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แบบทดสอบก่อนเรียน ประจาหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ลาดับขั้นตอนการผสมพันธุ์ของพืชดอกเป็ นดังนี้
ก. ไซโกต (zygote) เอ็มบริ โอ (embryo) การปฏิสนธิ (fertilization)
ข. การปฏิสนธิ (fertilization) การถ่ายละอองเรณู (pollination) การงอกของละอองเรณู
ค. การถ่ายละอองเรณู (pollination) การงอกของละอองเรณู การปฏิสนธิ (fertilization)
ง. การงอกของละอองเรณู การถ่ายละอองเรณู (pollination) การปฏิสนธิ (fertilization)
2. ส่ วนของดอกที่มีความสาคัญที่สุดต่อการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ sexual reproduction คือข้อใด
ก. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
ข. ยอดเกสรตัวเมียและฐานรองดอก
ค. เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมีย
ง. ละอองเรณูและผนังรังไข่
3. คาว่าดอกสมบูรณ์เพศ หมายถึงข้อใด
ก. ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศผูอ้ ย่างเดียว
ข. ดอกที่มีเฉพาะเกสรเพศเมียอย่างเดียว
ค. ดอกที่มีครบทั้งเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียในดอกเดียวกัน
ง. ดอกที่มีครบทั้งเกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียในต้นเดียวกัน
4. การถ่ายละอองเรณู ของดอกนั้นเกิดโดยวิธีใด
ก. คนนาไป
ข. สัตว์นาไป
ค. ลมและน้ าพัดพาไป
ง. ทั้ง 1, 2 และ 3
5. การปฏิสนธิ ของพืชเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. กลีบดอกไม้เริ่ มบาน
ค. เมล็ดเริ่ มงอกเป็ นต้นใหม่

ข. ละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย
ง. เสปิ ร์ มเซลล์ผสมกับเซลล์ไข่

6. ส่ วนใดของดอกที่เจริ ญไปเป็ นผลหลังจากปฏิสนธิ แล้ว
ก. รังไข่
ข. ออวุล
ค. ไข่อ่อน
ง. ฐานรองดอก
7. การเคลื่อนไหวแบบใดไม่สัมพันธ์กบั ทิศทางของสิ่ งเร้า
ก. การหุบและบานของกล้วยไม้
ข. การหันเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน
ค. การเจริ ญของยอดพืชเข้าหาแสง
ง. การเจริ ญของรากพืชเข้าหาน้ า
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8. ดอกทานตะวันหันไปตามดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เป็ นผลเนื่องมาจากสิ่ งเร้าชนิดใด
ก. ความชื้น
ข. อุณหภูมิ
ค. แสง
ง. แรงโน้มถ่วง
9. ลักษณะการงอกของรากพืชเนื่องมาจากสาเหตุใดเป็ นสาคัญ
ก. มีแรงโน้มถ่วงของโลกเป็ นสิ่ งเร้า
ข. ใต้ดินมีอุณหภูมิต่างจากผิวดิน
ค. พืชต้องการหาอาหารให้ได้ไกลๆ
ง. ความเต่งของเซลล์ภายในต้นพืช
10. พืชชนิดใดที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ก. ดอกบัว
ข. ไมยราบ
ค. สน
ง. กระบองเพชร
11. ข้อใดเป็ นการกาจัดแมลงโดยวิธีชีวภาพ
ก. ปลูกพืชหมุนเวียน
ข. ทาลายซากพืชซากสัตว์
ค. ใช้แมลงชนิดหนึ่งทาลายอีกชนิดหนึ่ ง
ง. ทาลายส่ วนต่างๆ ของพืชที่แมลงไข่และอาศัยอยู่
12. วิธีการใดที่ไม่จดั ว่าเป็ นการปรับปรุ งพันธุ์
ก. การเก็บข้าวโพดลักษณะดีไว้ทาพันธุ์ในปี ต่อไป
ข. การชักนาให้พืชเพิ่มจานวนชุ ดของโครโมโซม
ค. การใช้ฮอร์ โมนกระตุน้ ให้ปลาบึกวางไข่
ง. การสั่งซื้ อพืชหรื อสัตว์พนั ธุ์ดีเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงปนกับพันธุ์พ้นื เมือง
13. “แคลลัส” มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งใดต่อไปนี้มากที่สุด
ก. การตัดแต่งพันธุ กรรม
ข. การคัดเลือกพันธุ์
ค. พันธุวศิ วกรรม
ง. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
14. ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สอดคล้องกับข้อใด
ก. หาทางลดพื้นที่ทาการเกษตร
ข. เพิม่ ผลผลิตพืชให้มีประสิ ทธิภาพ
ค. ป้ องกันไม่ให้พืชกลายพันธุ์
ง. กาจัดพืชที่เป็ นภัยต่อสิ่ งแวดล้อม
15. การนาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มาใช้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่ องใด
ก. ไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้แน่นอนได้ ข. มีราคาแพง
ค. อาจทาให้สายพันธุ์พ้นื เมืองสู ญพันธุ์
ง. อาจมีผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 กระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 2
ผังมโนทัศน์ (Concept Maps)

