บรเิวณ ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปเป็นเน้ือเยือ่ 3 ชนิด ไดแ้ก่  

1) โปรโตเดริม์ (Protoderm) เป็นเน้ือเยือ่ทีอ่ยูน่อกสดุ ซึง่ต่อไปจะเปลีย่นไป

เป็นชัน้ผวิ (Epidermis)  

2) โปรแคมเบยีม (Procambium) เป็นเน้ือเยื่อสว่นกลางของรากทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป

เป็นไซเลมระยะแรก (Primary Xylem) แคมเบยีม (Cambium) และโฟลเอมระยะแรก 

(Primary Phloem)   

3) เน้ือเยื่อเจรญิพืน้ (Ground Meristem) เป็นเน้ือเยื่อทีเ่ป็นพืน้ของรากทีจ่ะ

เปลีย่นไปเป็นชัน้คอรเ์ทกซ ์(Cortex) และพธิ (Pith) ของราก 

 4. บรเิวณเซลลเ์ตบิโตเตม็ที ่หรอื บรเิวณขนราก (Zone of Maturation or Differentiation 

or Root Hair Zone) เป็นบรเิวณทีเ่ซลลเ์จรญิเตม็ที ่และเปลีย่นแปลงเซลลท์ีม่รีปูร่างต่าง ๆ 

กลายเป็นเน้ือเยื่อถาวรระยะแรก (Primary Permanent Tissue) ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อชัน้

ต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1) ชัน้เอพเิดอรม์สิ (Epidermis) เปลีย่นแปลงมาจากเน้ือเยื่อโปรโตเดริม์ เซลล์

มกีารเปลีย่นแปลงไป ขนราก (Root Hair) ซึง่มลีกัษณะเป็นหลอดยาวเพิม่พืน้ทีผ่วิในการ

ดดูน้ําและเกลอืแร ่

2) ชัน้คอรเ์ทกซ ์(Cortex) เปลีย่นแปลงมาจาก Ground Meristem เป็นชัน้ที่

กวา้งมาก และกวา้งกวา่ในลาํตน้ ประกอบดว้ย เซลลพ์าเรนไคมาเป็นสว่นใหญ่และมกัเป็น 

Reserved Parenchyma เน้ือเยื่อชัน้ในสดุของคอรเ์ทกซ ์คอื เอนโดเดอรม์สี (Endodermis) ราก

ของพชืใบเลีย้งเดีย่วจะเหน็ Endodermis เป็นแนวชดัเจน และเหน็ Casparian Strip ชดั

กวา่ในรากพชืใบเลีย้งคู ่

3) ชัน้สตลี (Stele) เป็นเน้ือเยื่อทีเ่ปลีย่นแปลงมาจากโปรแคมเบยีม ประกอบดว้ย

เน้ือหลายชัน้ ไดแ้ก่ 
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เพอรไิซเคลิ (Pericycle) เป็นเซลลพ์าเรนไคมาแถวเดยีว อาจเปลีย่นมาเป็น

เน้ือเยื่อเจรญิไดอ้กี เพื่อแบ่งเซลลส์รา้งรากแขนง และ Secondary Permanent Tissue          

รากพชืใบเลี้ยงคู่มกัเหน็เพอรไิซเคลิไม่ชดั เน่ืองจากการจดัเรยีงตวัของเซลล์ไม่เป็นวงที่

เป็นระเบยีบ  

เน้ือเยือ่วาสควิลาร ์(Vascular Tissue) เป็นเน้ือเยือ่ทีเ่จรญิมาจากโปรแคมเบยีม 

เซลลจ์ดัเรยีงตวัเป็นรศัม ีประกอบดว้ย 

Primary Xylem จดัเรยีงตวัเป็นแฉก รากพชืใบเลีย้งคู่มไีมเ่กนิ 5 แฉก รากพชื

ใบเลีย้งเดีย่วมมีากกวา่ 5 แฉก 

Primary Phloem เป็นเซลลท์ีจ่ดัเรยีงตวัอยู่ระหวา่งรศัมขีองไซเลมระหวา่งกลุ่ม

ของไซเลมและโฟลเอมในพชืใบเลีย้งคู่ มโีปรแคมเบยีม 1 ชัน้ หรอืมากกว่าคัน่อยู่ ซึง่จะมี

การเจรญิระยะทีส่องไปเป็นแคมเบยีม ส่วนในพชืใบเลี้ยงเดีย่ว พชืใบเลี้ยงเดีย่วไม่มกีาร

เจรญิระยะทีส่อง โปรแคมเบยีมจะเจรญิไปเป็นเซลลส์เคอเรนไคมา 

4) พธิ (Pith) เป็นเซลลพ์าเรนไคมาทีอ่ยู่ช ัน้ในสุดของราก เป็นสว่นทีเ่จรญิมา

จากโปรแคมเบยีม 

 
รปูที ่9.2.2 รากบรเิวณเน้ือเยือ่ถาวรระยะแรกตดัตามขวาง (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

การเจริญระยะท่ีสองของราก (Secondary Growth of Root) 

 การเจริญระยะที่สอง หมายถึง การเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงของเน้ือเยื่อส่วน           

ต่าง ๆ ของพชืจากเน้ือเยื่อระยะเจรญิระยะทีส่อง (Secondary Meristem) ไปเป็นเน้ือเยื่อ
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ถาวรระยะทีส่อง (Secondary Permanent Tissue) เพือ่เพิม่ขนาดทางกวา้งการเจรญิเตบิโตที่

