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กระบวนการเจริญเติบโตของพชื ม ี3 
กระบวนการ คอื 
1. กระบวนการแบ่งเซลล์ 
2. กระบวนการขยายขนาดของเซลล์ 
3. กระบวนการเปลีย่นรูปร่างเซลล์ 
เพือ่ท าหน้าทีเ่ฉพาะ 
 

การเจริญเติบโตของพชื คอื การเพิม่จ านวนเซลล์และการ
ขยายขนาดของเซลล์ 

 



ส่วนประกอบของพชื 



 เมลด็และการงอก 
-  การเจริญเติบโตของพชืเร่ิมต้นเมื่อเมลด็ได้รับความช้ืนจากน า้  
 1. เมลด็ (seed) 
 



 เมลด็และการงอก 
1. เมลด็ (seed) 
 

1.1 เปลอืกเมลด็ (seed coat) 
    มรีอยแผล (cicatrix) และมรูีไมโคร
ไพล์ (micropyle) 

1.2 ใบเลีย้ง (cotyledon) 

ม ีendosperm ทีส่ะสมอาหาร 

1.3 Embryo ม ี3 ส่วน 

ยอดแรกเกดิ (plumule) 

ล าต้น (stem) 

รากแรกเกดิ (radicle) 



 เมลด็และการงอก 
2. การงอก (germination) 
 ปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อการงอกของเมลด็ 

1. น า้ (H2O) 
2. แก๊สออกซิเจน 

3. อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส 
 



 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื 
1. แสงแดด  ใชแ้สงในการสร้างอาหาร เรียกวา่ กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง (photosyntesis) 

2. อากาศ (แก๊สออกซิเจน) 
3. น ้า 
4. แร่ธาตุ  
ธาตุหลกั N , P , K , 

Ca , Mg , S 

ธาตุรอง Fe , Zn , Cu 



 ราก 

-  ระบบรากแก้ว  
 

-  ระบบรากฝอย 
 



ขนราก (root hair) 
-  คอื เซลล์พชืทีเ่ปลีย่นแปลงรูปร่างไปท าหน้าทีดู่ดน า้และเกลอืแร่ 
 



 หน้าที่ของราก 
1. รากสะสมอาหาร  

2. รากค า้จุน  



3. รากยดึเกาะ  

 หน้าที่ของราก 

4. รากสังเคราะห์แสง  



5. รากหายใจ  

 
 หน้าทีข่องราก 



ล าต้น (stem) 
ล าต้นใต้ดิน  ล าต้นเหนือดิน  

1. เนือ้เยื่อล าเลยีงน า้-เกลอืแร่ หรือ ไซเลม็ (xylem) 
ล าเลยีงจากรากไปสู่ล าต้น และส่วนต่าง ๆ ของพชื 

2. เนือ้เยื่อล าเลยีงอาหาร หรือโฟลเอม็ (phloem) 
ล าเลยีงจากใบหรือล าต้น หรือบริเวณทีม่ีการสร้างอาหาร 

ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพชื บริเวณทีม่ีการสะสมอาหาร  



หน้าที่ของล าต้น 

1. ล าต้นสะสมอาหาร  

2. ล าต้นสังเคราะห์แสง  



3. ล าต้นขยายพนัธ์ุ  

หน้าที่ของล าต้น 

4. ล าต้นเปลีย่นไปเป็นมือพนั  



ใบ  



ใบ  



ชนิดของใบ 
1. ใบเดี่ยว  

2. ใบประกอบ  



หน้าที่ของใบ 

1. สร้างอาหาร  

2. คายน า้  

3. หายใจ  



ดอก 



ชนิดของดอก 

1. ดอกสมบูรณ์  

2. ดอกไม่สมบูรณ์  



หน้าที่ของดอก 

1. ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร 

2. ท าหน้าทีผ่สมพนัธ์ุ 



ผล 

  ผล (fruit) คอืรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (mature ovary) 
รังไข่ดังกล่าวอาจเจริญเปลีย่นแปลงมาภายหลงัการปฏิสนธิ ซ่ึงจะ
มีเมลด็อยู่ภายในหรือเจริญมาโดยไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือ พาร์ที
โนคาร์ปี ( parthenocarpy) ผลประเภทหลงันีโ้ดยทัว่ไปจะไม่มี
เมลด็ เรียกว่า ผลพาร์ทีโนคาร์ปิก (parthenocarpic fruit)  



ส่วนประกอบของเมลด็ (Seed)  

