
โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืช

ดอก 



โครงสร้างทุกส่วนของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก เป็น

ต้น ประกอบด้วยเซลล์จ านวนมากมารวมกนั ท าหน้าที่

เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง  

กลุ่มเซลล์น้ันเรียกว่า เน้ือเย่ือ (Tissue) ซ่ึงมลีกัษณะร่วม

ทีส่ าคัญคือ การมีผนังเซลล์ (cell wall) ทีใ่ห้ความ

แข็งแรงต่อโครงสร้างของเซลล์พืช  

เน้ือเย่ือแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการเจริญของ

เน้ือเย่ือ 

 1. เน้ือเย่ือเจริญ (meristematic tissue)  

 2. เน้ือเย่ือถาวร (permanent tissue) 

เน้ือเย่ือพืช (plant tissue)  

-

มีชีวิต แบ่งเซลล์ หลายรูปร่าง

0
มีรูปร่างา้ดียว มี1ไม่มีชีวิต ไม่แบ่งเซลล์



1. ประกอบด้วยเซลล์ทีส่ามารถแบ่งตวัแบบไมโทซิส (Mitosis) ได้ 

ตลอดเวลา  
 

2. เป็นเซลล์ทีม่ชีีวติ มรูีปร่างหลายแบบ ขนาดเลก็  
 

3. ผนังเซลล์บาง นิวเคลยีสใหญ่ ไซโทพลาสซึมเตม็เซลล์  

แวควิโอลเลก็หรือไม่มกีารเรียงตวัของเซลล์อยู่ชิดกนัมากจนไม่มช่ีองว่าง 

ระหว่างเซลล์ (Intercellular  space)  
 

4. เม่ือหยุดแบ่งตวัแล้วจะมกีารเปลีย่นแปลงสภาพไปเป็นเน้ือเย่ือถาวร 

ต่อไป 

เน้ือเย่ือเจริญ (meristematic tissue) 



แบ่งตามต าแหน่งทีอ่ยู่ในส่วนของพืช ได้ 3 ชนิด คือ 
 

 1.  เน้ือเย่ือเจริญปลายยอด (Apical meristem) อยู่บริเวณปลายยอด ปลายราก 

ปลายกิง่ และทีต่า ท าหน้าทีช่่วยให้ส่วนต่างๆ ของพืชยืดยาวและสูงขึน้ 
 

 2.  เน้ือเย่ือเจริญด้านข้าง (Lateral meristem) อยู่บริเวณด้านข้างของล าต้นและ

รากในพืชใบเลีย้งคู่ทีม่ีการเจริญทุติยภูม ิท าหน้าทีช่่วยเพิม่ขนาดทางด้านข้างหรือเพิม่

ความหนาของล าต้นและราก ได้แก่ วาสควิลาร์แคมเบียม  (Vascular cambium) และ

คอร์กแคมเบียม (Cork cambium)  
  

 3.  เน้ือเย่ือเจริญระหว่างปล้อง (Intercalary meristem) อยู่บริเวณข้อหรือเหนือ

ข้อ พบในพืชใบเลีย้งเดีย่ว ท าหน้าที่ช่วยเพิม่ความยาวของปล้อง 

ชนิดของเน้ือเย่ือเจริญ 

ส่วน ปลาย
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เน้ือเย่ือเจริญด้านข้าง (Lateral meristem)  
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เน้ือเย่ือเจริญระหว่างปล้อง 

(Intercalary meriatem)  =
พบในพืชใบ เลี้ยงเดี่ยว



- แบ่งตามการเกดิและการเจริญเตบิโตจ าแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ 
 

 1. เน้ือเย่ือเจริญเร่ิมแรกหรือโพรเมอริสเตม็ (Promeristem) เป็นเน้ือเย่ือ

เจริญทีเ่กดิขึน้ใหม่จากกลุ่มเซลล์ทีม่รูีปร่าง  ขนาด และลกัษณะคล้ายกนัมาก ผนัง

เซลล์บาง นิวเคลยีสใหญ่ แวควิโอลเลก็หรือไม่มีไซโทพลาสซึม กจิกรรมทางเคมขีอง

พืชสูง และการเรียงตวัของเซลล์ชิดกนัไม่มช่ีองว่างระหว่างเซลล์ พบมากบริเวณ 

ปลายยอด ปลายราก ปลายกิง่  และตา 



2. เน้ือเย่ือเจริญปฐมภูม ิ(Primary meristem) เป็นเน้ือเย่ือเจริญที่ 

ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ทีไ่ด้มาจากการแบ่งตวัของเซลล์ในกลุ่มเน้ือเย่ือเจริญ 

เร่ิมแรกหรือโพรเมอริสเตม็  
 

 มกีารเจริญพฒันาเปลีย่นลกัษณะรูปร่าง กจิกรรมทางเคมแีละคุณสมบัต ิ

ทางสรีรวทิยาไปจากเดมิแต่ยงัไม่สมบูรณ์นัก ท าให้ได้กลุ่มเซลล์ใหม่ 3 กลุ่ม 

 - โพรโทเดร์ิม (Protoderm)  

