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กล้วยไม้ไทย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3: การเติบโตของพืช 

บทน า 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง กล้วยไม้ไทย นี้ นักเรียนจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกพืช ประเทศไทยเป็นผู้

ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ที่สุดของโลกและมีความช านาญเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นักเรียนศึกษา

เกี่ยวกับความส าคัญของพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆ พืช 

นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบต่างๆ ที่สามารถเพ่ิมจ านวนของพืชให้ได้ปริมาณมาก รวมถึง

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วย นักเรียนยังจะได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการ

เจริญเติบโตของพืชรวมถึงความต้องการแสง คาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการสังเคราะห์ ด้วยแสง และ

ความส าคัญของน้ าที่จ าเป็นต่อกระบวนการคายน้ าของพืช นักเรียนใช้ความรู้ในการออกแบบเรือนเพาะ

กล้วยไม้ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชสัมพันธ์กับการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือศึกษาสารตั้งต้น
และสารผลิตภัณฑ์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงและใช้ความรู้ที่ได้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 

ค าศัพท์ 
คลอโรฟิลล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน แป้ง สารละลายไอโอดีน แอลกอฮอล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
นักเรียนสามารถ 
 1. ทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ 
 2.  อธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้ 
 3.  ออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้        90 นาที 
 

ขั้นสร้างความสนใจ          5 นาท ี
เป็นการแนะน านักเรียนเกี่ยวกับคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืชและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของพืชที่มีต่อประเทศไทย 

ภาพนิ่ง 1  น านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาพนิ่ง 2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาพนิ่ง 3-4 ดร.ปัญญาน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

พืช ในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง ให้นักเรียนระบุตัวอย่างปัจจัยที่จ าเป็น
ที่ท าให้พืชเจริญเติบโตและเขียนความคิดเห็นของนักเรียนบนกระดาน ให้นักเรียนดูภาพนิ่ง 4   
ถ้านักเรียนไม่สามารถระบุตัวอย่างที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 

ขั้นส ารวจและค้นหา         40 นาท ี
นักเรียนท ากิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ของการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ภาพนิ่ง 5  สรุปเกี่ยวกับสภาวะที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช แสดงภาพนิ่งและบอกให้
นักเรียนศึกษาเรื่องแสงและแก๊สที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง ในขั้นตอนนี้
นักเรียนควรตระหนักว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ กระบวนการสร้างน้ าตาลเพ่ือใช้ในการ
เจริญเติบโตของพืช แต่นักเรียนไม่จ าเป็นต้องทราบถึงกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ 

ภาพนิ่ง 6-7 แสดงภาพนิ่ง 6 เพ่ืออธิบายการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชให้นักเรียนเข้าใจ นักเรียนไม่
จ าเป็นต้องออกแบบการสืบเสาะเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงเนื่องจากนักเรียนอาจไม่มี  
พ้ืนฐานความรู้เพียงพอ ดังนั้น ในกิจกรรรมนี้นักเรียนจะได้รับใบกิจกรรมและใบงานแล้ว
ท ากิจกรรมเป็นคู่ (ในกรณีที่ท าแค่ 1 กิจกรรม) หรืออาจกลุ่มละ 4 – 5 คน (ในกรณีที่ท า
ทุกกิจกรรม) นักเรียนเรียงล าดับขั้นตอนการทดลอง ครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะ   
ให้นักเรียนท าการทดลองจริง แสดงภาพนิ่งที่ 7 บอกให้นักเรียนเริ่มท าการทดลองและควร
เก็บบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเน้นย้ าให้นักเรียนระวังไม่ให้ใช้แอลกอฮอล์ใกล้ไฟ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป          20 นาที 
นักเรียนตรวจทานผลการทดลอง และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ภาพนิ่ง 8  น าข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาสรุปรวมกันบนกระดาน ขั้นตอนนี้นักเรียนมีโอกาสอธิบาย

เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในข้อมูลและผลการทดลองของตนเอง ไม่ควรเฉลยให้นักเรียนทราบ
เกี่ยวปัจจัยที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห์ด้วยแสงจนกว่านักเรียนจะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่พืชต้องการส าหรับสร้างน้ าตาลเสร็จเรียบร้อย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
อธิบายเกี่ยวกับผลการท ากิจกรรม  ครูควรให้ความสนใจผลการท ากิจกรรมของนักเรียนใน
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ขั้นตอนนี้เป็นพิเศษ ไม่ควรเห็นผลการทดลองของนักเรียนเป็นแค่ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองเท่านั้น ควรให้ความส าคัญว่าการทดลองเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับแสงและแก๊ส 
คาร์บอนไดออกไซด์บ้าง ผลจากการทดลองนี้อาจมีผลต่อกิจกรรมถัดไปที่นักเรียนจะต้อง
ลงมือท า 

ขั้นขยายความรู้          20 นาที 
นักเรียนใช้ผลการสืบเสาะเพ่ือออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 
ภาพนิ่ง 9  แสดงภาพนิ่ง 9 น านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมต่อไปคือการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับการ

เจริญเติบโตของกล้วยไม้ เน้นย้ าให้นักเรียนออกแบบโรงเรือนโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการ
สืบเสาะและความรู้ที่ได้ศึกษามา โดยแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ แม้ว่าในทาง
ปฏิบัติแล้วจะไม่ได้เน้นไปที่น้ าและอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่
นักเรียนต้องสามารถเข้าใจได้ว่าพืชที่อยู่ในที่แห้ง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไปจะไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ดี 

