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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่3 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

 1.  ล าดบัขั้นตอนการผสมพนัธ์ุของพืชดอกเป็นดงัน้ี 
  ก.  ไซโกต (zygote)  เอม็บริโอ (embryo) การปฏิสนธิ (fertilization) 
  ข.  การปฏิสนธิ (fertilization) การถ่ายละอองเรณู (pollination) การงอกของละอองเรณู 
  ค.  การถ่ายละอองเรณู (pollination) การงอกของละอองเรณู การปฏิสนธิ (fertilization) 
  ง.  การงอกของละอองเรณู การถ่ายละอองเรณู (pollination) การปฏิสนธิ (fertilization) 
 

 2.  ส่วนของดอกท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต่อการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ sexual reproduction คือขอ้ใด 
  ก.  กลีบเล้ียงและกลีบดอก ข.  ยอดเกสรตวัเมียและฐานรองดอก 
  ค.  เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย ง.  ละอองเรณูและผนงัรังไข่ 
 

 3.  ค าวา่ดอกสมบูรณ์เพศ หมายถึงขอ้ใด 
  ก.  ดอกท่ีมีเฉพาะเกสรเพศผูอ้ยา่งเดียว 
  ข.  ดอกท่ีมีเฉพาะเกสรเพศเมียอยา่งเดียว 
  ค.  ดอกท่ีมีครบทั้งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียในดอกเดียวกนั 
  ง.  ดอกท่ีมีครบทั้งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียในตน้เดียวกนั 
 

 4.  การถ่ายละอองเรณูของดอกนั้นเกิดโดยวธีิใด 
  ก.  คนน าไป ข.  สัตวน์ าไป 
  ค.  ลมและน ้าพดัพาไป ง.  ทั้ง 1, 2 และ 3  
 

 5.  การปฏิสนธิของพืชเกิดข้ึนเม่ือใด 
  ก.  กลีบดอกไมเ้ร่ิมบาน ข.  ละอองเรณูตกบนยอดเกสรเพศเมีย 
  ค.  เมล็ดเร่ิมงอกเป็นตน้ใหม่ ง.  เสปิร์มเซลลผ์สมกบัเซลลไ์ข ่
 

 6.  ส่วนใดของดอกท่ีเจริญไปเป็นผลหลงัจากปฏิสนธิแลว้ 
  ก.  รังไข่ ข.  ออวลุ 
  ค. ไขอ่่อน ง.  ฐานรองดอก 
 

 7.  การเคล่ือนไหวแบบใดไม่สัมพนัธ์กบัทิศทางของส่ิงเร้า 
  ก.  การหุบและบานของกลว้ยไม ้ ข.  การหนัเขา้หาแสงของดอกทานตะวนั 
  ค.  การเจริญของยอดพืชเขา้หาแสง ง.  การเจริญของรากพืชเขา้หาน ้ า 
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 8.  ดอกทานตะวนัหนัไปตามดวงอาทิตยต์ลอดทั้งวนั เป็นผลเน่ืองมาจากส่ิงเร้าชนิดใด 
  ก.  ความช้ืน ข.  อุณหภูมิ 
  ค.  แสง ง.  แรงโนม้ถ่วง 
 

 9.  ลกัษณะการงอกของรากพืชเน่ืองมาจากสาเหตุใดเป็นส าคญั 
  ก.  มีแรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นส่ิงเร้า ข.  ใตดิ้นมีอุณหภูมิต่างจากผวิดิน 
  ค.  พืชตอ้งการหาอาหารใหไ้ดไ้กลๆ ง.  ความเต่งของเซลลภ์ายในตน้พืช 
 

 10.  พืชชนิดใดท่ีมีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
  ก.  ดอกบวั ข.  ไมยราบ 
  ค.  สน ง.  กระบองเพชร 
 

 11. ขอ้ใดเป็นการก าจดัแมลงโดยวธีิชีวภาพ  
  ก. ปลูกพืชหมุนเวยีน     
  ข.  ท าลายซากพืชซากสัตว ์
  ค. ใชแ้มลงชนิดหน่ึงท าลายอีกชนิดหน่ึง   
  ง.  ท าลายส่วนต่างๆ ของพืชท่ีแมลงไข่และอาศยัอยู ่
 

