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พชืดอกประกอบดวยอวยัวะตาง ๆ  ได้แก่	ราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	และผลทีมี่ส่วนประกอบและหน้าที่
แตกต่างกนั	การท�างานของอวยัวะพชืมคีวามสมัพนัธ์กนัท�าให้พชืด�ารงชวีติอยูไ่ด้	โดยอวยัวะเหล่านี้
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดที่จ�าเพาะต่อการท�าหน้าที่ในพืชแต่ละชนิด	 อวัยวะเหล่านี้เหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร	นักเรียนจะได้ศึกษารายละเอียดจากบทเรียนนี้

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิดแล้วบันทึกลงในสมุด

UnderstandingUnderstanding

เนื้อเยื่อพืช	คือ	กลุ่มเซลล์ที่มีหน้าที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกัน

รากพืชดูดซึมธาตุอาหารด้วยกระบวนการออสโมซิส

การคายน�้าของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณปากใบเท่านั้น

ทิศทางการล�าเลี้ยงน�้าและธาตุอาหารของพืช	คือ	ล�าเลียงจากรากไปยังส่วนต่าง	ๆ 	ของพืช

พืชอาศัยแรงดึงจากการคายน�้าเข้ามาช่วยล�าเลียงอาหารจากรากไปยังส่วนต่าง	ๆ 	ของพืช
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Biology 
     Focus

เนื้อเยื่อพืชแตกตางจาก
เนื้อเยื่อสัตวอยางไร

Prior Knowledge

หลายชนิดที่จ�าเพาะต่อโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะนั้น	ๆ

	 เนื้อเยื่อพืช	 (plant	 tissue)	 เป็นกลุ่มเซลล์ของพืชจ�านวนมากที่มีลักษณะคล้ายกันมาอยู่

รวมกันแล้วท�าหน้าที่เดียวกัน	 ในการจ�าแนกเนื้อเยื่อของพืชมีหลักเกณฑ์มากมาย	 เช่น	 รูปร่าง

โครงสร้าง	ต�าแหน่ง	หน้าที	่แต่ส่วนมากจะใช้ความสามารถในการแบ่งเซลล์เพิม่จ�านวนของเนือ้เยือ่

เป็นเกณฑ์	ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อเยื่อพืชออกเป็น	2	ชนิด	คือ	เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร

1.1 เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissue)
	 เนือ้เย่ือเจรญิประกอบด้วยเซลล์เจรญิ	ซึง่เป็นกลุม่เซลล์ทีม่ผีนงัเซลล์ปฐมภมู	ิมลีกัษณะบาง

สม�า่เสมอกนั	มกัมนีวิเคลยีสขนาดใหญ่เมือ่เทยีบกบัขนาดของเซลล์	และเซลล์สามารถคงคณุสมบตัิ

ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส	(mitosis)	เอาไว้ได้ตลอดชีวิต	เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ท�าให้

พชืเจรญิเตบิโตได้อย่างไม่สิน้สดุตลอดในช่วงท่ีพืชยังคงมีชวิีตอยู่	ด้วยเหตุนีเ้ราจึงสังเกตเหน็ล�าต้น

และรากยืดยาว	หรือแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อย	ๆ 	หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น

 1. เนือ้เยือ่พชื
	 พืชดอกด�ารงชีวิตอยู่ได้จากการท�างานของอวัยวะต่าง	ๆ 	

ได้แก่	ราก	ล�าต้น	ใบ	ดอก	และผล	โดยอวัยวะแต่ละส่วนมีส่วนประกอบ

และหน้าที่แตกต่างกัน	 ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ

	 เซลล์พืชทุกชนิดมีผนังเซลล์ที่เรียกว่า	 ผนังเซลล์ปฐมภูมิ	 (primary	 cell	wall)	 เป็นผนัง

เซลล์ชั้นแรกที่อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์	มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่	ซึ่งถูกยึดไว้ด้วยมิดเดิล

