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อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
จุดประสงค์
1. ลักษณะสาคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชได้
2. การปรับตัวของพืชที่ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในถิ่นที่อยู่บนบกได้
3. ความแตกต่างที่สาคัญของพืชแต่ละกลุ่มได้
4. ความสาคัญของพืชต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
ในชีวติ ประจาวันของคนตัง้ แต่ต่นื เช้าจนกระทัง่ ถึงเวลาเข้านอนนัน้ จะเกี่ยวข้องกับพืชไม่ทางตรงก็ทางอ้อมตลอดทัง้
วัน ยกตัวอย่างเพียงแค่ช่วงเช้าก่อนออกจากบ้าน ชีวติ ก็เริ่มตัง้ แต่แปรงฟัน ล้างหน้า อาบนา้ แต่งกาย จนกระทัง่ รับประทาน
อาหารเช้า จะเกี่ยวข้องกับพืชมากมายหลายชนิดแล้ว เคยทราบหรือไม่ว่า สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ รียกว่า “พืช” มีลกั ษณะสาคัญอย่างไร
ในทางพฤกษศาสตร์ พืช หมายถึงสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์ทม่ี วี ฏั จักรชีวติ (life cycle) แบบสลับ (alternation of
generation) เซลล์มีผนังเซลล์ (cell wall) ทีม่ เี ซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ (รูปที่ 1 ก) มี พลาสติด (plastids) ทีม่ ี
คลอโรฟิ ลล์ เอ และ บี (chrorophyll a และ b) สาหรับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและให้ออกซิเจนเป็ นผลพลอยได้ (รูปที่ 1 ข)
มีแป้ งเป็ นอาหารสะสม (รูปที่ 1 ค) และทีส่ าคัญคือมีระยะเอ็มบริโอ (embryo) ในวัฏจักรชีวติ เอ็มบริโอของพืช (รูปที่ 1 ง)
เป็ นต้น พืชขนาดเล็กประกอบด้วยราก ลาต้น และใบ ซึง่ จะเจริญต่อไปเป็ นต้นพืชนัน่ เอง
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เนื่องจากบรรพบุรุษของพืชเดิมเจริญอยู่ในนา้ เมือ่ ขึ้นมาอยู่บนบกย่อมเผชิญกับปัญหาการสูญเสียนา้ ออกจากเซลล์
สู่บรรยากาศได้ ดังนัน้ บรรพบุรุษของพืชจึงต้องปรับตัวโดยการสร้างสารจาพวกไขมันมาเคลือบ เนื้ อเยื่อชัน้ ผิว (epidermis)
ด้านทีส่ มั ผัสกับอากาศ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้นา้ ระเหยออกจากเซลล์สู่บรรยากาศได้งา่ ย ชัน้ ไขมันนี้ เรียก คิวติเคิล (cuticle)
(รูปที่ 2 ก) อย่างไรก็ตาม คิวติเคิลทีเ่ นื้อเยือ่ ชัน้ ผิวนี้ไม่ได้มคี วามหนาสมา่ เสมอ บางบริเวณอาจเป็ นเพียงชัน้ บางๆ และมีช่อง
เปิ ดทีเ่ นื้อเยือ่ ชัน้ ผิวทีเ่ รียกว่า ปากใบ (stoma) (รูปที่ 2 ข) ซึง่ เป็ นช่องทางทีพ่ ชื ใช้นาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ
เข้าสู่ภายในพืชเพือ่ ใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ปากใบนี้พบได้ทงั้ ในลาต้นและใบ แต่มกั พบมากทีใ่ บ ปากใบยังสามารถ
ควบคุมการเปิ ดปิ ดได้โดยการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของเซลล์คุม 2 เซลล์ ทีข่ นาบรูปากใบ (รูปที่ 2 ค) เพือ่ ช่วยรักษาสมดุล
ระหว่างการนาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ตน้ พืชกับการลดการสูญเสียนา้ ผ่านปากใบ
ส่วนการปรับตัวด้านโครงสร้างของพืช จะมีการแบ่งหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ ไปเป็ นรากเพือ่ เสาะหานา้ และธาตุอาหาร