 12.  วธีิการใดท่ีไม่จดัวา่เป็นการปรับปรุงพนัธ์ุ 
  ก.  การเก็บขา้วโพดลกัษณะดีไวท้  าพนัธ์ุในปีต่อไป 
  ข.  การชกัน าใหพ้ืชเพิ่มจ านวนชุดของโครโมโซม 
  ค.  การใชฮ้อร์โมนกระตุน้ใหป้ลาบึกวางไข่ 
  ง. การสั่งซ้ือพืชหรือสัตวพ์นัธ์ุดีเขา้มาจากต่างประเทศเขา้มาเล้ียงปนกบัพนัธ์ุพื้นเมือง 
 

 13.  “แคลลสั” มีความสัมพนัธ์กบัส่ิงใดต่อไปน้ีมากท่ีสุด  
  ก.  การตดัแต่งพนัธุกรรม ข.  การคดัเลือกพนัธ์ุ 
  ค.  พนัธุวศิวกรรม ง.  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
 

 14.  ความส าคญัของเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
  ก.  หาทางลดพื้นท่ีท าการเกษตร ข.  เพิ่มผลผลิตพืชใหมี้ประสิทธิภาพ 
  ค.  ป้องกนัไม่ใหพ้ืชกลายพนัธ์ุ ง.  ก าจดัพืชท่ีเป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 15.  การน าเทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) มาใช ้ก่อใหเ้กิดความวติกกงัวลในเร่ืองใด 
  ก.  ไม่สามารถควบคุมคุณภาพใหแ้น่นอนได ้ ข.  มีราคาแพง 
  ค.  อาจท าใหส้ายพนัธ์ุพื้นเมืองสูญพนัธ์ุ  ง.  อาจมีผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 กระบวนการในการด ารงชีวติของพืช 2 
ผงัมโนทศัน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-1 ผงัมโนทศัน์ของกระบวนการในการด ารงชีวติของพืช 2 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
  1.    อธิบายการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืช  
  2.  ระบุโครงสร้างของดอกท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชได ้
  3.  ท าการทดลองแยกส่วนประกอบของดอกไมไ้ด ้

   4.    อธิบายการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชได ้
   5.    อธิบายการน าเทคโนโลยชีีวภาพมาใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชได้  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3  กระบวนการในด ารงชีวติของพชื 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1                         เวลาเรียน  14 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ / แนวความคิดหลัก 
  