1. Seed coat (เปลอืกหุ้มเมลด็)  

2. Endosperm (เอมโดสเปิร์ม)  

3. Embryo  



ปัจจัยส าหรับการเจริญเติบโตของพชื 

 
1. แสง  
2. ดิน  
3. น า้หรือความช้ืน 
4. อากาศและอุณหภูมิ 
  



แสง 

  พชืต้องใช้แสงแดดเป็นพลงังานใน  กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง (ปรุงอาหาร)  ถ้าไม่มีแสงแดด พชืปรุงอาหารไม่ได้  พชืกต้็องตาย
ไป  เราจะเห็นได้ว่า  พชืทีเ่ราปลูกในทีร่่ม เช่นปลูกไว้ริมหน้าต่างใน
บ้าน  จะเอนออกไปทางหน้าต่างเพือ่รับแสง พชืทีป่ลูกใต้พชืใหญ่  จะมี
ล าต้นสูงชะลูด  เพือ่ขึน้ไปรับแสงทีพ่ชืต้นใหญ่บัง  ในกระบวนการ
เจริญเติบโตของพชื  บางขั้นตอนกต้็องอาศัยแสงแดด  เช่น  ข้าวในช่วง
ที่ออกรวง และแก่จัด  การได้รับแสงแดด จะท าให้ข้าวสุกเร็วขึน้ 



ดิน 

  ประกอบด้วยแร่ธาตุของดิน ซ่ึงได้แก่ช้ินส่วนทีผุ่พงัของหิน
ประมาณ ๔๕% เป็นแหล่งทีธ่าตุอาหารต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพชื และสารอนิทรีย์ที่เน่าเป่ือย หรือฮิวมัสประมาณ 
๕% ส่วนประกอบทั้งสองนีไ้ม่ได้ผนึกติดกนัแน่นเป็นเนือ้เดียว แต่มี
ช่องว่างเลก็ๆ แทรกอยู่ทัว่ไปประมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาตรทั้งหมด 
และในช่องว่างเหล่านีมี้อากาศและน า้ขังอยู่อย่างละคร่ึง ในช่องว่าง
เหล่าน้ันเป็นแหล่งทีม่าส าหรับอากาศหายใจ และดูดดึงน า้ขึน้ไปสู่ล า
ต้นของรากพชื  



น ้าหรือความช้ืน 

  รากพชืต้องการน า้ในดนิเพือ่ละลายธาตุอาหารส าหรับรากทีจ่ะ
ดูดขึน้สู่ล าต้น เฉพาะส่วนทีเ่ป็นน า้ในดินทีข่ังอยู่ตามช่องว่างเลก็ๆ 
ในดินเท่าน้ันทีร่ากพชื สามารถดูดขึน้ไปใช้หล่อเลีย้งต้น และเพือ่ใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์แสง  



ความส าคญัของการให้น ้าพชื  

  เพือ่ให้พชืมีน า้ใช้อย่างเพยีงพอและทนัต่อความต้องการอยู่
ตลอดเวลาทีท่ าการเพาะปลูก ป้องกนั 

 ความเสียหายของพชืจากการขาดน า้และเพิม่ผลผลติ พชืไม่ชะงักการ
เจริญเติบโตจากการขาดน า้ และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพชื 
เน่ืองจากรากพชืจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารในรูปของสารละลาย ซ่ึง
จ าเป็นต้องใช้น า้เป็นตัวท าละลาย  



ชนิดของน ้าในดิน  

•  น า้อสิระ (Gravitational Water หรือ Free Water)  

•  น า้ซับ (Capillary Water)  

•  น า้เยือ่ (Hygroscopic Water)  



อากาศและอุณหภูม ิ

  อุณหภูมิของอากาศอยู่ภายใต้อทิธิพลของพลงังานแสงทีส่่องลงมา
เป็นส าคญั อุณหภูมิจะมีผลอทิธิพลต่อปฏิกริิยาทางชีวเคมีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการท างานของเอนไซม์ของส่ิงทีม่ีชีวติ 
อุณหภูมิสูงหรือต ่าเกนิไปจะมีผลท าให้ปฏิกริิยาของการท างานของ
เอน็ไซม์ลดลง ตราบใดทีเ่อนไซม์ยงัท างานอยู่ชีวติกย็งัคงด าเนินต่อไป
และจะตายในทีสุ่ดเม่ือเอนไซม์หยุดการท างาน ในพชืทัว่ไปอุณหภูมิสูง
กว่า 105-110 oF จะท าให้เอนไซม์แตกสลายลงได้ อุณหภูมิต ่าอาจจะไม่
ท าให้เอนไซม์เสียหายได้แต่จะท าให้การท างานของเอนไซม์ช้าลง พชื
บางชนิดยงัสามารถเจริญอยู่ได้ทีอุ่ณหภูมิต ่ากว่า 40 oF  


