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เนื้อเย่ือพืช (Plant tissue) 

  หนวยที่เล็กที่สุดของส่ิงมีชีวิต คือ เซลล ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีเซลลเปนองคประกอบ พืชเปนส่ิงมี ชีวิดดังนั้นพืช 1 ตน จึง

ประกอบดวยเซลลหลายลานเซลล มาอยูรวมกันและทําหนาที่ตามบทบาทและตําแหนงของเซลลเหลานั้น โดย  

       เซลลหลายเซลลรวมกันทําหนาที่คลายกัน เรียกวา เนื้อเย่ือ (Tissue) 

       เนื้อเย่ือหลายๆเนื้อเย่ือมาอยูรวมกันและทํางานรวมกัน เรียกวา อวัยวะ (Organ) 

       อวัยวะหลายๆอวัยวะมาอยูรวมกันเรียกวา ระบบ (System)  

       ระบบหลายๆ ระบบมาอยูรวมกันเรียกวารางกาย (Body), (Oganization)  

ดังนั้นคําวาเน้ือเย่ือพืช(Plant tissue)ก็คือ เซลลหลายๆเซลลของพืชที่มาอยูรวมกันและทําหนาที่คลายกัน โดยแบงเปน 

2 ประเภทตามความสามารถในการแบงตัวของเนื้อเย่ือ เปนหลักคือ 

      1. เนื้อเย่ือเจริญ (Meristematic tissue) 

       2. เนื้อเย่ือถาวร (Permanent tissue)  

เนื้อเย่ือเจริญ (Meristematic tissue):: เนื้อเย่ือเจริญ (Meristematic tissues) หมายถึงกลุมของเซลลที่มีความสามารถ

แบงตัวแบบ mitosis ใหเซลลใหมอยูตลอดเวลา มักอยูเปนกลุมเล็กๆ มีลักษณะท่ีสําคัญและแตกตางจากเนื้อเย่ือถาวร ลักษณะ

ของเน้ือเย่ือเจริญ 

   • เซลลมีขนาดเล็ก  

   • ผนังเซลลบาง 

   • มีนิวเคลียสขนาดใหญ  

   • vacuoles ไมมี หรือ มีขนาดเล็ก  

   • ไมมี intercellular spaces คือชองวางระหวางเซลลขณะเซลลเรียงตัว 

 

ภาพที่1 ภาพเน้ือเย่ือเจริญ 

ชนิดของเนื้อเย่ือเจริญ เนื้อเย่ือเจริญจําแนก ตามตําเหนงที่อยูแบงไดเปน 3 ชนิด 

1.1 Apical meristem เปนเซลล Meristem ที่อยูสวนปลาย เชน ปลายยอด ปลายราก เปนตน 

1.2 Intercalary meristem เปน Mreistem อยูตามบริเวณขอและปลอง แบงเซลลทําใหลําตนยืดยาวพบในพืชใบเล้ียงเด่ียว ( 

Monocots ) 

1.3 Lateral meristem กลุมเซลล Meristem จะอยูทางดานขางของลําตน ตัวอยางเชนตาใบ ตาดอก หรือ ตารวม มี 2 ชนิดคือ 

วาสคิวลารแคมเบียม (Vascular cambium)    กับ คอรกแคมเบียม (Cork cambium)  
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ภาพท่ี 2 เนื้อเยือ่เจริญสวนปลาย 

ภาพซาย เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ภาพขวา เนื้อเยื่อเจริญปลายราก 

 

ภาพที4่ เนื้อเยื่อเจริญเหนือขอ 

เนื้อเย่ือเจริญจาํแนกตามการเกิดและการเจริญเติบโตของเนื้อเย่ือ แบงเปน 
1. PROMERISTEM (โพรเมอริสเต็ม)เปนเนื้อเย่ือเจริญที่เกิดขึ้นใหม ๆ ประกอบขึ้น ดวยเซลลที่มีรูปรางคลายคลึงกันมาก และ