 - โพรแคมเบียม  (Procambium)  

 - กราวด์เมอริสเตม็ (Ground meristem)  
 

 พบในบริเวณทีต่ ่ากว่าปลายยอดและเหนือปลายรากเลก็น้อย  
 

 ยงัคงมกีารแบ่งเซลล์ การเจริญเตบิโตและการเปลีย่นแปลงรูปร่างต่อไป 
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3. เน้ือเย่ือเจริญทุตยิภูม ิ(Secondary meristem)  
 

 ประกอบด้วย กลุ่มเซลล์ทีเ่จริญเปลีย่นแปลงมาจากเน้ือเย่ือเจริญ 

ปฐมภูม ิหรือมาจากเน้ือเย่ือถาวรปฐมภูมบิางชนิด  
 

 ท าหน้าที่เพิม่และขยายขนาดความหนาทางด้านข้างของพืช โดยมกีาร 

แบ่งตวัและเจริญไปเป็นเน้ือเย่ือถาวรทุตยิภูม ิ 
 

 พบในส่วนล าต้นและรากของพืชใบเลีย้งคู่ และจิมโนสเปิร์ม (สน และ  

ปรง) เป็นต้น  
 

 ประกอบด้วยเน้ือเย่ือที่ส าคัญ 2 ชนิดคือ 



1. วาสควิลาร์แคมเบียม (Vascular cambium)  
 

 - อยู่ระหว่างกลุ่มท่อน า้ (Xylem) และท่ออาหาร (Phloem)  
 

 - เจริญมาจากโพรแคมเบียมที่ยงัไม่เปลีย่นแปลงไปเป็นเน้ือเย่ือถาวรตั้งแต่แรก 

หรือเจริญมาจากพาเรงคมิาที่อยู่ระหว่างท่อล าเลยีง 
 

 - ท าหน้าทีส่ร้างเน้ือเย่ือถาวร กลุ่มท่อล าเลยีงทุติยภูม ิ

  ไซเลมทุตยิภูม ิ (Secondary  xylem)   

  โฟลเอม็ทุตยิภูม ิ(Secondary  phloem)  
 

 - พบในพืชใบเลีย้งคู่ พืชใบเลีย้งเดีย่วบางชนิด เช่น จันทร์ผา  

หมากผู้หมากเมยี และพบในพืชตระกลูสน 

  

ท่อลำเลียง ที่แท้จริง
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 2. คอร์ก แคมเบียม (Cork cambium) หรือเฟลโลเจน (Phellogen)  
 

 - เกดิจากการแบ่งตวัของพาเรงคมิาทีแ่ปรสภาพกลบักลายไปเป็นเน้ือเย่ือ

เจริญ  
 

 - เกดิขึน้ใกล้ๆกบัเอพเิดอร์มิสในบริเวณคอร์เทกซ์ (Cortex) ของ 

ล าต้นหรือในเพอริไซเคลิ (Pericycle) ของราก  
 

 - มลีกัษณะรูปส่ีเหลีย่มผืนผ้าค่อนข้างแบน ผนังบางเรียงตัวกนัแน่น ไม่มี

ช่องว่างระหว่างเซลล์  
 

 - มีหน้าที่สร้างคอร์กในส่วนผวิของล าต้นและ 

รากทีม่กีารเจริญแบบทุตยิภูม ิ 



การเจริญพฒันาของระบบเน้ือเย่ือ 

 เน้ือเย่ือเจริญเร่ิมแรกหรือเน้ือเย่ือเจริญส่วนปลายของพืชมกีารแบ่งตวั 

(cell division) ขยายขนาดของเซลล์ (cell elongation) เปลีย่นแปลง รูปร่าง 

ลกัษณะและคุณสมบัตทิางสรีรวิทยาของเซลล์ (cell differentiation) ไปเป็น

เน้ือเย่ือเจริญขั้นแรก และจะมกีารเปลีย่นแปลงต่อไปเป็นเน้ือเย่ือถาวรขั้นแรก 

(primary permanent tissue) ซ่ึงจัดเป็นระยะทีพื่ชมกีารเจริญเตบิโตขั้นแรก 

(primary growth) โดยมขีั้นตอนการเปลีย่นแปลงดังต่อไปนี ้คือ 
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โพรโทเดร์ิม (protoderm) 

เป็นบริเวณผวินอกสุด มคีวามหนาพยีงช้ันเดยีว มกีารเปลีย่นแปลง

ต่อไปเป็นเซลล์ผวิช้ันนอกหรือเอพเิดอร์มิส 

โพรแคมเบียม (procambium) 

เป็นเน้ือเย่ือทีอ่ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แทรกอยู่บริเวณส่วนกลางของปลาย