 ส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะตอ้งมีการสืบพนัธ์ุ เพื่อแพร่พนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุ ท าใหส้ามารถด ารงเผา่พนัธ์ุอยูไ่ด ้พืชก็
เช่นเดียวกนั มีการสืบพนัธ์ุทั้งแบบไม่อาศยัเพศและแบบอาศยัเพศ ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช และดว้ยเหตุท่ี
สภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา พืชจึงมีการรับรู้และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น ปัจจุบนั
มนุษยไ์ด ้
มนุษยไ์ดน้ าเทคโนโลยชีีวภาพมาใชป้รับปรุงพนัธ์ุพืช ท าใหส้ามารถขยายพนัธ์ุพืชและเพิ่มผลผลิตพืชไดม้ากข้ึน 
  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืช (asexual reproduction) เป็นการสืบพนัธ์ุแบบไม่ใชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุ
เพศผูแ้ละเพศเมียไม่มีการปฏิสนธิ ซ่ึงเป็นการขยายพนัธ์ุโดยอาศยัส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ก่ิง ล าตน้ ใบ 
รวมทั้งการขยายพนัธ์ุพืชโดยมนุษย ์
 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืช (sexual reproduction) จะเกิดข้ึนภายในอวยัวะสืบพนัธ์ุ คือ ดอก มีการ
ปฏิสนธิ (fertilization) ระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูก้บัเซลลสื์บพนัธ์ุพืชเมีย ไดไ้ซโกต (zygote) ท่ีเจริญไปเป็น 
ตน้อ่อน 
 การถ่ายเรณู (pollination) คือ การท่ีละอองเรณูของเกสรตวัผูไ้ปตกลงบนยอดเกสรตวัเมีย โดยอาจอาศยั
ลม แมลง เป็นตวัพาไป 
 การปฏิสนธิ (fertilization) คือ การท่ีนิวเคียสของละอองเรณูเขา้ผสมกบันิวเคียสของออวลุในรังไข่ ส่วน
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศจะไม่มีการรวมตวักนัของเซลลสื์บพนัธ์ุ  
 พืชมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงมีทั้งส่ิงเร้าภายใน ไดแ้ก่ ฮอร์โมนพืช และส่ิงเร้าภายนอก ไดแ้ก่ แสง 
อุณหภูมิ ความช้ืน การสัมผสั  
 การตดัแต่งพนัธุกรรม (Genetic engineering) ของพืชเพื่อปรับปรุงพนัธ์ุใหมี้ความทนทานต่อศตัรูพืช โรค
พืชและความแหง้แลง้นอกจากการตดัแต่งพนัธุกรรมแลว้ ยงัมีเทคโนโลยกีารโคลน (Cloning) ของพืช และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ซ่ึงเป็นวธีิการเพิ่มผลผลิตของพืชใหมี้ปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวกนั โดยใชร้ะยะเวลาสั้น 
 การตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs : Genetically Modified Organisms) แมจ้ะเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีช่วย
แกปั้ญหาต่าง  ให้แก่พืช แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับจากบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากยงัไม่ทราบวา่พืชท่ีตดัแต่งพนัธุกรรมจะ
มีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติท่ีบริโภคพืชนั้นเขา้ไปหรือไม่ 
 ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีคน้ควา้วจิยัดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ คือ ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ศช. หรือ BIOTEC) ตั้งอยูอ่  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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3.1 กระบวนการสืบพนัธ์ุของพชื 
 

ใบความรู้ที ่3.1.1  ส่วนประกอบของดอก 
 

พืชมีอยูห่ลายชนิดหลายพนัธ์ุ ดอกของพืชดอกจึงมีลกัษณะ ขนาด และสีท่ีต่างกนัออกไป แต่ไม่วา่จะเป็น
พืชชนิดใด ดอกจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี   

 
 

 
 

1.   กลบีเลีย้ง  (sepal) เป็นกลีบเล็กๆ สีเขียว  อยูล่่างสุดของดอก ในระยะท่ีดอกเร่ิมผลิออกมาใหม่ ๆ   
เราจะเห็นดอกตูมสีเขียว เม่ือดอกตูมขยายโตข้ึน สีเขียวท่ีหุม้ดอกจะแยกออกมารองรับกลีบดอกกลีบสีเขียวนั้น คือ 
กลีบเล้ียง   กลีบเล้ียง จะท าหน้า ท่ีห่อหุม้ดอกตูมและป้องกนัอนัตรายใหก้ลีบดอกในขณะท่ียงัอ่อนอยู ่

2.   กลบีดอก (petal)  เป็นส่วนท่ีอยูเ่หนือข้ึนมาจากกลีบเล้ียง กลีบดอกส่วนใหญ่ จะมีสีสวยสะดุดตา 
หลายชนิดมีกล่ินหอม มีหน้าที ่ล่อแมลงใหม้าผสมเกสร ความสวยงามของดอกจะข้ึนอยูก่บัสี ลกัษณะและจ านวน
ของกลีบดอกเป็นส าคญั  กลีบดอกเป็นส่วนประกอบของดอกท่ีบอบช ้าง่ายและร่วงโรยเร็วกวา่ส่วนประกอบอ่ืน  

3.   เกสรเพศผู้ (stamen) มีลกัษณะทัว่ไปเป็นคลา้ยหลอดอนัเล็ก ๆ มกัมีสีขาว ปลายหลอดจะมีอบัใส่
ละอองเกสร  รูปร่างค่อนขา้งกลมเกสรตวัผูจ้ะอยูถ่ดัจากกลีบดอกเขา้มาขา้งในดอก กา้นของเกสรเพศผูอ้าจจะติด
กบักลีบดอก  หรือแยกออกมาต่างหากก็ได ้ แลว้แต่ชนิดของพืช  ดอกไมด้อกหน่ึง ๆ อาจมีเกสรเพศผูต้ ั้งแต่หน่ึง
อนัไปจนถึงหลาย ๆ อนั 
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รูปแสดงเกสรเพศผู้ 