ผนังเซลลพืช

		ภาพที่	1.1	ส่วนประกอบของผนังเซลล์
	 ที่มา	:	http://www.yourarticlelibrary.com

ผนังเซลล์ปฐมภูมิ
ผนังเซลล์ทุติยภูมิ

ไซโทพลาซึม

เยื่อหุ้มเซลล์

พลาสโมเดสมาตา
ลาเมลลา	 (middle	 lamella)	 เซลล์บางชนิด

ของพืชจะมีผนังเซลล์ทุติยภูมิ	 (secondary	

cell	wall)	 เป็นผนังชัน้ในสุดทีมี่ลิกนิน	 (lignin)	

เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 นอกจากนี้ผนังเซลล์

ของพืชจะมีช่องว่างเรียกว่า	 พลาสโมเดสมาตา

(plasmodesmata)	 เชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์	

ท�าให้สามารถส่งสารเคมี	 น�้า	 และธาตุอาหาร

ระหว่างกันได้

3โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก



	 หากแบ่งเนือ้เยือ่เจรญิตามต�าแหน่งทีอ่ยูใ่นส่วนต่าง	ๆ 	ของพชื	จะแบ่งออกเป็น	3	ชนดิ	ได้แก่

เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย	เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ	และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง

	 1.	 เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย	 (apical meristem)	 ถ้าพบตามปลายยอดของล�าต้นหรือ	
กิ่งก้านจะเรียกเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอด	(shoot	apical	meristem)	เมื่อแบ่งเซลล์จะท�าให้ล�าต้น

หรือกิ่งก้านยืดยาวออกและเกิดการสร้างใบ	 แต่ถ้าพบที่ส่วนปลายของรากจะเรียกเนื้อเยื่อเจริญ

ส่วนปลายราก	 (root	 apical	meristem)	 เม่ือแบ่งเซลล์จะท�าให้รากยาวขึ้น	 โดยการเจริญเติบโต

ที่ท�าให้ส่วนต่าง	ๆ 	 ของพืชมีความสูงหรือความยาวเพิ่มมากขึ้น	 เรียกการเจริญลักษณะเช่นนี้ว่า		

การเติบโตปฐมภูมิ	(primary	growth)

		ภาพที่	1.2	เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอด
	 ที่มา	:	www.slideserve.com

		ภาพที่	1.3	เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายราก
	 ที่มา	:	www.slideserve.com

		ภาพที่	1.4	เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อของไผ่
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

	 2.	 เนื้อเยื่อเจริญเหนอืข้อ	(interca-
lary meristem)	 พบอยู่ระหว่างข้อ	 (node)	
ตรงบรเิวณเหนือข้อล่างหรอืปล้อง	(internode)	

บริเวณเหนือโคนของปล้องบน	 ท�าให้บริเวณ	

ดังกล่าวยืดยาวขึ้น	 เนื่องจากข้อหรือปล้อง

บริเวณนีจ้ะแบ่งเซลล์ได้ยาวนานกว่าบรเิวณอืน่	

ในปล้องเดียวกัน	 ส่วนใหญ่มักจะพบในพืช	

ใบเลี้ยงเดี่ยว	เช่น	หญ้า	ข้าว	ข้าวโพด	ไผ่

เนื้อเยื่อเจริญปลายราก4



	 3.	 เนือ้เยือ่เจรญิด้านข้าง	(lateral meristematic)	เป็นเนือ้เยือ่เจรญิทีอ่ยูใ่นแนวขนานกบั
เส้นรอบวง	 ส่วนใหญ่พบในพืชใบเลี้ยงคู่	 เช่น	 ต้นมะม่วง	 ถั่ว	 พริก	 และพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

บางชนิด	 เช่น	 หมากผู ้หมากเมีย	 เข็มกุดั่น	 ศรนารายณ์	 เนื้อเยื่อชนิดนี้จะแบ่งเซลล์

เพิ่มจ�านวนออกทางด้านข้าง	เรียกว่า	แคมเบียม	(cambium)	ท�าให้ล�าต้นและรากมีขนาดใหญ่ขึ้น