ภาพที่ 1-1 ผังมโนทัศน์ของกระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 2
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. อธิ บายการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
2. ระบุโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวกับการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้
3. ทาการทดลองแยกส่ วนประกอบของดอกไม้ได้
4. อธิ บายการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืชได้
5. อธิบายการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชได้
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 กระบวนการในดารงชีวติ ของพืช 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาเรียน 14 ชั่ วโมง
สาระสาคัญ / แนวความคิดหลัก
สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดจะต้องมีการสื บพันธุ์ เพื่อแพร่ พนั ธุ์ ขยายพันธุ์ ทาให้สามารถดารงเผ่าพันธุ์อยูไ่ ด้ พืชก็
เช่นเดียวกัน มีการสื บพันธุ์ท้ งั แบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืช และด้วยเหตุที่
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พืชจึงมีการรับรู ้และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ปั จจุบนั
มนุษย์ได้
มนุษย์ได้นาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ปรับปรุ งพันธุ์พืช ทาให้สามารถขยายพันธุ์พืชและเพิ่มผลผลิตพืชได้มากขึ้น
การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช (asexual reproduction) เป็ นการสื บพันธุ์แบบไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์
เพศผูแ้ ละเพศเมียไม่มีการปฏิสนธิ ซึ่ งเป็ นการขยายพันธุ์โดยอาศัยส่ วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก กิ่ง ลาต้น ใบ
รวมทั้งการขยายพันธุ์พืชโดยมนุษย์
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช (sexual reproduction) จะเกิดขึ้นภายในอวัยวะสื บพันธุ์ คือ ดอก มีการ
ปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผูก้ บั เซลล์สืบพันธุ์พืชเมีย ได้ไซโกต (zygote) ที่เจริ ญไปเป็ น
ต้นอ่อน
การถ่ายเรณู (pollination) คือ การที่ละอองเรณูของเกสรตัวผูไ้ ปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย โดยอาจอาศัย
ลม แมลง เป็ นตัวพาไป
การปฏิสนธิ (fertilization) คือ การที่นิวเคียสของละอองเรณูเข้าผสมกับนิวเคียสของออวุลในรังไข่ ส่ วน
การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะไม่มีการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์
พืชมีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ซึ่ งมีท้ งั สิ่ งเร้าภายใน ได้แก่ ฮอร์ โมนพืช และสิ่ งเร้าภายนอก ได้แก่ แสง
อุณหภูมิ ความชื้ น การสัมผัส
การตัดแต่งพันธุ กรรม (Genetic engineering) ของพืชเพื่อปรับปรุ งพันธุ์ให้มีความทนทานต่อศัตรู พืช โรค
พืชและความแห้งแล้งนอกจากการตัดแต่งพันธุ กรรมแล้ว ยังมีเทคโนโลยีการโคลน (Cloning) ของพืช และการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่ งเป็ นวิธีการเพิ่มผลผลิตของพืชให้มีปริ มาณมาก ๆ ในคราวเดียวกัน โดยใช้ระยะเวลาสั้น
การตัดแต่งพันธุ กรรม (GMOs : Genetically Modified Organisms) แม้จะเป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ให้แก่พืช แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับจากบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากยังไม่ทราบว่าพืชที่ตดั แต่งพันธุ กรรมจะ
มีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ที่บริ โภคพืชนั้นเข้าไปหรื อไม่
ประเทศไทยมีหน่วยงานที่คน้ คว้าวิจยั ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศูนย์พนั ธุ วศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช. หรื อ BIOTEC) ตั้งอยูอ่ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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3.1 กระบวนการสื บพันธุ์ของพืช
ใบความรู้ ที่ 3.1.1 ส่ วนประกอบของดอก
พืชมีอยูห่ ลายชนิดหลายพันธุ์ ดอกของพืชดอกจึงมีลกั ษณะ ขนาด และสี ที่ต่างกันออกไป แต่ไม่วา่ จะเป็ น
พืชชนิดใด ดอกจะมีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้

1. กลีบเลีย้ ง (sepal) เป็ นกลีบเล็กๆ สี เขียว อยูล่ ่างสุ ดของดอก ในระยะที่ดอกเริ่ มผลิออกมาใหม่ ๆ
เราจะเห็นดอกตูมสี เขียว เมื่อดอกตูมขยายโตขึ้น สี เขียวที่หุม้ ดอกจะแยกออกมารองรับกลีบดอกกลีบสี เขียวนั้น คือ
กลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง จะทาหน้ า ที่ห่อหุ ม้ ดอกตูมและป้ องกันอันตรายให้กลีบดอกในขณะที่ยงั อ่อนอยู่
2. กลีบดอก (petal) เป็ นส่ วนที่อยูเ่ หนื อขึ้นมาจากกลีบเลี้ยง กลีบดอกส่ วนใหญ่ จะมีสีสวยสะดุดตา
หลายชนิดมีกลิ่นหอม มีหน้ าที่ ล่อแมลงให้มาผสมเกสร ความสวยงามของดอกจะขึ้นอยูก่ บั สี ลักษณะและจานวน
ของกลีบดอกเป็ นสาคัญ กลีบดอกเป็ นส่ วนประกอบของดอกที่บอบช้ าง่ายและร่ วงโรยเร็ วกว่าส่ วนประกอบอื่น
3. เกสรเพศผู้ (stamen) มีลกั ษณะทัว่ ไปเป็ นคล้ายหลอดอันเล็ก ๆ มักมีสีขาว ปลายหลอดจะมีอบั ใส่
ละอองเกสร รู ปร่ างค่อนข้างกลมเกสรตัวผูจ้ ะอยูถ่ ดั จากกลีบดอกเข้ามาข้างในดอก ก้านของเกสรเพศผูอ้ าจจะติด
กับกลีบดอก หรื อแยกออกมาต่างหากก็ได้ แล้วแต่ชนิดของพืช ดอกไม้ดอกหนึ่ง ๆ อาจมีเกสรเพศผูต้ ้ งั แต่หนึ่ง
อันไปจนถึงหลาย ๆ อัน
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รู ปแสดงเกสรเพศผู้
4. เกสรเพศเมีย (pistil) เป็ นส่ วนที่อยูต่ รงกลางของดอก อาจจะมีอนั เดียวหรื อหลายอันก็ได้ เกสรเพศ
เมีย (stigma) โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยรังไข่ (ovary) ที่อยูล่ ่างสุ ด บริ เวณฐานรองดอก ภายในรังไข่จะบรรจุไข่
อ่อนเล็ก ๆ ไว้เหนือรังไข่จะเป็ นท่อยาวขึ้นมา เรี ยกว่า ก้านชูเกสร (style) ในท่อของก้านชูเกสรจะมีน้ าเหนียว ๆ
อยู่ เพื่อนาเชื้อตัวผูล้ งมาผสมกับเชื้อตัวเมียในรังไข่และบนสุ ดเป็ นยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ซึ่ งมีน้ าเหนียว ๆ อยู่
เช่นกัน น้ าเหนียว ๆ นี้จะช่วยยึดเกาะเกสรตัวผูใ้ ห้เข้ามาผสมกับเกสรตัวเมียได้ดีข้ ึน
stigma
style
ovary
ovule
egg cell

รู ปแสดงเกสรเพศเมี ย
5. ฐานรองดอก (receptacle) เป็ นส่ วนประกอบที่ทาหน้าที่รองรับส่ วนอื่น ๆ ของดอก ฐานรองดอกเป็ น
ส่ วนที่เจริ ญเติบโตแผ่ขยายต่อออกมาจากปลายก้านดอก มักจะมีกลีบเลี้ยงหุ ม้ ไว้อีกชั้นหนึ่ง ฐานรองดอกของพืช
บางชนิดอาจจะหุ ม้ รังไข่ไว้ท้ งั หมด เมื่อรังไข่เจริ ญขึ้น ฐานรองดอกก็เจริ ญด้วย และฐานรองดอกของพืชบาง
ชนิด กลายเป็ นเนื้อของผลที่ใช้รับประทานได้ เช่น ชมพู่ ฝรั่ง แอปเปิ ล สาลี่ เป็ นต้น
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1.1.1 การสื บพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศของพืช
การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช (asexual reproduction) หมายถึง การสื บพันธุ์ของพืชไม่ใช้อวัยวะ
สื บพันธุ์ของเพศเมียและเพศผู ้ และไม่จาเป็ นต้องมีการปฏิสนธิ แต่เป็ นการขยายพันธุ์พืชโดยอาศัยส่ วนต่าง ๆ
ของพืชมาช่วยในการขยายพันธุ์ เช่น ราก กิ่ง ใบ ลาต้น เป็ นต้น
1.1.2 การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช (sexual reproduction) หมายถึง การสื บพันธุ์ของพืช จะเกิดขึ้นภายใน
อวัยวะสื บพันธุ์ คือ ดอก โดยมีการปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู ้ คือ สเปิ ร์ ม (sperm) กับ
เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรื อไข่ (egg) แล้วได้ไซโกต (zygote) ที่เจริ ญไปเป็ นเอ็มบริ โอ (embryo) หรื อต้นอ่อน
ซึ่ งจะเจริ ญเป็ นพืชต้นใหม่ต่อไป
การสื บพันธุ์ของพืชดอก มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง คือ การถ่ายเรณู การงอกของละอองเรณู และการ
ปฏิสนธิ
1. การถ่ ายเรณู (pollination) หมายถึง การที่ละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย
2. การงอกของละอองเรณู
3. การปฏิ สนธิ (fertilization) คือ การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (sperm) ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (egg
cell) ในออวุลเป็ นไซโกต (zygote) แล้วเจริ ญเติบโตไปเป็ นเอ็มบริ โอ (embryo) ต่อไป
ใบงานที่ 3.1.1 ส่ วนประกอบของดอกไม้
คาชี้แจง : ให้บอกส่ วนประกอบของดอกไม้จากภาพที่กาหนด
..........................................................
..........................................................