รากทาํใหร้ากขยายขนาดกวา้งขึน้ 

 การเจรญิระยะที่สองของรากเกดิบรเิวณเหนือขนราก โดยเซลล์วาสควิลารแ์คมเบยีม  

ทีค่ ัน่อยู่ระหว่าง Primary Xylem กบั Primary Phloem แบ่งไมโตซสิ เจรญิไปเป็น 

Secondary Xylem ทางดา้นใน และ Secondary Phloem ออกมาดา้นนอก ทาํใหร้าก

ขยายออกทางดา้นขา้ง มขีนาดใหญ่ขึน้  

 นอกจากทีแ่คมเบยีมแลว้ ยงัมกีารเจรญิที ่คอรก์ แคมเบยีม (Cork Cambium)             

ซึ่งเกิดจากเซลล์เพอรไิซเคลิ แปรสภาพเป็นเน้ือเยื่อเจรญิ แล้วแบ่งตวัเป็นเซลล์คอร์ก               

แคมเบยีม ซึง่จะแบ่งเซลล ์เซลลด์า้นนอกจะสรา้งเป็นคอรก์ (Cork หรอื Phellem) ออกมา

ทางดา้นนอก เซลลด์า้นในจะสรา้งเป็นเซลลเ์ฟลโลเดรม์ (Phelloderm) เน้ือเยื่อทัง้สามชัน้

น้ีรวมเรยีกวา่ เพอรเิดรม์ (Periderm)  

 

 
รปูที ่9.2.3 รากตดัตามขวางบรเิวณเน้ือเยือ่ถาวรระยะที ่2 

 

การเกิดรากแขนง (Lateral or Branch Root) 

 รากแขนง เกดิจาก เซลลช์ัน้เพอรไิซเคลิแปรสภาพเป็นเน้ือเยื่อเจรญิ แบ่งตวัอย่าง

รวดเรว็ เซลล์ที่แบ่งได้จะสรา้งเอนไซม์ย่อย เน้ือเยื่อเอนโดเดอร์มสิและคอร์เทกซ์ดนัตวั

ออกมาด้านนอก ขณะเดียวกันเซลล์ของรากแขนงจะแบ่งตวัและเปลี่ยนแปลงไปเป็น

เน้ือเยือ่ชนิดต่าง ๆ จนมโีครงสรา้งเหมอืนกบัรากเดมิ 
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รปูที ่9.2.4 รากตดัขวางบรเิวณทีเ่กดิรากแขนง  

 

สรปุการเจริญเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อในรากพืชใบเลี้ยงคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชนิดของราก (Type of Root) 

 รากแบง่ตามการเกดิ ได ้3 ชนิด ไดแ้ก่ 

 1. รากแกว้ (Primary or Tap Root) มกีําเนิดมาจากรากแรกเกดิ (Radicle) ทาํหน้าที่

เกีย่วกบัการทรงตวัของพชื 

 2. รากแขนง (Secondary or Lateral Root) มกีาํเนิดมาจากรากแกว้ 

 3. รากพเิศษ (Asventitious Root) เป็นรากทีเ่กดิจากสว่นต่าง ๆ ของพชื เชน่ ขอ้ กิง่ 

ใบ หรอืกิง่ตอน ไมไ่ดเ้กดิจาก Radicle 

 

 

 

Protoderm 

Root Apical Meristem 

Epidermis 

Cortex Ground Meristem  

Procambium 
Secondary Phloem 

Secondary Xylem 

Cork 
Phelloderm 

Lateral Root 

Cork Cambium 

Vascular Cambium 

 

 

 

Pericycle 

Primary Phloem 

Vascular Cambium 

Primary Xylem 

Pith 

 

 



 

 

 

 

 CU 474 

 

400 

 รากแบง่ตามรปูรา่งและหน้าที ่ไดแ้ก่ 

 1. รากฝอย (Fibrous Root) เป็นรากทีม่ขีนาดเท่ากนั งอกจากขอ้โคนตน้ แทนราก

แกว้ทีต่ายไป สว่นใหญ่เป็นรากพชืใบเลีย้งเดีย่ว เชน่ ขา้ว หญา้ ขา้วโพด มะพรา้ว และพบ

ในพชืใบเลีย้งคูบ่างชนิด เชน่ ตอ้ยติง่ มนัเทศ มนัสาํปะหลงั 

 2. รากคํ้าจุน (Prop Root) เป็นรากทีแ่ตกออกจากขอ้ลาํตน้ทีอ่ยู่ใตด้นิ และเหนือ

ดนิ ทแยงลงดนิ ชว่ยพยุงลาํตน้ไมใ่หล้ม้ เชน่ ขา้วโพด เตย ลาํเจยีก โกงกาง 

 3. รากเกาะ (Climbing Root) เป็นรากทีแ่ตกออกมาจากขอ้ของลําตน้ เกาะกบั

หลกัชว่ยใหล้าํตน้ขึน้ไปอยูใ่นทีส่งู เชน่ พล ูพรกิไทย พลดูา่ง กลว้ยไม ้ 

 4. รากสงัเคราะหด์ว้ยแสง (Photosynthetic Root) เป็นรากทีแ่ตกจากขอ้ลําตน้

หรอืกิง่ หอ้ยอยู่ในอากาศ มคีลอโรฟิล สงัเคราะหด์ว้ยแสงได ้เช่น กลว้ยไม ้ไทร โกงกาง 

