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หน่วยการเรียนรู้ กล้วยไมไ้ทย 

บทน า 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง กล้วยไม้ไทย นี้ นักเรียนจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกพืช ประเทศไทยเป็นผู้

ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ที่สุดของโลกและมีความช านาญเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นักเรียนศึกษา

เกี่ยวกับความส าคัญของพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆ พืช นักเรี ยน

ศึกษาเก่ียวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบต่างๆ ที่สามารถเพ่ิมจ านวนของพืชให้ได้ปริมาณมาก รวมถึงวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชด้วย นักเรียนยังจะได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชรวมถึง

ความต้องการแสง คาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง และความส าคัญของน้ าที่จ าเป็นต่อ

กระบวนการคายน้ าของพืช นักเรียนใช้ความรู้ในการออกแบบเรือนเพาะกล้วยไม้ที่ เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต 

 

เนื้อหา พืช 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที 1 
เวลา 10 ชั่วโมง 

 

แนวคิดหลัก 

พืชสร้างน้ าตาลกลูโคสผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และถูกน าไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆเพ่ือการ

เจริญเติบโต เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธ์ซึ่งมีทั้งแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศเพ่ือให้ได้ต้นพืช

เล็กๆ มากมายและเมล็ด  การขยายพันธุ์พืชเป็นการสร้างพืชรุ่นใหม่ เพ่ือเป็นการด ารงสายพันธุ์พืชให้อยู่ต่อไป 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต

ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ม.1/5   ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง      
คลอโรฟิลล์ แก๊ส คาร์บอนได- ออกไซด์ น้ า เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ว 1.1 ม.1/6   ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
ว 1.1 ม.1/8   ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช 
ว 1.1 ม.1/9   สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 
ว 1.1 ม.1/10  ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 
ว 1.1 ม.1/11  อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 

โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์ 
ว 1.1 ม.1/12   ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส 
ว 1.1 ม.1/13   อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เพ่ิมผลผลิต

ของพืชและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ความเข้าใจที่คงทน 

นักเรียนสามารถเข้าใจว่า 
1. พืชสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ 
2. ดอกคืออวัยวะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก โครงสร้างของดอกประกอบด้วยส่วนที่เป็นเพศผู้และ

ส่วนที่เป็นเพศเมีย 
3. พืชต้องการน้ า แสง และคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือสร้างน้ าตาล พืชใช้

คลอโรฟิลล์ในการดูดซับพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และปลดปล่อยของเสีย
ออกมาในรูปของแก๊สออกซิเจน 
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4. การคายน้ า คือการระเหยของน้ าบริเวณส่วนปลายของพืช ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น และระดับความเข้มแสง น้ าที่ระเหยออกมาทางปากใบนั้นจะถูกแทนที่
ด้วยน้ าที่รากพืชดูดขึ้นมา 

 

ค าถาามำ าคัญ 
เราจะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยได้อย่างไร 
 

ความรู้และทักษะที่นักเรียนจะได้รับหลังจากเรยีนจบหน่วยการเรียนรู้ 

ความรู้ 

ค าศัพท์: ล าต้น ราก ใบ ข้อ ระหว่างข้อ เมล็ด ผล เกสรตัวผู้ อับละอองเรณู เกสรตัวเมีย กลีบดอก กลีบดอก

ทั้งหมดในดอก ยอดเกสรตัวเมีย ก้านชูเกสรตัวเมีย กลีบเลี้ยง การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัย

เพศ การโคลน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปนเปื้อน คลอโรฟิลล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน แป้ง สารละลาย

ไอโอดีน แอลกอฮอล์ การสังเคราะหด์้วยแสง การคายน้ า โพโตมิเตอร์ ความเร็วลม  

วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ 

บอกชื่ออวัยวะส าคัญของพืช 

สารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และสภาวะที่เหมาะสมในการเพ่ิมอัตราการ

สร้างน้ าตาลมากที่สุดของพืช 

ผลของแรงดึงน้ าที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 

ทักษะ 

ออกแบบและท าการสืบเสาะเกี่ยวกับการสูญเสียน้ าโดยใช้กิ่งไม้ 

ท าการสืบเสาะเกี่ยวกับสภาพที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

ท าการผ่าศึกษาและวาดภาพองค์ประกอบของดอก 
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เจตคติ 

ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยความปลอดภัยและระมัดระวัง 

มีความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม 

มีแรงกระตุ้นในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

การวัดและประเมินผล 

 

