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ตัวอย่าง  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

โครงสร้างและหน้าที่ของพืช

เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ (intercalary meristem) 
ประกอบด้วยเซลล์เจริญ และเซลล์สำมำรถคงคุณสมบัติกำรแบ่งเซลล์ไมโทซิส (mitosis) เอำไว้ตลอดชีวิต 

เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ท าให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุด 

พบอยู่ระหว่ำงข้อตรงบริเวณเหนือข้อล่ำง 
ข้อหรือปล้องบริเวณนี้จะแบ่งเซลล์ได้ยำวนำนกว่ำบริเวณอื่น 
ส่วนใหญ่มักพบในพืชใบเลี้ยงเด่ียว เช่น หญ้า ข้าว ข้าวโพด ไผ่ 

เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ท าให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุด

เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ 

เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) 
ประกอบด้วยเซลล์เจริญ และเซลล์สำมำรถคงคุณสมบัติกำรแบ่งเซลล์ไมโทซิส (mitosis) เอำไว้ตลอดชีวิต 

เนื้อเยื่อเจริญจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ท าให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างไม่สิ้นสุดเซลล์จะท าให้ล าต้นหรือกิ่งก้านยืดยาวออก และเกิดการสร้างใบ  
 

เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด 

เนื้อเยื่อเจริญปลายราก 

ส่วนปลำยของรำกจะเรียกเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลำยรำก ท ำให้รำกยำวขึ้น  
เรียกกำรเจริญลักษณะเช่นนี้ว่ำ “การเจริญเติบโตปฐมภูม”ิ 

ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

• อธิบำยเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยือ่พืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 
• สังเกต อธิบำย และเปรียบเทียบโครงสร้ำงภำยในของรำกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรำกพืชใบเลี้ยงคู่จำกกำรตัดตำมขวำง 
• สังเกต อธิบำย และเปรียบเทียบโครงสร้ำงภำยในของล ำต้นพืชใบเลี้ยงเด่ียวและล ำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จำกกำรตัดตำมขวำง 
• สังเกต และอธิบำยโครงสร้ำงภำยในของใบพืชจำกกำรตัดตำมขวำง 
• สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบำยกำรแลกเปลี่ยนแก๊สและกำรคำยน้ ำของพืช 
• สืบค้นข้อมูล และอธิบำยกลไกกำรล ำเลยีงน้ ำและธำตุอำหำรของพืช 
• สืบค้นข้อมูล อธิบำยควำมส ำคัญของธำตุอำหำร และยกตัวอย่ำงธำตุอำหำรที่ส ำคัญที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
• อธิบำยกลไกกำรล ำเลียงอำหำรในพืช 

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อเจริญ (meristematic tissue) 
เมื่อแบ่งเนื้อเยื่อเจริญตำมต ำแหน่งที่อยู่ในส่วนต่ำง ๆ ของพืช จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย 
(apical meristem) 

เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ 
(intercalary meristem) 

เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง  
(lateral meristem) 

ระบบเนื้อเยื่อผิว 

เอพิเดอร์มิส เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบนอกสุดของส่วนต่ำง ๆ ของพืช 

ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ผิว ที่เรียงตัวกันเพียงชั้นเดียว 

ชั้นเอพิเดอร์มิสบริเวณผวิใบจะพบเซลล์คุม ที่มีรูปร่ำงคล้ำยไตหรือเมลด็ถั่วแดง 

เอพิเดอร์มิส 

ชั้นเอพิเดอร์มิสในรำกพืชประกอบด้วยเซลลผ์ิวและเซลล์ขนรำก  

แต่ไม่พบเซลล์คุม 
รูปำกใบ 

เซลล์คุม 

เนื้อเยื่อพืช 

เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อเจริญด้านขา้ง (lateral meristem) 
ประกอบด้วยเซลล์เจริญ และเซลล์สำมำรถคงคุณสมบัติกำรแบ่งเซลล์ไมโทซสิ (mitosis) เอำไว้ตลอดชีวิต 

เนื้อเยื่อเจริญด้านขา้ง 

เป็นเนื้อเย่ือที่อยู่ในแนวขนำนกับเส้นรอบวง เรียกว่ำ แคมเบียม 
หำกเนื้อเย่ือนี้อยู่ระหว่ำงเนื้อเย่ือท่อล ำเลียงน้ ำและท่อล ำเลียงอำหำร 
จะเรียกว่ำ วาสคิวลาร์แคมเบียม 
และถ้ำพบเนื้อเยื่อนี้อยู่ในชั้นเอพิเดอร์มิส หรือชั้นถัดเข้ำไป 
จะเรียกว่ำ คอร์กแคมเบียม 

เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อถาวร (permanent tissue) 
เนื้อเยื่อถำวรมีหลำยชนิด แต่ละชนิดพัฒนำและเปลี่ยนสภำพมำจำกเนื้อเยื่อเจริญ โดยเนื้อเยื่อถำวรแบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

ระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อผิว ระบบเนื้อเยื่อพื้น ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลียง 