ลาต้นทีช่ ูก่งิ ก้านและใบให้ได้รบั แสง และใบทีท่ าหน้าสังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยมีเนื้อเยือ่ ท่อลาเลียงทาหน้าทีล่ าเลียงนา้ และธาตุ
อาหารจากรากไปสู่ใบ และนาสารอาหารทีส่ ร้างได้จากใบไปยังส่วนต่างๆ ของพืช (รูปที่ 2 ง)
การปรับตัวทีส่ าคัญ คือ การปรับตัวของโครงสร้างทีเ่ กี่ยวกับการสืบพันธุแ์ ละการกระจายพันธุ ์ เซลล์สบื พันธุข์ อง
พืชจะถูกสร้างและเจริญอยู่ภายในอับเซลล์สบื พันธุบ์ นต้น แกมีโทไฟต์ (gametophyte) ซึง่ ทาให้เซลล์สบื พันธุไ์ ด้รบั การ
ปกป้ องจากการขาดนา้ และอาหารจนกว่าพืชพร้อมทีจ่ ะผสมพันธุ ์ จึงปล่อยเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูอ้ อกมาจากอับเซลล์สบื พันธุ ์
การปรับตัวทีเ่ กี่ยวข้องกับการสืบพันธุอ์ กี ประการหนึ่ง คือการลดการพึง่ พานา้ ทีเ่ ป็ นตัวกลางสาหรับการเคลือ่ นทีข่ องเซลล์
สืบพันธุเ์ พศผูจ้ ากอับเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูไ้ ปยังเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมียทีเ่ จริญอยู่ในอับเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมีย พืชบางกลุม่ เช่น
มอส เฟิ รน์ เซลล์สบื พันธุเ์ พศผูย้ งั มี แฟลกเจลล่า (flagella) และต้องอาศัยนา้ ในการปฏิสนธิ ดังนัน้ พืชเหล่านี้จงึ พบเจริญ
อยู่ในถิน่ ทีอ่ ยู่ทม่ี นี า้ อยู่เสมอหรืออย่างน้อยมีนา้ ในช่วงทีม่ กี ารผสมพันธุ ์ แต่กลุม่ พืชสร้างเมล็ด เช่น สน พืชดอก ไม่ตอ้ ง
พึง่ พานา้ ในการปฏิสนธิอกี ต่อไป จึงทาให้สามารถเจริญในพื้นทีท่ ห่ี ่างจากแหล่งนา้ ได้ (รูปที่ 3 ก และ ข)
ส่วนการปรับตัวในด้านการกระจายพันธุน์ นั้ ในกลุม่ พืชทีก่ ระจายพันธุด์ ว้ ยสปอร์ ผนังสปอร์จะมี สารสปอโรพอ
ลินิน (sporopollenin) เคลือบทีผ่ วิ เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียนา้ ขณะปลิวจาก ต้นสปอโรไฟต์ (sporophyte) ไปยังถิน่ ทีอ่ ยู่
ใหม่ทเ่ี หมาะสม และสปอร์เหล่านี้จงึ จะเจริญเป็ นต้นแกมีโทไฟต์ต่อไป สาหรับพืชสร้างเมล็ดนัน้ เมล็ดซึง่ มีเอ็มบริโออยู่
ภายในจะได้รบั การปกป้ องด้วยเปลือกหุม้ เมล็ดจากสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง หรือจากการกัดกินของ
สัตว์ต่างๆ เมือ่ เมล็ดตกลงไปในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจึงงอกและเจริญเป็ นต้นสปอโรไฟต์ต่อไป (รูปที่ 3 ค และ ง)
การปรับตัวของบรรพบุรุษพืชและพืชทีว่ วิ ฒั นาการต่อๆ มาดังทีก่ ล่าวมานัน้ เป็ นตัวอย่างทีแ่ สดงการปรับตัวเพียง
บางลักษณะเท่านัน้ พืชยังมีการปรับตัวในอีกหลาย ลักษณะจนสามารถขึ้นมาเจริญบนบกได้ นักเรียนคิดว่าพืชมีการปรับตัว
ด้านใดอีกบ้าง?
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การจัดหมวดหมู่พชื ในอาณาจักรพืช
ปัจจุบนั มีพชื ทีไ่ ด้รบั การค้นพบและตัง้ ชื่อแล้วไม่นอ้ ยกว่า 250,000 ชนิด การทีจ่ ะเรียนรูพ้ ชื ทัง้ หมดไม่อาจทาได้
โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีศาสตร์ทช่ี ่วยให้เราสามารถทาความเข้าใจธรรมชาติได้งา่ ยขึ้น นัน่ คือ อนุกรมวิธานพืช ซึง่ เป็ น
ศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมูพ่ ชื โดยใช้ลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน การตัง้ ชื่อหมวดหมูต่ ามกฎเกณฑ์ทย่ี อมรับ และการ
