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กล้วยไม้ไทย 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4: ต้นพืชกับน ้ำ 

บทน้ำ 

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 4 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนศึกษาเก่ียวกับกลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าในพืชและการคายน้ าของพืช

โดยใช้โพโตมิเตอร์ ตลอดจนนักเรียนช่วยกันออกแบบและวางแผนการสืบเสาะเกี่ยวกับการคายน้ าของพืชทั้งใน

วันที่สภาพอากาศปกตแิละวันที่มีลม โดยใช้ โพโตมิเตอร์ แล้วใช้ผลการสืบเสาะไปแนะน าการออกแบบเรือน

เพาะกล้วยไม้ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 

 

ค้ำศัพท์ 
การคายน้ า โพโตมิเตอร์ ท่อล าเลียงน้ า ความเร็วลม  
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
นักเรียนสามารถ 

1. ทดลองเพ่ือศึกษาหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าของพืชได้ 
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2. ระบุกลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าของพืชได้ 
3. ทดลองเพ่ือศึกษาการคายน้ าของพืชได้ 
4. ออกแบบเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู ้         120 นำที 

ขั้นสร้างความสนใจ          10 นาที 
น านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมโดยนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ าพร้อมกับแจ้งให้
นักเรียนทราบว่า นักเรียนจะต้องแนะน าผู้ประกอบการปลูกกล้วยไม้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 
ภาพนิ่ง 1 น านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้พืชและน้ า 

ภาพนิ่ง 2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 

ภาพนิ่ง 3 ดร.ปัญญากล่าวต้อนรับนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมและแจ้งให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ คือ ความสัมพันธ์ของพืชกับน้ าที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต
และการสูญเสียน้ าของพืชในวันที่มีลม 

ภาพนิ่ง 4-5 ให้นักเรียนดูภาพนิ่งเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและตั้งค าถามเกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ของพืชที่ใช้
ในการล าเลียงน้ าและปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ าของพืช 

ขั้นส ารวจและค้นหา          60 นาที 
ในขั้นตอนนี้นักเรียนศึกษาถึงวิธีที่จะท าการสืบเสาะหาความรู้ที่เกี่ยวกับค าถามที่นักเรียนต้องการจะศึกษา   
หลังจากนั้นท าการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าและปัจจัยที่ใช้ในการคายน้ าของพืชในสภาวะ
ที่แตกต่างกัน 
ภาพนิ่ง 6  แจ้งนักเรียนว่าในการได้ค าตอบมานั้นไม่ได้มีแค่วิธีการลงมือสืบเสาะเพียงอย่างเดียว ครูควร

ใช้โอกาสนี้กระตุ้นให้นักเรียนคิดหาวิธีการต่างๆ ที่อาจจะเป็นวิธีการหาค าตอบของค าถามที่
นักเรียนตั้งขึ้นมา ให้นักเรียนพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของวิธีการเหล่านั้น  

ภาพนิ่ง 7  แสดงภาพนิ่งนี้เพ่ือสรุปเกี่ยวกับวิธีการหาค าตอบต่างๆ ที่ได้อภิปรายขณะท าใบกิจกรรม 
ค้นหาค าตอบ นักเรียนควรได้รู้ว่าวิธีการหาค าตอบต่างๆ นั้น ไม่มีวิธีการใดดีที่สุดแต่ขึ้นอยู่
กับว่าวิธีการนั้นๆ เหมาะที่จะใช้ในการหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะค าถามแบบใดมากกว่า 
แต่ในค าถามนี้การสืบเสาะจากทดลองของนักเรียนเป็นวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุด 
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ภาพนิ่ง 8 ดร.ปัญญาแจ้งนักเรียนเกี่ยวกับภาระงานใหม่ที่นักเรียนต้องท าและแจ้งให้ทราบว่าภาระ
งานนี้มีระยะเวลาจ ากัด นักเรียนจะต้องปฏิบัติภาระงานให้รวดเร็วและรัดกุมเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการลงทุนของผู้ประกอบการ 

