
โครงสร้างและหน้าทีข่องราก 

โดย 

ครูสฐาปณย์ี   โสภณอดศัิย 



           ราก (Root) :   :อวยัวะหรือส่วนของพชืที่ไม่ม ีข้อ ปล้อง 
ตา และใบ เจริญลงสู่ดนิตามแรงดงึดูดของโลก
(positivegeotropism ) มกี าเนิดมาจาก radicle ของ embryo 
ซ่ึงอยู่ภายในเมลด็ รากทีเ่ปลีย่นแปลงมาจากเรดเิคลิ จัดเป็น
รากทีม่กีารเจริญในระยะแรก (Primary growth)ส่วนรากของ
พชืใบเลีย้งคู่หรือ พชืใบเลีย้งเดีย่วบางชนิด จะมกีาร
เจริญเติบโตขั้นที่2 (Secondary growth  



                                                

                           



โครงสร้างตามยาวของราก:: แบ่งได้ 4 บริเวณ คอื  

       1. บริเวณหมวกราก (Root cap)  ประกอบด้วยเซลล์ 
พาเรงคมิา (Parenchyma) เรียงตัวกนัอย่างหลวมๆ ผนัง
ค่อนข้างบางมแีวควิโอลนาดใหญ่ สามารถผลติเมอืกได้ ท าให้
หมวกรากชุ่มช้ืนและอ่อนตวั สะดวกค่อการชอนไช และ
สามารถป้องกนัอนัตรายให้กบับริเวณทีอ่ยู่เหนือขึน้ไปได้ 
 



     2.บริเวณเซลล์ก าลงัแบ่งตัว(Region of cell division) 

อยู่ถัดจากรากขึน้มาประมาณ 1-2 mm เป็นบริเวณของ
เนือ้เยือ่เจริญ จึงมกีารแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส เพือ่เพิม่
จ านวน โดยส่วนหน่ึงเจริญเป็นหมวกราก อกีส่วนเจริญ
เป็นเนือ้เยือ่ ทีอ่ยู่สูงถัดขึน้ไป 



     3. บริเวณเซลล์ขยายตัวตามยาว (Region of cell 
elongation) อยู่ถัดจากบริเวณเซลล์มกีารแบ่งตวั เป็น
บริเวณทีเ่ซลล์มกีารยดืยาวขึน้  

    4. บริเวณเซลล์เปลีย่นแปลงไปท าหน้าทีเ่ฉพาะ (Region 
of cell differentiation and maturation) ประกอบด้วย
เซลล์ถาวรต่างๆ ซ่ึงทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาจากเนือ้เยือ่
เจริญมีโครงสร้างเพือ่ท าหน้าทีต่่างๆ บริเวณนีจ้ะมเีซลล์
ขนราก (Root hair cell)  





• โครงสร้างของรากตามภาคตัดขวาง 
แบ่งศึกษา เป็น 2 กรณี คอื 

- โครงสร้างตัดตามขวางของรากพชืใบเลีย้งเดี่ยว 
- โครงสร้างตดัตามขวางของรากพชืใบเลีย้งคู่ 

***ซ่ึงสามารถแยกเป็นบริเวณ หรือช้ันต่างๆตาม
ลกัษณะเซลล์ที่เห็นได้ 3บริเวณ ดังนี ้

 



•     1. epidermis เป็นเนือ้เยือ่ช้ันนอกสุดมเีซลล์ทีเ่รียงตวักนั
เพยีงช้ันเดยีวและผนังเซลล์บาง ไม่มคีลอโรพลาสต์ บาง
เซลล์จะเปลีย่นแปลงไปเป็นขนราก 

• 2. cortex เป็นอาณาเขตระหว่างช้ัน epidermis และ stele 
ประกอบด้วยเนือ้เยือ่พาเรงคมิาทีท่ าหน้าทีส่ะสมน า้และ
อาหารเป็นส่วนใหญ่ ช้ันในสุดของ cortex จะเป็นเซลล์แถว
เดยีวเรียก endodermis ในรากพชืใบเลีย้งเดีย่วจะเห็น
ชัดเจนเซลล์ในช้ันนีเ้มือ่มอีายุมากขึน้จะมผีนังหนาเพราะมี
สารซูเบอริน หรือลกินินสะสมอยู่ แต่จะมช่ีวงทีม่เีซลล์ผนัง
บางแทรกอยู่ในช้ันนีแ้ละอยู่ตรงกบัแนวของไซเลม  