ยอดหรือปลายราก จะมีการเปลีย่นสภาพไปเป็นเน้ือเย่ือท่อล าเลยีงขั้น

แรกคือ ไซเลม็และโฟลเอม็ นอกจากนีอ้าจเปลีย่นสภาพไปเป็นเน้ือเย่ือที่

ให้ก าเนิดรากแขนงหรือ 

เพอริไซเคลิ 



กราวน์เมอริสเตม็ (ground meristem) 

เป็นเน้ือเย่ือทีอ่ยู่ถัดโพรโทเดร์ิมเข้าไป จะเจริญแปรสภาพไปเป็นเน้ือเย่ือ

ถาวรซ่ึงเป็นเซลล์พืน้ของรากและล าต้น ได้แก่ พาเรงคมิา คอลเลงคมิา 

สเกลอเรงคิมา ในบริเวณคอร์เทกซ์และไส้ในหรือพธิ (pith) 



 ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ทีป่กตจิะไม่มกีารแบ่งเซลล์อกีแล้วกล่าวคือ จะคง

รูปร่างลกัษณะเดมิไว้ตลอดชีวิตของส่วนน้ัน ๆ ของพืชภายในเซลล์ม ีVacuole ขนาด

ใหญ่ ซ่ึงโดยมากมกัมสีารประกอบต่างๆ ทีถู่กสร้างขึน้จากไซโทพลาสซึมในเซลล์ไป

สะสมบน cell wall ให้หนาขึน้เพ่ือความแข็งแรง โดยเซลล์เหล่านีเ้จริญเปลีย่นแปลง

มาจากเน้ือเย่ือเจริญ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ทีม่รูีปร่างและหน้าที่ต่างๆกนั สามารถ

แบ่งได้จามระยะการเจริญเตบิโต และ จ าแนกตามลกัษณะของเซลล์ 

เน้ือเย่ือถาวร (permanent tissue)  
อาจมี/ไม๋มีชีวิต ไปแบ่งตัวได้

อาจมีนวล

-ด
ที่สามารถ กลับ

- -



เน้ือเย่ือถาวรที่จ าแนกตามระยะการเจริญเติบโต 

1. เน้ือเย่ือถาวรขั้นแรก (primary permanent tissue) เป็นเน้ือเย่ือ 

ถาวรทีเ่จริญมาจากเน้ือเย่ือเจริญขั้นแรก ได้แก่ เอพเิดอร์มิส  

คอลเลงคมิา สเกลอเรงคมิา เอน็โดเดอร์มสิ ไซเลม็ปฐมภูม ิและ 

โฟลเอม็ปฐมภูม ิเป็นต้น 

 

2. เน้ือเย่ือถาวรขั้นที่สอง (secondary permanent tissue) เป็นเน้ือเย่ือ 

ถาวรทีเ่จริญมาจากเน้ือเย่ือเจริญขั้นที่สอง ได้แก่ เพอริเดร์ิม  

ไซเลม็ทุตยิภูม ิและโฟลเอม็ทุตยิภูม ิเป็นต้น 

 



เน้ือเย่ือถาวรที่จ าแนกตามลกัษณะของเซลล์ 

1. เน้ือเย่ือถาวรเชิงเดีย่ว (simple permanent tissue) ประกอบด้วย 

กลุ่มเซลล์ชนิดเดยีวกนัล้วนๆ โดยจะท าหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนั ได้แก่  

เอพเิดอร์มิส พาเรงคมิา คอลเลงคิมา สเกลอเรงคมิา และ เพอริเดร์ิม  

เป็นต้น 

 

2. เน้ือเย่ือถาวรเชิงซ้อน (complex permanent tissue) ประกอบด้วย 

เซลล์หลายชนิดอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มก้อน เพ่ือท าหน้าทีร่่วมกนั ได้แก 

ไซเลม็และโฟลเอม็ ซ่ึงอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม เรียกว่า เน้ือเย่ือท่อล าเลยีง 

 



 ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชนิดเดยีวกนั ท าหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนั แบ่งได้

หลายชนิดตามหน้าทีแ่ละส่วนประกอบภายในเซลล์  แบ่งออกได้เป็น 2 

ประเภท คือ  

 1. เน้ือเย่ือป้องกนั (Protective tissue) 

 2. เน้ือเย่ือพืน้ (Ground tissue) 

1.) เน้ือเย่ือถาวรเชิงเดีย่ว (simple permanent tissue)  

อยู่รัมา อยู่ขอบ
ๆ

-

พบมาก
,

มีมาก





 เป็นเน้ือเย่ือช้ันนอกสุดของพืช ปกตจิะประกอบด้วยเซลล์เรียงตวัเพยีง

ช้ันเดยีว ผนังเซลล์บาง โดยส่วนใหญ่จะไม่มคีลอโรพลาสต์ยกเว้นในเซลล์คุม 

 