กรา่ง 

 5. รากหายใจ (Respiratory Root) เป็นรากแขนงทีง่อกจากรากใหญ่ทีแ่ทงลงดนิ

แล้วงอกชูปลายขึ้นเหนือดินหรือน้ํา บางชนิดลอยอยู่ตามน้ํา เรียกว่า รากทุ่นลอย 

(Pneumatophore) เชน่ ลาํพ ูแสม โกงกาง แพงพวยน้ํา ผกักระเฉด กลว้ยไม ้

 6. รากกาฝาก (Parasitic Root) เป็นรากทีเ่กาะกบัพชืชนิดอื่น โดยแทงรากเสน้ 

เลก็ ๆ ลงไปในลําตน้ของตน้อาศยั (Host) เขา้ไปในท่อน้ําและท่ออาหารเพื่อดูดน้ําและ

อาหารส่งไปใหร้ากใหญ่ รากทีท่ําหน้าทีดู่ดน้ําอาหารน้ี คอื Haustorium Root ไดแ้ก่ 

กาฝาก ฝอยทอง     

 7. รากหนาม (Thorn Root) ลกัษณะคลา้ยหนาม งอกจากบรเิวณขอ้โคนต้น             

ชว่ยป้องกนัลาํตน้ เชน่ ปาลม์บางชนิด 

 8. รากสะสมอาหาร (Storage Root) มทีัง้รากแกว้และรากแขนงทีเ่ปลีย่นแปลงไป

เป็นหวั สะสมอาหาร พวกแป้ง และน้ําตาล พวกที่เก็บสะสมในรากแก้ว เช่น หวัผกักาด

แดง แครอท ไชเทา้ พวกทีส่ะสมในรากแขนง เชน่ มนัเทศ มนัแกว มนัสาํปะหลงั กระชาย 

 

9.3 ลาํต้น (Stem)  

 ลําต้น คอื ส่วนที่เจรญิอยู่เหนือดนิเป็นส่วนใหญ่ และเจรญิต้านแรงโน้มถ่วงของ

โลก (Negative Gravitropism) ประกอบดว้ย ขอ้ (Node) ซึง่พองโตกวา่สว่นอื่นมใีบและกิง่

เจรญิออกมา และปลอ้ง (Internode) เป็นสว่นทีอ่ยู่ระหว่างขอ้ทัง้สอง พชืใบเลีย้งเดีย่วจะ

ปรากฏขอ้ปลอ้งชดัเจน พชืใบเลีย้งคูม่คีอรก์มาหุม้ทาํใหไ้มป่รากฏขอ้ปลอ้งชดัเจน 
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 ลาํตน้เจรญิมาจากลาํตน้อ่อน (Caulicle) ของเอมบรโิอ ประกอบดว้ย ตน้อ่อนเหนือ

ใบเลีย้ง (Epicotyl) กบัตน้อ่อนใต้ใบเลีย้ง (Hypocotyl) มยีอดอ่อน (Plumule) ซึ่ง

ประกอบดว้ย ใบและตาอ่อน (Embryonic Bud) ทีจ่ะเจรญิไปเป็นลาํตน้ และใบลาํตน้มตีา

ยอด (Terminal Bud) ทีจ่ะเจรญิเตบิโตใหล้ําตน้สงูขึน้ และตาขา้งลําตน้หรอืตาซอกใบ 

(Lateral or Axillary Bud) ทีท่าํใหก้ิง่ยาวขึน้ ทัง้ตายอดและตาขา้งสามารถพฒันาไปเป็น

ดอกได ้เรยีกว่า ตาดอก (Flower Bud) รอยแตกเลก็ ๆ ทีล่ําตน้ เรยีกว่า ตา (Lenticel) 

ชว่ยในการหายใจ ซึง่พบในพชืบางชนิด 

 
รปูที ่9.3.1 สว่นประกอบของตน้พชื (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 หน้าท่ีของลาํต้น 

 1. คํ้าจุน (Supporting) เป็นแกนพยุงสว่นต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิง่ กา้น ใบ และดอก 

 2. ลาํเลยีงสาร (Transportation) เป็นตวักลางลาํเลยีงน้ํา เกลอืแร ่และอาหาร 

 3. สรา้งเน้ือเยือ่ใหม ่(Stem Produce New Living Tissues) ไดแ้ก่ ใบ ดอก ผล 

 4. หน้าทีพ่เิศษ ไดแ้ก่ สะสมอาหาร สบืพนัธุ ์สงัเคราะหด์ว้ยแสง ชว่ยยดึเกาะ ฯลฯ 

โครงสร้างภายในและการเจริญของลาํต้น 

 ลาํต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ 

 ลาํตน้ของพชืใบเลีย้งคู ่แบ่งการเจรญิเป็น 2 ระยะ คอื การเจรญิระยะแรก (Primary 

Growth) และการเจรญิระยะทีส่อง (Secondary Growth)  
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 การเจริญระยะแรกของลาํต้น (Primary Growth) 

  ปลายยอดเป็นเน้ือเยื่อเจรญิทีม่กีารแบ่งไมโตซสิตลอดเวลา และเปลีย่นไปเป็น

เน้ือเยือ่ต่าง ๆ 3 บรเิวณ 

  1. บรเิวณเน้ือเยื่อเจรญิ (Meristematic Zone หรอื Zone of Cell Division) 