 

 4.  เกสรเพศเมีย (pistil) เป็นส่วนท่ีอยูต่รงกลางของดอก อาจจะมีอนัเดียวหรือหลายอนัก็ได ้เกสรเพศ
เมีย (stigma) โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยรังไข่ (ovary) ท่ีอยูล่่างสุด บริเวณฐานรองดอก ภายในรังไข่จะบรรจุไข่
อ่อนเล็ก ๆ ไวเ้หนือรังไข่จะเป็นท่อยาวข้ึนมา เรียกวา่ กา้นชูเกสร (style) ในท่อของกา้นชูเกสรจะมีน ้าเหนียว ๆ 
อยู ่ เพื่อน าเช้ือตวัผูล้งมาผสมกบัเช้ือตวัเมียในรังไข่และบนสุดเป็นยอดเกสรตวัเมีย (stigma) ซ่ึงมีน ้าเหนียว ๆ อยู่
เช่นกนั น ้าเหนียว ๆ น้ีจะช่วยยดึเกาะเกสรตวัผูใ้ห้เขา้มาผสมกบัเกสรตวัเมียไดดี้ข้ึน 

 

 
รูปแสดงเกสรเพศเมีย 

 

5.  ฐานรองดอก (receptacle) เป็นส่วนประกอบท่ีท าหนา้ท่ีรองรับส่วนอ่ืน ๆ ของดอก ฐานรองดอกเป็น
ส่วนท่ีเจริญเติบโตแผข่ยายต่อออกมาจากปลายกา้นดอก มกัจะมีกลีบเล้ียงหุม้ไวอี้กชั้นหน่ึง ฐานรองดอกของพืช
บางชนิดอาจจะหุม้รังไขไ่วท้ั้งหมด เม่ือรังไข่เจริญข้ึน ฐานรองดอกก็เจริญดว้ย และฐานรองดอกของพืชบาง
ชนิด  กลายเป็นเน้ือของผลท่ีใชรั้บประทานได ้ เช่น  ชมพู ่ ฝร่ัง  แอปเปิล สาล่ี  เป็นตน้ 

 

anther 

Pollen grain 

filament 

stigma 

style 

ovary 

ovule 

egg cell 
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..................................

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

 1.1.1 การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของพชื  
การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืช (asexual reproduction) หมายถึง การสืบพนัธ์ุของพืชไม่ใชอ้วยัวะ

สืบพนัธ์ุของเพศเมียและเพศผู ้และไม่จ  าเป็นตอ้งมีการปฏิสนธิ แต่เป็นการขยายพนัธ์ุพืชโดยอาศยัส่วนต่าง ๆ 
ของพืชมาช่วยในการขยายพนัธ์ุ เช่น ราก ก่ิง ใบ ล าตน้ เป็นตน้ 

1.1.2 การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของพชื 
การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืช (sexual reproduction) หมายถึง การสืบพนัธ์ุของพืช จะเกิดข้ึนภายใน

อวยัวะสืบพนัธ์ุ คือ ดอก โดยมีการปฏิสนธิ (fertilization) ระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้คือ สเปิร์ม (sperm) กบั
เซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมียหรือไข่ (egg) แลว้ไดไ้ซโกต (zygote) ท่ีเจริญไปเป็นเอม็บริโอ (embryo) หรือตน้อ่อน 
ซ่ึงจะเจริญเป็นพืชตน้ใหม่ต่อไป  

การสืบพนัธ์ุของพชืดอก มีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การถ่ายเรณู การงอกของละอองเรณู และการ
ปฏิสนธิ  

1. การถ่ายเรณู (pollination) หมายถึง การท่ีละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย  
2. การงอกของละอองเรณู  
3. การปฏิสนธิ (fertilization) คือ การท่ีเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้(sperm) ผสมกบัเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมีย (egg 

cell) ในออวลุเป็นไซโกต (zygote) แลว้เจริญเติบโตไปเป็นเอม็บริโอ (embryo) ต่อไป  
 

ใบงานที ่ 3.1.1   ส่วนประกอบของดอกไม้ 
 

ค าช้ีแจง :  ใหบ้อกส่วนประกอบของดอกไมจ้ากภาพท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