หากพบเนื้อเย่ือนี้อยู ่ระหว่างเนื้อเยื่อท่อล�าเลียงน�้าและเนื้อเยื่อท่อ

ล�าเลียงอาหารจะเรียกว่า	วาสคิวลาร์แคมเบียม	(vascular	cambium)

ซึ่งจะแบ่งเซลล์ท�าให้เกิดเนื้อเยื่อท่อล�าเลียง	

(vascular	 tissue)	 เพิ่มขึ้น	 และถ้าพบ

เนือ้เย่ือนีอ้ยู่ในชัน้เอพเิดอร์มสิ	หรอืชัน้

ถดัเข้าไปจะเรยีกว่า	คอร์กแคมเบยีม

(cork	 cambium)	 เม่ือเซลล์เกิด

การแบ่งตัวจะท�าให้เกิดเนื้อเยื่อ

คอร์ก	(cork)	โดยการเจรญิเติบโตท่ี

ท�าให้ล�าต้น	 หรือรากพืชมีขนาด

เส ้นผ ่านศูนย ์กลางเพิ่มมากขึ้น	

เรียกการเจริญลักษณะเช่นนี้ว่า	

การเติบโตทุติยภูมิ	(secondary	growth)

		ภาพที่	1.5	เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง
	 ที่มา	:	http://www.bio.miami.edu/dana/dox/stem.html

เซลล์เยือ่บขุ้างแก้ม

คําถามทาทายการคิดขั้นสูง
H. O. T. S.

พืชจะมีลักษณะ

เป็นอย่างไร	

หากพืชมีเพียง

เนื้อเยื่อเจริญ	และพืชจะด�ารง

ชีวิตอยู่ได้หรือไม่

คอร์ก
(cork)

วาสคิวลาร์แคมเบีบม
(vascular cambium)

คอร์กแคมเบียม
(cork cambium)

1.2 เนื้อเยื่อถาวร (permanent tissue)
	 เนือ้เย่ือถาวรเป็นเนือ้เยือ่ทีป่ระกอบด้วยกลุม่เซลล์ทีเ่จรญิ

เต็มท่ีแล้ว	 ไม่มีการแบ่งเซลล์ต่อไปอีก	 ประกอบด้วยเซลล์ที่มี

รูปร่าง	ขนาด	และหน้าที่ต่างกัน

	 เนื้อเยื่อถาวรมีหลายชนิด	 แต่ละชนิดพัฒนาและเปล่ียน

สภาพมาจากเนือ้เยือ่เจรญิ	โดยเนือ้เยือ่ถาวรแบ่งได้เป็น	3	ระบบ	

ได้แก่	 ระบบเนื้อเยื่อผิว	 ระบบเนื้อเยื่อพื้น	 และระบบเนื้อเยื่อ

ท่อล�าเลียง	ซึ่งแต่ละระบบมีรูปร่าง	ขนาด	และท�าหน้าที่ต่างกัน	

ดังนี้
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		ภาพที่	1.6	ลักษณะของปากใบ
	 	ที่มา	:	http://www.artasaweap-

on.info

		ภาพที	่1.7	เนือ้เยือ่เพรเิดร์ิม	(สแีดง)	
เนือ้เยือ่พาเรงคมิา	(สฟ้ีา)

	 	ที่มา	 :	http://irrecenvhort.ifas.
ufl.edu

	 1.	 ระบบเนื้อเยื่อผิว	 (epidermal	 tissue	 system)		
มีดังนี้

	 	 1)	เอพิเดอร์มิส	 (epidermis)	 เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบ

นอกสุดของส่วนต่าง	ๆ 	 ของพืช	 ท�าหน้าที่ป้องกันเนื้อเยื่ออื่น	ๆ 	

ที่อยู่ภายใน	 เอพิเดอร์มิสของล�าต้นและใบประกอบด้วยเซลล	์

หลายชนิด	ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ผิว	(epidermal	cell)	ที่เรียงตัวกัน