 เม่ือเจริญเตม็ทีแ่ล้วเซลล์ยงัคงมชีีวิตอยู่ รูปร่างของเซลล์เป็นรูป

ส่ีเหลีย่มผืนผ้าหรืออาจมรูีปร่างต่างกนัขึน้อยู่กบัชนิดของพืชและส่วนต่างๆของพืช 
 

 ถ้าเปรียบเทยีบกบัตัวเรา เอพเิดอร์มิสกคื็อ หนังก าพร้า 
 

 ท าหน้าทีป้่องกนัการระเหยของน า้ รักษาความช้ืนของเน้ือเย่ือทีอ่ยู่ภายใน  

และช่วยป้องกนัเน้ือเย่ือภายในไม่ให้เป็นอนัตราย  

เอพเิดอร์มิส (Epidermis) 



 เอพเิดอร์มสิของพืชบางชนิดอาจมกีารเปลีย่นแปลงรูปร่างเพ่ือท าหน้าที่

พเิศษเฉพาะอย่าง เช่น  
 

 ในล าต้นของพืชบางชนิดเอพเิดอร์มิส อาจเปลีย่นไปเป็นขน (Trichome) 

หรือต่อม (Gland) 
 

 ในบริเวณใกล้ปลายรากจะมีส่วนของผนังเซลล์ย่ืนออกไป เรียกว่า ขนราก 

(Root hair) 

 

 ส่วนบริเวณผวิใบหรือผวิล าต้นอ่อน จะพบเอพเิดอร์มิสที่เปลีย่นมาท า

หน้าทีพ่เิศษทีเ่รียกว่า เซลล์คุม (guard cell) ท าหน้าทีค่วบคุมการปิดเปิดของ ปาก

ใบ  



เอพเิดอร์มิส (epidermis) 

 

ปากใบ 

เซลล์ขน 



เอพเิดอร์มิส (epidermis) 

 

ปากใบ 

เซลล์คุม 

ช่องปากใบ 



COTTL สวนน



 เป็นเน้ือเย่ือที่เกดิมาแทนที่เอพเิดอร์มิสในพืชทีม่ีการเจริญเตบิโตเต็มที่

แล้ว หรือพืชทีม่อีายุมาก อยู่ช้ันนอกสุดของส่วนของพืช เช่น ราก ล าต้น ของพืช

ใบเลีย้งคู่ เป็นต้น ประกอบด้วย 
  

 1. คอร์กหรือเฟลเลม็ (cork or phellem) เป็นเซลล์ทีม่รูีปร่างเป็น

ส่ีเหลีย่มผืนผ้ายาว ผนังเซลล์มี 2 ช้ัน เม่ือผนังทั้ง 2 ช้ันเจริญเตม็ที่แล้วจะมีการ

สร้างสารลกัษณะเป็นขีผ้ึง้สีน า้ตาลทีม่ช่ืีอว่า ซูเบอริน (suberin) ทบัถมบนผนัง

เซลล์ ท าให้เห็นเปลือกไม้มีสีน า้ตาล การท างานของคอร์กจะคล้ายกบัเอพเิดอร์มิส 

 

เพอริเดิร์ม (Periderm) #=:



 2. คอร์กแคมเบียมหรือเฟลโลเจน (cork cambium or phellogen) 

เป็นช้ันทีอ่ยู่ถัดจากคอร์กเข้าไปข้างใน เป็นเน้ือเย่ือทีท่ าหน้าทีส่ร้างคอร์ก

และเฟลโลเดร์ิม  

 

 3. เฟลโลเดร์ิม (phelloderm) เป็นเน้ือเย่ือทีม่ชีีวติอยู่ในช้ันในสุดของ

เพอริเดร์ิม รูปร่างคล้ายเน้ือเย่ือในช้ันคอร์เทก็ซ์ทีอ่ยู่ข้างเคียงหรือแบบพาเรงคิ

มา บางเซลล์อาจท าหน้าทีส่ะสมอาหาร หรือพบผลกึสะสมอยู่ภายใน 

"ญื๊::ญื๊ ริ๋



     ซ้าย      เน้ือเย่ือคอร์กทีน่ ามาท าเป็นจุกคอร์ก 

     ขวา       เน้ือเย่ือคอร์กบริเวณเปลือกไม้ 



เป็นองค์ประกอบในราก ล าต้น ใบ ดอก และเป็น

ตวักลางให้เน้ือเย่ืออ่ืน ๆ แทรกตวัอยู่ มีหลาย

ประเภท ได้แก่ 

เน้ือเย่ือพืน้ (Ground tissue)  



 เป็นเน้ือเย่ือทีพ่บมากทีสุ่ดในพืช โดยพบเกือบทุกส่วนของพืชโดยเฉพาะ 

ส่วนทีอ่่อนนุ่มและอมน า้ได้มาก เช่น ช้ันคอร์เทก็ซ์และไส้ในของล าต้นและราก เป็นต้น 
 