ระบบเนื้อเยื่อผิว 

เพริเดิร์มประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ชั้นนอกสุด คือ คอร์ก หรือเฟลเลม 
ชั้นถัดมำ คือ คอร์กแคมเบียมหรือเฟลโลเจน และชั้นในสุด คือ เฟลโลเดิร์ม 

เพริเดิร์ม 

เกิดจำกกำรแบ่งตัวของเนื้อเยื่อบริเวณเส้นรอบวงของรำกและล ำต้น 

พบในพืชที่มีอำยุมำก 

เนื้อเยื่อพืช 

การล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 

1. แบบอโพพลาสต์ น้ ำในดินจะเข้ำสู่รำกผ่ำนชั้นคอร์เทกซ์ของ
รำกไปจนถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสโดยน้ ำจะผ่ำนจำกเซลล์หนึ่งไปยัง 
อีกเซลล์หนึ่งทำงผนังเซลล์ หรือผ่ำนทำงช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์ 

2. แบบซิมพลาสต์ น้ ำจะเคลื่อนผ่ำนเซลล์หนึ่งผ่ำนไปอีกเซลล์
หนึ่งทำงไซโทพลำซึมที่เรียกว่ำ พลาสโมเดสมาตา เข้ำไปในเซลล์
เอนโดเดอร์มิสก่อนเข้ำสู่ไซเล็มต่อไป 

ระบบเนื้อเยื่อพื้น 

ประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกวำ่ เซลล์สเกลอเรงคิมำ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต 

สเกลอเรงคมิา 
ท ำหน้ำที่ช่วยพยุงและให้ควำมแข็งแรงแก่สว่นต่ำง ๆ ของพืช 

จ ำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด ตำมลักษณะรูปร่ำงของเซลล ์

ได้แก่ เซลล์เส้นใยหรือไฟเบอร์ และสเกลอรีด 

มีทั้งผนังเซลล์ปฐมภูมิและผนังเซลล์ทุติยภูมิที่ค่อนข้ำงหนำ 

เนื้อเยื่อพืช ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลยีง 

เป็นเซลล์ที่มีรูปร่ำงยำวส่วนปลำยค่อนข้ำงแหลม 

ไซเล็ม 
ประกอบด้วยเซลล์ที่ท ำหน้ำทีล่ ำเลียงน้ ำ ได้แก่ เวสเซล และเทรคีด 
และเซลล์อื่น ๆ ได้แก่ พำเรงคิมำ ไฟเบอร์ 

ท ำหน้ำที่ล ำเลียงน้ ำและธำตุอำหำรจำกรำกไปยังส่วนต่ำงๆ 

เนื้อเยื่อพืช 
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การล าเลียงอาหารของพืช 
ซีฟทิวบ์ต้นทาง 

โฟลเอ็ม ไซเล็ม 

น้ า 

น้ า 
เซลล์คอม- 
พาเนียน 

แหล่งใช้ 

โมเลกุลน้ าตาลซโูครส 

เซลล์คอม- 
พาเนียน 

แหล่งสร้าง 
2 1 

3 

5 

4 

ซีฟทิวบ์ลายทาง 

แหล่งสร้าง หรือใบสังเคราะห์ด้วยแสง สร้างอาหารประเภทน้ าตาล 1 

น้ าตาลที่พืชสร้างขึ้นจะถูกล าเลียงเข้าสู่ซีฟทิวบ์ ในรูปของน้ าตาล
ซูโครส ด้วยกระบวนการแพร่แบบแอกทีฟทรานสปอร์ต ท าให้ความ
เข้มข้นของสารละลายซูโครสบริเวณซีฟทิวบ์ต้นทางสูงขึ้น 

2 

น้ าที่อยู่ภายในท่อไซเล็มจึงออสโมซิสเข้าสูซ่ีฟทิวบ์ต้นทางช่วยล าเลียง
สารละลายซูโครสไปยังแหล่งใช้ 

3 

น้ าตาลซูโครสจะแพร่แบบแอกทีฟทรานสปอร์ตเข้าสู่เนื้อเยื่อพืช หรือ
บริเวณแหล่งใช้ ท าให้ความเข้มข้นของสารละลายซูโครสบริเวณ 
ซีฟทิวบ์ปลายทางต่ าลง 

4 

น้ าที่อยู่ภายในซีฟทิวบป์ลายทางจึงออสโมซิสออก เข้าสู่ท่อไซเล็ม 5 

ระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลยีง 

โฟลเอ็ม 

เนื้อเยื่อพืช 

เป็นเซลล์ที่มีชีวิต มีรูปร่ำงของเซลล์เป็นทรงกระบอก 

ประกอบด้วยเซลล์ที่ท ำหน้ำทีล่ ำเลียงอำหำร ได้แก่ ซีฟทิวบ์ ซึ่งมีเซลล ์
คอมพำเนียนที่ภำยในนิวเคลียสควบคุมกำรท ำงำน และมีเซลล์อื่น ๆ ได้แก่ 
พำเรงคิมำ ไฟเบอร์ 