ขนาดเทากันหมด มีเซลลวอลบางซึ่งประกอบดวยรอง (PIT) ที่เกิดขึ้นใหม ๆ ไซโตพลาซึมต่ืนตัวดี ไมมีแวคิวโอล มีนิวเคลียส

ใหญ และไมมีชองวางระหวางเซลล พบมากตามปลายสุดของราก ก่ิง ตา  

2. PRIMARY MERISTEM (ไพรมารีเมอริสเต็ม)เปนเนื้อเย่ือเจริญที่ประกอบขึ้นดวยเซลลซึ่งไดจากการแบงตัว และเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงไปจาก Promeristem แตยังไมสมบูรณ พบในบริเวณท่ีตํ่าจากยอดลงมา ในรากเปนบริเวณท่ีเรียกวา Zone of cell 

enlargement เนื้อเย่ือเจริญชนิดนี้ยังมีการแบงเซลลตอไปอีกแลวเซลลที่ไดก็จะเจริญเปล่ียนแปลงไปมีลักษณะตาง ๆ กัน

กลายเปนเนื้อเย่ือถาวรชนิด Primary permanent tissue การแบงตัวและเจริญเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหสวนตาง ๆ ของพืชมี 

(Primary growth ) ยืดยาวออกสูงขึ้นเปนสวนใหญ รวมทั้งขยายขนาดใหอวนขึ้นไดบาง รูปรางของพืชที่เปนรูปรางขึ้นได

เนื่องจาก การแบงเซลลของ Primary meristem นี้เรียกวา Primary body  

          Primary meristem ประกอบดวยเนื้อเย่ือ 3 บริเวณดวยกันนับจากนอกสุดเขาไปขางใน 

          2.1 Protoderm ไดจากการแบงตัวและเจริญเติบโตมาจาก Promeristem แลวจะแบงตัว เจริญเติบโตเปล่ียนแปลงตอไป 

เปนเนื้อเย่ือถาวรในบริเวณท่ี เรียกวา Epidermis ซึ่งอยูชั้นนอกสุดเซลลเรียงตัวกันเพียงแถวเดียวเทานั้น ทั้งนี้เพราะ Protoderm 

มีการแบงตัวเพียงดานเดียวสําหรับ epidermis นี้มีหนาที่ปองกันเย่ือที่อยูถัดเขาไปขางใน 
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 2.2 Ground meristem ไดจากการแบงตัว และเจริญเติบโตมาจาก Promeristem แลวจะแบงตัวเจริญเติบโต

เปล่ียนแปลงตอไป เปนเนื้อเย่ือถาวรในบริเวณท่ีเรียกวา Cortex ซึ่งอยูถัดจาก epidermis เขาไปขางใน และยังจะไปเปน Pith 

และ Pith ray (ในลําตน) อีกดวย 

          Cortex ทําหนาที่เปนแหลงสะสมอาหาร และขณะท่ียังออนอยูก็ทําหนาที่ เปนแหลงสรางอาหารและปองกันดวย สวน 

Pith และ Pith ray ยังทําหนาที่ลําเลียงน้ําเกลือแร และอาหารไปทางดานขางอีกดวย 

          2.3 Procambium เปน Primary meristem ที่แบงตัว และเจริญมาจาก Promeristem แลวจะแบงตัวเจริญเติบโต 

เปล่ียนแปลงตอไปเปนเนื้อเย่ือถาวรในบริเวณช้ันในสุดที่เรียกวา Vascular Tissue ทําหนาที่เปนทอในการลําเลียงน้ํา เกลือแร 

และอาหารตาง ๆ  

 

ภาพที ่5ภาพตําแหนงของ Protoderm , Ground meristem ,Procambium 

 
3. Secondary meristem (เชกันดารี เมอริสเต็ม) เปนเนื้อเย่ือเจริญ พบในราก และลําตนของพืชใบเล้ียงคู และพวกจิมโนสเปรม 

(gymnosperm) เม่ือมันตองการขยายขนาดใหอวนใหญขึ้น โดยเน้ือเย่ือเจริญชนิดนี้ มีการแบงตัวเจริญเติบโตเปล่ียนแปลงไป