เป็นบรเิวณทีเ่ซลลแ์บง่ไมโตซสิไดเ้ซลลเ์กดิใหมจ่าํนวนมาก 

  2. บรเิวณเซลลย์ดืตวั (Elongation Zone) เซลลเ์ตบิโตขึน้และเริม่จดักลุ่มเซลล์

เป็นเน้ือเยื่อเจรญิระยะแรก (Primary Meristematic Tissues) 3 ชนิด ไดแ้ก่ Protoderm 

เป็นเน้ือเยื่อเซลลช์ัน้เดยีวอยู่นอกสุด Ground Meristem เป็นเน้ือเยื่อพืน้ทัง้หมด และ 

Procambium เป็นเน้ือเยือ่เจรญิเป็นกลุม่แทรกอยูต่ามเน้ือเยือ่เจรญิพืน้  

  3. บรเิวณเซลลเ์ปลีย่นแปลงไปทาํหน้าทีเ่ฉพาะ (Zone of Differentiation) เป็น

บรเิวณทีเ่น้ือเยื่อ 3 ชนิดในบรเิวณเซลลย์ดืตวั เปลีย่นแปลงไปเป็นเน้ือเยื่อถาวรระยะแรก 

(Primary Permanent Tissue) ไดแ้ก่ Epidermis เป็นเซลลผ์วิทีเ่ปลีย่นมาจาก Protoderm 

Cortex และ Pith เปลีย่นมาจาก Ground Meristem และ Vascular Bundle ซึง่

ประกอบดว้ย Primary Xylem อยู่ดา้นใน Primary Phloem อยู่ดา้นนอก ตรงกลางคอื 

Cambium ทัง้หมดน้ีเปลีย่นมาจาก Procambium    

 
รปูที ่9.3.2 เน้ือเยือ่บรเิวณปลายยอด 
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 การเจริญระยะท่ีสองของลาํต้น (Secondary Growth)  

  การเจรญิระยะทีส่องเป็นการเจรญิของแคมเบยีม และคอรก์ แคมเบยีมซึง่เป็น

เน้ือเยือ่เจรญิระยะทีส่อง (Secondary Meristem) 

  แคมเบยีม (Cambium) แบ่งตวัสรา้งเป็น Secondary Xylem เจรญิเขา้ขา้งใน 

ซึง่สรา้งไดม้ากและสรา้ง Secondary Phloem ออกมาดา้นนอก การเจรญิของแคมเบยีม

ทําใหล้ําต้นขยายออกทางดา้นขา้งลําต้นจงึใหญ่ขึน้ เน้ือเยื่อตัง้แต่ Secondary Xylem 

จนถงึแกนในสุด (Pith) เป็นส่วนทีแ่ขง็ 

เรยีกว่า เน้ือไม ้(Wood) เน้ือเยื่อตัง้แต่  

แคมเบียม ออกมาข้างนอกเป็นเซลล์ที่

บอบบางลอกออกไดง้า่ย เรยีกวา่เปลอืกไม ้

(Bark)  

  คอรก์ แคมเบยีม (Cork Cambium) 

หรอื เฟลโลเจน (Phellogen) เป็นเซลลท์ี่

เกิดจากเซลล์พาเรนไคมา และเซลล์คอ

ลเลนไคมาในชัน้คอรเ์ทกซ์ เปลีย่นมาเป็น

เซลล์เน้ือเยื่อเจรญิ แบ่งตวัแล้วสร้างเป็น

คอรก์ ออกมาทางดา้นนอก โดยดนัเซลลเ์อพเิดอรม์สิ ใหห้ลุดออกไป เซลลค์อรก์มอีายุส ัน้ 

จะสลายตวัใหส้ารซูเบอรนิ (Suberin) ซึง่มสีน้ํีาตาลหุม้ลําตน้ไว ้ตน้ไมท้ีอ่ายุมากจงึมคีอร์

กอยู่ดา้นนอกและมสีน้ํีาตาล ซูเบอรนิช่วยป้องกนัน้ํา และการระเหยของน้ํา ป้องกนัความ

รอ้น การทาํลายของแมลงและเชือ้โรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่9.3.3 ลาํตน้พชืใบเลีย้งคูต่ดัตามขวาง  

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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สรปุการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อในลาํต้นพืชใบเลี้ยงคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเกิดวงปี (Annual Ring) 

 วงปี เกดิจาก Secondary Xylem เกดิ

ใหม่ ที่เจรญิเติบโตต่างกนัในฤดูน้ํามาก กบั

ฤดูแล้ง ในฤดูน้ํามากพืชดูดน้ําจากดินมาก 

เซลล์แคมเบยีมแบ่งตวัไดเ้รว็ ได ้Secondary 

Xylem จํานวนมาก เซลลม์ขีนาดใหญ่ ผนัง

เซลลบ์างไมแ่ขง็แรง เพราะมเีวลาสะสมลกินิน

น้อย เน้ือไมใ้นฤดูน้ีเรยีกว่า Spring Wood 

ส่วนฤดูแล้งรากดูดน้ําจากดินได้น้อย การ

สงัเคราะห์ด้วยแสงน้อย เพราะมใีบเหลอือยู่

น้อย เซลล์แคมเบยีมจงึขาดทัง้น้ําและอาหาร 

ทาํใหแ้บ่งตวัชา้ได ้Secondary Xylem จํานวนน้อย เซลลม์ขีนาดเลก็ แต่ผนงัเซลลห์นา 

แขง็แรง เรยีกเน้ือไมใ้นฤดูน้ีว่า Summer Wood ในช่วงเวลา 1 ปี จงึเกดิวงปี 1 วง ที่