สร้าง “กุญแจ” หรือ คีย ์ (Key) เพือ่ ใช้ในการตรวจหาหมวดหมูแ่ ละชื่อของพืชทีส่ นใจหรือไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน
การจัดหมวดหมูส่ ง่ิ มีชวี ติ ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ในบทเรียนนี้ เป็ นการผสมผสานจากหลายๆ
แนวคิด ได้แก่ แนวคิดของ Kenrick & Crane (1997), Pryer et al. (2004) , Shaw & Renzaglia (2004),
Angiosperm Phylogeny Group (2009) และ Christenhusz et al. (2011) สิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักอย่างยิง่ สาหรับการจัด
หมวดหมูพ่ ชื ทีน่ าเสนอในบทเรียนนี้ คือ เป็ นการจัดหมวดหมูอ่ ย่างหยาบๆ ทีร่ วมพืชหลายๆ ชัน้ (Class) ไว้ในชัน้ เดียวกัน
และการกาหนดระดับ (Rank) ของแต่ละกลุม่ อาจแตกต่างไปจากทีป่ รากฏในตาราหรือหนังสือหรือแม้แต่บทความวิจยั อื่นๆ
พอสมควร อย่างไรก็ตาม การจัดหมวดหมูเ่ ช่นนี้ยงั คงครอบคลุมทุกกลุม่ ในอาณาจักรพืช (รูปที่ 4) ซึง่ จะกล่าวถึงพอสังเขป
ดังต่อไปนี้

ดิวชิ นั มาแคนทิโอไฟตา (Division Marchantiophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้ รูจ้ กั กันทัว่ ไปในชื่อของ ลิเวอร์เวิรต์ (liverwort) ทัว่ โลกมีประมาณ 9,000 ชนิด มักพบขึ้นตาม
พื้นดิน ก้อนหิน ลาต้นพืชอื่น หรือแม้แต่ใบของพืชอื่น ลิเวอร์เวิรต์ ยังไม่มรี าก ลาต้นและใบ ต้นทีพ่ บทัว่ ไปเป็ นต้นในระยะ
แกมีโทไฟต์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแบบ ทัลลัส (thallus) คือ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบน (รูปที่ 5 ก) หรือเป็ นต้นแบบลิฟฟี (leafy)
(รูปที่ 5 ข) คือ มีลกั ษณะทีม่ สี ่วนคล้ายใบเรียงรอบส่วนคล้ายต้น โดยส่วนคล้ายใบมีการบิดตัวให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
ลักษณะทีโ่ ดดเด่นประการหนึ่งของแกมีโทไฟต์ลเิ วอร์เวิรต์ คือ มีหยดนา้ มันภายในเซลล์ (รูปที่ 5 ค) ซึง่ มีรูปร่างแตกต่างกัน
ไป แกมีโทไฟต์เป็ นช่วงทีม่ อี ายุยนื ยาว เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ หมาะสม จะสร้างอับเซลล์สบื พันธุซ์ ง่ึ จะสร้างเซลล์สบื พันธุอ์ ยู่ภายใน
(รูปที่ 5 ง – จ)
ต้นสปอโรไฟต์ (รูปที่ 5 ฉ) เกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิของเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูก้ บั เซลล์สบื พันธุเ์ พศเมีย และเจริญ
อยู่ภายในอับเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมียบนต้นแกมีโทไฟต์ โดยได้รบั อาหารจากต้นแกมีโทไฟต์ตลอดการพัฒนา ต้นสปอโรไฟต์
ลิเวอร์เวิรต์ มีลกั ษณะคล้ายๆ กัน สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ส่วน คือส่วนโคนทีฝ่ งั อยู่ในต้นแกมีโทไฟต์ ถัดมาเป็ นส่วนก้านซึง่
อาจสัน้ หรือยาวขึ้นกับชนิดลิเวอร์เวิรต์ และส่วนปลายสุดคือ แคปซูล (capsule) หรืออับสปอร์ทส่ี ร้างสปอร์อยู่ภายใน เมือ่
ต้นสปอโรไฟต์เจริญเต็มทีแ่ ล้ว แคปซูลจะแตกออกตามยาวเป็ น 4 แนว ทาให้เห็นมีลกั ษณะเป็ นกากบาท เมือ่ สปอร์ถกู
ปลดปล่อยออกจากแคปซูลแล้ว ต้นสปอโรไฟต์จะตายไป ดังนัน้ ต้นสปอโรไฟต์ลเิ วอร์เวิรต์ จึงมีอายุสนั้ มาก ส่วนสปอร์จะ
เจริญไปเป็ นแกมีโทไฟต์ต่อไป
