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อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) 
จุดประสงค์ 
1. ลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชได้  
2. การปรับตัวของพืชที่ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในถิ่นที่อยู่บนบกได้  
3. ความแตกต่างที่ส าคัญของพืชแต่ละกลุ่มได้  
4. ความส าคัญของพืชต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้  

 
ในชวีติประจ าวนัของคนตัง้แต่ตื่นเชา้จนกระท ัง่ถงึเวลาเขา้นอนนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัพชืไมท่างตรงกท็างออ้มตลอดท ัง้

วนั ยกตวัอย่างเพยีงแค่ช่วงเชา้ก่อนออกจากบา้น  ชวีติกเ็ริ่มต ัง้แต่แปรงฟนั  ลา้งหนา้ อาบน า้ แต่งกาย จนกระท ัง่รบัประทาน

อาหารเชา้ จะเกี่ยวขอ้งกบัพชืมากมายหลายชนิดแลว้ เคยทราบหรอืไมว่่า สิง่มชีวีติทีเ่รยีกว่า “พชื” มลีกัษณะส าคญัอย่างไร  

ในทางพฤกษศาสตร์  พชื หมายถงึสิง่มชีวีติหลายเซลลท์ีม่วีฏัจกัรชวีติ  (life cycle) แบบสลบั (alternation of 

generation) เซลลม์ีผนังเซลล ์ (cell wall) ทีม่เีซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ  (รูปที่ 1 ก) ม ี พลาสตดิ (plastids) ทีม่ี

คลอโรฟิลล ์เอ และ บ ี(chrorophyll a และ b) ส าหรบัการสงัเคราะหด์ว้ยแสงและใหอ้อกซเิจนเป็นผลพลอยได ้  (รูปที่ 1 ข) 

มแีป้งเป็นอาหารสะสม  (รูปที่ 1 ค) และทีส่  าคญัคือมรีะยะเอม็บรโิอ  (embryo) ในวฏัจกัรชวีติ  เอม็บรโิอของพชื  (รูปที่ 1 ง) 

เป็นตน้ พชืขนาดเลก็ประกอบดว้ยราก ล าตน้ และใบ ซึง่จะเจรญิต่อไปเป็นตน้พชืนัน่เอง 

 
 
 

 

โรงเรียนนวมนิทราชินูทศิ สตรีวทิยา พุทธมณฑล         วชิา ชีววทิยา 1 รหัสวชิา ว30241 
ใบความรู้  เร่ือง อาณาจกัรพชื                    ครูผู้สอน  นางสาวสุดารัตน์  ค าผา  



Kingdom Plantae Page 2 
 

เน่ืองจากบรรพบรุุษของพชืเดมิเจรญิอยู่ในน า้ เมือ่ขึ้นมาอยู่บนบกย่อมเผชญิกบัปญัหาการสูญเสยีน า้ออกจากเซลล์

สู่บรรยากาศได ้ดงันัน้ บรรพบรุุษของพชืจงึตอ้งปรบัตวัโดยการสรา้งสารจ าพวกไขมนัมาเคลอืบ เน้ือเยื่อชัน้ผิว  (epidermis) 

ดา้นทีส่มัผสักบัอากาศ  เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้ า้ระเหยออกจากเซลลสู่์บรรยากาศไดง้า่ย  ช ัน้ไขมนัน้ี เรยีก ควิตเิคลิ (cuticle) 

(รูปที ่2 ก) อย่างไรกต็าม คิวตเิคิลทีเ่น้ือเยือ่ช ัน้ผวิน้ีไมไ่ดม้คีวามหนาสม า่เสมอ บางบรเิวณอาจเป็นเพยีงช ัน้บางๆ  และมช่ีอง

เปิดทีเ่น้ือเยือ่ช ัน้ผวิทีเ่รยีกว่า ปากใบ (stoma) (รูปที ่2 ข) ซึง่เป็นช่องทางทีพ่ชืใชน้ าแกส๊คารบ์อนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศ

เขา้สู่ภายในพชืเพือ่ใชใ้นการสงัเคราะหด์ว้ยแสง  ปากใบน้ีพบไดท้ ัง้ในล  าตน้และใบ  แต่มกัพบมากทีใ่บ  ปากใบยงัสามารถ

ควบคุมการเปิดปิดไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงรูปร่างของเซลลคุ์ม  2 เซลล ์ทีข่นาบรูปากใบ  (รูปที่ 2 ค) เพือ่ช่วยรกัษาสมดุล

ระหว่างการน าแกส๊คารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้สู่ตน้พชืกบัการลดการสูญเสยีน า้ผ่านปากใบ  

ส่วนการปรบัตวัดา้นโครงสรา้งของพชื จะมกีารแบง่หนา้ทีข่องอวยัวะต่างๆ ไปเป็นรากเพือ่เสาะหาน า้และธาตอุาหาร  

ล าตน้ทีชู่กิ่งกา้นและใบใหไ้ดร้บัแสง และใบทีท่  าหนา้สงัเคราะหด์ว้ยแสง โดยมเีน้ือเยือ่ท่อล  าเลยีงท าหนา้ทีล่  าเลยีงน า้และธาตุ

อาหารจากรากไปสู่ใบ และน าสารอาหารทีส่รา้งไดจ้ากใบไปยงัส่วนต่างๆ ของพชื (รูปที ่2 ง)  

การปรบัตวัทีส่  าคญั  คือ การปรบัตวัของโครงสรา้งทีเ่กี่ยวกบัการสบืพนัธุแ์ละการกระจายพนัธุ์  เซลลส์บืพนัธุข์อง