.......................................................... 
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ใบงานที ่3.1.2   ส่วนประกอบของดอก และหน้าที่ 
 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนแยกส่วนประกอบของดอกตามท่ีก าหนด แลว้น ามาติดในช่องท่ีก าหนด พร้อมทั้งสรุป       
                   ลกัษณะ และหนา้ท่ีของส่วนประกอบต่าง ๆ  
 

ส่วนประกอบของดอก ลกัษณะ หน้าที่ 
1.  กลีบดอก petal 
 

               

 

 

 

 

 

 

2.  เกสรเพศผู ้stamen 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เกสรเพศเมีย pistil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  รังไข่ Ovary  

 

 

 

 

 

 

5.  ออวลุ ovule 
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ใบงานที ่3.1.3    โครงสร้างของดอกทีเ่กีย่วข้องกบัการสืบพนัธ์ุของพชื 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนวาดภาพเกสรเพศผู ้และเกสรเพศเมียท่ีเห็นในกลอ้งจุลทรรศน์ 
                                                                                                                         
 
 
                                                                                     เกสรเพศเมีย 
       

 
                                                                                 เกสรเพศผู ้
 
 
 

ใบงานที ่3.1.4   การแพร่พนัธ์ุ และการงอกของเมลด็ 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 

1. การแพร่พนัธ์ุของเมล็ด หมายถึง         
             

 

2. เมล็ดสามารถแพร่พนัธ์ุดว้ยวิธีใดไดบ้า้ง ยกตวัอยา่งมา 2 ตวัอยา่ง พร้อมอธิบาย 
1)             

            
             

2)             
            
             

 

3. สร้างแผนภาพความคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงอกของเมล็ดมีอะไรบา้ง และเก่ียวขอ้งอยา่งไร 
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3.2 การตอบสนองของพชืต่อส่ิงเร้า 
 

  ใบความรู้ที่ 3.2.1   การตอบสนองของพชืต่อส่ิงเร้าประเภทต่าง ๆ   
 

 พืชจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม เช่น แสง อุณหภูมิ น ้า การสัมผสัแรงโนม้ถ่วงของโลก 
ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าภายนอก โดยจะมีการเปล่ียนแปลงของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล ดว้ยการเจริญเขา้หาหรือหนีจากส่ิงเร้า
เหล่านั้น การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช เรียกวา่ การเบนตอบสนอง (tropism) การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
อาจเป็นผลจากฮอร์โมนหรือจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในพืช 

 การตอบสนองของพชืต่อแสง 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

พืชจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นแสง โดยการเบนเขา้หาแสง (phototropism)หรือการเบนเหตุแสง  
การหนีแสง ส่วนของยอดล าตน้จะเจริญเขา้หาแสงสวา่ง ซ่ึงนกัเรียนสามารถสังเกตไดจ้ากบริเวณป่าไมท่ี้มีตน้ไม้
หนาแน่น พืชจะมีลกัษณะล าตน้สูงเพื่อแข่งขนักนัรับแสงสวา่ง ส่วนของรากจะเจริญหนีแสงสวา่งเสมอ นอกจากน้ี
แสงสวา่งยงัมีผลต่อการหุบ บานของดอกไมด้ว้ย พืชส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะพืชท่ีไดรั้บ
ความเขม้ของแสงไม่เท่ากนัทุกดา้น พืชจะโคง้ไปทางท่ีมีความเขม้ของแสงสวา่งมากกวา่ การตอบสนองต่อแสงท่ี
ไม่เท่ากนัน้ี มกัจะพบกบัพืชท่ีปลูกในท่ีร่ม ท าให้พืชพยายามท่ีหันไปทางดา้นท่ีแสงส่องมา เช่น การปลูกตน้ไม้
ใกลห้นา้ต่าง ตน้ไมจ้ะหันยอดไปทางหนา้ต่างหรือตน้ทานตะวนัจะหนัดอกเขา้หาดวงอาทิตยต์ลอดทั้งวนัตั้งแต่
เชา้ถึงเยน็ หรือการหุบในเวลากลางคืนและบานในเวลากลางวนัของใบไมยราบ 