ประกอบดว้ยเน้ือไม ้2 ชนิด คอื Spring Wood มพีืน้ทีก่วา้งสจีาง กบั Summer Wood มี

พืน้ทีแ่คบสเีขม้ 

 กระพี้ (Sap Wood) และแก่น (Heart Wood) 

 ตน้ไมท้ีม่อีายุมาก เน้ือไมจ้ะมสีแีตกต่างกนัเป็น 2 บรเิวณ คอื เน้ือไมส้ว่นนอกมสีี

คอ่นขา้งอ่อน เรยีกวา่ กระพี ้เป็นเน้ือไมท้ีเ่กดิใหมอ่ายุน้อยยงัลาํเลยีงน้ําและเกลอืแรไ่ด ้ มี

Protoderm 

Shoot Apical Meristem 

Epidermis 

Cortex Ground Meristem  

Procambium 
Secondary Phloem 

Secondary Xylem 

Cork 
Phelloderm 

Pericycle 

Primary Phloem 

Vascular Cambium 

Primary Xylem 

Pith (if present) 

 

 

 Pith and Pith Rays 

 
รปูที ่9.3.4 วงปีของพชื  

 (จาก George B. Johnson, 1997) 
 



 

 

 

 

 

CU 474  

 

405 

สารตกคา้งอยู่ในท่อน้ําน้อยจงึมสีอี่อน เน้ือไมไ้ม่แขง็มาก เมื่อตน้ไมม้อีายุมากขึน้กระพีจ้ะ

เปลีย่นไปเป็นแก่น เป็นเน้ือไมท้ีเ่กดิมานานไม่ลําเลยีงน้ําและเกลอืแร่ มสีารตกคา้งอยู่ใน

ทอ่น้ํามาก เชน่ ยาง น้ํามนั แทนนิน หรอื สารสต่ีาง ๆ ทาํใหม้สีเีขม้และแขง็แกรง่มาก 

 ลาํต้นของพืชใบเลี้ยงเด่ียว 

 ลาํตน้พชืใบเลีย้งเดีย่ว สว่นมากประกอบดว้ย Primary Permanent Tissue ทัง้หมดที่

เจรญิมาจาก Apical Meristem ลําตน้จงึมโีครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ย Epidermis Cortex 

และ Stele เชน่เดยีวกบัลาํตน้พชืใบเลีย้งคู ่แต่มลีกัษณะต่างกนั ดงัน้ี 

 1. ชัน้คอรเ์ทกซแ์คบมาก เป็นเซลลเ์รยีงตวั 1 หรอื 2 ชัน้ทีอ่ยู่ระหวา่งเอพเิดอรม์สิ

กบัเซลลช์ัน้นอกของ Vascular Bundle สว่นมากเหน็ไมช่ดั 

 2. ชัน้สตลี ประกอบดว้ย Vascular Bundle ทีก่ระจายทัว่ลาํตน้ โดยมเีซลลพ์าเรน-

ไคมาเป็นพืน้ พชืใบเลีย้งเดีย่วบางชนิด เช่น หญ้าและไผ่ ไม่ม ีVascular Bundle อยู่

ตอนกลางลําต้น เน่ืองจากพาเรนไคมาแห้งและตายตัง้แต่ต้นอ่อนจงึเป็นช่องกลวง เป็น 

Pith Cavity  

 3. เน้ือเยื่อ Vascular Bundle ไมม่แีคมเบยีม จงึไมม่ ีSecondary Phloem และ 

Secondary Xylem จงึไมข่ยายขนาดของลาํตน้ มแีต่ความสงู ลาํตน้ของพชืใบเลีย้งเดีย่ว

จงึไมม่ ีSecondary Growth 

 

 
      ก.        ข. 

รปูที ่9.3.5 ลาํตน้พชืใบเลีย้งเดีย่ว ตดัตามขวาง (ก) และ Vascular Bundle ของลาํตน้พชืใบเลีย้งเดีย่ว (ข)  

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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 ชนิดของลาํต้น (Type of Stem) 

 1. ลําตน้เหนือดนิ (Aerial Stem) เป็นลําตน้ทีเ่จรญิงอกตัง้ตรงอยู่เหนือพืน้ดนิ  

อาจเปลีย่นแปลงรปูรา่งและหน้าทีเ่ป็นชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก ่

Creeping Stem เป็นลําตน้ทีท่อดหรอืเลือ้ยไปตามพืน้ผวิซึง่เป็นดนิหรอืน้ํา 

บรเิวณขอ้มกัมรีากแทงลงไปในดนิ มตีางอกเป็นแขนงออกไปเรยีกว่าไหล (Stolon) เช่น 

ผกับุง้ ผกักระเฉด ฟกัทอง 

Climbing Stem เป็นลาํตน้ทีเ่ลือ้ยขึน้ทีส่งู โดยพนัเป็นเกลยีวกบัหลกั (Twining 

Stem) และดดัแปลงสว่นลาํตน้เป็นทีย่ดึเกาะ เชน่ มอืเกาะ (Stem Tendril) รากทีง่อกจาก

ขอ้ยดึเกาะ (Root Climber) หนามและขอเกีย่ว (Stem Spine)  

Cladophyll เป็นลาํตน้ทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นแผน่แบน หรอืเป็นเสน้ยาวคลา้ยใบ มี