ภาพนิ่ง 9 ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับโพโตมิเตอร์ ครูควรใช้เวลาในการอธิบายการท างานของโพโตมิเตอร์ 
นักเรียนควรต่ออุปกรณ์ในน้ าเพ่ือให้สายยางและหลอดหลอดหยดแก้วมีน้ าเต็ม ระวังอย่าให้มี
ฟองอากาศ จากนั้นยกอุปกรณ์ข้ึนจากน้ าและหนีบกับขาตั้งให้ก่ิงใบตั้งตรง พืชจะเริ่มการคาย
น้ าและน้ าในหลอดหลอดหยดแก้วเริ่มเคลื่อนที่ นักเรียนสังเกตปลายสุดของน้ าในหลอดแก้ว 
ยิ่งถ้าความเร็วการคายน้ ามากน้ าในหลอดแก้วยิ่งเคลื่อนที่เร็ว บางครั้งสายยางอาจจะฉีกขาด 
หรือรั่วบริเวณรอยต่อที่ติดกับกิ่งไม้ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยการเคลือบด้วยวาสลีนเพื่อ
ปิดรูรั่ว 

ภาพนิ่ง 10  ดร.ปัญญาให้นักเรียนออกแบบการสืบเสาะเรื่องการคายน้ าของพืชโดยใช้โพโตมิเตอร์      
ให้นักเรียนก าหนดตัวแปรอิสระ (ความเร็วลมที่พัดผ่านใบไม้) และตัวแปรตาม (ความเร็ว
การสูญเสียน้ าของพืชวัดจากความเร็วของการเคลื่อนที่ของน้ าที่อยู่ในหลอดแก้ว)  เมื่อ
นักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนเริ่มออกแบบการทดลอง หากนักเรียนไม่สามารถออกแบบ
การทดลองได้ ครูช่วยเหลือโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างกิจกรรมที่ 3 ผลของความเร็วลมต่อ
การคายน้ าของพืช เมื่อออกแบบการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนควรทราบว่าขั้นตอนใดมี
ความส าคัญส าหรับการสืบเสาะ ขั้นตอนนี้ครูสามารถสังเกตได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับขึ้นตอนการสืบเสาะจากการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม
นั้นครูต้องเน้นย้ าให้ตระหนักถึงความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนด้วย 

การอธิบายและลงข้อสรุป           20 นาที
นักเรียนสร้างข้อสรุปจากผลการทดลองเกี่ยวกับผลของความเร็วลมที่มีต่อความเร็วการคายน้ าของพืชและ
ผลสรุปนี้สัมพันธ์กับการสร้างสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้อย่างไร 
ภาพนิ่ง 11 ดร.ปัญญาให้เวลานักเรียน 10 นาที ในการเตรียมน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยใช้เวลาในการ

น าเสนอ 5 นาที ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลการทดลองจากกิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 แล้วสุ่มบางกลุ่มออกมาน าเสนอ ขั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักเรียนได้
แสดงความมั่นใจในข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้เก็บมา และให้นักเรียนค านึงถึงความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของผลการทดลองและวิธีการแจกแจง ตีความข้อมูล อธิบายความหมายของ
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ข้อมูลเพ่ือที่จะสร้างข้อสรุปจากการทดลอง เช่น อธิบายโครงสร้างของท่อล าเลียงน้ าที่
นักเรียนสังเกตจากการท ากิจกรรมที่ 2 โดยผ่าตามยาว  จะเห็นสีแดงเป็นเส้นตามยาว  
สามารถอธิบายได้ว่าท่อล าเลียงน้ ามีลักษณะเป็นท่อยาวจากรากไปจนถึงใบ และเมื่อตัด    
ล าต้นตามขวางและส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์พบว่าจะเห็นกลุ่มเซลล์ท่อล าเลียงน้ าติดสีแดง
อยู่เป็นกลุ่ม 

ภาพนิ่งที่ 12 ดร.ปัญญาให้นักเรียนน าเสนอผลการสืบเสาะในการออกแบบผลของความเร็วลมต่อการคาย
น้ าของพืช โดยเวลานักเรียน 10 นาที ในการเตรียมน าเสนอผลงานหน้าชั้น โดยใช้เวลาใน
การน าเสนอ 5 นาที สุ่มบางกลุ่มออกมาน าเสนอ ผลที่ได้จากออกแบบการทดลองครั้งนี้จะมี
ความสัมพันธ์กับการออกแบบสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นภาระ
ต่อไปที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติต่อไป 