พชืจะถกูสรา้งและเจรญิอยู่ภายในอบัเซลลส์บืพนัธุบ์นตน้ แกมีโทไฟต์ (gametophyte) ซึง่ท  าใหเ้ซลลส์บืพนัธุไ์ดร้บัการ

ปกป้องจากการขาดน า้และอาหารจนกว่าพชืพรอ้มทีจ่ะผสมพนัธุ์  จงึปลอ่ยเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูอ้อกมาจากอบัเซลลส์บืพนัธุ ์  

การปรบัตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสบืพนัธุอ์กีประการหน่ึง  คือการลดการพึง่พาน า้ทีเ่ป็นตวักลางส าหรบัการเคลือ่นทีข่องเซลล์

สบืพนัธุเ์พศผูจ้ากอบัเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูไ้ปยงัเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยีทีเ่จรญิอยู่ในอบัเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยี  พชืบางกลุม่ เช่น 

มอส เฟิรน์ เซลลส์บืพนัธุเ์พศผูย้งัมีแฟลกเจลล่า  (flagella) และตอ้งอาศยัน า้ในการปฏสินธิ  ดงันัน้ พชืเหลา่น้ีจงึพบเจรญิ

อยู่ในถิน่ทีอ่ยู่ทีม่นี า้อยู่เสมอหรอือย่างนอ้ยมนี า้ในช่วงทีม่กีารผสมพนัธุ์  แต่กลุม่พชืสรา้งเมลด็  เช่น สน พชืดอก ไมต่อ้ง

พึง่พาน า้ในการปฏสินธอิกีต่อไป จงึท าใหส้ามารถเจรญิในพื้นทีท่ีห่่างจากแหลง่น า้ได ้(รูปที ่3 ก และ ข) 

ส่วนการปรบัตวัในดา้นการกระจายพนัธุน์ ัน้  ในกลุม่พชืทีก่ระจายพนัธุด์ว้ยสปอร์  ผนงัสปอรจ์ะมีสารสปอโรพอ

ลนิิน (sporopollenin) เคลอืบทีผ่วิเพือ่ป้องกนัการสูญเสยีน า้ขณะปลวิจาก ตน้สปอโรไฟต์ (sporophyte) ไปยงัถิน่ทีอ่ยู่

ใหมท่ีเ่หมาะสม  และสปอรเ์หลา่น้ีจงึจะเจรญิเป็นตน้แกมโีทไฟตต่์อไป  ส าหรบัพชืสรา้งเมลด็นัน้  เมลด็ซึง่มเีอม็บรโิออยู่

ภายในจะไดร้บัการปกป้องดว้ยเปลอืกหุม้เมลด็จากสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม เช่น ความแหง้แลง้ หรอืจากการกดักนิของ

สตัวต่์างๆ เมือ่เมลด็ตกลงไปในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมจงึงอกและเจรญิเป็นตน้สปอโรไฟตต่์อไป (รูปที ่3 ค และ ง) 

การปรบัตวัของบรรพบรุุษพชืและพชืทีว่วิฒันาการต่อๆ  มาดงัทีก่ลา่วมานัน้  เป็นตวัอย่างทีแ่สดงการปรบัตวัเพยีง

บางลกัษณะเท่านัน้ พชืยงัมกีารปรบัตวัในอกีหลาย  ลกัษณะจนสามารถขึ้นมาเจรญิบนบกได  ้นกัเรยีนคิดว่าพชืมกีารปรบัตวั

ดา้นใดอกีบา้ง? 
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การจดัหมวดหมู่พชืในอาณาจกัรพชื  

ปจัจบุนั มพีชืทีไ่ดร้บัการคน้พบและตัง้ชื่อแลว้ไมน่อ้ยกว่า  250,000 ชนิด การทีจ่ะเรยีนรูพ้ชืท ัง้หมดไมอ่าจท าได ้

โดยงา่ย แต่อย่างไรกต็าม ยงัมศีาสตรท์ีช่่วยใหเ้ราสามารถท าความเขา้ใจธรรมชาตไิดง้า่ยขึ้น  นัน่คือ อนุกรมวธิานพชื  ซึง่เป็น

ศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหมวดหมูพ่ชืโดยใชล้กัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั  การตัง้ชื่อหมวดหมูต่ามกฎเกณฑท์ีย่อมรบั  และการ

สรา้ง “กญุแจ” หรอื คีย ์(Key) เพือ่ใชใ้นการตรวจหาหมวดหมูแ่ละชื่อของพชืทีส่นใจหรอืไมเ่คยรูจ้กัมาก่อน 

การจดัหมวดหมูส่ิง่มชีวีติในอาณาจกัรพชื  (Kingdom Plantae) ในบทเรยีนน้ี  เป็นการผสมผสานจากหลายๆ  

แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดของ Kenrick & Crane (1997), Pryer et al. (2004) , Shaw & Renzaglia (2004), 

Angiosperm Phylogeny Group (2009) และ Christenhusz et al. (2011) สิง่ทีต่อ้งตระหนกัอย่างยิง่ส  าหรบัการจดั

หมวดหมูพ่ชืทีน่ าเสนอในบทเรยีนน้ี  คือ เป็นการจดัหมวดหมูอ่ย่างหยาบๆ  ทีร่วมพชืหลายๆ  ชัน้ (Class) ไวใ้นช ัน้เดยีวกนั  

และการก าหนดระดบั  (Rank) ของแต่ละกลุม่อาจแตกต่างไปจากทีป่รากฏในต าราหรอืหนงัสอืหรอืแมแ้ต่บทความวจิยัอื่นๆ  