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ดิวชิ นั แอนโทเซอโรโทไฟตา (Division Anthocerotophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้ รูจ้ กั กันทัว่ ไปในชื่อของฮอร์นเวิรต์ (hornwort) ทัว่ โลกมีประมาณ 120 ชนิด ฮอร์นเวิรต์ ยังไม่มรี าก
ลาeต้นและใบเช่นกัน ต้นทีพ่ บเป็ นต้นในระยะแกมีโทไฟต์และมีอายุยนื เช่นเดียวกับลิเวอร์เวิรต์ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบนหรือ
เป็ นแบบทัลลัส (รูปที่ 6 ก) ฮอร์นเวิรต์ ส่วนมากมักพบขึ้นตามพื้นดินหรือก้อนหิน มีบางสกุลทีพ่ บขึ้นบนลาต้นพืชอื่น
ลักษณะเด่นของต้นแกมีโทไฟต์ฮอร์นเวิรต์ คือ แต่ละเซลล์มี คลอโรพลาสต์เพียง 1 อัน (รูปที่ 6 ข)
ต้นสปอโรไฟต์ฮอร์นเวิรต์ เจริญอยู่บนต้นแกมีโทไฟต์และได้รบั อาหารจากต้นแกมีโทไฟต์ตลอดชีวติ ส่วนประกอบ
ของต้นสปอโรไฟต์อาจแบ่งได้ 2 ส่วน คือส่วนโคนทีฝ่ งั อยู่ในต้นแกมีโทไฟต์ และส่วนแคปซูลทีม่ รี ูปร่างเป็ นแท่งยาวและ
ภายในจะสร้างสปอร์ แคปซูลนี้จะเริ่มแตกทีป่ ลายแยกเป็ น 2 แฉกแล้วไล่ลงไปจนถึงโคนแคปซูล (รูปที่ 6 ค) เมือ่ สปอร์ถกู
ปลดปล่อยออกจากแคปซูลแล้ว ต้นสปอโรไฟต์จะตายไป ดังนัน้ สปอโรไฟต์ฮอร์นเวิรต์ จึงมีอายุสนั้ มากเช่นกัน ส่วนสปอร์
จะเจริญเป็ นแกมีโทไฟต์ต่อไป
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ดิวชิ นั ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้ รูจ้ กั กันทัว่ ไปในชื่อของมอส (moss) ทัว่ โลกมีประมาณ 10,000 ชนิด มอสยังไม่มรี าก ลาต้น และใบ
เช่นกัน ต้นทีพ่ บเป็ นต้นในระยะแกมีโทไฟต์ ประกอบด้วยส่วนคล้ายต้น มีส่วนคล้ายใบเรียงรอบส่วนคล้ายต้น (รูปที่ 7 ก)
บริเวณกลางแผ่นของส่วนคล้ายใบมีเซลล์ซอ้ นกันหลายชัน้ เซลล์ จึงดูคล้ายเส้นกลางใบ เรียก คอสตา (costa) (รูปที่ 7 ข)
ซึง่ อาจยาวตลอดแผ่นใบหรืออาจสัน้ มากจนแทบสังเกตไม่เห็นเลยก็ได้ แกมีโทไฟต์เป็ นช่วงทีม่ อี ายุยนื เช่นเดียวกับลิเวอร์ เวิรต์ และฮอร์นเวิรต์
ส่วนสปอโรไฟต์ของมอสเจริญอยู่บนต้นแกมีโทไฟต์ (รูปที่ 7 ค) และได้รบั อาหารจากต้นแกมีโทไฟต์ตลอดชีวติ
เช่นเดียวกันกับสปอโรไฟต์ของลิเวอร์เวิรต์ และฮอร์นเวิรต์ ต้นสปอโรไฟต์มอสแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน (รูปที่ 7 ค) คือ ส่วนโคน
ทีฝ่ งั อยู่ในต้นแกมีโทไฟต์ ส่วนก้านซึง่ อาจสัน้ หรือยาวขึ้นกับชนิดของมอสและส่วนแคปซูลหรืออับสปอร์ทส่ี ร้างสปอร์อยู่
ภายใน แคปซูลของมอสมีฝาปิ ด (รูปที่ 7 ง) ซึง่ จะหลุดออกเมือ่ สปอโรไฟต์เจริญเต็มที่ เมือ่ ฝาปิ ดหลุดออกแล้วจะเห็นแผ่น
บางๆ เป็ นซีๆ่ เรียกเพอริสโทมทีธ (peristome teeth) (รูปที่ 7 จ) เรียงตัวรอบช่องเปิ ด แผ่นเพอริสโทมทีธมีจานวน 4-16
แผ่นขึ้นกับชนิดของมอส เมือ่ สปอร์ถกู ปลดปล่อยออกจากแคปซูลแล้ว สปอร์จะเจริญเป็ นแกมีโทไฟต์ ส่วนต้นสปอโรไฟต์จะ
ตายไป ดังนัน้ สปอโรไฟต์ของมอสจึงมีอายุสนั้ มากเช่นกัน
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ดิวชิ นั ไลโคโพดิโอไฟตา (Division Lycopodiophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้ประกอบด้วยพืช 3 กลุม่ ใหญ่ (รูปที่ 8 ก – ค) คือ (ก) ไลโคโพดิเอซี (Lycopodiaceae) หรือพืช
กลุม่ สร้อยนางกรอง ช้องนางคลี่ (ข) ซีแลคจิเนลเลซี (Selaginellaceae) หรือพืชกลุม่ ตีนตุก๊ แก พ่อค้าตีเมีย กนกนารี และ