 ประกอบด้วยเซลล์ทีย่งัมชีีวติอยู่ ส่วนใหญ่เซลล์มรูีปร่างเป็นทรงกระบอก

กลม หรือทรงกระบอกเหลีย่มด้านเท่า หรือกลมรี  
 

 ผนังเซลล์บาง ในล าต้นทีม่สีีเขียวจะมคีลอโรพลาสต์อยู่ในเน้ือเย่ือชนิดนี ้และ

สังเคราะห์ด้วยแสงได้ เรียกพาเรงคมิาชนิดทีม่คีลอโรพลาสต์บรรจุอยู่ภายในนีว่้า

คลอเรนไคมา (Chlorenchyma) 

พาเรนไคมา (Parenchyma) 
-

-

2L Chloroplast



หน้าที่พาเรนไคมา 
 

  1. สะสมน า้และอาหารจ าพวกแป้ง โปรตนี และไขมัน และเรียกพาเรงคิมา 

ทีท่ าหน้าที่สะสมนีว่้า รีเสิร์ฟ พาเรนไคมา (Reserved parenchyma) 
 

  2. ในพืชบางชนิดท าหน้าที่เป็นต่อมสร้างสารบางอย่าง เช่น สร้างน า้มันที่ 

มีกลิน่ต่างๆ ตามชนิดของพืช 
 

  3. หน้าที่พเิศษเฉพาะอย่าง เช่น เจริญเปลีย่นแปลงไปสมานรอยแผลของ 

พืช หรือเจริญล้อมรอบมัดท่อล าเลยีงทีเ่รียกว่า Bundle sheath cell 

 

= =
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ภาพตัดขวางของรากพืช 

ใบเลีย้งเดีย่วแสดงบริเวณ

ของเน้ือเย่ือพืน้ (Ground 

tissue) 



  พบในส่วนของพืชบริเวณคอร์เท็กซ์ทีอ่ยู่ใกล้เอพเิดอร์มสิของล าต้นไม้

เน้ืออ่อนซ่ึงอยู่เป็นวงรอบๆ ล าต้น หรือบริเวณมุมและเหลีย่มของล าต้น และพบได้

หนาแน่นในก้านใบและเส้นใบของพืช 
 

 เป็นเซลล์ทีย่งัมชีีวติอยู่ เซลล์เรียงตวัอดักนัแน่น ผนังเซลล์หนา แต่หนาไม่

สม า่เสมอกนั และมคีวามเหนียว ไซโทพลาสซึมอยู่ชิดขอบเซลล์ ผนังเซลล์

ประกอบด้วยเพกติน (pectin) และเซลลูโลสช่วยเพิม่ความแข็งแรงให้แก่พืช  
 

 หน้าที่ของ Collenchyma  

             1. ช่วยเพิม่ความแข็งแรงให้แก่พืช และต้านทานแรงเสียดทาน  

   2. คอลเลนไคมา ทีล่ าต้นพืชอ่อนๆ ท าหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง 
 

คอลเลนไคมา (Collenchyma) 
-

_





ภาพเปรียบเทยีบระหว่างเน้ือเย่ือพาเรนไคมา กบั เน้ือเย่ือคอลเลนไคมา 



 เม่ือเซลล์เจริญเตม็ที่ เซลล์จะตาย โพรโทพลาซึมจะสลายไปเหลือเป็น

ช่องว่างภายในเซลล์เรียก ลูเมน (lumen) 
  

 ผนังเซลล์หนามากประกอบขึน้ด้วยเซลล์ลูโลสและลกินิก  
 

 จัดเป็นโครงกระดูกของพืช  
 

 จ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิดตามรูปร่างของเซลล์ คือ 

สเคลอเรนไคมา (Sclerenchyma) 

l



 หรือเรียกว่าเส้นใย ประกอบด้วยเซลล์ทีต่ายแล้ว มีลกัษณะเรียวและ

ยาวมาก ปลายทั้งสองค่อนข้างแหลม มคีวามเหนียวและยดึหยุ่นได้มาก 

ช่องว่างภายในเซลล์เกือบไม่มหีรือมขีนาดเลก็แคบมากทีสุ่ด เรียกว่า ลูเมน 

(Lumen) พบได้ทีไ่ซเลม็และโฟเอม็  
 

 หน้าที่ของไฟเบอร์  

  ให้ความแข็งแรงแก่พืช  

โดยช่วยพยุงล าต้นให้ตั้งตรงแข็งแรง  

และเป็นองค์ประกอบของเส้นใยป่าน  

ปอ 

1. ไฟเบอร์ (Fiber)  



ไฟเบอร์ (Fiber)  



2. สเคลอรีดหรือสโตนเซลล์ (Sclereid หรือ Stone cell)  

 ประกอบด้วยเซลล์ทีต่ายแล้ว มีลกัษณะคล้ายกบัไฟเบอร์ แต่เซลล์ไม่ยาว

เหมือนไฟเบอร์ 
  

 เซลล์อาจจะส้ันกว่าและป้อม ๆ อาจกลมหรือเหลีย่มหรือเป็นท่อนส้ัน ๆ 

รูปร่างไม่แน่นอน 
  

 พบอยู่มากตามส่วนแข็ง ๆ ของพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามเปลือกของ

