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ลําตน (Stem) 

ลําตนจะแตกตางจากรากตรงท่ี มี   - ขอ (node) และ   - ปลอง (Internode)   - ยอด (Apical bud) 

นักเรียนคิดวาระหวางขอและปลองของพืชใบเล้ียงเดี่ยวกับใบเล้ียงคู พืชพวกใดที่เห็นขอปลองชัดเจน กวากัน เพราะเหตุใด 
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โครงสรางของลําตนจากปลายยอด 

แบงเปน 4 สวน 

 1. เนื้อเย่ือเจริญปลายยอด (Apical meristem) 

 2. ใบเร่ิมเกิด (Leaf primordium) 

 3. ใบออน (Young leaf)  

 4. ลําตนออน (Young stem) 
โครงสรางภาคตัดขวางของลําตน 
มี 3 ชั้น คลายกันกับราก คือ 

 1. ชั้นเอพิเดอรมิส (Epidermis) 

 2. ชั้นคอรเท็กซ (Cortex) 

 3. ชั้นสตีล (Stele) ประกอบดวย 

     - มัดทอลําเลียง (Vascular bundle) ไดแก           

      ไซเล็ม(Xylem) โฟลเอ็ม (Phloem) 

     - พิธ (Pith) 

 
หนาที่และชนิดของลําตน 

ลําตนแบงไดเปน 2 ชนิดตามตําแหนงที่อยูคือ ลําตนเหนือดิน(Aerial  stem) และ ลําตนใตดิน (Underground stem)  

ลําตนเหนือดิน จําแนกตามลักษณะของลําตนไดเปน 3 ชนิด 

1.  ตนไมใหญ(tree) หรือไมยืนตน  

2.  ตนไมพุม (shrub) 

3.  ตนไมลมลุก (herb) 

ลําตนเหนือดินของพืชหลายชนิดอาจเปล่ียนแปลงรูปรางไปทําหนาที่พิเศษ ซึ่งอาจจําแนกออกเปนชนิดตางๆดังตอไปนี้ 

 1. ครีพพิง สเต็ม (creeping stem) เปนลําตนที่ทอดหรือเล้ือยขนานไปตามผิวดินหรือน้ําทั้งนี้เพราะลําตนออนไมสามารถต้ัง

ตรงอยูไดตามขอมักมีรากงอกออกมาแลวแทงลงไปในดินเพื่อชวยยึดลําตนใหแนนอยูกับที่ได แขนงท่ีแยกไปตามพื้นดินหรือพื้นน้ํา

ดังกลาวนั้น เรียกวา stolon(สโตลอน) หรือ Runner (รันเนอร) ไดแก ผักบุง ผักกะเฉด ผักตบชวา แตงโม  

 ฟกทอง  และสเตอเบอร่ี 

 2. ไคลบบิง สเต็ม ( Climbing stem) เปนลําตนที่เล้ือยหรือไตขึ้นที่สูง พืชพวกนี้มักมีลําตนออนเชนเดียวกับพวกแรก แตถา

มีหลักหรือตนไมที่มีลําตนตรงอยูใกลๆ มันอาจจะไตขึ้น ที่สูงดวยวิธีตางๆดังนั้นจึงจําแนก climbing stem  ออกเปนชนิดตางๆตาม

ลักษณะของการไตไดดังนี้ 

 2.1 ทวินนิง สเต็ม (twining stem)  เปนลําตนที่ไตขึ้นที่สูงโดยใชลําตนพันหลักเปนเกลียวไป เชน ตนถ่ัว ตนบอระเพ็ด และ

เถาวัลยตางๆ  

 2.2  มือเกาะ (tendril stem) เปนลําตนที่ดัดแปลงไปเปนมือเกาะ(tendril) สําหรับพันหลักเพื่อไตขึ้นที่สูง สวนของเทนดริลจะ

บิดเปนเกลียวคลายลวดสปริงเพื่อใหยืดหยุนเม่ือลมพัดยอดเอนไปมา เทนดริลก็จะยืดและหดได เชน ตนองุน บวบ  น้ําเตา ฟกทอง 

แตงกวา  

****หมายเหตุ เทนดริลอาจจะเปนใบที่เปล่ียน มาก็ไดแตจะทราบวาเปนใบหรือลําตนนั้นตองศึกษาถึงตนกําเนิดและตําแหนงที่งอก

ออกมา เชน ถางอกออกตรงซอกใบก็แสดงวามาจากลําตน หรือถาหากมีลักษณะเปนขอปลองก็แสดงวา 

มาจากลําตนเหมือนกัน 

 2.3 รูท ไคลบบิง (root climbing) เปนลําตนที่ไตขึ้นที่สูงโดยใชรากที่งอกออกมาตามขอยึดกับหลักหรือตนไม เชน ตน

พริกไทย ตนพลู และพลูดาง  
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 2.4 หนาม (stem spine) เปนลําตนที่เปล่ียนแปลงไปเปนหนามรวมท้ังขอเก่ียว(hook) สําหรับไตขึ้นที่สูง และปองกัน