(ค) ไอโซอิเทซี (Isoetaceae) หรือพืชกลุม่ กระเทียมนา้ รวมกันแล้วมีประมาณ 1,200 ชนิด พืชเหล่านี้ใช้สปอร์ในการ
กระจายพันธุเ์ ช่นเดียวกับมอส ลิเวอร์เวิรต์ และฮอร์นเวิรต์
พืชในดิวชิ นั ไลโคโพดิโอไฟตาและดิวชิ นั ทีเ่ หลือซึง่ จะได้กล่าวถึงในลาดับต่อไป เป็ นพืชทีม่ รี าก ลาต้น และใบ (รูปที่
8 ง) มีเนื้อเยื้อท่อลาเลียงทีป่ ระกอบด้วยไซเล็มและโฟลเอ็ม (รูปที่ 8 จ) มีสปอโรไฟต์ทแ่ี ตกแขนง เจริญเป็ นอิสระจากแกมี โทไฟต์และเป็ นต้นทีพ่ บเห็นโดยทัว่ ไป ส่วนแกมีโทไฟต์มขี นาดเล็กและพบเห็นได้ยาก ลักษณะทีส่ าคัญของพืชในดิวชิ นั ไลโค โพดิโอไฟตา คือ สปอโรไฟต์มใี บแบบ ไมโครฟิ ลล์ (microphyll) กล่าวคือ แผ่นใบมีเส้นใบเพียง 1 เส้น และไม่แตกแขนง
(รูปที่ 8 ง ภาพแทรก) อับสปอร์เชื่อมติดกับใบหรือก้านใบ และอับสปอร์แตกตามขวาง (รูปที่ 8 ฉ)
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ดิวชิ นั โมนิ โลไฟตา (Division Monilophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้และพืชในดิวชิ นั ทีเ่ หลือซึง่ จะกล่าวถึงในลาดับต่อไป เป็ นพืชทีม่ ใี บแบบ เมกะฟิ ลล์ (megaphyll)
กล่าวคือ แผ่นใบมีเส้นใบทีแ่ ตกแขนง พืชในดิวชิ นั โมนิโลไฟท์เป็ นพืชทีย่ งั ใช้สปอร์ในการกระจายพันธุเ์ ช่นเดียวกันกับพืชในดิ
วิชนั ไลโคโพดิโอไฟตา ลักษณะร่วมของพืชในกลุม่ นี้ คือ โครงสร้างของสเปิ รม์ โครงสร้างของเนื้อเยือ่ ท่อลาเลียง รวมทัง้ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลดีเอ็นเอทีแ่ สดงว่าพืชกลุม่ นี้มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กัน ทัว่ โลกมีสมาชิกประมาณ 11,500 ชนิด เราสามารถ
จาแนกพืชในดิวชิ นั นี้ได้เป็ น 4 ชัน้ (Class) ใหญ่ ๆ คือ
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(ก) ชัน้ ไซโลทอพซิดา (Class Psilotopsida) ประกอบด้วย หวายทะนอย (รูปที่ 9 ก) และเฟิ รน์ ริบบิน (รูปที่ 9
ข – ค) มีสมาชิกประมาณ 100 ชนิด สปอโรไฟต์ของพืชในชัน้ นี้มกี ารลดรูปของรากอย่างมาก กล่าวคือ ในเฟิ รน์ ริบบินมีราก
ทีไ่ ม่แตกแขนงและไม่มขี นรากเลย (รูปที่ 9 ง) ส่วนในหวายทะนอย รากได้ลดรูปหายไป (รูปที่ 9 จ) ส่วนทีเ่ จริญใต้ดนิ จึงมี
เพียงลาต้นใต้ดนิ อีกทัง้ หวายทะนอยยังมีการลดรูปของใบจนมีเพียงลาต้นเท่านัน้

นอกจากนี้ พืชทัง้ สองกลุม่ ยังมี

ลักษณะร่วมอื่นอีก ได้แก่ แกมีโทไฟต์มรี ูปร่างเป็ นแท่ง และเจริญอยู่ใต้ผวิ ดิน (รูปที่ 9 ฉ) อับสปอร์เจริญบนกิ่ง (รูปที่ 9 ช)
และอับสปอร์เชื่อมกัน (รูปที่ 9 ซ)
(ข) ชัน้ อีควิเซทอพซิดา (Class Equisetopsida) มีพชื เพียง 1 วงศ์ 1 สกุล คือ อีควิเซทัม (Equisetum) หรือ
หญ้าถอดปล้อง (รูปที่ 10 ก) ทัว่ โลกมีเพียง 15 ชนิด เท่านัน้ พืชในชัน้ นี้มขี อ้ ปล้องทีเ่ ห็นได้ชดั เจน (รูปที่ 10 ข) มีใบและกิ่ง
เกิดรอบข้อ ใบมีลกั ษณะทีล่ ดรูปมาก

(รูปที่ 10 ค) และมีอบั สปอร์เกิดบนโครงสร้างทีเ่ รียก สปอแรงจิโอฟอร์

(sporangiophore) ซึง่ มักอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ ทีป่ ลายกิ่ง (รูปที่ 10 ง)
(ค) ชัน้ มาแรตทิออพซิดา (Class Marattiopsida) เป็ นเฟิ รน์ ทีม่ ลี กั ษณะมัดเนื้อเยือ่ ท่อลาเลียงแบบ โพลีไซค