พอสมควร อย่างไรกต็าม  การจดัหมวดหมูเ่ช่นน้ียงัคงครอบคลุมทกุกลุม่ในอาณาจกัรพชื  (รูปที่ 4) ซึง่จะกลา่วถงึพอสงัเขป  

ดงัต่อไปน้ี 

 

ดิวชินัมาแคนทโิอไฟตา (Division Marchantiophyta)  

พชืในดวิชินัน้ี  รูจ้กักนัท ัว่ไปในชื่อของ ลเิวอรเ์วริต์  (liverwort) ทัว่โลกมปีระมาณ  9,000 ชนิด มกัพบขึ้นตาม

พื้นดนิ กอ้นหนิ ล าตน้พชือื่น หรอืแมแ้ต่ใบของพชือื่น  ลเิวอรเ์วริต์ยงัไมม่รีาก  ล าตน้และใบ ตน้ทีพ่บท ัว่ไปเป็นตน้ในระยะ  

แกมโีทไฟตท์ีม่ลีกัษณะเป็นแบบ ทลัลสั (thallus) คือ มลีกัษณะเป็นแผ่นแบน  (รูปที่ 5 ก) หรอืเป็นตน้แบบลฟิฟี (leafy) 

(รูปที่ 5 ข) คือ มลีกัษณะทีม่สี่วนคลา้ยใบเรยีงรอบส่วนคลา้ยตน้  โดยส่วนคลา้ยใบมกีารบดิตวัใหอ้ยู่ในระนาบเดยีวกนั  

ลกัษณะทีโ่ดดเด่นประการหน่ึงของแกมโีทไฟตล์เิวอรเ์วริต์  คือ มหียดน า้มนัภายในเซลล์  (รูปที่ 5 ค) ซึง่มรูีปร่างแตกต่างกนั

ไป แกมโีทไฟตเ์ป็นช่วงทีม่อีายุยนืยาว  เมือ่ถงึเวลาทีเ่หมาะสม  จะสรา้งอบัเซลลส์บืพนัธุซ์ึง่จะสรา้งเซลลส์บืพนัธุอ์ยู่ภายใน  

(รูปที ่5 ง – จ)  

ตน้สปอโรไฟต ์(รูปที ่5 ฉ) เกดิขึ้นหลงัจากการปฏสินธขิองเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูก้บัเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยี  และเจรญิ

อยู่ภายในอบัเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยีบนตน้แกมโีทไฟต์  โดยไดร้บัอาหารจากตน้แกมโีทไฟตต์ลอดการพฒันา  ตน้สปอโรไฟต์ 

ลเิวอรเ์วริต์มลีกัษณะคลา้ยๆ  กนั สามารถแบง่ไดเ้ป็น  3 ส่วน คือส่วนโคนทีฝ่งัอยู่ในตน้แกมโีทไฟต์  ถดัมาเป็นส่วนกา้นซึง่

อาจส ัน้หรอืยาวขึ้นกบัชนิดลเิวอรเ์วริต์  และส่วนปลายสุดคือ  แคปซูล (capsule) หรอือบัสปอรท์ีส่รา้งสปอรอ์ยู่ภายใน  เมือ่

ตน้สปอโรไฟตเ์จรญิเตม็ทีแ่ลว้  แคปซูลจะแตกออกตามยาวเป็น  4 แนว ท าใหเ้หน็มลีกัษณะเป็นกากบาท  เมือ่สปอรถ์กู

ปลดปลอ่ยออกจากแคปซูลแลว้  ตน้สปอโรไฟตจ์ะตายไป  ดงันัน้ ตน้สปอโรไฟตล์เิวอรเ์วริต์จงึมอีายุส ัน้มาก  ส่วนสปอรจ์ะ

เจรญิไปเป็นแกมโีทไฟตต่์อไป 
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รูปที่ 4 การจดัหมวดหมูข่องพชืตามสายววิฒันาการและลกัษณะร่วมในแต่ละกลุม่ 
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ดิวชินัแอนโทเซอโรโทไฟตา (Division Anthocerotophyta)  

พชืในดวิชินัน้ี รูจ้กักนัท ัว่ไปในชื่อของฮอรน์เวริต์ (hornwort) ทัว่โลกมปีระมาณ  120 ชนิด ฮอรน์เวริต์ยงัไมม่รีาก  

ลาeตน้และใบเช่นกนั ตน้ทีพ่บเป็นตน้ในระยะแกมโีทไฟตแ์ละมอีายุยนืเช่นเดยีวกบัลเิวอรเ์วริต์  มลีกัษณะเป็นแผ่นแบนหรอื

เป็นแบบทลัลสั  (รูปที่ 6 ก) ฮอรน์เวริต์ส่วนมากมกัพบขึ้นตามพื้นดนิหรอืกอ้นหนิ  มบีางสกลุทีพ่บขึ้นบนลาตน้พชือื่น  

ลกัษณะเด่นของตน้แกมโีทไฟตฮ์อรน์เวริต์คือ แต่ละเซลลม์ ีคลอโรพลาสตเ์พยีง 1 อนั (รูปที ่6 ข)  

ตน้สปอโรไฟตฮ์อรน์เวริต์เจรญิอยู่บนตน้แกมโีทไฟตแ์ละไดร้บัอาหารจากตน้แกมโีทไฟตต์ลอดชวีติ  ส่วนประกอบ

ของตน้สปอโรไฟตอ์าจแบง่ได ้  2 ส่วน คือส่วนโคนทีฝ่งัอยู่ในตน้แกมโีทไฟต์  และส่วนแคปซูลทีม่รูีปร่างเป็นแท่งยาวและ