เพียงชั้นเดียว	 แต่ในพืชบางชนิดอาจพบเนื้อเยื่อชั้นนี้มากกว่า

หนึ่งชั้น	เซลล์ผิวมีรูปร่างที่แตกต่างกันหลายแบบ	ภายในเซลล์	

มักไม่พบคลอโรพลาสต์	เซลล์เรยีงชิดติดกนัไม่มีช่องว่างระหว่าง

เซลล์	ตวัอย่างเช่น	ชัน้เอพเิดอร์มิสของเซลล์ใบพชื	ประกอบด้วย

เซลล์ผิวที่พบเฉพาะผนังเซลล์ปฐมภูมิซึ่งผนังเซลล์ด้านนอกมัก

หนากว่าด้านในและเคลือบด้วยสารคิวทินเพื่อลดการระเหยของ

น�้า	นอกจากนี้	ยังพบเซลล์คุม	(guard	cell)	ซึ่งมีรูปร่างคล้ายไต	

หรอืเมลด็ถ่ัวแดงเป็นคูป่ระกบกนั	ภายในเซลล์คุมมคีลอโรพลาสต์	

ส่วนชัน้เอพเิดอร์มิสในรากพชืประกอบด้วยเซลล์ผวิและเซลล์ขน

ราก	แต่ไม่พบเซลล์คุม

	 	 2)	เพริเดิร์ม	 (periderm)	 เป็นเนื้อเยื่อที่เกิดจากการ

แบ่งตัวของเนื้อเยื่อบริเวณเส้นรอบวงของรากและล�าต้น	 ท�า

ให้เอพิเดอร์มิสแตกออก	 เนื้อเยื่อชนิดนี้จึงเข้ามาแทนที่	 ส่งผล

ให้รากและล�าต้นขยายขนาดขึ้น	 พบในพืชที่มีอายุมาก	 เพริ

เดิร์มประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชั้นนอกสุด	คือ	คอร์กหรือเฟลเลม	

(phellem)	 เซลล์กลุ่มนี้สะสมสารซูเบอริน	 (suberin)	 เหนอืผนงั	

เซลล์เพื่อป้องกันการระเหยของน�้า	 เมื่อเซลล์แก่จะตายและมี

อากาศเข้ามาแทนที	่ชัน้ถดัมา	คอื	คอร์กแคมเบยีมหรอืเฟลโลเจน	

(phellogen)	ท�าหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อเพริเดิร์ม	และชั้นถัดมา	คือ		

เฟลโลเดิร์ม	 (phelloderm)	 ซึ่งประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาอยู่

ติดกับชั้นคอร์เทกซ์	(cortex)

เซลล์คุม

รูปากใบ
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	 2.	 ระบบเนื้อเยื่อพื้น	(ground	tissue	system)	มีดังนี้

		ภาพที่	1.8	เนื้อเยื่อพาเรงคิมา
	 ที่มา	:	http://learn.mindset.co.za

		ภาพที่	1.9	เนื้อเยื่อคอลเลงคิมา
	 ทีม่า	:	http://biofile.ru/bio/17602.html

	 	 1)	พาเรงคิมา	 (parenchyma)	 ประกอบด้วยเซลล์

พาเรงคิมา	 (parenchyma	 cell)	 ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีชีวิต	 ภายใน

มแีวควิโอลขนาดใหญ่	โดยท่ัวไปมีผนงัเซลล์ปฐมภมู	ิและมคีวามหนา

บางสม�า่เสมอกนัทัง้เซลล์	เซลล์มรีปูร่างแตกต่างกนัไป	เช่น	ค่อน

ข้างกลม	ทรงกระบอกหรือรี	แต่ส่วนใหญ่มีรูปร่างค่อนข้างกลม	

การเรยีงตวัของเซลล์จงึท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างเซลล์	(intercel-

lular	space)	อยูเ่สมอ	เซลล์พาเรงคมิาทีพ่บในบรเิวณแตกต่างกนั	

อาจมีส่วนประกอบแตกต่างกัน	และมีหน้าที่ได้หลากหลาย	เช่น	

การสงัเคราะห์ด้วยแสง	สะสมอาหาร	หรอืสารต่าง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นต่อ