..........................................................

..................................
....................

..........................................................
..............................................
............
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ใบงานที่ 3.1.2 ส่ วนประกอบของดอก และหน้ าที่
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนแยกส่ วนประกอบของดอกตามที่กาหนด แล้วนามาติดในช่องที่กาหนด พร้อมทั้งสรุ ป
ลักษณะ และหน้าที่ของส่ วนประกอบต่าง ๆ
ส่ วนประกอบของดอก
1. กลีบดอก petal

2. เกสรเพศผู้ stamen

3. เกสรเพศเมีย pistil

4. รังไข่ Ovary

5. ออวุล ovule

ลักษณะ

หน้ าที่
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ใบงานที่ 3.1.3 โครงสร้ างของดอกทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสื บพันธุ์ของพืช
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนวาดภาพเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียที่เห็นในกล้องจุลทรรศน์

 เกสรเพศเมีย
เกสรเพศผู้



ใบงานที่ 3.1.4 การแพร่ พนั ธุ์ และการงอกของเมล็ด
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การแพร่ พนั ธุ์ของเมล็ด หมายถึง
2. เมล็ดสามารถแพร่ พนั ธุ์ดว้ ยวิธีใดได้บา้ ง ยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง พร้อมอธิบาย
1)

2)

3. สร้างแผนภาพความคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร
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3.2 การตอบสนองของพืชต่ อสิ่งเร้ า
ใบความรู้ ที่ 3.2.1 การตอบสนองของพืชต่ อสิ่ งเร้ าประเภทต่ าง ๆ
พืชจะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ ในสิ่ งแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ น้ า การสัมผัสแรงโน้มถ่วงของโลก
ซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้าภายนอก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงของราก ลาต้น ใบ ดอก ผล ด้วยการเจริ ญเข้าหาหรื อหนี จากสิ่ งเร้า
เหล่านั้น การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช เรี ยกว่า การเบนตอบสนอง (tropism) การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืช
อาจเป็ นผลจากฮอร์ โมนหรื อจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในพืช
การตอบสนองของพืชต่ อแสง

พืชจะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เป็ นแสง โดยการเบนเข้าหาแสง (phototropism)หรื อการเบนเหตุแสง
การหนีแสง ส่ วนของยอดลาต้นจะเจริ ญเข้าหาแสงสว่าง ซึ่ งนักเรี ยนสามารถสังเกตได้จากบริ เวณป่ าไม้ที่มีตน้ ไม้
หนาแน่น พืชจะมีลกั ษณะลาต้นสู งเพื่อแข่งขันกันรับแสงสว่าง ส่ วนของรากจะเจริ ญหนีแสงสว่างเสมอ นอกจากนี้
แสงสว่างยังมีผลต่อการหุ บ บานของดอกไม้ดว้ ย พืชส่ วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะพืชที่ได้รับ
ความเข้มของแสงไม่เท่ากันทุกด้าน พืชจะโค้งไปทางที่มีความเข้มของแสงสว่างมากกว่า การตอบสนองต่อแสงที่
ไม่เท่ากันนี้ มักจะพบกับพืชที่ปลูกในที่ร่ม ทาให้พืชพยายามที่หันไปทางด้านที่แสงส่ องมา เช่น การปลูกต้นไม้
ใกล้หน้าต่าง ต้นไม้จะหันยอดไปทางหน้าต่างหรื อต้นทานตะวันจะหันดอกเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันตั้งแต่
เช้าถึงเย็น หรื อการหุบในเวลากลางคืนและบานในเวลากลางวันของใบไมยราบ
การตอบสนองของพืชต่ ออุณหภูมิ
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อุณหภูมิ เป็ นปั จจัยทางกายภาพและเป็ นสิ่ งเร้าอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช อุณหภูมิ
มีผลและทาให้เกิดการหุ บ - บานของดอกไม้ ดอกไม้บางชนิดบานในเวลากลางวัน บางชนิดบานในเวลากลางคืน
การบานของดอกไม้จะบานในช่ วงที่ เซลล์มีชีวิตอยู่เท่านั้น เมื่ อเซลล์เจริ ญเต็มที่ แล้วจะไม่เกิ ดการหุ บ-บานอีก
ต่อไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสู งของพื้นที่ เช่น เมื่อเราขึ้นภูเขาสู งเราจะรู้สึกว่า อากาศจะเย็น
ลงทีละน้อย และเราจะพบว่าระดับความสู งต่างกันจะพบพืชต่างชนิ ดกัน ซึ่ งชนิดของพืชตามระดับความสู งของ
ภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ชดั เจน เช่น ภูเขาทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศ
ไทยเริ่ มจากบริ เวณเชิงเขา ซึ่ งสภาพผืนดิ นค่อนข้างแห้งแล้งจะพบป่ าเต็งรังขึ้นอยู่ ป่ าชนิ ดนี้ จะผลัดใบในช่ วงฤดู
หนาวในสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เมื่อมาถึงความสู งประมาณ 900 เมตร อากาศจะเริ่ มเย็นกว่าบริ เวณเชิ งเขา
สภาพป่ าจึงเปลี่ยนไปเป็ น ป่ าดิบแล้ง ซึ่งประกอบด้วยไม้สูงใหญ่ จาพวกไม้ยาง กระบก บอน ขึ้นปกคลุมพื้นดิน
เมื่อขึ้นสู่ ระดับ 1,000 เมตร สภาพอากาศเริ่ มเย็นตลอดปี
ป่ าส่ วนใหญ่เป็ นป่ าดิบเขา ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็ นพวกชอบอากาศเย็นและมีความชื้ นสู ง เช่น จาปี ป่ า ต้นจะ
ไม่สูงใหญ่นกั บริ เวณลาต้นพบมอส เฟิ นฝอยลมเกาะอยูต่ ามกิ่งก้านและลาต้น บนยอดเขาซึ่ งสู งประมาณ 1,200
เมตรขึ้นไป ซึ่ งอากาศเย็นตลอดปี ป่ าจะเปลี่ ยนไปโดยสิ้ นเชิ ง ส่ วนใหญ่เป็ นป่ าสน นอกจากนี้ ยงั มีพวกพืชจับ
แมลง เช่น หยาดน้ าค้าง หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็ นต้น
การตอบสนองของพืชต่ อการสั มผัส
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การสัมผัส พืชบางชนิ ดมีการเคลื่ อนไหวได้ช้าจนเรามองไม่เห็ น แต่พืชบางชนิ ดมีการเคลื่ อนไหวอย่าง
รวดเร็ วเมื่ อเราไปสัมผัส เช่ น ต้นไมยราบ ที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากการสู ญเสี ยของน้ าภายในเซลล์ของกลุ่ มเซลล์
บริ เวณก้านใบ ทาให้ใบหุ บทันที แต่เมื่ อน้ าค่อยๆ ซึ มกลับเข้ามาในกลุ่มเซลล์บริ เวณก้านใบใหม่ ใบก็จะบาน
นอกจากนี้ยงั พบในต้นกาบหอยแครงโดยจะหุ บใบเมื่อแมลงบินมาถูก ใบพืชตระกูลถัว่ จะมีการนอนในขณะดวง
อาทิตย์จะลับขอบฟ้ า ต้นก้ามปูใบจะบานตอนกลางวัน กลางคืนใบจะหุ บ หรื อต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อแมลง
ตกลงไปฝาใบจะปิ ดทันทีหรื อต้นกาบหอยแครง เมื่อแมลงมาสัมผัสในส่ วนของใบที่มีลกั ษณะคล้ายฝา ฝานั้นจะ
ถูกปิ ดเข้าหากัน ทาให้แมลงไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้
การตอบสนองของพืชต่ อแรงโน้ มถ่ วง