ภาพนิ่ง 13-16 สรุปเกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่มีหน้าที่ในการล าเลียงน้ าและอาหารของพืช โดยกระตุ้นให้นักเรียน
คิดตอบค าถามว่าพืชล าเลียงน้ าจากรากสู่ใบได้อย่างไร ใบมีความส าคัญต่อการล าเลียงน้ าใน
ต้นพืชอย่างไร จากนั้นแสดงภาพนิ่งที่ 14 การล าเลียงน้ าของต้นกระสัง และให้นักเรียนดู
ภาพตัดตามขวางและภาพตัดตามยาวของต้นกระสัง โดยใช้ภาพนิ่ง 15 และ 16 เพ่ือสรุป
เกี่ยวกับกลุ่มเซลล์ที่ท าหน้าที่ในการล าเลียงน้ าของพืชอีกครั้ง 

ขั้นขยายความรู้          20 นาที 
นักเรียนได้รับปัญหาใหม่ คือ เมื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้แบบปิดจะท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะส่งผลต่อการคายน้ าของพืชอย่างไร 
ภาพนิ่ง 17 ดร.ปัญญาให้ปัญหาใหม่กับนักเรียน คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการปลูกกล้วยไม้อย่างไร 

ขั้นตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบ และวางแผนการสืบเสาะแต่ไม่จ าเป็นที่จะท าการทดลองจริง 
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แต่ละกลุ่มให้แบ่งออกเป็น 2 คู่ ซึ่งแต่ละคู่ให้คิด
ออกแบบการสืบเสาะของตนเองแล้วเปลี่ยนกันน าเสนอเพ่ือฟังความคิดเห็นและวิจารณ์ของ
แต่ละกลุ่ม ขั้นตอนนี้ไม่ใช่เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคู่น าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
ออกแบบแผนให้เหมือนกัน แต่ให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการที่จะสืบเสาะเกี่ยวกับปัญหา
อุณหภูมินั้นมีหลายวิธีการด้วยกัน 
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ขั้นประเมินผล          10 นาท ี

นักเรียนทบทวนการออกแบบวางแผนจัดสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้และจัดท ารายงานเพื่อส่งให้กับบริษัท
ผู้ถือหุ้น พร้อมอธิบายให้บริษัทเข้าใจถึงความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแผนด้วย 

ภาพนิ่ง 18-19  ให้นักเรียนวางแผนออกแบบสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้ ภาระงานนี้ท าให้นักเรียนได้ใช้
ความรู้ทั้งหมดที่ได้ท าในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เพ่ือให้นักเรียนได้ออกแบบสิ่งที่จะแสดงถึง
ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับพืชและการคายน้ า วิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้นักเรียนได้ท า
รายงานคือให้นักเรียนออกแบบและท ารายงานเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แสดงภาพนิ่ง 19 เพ่ือ
บอกแนวการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการปลูกกล้วยไม้ 

ภาพนิ่ง 20 ภาพนิ่งนี้ให้เกณฑ์กับนักเรียนส าหรับรายงานของบริษัทผู้ถือหุ้น  

 

กำรประเมินผลโดยค้ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
 

การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูสามารถวัดและประเมินผลความรู้และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากวิธีการที่นักเรียนท า

กิจกรรมตามภาระงานที่ครูมอบหมายให้ และวิธีการที่นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้รับในการออกแบบสภาพแวดล้อม

ในการปลูกกล้วยไม้ คุณภาพของการผลการท ากิจกรรมของนักเรียนและความสอดคล้องของ การชี้แสดงให้

เห็นรายละเอียดสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเข้าใจในหลักการส าคัญของนักเรียนได้  

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ควรจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 

นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักเรียนที่เรียนอ่อนได้ 

 

 

 

 



กล้วยไม้ไทย 4: ต้นพืชและน ้ำ
 

 

 

 

6 

 Inspiring Science Project 2012 

 

กำรเตรียมควำมพร้อมส้ำหรับบทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้ 
ใบกิจกรรมที่ 1:  การคายน้ าของพืช 
ใบกิจกรรมที่ 2:  กลุ่มเซลล์ที่ใช้ในการล าเลียงน้ าของพืช 
ใบกิจกรรมที่ 3:  ผลของความเร็วลมต่อการคายน้ าของพืช 
ใบกิจกรรมที่ 4:  รายงานการออกแบบโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
 
 

เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่มี 
 
ขั้นการส ารวจและค้นหา 
กิ่งไม้ 
หลอดหยดแก้วหรือปิเปตพร้อมสายยางยาว 15 เซนติเมตรหรือสายน้ าเกลือที่ต่อกับขาตั้งพร้อมที่หนีบ 
พัดลม 
ไม้บรรทัด 
ต้นกระสัง 
 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 
 
ขั้นขยายความรู้ 
ไม่มี 
 

ขั้นประเมิน 
ไม่มี 
 