3. stele เป็นบริเวณทีอ่ยู่ถดัจากช้ัน endodermisเข้าไป พบว่าstele ใน
รากจะแคบกว่าช้ัน cortex ประกอบด้วยช้ันต่างๆดงันี ้

•   3.1 pericycle เป็นเซลล์ผนังบางขนาดเลก็มี 1-2 แถว พบเฉพาะใน
รากเท่าน้ัน เป็นแหล่งก าเนิดของรากแขนง ( secondary root )  
   3.2 vascular bundle ประกอบด้วย xylem อยู่ตรงใจกลางเรียงเป็น
แฉกโดยมี phloem อยู่ระหว่างแฉก ส าหรับพชืใบเลีย้งคู่ต่อมาจะเกดิ
เนือ้เยือ่เจริญ vascular cambium คัน่ระหว่าง xylem กบั phloem 
ในรากของพชืใบเลีย้งคู่มีจ านวนแฉกน้อยประมาณ 1-6 แฉก 
โดยมากมักมี 4 แฉก ส่วนรากของพชืใบเลีย้งเดีย่วมักมีจ านวนแฉก
มากกว่า 
 



•    3.3 pith เป็นบริเวณตรงกลางรากหรือไส้ในของ
รากเห็นได้ชัดเจนในรากพชืใบเลีย้งเดี่ยว ส่วนใหญ่
เป็นเนือ้เยือ่พาเรงคมิาส่วนรากพชืใบเลีย้งคู่ตรงกลาง
มักเป็น xylem  



ภาพ เปรียบเทียบภาคตดัขวางของรากพืชใบเล้ียงเด่ียวและใบเล้ียงคู่ 







โครงสรา้งการเปลีย่นแปลงของราก 





ภาพ แสดงอาณาเขตทั้ง 3 ช้ันคอื เอพเิดอร์มสิ คอร์เทก็ซ์ และสตีล  
ของรากพชืใบเลีย้งเดีย่ว  

 

                                

                      



ภาพ รากพชืใบเลีย้งคู่ 



ชนิดของราก 
ชนิดของรากเม่ือแยกตามก าเนิด จ าแนกออกเป็น 3 ชนิดคอื   
        1. Primary root หรือ รากแก้ว (tap root) มีลกัษณะ ตอนโคนจะโต

แล้วค่อยเรียวเลก็ลงไปจนถึงปลาย จะยาวและใหญ่กว่ารากอืน่ๆที่แยก
ออกไป ท าหน้าที ่เป็นหลกัรับส่วนอืน่ๆให้ทรงตัวอยู่ได้ รากชนิดนีพ้บใน
พชืใบเลีย้งคู่ทีง่อกออกจากเมลด็โดยปกต ิส่วนพชืใบเลีย้งเดี่ยวทีง่อก
ออกจากเมลด็ใหม่ๆกมี็รากระบบนีเ้หมือนกนัแต่มีอายุได้ไม่นานกเ็น่า
เป่ือยไปแล้วเกดิรากชนิดใหม่ขึน้มาแทน(รากฝอย) 
 

ภาพ รากแก้ว 



      2. Secondary root หรือรากแขนง(lateral root หรือ 
branch root) เป็นรากทีเ่จริญเติบโตออกมาจาก รากแก้ว 
มกังอกเอยีงลงไปในดินจนเกอืบขนานหรือขนานไปกบั
พืน้ดิน รากชนิดนีอ้าจแตกแขนงออกเป็นทอดๆ ได้อกีเร่ือยๆ 
ทั้งรากแขนงและแขนงต่างๆทีย่ืน่ออกไปเป็นทอดๆต่าง
ก าเนิดมาจากเนือ้เยือ่เพริไซเคลิในรากเดมิทั้งส้ิน 
 