การเบนหาหรื อหนี แรงดึ งดู ดของโลก ถ้านักเรี ยนนาต้นพืชที่ กาลังงอก วางขนานกับพื้นแล้วปล่ อยให้
เจริ ญเติบโตต่อไป นักเรี ยนจะพบว่า ส่ วนของยอดจะพยายามโค้งงอตั้งขึ้น และบริ เวณรากจะพุ่งเข้าหาความโน้ม
ถ่วงของโลก เรี ยกว่า การเบนเหตุความโน้มถ่วง (gravitropism)
การตอบสนองของพืชต่ อนา้
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การตอบสนองของพืชต่อปริ มาณน้ า พืชที่เจริ ญเติบโตในบริ เวณที่แห้งแล้ง เช่น พืชในทะเลทราย
ซึ่ งบริ เวณทะเลทรายในแต่ละปี จะมีฝนตกเฉลี่ ยน้อยกว่า 250 มิลลิ เมตรต่อปี ดังนั้นพืชที่จะขึ้นในทะเลทราย
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปริ มาณน้ าที่มีนอ้ ย โดยพืชบางชนิดจะมีการเจริ ญเติบโตออกดอกออกผล
ในฤดูฝนเท่านั้น พืชบางชนิดลดขนาดของใบหรื อเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของหนาม เพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยน้ าพืชบาง
ชนิดจะผลัดใบเมื่อฤดูแล้ง เพื่อการสู ญเสี ยน้ า และจะผลิใบใหม่ในฤดูฝน พืชบางชนิดเมื่อเกิดน้ าท่วมจะสามารถ
สร้างสารเคลือบปลายราก ทาให้น้ าไม่สามารถแพร่ เข้าสู่ รากได้ และทาให้สามารถยืนต้นได้ หากพืชบางชนิดไม่
สามารถตอบสนองและปรับตัวกับสิ่ งเหล่านี้ได้ก็จะทาให้พืชเหล่านี้ตาย
ใบงานที่ 3.2.1 ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองการตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าของพืชประเภทต่ าง ๆ
กลุ่มที่
สมาชิ กในกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
คาชี้แจง : ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
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ใบงานที่ 3.2.2 กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้ การตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าของพืช
กลุ่มที่
สมาชิ กในกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามในแต่ละฐานดังต่อไปนี้
ฐานที่ 1
1. อธิ บายลักษณะของการตอบสนองต่อแสงของพืช

2. ยกตัวอย่างการตอบสนองต่อแสงของพืชมา 2 ตัวอย่าง

ฐานที่ 2
1. อธิบายลักษณะของการตอบสนองต่ออุณหภูมิของพืช

2. เปรี ยบเทียบพืชที่อยูใ่ นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน พร้อมให้เหตุผลประกอบ

ฐานที่ 3
1. อธิ บายลักษณะของการตอบสนองต่อน้ าของพืช

2. ถ้าพืชขาดน้ าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดได้บา้ ง
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ฐานที่ 4
1. อธิ บายลักษณะของการตอบสนองต่อการสัมผัสของพืช

2. ยกตัวอย่างการตอบสนองต่อการสัมผัสของพืชมา 2 ตัวอย่าง

ฐานที่ 5
1. อธิ บายลักษณะของการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของพืช

2. เสนอวิธีการทดสอบการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงมา 1 วิธี

สรุ ป ให้นกั เรี ยนเสนอความคิดเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชเพื่อให้พืชที่ปลูก
มีการเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด

3..3 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรั บพืช
การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ การทาให้สิ่งมีชีวติ หรื อองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวติ มี
สมบัติตามต้องการ โดยมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้
สิ่ งมีชีวติ ใหม่จานวนมาก มีประโยชน์ โดยใช้เวลาน้อย และไม่กลายพันธุ์ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (tissue culture)
ใบความรู้ ที่ 3.3.1 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช
การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ เป็ นการผสมเกสรให้พืช แทนการปล่อยให้พืชผสมเกสรเอง
ตามธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ตอ้ งการ และนาเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียมาผสมกันให้ได้ลกั ษณะ
ของลูกผสมที่ดีข้ ึน
การปรับปรุ งพันธุ์พืชและสัตว์ในอดีตใช้วธิ ี ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พอ่ กับพันธุ์แม่ที่มีลกั ษณะที่ตอ้ งการ
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แล้วทาการคัดเลือกจนได้ลูกที่มีลกั ษณะดีที่ได้จากทั้งแม่และพ่อ แต่ปัญหาสาคัญของการปรับปรุ งพันธุ์ดว้ ยวิธี
ผสมพันธุ์ คือ ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้พืช หรื อสัตว์ที่มีลกั ษณะตามต้องการและสามารถทาได้เฉพาะสิ่ งมีชีวติ
ที่เป็ นสิ่ งมีชีวติ ชนิดเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกันเท่านั้น ขณะที่ลกั ษณะต่างๆ ที่ตอ้ งการอาจมีอยูใ่ นสิ่ งมีชีวติ อื่นที่ไม่
สามารถนามาผสมกับสิ่ งมีชีวติ ที่ตอ้ งการได้ วิธีการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงนามาใช้เพื่อลดข้อจากัดเหล่านั้น
ในพืชมีการนาเอาเทคนิคการผสมเซลล์มาใช้ โดยนาเอาเซลล์ที่ไร้ผนัง 2 เซลล์มารวมกันโดยการกระตุน้ ด้วย
กระแสไฟฟ้ า หรื อการใช้ สารเคมีพวก polyethylene glycol ซึ่ งสามารถทาได้ แม้วา่ เซลล์ท้ งั 2 เซลล์ จะมาจากพืช
ต่างพันธุ์หรื อต่างชนิดกัน ทาให้เกิดการสร้างสายพันธุ์ใหม่จากการรวมสารพันธุ กรรมของพืช 2 พันธุ์เข้าด้วยกัน
ก่อนนาไปพัฒนาให้เป็ นต้นพืชใหม่ต่อไป
การรวมเซลล์ไร้ผนังเพื่อสร้างพืชพันธุ์ใหม่นิยมทาในพืชหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ ยาสู บ วิธีการ
ทางพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวศิ วกรรมได้นามาใช้ เพื่อหายีนควบคุม ลักษณะที่สนใจที่ได้จากการทาแผนที่
ทางพันธุ กรรมในสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ ก่อนนามาส่ งถ่ายเข้าสู่ พืชหรื อสัตว์ ทาให้เกิดการแสดงออก ในลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนที่ทาการส่ งถ่ายเข้าไป ซึ่ งมีข้ นั ตอนมากมาย ตั้งแต่การค้นหายีน การแยกยีน
การเพิ่มปริ มาณยีน และการต่อเชื่อมยีนที่ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อใช้คดั เลือกเนื้อเยือ่ ที่ได้รับยีน การสร้างเนื้อเยือ่
เพื่อใช้เป็ นเนื้อเยือ่ เป้ าหมายในระบบการส่ งถ่ายยีน และการนาเอาวิธีการส่ งถ่ายยีนวิธีการต่างๆ มาใช้ การแปลง
พันธุกรรมโดยใช้วธิ ี การส่ งถ่ายยีน ส่ วนใหญ่ทากันมากในกลุ่มของพืชไร่ มากกว่าในพืชกลุ่มอื่น หรื อในสัตว์ พืชที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดและถัว่ เหลืองที่ตา้ นทานต่อสารกาจัดวัชพืช
ข้าวที่ตา้ นทานต่อโรคใบไหม้ และฝ้ ายที่ตา้ นทานต่อการเข้าทาลายของหนอนเจาะสมอฝ้ าย
ปั จจุบนั มีพนั ธุ์พืชหลากหลายพันธุ์ที่กาลังมีการตัดต่อยีนกันอยูใ่ นห้องปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทัว่ โลก ขณะที่มีพนั ธุ์พืชดัดแปลงพันธุ กรรมนับพันชนิ ดอยูใ่ นขั้นตอนการทดสอบภาคสนาม
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ (Tissue culture)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (Tissue culture) เป็ นวิธีคดั เลือกพันธุ์วธิ ี หนึ่งที่นิยมใช้กบั พืชที่มีปัญหาเรื่ อง
การขยายพันธุ์ หรื อที่มีปัญหาเรื่ อง โรคที่ติดต่อมากับท่อนพันธุ์ เช่น กล้วยไม้ ขิง แครอท มันฝรั่ง ถัว่ เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีการนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ มาใช้กบั พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ตันสัก หน่อไม้ฝรั่ง รวมทั้งไม้
ดอกไม้ประดับด้วย
จุดประสงค์หลักของการเพาะพันธุ์เนื้อเยื่อ คือ เพื่อให้ได้ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่กาหนด
เช่น ทนทานต่อความแห้งแล้ง ทนต่อโรคแมลง ทนพิษของสารบางชนิดที่อยูใ่ นดินหรื อสารที่ใช้ในการเกษตร
เช่น ยาปราบวัชพืช รวมทั้งพัฒนาให้มีขนาด รู ปร่ าง ลาต้น ใบ หรื อดอก ไปทางที่ดีข้ ึน และให้พืชที่มี
ประสิ ทธิภาพในการสร้างสารเคมีในต้นพืชนั้นเองดีข้ ึน เพื่อให้เกิดภูมิคุม้ กันโรค และมีประสิ ทธิภาพในการใช้
ธาตุไนโตรเจนด้วย
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช (Tissue culture) คือ การกระตุน้ เซลล์หรื อชิ้นส่ วนพืชให้เกิดการเจริ ญเติบโต
หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการบนอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
แสงสว่าง ที่สามารถควบคุมได้ในสภาพที่ปลอดเชื้อ โดยใช้สมดุลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
เป็ นตัวกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเนื้อเยื่อที่นามาทาการเพาะเลี้ยง
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชเริ่ มต้นขึ้นจากการศึกษาที่พบว่า เซลล์หรื อเนื้อเยือ่ ที่แยกออกมาจากพืช
มีความสามารถที่จะพัฒนากลับจนเกิดเป็ นต้นพืชสมบูรณ์ข้ ึนใหม่ได้ ทาให้เกิดการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์และ
เนื้อเยือ่ ชนิดต่างๆ ของพืชบนอาหารสังเคราะห์ จนในปั จจุบนั สามารถทาการเพาะเลี้ยงอวัยวะเซลล์ และเซลล์ไร้
ผนังหรื อโพรโทพลาสต์ (protoplast) ของพืชหลายชนิด รวมทั้งการพัฒนาสู ตรอาหารสังเคราะห์ต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงในแต่ละชนิดของพืช และมีการใช้วทิ ยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านต่าง ๆ
เข้ามาร่ วม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านชีวเคมี พันธุศาสตร์ และการปรับปรุ งพันธุ์ ทาให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
พืชเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งทางด้านการเกษตร การแพทย์ และการอุตสาหกรรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
พืชสามารถแบ่งออกตามวิธีการได้หลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ
 การเพาะเลีย้ งแคลลัส
แคลลัส (callus) คือ เซลล์พ้นื ฐานที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ยังไม่กาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนา
ไปเป็ นเนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะใด เนื้อเยือ่ พืชเกือบทุกชนิดสามารถนามาชักนาการสร้างแคลลัสได้ ซึ่งการชักนา