การด�ารงชีวิตของพืช	

	 	 2)	คอลเลงคมิา	(collenchyma)	เป็นเนือ้เยือ่ทีใ่ห้ความ

แข็งแรงแก่โครงสร้างพืช	พบมากบริเวณใต้ชั้นเอพิเดอร์มิสของ	

ล�าต้น	ก้านใบ	และแผ่นใบ	แต่ไม่พบในราก	เกิดจากกลุ่มเซลล์

ชนิดเดียวกันเรียกว่า	เซลล์คอลเลงคิมา	(collenchyma	cell)	ซึ่ง

เป็นเซลล์ที่มีชีวิต

	 	 เซลล์คอลเลงคิมามีลักษณะคล้ายกับเซลล์พาเรงคิมา

แต่มีผนังเซลล์ปฐมภูมิค่อนข้างหนาและมีความหนาบาง

ไม่สม�่าเสมอกัน	 ส่วนที่หนามักอยู่ตามมุมของเซลล์	 ผนังเซลล์

ประกอบด้วยเซลลโูลส	(cellulose)	กบัเพกทนิ	(pectin)	นอกจากนี้

ยังพบในส่วนของพืชที่ยังอ่อน	จึงยืดตัวและท�าให้พืชมีการเจริญ

เติบโต

Biology 
     Focus

	 เซลลูโลส	 (C6H10O5)n	 เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากกลูโคสประมาณ	 50,000	 โมเลกุล

มาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว	แต่ละสายของเซลลูโลสเรียงขนานกัน	มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสาย	ท�าให้มี

ลกัษณะเป็นเส้นใย	สะสมไว้ในพชื	ไม่พบในเซลล์สัตว์	เซลลูโลสไม่ละลายน�า้	และมนษุย์ไม่สามารถย่อย

สลายได้	เซลลูโลสช่วยในการกระตุ้นล�าไส้ใหญ่ให้เคลื่อนไหว	เพิ่มเนื้ออุจจาระ	และกระตุ้นให้ล�าไส้ใหญ่

หลั่งเมือก	(mucous)	ออกมา	จึงลดโอกาสเป็นโรคริดสีดวงทวาร

เซลลูโลส
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		ภาพที	่1.10	เซลล์เส้นใยหรอืไฟเบอร์	เป็นเซลล์ทีม่รีปูร่าง
เรียวยาว	หัวท้ายแหลม

	 ที่มา	:	https://kk.wikipedia.org

		ภาพที	่1.11	สเกลอรดีมรีูปร่างหลายแบบ	เช่น	รูปหลาย
เหลี่ยม	รูปดาว	เป็นต้น

	 ทีม่า	:	https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_tissue

	 	 3)	สเกลอเรงคิมา	 (sclerenchyma)	 เป็นเนื้อเยื่อที่

ท�าหน้าที่ช่วยพยุงและให้ความแข็งแรงแก่ส่วนต่าง	ๆ 	 ของพืช	

ประกอบด้วยเซลล์ทีเ่รยีกว่า	เซลล์สเกลอเรงคมิา	(sclerenchyma

cell)	ซึง่เป็นเซลล์ทีไ่ม่มีชวีติ	มีทัง้ผนงัเซลล์ปฐมภมูแิละผนงัเซลล์

ทุติยภูมิที่ค่อนข้างหนา	 ซ่ึงประกอบด้วยเซลลูโลส	 (cellulose)	

ลิกนิน	 (lignin)	 เพกทิน	 (pectin)	 และซูเบอริน	 (suberin)	