ภาพ รากแขนง 



•   3. Adventitious root หรือ รากวสิามญั   เป็นรากทีไ่ม่ได้
ก าเนิดมาจากรากแก้วหรือรากแขนง รากชนิดนีอ้าจแตก
ออกจากโคนต้นของพชื ตามข้อของล าต้นหรือกิง่ ตามใบ
หรือจากกิง่ตอนของไม้ผลทุกชนิด แยกเป็นชนิดย่อยได้
ตามรูปร่างและหน้าที ่ได้ดงันี ้
      - รากฝอย (fibrous root) เป็นรากเส้นเลก็ๆมากมาย  
ขนาดโตสม ่าเสมอกนัไม่ไม่เรียวลงที่ปลายอย่างรากแก้ว  
งอกออกจากรอบโคนต้นแทนรากแก้วทีฝ่่อเสียไปหรือทีห่ยุด 
เติบโตพบในพชืใบเลีย้งเดีย่วเป็นส่วนใหญ่ 
 



รากฝอย 



           รากค า้จุ้น (Prop root) เป็นรากทีแ่ตก
ออกมาจากข้อของล าต้น ทีอ่ยู่ใต้ดนิ และ
เหนือดนิขึน้มาเลก็น้อย และพุ่งแทงลงไปใน
ดนิ เพือ่พยุงล าต้นเอาไว้ไม่ให้ล้มง่าย เช่น
รากค า้จุนของต้นข้าวโพด ต้นล าเจยีก ต้น
โกงกาง 
 



ภาพ รากค า้จุน 



ภาพ รากค า้จุนของต้นโกงกาง 



• รากเกาะ (Climbing root) เป็นรากทีแ่ตกออกมาจากข้อของ
ล าต้นแล้วมาเกาะตามหลกัหรือเสา       เพือ่พยุงล าต้นให้ตดิ
แน่นและชูล าต้นขึน้ทีสู่ง เช่นรากของพลู พลูด่าง กล้วยไม้  
 



     - รากสังเคราะห์แสง 
(photosynthtic root) เป็นรากที่
แตกออกมาจากข้อของล าต้น แล้ว
ห้อยลงมาในอากาศ มีสีเขียวของ
คลอโรฟิล   เป็นรากทีท่ าหน้าที่
สังเคราะห์แสง เช่น รากกล้วยไม้ที่
มีสีเขียวเฉพาะรากอ่อน หรือปลาย
รากทีแ่ก่เท่าน้ัน รากของไทร 
โกงกาง มีสีเขียวเฉพาะตรงทีห้่อย
อยู่ในอากาศ ส่วนทีไ่ซลงไปในดิน
แล้วไม่มีสีเขียวเลย  
 



•        รากหายใจ (Respiratory root)  รากพวกนีเ้ป็นแขนง
งอกออกจากรากใหญ่ทีแ่ทงลงไปในดินอกีทหีน่ึง แต่
แทนทีจ่ะงอกลงไปในดนิ กบั      ชูปลายขึน้มาเหนือดนิ
หรือผวิน า้ บางทกีล็อยตามผวิน า้ เช่นรากของแพงพวย  
 

ภาพ รากต้นล าพูซ่ึงเป็นรากหายใจ 



• รากกาฝาก (Parasitic root) เป็นรากของพชืบางชนิดที่
เป็นปรสิต เช่นรากของต้นกาฝาก และต้นฝอยทอง 
 



รากกาฝาก 



ภาพ ต้นฝอยทอง 



•     รากสะสมอาหาร (storage root) เป็นรากทีท่ าหน้าทีใ่น
การสะสมอาหารประเภทแป้ง น า้ตาล หรือ โปรตีนเอาไว้ 
ท าให้มลีกัษณะอวบอ้วนเรามกัเรียกว่า หัว เช่น หัวแครอต 
หัวผกักาด หัวมนัเทศ หัวมนัแกว มนัส าปะหลงั กระชาย 
เป็นต้น 
 



ภาพ รากสะสมอาหาร 