การสร้ างแคลลัสเริ่ มต้นจากการคัดเลื อกเนื้ อเยื่อพืชมาทาการเพาะเลี้ ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุ อาหารพืช
ร่ วมกับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตในระดับที่เหมาะสม เนื้อเยือ่ พืชจะเกิดการแบ่งเซลล์พฒั นาเป็ นแคลลัส
แคลลัส เป็ นเนื้อเยือ่ พื้นฐานของระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช และนามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น
การขยายพันธุ์เพื่อชักนาให้เกิดต้นพืชปริ มาณมาก ใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์ไร้ผนัง (protoplast) การผลิตสารเคมี
(secondary metabolites) การผลิตพืชให้ตา้ นทานต่อโรคแมลงศัตรู พืช และทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้เป็ นเนื้ อเยื่อเป้ าหมายในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม (cryopreservation)
 การเพาะเลีย้ งเซลล์แขวนลอย
เซลล์แขวนลอย คือ เซลล์เดี่ยวๆ หรื อกลุ่มเซลล์ขนาดเล็กที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชในอาหารเหลว
บนเครื่ องหมุนเหวีย่ งอาหาร เนื้อเยือ่ ที่เหมาะสมต่อการชักนาให้เกิดเซลล์แขวนลอย ได้แก่ เนื้อเยือ่ แคลลัส เพราะ
เป็ นกลุ่มเซลล์ที่มีการเกาะตัวกันหลวมๆ ซึ่ งง่ายต่อการกระจายออกเป็ นเซลล์เดี่ยว ๆ
ประโยชน์ที่ได้จากการเพาะเลี้ ยงเซลล์แขวนลอย ได้แก่ การนามาใช้ศึกษาถึงกระบวนการเมแทบอลิ ซึม
ภายในเซลล์ การศึกษาการทางานของเอนไซม์และการแสดงออกของยีน ตลอดจนเพื่อการผลิตเซลล์ไร้ผนัง
และคัพภะเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 การเพาะเลีย้ งคัพภะ
การเพาะเลีย้ งคัพภะ หมายถึง การนาเอาคัพภะ (embryo) หรื อต้นอ่อนของพืชที่เพิ่งเริ่ มพัฒนาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจากถุงรังไข่ (embryo sac) ของพืชมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดเป็ นแคลลัส หรื อเกิดเป็ น
ต้นพืชโดยตรง รวมทั้งการชักนาให้เกิดคัพภะจากเซลล์หรื ออวัยวะอื่น เช่น ใบเลี้ยง ช่อดอกอ่อน เมล็ดอ่อน
โดยชักนาให้เกิดคัพภะโดยตรง หรื อชักนาให้เกิดแคลลัสแล้วพัฒนาเป็ นคัพภะต่อไป
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงคัพภะ ได้แก่ การนามาแก้ไขปั ญหาอัตราการงอกของเมล็ดที่ต่าในเมล็ดพืช
บางชนิด หรื อในเมล็ดของพืชที่เกิดจากการผสมข้ามชนิด หรื อข้ามสกุลที่ยากต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนา
ในสภาพตามธรรมชาติ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาการพักตัวที่ยาวนานของเมล็ดพืชบางชนิด
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 การเพาะเลีย้ งเซลล์ไร้ ผนัง
เซลล์ไร้ ผนัง (protoplast) คือ เซลล์ที่ปราศจากผนังเซลล์ (cell wall) เหลือแต่เยือ่ หุ ม้ เซลล์ (cell membrane)
ห่อหุ ม้ องค์ประกอบของเซลล์เอาไว้ สาหรับวิธีการกาจัดผนังเซลล์ที่ใช้อยูม่ ีดว้ ยกัน 2 วิธี คือ วิธีกล (mechanical
method) โดยการสร้างบาดแผลหรื อทาให้ผนังเซลล์เกิดการฉี กขาดจากใบมีดที่ผา่ นการ่่าเชื้ อ แล้วทาให้เซลล์
ที่เหลือหลุดออกจากผนังเซลล์ และวิธียอ่ ยด้วยเอนไซม์ (enzymatic method) โดยใช้เอนไซม์พวก pactinase
cellulase และ hemicellulase ย่อยผนังเซลล์ออก เนื้อเยือ่ ที่มีความเหมาะสมนามาสกัดเซลล์ไร้ผนัง ได้แก่ เนื้อเยือ่ ที่มี
อายุนอ้ ย เช่น แคลลัส ใบอ่อน รากอ่อน และละอองเกสรตัวผู ้
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเซลล์ไร้ผนัง ได้แก่ การนามาใช้ในกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์ และการสร้างพืช
พันธุ์ใหม่จากพืชต่างสกุลโดยวิธีรวมเซลล์ไร้ผนัง รวมทั้งใช้เป็ นเนื้อเยือ่ เป้ าหมายในระบบการส่ งถ่ายยีน
 การเพาะเลีย้ งอับละอองเรณู
การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู คือ การนาเอาอับละอองเรณู (anther) ที่ยงั ไม่เจริ ญเต็มที่ ซึ่งภายในบรรจุดว้ ย
เซลล์ละอองเรณูที่อยูใ่ นระยะ 1 นิวเคลียส (uninucleate) มาทาการเพาะเลี้ยง โดยเริ่ มจากการคัดเลือก
ช่อดอกอ่อนของดอกตัวผูท้ ี่ยงั ไม่แทงช่อดอกออกสู่ ภายนอก แล้วแยกเอาเฉพาะอับละอองเรณูนามาเพาะเลี้ยง
ในอาหารสังเคราะห์
ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ได้แก่ การผลิตต้นพืชที่มีโครโมโซมชุดเดียว (haploid plant)
เพื่อนามาใช้ในระบบการปรับปรุ งพันธุ์ และการผลิตพืชสายพันธุ์แท้ รวมทั้งเพื่อศึกษาการเจริ ญและ
พัฒนาของละอองเรณูสาหรับใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในกระบวนการผสมพันธุ์
การเก็บรักษาเนือ้ เยือ่ พืชในหลอดทดลอง
การเก็บรักษาพันธุ์หรื อสายพันธุ์พืช มีความสาคัญต่องานด้านการปรับปรุ งพันธุ์พืช เพราะการเก็บรักษา
ในรู ปเมล็ดพันธุ์มีขอ้ จากัด คือ ต้องปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเมล็ดที่ยงั คงความมีชีวติ เมื่อนามาเก็บรักษา
ไว้ในระยะเวลานาน นอกจากนี้ เมล็ดของพืชบางชนิดมีอายุส้ นั และการติดเมล็ดน้อย หรื อไม่สามารถติดเมล็ดได้
ด้วยเหตุน้ ีวธิ ี การเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองจึงได้นามาใช้ เพื่อลดข้อจากัดของ
วิธีการใช้เมล็ดในการเก็บรักษาพันธุ์ โดยสามารถเก็บรักษาได้ในหลายลักษณะของชิ้นส่ วนพืช ไม่วา่ จะเป็ นเมล็ด
ยอด ราก คัพภะ แคลลัส หรื อเซลล์ไร้ผนัง และสามารถคงความมีชีวติ ได้ในระยะเวลายาวนาน โดยเก็บใน
ไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิต่าประมาณ -196 องศาเซลเซียส เมื่อต้องการนาเนื้อเยือ่ มาใช้ ก็ละลายผลึกน้ าแข็งโดย
แช่ในน้ าอุ่นอุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซี ยส จากนั้นก็ชกั นาให้เนื้อเยือ่ พัฒนา และเจริ ญเติบโตดังเดิม
อาหารเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
อาหารเป็ นสิ่ งจาเป็ นของต้นพืชทัว่ ๆ ไป เช่นเดียวกันเซลล์และเนื้อเยือ่ พืชที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
(in vitro) ก็ตอ้ งการอาหารเหมือนกับต้นไม้ที่อยูใ่ นสภาพธรรมชาติ อาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชส่ วน
ใหญ่ประกอบด้วย ธาตุอาหาร สารเร่ งการเจริ ญเติบโตหรื อฮอร์ โมน และน้ าเป็ นหลัก ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตแล้วยังมีผลต่อการพัฒนาของอวัยวะหรื อส่ วนต่างๆของพืช หรื อการพัฒนากลับคืนเป็ นต้นใหม่
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ประเภทของอาหาร
1. อาหารกึง่ แข็ง (semi-solid medium) เทคนิคที่ใช้ในยุคแรกๆ นั้น ใช้วนุ ้ (agar) เพื่อปรับสารละลาย
อาหารให้มีสภาพเป็ นของแข็งมากขึ้น โดยนึ่งในหม้อนึ่งความดันเพื่อหลอมละลายอาหารแล้วเทใส่ ภาชนะและ
ทิง้ ให้แข็งตัวอยูใ่ นสภาพอาหารกึ่งแข็ง แต่มกั พบว่าคุณสมบัติต่างๆ ของสารประกอบเคมีในอาหารอาจไม่ได้รับ
สู งสุ ดเท่ากับอาหารเหลว (liquid medium) กระนั้นก็ตามวุน้ ยังคงถูกนามาใช้แต่จาเป็ น ต้องดัดแปลงให้
เหมาะสม และต้องแน่ใจว่ามีความบริ สุทธิ์ จริ งๆ และการใช้วนุ ้ ปริ มาณมากเกินไปอาจไปยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเนื้อเยื่อได้ ดังนั้นความเข้มข้นของวุน้ ที่พอเหมาะสาหรับอาหารแต่ละชนิดจะต้องมีการทดสอบ