ภาระงาน 

นักเรียนออกแบบสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนได้จากประสบการณ์

การสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้ว 

 

ใบงาน/ใบกิจกรรม 

1. การรวบรวมข้อมูลของพืชเศรษฐกิจ 

2. การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 

3. พืชขยายพันธุ์อย่างไร 

4. วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

5. การสืบเสาะการสังเคราะห์ด้วยแสง 

6. โพโตมิเตอร์ 

การประเมินตนเอง 

ประเมินการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ส่วนประกอบของพืช 

ขั้นการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม เวลา (นาที) 
ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืชและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพืชที่มีต่อประเทศไทย 
5 

ขั้นส ารวจและค้นหา นักเรียนระดมความคิดในการเขียนชื่อพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ 
และจ าแนกส่วนประกอบจากพืชตามส่วนของพืชที่ใช้ 

30 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนเตรียมน าเสนอต่อชั้นเรียนเกี่ยวกับพืชที่นักเรียนเลือก 
และส่วนของพืชที่นักเรียนเลือกใช้ 

40 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของดอกเพ่ิมเติม
โดยผ่าดอกไม้เพ่ือศึกษาโครงสร้างต่างๆ แล้ววาดภาพพร้อม
ชี้บอกส่วนประกอบอย่างถูกต้อง 

30 

ขั้นประเมินผล นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษามาและแบ่งปันความรู้กับเพ่ือน 15 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การขยายพันธุ์พืช 

ขั้นการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม เวลา (นาที) 
ขั้นสร้างความสนใจ นักเรียนบอกวิธีการขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณมากๆ เพ่ือการ

ส่งออกว่ามีวิธีการอะไรบ้าง 
5 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
 

นักเรียนศึกษาเก่ียวกับวิธีการต่างๆ ในการขยายพันธุ์พืช 30 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชต่างๆ พร้อมทั้งเขียนรายงาน
การศึกษา 

40 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่ืนๆ ในการขยายพันธุ์พืช
และจัดท ารายงาน 

30 

ขั้นประเมินผล นักเรียนศึกษารายงานของทั้งชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
คัดเลือกความคิดเป็นที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มแล้วจัดท าเป็น
รายงานใหม่ของชั้นเรียน 

15 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเจริญเติบโตของพืช 

ขั้นการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม เวลา (นาที) 
ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืชและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพืชที่มีต่อประเทศไทย 
5 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
 

นักเรียนท ากิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสารตั้งต้นและสาร
ผลิตภัณฑ์ของการสังเคราะห์ด้วยแสง 

40 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนตรวจทานผลการทดลองและสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 

20 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนใช้ผลที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้มาออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะกล้วยไม้ 

20 

ขั้นประเมินผล นักเรียนตรวจสอบรายงานของเพ่ือนในชั้นเพื่อหากลุ่มที่มีความคิด
ยอดเยี่ยมท่ีสุดและสร้างข้อสรุปทั้งชั้นอีกครั้ง 

15 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พืชและน้ า 

ขั้นการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม เวลา (นาที) 
ขั้นสร้างความสนใจ น านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมโดยนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าพร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบว่า 
นักเรียนจะต้องแนะน าผู้ประกอบการปลูกกล้วยไม้ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม 

10 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
 

ในขั้นตอนนี้นักเรียนศึกษาถึงวิธีที่จะท าการสืบเสาะหาความรู้ที่
เกี่ยวกับค าถามที่นักเรียนต้องการจะศึกษา  หลังจากนั้น
ท าการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าและปัจจัยที่
ใช้ในการคายน้ าของพืชในสภาวะที่แตกต่างกัน 

60 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนสร้างข้อสรุปจากผลการทดลองเกี่ยวกับผลของความเร็ว
ลมที่มีต่อความเร็วการคายน้ าของพืชและผลสรุปนี้สัมพันธ์กับ
การสร้างสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้อย่างไร 
 

20 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนได้รับปัญหาใหม่คือ เมื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปลูก
กล้วยไม้แบบปิดจะท าให้อุณหภูมิสุงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะ
ส่งผลต่อการคายน้ าของพืชอย่าง 

20 

ขั้นประเมินผล นักเรียนทบทวนการออกแบบวางแผนจัดสภาพแวดล้อมการ
ปลูกกล้วยไม้และจัดท ารายงานเพ่ือส่งให้กับบริษัทผู้ถือหุ้น 
พร้อมอธิบายให้บริษัทเข้าใจถึงความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่
อยู่ในแผนด้วย 

10 

 