เมลด็หรือผลไม้ เช่น กะลามะพร้าว เมลด็พุทรา เมลด็แตงโม หรือ ในเน้ือของผลไม้

ทีเ่น้ือสาก ๆ เช่น เน้ือน้อยหน่า ฝร่ัง 
 

           หน้าที่ของ Stone cell 

                     - ช่วยให้ความแข็งแรงแก่ส่วนต่าง ๆ ของพืช (เพราะเป็นเซลล์ทีแ่ข็ง

มาก) 



Sclereids (stone cell) 
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 ส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดเจนในรากพืชใบเลีย้งเดีย่วมากกว่าในรากพืชใบเลีย้งคู่  
 

 ประกอบด้วยเซลล์เรียงตวักนัเป็นแถวเดยีวอยู่ถัดจากคอร์เทกซ์เข้าไปข้างใน

มผีนังเซลล์บางและมสีารจ าพวกซูเบอริน (Suberin) ควิตนิ (Cutin) หรือลกินิน 

(Lignin) มาสะสมเป็นแถบ หรือปลอกโดยรอบเซลล์ 
 

 ท าให้ผนังเซลล์หนาเป็นแถบ และเรียกแถบดงักล่าวนีว่้า แคสพาเรียน สตริป 

(Casparian strip) ซ่ึงจะกดีขวางน า้และอาหารไม่ให้ผ่านได้สะดวก แต่มีบางเซลล์

ของเอนโดเดอร์มสิทีไ่ม่มแีคสพาเรียน สตริปคาดอยู่ ซ่ึงจะเป็นทางผ่านของน า้ และ

อาหารได้สะดวกกว่า เรียกเซลล์นีว่้า พาสเสจ เซลล์ (Passage cell) 

เอนโดเดอร์มิส (Endodermis) 
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 เพอริไซเคลิเป็นเน้ือเย่ือที่พบเฉพาะในราก 

และจะเห็นชัดเจนเฉพาะในรากพืชใบเลีย้งเดีย่ว โดย

ประกอบขึน้จากเซลล์เรียงตัวกนั 2-3 ช้ัน ท าหน้าที่ให้

ก าเนิดรากแขนง (Secondary root) 

เพอริไซเคลิ (Pericycle) 





เน้ือเย่ือถาวรเชิงซ้อน (Complex permanent tissue) 

 เน้ือเย่ือถาวรทีม่เีซลล์หลายชนิดอยู่รวมกนั และท าหน้าที่

ร่วมกนั ได้แก่ เน้ือเย่ือล าเลยีง (Vascular tissue) ซ่ึงประกอบด้วย 
 

 1. เน้ือเย่ือ ไซเลม (Xylem)  
 

 2. เน้ือเย่ือ โฟลเอม (Phloem) 

g-
ท่อลำเลียง

มัด ท่อลำเลียง



ท าหน้าทีเ่ป็นท่อล าเลยีงน า้และแร่ธาตุต่างๆจากรากขึน้สู่ส่วนยอด ใบ 

และส่วนต่างๆของพืช ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ทีท่ าหน้าทีห่ลกัในการ

ล าเลยีงน า้คือ 

เน้ือเย่ือล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ (Xylem)  

1.) เทรคดี (Tracheid) 
 

2.) เวสเซล เมมเบอร์ (Vesel member) 
 

3.) ไซเลม็พาเรนไคมา (Xylem parenchyma) 
 

4.) ไซเลม็ไฟเบอร์ (Xylem fiber) 

*
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 เป็นเซลล์เดีย่วๆ ยาวๆ เม่ือเจริญเตม็ที่แล้วจะตายไป และตรงกลางเซลล์จะ

เป็นช่องขนาดใหญ่ (Lumen) เพราะโพรโทพลาซึมสลายไป  
 

 เซลล์มรูีปร่างทรงกระบอกกลมหรือเหลีย่มหัวท้ายแหลม บริเวณปลายเซลล์

จะเรียงซ้อนเหล่ือมกนั ผนังเซลล์มีสารลกินินสะสม 
 

 พืชจ าพวกเฟิร์นเช่น สนภูเขา จะมเีทรคดีมากกว่าในพืชดอก 
 

 หน้าที่ของเทรคดี 

  1. เป็นท่อล าเลยีงน า้และเกลือแร่ ซ่ึงท าหน้าที่ได้ดเีม่ือเซลล์ตายแล้ว 

  2. ช่วยค า้จุนส่วนต่างๆ ของพืชเน่ืองจากมผีนังเซลล์แข็งแรง ปลาย

สุดของเซลล์จะเส้ียมแหลม 

เทรคีด (Tracheid)  