เปนเนื้อเย่ือถาวรที่เรียกวา Secondary permanent tissue  

          Secondary meristem ประกอบดวย 2 ชนิด คือ Cambium และ Cork Cambium 

          3.1 Cambium ทําหนาที่สรางเนื้อเย่ือถาวรพวก Secondary vascular tissue  

          3.2 Cork cambium สวนใหญเกิดจากการแบงตัวของ Parenchyma cell เกิดขึ้นใน Cortex          ของลําตนบริเวณใกล 

ๆ กับ Epidermis มีหนาที่ในการสราง Cork ขึ้นหุมตน 

เนื้อเย่ือถาวร (Permanent tissue) 

        เซลลที่ประกอบเปนเนื้อเย่ือพวกนี้จะเปล่ียนแปลงมาจากเนื้อเย่ือเจริญเปนเซลลที่มีรูปรางเฉพาะ  

โดยปกติไมสามารถแบงเซลลเพิ่มจํานวนได 

ชนิดของเนื้อเย่ือถาวร 

1.เนื้อเย่ือถาวรเชิงเด่ียว (Simple permanent tissue) 

2.เนื้อเย่ือถาวรเชิงซอน (Complex permanent tissue)  

เนื้อเย่ือถาวรเชิงเดี่ยว (Simple permanent tissue):  

         เปนเนื้อเย่ือที่เกิดจากเซลลถาวรชนิดเดียวกันมาอยูรวมกันและทําหนาที่รวมกันมีหลายชนิด  ไดแก เอพิเดอรมิส

(Epidermis) พาเรงคิมา(Parenchyma) คอลเลงคิมา(Collenchyma)  

สเกลอเรงคิมา (Sclerenchyma) เอนโดเดอรมิส(Endodermis) คอรก (Cork) 

เอพิเดอรมิส (Epidermis) 
เปนเนื้อเย่ือที่เกิดจากเซลลเอพิเดอรมิสหลายเซลลมาอยูรวมกัน 
ลักษณะ 
         1. เปนเนื้อเย่ือที่อยูรอบนอกสุด ของพืชที่เจริญในขั้นตน (primary growth) 
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         2. เซลลเรียงแถวเดียวเบียดกันแนนไมมีชองวางระหวางเซลล 

         3. ผนังเซลลบางดานนอกมักหนากวาดานในเพราะมีสารคิวติน(Cutin)มาเคลือบ จนบางที่เห็นเปนอีกช้ันหนึ่ง เรียกช้ันที่

เกิดจากการสะสมของสารคิวตินนี้วาช้ันคิวติเคิล(Cuticle) 

** ลักษณะของสารคิวติน เปนคลายขี้ผ้ึงเคลือบชวยปองกันการระเหยของนํ้า 

         4. เอพิเดอรมิสบางเซลลมีการเปล่ียนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ เชน 

               - เปล่ียนแปลงไปเปนเซลลคุม (Guard cell)  

               - เปล่ียนแปลงไปเปนขนราก (Root hair) 

               - เปลียนแปลงไปเปนเซลลขน (Trichome) 

          5.เอพิเดอรมิสปกติจะไมมีคลอโรพลาสตยกเวนในเอพิเดอรมิสที่เปล่ียนแปลงไปเปนเซลลคุมจะพบ  คลอโรพลาสตกระ

จายอยูทั่วเซลล 

          6. เซลลที่โตเต็มที่เซลลยังมีชีวิต แตเซลลจะแตกสลายไปเม่ือพืชมีการเจริญเติบโตขั้นที่ 2  

 