ลิคดิคไทโอสตีล (polycyclicdictyostele) และมีกลุม่ อับสปอร์ทเ่ี ชื่อมกันและเจริญอยู่ทผ่ี วิ ใบด้านล่าง (รูปที่ 10 ฉ – ช) มี
ประมาณ 200 ชนิด (เช่น Angiopteris sp. รูปที่ 10 จ)
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(ง) ชัน้ โพลีโพดิออพซิดา (Class Polypodiopsida) หรือกลุม่ ทีเ่ รียกว่าเฟิ รน์ แท้ เป็ นเฟิ รน์ ทีอ่ บั สปอร์เจริญมา
จากเซลล์ตน้ กาเนิดเพียง 1 เซลล์ และผนังอับสปอร์มคี วามหนาเพียง 1 ชัน้ ของเซลล์ (รูปที่ 11 ก) เฟิ รน์ แท้เป็ นกลุม่ ทีม่ ี
ความหลากหลายมากทีส่ ุดในดิวชิ นั นี้ โดยมีประมาณ 11,000 ชนิดสามารถพบได้ทงั้ ในนา้ บนบก และบนต้นไม้ มีลกั ษณะ
วิสยั ทีห่ ลากหลาย (รูปที่ 11 ข – ฉ) เฟิ รน์ แท้จะสร้างอับสปอร์ทผ่ี วิ ใบด้านล่างเป็ นกลุม่ เรียก กลุม่ อับสปอร์หรือซอรัส
(sorus) ซอรัสมีรูปร่างหลากหลายแบบ (รูปที่ 11 ช – ฌ) และอาจมีเยือ่ บางๆ (indusium) ปกคลุมกลุม่ อับสปอร์ (รูปที่ 11
ญ) ผนังอับสปอร์ของเฟิ รน์ แท้มกั พบแถวของเซลล์ผนังหนาทีเ่ รียกแอนนู ลสั (annulus) ซึง่ อาจเรียงตัวแตกต่างกันไปตาม
กลุม่ ของเฟิ รน์ (รูปที่ 11 ฎ – ฏ)
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พืชสร้างเมล็ด
พืชในกลุม่ นี้อกี 2 ดิวชิ นั คือ พืชเมล็ดเปลือยและพืชดอก เป็ นพืชสร้างเมล็ดและใช้เมล็ดในการกระจายพันธุ ์
เมล็ดเป็ นโครงสร้างทีพ่ ฒั นามาจากออวุล (ovule) ทีม่ กี ารปฏิสนธิของเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูแ้ ละ
เซลล์สบื พันธุเ์ พศเมีย (รูปที่ 12 ก – ข) โดยไม่ตอ้ งใช้นา้ เป็ นตัวกลางในการนาเซลล์สบื พันธุไ์ ปพบกัน พืชทีส่ ร้าง
เมล็ดนี้ ต้นทีเ่ ห็นโดยทัว่ ไป คือสปอโรไฟต์ทม่ี กั มีขนาดใหญ่แข็งแรง อายุยนื แต่แกมีโทไฟต์มขี นาดเล็กมาก ได้รบั อาหาร
จากสปอโรไฟต์และมีอายุสนั้ สปอโรไฟต์ของพืชมีเมล็ดสร้างสปอร์ 2 แบบ คือไมโครสปอร์ (microspore) และเมกะสปอร์
(megaspore)
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ออวุลเป็ นโครงสร้างทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างเมกะสปอร์ในพืช ออวุล (รูปที่ 12 ค) ประกอบด้วยเนื้อเยือ่ ทีเ่ รียกว่า
อินทิกวิ เมนต์ (integument) ซึง่ จะห่อหุม้ อับเมกะสปอร์เอาไว้เกือบทัง้ หมด และเมกะสปอร์ทส่ี ร้างขึ้นในออวุลนี้จะเจริญ
และพัฒนาไปเป็ นแกมีโทไฟต์เพศเมียอยู่ภายในออวุลนัน้ เอง (รูปที่ 12 ง – ช) และเมือ่ แกมีโทไฟต์เพศเมียเจริญเต็มที่ จะ
สร้างอับเซลล์สบื พันธุ ์ (ยกเว้นในพืชดอก) ซึง่ สร้างเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมียอยู่ภายใน (รูปที่ 12 ซ – ญ) เมือ่ พิจารณาตามนี้แล้ว
พืชทีส่ ร้างเมล็ดจึงยังคงสร้างสปอร์เช่นเดียวกันกับพืชในดิวชิ นั ทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ว่าเมกะสปอร์ทส่ี ร้างขึ้นมี
การเจริญไปเป็ นแกมีโทไฟต์อยู่ภายในออวุลนัน่ เอง อนึ่ง แกมีโทไฟต์เพศเมียของพืชดอก มีการเจริญและพัฒนาทีแ่ ตกต่าง
ไปจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น
สาหรับโครงสร้างทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างไมโครสปอร์นนั้ คือ อับไมโครสปอร์ (รูปที่ 13 ก – ข) ซึง่ จะสร้างไมโคร