สเีขยีวสงัเคราะห์แสงได ้เช่น สนทะเล สนประดพิทัธ์ โปร่งฟ้า หน่อไมฝ้รัง่ บางชนิดมลีํา

ตน้อวบน้ํา (Succulent Plant) เชน่ กระบองเพชร สลดัได และพญาไรใ้บ ซึง่เป็นพชืในถิน่

กนัดารน้ํา (Xerophyte)  

Bulbil หรอื Crown เป็นลาํตน้ทีเ่ป็นตา หรอืหน่อเลก็ ๆ ทีซ่อกใบ ซึง่สามารถ

หลุดออกไปงอกเป็นตน้ใหม ่เชน่ หอม กระเทยีม ศรนารายณ์ และตะเกยีงและจุกสบัปะรด 

 2. ลําตน้ใตด้นิ (Underground Stem) เป็นลาํตน้ทีอ่ยู่ใตด้นิโดยมรีากงอกจากขอ้

ยดึดนิไว ้มรีปูรา่งหลายแบบ ไดแ้ก่  

 Rhizome เป็นลําตน้ทีเ่ป็นแงง่ หรอื เหงา้ เชน่ กลว้ย พุทธรกัษา ขงิ ขา่ ว่าน 

มนัฝรัง่  

Tuber เป็นลําตน้ทีเ่ตบิโตมาจากสว่นแงง่ หรอื เหงา้ มปีลอ้ง 3-4 ปลอ้ง สะสม

อาหารทาํใหพ้องโต เชน่ มนัฝรัง่บรเิวณรอยบุ๋ม หญา้แหว้หม ูมนัมอืเสอื 

Bulb เป็นลําต้นทีม่ปีลอ้งสัน้ ๆ ที่มใีบเกลด็ซ้อนกนัห่อหุม้ไวจ้นเหน็เป็นหวั          

ใบเกลด็สะสมอาหาร เชน่ หวัหอม กระเทยีม พลบัพลงึ  

Corn ลกัษณะคลา้ย Bulb แต่สะสมอาหารในลําตน้แทนใบเกลด็ เช่น เผอืก 

แหว้จนี ซ่อนกลิน่ฝรัง่  
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รปูที ่9.3.6 ลาํตน้ชนิดต่าง ๆ ลาํตน้ใตด้นิชนิด corm ของซ่อนกลิน่ฝรัง่ (ก) เผอืก (ข) ลาํตน้ใตด้นิชนิด 

rhizome ของขงิ (ค) ลาํตน้ใตด้นิชนิด tuber ของมนัฝรัง่ (ง) ลาํตน้ใตด้นิชนิด bulb ของหอมหวัใหญ่ (จ) 

 

9.4 ใบ (Leaf) 

 ใบ คือ ส่วนของพืชที่เจริญเติบโตทางด้านข้างของลําต้นหรือกิ่ง ส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นแผ่นแบน เซลล์มคีลอโรพลาสต์ซึ่งบรรจุสารคลอโรฟิลที่ใช้จบัพลงังานแสง 

เพื่อกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง นอกจากน้ียงัมสีารสอีื่น ๆ เช่น แอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) และแคโรทนีอยด ์(Carotenoid)  

 ส่วนประกอบของใบ 

 ใบ ประกอบดว้ย กา้นใบ (Petiole) แผน่ใบ (Blade) และหใูบ (Stipule)  

 แผน่ใบ (Blade) ประกอบดว้ย เน้ือเยือ่ชัน้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 1. เอพเิดอร์มสิ (Epidermis) เป็นเซลล์ชัน้เดยีวอยู่นอกสุด เซลล์ไม่มคีลอโร- 

พลาสต ์มทีัง้ดา้นหลงัใบ (Upper Epidermis) และทอ้งใบ (Lower Epidermis) เอพเิดอร-์

มสิบางเซลลเ์ปลีย่นแปลงไปเป็นเซลลค์ุม (Guard Cell) ซึง่มรีปูรา่งคลา้ยเมลด็ถัว่อยู่คู่กนั 

2 เซลล์ มคีลอโรพลาสต์จงึทําการสงัเคราะห์ด้วยแสงได้ ทําหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด             

รใูบ (Stomata) ใหไ้อน้ําและแก๊สผา่นเขา้ออกได ้

 2. มโีซฟิล (Mesophyll) ประกอบดว้ย เซลล์รูปร่างยาวเรยีงชดิตดิกนัคลา้ยรัว้             

อยู่ทางดา้น Upper Epidermis เป็นเซลลพ์าเรนไคมา เรยีกวา่ Palisade Parenchyma ถดั

ลงมาเป็นเซลล์พาเรนไคมาทีเ่รยีงตวัห่าง ๆ หลวม ๆ เรยีกว่า Sponge Parenchyma 
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ตอนกลางของมโีซฟิล จะเป็นส่วนของเสน้ใบ (Vein) ซึ่งประกอบดว้ย มดัท่อลําเลยีง 

(Vascular Bundle) มกีลุ่มท่อลําเลยีงน้ํา (Xylem) และท่อลําเลยีงอาหาร (Phloem)                   

ทีห่่อหุม้ดว้ย Bundle Sheath Cell ภายในใบมชีอ่งวา่งอากาศ (Air Space) ทีเ่กดิจากการ

จดัเรยีงตวัอยา่งหลวม ๆ ของ Sponge Parenchyma  

 ก้านใบ (Petiole) เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตวัใบกบัลําต้นหรอืกิง่โคนของ        