อันตรายไดดวย เชน เฟองฟา มะนาว มะกรูด พวกสมตางๆ ไผ และไมยราบ กุหลาบ ตนกระดังงา  

 *****หนามของพืชบางชนิดอาจเปล่ียนแปลงมาจากใบก็ได มีวิธีสังเกตุแบบเดียวกับเทนดริล  

ลําตนใตดิน (Undergroud stem)   สามารถจําแนกได 4 ชนิด 

 1. แงง หรือเหงา หรือ ไรโซม (Rhizome)  มักอยูขนานกับผิวดิน มีขอและปลองเห็นไดชัดเจน ตามขอมีใบที่เปล่ียนแปลง

มาเปนสีน้ําตาลใบนี้ไมมีคลอโรฟลมักเรียกวาใบเกล็ด หอหุมตาเอาไวภายใน ตาเหลานี้อาจแตกแขนงเปนลําตนที่อยูใตดินหรือ แตก

เปนใบเปนมัดขึ้นมาเหนือดิน ลําตนชนิดนี้ถามีการสะสมอาหารไวมากก็จะอวบอวนขึ้น เชน ขม้ิน ขิง ขา วาน สะระแหน  

 2. ทูเบอะ (Tuber) เปนลําตนใตดินที่เติบโตมาจากปลายไรโซม ประกอบดวยปลองประมาณ 3-4 ปลองเทานั้น ตามขอไมมี

ใบเกล็ดและราก มีอาหารสะสมอยูมากจึงทําใหอวบอวนกวาไรโซมตรงที่อยูของตาจะไมอวนขึ้นมาดวย จึงเห็นตาบุมลง เชน หัวมันฝร่ัง 

หัวมันมือเสือ มันกลอย   

 3. บัลบ (bulb) เปนลําตนที่ต้ังตรงอาจตั้งตรงพนดินขึ้นมาบางเปนลําตนเล็กๆมีปลองส้ันมากตามปลองมีใบเกล็ดหอหุมลํา

ตนเอาไวจนเห็นเปนหัวขึ้นมา อาหารจะสะสมในใบเกล็ด แตในลําตนจะไมมีอาหารสะสม ตอนลางของลําตนจะมีรากฝอย งอกออกมา

เปนเสนเล็กๆ เชน หัวหอม กระเทียม และพลับพลึง 

4. คอรม (Corm) เปนลําตนใตดินที่ต้ังตรงเหมือนกับ บัลบ แตจะมีอาหารละสมอยูในลําตน แทนที่จะสะสมไวในใบเกล็ด จึง

ทําใหลําตนอวนมากเห็นขอไดชัดเจนกวาบัลบ ตามขอมีใบเกล็ดบางๆมาหอหุม มีตางอกออกตามขอเปนใบสูอากาศ หรือเปนลําตนใต

ดินตอไป เชน เผือก ซอนกล่ินฝร่ัง    

  
การเจริญเติบโตข้ันที่2 ของลําตน (Secondary growth of stem) 
Secondary growth ของลําตนทาํใหได secondary  permanent  tissue  จากการแบงตัวของ secondary meristem ที่สําคัญคือ 

1.  Cambium  (vascular cambium)   ซึ่งมีลักษณะเปนแถบจึงเรียกวา  Fascicular  cambium  ซึ่งจะแบงตัวใหเนื้อเย่ือขาง

นอกเปน secondary  phloem  แบงตัวใหเนื้อเย่ือขางในเปน secondary xylem  และได  secondary  phloem   ดานนอก   vascular  

cambium   และจะได  secondary  xylem มากกวา  secondary  phloem   เชนเดียวกับในรากจึงทําใหลําตนของพืชใหญขึ้นเร่ือยๆ   

ในขณะท่ีมีการเกิด secondary  phloem นั้น   primary  phloem ที่เกิดขึ้นกอนที่อยูทางดานนอกก็จะถูกดันจนเซลลบุบสลาย  และใน

ที่สุดก็สูญหายไปเชนเดียวกับในราก 

สําหรับเนื้อเย่ือของ  secondary  xylem   และ secondary  phloem    ก็มีลักษณะรูปรางคลายเดิมแตมี parenchyma  บาง

กลุมจะทําหนาที่ลําเลียงน้ําหรืออาหารออกทางดานขางเรียกวา  xylem  ray   หรือ  phloem  ray   

ในพืชบางชนิด  parenchyma    ที่อยูระหวาง  vascular  bundle  ที่เรียกวา  pith  ray   นั้นจะแปรสภาพกลับมีคุณสมบัติ