สปอร์อยู่ภายใน เพียงแต่ในระยะนี้อบั ไมโครสปอร์ยงั ไม่แตก ไมโครสปอร์จงึ ต้องเจริญไปเป็ นแกมีโทไฟต์เพศผูอ้ ยู่ภายใน
อับไมโครสปอร์ เมือ่ แกมีโทไฟต์เจริญเต็มที่ จะสร้างเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูโ้ ดยไม่มกี ารสร้างอับเซลล์สบื พันธุ ์ (รูปที่ 13 ค – ฉ)
แกมีโทไฟต์เพศผูข้ องพืชทีส่ ร้างเมล็ดนี้ นิยมเรียกว่า เรณู (pollen) และบนผนังเรณูจะมีการสะสมของสารสปอโรพอลินิน
เพือ่ ลดการสูญเสียนา้ ระหว่างทีเ่ รณูเคลือ่ นย้ายจากอับไมโครสปอร์ไปยังออวุล การเคลือ่ นย้ายเรณูอาจใช้ลม นา้ หรือสัตว์
เป็ นพาหะ
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ดิวชิ นั จิมโนสเปิ รม์ มี (Division Gymnospermae)
พืชในดิวชิ นั นี้มอี อวุลเจริญอยู่บนใบทีเ่ รียกว่าเมกะสปอโรฟิ ลล์ (megasporophyll) (รูปที่ 14 ก) หรือบนกิ่ง (รูปที่
14 ข) ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงรูปร่างไปเป็ นแผ่นเกล็ด (รูปที่ 14 ค) จึงเรียกพืชกลุม่ นี้ว่าพืชเมล็ดเปลือย พืชกลุม่ นี้เป็ นไม้ตน้
เกือบทัง้ หมด ทัว่ โลกมีประมาณ 1,000 ชนิด บางชนิดมีอายุยนื ได้กว่า 5,000 ปี บางชนิดมีขนาดใหญ่ อาจสูงได้ถงึ 100
เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นได้ถงึ 8 เมตร พืชเมล็ดเปลือยอาจแบ่งได้เป็ น 4 ชัน้ คือ
(ก) ชัน้ ไซเคดอพซิดา (Class Cycadopsida) หรือปรง เป็ นไม้ตน้ (รูปที่ 14 ง) มีการเติบโตทุตยิ ภูมิ ดังนัน้ ลาต้น
จึงมีความกว้างเพิม่ ขึ้นในปี ถดั ๆ ไป มีใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชัน้ และต้นสปอโรไฟต์แยกเพศ กล่าวคือ มีตน้ เพศผู ้ (รูป
ที่ 14 จ) และต้นเพศเมีย ต้นเพศผูจ้ ะสร้างใบทีม่ อี บั ไมโครสปอร์จานวนมากทีใ่ ต้ใบ ส่วนต้นเพศเมียจะสร้างใบทีม่ อี อวุลติด
อยู่ทข่ี อบใบหรือโคนใบ (รูปที่ 14 ก)
(ข) ชัน้ กิงโกออพซิดา (Class Ginkgoopsida) หรือแปะก๊วย มีเพียง 1 วงศ์ 1 สกุล 1 ชนิดเท่านัน้ เป็ นไม้ตน้
ขนาดใหญ่ทม่ี กี ารเติบโตทุตยิ ภูมิ (รูปที่ 14 ฉ) ผลัดใบในฤดูหนาว และเป็ นต้นแยกเพศเช่นเดียวกันกับปรง ใบเป็ นใบเดี่ยว
รูปร่างคล้ายพัด (รูปที่ 14 ช) ต้นเพศเมียจะสร้างกิ่งพิเศษซึง่ มีก่งิ แขนงและใบเจริญเป็ นกระจุก ออวุลเจริญอยู่ทป่ี ลายกิ่ง
แขนง แต่ละกิ่งมี 2 ออวุล (รูปที่ 14 ข และ ซ)
(ค) ชัน้ ไพนอพซิดา (Class Pinopsida) หรือสนต่าง ๆ เป็ นกลุม่ ทีม่ จี านวนชนิดมากทีส่ ุดและหลากหลายทีส่ ุดใน
บรรดาพืชเมล็ดเปลือยในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นไม้ตน้ ทีม่ กี ารเติบโตทุตยิ ภูมิ (รูปที่ 15 ก – ข) และไม่ผลัดใบในฤดูหนาว
ลักษณะร่วมทีส่ าคัญของพืชกลุม่ นี้ คือ ออวุลเจริญอยู่บนกิ่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงรูปร่างไปเป็ นแผ่นเกล็ด (รูปที่ 15 ค – ง) ซึง่ บาง
ชนิดอาจเปลีย่ นแปลงมากขึ้น ทาให้มโี ครงสร้างซับซ้อนขึ้น
(ง) ชัน้ นี ทอพซิดา (Class Gnetopsida) หรือกลุม่ มะเมือ่ ย มี 3 วงศ์ 3 สกุล พืชเมล็ดเปลือยกลุม่ นี้มี
ลักษณะร่วม 2 ลักษณะ คือ ผนังของเรณูเป็ นร่อง-สันตามแนวยาว (รูปที่ 15 ฉ – ช) และช่องเปิ ดทีห่ วั ท้ายของเซลล์เวสเซล
มีรูปร่างกลม (รูปที่ 15 ซ) ตัวอย่างของพืชกลุม่ นี้ เช่น เหลียง (รูปที่ 15 จ) ปี ศาจทะเลทราย (Welwitchia mirabilis
Hook.f.)