 เป็นเซลล์เดีย่ว เม่ือเจริญเตม็ที่แล้วเซลล์จะตายไปท าให้ตรงกลางเซลล์เป็น

ช่องขนาดใหญ่ เพราะโพรโทพลาซึมสลายไป  
 

 ผนังเซลล์มสีารจ าพวกลกินินสะสม แต่ผนังเซลล์ของเซลล์หน่ึงหนาไม่

เท่ากนั บริเวณที่บาง เรียกว่า พทิ (Pit)  
 

 เซลล์มขีนาดใหญ่กว่าเทรคดี แต่ส้ันกว่า 
 

 ผนังเซลล์ด้านข้าง และตอนปลายสุดของเซลล์ตามความยาวของล าต้นจะมรูี

พรุนมากมาย ท าให้น า้และเกลือแร่ถูกล าเลยีงขึน้ไป ตรงๆ ผ่านรูพรุนตรงปลายสุดของ

เซลล์ ไปยงัอกีเซลล์หน่ึงได้สะดวกกว่าเทรคดีเป็นอนัมาก เพราะไม่มส่ิีงกดีขวางอยู่ 
 

 ท าหน้าที่เฉพาะในการล าเลยีงน า้และแร่ธาตุเท่าน้ัน พบได้ทั่วไปในพืชมดีอก

และพนัธ์ุไม้น า้บางชนิด 

เวสเซลเมมเบอร์ (Vessel member)  





 เป็นเซลล์ทีย่งัมชีีวติอยู่เพยีงชนิดเดยีวในเน้ือเย่ือไซเลม 
 

 มีผนังเซลล์บางคล้ายกบัพาเรนไคมาเซลล์ทั่วๆ ไป แต่เม่ือแก่แล้วจะมีลกินินมา

สะสมผนังจะหนาขึน้  
 

 ปกตจิะเรียงตวัในแนวตั้งตามความยาวของล าต้น และอยู่รวมกลุ่มกบัเซลล์

อ่ืนๆในท่อล าเลยีง เรียกว่า แอกเชียลพาเรนไคมา (axial parenchyma) แต่บางกลุ่มของ

เซลล์พาเรนไคมาจะเรียงตัวขวางกบัเซลล์อ่ืนๆ หรือจะเรียงตัวไปตามแนวรัศมีตั้งฉาก

กบัความยาวล าต้นและราก เพ่ือท าหน้าที่ล าเลยีงน า้และเกลือแร่ไปยงัด้านข้างของล าต้น

หรือราก จึงเรียกช่ือใหม่ว่า ไซเลมเรย์ (Xylem ray) 
 

 หน้าที่ของไซเลมพาเรนไคมาเซลล์ 

  1. ล าเลยีงน า้ และเกลือแร่ 

  2. สะสมอาหารพวกแป้ง, น า้มัน และสารอ่ืนๆ บางอย่าง 

ไซเลมพาเรนไคมา (Xylem parenchyma)  

.



ไซเลมไฟเบอร์ (Xylem fiber) 

 เป็นเซลล์ทีม่รูีปร่างยาวแบบเซลล์ไฟเบอร์ทัว่ไป แต่มขีนาดส้ันกว่า 

ผนังหนา อาจมีผนังกั้นเป็นห้องๆ 
 

 มวีวิฒันาการมาจากเทรคีต จึงท าให้มรูีปร่างคล้ายเทรคีต 
 

 หน้าที ่

 - ช่วยให้ความแข็งแรงแก่พืช ไม่ได้ท าหน้าที่ล าเลยีงใดๆ 

- xylemparenchyma มีชีวิต
-

×แemtาbผ ไม่ เกี่ยวข้อง☐กับการลำเลียง
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⇒ เซลล์หลัก ของ การลำเลียง น้ำ



เน้ือเย่ือล าเลยีงอาหาร (Phloem) 

ท าหน้าที่เป็นท่อล าเลยีงอาหารพวกอนิทรีย์สาร ซ่ึงได้มาจาก

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในใบและส่วนของพืชทีม่ีคลอโรฟิลล์ 

ไปยงัส่วนต่างๆของพืช โฟลเอม็ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ 4 ชนิด คือ 

1.) ซีฟทวิบ์เมมเบอร์ (Sieve tube member) 
 

2.) คอมพาเนียนเซลล์ (Companion cell) 
 

3.) โฟลเอม็พาเรนไคมา (Phloem parenchyma) 
 

4.) โฟลเอม็ไฟเบอร์ (Phloem fiber) 

โคที่ใบสังเคราะห์
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 เป็นเซลล์รูปร่างยาว ปลายสุดของทั้งสองด้านค่อนข้างแหลม และมรูี

เลก็ๆ คล้ายแผ่นตะแกรง ทีป่ลายทั้งสองด้าน เรียกว่า ซีฟ เพลท (Sieve plate) 