ภายในจะสรา้งสปอร์  แคปซูลน้ีจะเริ่มแตกทีป่ลายแยกเป็น  2 แฉกแลว้ไลล่งไปจนถงึโคนแคปซูล  (รูปที่ 6 ค) เมือ่สปอรถ์กู

ปลดปลอ่ยออกจากแคปซูลแลว้  ตน้สปอโรไฟตจ์ะตายไป  ดงันัน้ สปอโรไฟตฮ์อรน์เวริต์จงึมอีายุส ัน้มากเช่นกนั  ส่วนสปอร์

จะเจรญิเป็นแกมโีทไฟตต่์อไป 
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ดิวชินัไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)  

พชืในดวิชินัน้ี รูจ้กักนัท ัว่ไปในชื่อของมอส (moss) ทัว่โลกมปีระมาณ 10,000 ชนิด มอสยงัไมม่รีาก  ล าตน้ และใบ

เช่นกนั ตน้ทีพ่บเป็นตน้ในระยะแกมโีทไฟต์  ประกอบดว้ยส่วนคลา้ยตน้  มสี่วนคลา้ยใบเรยีงรอบส่วนคลา้ยตน้  (รูปที่ 7 ก) 

บรเิวณกลางแผ่นของส่วนคลา้ยใบมเีซลลซ์อ้นกนัหลายชัน้เซลล์  จงึดูคลา้ยเสน้กลางใบ  เรยีก คอสตา (costa) (รูปที่ 7 ข) 

ซึง่อาจยาวตลอดแผ่นใบหรอือาจส ัน้มากจนแทบสงัเกตไมเ่หน็เลยกไ็ด ้  แกมโีทไฟตเ์ป็นช่วงทีม่อีายุยนืเช่นเดยีวกบัลเิวอร์ -

เวริต์และฮอรน์เวริต์  

ส่วนสปอโรไฟตข์องมอสเจรญิอยู่บนตน้แกมโีทไฟต์  (รูปที่ 7 ค) และไดร้บัอาหารจากตน้แกมโีทไฟตต์ลอดชวีติ

เช่นเดยีวกนักบัสปอโรไฟตข์องลเิวอรเ์วริต์และฮอรน์เวริต์ ตน้สปอโรไฟตม์อสแบง่ออกเป็น 3 ส่วน (รูปที่ 7 ค) คือ ส่วนโคน

ทีฝ่งัอยู่ในตน้แกมโีทไฟต์  ส่วนกา้นซึง่อาจส ัน้หรอืยาวขึ้นกบัชนิดของมอสและส่วนแคปซูลหรอือบัสปอรท์ีส่รา้งสปอรอ์ยู่

ภายใน แคปซูลของมอสมฝีาปิด  (รูปที่ 7 ง) ซึง่จะหลุดออกเมือ่สปอโรไฟตเ์จรญิเตม็ที่  เมือ่ฝาปิดหลุดออกแลว้จะเหน็แผ่น

บางๆ เป็นซี่ๆ  เรยีกเพอรสิโทมทธี  (peristome teeth) (รูปที่ 7 จ) เรยีงตวัรอบช่องเปิด  แผ่นเพอรสิโทมทธีมจี  านวน  4-16 

แผ่นขึ้นกบัชนิดของมอส เมือ่สปอรถ์กูปลดปลอ่ยออกจากแคปซูลแลว้ สปอรจ์ะเจรญิเป็นแกมโีทไฟต์ ส่วนตน้สปอโรไฟตจ์ะ

ตายไป ดงันัน้ สปอโรไฟตข์องมอสจงึมอีายุส ัน้มากเช่นกนั 
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ดิวชินัไลโคโพดิโอไฟตา (Division Lycopodiophyta)  

พชืในดวิชินัน้ีประกอบดว้ยพชื  3 กลุม่ใหญ่ (รูปที่ 8 ก – ค) คือ (ก) ไลโคโพดิเอซี  (Lycopodiaceae) หรอืพชื

กลุม่สรอ้ยนางกรอง ชอ้งนางคลี ่(ข) ซีแลคจเินลเลซี (Selaginellaceae) หรอืพชืกลุม่ตนีตุก๊แก พ่อคา้ตเีมยี กนกนารี และ 

(ค) ไอโซอเิทซี (Isoetaceae) หรอืพชืกลุม่กระเทยีมน า้  รวมกนัแลว้มปีระมาณ  1,200 ชนิด พชืเหลา่น้ีใชส้ปอรใ์นการ

กระจายพนัธุเ์ช่นเดยีวกบัมอส ลเิวอรเ์วริต์ และฮอรน์เวริต์  

พชืในดวิชินัไลโคโพดโิอไฟตาและดวิชินัทีเ่หลอืซึง่จะไดก้ลา่วถงึในล  าดบัต่อไป  เป็นพชืทีม่รีาก  ล าตน้ และใบ (รูปที่ 

8 ง) มเีน้ือเยื้อท่อล  าเลยีงทีป่ระกอบดว้ยไซเลม็และโฟลเอม็  (รูปที่ 8 จ) มสีปอโรไฟตท์ีแ่ตกแขนง  เจรญิเป็นอสิระจากแกมี -

โทไฟตแ์ละเป็นตน้ทีพ่บเหน็โดยท ัว่ไป ส่วนแกมโีทไฟตม์ขีนาดเลก็และพบเหน็ไดย้าก ลกัษณะทีส่  าคญัของพชืในดวิชินัไลโค -

โพดโิอไฟตา  คือ สปอโรไฟตม์ใีบแบบ ไมโครฟิลล ์ (microphyll) กลา่วคือ แผ่นใบมเีสน้ใบเพยีง  1 เสน้ และไมแ่ตกแขนง  