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ดิวชิ นั แมคโนลิโอไฟตา (Division Magnoliophyta)
พืชในดิวชิ นั นี้ คือ พืชดอก เป็ นพืชทีม่ จี านวนชนิดมากทีส่ ุด คือ มากกว่า 250,000 ชนิด สามารถพบได้แทบทุก
ทวีป และเป็ นพืชทีม่ นุษย์ใช้ประโยชน์มากทีส่ ุด ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและทีอ่ ยู่อาศัย ลักษณะที่
สาคัญของพืชดอก คือ มีออวุลเจริญอยู่ในโครงสร้างทีเ่ รียกว่า คาร์เพล (carpel) (รูปที่ 16 ก – ข) ซึง่ คาร์เพล คือ ใบทีม่ ี
ออวุลเจริญอยู่ทผ่ี วิ ใบด้านบนตามแนวขอบใบ แล้วขอบใบพับเข้าหากัน
ตามแนวเส้นกลางใบและเชื่อมกันตลอดแนวขอบใบ ทาให้เกิดเป็ นช่องและมีออวุลเจริญอยู่ภายใน นอกจากนี้ ยังมี
ลักษณะอื่นทีเ่ ป็ นลักษณะร่วมของพืชดอกอีก เช่น มีโครงสร้างทีเ่ รียกว่า ดอก (รูปที่ 16 ค – ง) มีเกสรเพศผูท้ ม่ี โี พรงอับเรณู
2 คู่ (รูปที่ 16 จ) มีผลห่อหุม้ เมล็ด มีเอนโดสเปิ รม์ (รูปที่ 16 ฉ) และการปฏิสนธิคู่ พืชดอกอาจจาแนกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 2
กลุม่ คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั การจัดหมวดหมูพ่ ชื ดอกมีความซับซ้อนมากกว่านี้
ลักษณะร่วมของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ เอ็มบริโอมีใบเลี้ยงเพียง 1 ใบ (รูปที่ 17 ก) แผ่นใบมีลกั ษณะการเรียงเส้น
ใบแบบขนาน มีมดั เนื้อเยือ่ ท่อลาเลียงกระจัดกระจายจนไม่สามารถระบุบริเวณ ไส้ไม้ (pith) ได้ (รูปที่ 17 ข) ไม่มเี นื้อเยือ่
เจริญทุตยิ ภูมิ เรณูมกั พบช่องเปิ ด 1 ช่อง (รูปที่ 17 ค) ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าว อ้อย มะพร้าว ปาล์ม บอน
หน้าวัว อะเมซอน พุทธรักษา กล้วย ขิง ข่า ดาหลา กล้วยไม้
ส่วนลักษณะร่วมของพืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ เอ็มบริโอมีใบเลี้ยง 2 ใบ (รูปที่ 17 ง) แผ่นใบมีการเรียงเส้นใบแบบ
ร่างแห มีมดั เนื้อเยือ่ ท่อลาเลียงเรียงเป็ นระเบียบรอบบริเวณไส้ไม้ (pith) มีเนื้อเยือ่ เจริญทุตยิ ภูมิ (รูปที่ 17 จ – ฉ) เรณูมกั มี
ช่องเปิ ด 3 ช่อง (รูปที่ 17 ช) ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ บัวหลวง เฟื่ องฟ้ า ถัว่ ต่างๆ กุหลาบ ชบา มะม่วง กระบองเพชร
ลันทม
่ ฝ้ าย ทุเรียน เงาะ มะเขือ กะเพรา สัก
อนึ่ง ลักษณะบางประการทีพ่ บในพืชใบเลี้ยงคู่ อาจพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้ ดังนัน้ ลักษณะทีก่ ล่าวไปนัน้ จึงเป็ น
เพียงแนวทางเบื้องต้นหากต้องการทราบกลุม่ พืชดอกอย่างกว้างๆ และรวดเร็ว จากทีไ่ ด้กล่าวมา จะเห็นว่าอาณาจักรพืชเป็ น
อาณาจักรของสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามหลากหลายมากอาณาจักรหนึ่ง

ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงวิวฒั นาการของพืชเพือ่ ตอบสนองต่อ

สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปและเพือ่ ให้สามารถสืบเผ่าพันธุต์ ่อไปได้
พืชแต่ละชนิดต่างก็มบี ทบาททีแ่ ตกต่างกันไป ทัง้ ต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม จึงไม่สามารถกล่าวถึงได้ทงั้ หมด แต่
อาจกล่าวได้เพียงการยกตัวอย่างให้เห็นได้บา้ ง ความสาคัญของพืชต่อมนุษย์นนั้ คือ เป็ นปัจจัยสีท่ ส่ี าคัญต่อการดารงชีวติ
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ความสาคัญของพืชต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ มีมหาศาล การอยู่รวมกันของพืชตามถิน่ อาศัยทีห่ ลากหลาย
ก่อให้เกิดสังคมพืชทีห่ ลากหลายด้วยเช่นกัน ทาให้สง่ิ มีชวี ติ ชนิดอื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสังคมพืชเหล่านัน้ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
แหล่งอาหาร ทีห่ ลบภัย และทีแ่ พร่พนั ธุ ์
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ในภาวะปัจจุบนั ทีส่ งั คมมีการตื่นตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นภาวะโลกร้อน หรือ
สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน ทาให้หนั มาใช้ประโยชน์จากสังคมพืชในระบบนิเวศต่างๆ มากยิง่ ขึ้น ดังเช่น การใช้ระบบนิเวศป่ า
ชายเลน เพือ่ ลดการกัดเซาะชายฝัง่ ลดความเสียหายจากพายุทม่ี ตี น้ กาเนิดในทะเลหรือมหาสมุทร รวมถึงเป็ นแหล่งเพิม่
ผลผลิตอื่นๆ ของทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศป่ าดิบเขาเพือ่ เป็ นแหล่งดักความชุ่มชื้นจากเมฆหมอก
ในอากาศ ลดการพังทลายของดิน และเป็ นแหล่งต้นนา้ ของแม่นา้ สาคัญของประเทศ การใช้ระบบนิเวศน์ของพืชแบบต่างๆ
เพือ่ เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ซึง่ เป็ นการเพิม่ ต้นทุนเพือ่ การพัฒนาประเทศต่อไป
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