และบริเวณทีม่รูีเลก็ๆ เรียกว่า ซีฟว์ เอเรีย (Sieve area) ซ่ึงอาจพบตามผนัง

ด้านข้างของเซลล์ด้วย  
 

 การทีม่รูีเลก็ๆ ทีผ่นังเซลล์นีท้ าให้ไซโทพลาซึมภายในเซลล์ผ่านไปมา

ระหว่างเซลล์ทีอ่ยู่ชิดกนัได้  
 

 ซีฟทวิบ์ เมมเบอร์หลายๆ เซลล์มาเรียงต่อกนัเป็นท่อยาวๆ เรียกว่า  

ซีฟทวิบ์ (Sieve tube)  
 

 ซีฟทวิบ์เม่ือเกดิใหม่ๆ จะมีนิวเคลยีส และโครงสร้างของเซลล์ 

(Organelle) อ่ืนๆ ครบสมบูรณ์ แต่พอเจริญเตม็ทีแ่ล้ว นิวเคลยีสจะสลายไป

เหลือแต่ไซโทพลาซึม 
 

 หน้าทีข่องซีฟทวิบ์ เมมเบอร์ ล าเลยีงอาหาร ซ่ึงเป็นหน้าทีส่ าคญัทีสุ่ด 

ซีฟทิวบ์ เมมเบอร์ (Sieve tube member)  



 เป็นเซลล์ขนาดเลก็ รูปร่างเรียวยาวปลายแหลมเจริญอยู่ด้านข้างของ

ซีฟทวิบ์ เมมเบอร์  
 

 มีก าเนิดจากเซลล์ต้นก าเนิดเดยีวกนักบัซีฟทิวบ์ เมมเบอร์ โดยเซลล์ต้น

ก าเนิดแบ่งตวัตามยาว 1 คร้ัง หรือหลายคร้ัง จะได้เซลล์หน่ึงมขีนาดใหญ่ คือ ซีฟ

ทวิบ์ เมมเบอร์ และอกีเซลล์หน่ึงมขีนาดเลก็กว่า คือ เซลล์คอมพาเนียน หรืออาจ

เรียกว่า เซลล์เพ่ือน (Companion-เพ่ือน)  
 

 เซลล์ยงัมนิีวเคลยีสขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน ไซโทพลาซึมเข้มข้นกว่า

ในซีฟทวิบ์ เมมเบอร์ เซลล์ทั้งสองนีต้ิดต่อถึงกนัได้ทางด้านข้างเพราะมีบางตอน

ของผนังเซลล์เกดิเป็นพทิ (Pit) 
 

เซลล์คอมพาเนียน (Companion cell)  



หน้าที่ของเซลล์คอมพาเนียน 
 

 1. ช่วยเหลือซีฟทวิบ์ เมมเบอร์ เพ่ือให้ท างานได้ดขีึน้ เน่ืองจากซีฟทวิบ์ 

เมมเบอร์ เม่ือแก่ลงไม่มีนิวเคลยีส ท าให้ท างานไม่เตม็ที่ 
 

 2. ควบคุมการท างานของซีฟบิวบ์ เมมเบอร์ โดยสร้างเอนไซม์ไป

ควบคุม 
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 มีลกัษณะเหมือนกบัพาเรงคมิาเซลล์ในเน้ือเย่ือไซเลม็ และคอร์เทกซ์  
 

 เป็นเซลล์ทีย่งัมชีีวติอยู่ เซลล์บางกลุ่มของโฟลเอม็พาเรนไคมาจะ

เรียงตัวในแนวรัศมีขวางล าต้นและราก เรียกว่า โฟลเอม็เรย์ (Pholem ray) 

คล้ายกบัไซเลม็เรย์ ทั้งโฟลเอม็เรย์และไซเลม็เรย์  
 

 ท าหน้าที่ล าเลยีงสารอาหารออกทางด้านข้างเหมือนกนั จึงเรียก

รวมกนัว่า วาสควิลาร์ เรย์ (Vascular ray) 

โฟลเอม็พาเรนไคมาเซลล์ (Phloem parenchyma cell)  
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หน้าที่ของโฟลเอม็พาเรนไคมาเซลล์ 
 

  1. ช่วยล าเลยีงอาหารร่วมกบัเซลล์อ่ืนๆ ในโฟลเอม 
 

  2. สะสมอาหารทีส่ร้างจากแหล่งสร้างอาหาร รวมทั้ง

สารอาหารจ าพวกน า้ยาง เช่น ยางสน 
 

เน้ือเย่ือไซเลม็และโฟลเอม็ จะจัดเป็นเน้ือเย่ือล าเลยีง (Vascular 

tissue) และมักจะเรียกรวมเป็นมัดท่อล าเลยีงหรือ วาสคิวลาร์ 

บันเดิล (Vascular bundle) 



มีลกัษณะคล้ายกบัไฟเบอร์ที่พบในเน้ือเย่ือไซเลม็และคอร์เท็กซ์ 

เป็นเซลล์ชนิดเดยีวทีไ่ม่มีชีวติในเน้ือเย่ือโฟลเอม็ ให้ความแข็งแรง 

ไม่ล าเลยีงสาร 

โฟลเอม็ไฟเบอร์ (Phloem fiber)  
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