(รูปที ่8 ง ภาพแทรก) อบัสปอรเ์ชื่อมตดิกบัใบหรอืกา้นใบ และอบัสปอรแ์ตกตามขวาง (รูปที ่8 ฉ) 
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ดิวชินัโมนิโลไฟตา (Division Monilophyta)  

พชืในดวิชินัน้ีและพชืในดวิชินัทีเ่หลอืซึง่จะกลา่วถงึในล  าดบัต่อไป  เป็นพชืทีม่ใีบแบบ เมกะฟิลล ์ (megaphyll) 

กลา่วคือ แผ่นใบมเีสน้ใบทีแ่ตกแขนง พชืในดวิชินัโมนิโลไฟทเ์ป็นพชืทีย่งัใชส้ปอรใ์นการกระจายพนัธุเ์ช่นเดยีวกนักบัพชืในดิ

วชินัไลโคโพดโิอไฟตา ลกัษณะร่วมของพชืในกลุม่น้ี  คือ โครงสรา้งของสเปิรม์  โครงสรา้งของเน้ือเยือ่ท่อล  าเลยีง  รวมท ัง้ผล

การวเิคราะหข์อ้มลูดเีอน็เอทีแ่สดงว่าพชืกลุม่น้ีมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนั ทัว่โลกมสีมาชกิประมาณ  11,500 ชนิด เราสามารถ

จ าแนกพชืในดวิชินัน้ีไดเ้ป็น 4 ช ัน้ (Class) ใหญ่ ๆ คือ 
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(ก) ชัน้ไซโลทอพซิดา  (Class Psilotopsida) ประกอบดว้ย  หวายทะนอย  (รูปที่ 9 ก) และเฟิรน์ รบิบนิ (รูปที่ 9 

ข – ค) มสีมาชกิประมาณ 100 ชนิด สปอโรไฟตข์องพชืในชัน้น้ีมกีารลดรูปของรากอย่างมาก กลา่วคือ ในเฟิรน์ รบิบนิมรีาก

ทีไ่มแ่ตกแขนงและไมม่ขีนรากเลย  (รูปที่ 9 ง) ส่วนในหวายทะนอย  รากไดล้ดรูปหายไป  (รูปที่ 9 จ) ส่วนทีเ่จรญิใตด้นิจงึมี

เพยีงล  าตน้ใตด้นิ  อกีท ัง้หวายทะนอยยงัมกีารลดรูปของใบจนมเีพยีงล  าตน้เท่านัน้  นอกจากน้ี  พชืท ัง้สองกลุม่ยงัมี

ลกัษณะร่วมอื่นอกี ไดแ้ก่ แกมโีทไฟตม์รูีปร่างเป็นแท่ง  และเจรญิอยู่ใตผ้วิดนิ  (รูปที่ 9 ฉ) อบัสปอรเ์จรญิบนกิ่ง  (รูปที่ 9 ช) 

และอบัสปอรเ์ชื่อมกนั (รูปที ่9 ซ)  

(ข) ชัน้อคีวเิซทอพซิดา  (Class Equisetopsida) มพีชืเพยีง 1 วงศ์ 1 สกลุ คือ อคีวเิซทมั (Equisetum) หรอื

หญา้ถอดปลอ้ง (รูปที ่10 ก) ทัว่โลกมเีพยีง 15 ชนิด เท่านัน้ พชืในชัน้น้ีมขีอ้ปลอ้งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน  (รูปที่ 10 ข) มใีบและกิ่ง

เกดิรอบขอ้  ใบมลีกัษณะทีล่ดรูปมาก  (รูปที่ 10 ค) และมอีบัสปอรเ์กดิบนโครงสรา้งทีเ่รยีก  สปอแรงจโิอฟอร์  

(sporangiophore) ซึง่มกัอยู่รวมกนัเป็นกลุม่ทีป่ลายกิ่ง (รูปที ่10 ง) 

(ค) ชัน้มาแรตทอิอพซิดา  (Class Marattiopsida) เป็นเฟิรน์ทีม่ลีกัษณะมดัเน้ือเยือ่ท่อล  าเลยีงแบบ โพลไีซค

ลคิดิคไทโอสตลี (polycyclicdictyostele) และมกีลุม่อบัสปอรท์ีเ่ชื่อมกนัและเจรญิอยู่ทีผ่วิใบดา้นลา่ง  (รูปที่ 10 ฉ – ช) มี

ประมาณ 200 ชนิด (เช่น Angiopteris sp. รูปที ่10 จ) 
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(ง) ชัน้โพลโีพดิออพซิดา  (Class Polypodiopsida) หรอืกลุม่ทีเ่รยีกว่าเฟิรน์แท ้ เป็นเฟิรน์ทีอ่บัสปอรเ์จรญิมา

จากเซลลต์น้ก าเนิดเพยีง  1 เซลล ์และผนงัอบัสปอรม์คีวามหนาเพยีง  1 ช ัน้ ของเซลล์ (รูปที่ 11 ก) เฟิรน์แทเ้ป็นกลุม่ทีม่ี

ความหลากหลายมากทีสุ่ดในดวิชินัน้ี  โดยมปีระมาณ  11,000 ชนิดสามารถพบไดท้ ัง้ในน า้  บนบก และบนตน้ไม  ้มลีกัษณะ

วสิยัทีห่ลากหลาย  (รูปที่ 11 ข – ฉ) เฟิรน์แทจ้ะสรา้งอบัสปอรท์ีผ่วิใบดา้นลา่งเป็นกลุม่เรยีก  กลุม่อบัสปอรห์รอืซอรสั  