เซลล์สเกลอเรงคิมาจ�าแนกออกเป็น	 2	 ชนิด	 ตามลักษณะ

รูปร่างของเซลล์	 ได้แก่	 เซลล์เส้นใยหรือไฟเบอร์	 (fiber)	 และ

สเกลอรีด	 (sclereid)	 เซลล์ทั้ง	 2	 ชนิด	 มักพบในบริเวณ

หรืออวัยวะของพืชที่ไม่มีการเจริญเติบโตแล้ว	 เนื่องจาก

เซลล์ไม่สามารถยืดตัวได้	 เช่น	 ส่วนที่แข็งของเปลือกไม้

เปลือกเมล็ด

ในปัจจุบันกระดาษท�ามาจาก

เปลอืกไม้	ผ่านกระบวนการผลติ

เยือ่ให้ได้เส้นใย	ซึง่ประกอบด้วย

เซลลโูลส	เฮมเิซลลโูลส	นอกจากนี้

ยังมีลิกนิน	 ซึ่งท�าหน้าที่เชื่อม

เส้นใยให้อยูด้่วยกนั	ในกระบวน

การผลิตกระดาษ	 จ�าเป็นต้อง

ก�าจดัลิกนินออก	 เพราะหากมี

ลิกนินหลงเหลืออยู่ในกระดาษ	

เมื่อกระดาษถูกแสงแล ้วจะ

ท� า ให ้กระดาษเปลี่ ยนเป ็น

สีเหลืองเมื่อได้รับแสง

in real life
Biology

Biology 
     Focus

	 เพกทนิเป็นสารพอลแิซก็คาไรด์	(polysaccharide)	พบได้ทัว่ไปในผนังเซลล์ของพชืทีมี่อายนุ้อย

ท�าหน้าที่เป็นโครงสร้างเซลล์และยึดเหน่ียวเซลล์พืชให้เชื่อมติดกันในบริเวณชั้นมิดเดิลลาเมลลา	

รวมถึงเป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์เพกทิเนส	และเป็นส่วนประกอบส�าคัญของเนื้อเยื่อพาเรงคิมา

เพกทิน
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เวสเซลเมมเบอร์

พิธ

เวสเซล เทรคีด

รอยปรุ

เวสเซล

เทรคีด

100 μm

45 μm

พิธ

  ภาพที่ 1.12 ลักษณะของเทรคีดและเวสเซลเมมเบอร์
	 ที่มา	:	http://intranet.tdmu.edu.ua

 3. ระบบเนื้อเยื่อท่อล�าเลียง (vascular tissue system) มีดังนี้

  1) ไซเลม็ (xylem) เป็นเนือ้เยือ่ทีท่�ำหน้ำทีล่�ำเลยีงน�ำ้และธำตอุำหำรจำกรำกไปยงัส่วน

ต่ำง ๆ  ของพืช ประกอบด้วยเซลล์หลำยชนิด ได้แก่ เซลล์พำเรงคิมำ เซลล์ไฟเบอร์ เซลล์ที่ท�ำ 

หน้ำท่ีล�ำเลียงน�้ำมี 2 ชนิด คือ เทรคีด (tracheid) และเวสเซลเมมเบอร์ (vessel member)

เซลล์ทั้ง 2 ชนิด เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีชีวิตและมีผนังเซลล์หนำ ซึ่งเป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิ 

ที่มีสำรลิกนินมำสะสม ยกเว้นบริเวณไส้ไม้หรือพิธ (pith) ซึ่งเป็นบริเวณผนังเซลล์ที่บำง ส่งผลให้

น�้ำสำมำรถไหลผ่ำนจำกเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้ ลักษณะของเทรคีดและเวสเซลเมมเบอร์ 

แตกตำ่งกันโดยเทรคีดเป็นเซลล์ที่มีรูปรำ่งยำวเรียวรูปกระสวย ไม่พบช่องทะลุที่หัวท้ำยของเซลล์ 