ท ำหน้ำที่ล ำเลียงอำหำรทีไ่ด้จำกกระบวนกำรสงัเครำะห์ด้วยแสง 

โครงสร้างและหน้าที่อวัยวะของพืช โครงสร้างและหน้าที่อวัยวะของพืชโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะของพืช

ล าต้น 
ท าหน้าที่ล าเลยีงน้ า ธาตุอาหาร และอาหาร 
ไปสู่ส่วนต่าง ๆ  และช่วยพยุงล าต้น 

ราก 
ท าหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารที่อยู่ภายในดิน 

ใบ 
ท าหน้าที่ผลติอาหารโดยกระบวนการ 
สังเคราะหด์้วยแสงและคายน้ า 

โครงสร้างและหน้าที่อวัยวะของพืช โครงสร้างภายในของรากพืช 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

1 

พืชใบเลี้ยงคู่ 

เอพิเดอร์มิส เซลล์จะเรียงตัวเป็นแถวเดียวโดยมีคิวติน ท ำหน้ำที่ดูดน้ ำและธำตุอำหำรต่ำง ๆ เรียกบริเวณนี้ว่ำ บริเวณขนราก 1 

2 คอร์เทกซ์ แถบแคสพาเรียน หรือแคสพาเรียนสตริป ท ำหน้ำที่ยับยั้งกำเคลื่อนที่ของน้ ำและธำตุอำหำร 

3 สตีล ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด ได้แก่ เพริไซเคิล มัดท่อล ำเลียง พิธ เป็นต้น 

2 
3 

ระบบเนื้อเยื่อพื้น 

เป็นเซลล์ที่มีชีวิตส่วนใหญ่มีรูปร่ำงค่อนข้ำงกลม ภำยในมีแวคิวโอลขนำดใหญ่ 

มีผนังเซลล์ปฐมภูมิที่มีควำมหนำบำงสม่ ำเสมอกันทั้งเซลล ์

พาเรงคิมา 

พบในบริเวณที่แตกตำ่งกัน อำจมีส่วนประกอบแตกต่ำงกัน จึงมีหน้ำที่ที่
หลำกหลำย เช่น สังเครำะห์ด้วยแสง สะสมอำหำรหรือสำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีวิตของพืช เป็นต้น  

ประกอบด้วยเซลลพ์ำเรงคิมำ 

เนื้อเยื่อพืช 

ระบบเนื้อเยื่อพื้น 

พบมำกบริเวณใต้ชั้นเอพิเดอรม์ิสของล ำต้น ก้ำนใบ และแผ่นใบ 

คอลเลงคมิา 
เป็นเนื้อเยื่อที่ให้ควำมแข็งแรงแก่โครงสร้ำงพืช 

มีลักษณะคล้ำยกับเซลลพ์ำเรงคมิำ แต่มีผนังเซลล์ปฐมภูมิค่อนข้ำงหนำ 
และมีควำมหนำบำงไม่สม่ ำเสมอกัน 

ประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกว่ำ เซลล์คอลเลงคมิำ ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีชีวิต 

เนื้อเยื่อพืช 

การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช กลไกการเปิด-ปิดของปากใบ 

H2O H2O 

H2O 

H2O 
H2O 

H2O H2O 

H2O 

H2O 
H2O 

ปากใบเปิด ปากใบปิด 

โพแทสเซียมไอออนแพร่เข้ำสู่เซลล์คุม 
ควำมเข้มข้นของสำรละลำยภำยในเซลล์คุมสูง 
น้ ำจึงออสโมซิลเข้ำสู่เซลล์คุม 

โพแทสเซียมไอออนแพร่ออกจำกเซลล์คุม 
ควำมเข้มข้นของสำรละลำยภำยในเซลล์คุมต่ ำ 

น้ ำจึงออสโมซิลออกจำกเซลล์คุม 

OO

โครงสร้างและหน้าที่อวัยวะของพืช โครงสร้างภายในของล าต้น 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ 

กลุ่มท่อล ำเลียงจะกระจำยทั่วไปในเนื้อเยื่อพื้น 
2 
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4 

ส่วนใหญ่ไม่พบเนื้อเยื่อเจริญวำสคิวลำรแ์คมเบียม 
เนื้อเยื่อพิธจะพบกลุ่มท่อล ำเลียงกระจำยอยู่เต็ม 
ส่วนใหญ่ไม่มีกำรเจริญเติบโตทุติยภูมิ 

กลุ่มท่อล ำเลียงจะเรียงเป็นระเบียบในแนวรศัมี 
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3 
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4 

มีเนื้อเยื่อเจริญวำสคิวลำร์แคมเบียมระหว่ำงโฟลเอ็ม 
เห็นขอบเขตของเนื้อเยื่อพิธอย่ำงชัดเจน 
พิธจะถูกแทนที่ด้วยไซเล็ม เมื่อมีกำรเจริญเติบโตทุติยภูม ิ

ข้อแตกต่างระหว่างล าต้นพืชใบเลีย้งเดี่ยวและล าต้นพชืใบเลี้ยงคู่ 
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