(sorus) ซอรสัมรูีปร่างหลากหลายแบบ (รูปที่ 11 ช – ฌ) และอาจมเียือ่บางๆ  (indusium) ปกคลุมกลุม่อบัสปอร์  (รูปที่ 11 

ญ) ผนงัอบัสปอรข์องเฟิรน์แทม้กัพบแถวของเซลลผ์นงัหนาทีเ่รยีกแอนนูลสั  (annulus) ซึง่อาจเรยีงตวัแตกต่างกนัไปตาม

กลุม่ของเฟิรน์ (รูปที ่11 ฎ – ฏ) 
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พชืสรา้งเมลด็  

พชืในกลุม่น้ีอกี  2 ดวิชินั คือ พชืเมลด็เปลอืยและพชืดอก  เป็นพชืสรา้งเมลด็และใชเ้มลด็ในการกระจายพนัธุ์  

เมลด็เป็นโครงสรา้งทีพ่ฒันามาจากออวลุ (ovule) ทีม่กีารปฏสินธขิองเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูแ้ละ 

เซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยี  (รูปที่ 12 ก – ข) โดยไมต่อ้งใชน้า้เป็นตวักลางในการน าเซลลส์บืพนัธุไ์ปพบกนั  พชืทีส่รา้ง

เมลด็น้ี ตน้ทีเ่หน็โดยท ัว่ไป  คือสปอโรไฟตท์ีม่กัมขีนาดใหญ่แขง็แรง  อายุยนื แต่แกมโีทไฟตม์ขีนาดเลก็มาก  ไดร้บัอาหาร

จากสปอโรไฟตแ์ละมอีายุส ัน้ สปอโรไฟตข์องพชืมเีมลด็สรา้งสปอร์  2 แบบ คือไมโครสปอร ์ (microspore) และเมกะสปอร ์ 

(megaspore)  
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ออวุลเป็นโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งเมกะสปอรใ์นพชื  ออวุล (รูปที่ 12 ค) ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ทีเ่รยีกว่า  

อนิทกิวิเมนต์ (integument) ซึง่จะห่อหุม้อบัเมกะสปอรเ์อาไวเ้กอืบท ัง้หมด  และเมกะสปอรท์ีส่รา้งขึ้นในออวุลน้ีจะเจรญิ

และพฒันาไปเป็นแกมโีทไฟตเ์พศเมยีอยู่ภายในออวุลนัน้เอง  (รูปที่ 12 ง – ช) และเมือ่แกมโีทไฟตเ์พศเมยีเจรญิเตม็ที่  จะ

สรา้งอบัเซลลส์บืพนัธุ ์(ยกเวน้ในพชืดอก) ซึง่สรา้งเซลลส์บืพนัธุเ์พศเมยีอยู่ภายใน (รูปที ่12 ซ – ญ) เมือ่พจิารณาตามน้ีแลว้  

พชืทีส่รา้งเมลด็จงึยงัคงสรา้งสปอรเ์ช่นเดยีวกนักบัพชืในดวิชินัทีก่ลา่วมาก่อนหนา้น้ีแลว้  เพยีงแต่ว่าเมกะสปอรท์ีส่รา้งขึ้นมี

การเจรญิไปเป็นแกมโีทไฟตอ์ยู่ภายในออวุลนัน่เอง  อน่ึง แกมโีทไฟตเ์พศเมยีของพชืดอก  มกีารเจรญิและพฒันาทีแ่ตกต่าง

ไปจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

สาหรบัโครงสรา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งไมโครสปอรน์ัน้  คือ อบัไมโครสปอร์ (รูปที่ 13 ก – ข) ซึง่จะสรา้งไมโคร  

สปอรอ์ยู่ภายใน  เพยีงแต่ในระยะน้ีอบัไมโครสปอรย์งัไมแ่ตก  ไมโครสปอรจ์งึตอ้งเจรญิไปเป็นแกมโีทไฟตเ์พศผูอ้ยู่ภายใน  

อบัไมโครสปอร ์เมือ่แกมโีทไฟตเ์จรญิเตม็ที่ จะสรา้งเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูโ้ดยไมม่กีารสรา้งอบัเซลลส์บืพนัธุ ์  (รูปที่ 13 ค – ฉ) 

แกมโีทไฟตเ์พศผูข้องพชืทีส่รา้งเมลด็น้ี  นิยมเรยีกว่า  เรณู (pollen) และบนผนงัเรณูจะมกีารสะสมของสารสปอโรพอลนิิน  

เพือ่ลดการสูญเสยีน า้ระหว่างทีเ่รณูเคลือ่นยา้ยจากอบัไมโครสปอรไ์ปยงัออวุล  การเคลือ่นยา้ยเรณูอาจใชล้ม  น า้ หรอืสตัว ์

เป็นพาหะ 
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ดิวชินัจมิโนสเปิรม์มี (Division Gymnospermae)  

พชืในดวิชินัน้ีมอีอวุลเจรญิอยู่บนใบทีเ่รยีกว่าเมกะสปอโรฟิลล ์ (megasporophyll) (รูปที่ 14 ก) หรอืบนกิ่ง (รูปที่ 

14 ข) ซึง่อาจเปลีย่นแปลงรูปร่างไปเป็นแผ่นเกลด็  (รูปที่ 14 ค) จงึเรยีกพชืกลุม่น้ีว่าพชืเมลด็เปลอืย  พชืกลุม่น้ีเป็นไมต้น้

เกอืบท ัง้หมด  ทัว่โลกมปีระมาณ  1,000 ชนิด บางชนิดมอีายุยนืไดก้ว่า  5,000 ปี บางชนิดมขีนาดใหญ่  อาจสูงไดถ้งึ  100 

เมตรและมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางลาตน้ไดถ้งึ 8 เมตร พชืเมลด็เปลอืยอาจแบง่ไดเ้ป็น 4 ช ัน้ คือ  

(ก) ชัน้ไซเคดอพซิดา (Class Cycadopsida) หรอืปรง เป็นไมต้น้ (รูปที่ 14 ง) มกีารเตบิโตทตุยิภมูิ  ดงันัน้ล  าตน้ 

จงึมคีวามกวา้งเพิม่ขึ้นในปีถดัๆ  ไป มใีบประกอบแบบขนนกหน่ึงช ัน้  และตน้สปอโรไฟตแ์ยกเพศ  กลา่วคือ มตีน้เพศผู  ้(รูป

ที ่14 จ) และตน้เพศเมยี ตน้เพศผูจ้ะสรา้งใบทีม่อีบัไมโครสปอรจ์  านวนมากทีใ่ตใ้บ  ส่วนตน้เพศเมยีจะสรา้งใบทีม่อีอวุลตดิ

อยู่ทีข่อบใบหรอืโคนใบ (รูปที ่14 ก) 

(ข) ชัน้กงิโกออพซิดา  (Class Ginkgoopsida) หรอืแปะกว๊ย  มเีพยีง 1 วงศ์ 1 สกลุ 1 ชนิดเท่านัน้ เป็นไมต้น้

ขนาดใหญ่ทีม่กีารเตบิโตทตุยิภมูิ  (รูปที่ 14 ฉ) ผลดัใบในฤดูหนาว  และเป็นตน้แยกเพศเช่นเดยีวกนักบัปรง  ใบเป็นใบเดี่ยว  

รูปร่างคลา้ยพดั  (รูปที่ 14 ช) ตน้เพศเมยีจะสรา้งกิ่งพเิศษซึง่มกีิ่งแขนงและใบเจรญิเป็นกระจกุ  ออวุลเจรญิอยู่ทีป่ลายกิ่ง

แขนง แต่ละกิ่งม ี2 ออวุล (รูปที ่14 ข และ ซ) 

(ค) ชัน้ไพนอพซิดา (Class Pinopsida) หรอืสนต่าง ๆ เป็นกลุม่ทีม่จีานวนชนิดมากทีสุ่ดและหลากหลายทีสุ่ดใน

บรรดาพชืเมลด็เปลอืยในปจัจบุนั  ส่วนใหญ่เป็นไมต้น้ทีม่กีารเตบิโตทตุยิภมูิ  (รูปที่ 15 ก – ข) และไมผ่ลดัใบในฤดูหนาว  

ลกัษณะร่วมทีส่  าคญัของพชืกลุม่น้ี คือ ออวุลเจรญิอยู่บนกิ่งทีเ่ปลีย่นแปลงรูปร่างไปเป็นแผ่นเกลด็  (รูปที่ 15 ค – ง) ซึง่บาง

ชนิดอาจเปลีย่นแปลงมากขึ้น ทาใหม้โีครงสรา้งซบัซอ้นขึ้น 

(ง) ชัน้นีทอพซิดา  (Class Gnetopsida) หรอืกลุม่มะเมือ่ย  ม ี 3 วงศ์ 3 สกลุ พชืเมลด็เปลอืยกลุม่น้ีมี

ลกัษณะร่วม 2 ลกัษณะ คือ ผนงัของเรณูเป็นร่อง-สนัตามแนวยาว (รูปที่ 15 ฉ – ช) และช่องเปิดทีห่วัทา้ยของเซลลเ์วสเซล

มรูีปร่างกลม  (รูปที่ 15 ซ) ตวัอย่างของพชืกลุม่น้ี  เช่น เหลยีง (รูปที่ 15 จ) ปีศาจทะเลทราย  (Welwitchia mirabilis 

Hook.f.) 
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ดิวชินัแมคโนลโิอไฟตา (Division Magnoliophyta)  

พชืในดวิชินัน้ี  คือ พชืดอก เป็นพชืทีม่จี  านวนชนิดมากทีสุ่ด  คือ มากกว่า 250,000 ชนิด สามารถพบไดแ้ทบทกุ

ทวปี และเป็นพชืทีม่นุษยใ์ชป้ระโยชนม์ากทีสุ่ด  ไมว่่าจะเป็นอาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ยารกัษาโรคและทีอ่ยู่อาศยั  ลกัษณะที่

ส  าคญัของพชืดอก  คือ มอีอวุลเจรญิอยู่ในโครงสรา้งทีเ่รยีกว่า คารเ์พล (carpel) (รูปที่ 16 ก – ข) ซึง่คารเ์พล คือ ใบทีม่ี

ออวุลเจรญิอยู่ทีผ่วิใบดา้นบนตามแนวขอบใบ แลว้ขอบใบพบัเขา้หากนั 

ตามแนวเสน้กลางใบและเชื่อมกนัตลอดแนวขอบใบ ท าใหเ้กดิเป็นช่องและมอีอวุลเจรญิอยู่ภายใน  นอกจากน้ี ยงัมี

ลกัษณะอื่นทีเ่ป็นลกัษณะร่วมของพชืดอกอกี เช่น มโีครงสรา้งทีเ่รยีกว่า ดอก (รูปที่ 16 ค – ง) มเีกสรเพศผูท้ีม่โีพรงอบัเรณู  

2 คู่ (รูปที ่16 จ) มผีลห่อหุม้เมลด็ มเีอนโดสเปิรม์ (รูปที ่16 ฉ) และการปฏสินธคู่ิ พชืดอกอาจจ าแนกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  ได ้2 