ส่วนเวสเซลเมมเบอร์มรีปูร่ำง 

อ้วนสัน้กว่ำเทรคดีรปูกระบอก 

และมกัมขีนำดใหญ่กว่ำ บรเิวณ 

ด้ำนหวัและท้ำยของเซลล์มช่ีอง

ทะลุถึงกัน ซึ่งมีลักษณะเป็น

รอยปรหุรอืรพูรนุ (perforation 

plate) เมื่อเวสเซลเมมเบอร์

หลำย ๆ  เซลล์เรียงต่อกันจะ

มีลักษณะคล้ำยท่อน�้ำเรียกว่ำ 

เวสเซล (vessel) ท�ำให้ล�ำเลยีง

น�้ำได้อยำ่งต่อเนื่อง

  2) โฟลเอ็ม (phloem) เป็นเนื้อเยื่อที่ท�ำหน้ำที่ล�ำเลียงอำหำรที่ได้จำกกระบวนกำร

สังเครำะห์ด้วยแสงไปยังส่วนตำ่ง ๆ  ของพืช เซลล์ที่ท�ำหน้ำที่ล�ำเลียงอำหำร คือ เซลล์ท่อล�ำเลียง

อำหำรหรือซีฟทิวบ์เมมเบอร์ (sieve tube member) เป็นเซลล์ที่มีชีวิต มีรูปร่ำงของเซลล์เป็น 

ทรงกระบอก เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียสแต่ยังคงมีชีวิตอยู่ มีแวคิวโอลขนำดใหญ่ที่มีอำหำร 

อยู่ภำยใน ผนังเซลล์ปฐมภูมิของซีฟทิวบ์เมมเบอร์จะบำง พบรูเล็ก ๆ  อยู่เป็นกลุ่มบริเวณผนังด้ำน

หัวท้ำยของเซลล์ ท�ำให้หัวท้ำยของเซลล์มีลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงหรือซีฟเพลต (sieve plate) 

หำกซีฟทวิบ์เมมเบอร์หลำย ๆ  เซลล์เรยีงต่อกนัเรยีกว่ำ ท่อล�าเลยีงอาหารหรอืซีฟทิวบ์ (sieve tube)
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		ภาพที่	1.13	ลักษณะของโฟลเอ็มภาพวาด	(ซ้าย)	ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	(ขวา)
	 ที่มา	:	www.slideshare.net

	 	 นอกจากเซลล์ที่กล่าวมาแล้ว	 ยังพบเซลล์ประกบหรือเซลล์คอมพาเนียน	 (companion	

cell)	ที่ประกบติดกับซีฟทิวบ์เมมเบอร์เสมอ	เนื่องจากเซลล์ทั้งสองก�าเนิดมาจากเซลล์เจริญเซลล์

เดียวกัน	 ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของซีฟทิวบ์เมมเบอร์	 และอาจพบเซลล์พาเรงคิมาและ	

เซลล์ไฟเบอร์แทรกตัวอยู่ในเนื้อเยื่อล�าเลียงอาหารได้เช่นเดียวกับเนื้อเยื่อล�าเลียงน�้า

ซีฟทิวบ์เมมเบอร์

พลาสโมเดสมาตา

ซีฟเพลต

นิวเคลียส

เซลล์คอมพาเนียน

ค�าชี้แจง	:	ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1.	 เนื้อเยื่อเจริญแตกต่างกับเนื้อเยื่อถาวรอย่างไร	จงยกตัวอย่างเนื้อเยื่อแต่ละชนิด

	 2.	 	เนื้อเยื่อถาวรชนิดหนึ่ง	มีน�้าตาลสะสมอยู	่ผนังเซลล์มีความหนาบางสม�่าเสมอ	คือเนื้อเยื่อชนิดใด

	 3.	 	เนื้อเยื่อในล�าต้นของต้นไผ่กับต้นถั่วมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน	อย่างไร

	 4.	 เนื้อเยื่อไซเล็มและโฟลเอ็มท�าหน้าที่อะไร	และประกอบด้วยเซลล์อะไรบ้าง

	 5.	 	เมื่อน�าเนื้อเยื่อบริเวณล�าต้นมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน	์จะทราบได้อย่างไรว่า	เนื้อเยื่อบริเวณนี้

เป็นเนื้อเยื่อไซเล็มหรือโฟลเอ็ม

Topic 
   Question
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