เปนเนื้อเย่ือเจริญใหมกลายเปน cambium  และเรียก  cambium  ที่อยูระหวางกลุมของ  vascular  bundle  นี้วา  Interfascicular  

cambium   ซึ่งจะเช่ือมตอระหวาง  fascicular  cambium  อีกทีหนึ่งทําให cambium ตอกันเปนวงรอบลําตน  แตพืชบางชนิดก็ไมเกิด  

interfascicular  cambium 

 การแบงเซลลของ  vascular  cambium   จะสงผลให xylem หนามาก  ดันเขาสูใจกลางของลําตนทําใหลําตนสวนของ pith  

หายไป  เรียกเนื้อเย่ือต้ังแต  secondary  xylem  จนถึงแกนในสุดของลําตนวา   เนื้อไม(wood)   

 พืชที่มีอายุมากๆและมีการแบงเซลลของ vascular  cambium เพื่อใหเกิด secondary   xylem     ซึ่งจะดันให  parenchyma  

ของ  pith  สลายไปและดัน  primary  xylem  ใหมาอยูตรงกลางลําตน  primary  xylem  เหลานั้นก็จะมีสารอินทรียพวก  เรซิน(resin)  

แทนนิน(tannin)  มาสะสมทําใหมองดูสีเขมกวาสวนอื่นๆ  ทอของ  xylem ก็จะถูกสารที่สะสมมาอุดตันทอไมสามารถลําเลียงน้ําและแร

ธาตุไดอีกตอไป  เรียก  xylem  บริเวณน้ีวา  แกนไม (heart  wood)  สวน   xylem  ที่เกิดทีหลังและอยูรอบนอกยังไมมีการสะสมสาร

ตางๆสีจึงจางกวา  xylem ที่อยูชั้นในและยังคงทําหนาที่ลําเลียงน้ําและแรธาตุอยูเรียก  xylem  บริเวณน้ีวา  กระพี้(sapwood)  โดยที่

ทั้งแกนไมและเน้ือไมจัดเปนสวนของเนื้อไม(wood) 

 สวนเนื้อเย่ือที่อยูถัดออกมาจาก  vascular  cambium  จนถึงนอกสุดของลําตนโดยไมรวม vascular  cambium    เรียกวา  

เปลือกไม(bark)   (อางตาม Campbell and  Reece, 2002)   แตบางตําราก็บอกวา  Bark  คือเนื้อเย่ือต้ังแต   vascular  cambium  

ออกมาจนถึงนอกสุดของลําตนโดยรวมเอา vascular  cambium เขาไวดวย   (อางตาม เกษม  ศรีพงษ,   เชาวและพรรณี,  2541 และ

พัชรี,  2542)  

 
2.  Cork  cambium  (phellogen) 
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 ในลําตนที่เติบโตมากๆจะมีการสราง  cork  cambium   ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของเน้ือเย่ือ  parenchyma  หรือ  

collenchyma   ในช้ัน  cortex        นอกจากนี้ยังอาจเกิดจาก   phloem  หรือ   epidermis  ก็ไดการแบงตัวของ  cork  cambium  จะ

ให   phellem   และ  phelloderm    

 
วงป(annual  ring) 
 เม่ือตัดตามขวางของลําตนพืชใบเล้ียงคูที่มีอายุมากๆจะเห็นสวนของเน้ือไม(wood)  มีลักษณะเปนวงรอบๆลําตน  จํานวนวง

ก็จะมากนอยตามอายุของตนไมนั้นแตละวงเรียกวา  วงป(annual  ring) 

 จํานวนวงปคือ  xylem  ที่เกิดขึ้นในปหนึ่ง  ในระยะปหนึ่งนั้นถาไมคิดฤดูหนาว  รอนหรือฝนแลวเราสามารถแบงฤดูออกเปน  

2  ฤดูคือฤดูน้ํามากกับฤดูน้ํานอย(ฤดูแลง) 

 ในฤดูน้ํามากพืชจะดูดน้ําไดมากทําให cambium  วองไวขึ้นแบงตัวเร็วให  secondary  xylem  จํานวนมาก  เซลลมีขนาด

ใหญ  อวน  มีผนังเซลลคอนขางบางเพราะมีเวลาสะสมสารประกอบลิกนินนอย  เรียกเนื้อไมชวงนี้วา  Spring  wood (earlywood) 

 ในฤดูน้ํานอย  น้ําในดินมีนอย  รากดูดน้ําไดนอย  ใบรวง  การสังเคราะหดวยแสงก็นอยตามไปดวย  เซลลขาดน้ําขาดอาหาร  

ทําให  cambium เฉ่ือยชาจึงแบงตัวชา(หรือไมแบงเลย)  ทําใหได  secondary  xylem จํานวนนอยและมีขนาดเล็กแตมีผนังหนาและ

แข็งแรงมากเพราะมีเวลาสะสมสารประกอบนาน  เรียกเนื้อไมที่เกิดในฤดูนี้วา  Summer  wood  (latewood) 

 เม่ือเกิดฤดูทั้ง  2  ฤดูก็ครบหนึ่งปพอดี  ดังนั้นในปหนึ่งๆวงปจึงประกอบดวยเน้ือไมสองสวนคือ  spring  wood  กับ   

summer  wood   