กลุม่ คือ พชืใบเลี้ยงเดี่ยวและพชืใบเลี้ยงคู่ อย่างไรกต็าม ปจัจบุนัการจดัหมวดหมูพ่ชืดอกมคีวามซบัซอ้นมากกว่าน้ี  

ลกัษณะร่วมของพชืใบเลี้ยงเดี่ยว ไดแ้ก่ เอม็บรโิอมใีบเลี้ยงเพยีง 1 ใบ (รูปที่ 17 ก) แผ่นใบมลีกัษณะการเรยีงเสน้

ใบแบบขนาน  มมีดัเน้ือเยือ่ท่อล  าเลยีงกระจดักระจายจนไมส่ามารถระบบุรเิวณ ไสไ้ม ้ (pith) ได ้ (รูปที่ 17 ข) ไมม่เีน้ือเยือ่

เจรญิทตุยิภมูิ เรณูมกัพบช่องเปิด  1 ช่อง (รูปที่ 17 ค) ตวัอย่างพชืใบเลี้ยงเดี่ยว  เช่น ขา้ว ออ้ย มะพรา้ว ปาลม์ บอน 

หนา้ววั อะเมซอน พทุธรกัษา กลว้ย ขงิ ขา่ ดาหลา กลว้ยไม ้

ส่วนลกัษณะร่วมของพชืใบเลี้ยงคู่  ไดแ้ก่ เอม็บรโิอมใีบเลี้ยง  2 ใบ (รูปที่ 17 ง) แผ่นใบมกีารเรยีงเสน้ใบแบบ

ร่างแห มมีดัเน้ือเยือ่ท่อล  าเลยีงเรยีงเป็นระเบยีบรอบบรเิวณไสไ้ม ้(pith) มเีน้ือเยือ่เจรญิทตุยิภมูิ  (รูปที่ 17 จ – ฉ) เรณูมกัมี

ช่องเปิด 3 ช่อง (รูปที่ 17 ช) ตวัอย่างพชืใบเลี้ยงคู่  ไดแ้ก่ บวัหลวง เฟ่ืองฟ้า ถ ัว่ต่างๆ กหุลาบ ชบา มะมว่ง กระบองเพชร 

ล ัน่ทม ฝ้าย ทเุรยีน เงาะ มะเขอื กะเพรา สกั  

อน่ึง ลกัษณะบางประการทีพ่บในพชืใบเลี้ยงคู่  อาจพบในพชืใบเลี้ยงเดี่ยวได ้  ดงันัน้ ลกัษณะทีก่ลา่วไปนัน้  จงึเป็น

เพยีงแนวทางเบื้องตน้หากตอ้งการทราบกลุม่พชืดอกอย่างกวา้งๆ  และรวดเรว็  จากทีไ่ดก้ลา่วมา  จะเหน็ว่าอาณาจกัรพชืเป็น

อาณาจกัรของสิง่มชีวีติทีม่คีวามหลากหลายมากอาณาจกัรหน่ึง  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของพชืเพือ่ตอบสนองต่อ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปและเพือ่ใหส้ามารถสบืเผ่าพนัธุต่์อไปได ้

พชืแต่ละชนิดต่างกม็บีทบาททีแ่ตกต่างกนัไป  ทัง้ต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม  จงึไมส่ามารถกลา่วถงึไดท้ ัง้หมด  แต่

อาจกลา่วไดเ้พยีงการยกตวัอย่างใหเ้หน็ไดบ้า้ง  ความส าคญัของพชืต่อมนุษยน์ัน้  คือ เป็นปจัจยัสีท่ีส่  าคญัต่อการด ารงชวีติ  

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  ความส าคญัของพชืต่อสิง่แวดลอ้มนัน้มมีหาศาล  การอยู่รวมกนัของพชืตามถิน่อาศยัทีห่ลากหลาย  

ก่อใหเ้กดิสงัคมพชืทีห่ลากหลายดว้ยเช่นกนั  ท าใหส้ิง่มชีวีติชนิดอื่นๆ  สามารถใชป้ระโยชนจ์ากสงัคมพชืเหลา่นัน้  ทัง้ทีเ่ป็น

แหลง่อาหาร ทีห่ลบภยั และทีแ่พร่พนัธุ ์
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 ในภาวะปจัจบุนัทีส่งัคมมกีารตื่นตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มอย่างมาก  ไมว่่าจะเป็นภาวะโลกรอ้น  หรอื

สภาพภมูอิากาศแปรปรวน ท าใหห้นัมาใชป้ระโยชนจ์ากสงัคมพชืในระบบนิเวศต่างๆ  มากยิง่ขึ้น ดงัเช่น การใชร้ะบบนิเวศป่า

ชายเลน เพือ่ลดการกดัเซาะชายฝัง่  ลดความเสยีหายจากพายุทีม่ตีน้ก าเนิดในทะเลหรอืมหาสมทุร  รวมถงึเป็นแหลง่เพิม่

ผลผลติอื่นๆ ของทรพัยากรทางทะเล  การใชป้ระโยชนข์องระบบนิเวศป่าดบิเขาเพือ่เป็นแหลง่ดกัความชุ่มชื้นจากเมฆหมอก

ในอากาศ ลดการพงัทลายของดนิ  และเป็นแหลง่ตน้น า้ของแมน่ า้ส  าคญัของประเทศ  การใชร้ะบบนิเวศนข์องพชืแบบต่างๆ  

เพือ่เป็นแหลง่กกัเกบ็คารบ์อน ซึง่เป็นการเพิม่ตน้ทนุเพือ่การพฒันาประเทศต่อไป 
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