กา้นใบ มลีกัษณะเป็นงา่ม เรยีกวา่ ซอกใบ (Leaf Axil) เป็นทีอ่ยู่ของตาพชืใบเลีย้งคู่ มกัมี

ก้านใบเรียวเล็ก ค่อนข้างกลม คล้ายทรงกระบอก ในขณะที่ก้านใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยว             

มกัแผ่เป็นแผ่นหุม้ลําตน้ทีเ่รยีกว่า กาบใบ (Leaf Sheath) พชืบางชนิดทีโ่คนกา้นใบมี

ลกัษณะคลา้ยใบเลก็ ๆ ยื่นออกมาเรยีกวา่ หูใบ (Stipule) ซึง่อาจม ี1 หรอื 2 หูใบ พชืแต่

ละชนิดมหีใูบทีม่รีปูรา่งแตกต่างกนั 

 ใบที่มสี่วนประกอบครบทัง้ 3 ส่วน คอื แผ่นใบ ก้านใบ และหูใบเรยีกว่า ใบสมบูรณ์ 

(Complete Leaf) ถา้ขาดสว่นหน่ึงสว่นใดเรยีกวา่ ใบไมส่มบรูณ์ (Incomplete Leaf)  

 

     
      ก.              ข. 

รปูที ่9.4.1 สว่นประกอบของใบ (ก) และโครงสรา้งของแผน่ใบ (ข) (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 หน้าท่ีของใบ 

 ใบมหีน้าที่สําคญั คอื การสงัเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) การหายใจ 

(Respiration) การคายน้ํา (Transpiration) นอกจากน้ียงัชว่ยทาํหน้าทีอ่ื่น ๆ ไดแ้ก่ คํ้าจุน

ลาํตน้ (Supporting) แพร่พนัธุ ์(Reproduction) สะสมอาหาร (Storage) ป้องกนัลําตน้ 

(Protection)  
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 ชนิดของใบ (Type of Leaf)  

 ใบจาํแนกตามหน้าทีไ่ด ้2 ชนิด คอื ใบแท ้และใบทีเ่ปลีย่นแปลง 

 1. ใบแท ้(Foliage Leaf) เป็นใบทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นแบน ทาํหน้าทีส่รา้งอาหาร 

หายใจ และคายน้ํา แบง่เป็น 2 ชนิด คอื 

ใบเดีย่ว (Simple Leaf) มลีกัษณะตวัใบเป็นแผ่นเดยีวตดิอยู่กบักา้นใบ เช่น         

ใบมะมว่ง ชมพู ่กลว้ย ออ้ย มะยม 

ใบประกอบ (Compound Leaf) ตวัใบประกอบดว้ยใบเลก็ ๆ เรยีกว่า ใบย่อย 

(Leaflet) ตดิอยูก่บักา้นใบ 1 กา้น เชน่ ใบจามจุร ีกุหลาบ มะขาม กระถนิ มะพรา้ว 

 2. ใบทีเ่ปลีย่นแปลง (Modified Leaf) มลีกัษณะใบทีแ่ตกต่างไปจากใบแท ้         

เพือ่ทาํหน้าทีเ่ฉพาะอยา่งมหีลายแบบ ไดแ้ก่ 

ใบมอืเกาะ (Tendril Leaf) ใชย้ดึและพยุงลําตน้ใหไ้ต่ขึน้ทีส่งู เช่น ถัว่ลนัเตา 

มะระ และตาํลงึ 

ใบหนาม (Spine Leaf) ใชป้้องกนัอนัตรายและลดการคายน้ํา เชน่ เหงอืกปลา

หมอ กระบองเพชร มะขามเทศ และปา่นศรนารายณ์ 

ใบสะสมอาหาร (Storage Leaf) ทําหน้าทีส่ะสมอาหารและน้ํา เช่น หวัหอม 

วา่นหางจระเข ้หวักระเทยีม และกาบกลว้ย 

ใบเกลด็ (Scale Leaf) ลกัษณะเป็นแผ่นเลก็ ๆ คลา้ยเกลด็ อาจมหีรอืไม่ม ี            

สเีขยีว บางชนิดทาํหน้าทีหุ่ม้ตาอ่อน พชืบางชนิดมใีบเกลด็ขนาดใหญ่ทาํหน้าทีเ่กบ็อาหาร

และน้ํา เชน่ หวัหอม หวักระเทยีม เป็นตน้ 

ใบทุ่นลอย (Floating Leaf) ลกัษณะกา้นใบพอง ภายในมชีอ่งอากาศ ช่วยให้

เบา ตน้ลอยน้ําได ้เชน่ ผกัตบชวา เป็นตน้  

ใบประดบั (Bract) เป็นใบทีร่องรบัดอกทีก่า้นดอก บางชนิดมสีชีว่ยล่อแมลงให้

มาผสมเกสร เชน่ เฟ่ืองฟ้า และหน้าววั 

ใบฟิลโลด (Phyllode) กา้นใบเปลีย่นไปเป็นแผน่คลา้ยตวัใบ สงัเคราะหด์ว้ยแสง

แทนใบได ้และชว่ยลดการคายน้ํา เพราะไมม่ปีากใบ เชน่ กระถนิณรงค ์เป็นตน้ 

ใบดอก (Floral Leaf) เป็นใบทีเ่ปลีย่นไปเป็นสว่นของดอก มสีชี่วยล่อแมลง 

บางชนิดมกีลิน่หอม ไดแ้ก่ กลบีของดอกไมช้นิดต่าง ๆ  

ใบสบืพนัธุ ์(Vegetative Reproduction Leaf) เป็นใบทีเ่ปลีย่นแปลงเพือ่ชว่ยใน

การแพรพ่นัธุ ์เชน่ โคมญีปุ่น่ ควํ่าตายหงายเป็น เป็นตน้ 
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ใบกบัดกัแมลง (Insectivorous Leaf) เป็นใบทีใ่ชด้กัแมลงหรอืสตัวข์นาดเลก็

ภายในกบัดกัมต่ีอมสรา้งเอนไซมส์าํหรบัย่อยโปรตนี เชน่ หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ  กาบหอยแครง 

สาหรา่ยขา้วเหนียว เป็นตน้  

 

ก.  