บริเวณที่พบ : เปนเนื้อเย่ือที่อยูชั้นนอกสุด พบทุกสวนของลําตน ก่ิง ราก ของพืชที่มีการเจริญเติบโตในขั้นตน (primary 

growth) นอกจากนี้ยังพบที่ชั้นนอกของกลีบดอก ใบ และผลออน 

หนาท ี่ :  

      - ชวยปองกันอันตรายใหแกเนื้อเย่ือที่อยูภายใน และเสริมความแข็งแรง 

      - ชวยปองกันการระเหยและการคายน้ําเพราะถาพืชเสียน้ําไปมากจะเหี่ยวและปองกันไมใหน้ําซึมเขาไปขางในดวย เพราะ

ถาไดรับน้ํามากเกินไปจะเนา) 

      - ชวยดูดซึมน้ําและ 

      - แรธาตุ โดยเฉพาะอยางย่ิงทางขนราก 

 

  
ภาพที่ 6 ภาพขนรากที่เปล่ียนแปลงไปทําหนาที่พิเศษ 
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เนื้อเย่ือพาเรงคิมา ( Parenchyma) 
เปนเนื้อเย่ือถาวรที่เกิดจาก เซลลพาเรงคิมาหลายเซลลมาอยูรวมกัน  

ลักษณะ  
1. เปนเซลลรูปรางทรงกระบอกหลายเหล่ียมคอนคางกลม หรือ รี เปนผลใหเม่ืออยูรวมกันจะเกิดชองวาง ชองวางที่เกิดจากการ

เรียงตัวกันของเซลลพาเรงคิมาเรียก แอเรงคิมา Aerenchyma หรือ intercellular space  

2. เซลลโตเต็มที่เปนเซลลที่ยังมีชีวิต 

 

ภาพที่ 7 ภาพเซลลพาเรงคิมา 

บริเวณที่พบ : พบอยูทั่วไปในพืช จัดเปนเนื้อเย่ือพื้น (Ground tissue) 

หนาท ี่ : ทําหนาที่เก็บสะสมน้ําและอาหาร  

     - พาเรงคิมาที่มีคลอโรพลาสตอยูในเซลล เรียก คลอเรงคิมา (Chlorenchyma) ซึ่งสามารถสังเคราะหแสงได  

     - สวนพาเรงคิมาที่ทําหนาที่สะสมอาหารและนํ้า เชนในรากลําตน อาจมีเม็ดแปง โปรตีน หรือ ไขมันอยู         เรียกพาเรงคิมา

ชนิดนี้วา รีเซิรฟว พาเรงคิมา (Reserved parenchyma)  

     - พาเรงคิมาบางชนิดทําหนาที่เปนตอมสรางสารบางอยาง เชน สรางน้ํามันที่มีกล่ินหอมหรืออื่นๆ 

     - บางสวนชวยในการหายใจ บางสวนชวยในการลําเลียงสาร 

     - สามารถแปรสภาพเปนเนื้อเย่ือเจริญไดเม่ือถูกกระตุนเชน        เม่ือเกิดบาดแผลจะทําการแบงเซลลเพื่อสมานบาดแผล 

เนื้อเย่ือคอลเลงคิมา (Collenchyma) 
เปนเนื้อเย่ือถาวรที่เกิดจากเซลลเซลลคอลเรงคิมาหลายเซลลมายูรวมกัน 
ลักษณะ 
1. เซลลมีรูปรางหลายเหล่ียมคอนขางยาว  

2. ผนังเซลลหนาไมสมํ่าเสมอมักหนาตามมุมเซลล เพราะมี สารพวกเพคตินมาสะสม (Pectin)  

3. เม่ือโตเต็มที่เซลลยังมีชีวิต 

 

ภาพที่ 8 ภาพเน้ือเย่ือคอลเลงคิมา 
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บริเวณที่พบ พบมีอยูมากทั้งในสวนออนและสวนแกของพืช ของพื้นที่บริเวณใตชั้นเอพิเอเดอรมิสลงมา พบที่กานใบ เสนกลาง