เสี ยก่อน อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นที่ใช้กนั แพร่ หลายและได้ผลดีเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ คือ 0.8%
2. อาหารเหลว (liquid medium) อาหารเหลวเป็ นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเนื้อเยื่อจะจมหรื อ
แขวนลอยอยูบ่ นกระดาษกรองที่จุ่มในอาหารเหลวตลอดเวลา ในทางปฏิบตั ิอาจใช้ glass wool ช่วยพยุงเนื้อเยือ่ ที่
เลี้ยงได้เช่นกัน เช่นเดียวกับการใช้ fabric support (100% polyester) ที่อิ่มตัวด้วยอาหารเหลว ซึ่ งจะช่วยให้การ
เจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานเกิดได้ดีข้ ึน เนื้อเยือ่ ที่จมอยูใ่ นอาหารเหลวอาจถูกคนที่ความเร็ ว
1-150 รอบต่อนาที (rpm) เพื่อช่วยในการหายใจ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีประชากรวิกฤตของเซลล์ที่มีความ
หนาแน่นน้อยที่สุดในการเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าเลี้ยงในปริ มาณน้อยจะต้องเติมสาร
บางชนิด เช่น กรดอะมิโน (ซึ่ งโดยปกติในการเลี้ยงเซลล์จานวนมากๆ จะไม่ตอ้ งการ)
อิทธิ พลของประชากร (population effects) ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในทานองเดียวกับที่พบในการงอกของละอองเกสร
ตัวผู้ ซึ่งต้องการความเข้มข้นวิกฤตของธาตุโบรอนหรื อแคลเซียม และเป็ นไปได้วา่ เซลล์ไม่เพียงแต่จะดูดรับธาตุ
อาหารจากอาหารเท่านั้น หากยังสามารถปลดปล่อยสารเมตาโบไลท์ต่าง ๆ สู่ อาหาร และไปมีผลต่อเซลล์
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
พันธุวศิ วกรรม (genetic engineering)
พันธุวศิ วกรรม (genetic engineering) หมายถึง เทคโนโลยีที่ทาการเคลื่อนย้ายยีน (gene) จากสิ่ งมีชีวติ สาย
พันธุ์หนึ่งไปสู่ สิ่งมีชีวติ อีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่ งมีชีวิตรู ปแบบใหม่ (novel) เทคนิคเหล่านี้เป็ นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สลับซับซ้อน ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุ กรรม หรื อ DNA ของสิ่ งมีชีวติ โดยอาศัยเทคโนโลยี
ทางพันธุวศิ วกรรม นักวิทยาศาสตร์ สามารถเคลื่อนย้ายยีนที่อยูเ่ หนื อกฎเกณฑ์ธรรมชาติ สิ่ งมีชีวติ ที่เกิดขึ้นอาจมี
ยีนลูกผสมแบบใหม่ ทาให้เกิดคุณลักษณะแบบใหม่ ซึ่ งไม่เคยปรากฏในธรรมชาติมาก่อน
ประโยชน์ ของพันธุวิศวกรรม
พันธุ วศิ วกรรมเป็ นกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์สิ่งมีชีวติ ชนิดพันธุ์ (species) หนึ่งโดยนายีนจากอีกชนิด
พันธุ์หนึ่งถ่ายฝากเข้าไป เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้สามารถทางานได้ดีข้ ึน กระบวนการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ สิ่ งมีชีวิตดังกล่าวมีชื่อเรี ยกว่า LMO (living modified organism) หรื อ GMO (genetically modified
organism) ตัวอย่างการวิจยั และพัฒนา รวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงการค้ามีมากมาย ซึ่ งจะกล่าวถึงเพียงบางอย่าง
เท่านั้น
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ด้ านการเกษตรและอาหาร
1.
การปรับปรุ งพันธุ์พชื ให้ ต้านทานโรคและแมลง วิธีการปรับปรุ งพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่ งยังคงทากัน
อยูน่ ้ นั ใช้วธิ ี หาพันธุ์ตา้ นทานซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพันธุ์ป่าและมีลกั ษณะไม่ดีอยูม่ าก จากนั้นเอาพันธุ์ตา้ นทานผสม
พันธุ์พอ่ -แม่ เข้าด้วยกันรวมทั้งลักษณะต้านทานด้วยเหตุน้ ี จึงต้องเสี ยเวลาคัดเลือก และพัฒนาพันธุ์ต่ออีกอย่าง
น้อย 8-10 ปี กว่าจะได้พนั ธุ์ตา้ นทานและมีลกั ษณะอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นวิธีการปรับปรุ งพันธุ์โดยการถ่ายฝากยีน
ที่ได้รับจากชนิดพันธุ์อื่น จึงสามารถลดระยะเวลาการพัฒนาพันธุ์ได้มาก
1.1 พันธุ์พืชต้านทานแมลง มีสารสกัดชีวภาพจากแบคทีเรี ย Bacillus thuringiensis หรื อ บีที
ที่ใช้กาจัดแมลงกลุ่มหนึ่งอย่างได้ผลโดยการฉี ดพ่นคล้ายสารเคมีอื่นๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีดว้ ยความก้าวหน้า
ทางวิชาการทาให้สามารถแยกยีนบีที จากจุลินทรี ยน์ ้ ีและถ่ายฝากให้พืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ฝ้ าย ข้าวโพด และ
มันฝรั่ง เป็ นต้น ให้ตา้ นทานแมลงกลุ่มนั้น และใช้อย่างได้ผลเป็ นการค้าแล้วในประเทศ
1.2 พันธุ์พืชต้านทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิ ด เช่น โรคจุดวงแหวนในมะละกอ
(papaya ring-spot virus) สามารถป้ องกันกาจัดได้โดยวิธีนายีนเปลือกโปรตีน (coat protein) ของไวรัสนั้น
ถ่ายฝากไปในพืช เหมือนเป็ นการปลูกวัคซี นให้พืชนัน่ เอง กระบวนการดังกล่าวใช้กนั อย่างแพร่ หลายในพืชต่าง ๆ
2. การพัฒนาพันธุ์พชื ให้ มีคุณภาพผลผลิตดี ตัวอย่างได้แก่ การถ่ายฝากยีนสุ กงอมช้า (delayed ripening
gene) ในมะเขือเทศ การสุ กในผลไม้เกิดจากการผลิตสาร ethylene เพิ่มมากในระยะสุ กแก่นกั วิชาการสามารถ
วิเคราะห์โครงสร้างยีนนี้ และมีวธิ ีการควบคุมการแสดงออกโดยวิธีการถ่ายฝากยีนได้ ทาให้ผลไม้สุกงอมช้า
สามารถเก็บไว้ได้นาน ส่ งไปจาหน่ายไกลๆ ได้ สหรัฐเป็ นประเทศแรกที่ผลิตมะเขือเทศสุ กงอมช้าได้เป็ นการค้า
และวางตลาดให้ประชาชนรับประทานแล้ว
3. การพัฒนาพันธุ์พชื ให้ ผลิตสารพิเศษ เช่น สารที่เป็ นประโยชน์ต่างๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง
อาจเป็ นแหล่งผลิตไวตามิน ผลิตวัคซีน และผลิตสารที่นาไปสู่ การผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลาสติก
ย่อยสลายได้ และโพลิเมอร์ ชนิดต่างๆ เป็ นต้น
ด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ นาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชที่ได้รับการถ่ายฝากยีนต้านทานโรคและแมลง ทาให้ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีฉีดพ่นหรื อใช้
ในปริ มาณที่ลดลงมาก พันธุวศิ วกรรมอาจนาไปสู่ การผลิตพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อย และ น้ าน้อย ทาให้เป็ นการลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี เป็ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และนาไปสู่ การสร้างสมดุลทรัพยากรชีวภาพได้
ด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อวัตถุดิบได้รับการปรับเปลี่ยนคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยใช้
พันธุ วศิ วกรรมแล้ว อุตสาหกรรมใหม่ๆ จะเกิดตามมากมาย เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างแป้ ง น้ ามัน และโปรตีน
ในพืช หรื อการลดปริ มาณเซลลูโลสในไม้ เป็ นต้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต จะเป็ น
การเปลี่ยนรู ปเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ โดยเน้นการใช้วตั ถุดิบจากสิ่ งมีชีวติ มากขึ้น รถยนต์ท้ งั คัน อาจทาจากแป้ ง
ข้าวโพด สารเคมีท้ งั หมดอาจพัฒนาจากแป้ ง เชื้อเพลิงอาจพัฒนาจากวัตถุดิบพืช เป็ นต้น
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ใบงานที่ 3.3.1 เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช

คาชี้แจง : ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) สาหรับพืช คืออะไร

2. บอกความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช มา 2 ข้อ

3. อาหารสังเคราะห์ หมายถึงอะไร

4. อธิ บายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ (tissue culture) พืชที่นกั เรี ยนสนใจ มา 1 วิธี

5. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชตัดแต่งพันธุ กรรม (GMOs) ถึงข้อดีและข้อเสี ย
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คาถามหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 กระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 2
คาชี้แจง : จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ...................................................................................
2. การขยายพันธุ์มนั เทศและมันสาปะหลังนิยมใช้ส่วนใด ตอบ..............................................................................
3. การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ลาต้น กิ่ง ใบ และราก มีขอ้ ดี คือ .........................................
................................................................................................................................................................................
4. การตอนกิ่งใช้ขยายพันธุ์พืชประเภท .................................................................................................................
5. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศวิธีที่ทาให้ได้พืชต้นใหม่คราวเดียวกันในปริ มาณมาก คือ ............................
6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เป็ นการนาเนื้อเยือ่ เจริ ญ ได้แก่ ...........................................................................................
7. อาหารวุน้ ประกอบด้วย.....................ที่จาเป็ นในการเจริ ญเติบโตของพืช
8. การติดตา การทาบกิ่ง และการต่อกิ่ง มีขอ้ ดีกว่ากรตอนกิ่ง คือ .....................................................................................
แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
1. จงอธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบต่อไปนี้ของพืช
1.1 ราก ..........................................................................................................................................................
1.2 ลาต้น ......................................................................................................................................................
1.3 ใบ ..........................................................................................................................................................
2 การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชหมายถึงอะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. เซลล์สืบพันธุ์เพศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืช คือ อะไรตามลาดับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. สเปิ ร์ มจากละอองเรณูผสมกับเซลล์ไข่ เรี ยกว่า ..................................................... และเกิดขึ้นที่บริ เวณใด
..............................................................................................................................................................................
5. การถ่ายละอองเรณู หมายถึง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. การสื บพันธุ์ของพืชดอกมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง คือ
..............................................................................................................................................................................
7. ผลไม้เจริ ญมาจากส่ วนใดของพืช .....................................................................................................................
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8. การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชได้แก่ ......................................................................................................
9. จงยกตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าของพืชมา 2 ตัวอย่าง .............................................................................
แหล่ งเรียนรู้
1. หนังสื อประกอบการค้ นคว้า
ประดับ นาคแก้ว และคณะ. หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แม็ค จากัด,
2553.
ยุพา วรยศ และคณะ. หนังสื อเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด,
2555.
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิ การ. คู่มือครู รายวิชาพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์ 2. กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2554
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสื อเรียนพืน้ ฐานชีววิทยา
สาหรับนักเรียนที่เน้ นวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา,
2553.
2. อินเตอร์ เน็ต (Internet)
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