ข.  

รปูที ่9.4.2 ใบชนิดต่าง ๆ ใบแท ้(ก) และใบทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นกบัดกัแมลง (ข)  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 การจดัระเบียบของใบ (Leaf Arrangement)  

 ใบของพชืแต่ละชนิดมกีารจดัเรยีงตวัทีแ่ตกต่างกนัในหลายรปูแบบ แต่ทุกแบบเป็น

การจดัเพือ่ใหใ้บทุกใบมโีอกาสรบัแสงเตม็ที ่ไดแ้ก่ 

 1. แบบสลบั (Alternate) แต่ละขอ้มเีพยีงใบเดยีว ทีอ่ยู่สลบัขา้งกนัไปตลอด เช่น 

จาํปี น้อยหน่า เป็นตน้ 

 2. แบบเกลยีว (Spiral) แต่ละขอ้มเีพยีงใบเดยีว ทีอ่ยู่สลบัขา้งโดยอยู่เยื้องกนั

เลก็น้อย ทาํใหค้ลา้ยเป็นเกลยีว เชน่ ใบพูร่ะหง ฝ้าย เป็นตน้  

 3. แบบตรงขา้ม (Opposite) แต่ละขอ้ม ี2 ใบ ทีอ่ยู่ตรงขา้มกนัเป็นแนวเดยีวกนัไป

ตลอด เชน่ ใบมะยม 

 4. แบบวง (Whorled) แต่ละขอ้มมีากกวา่ 2 ใบ เชน่ บานบุร ีมะมว่ง  

 5. แบบเป็นกระจุกทีฐ่านใบ (Basal) เป็นพวกทีล่าํตน้มปีลอ้งสัน้ ใบทีต่ดิอยู่ทีข่อ้จงึ

ซอ้นกนัเป็นกระจุกอยูท่ีพ่ ืน้ดนิ เชน่ วา่นกาบหอย ปา่นศรนารายณ์ สบัปะรด เป็นตน้  
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 6. แบบมดัเป็นกระจุก (Fasicle) แต่ละขอ้มกีระจุกใบทีม่เียือ่หุม้ทีโ่คน กระจุกละ 2-

3 ใบ เชน่ สนสองใบ สนสามใบ 

 7. แบบตรงขา้มตัง้ฉาก (Decussate) แต่ละขอ้มใีบ 1 คู ่อยูใ่นแนวตัง้ฉากกบัคูข่อง

ใบในขอ้ทีถ่ดัไป เชน่ เขม็ ฤาษผีสม เป็นตน้ 

 

 
รปูที ่9.4.3 การจดัระเบยีบของใบแบบต่าง ๆ (จาก George B. Johnson, 1997) 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ขนราก (root hair) คอือะไร มลีกัษณะ และทาํหน้าทีอ่ะไร 

 2. เน้ือเยือ่ชัน้ใดของรากทีเ่ป็นอุปสรรคในการลาํเลยีงน้ํา 

 3. เน้ือเยือ่ถาวรเชงิซอ้นของพชื คอื เน้ือเยือ่ชนิดใด มอีะไรบา้ง 

 4. รากแขนงของพชื เจรญิมาจากเน้ือเยือ่ชัน้ใด 

 5. เน้ือไม ้คอื เน้ือเยือ่สว่นใดของพชื 

 6. เปลอืกไมเ้ป็นสว่นของเน้ือเยือ่ตัง้แต่ชัน้ไหนออกมา 

 7. วงปี (annual ring) คอือะไร เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 8. ลาํตน้ของพชืใบเลีย้งเดีย่ว และใบเลีย้งคู ่แตกต่างกนัอยา่งไร 

 9. ใบตดัตามขวาง จะประกอบดว้ยเซลลช์นิดใดบา้ง 

 10. ปากใบ (Stoma) ประกอบดว้ยเซลลช์นิดใด มลีกัษณะอยา่งไร และทาํหน้าทีอ่ะไร 

 11. ดอกสมบรูณ์ (Complete flower) และดอกสมบรูณ์เพศ (Perfect flower) คอือะไร 

แตกต่างกนัอยา่งไร 

 12. ปากใบของพชืทีข่ ึน้ในทีก่นัดารน้ํา มลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 

 13. วงปีของตน้ไม ้จะมสีเีขม้และอ่อนต่างกนัอยา่งชดัเจน ถา้ขึน้อยูใ่นพืน้ทีแ่บบใด 

 14. เพราะเหตุใดจงึไมส่ามารถขยายพนัธุพ์ชืใบเลีย้งเดีย่วดว้ยวธิกีารตอนกิง่ 

 15. เพราะเหตุใดตน้พชืจงึมกีารเจรญิเตบิโตไปไดเ้รือ่ย ๆ 