ใบ และขอบนอกของลําตนพวกไมเนื้อ ออน ที่มีลักษณะเปนเหล่ียมหรือเปนสันโคงไปมา เชน ลําตนโหระพา กระเพรา หรืออาจ

กระจายไปสม่ําเสมอกันตามขอบในของลําตนที่กลมเกล้ียงของลําตนผักขม  

หนาท ี่ ชวยทําใหสวนตางๆของพืชเหนียวและแข็งแรงทรงตัวอยูได และยังชวยปองกันแรงเสียดทานอีกดวย 

เนื้อเย่ือสเกลอเรงคิมา (Sclerenchyma) 
เปนเซลลที่ใหความแข็งแรงแกสวนตางๆของพืช มักจะกระจายอยูเปนกลุมๆ ผนังเซลลหนาและแข็งแรง เพราะมีสารพวกลิกนิน 

(lignin)ความหนาของ เซลลสเกลอเรงคิมา ตางกับ คอลเรงคิมา ที่ความหนาจะสม่ําเสมอกันตลอด ที่เซลลมีรูเล็กๆ เรียกพิท (pit 

canal) เม่ือเติบโตเต็มที่แลวเซลลจะตาย บริเวณกลางเวลลที่เคยมี ไซโทพลาซึมอยู จะกลายเปนที่วางเพราะไซโทรพลาซึมแหง

ไปเรียกบริเวณกลางเซลลวา ลูเมน (Lumen) สเกลอเรงคิมาแบงออกเปน 2 พวก ตามรูปราง คือ 

1. ไฟเบอร (fiber) เปนเซลลที่มีรูปรางหลายเหล่ียมและยาว อยูรวมกันเปนกลุม พบในพืชที่ใหเสนใยตางๆ เชน ปาน ปอ 

สับปะรด เปนตน นอกนั้นยังพบในกลุมของทอน้ํา ทออาหาร 

 

ภาพที่9 เนื้อเย่ือไฟเบอร (fiber) 

2.สเกลอรีด (Sclereid) เปนเซลลที่มีรูปรางส้ันกวาไฟเบอร พบกระจายอยูในช้ันเปลือกของลําตนพืชใบเล้ียงคู เปลือกผลไมที่

แข็ง เชน กะลามะพราว เปนตน สเกอรีดมีรูปรางไมแนนอน ผนังเซลลหนา มีลูเมนและพิทเหมือนกับไฟเบอร แตพิทแตกแขนง

มากกวา 

 

ภาพที่ 10 เนื้อเย่ือสเกลอรีด (Sclereid) 
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ภาพที่ 11 ภาพเปรียบเทียบเนื้อเย่ือพาเรงคิมา คอลเลงคิมา และ สเกลอเรงคิมา 

เนื้อเย่ือคอรก (CorK) 
เปนเซลลที่พบดานนอกสุดของลําตน ก่ิงหรือราก ที่มีการเจริญเติบโตในขั้นที่ 2  

(Secondary growth) ซึ่งเปนพืชที่มีอายุมากแลวเปลือกนอกมีสีน้ําตาล มีเวลลซอนกันหลายชั้น บางชนิดซอนกันหนามากจน

นํามาทําเปนจุกคอรกได มีการสรางสารซูเบอรินซึ่งเปนสารที่มีสีน้ําตาล มาเคลือบที่ผนัง ทําหนาที่ปองกันการระเหยน้ําและ

เซลลจะตายเมื่อโตเต็มที่  

 

ภาพที่  12 ภาพเน้ือเย่ือคอรก 

เนื้อเย่ือเอนโดเดอรมิส (Endodermis) 

เปนเนื้อเย่ือที่อยูดานนอกของเนื้อเย่ือลําเลียงของราก เซลลมีรูปรางคลายเซลลพาเรงคิมา ที่ผนังเซลลมีสารลิกนิน และ ซูเบอริน 