ภาพนิ่ง 10 การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตควรท าในกระดาษแผ่นใหญ่พร้อมระบุว่า   
เหตุใดลักษณะของแบบที่นักเรียนสร้างขึ้นมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ต่อการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ยกตัวอย่างเช่น การใช้หญ้าในการมุงหลังคาแทนการใช้
กระเบื้องหรือไม้มีความส าคัญมากเนื่องจากนักเรียนทราบว่าพืชต้องการแสงส าหรับการ
เจริญเติบโต ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คนเพ่ือท าการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเจริญเติบโต ครูอาจถือโอกาสนี้แบ่งกลุ่มนักเรียนใหม่ในกรณีที่บางกลุ่มท าการทดลอง
ไม่ได้ผล ครูไม่ควรท าให้นักเรียนรู้สึกล้มเหลวในการท ากิจกรรม 

ขั้นการประเมินผล         15 นาท ี
นักเรียนตรวจสอบรายงานของเพ่ือนในชั้นเพื่อหากลุ่มที่มีความคิดยอดเยี่ยมที่สุดและสร้างข้อสรุปทั้งชั้นอีกครั้ง 
ภาพนิ่ง 11  ให้นักเรียนพิจารณาการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

ของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืน ๆ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนมองหาลักษณะที่ดีที่สุดของแต่ละ
การออกแบบมากกว่าที่จะบอกว่าการออกแบบของกลุ่มไหนดีกว่ากัน กระตุ้นให้นักเรียน
เลือกข้อดีที่สุดของแต่ละการออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวในการแก้ไขการออกแบบของกลุ่ม
ตนเอง ขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนสามารถจ ารูปแบบการท างานที่ดีและสามารถปรับใช้ได้   
ในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
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การวัดและประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระว่างผู้เรียน 
 

การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูสามารถวัดและประเมินผลความรู้และพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการสังเกตจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในชั้นเรียน ความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมในการปลูก
กล้วยไม้ และความสอดคล้องของการชี้แสดงส่วนประกอบโรงเรือนเพาะเลี้ยงสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเข้าใจ
ของนักเรียนได้ 
 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ควรจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ ครูควรพร้อมให้ค าแนะน า       
ในกรณีท่ีนักเรียนบางกลุ่มอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติภาระงานที่ได้รับ 
 

การเตรียมความพร้อมส าหรับบทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้ 

ใบกิจกรรม 1:  การสืบเสาะการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่มี 
 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
การสังเคราะห์ด้วยแสงและแสงสว่าง 

- บีกเกอร์ 
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ (พร้อมที่ครอบกันลมและตะแกรง) 
- กระเบื้องสีขาว 
- ปากคีบ 
- ไม้ขีด 
- ตังผักบุ้งที่อยู่ในที่มืด 24 ชั่วโมง (เก็บต้นผักบุ้งไว้ในที่มืดจนกว่านักเรียนจ าเป็นต้องใช้) 
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- ต้นผักบุ้งท่ีอยู่ในสภาพปกติ 
- สารละลายไอโอดีน 
- เอทานอล (ระวังอย่าน าเอทานอลใกล้กับเปลวไฟ) 

การสังเคราะห์ด้วยแสงและคาร์บอนไดออกไซด์ 
- บีกเกอร์ 
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ (พร้อมที่ครอบกันลมและตะแกรง) 
- กระเบื้องสีขาว 
- ปากคีบ 
- ไม้ขีด 
- ต้นผักบุ้งที่อยู่ในที่มืด 24 ชั่วโมง (เก็บต้นผักบุ้งไว้ในที่มืดจนกว่านักเรียนจ าเป็นต้องใช้) 
- ต้นผักบุ้งท่ีอยู่ในสภาพปกติ 
- สารละลายไอโอดีน 
- เอทานอล (ระวังอย่าน าเอทานอลใกล้กับเปลวไฟ) 
- เกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
- ถุงพลาสติกใส 

การสังเคราะห์ด้วยแสงและคลอโรฟิลล์ 
- บีกเกอร์ 
- ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ (พร้อมที่ครอบกันลมและตะแกรง) 
- กระเบื้องสีขาว 
- ปากคีบ 
- ไม้ขีด 
- ต้นชบาด่าง 
- สารละลายไอโอดีน 
- เอทานอล (ระวังอย่าน าเอทานอลใกล้กับเปลวไฟ) 

การสังเคราะห์ด้วยแสงและออกซิเจน 
- สาหร่ายหางกระรอกหรือวัชพืชน้ าชนิดอื่นก็ได้ 
- กรวยแก้ว 
- บีกเกอร์ หรืออาจใช้ถ้วยแก้วก็ได้ 
- หลอดทดลอง 
- แท่งไม้ 
- ไม้ขีดไฟ 

 



กล้วยไม้ไทย 3: การเติบโตของพืช
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ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 
 
ขั้นขยายความรู้ 
กระดาษขนาดใหญ่ (กระดาษชาร์ต)  พร้อมปากกาส าหรับการจัดแสดงผลงาน 
 
ขั้นประเมิน 
ไม่มี 
 
 
 