มาพอกหนาทั้งทางดานรัศมีและดานขวาง มีลักษณะเปนแถบ เรียกวา  

แถบแคสพาเรียนสตริพ (Casparianstrip) เซลลเรียงตัวกันแนนไมมีชองวาง 
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ภาพที่ 13 เนื้อเย่ือเอนโดเดอรมิส 

เนื้อเย่ือถาวรเซิงซอน (Complex permanent tissue):: เกิดจากเซลลหลายชนิดมาอยูรวมกันและทําหนาที่เดียวกัน ไดแก 

เนื้อเย่ือลําเลียง (Vascular bundle) ประกอบดวยเนื้อลําเลียงน้ําและแรธาตุ (Xylem) และเน้ือเย่ือลําเลียงอาหาร (Phloem) 
เนื้อเย่ือลําเลียงน้ําและแรธาตุ (Xylem)  
ประกอบดวยกลุมเซลลที่ทําหนาที่หลักในการลําเลียงน้ําคือ 

  1. เทรคีด (Tracheid) เปนกลุมเซลลที่มีรูปรางยาวปลายคอนขางแหลม ที่ผนังเซลลมีสารพวกลิกนิน ไมพบในพืชมีดอก เม่ือโต

เต็มที่เวลลืจะตาย 

  2. เวสเซล เมมเบอร (Vesel member) ซึ่งเปนกลุมเซลลที่มีผนังหนา และมีสารพวกลิกนิน เซลลมีรูปรางยาวหรือส้ันปลาย

เซลลอาจเฉียงหรือตรงและมีชองทะลุถึงกัน เม่ือโตเต็มที่เซลลจะตาย เรียกเวสเซลเมมเบอรหลายเซลลมาเลียงตอกันและมีชอง

ทะลุถึงกันวาเวสเซล (Vesel) 

  3. ไซเล็มพาเรงคิมา (Xylem parenchyma) เปนเซลลพาเรงคิมาที่พบในเนื้อเย่ือลําเลียงน้ําและแรธาตุ 

  4. ไซเล็มไฟเบอร (Xylem fiber) เปนเซลลไฟเบอรที่พบในในเนื้อเย่ือลําเลียงน้ําและแรธาตุ 

 

ภาพที ่14 เนื้อเยื่อลําเลียงน้าํ    ภาพที ่15 ภาพซายเทรคีด ขวา เวสเซล 
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ภาพที่ 16 ภาพเน้ือเย่ือลําเลียง 

เนื้อเย่ือลําเลียงอาหาร (Phloem)  
ประกอบดวยกลุมเซลลพวก 

1. ซีฟทิวบเมมเบอร (Sieve tube member) เปนเซลลรูปรางทรงกระบอกยาวท่ีปลายผนัง 2 ดานจะมีรูพรุนเรียก  

ซีฟเพลต(Seive plate) ซีฟทิวบเมมเบอรหลายเซลลมาเรียงตอกันเรียกวาซีฟทิวป (Sieve tube)  

ซีฟทิวบเมมเบอรเม่ือโตเต็มที่นิวเคลียสจะสลายไปเพ่ือใหการลําเลียงอาหาร มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.คอมพาเนียนเซลล(Companion cell) เปนเซลลที่อยูติดกับซีฟทิวปเมมเบอรโตเต็มที่มีชีวิตตลอดโดยทําหนาที่สรางสารที่

จําเปนสง 

ใหกับซีฟทิวบเมมเบอร (Sieve tube member) ซึ่งไมมีนิวเคลียส 

3. โฟลเอ็มพาเรงคิมา (Phloem parenchyma) เปนเซลลพาเรงคิมาที่พบอยูในเนื้อเย่ือโฟลเอ็ม 

4. โฟลเอ็มไฟเบอร (Phloem fiber) เปนเซลลไฟเบอรที่พบในเนื้อเย่ือโฟลเอ็ม 

 

 

ภาพ17 เนื้อเย่ือลําเลียงอาหาร 