การตอบสนองของพชืต่ออุณหภูมิ 
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อุณหภูมิ เป็นปัจจยัทางกายภาพและเป็นส่ิงเร้าอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิ 

มีผลและท าใหเ้กิดการหุบ - บานของดอกไม ้ดอกไมบ้างชนิดบานในเวลากลางวนั บางชนิดบานในเวลากลางคืน 
การบานของดอกไมจ้ะบานในช่วงท่ีเซลล์มีชีวิตอยู่เท่านั้น เม่ือเซลล์เจริญเต็มท่ีแล้วจะไม่เกิดการหุบ-บานอีก
ต่อไป อุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงไปตามระดบัความสูงของพื้นท่ี เช่น เม่ือเราข้ึนภูเขาสูงเราจะรู้สึกวา่ อากาศจะเยน็
ลงทีละนอ้ย และเราจะพบวา่ระดบัความสูงต่างกนัจะพบพืชต่างชนิดกนั ซ่ึงชนิดของพืชตามระดบัความสูงของ
ภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิไดช้ดัเจน เช่น ภูเขาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยเร่ิมจากบริเวณเชิงเขา ซ่ึงสภาพผืนดินค่อนขา้งแห้งแลง้จะพบป่าเต็งรังข้ึนอยู ่ป่าชนิดน้ีจะผลดัใบในช่วงฤดู
หนาวในสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งแหง้แลง้ เม่ือมาถึงความสูงประมาณ 900 เมตร อากาศจะเร่ิมเยน็กวา่บริเวณเชิงเขา 
สภาพป่าจึงเปล่ียนไปเป็น ป่าดิบแลง้ ซ่ึงประกอบดว้ยไมสู้งใหญ่ จ าพวกไมย้าง กระบก บอน ข้ึนปกคลุมพื้นดิน  
เม่ือข้ึนสู่ระดบั 1,000 เมตร สภาพอากาศเร่ิมเยน็ตลอดปี  

ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ตน้ไมส่้วนใหญ่เป็นพวกชอบอากาศเยน็และมีความช้ืนสูง เช่น จ าปีป่า ตน้จะ 
ไม่สูงใหญ่นกั  บริเวณล าตน้พบมอส เฟินฝอยลมเกาะอยูต่ามก่ิงกา้นและล าตน้ บนยอดเขาซ่ึงสูงประมาณ 1,200 
เมตรข้ึนไป ซ่ึงอากาศเยน็ตลอดปี ป่าจะเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง   ส่วนใหญ่เป็นป่าสน นอกจากน้ียงัมีพวกพืชจบั
แมลง  เช่น  หยาดน ้าคา้ง  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง เป็นตน้ 

 การตอบสนองของพชืต่อการสัมผสั 
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การสัมผสั พืชบางชนิดมีการเคล่ือนไหวไดช้้าจนเรามองไม่เห็น แต่พืชบางชนิดมีการเคล่ือนไหวอย่าง
รวดเร็วเม่ือเราไปสัมผสั เช่น ตน้ไมยราบ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการสูญเสียของน ้ าภายในเซลล์ของกลุ่มเซลล์
บริเวณกา้นใบ ท าให้ใบหุบทนัที แต่เม่ือน ้ าค่อยๆ ซึมกลบัเขา้มาในกลุ่มเซลล์บริเวณกา้นใบใหม่  ใบก็จะบาน 
นอกจากน้ียงัพบในตน้กาบหอยแครงโดยจะหุบใบเม่ือแมลงบินมาถูก ใบพืชตระกูลถัว่ จะมีการนอนในขณะดวง
อาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า ตน้กา้มปูใบจะบานตอนกลางวนั กลางคืนใบจะหุบ หรือตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  เม่ือแมลง
ตกลงไปฝาใบจะปิดทนัทีหรือตน้กาบหอยแครง  เม่ือแมลงมาสัมผสัในส่วนของใบท่ีมีลกัษณะคลา้ยฝา  ฝานั้นจะ
ถูกปิดเขา้หากนั  ท าใหแ้มลงไม่สามารถหลุดรอดออกมาได ้ 

การตอบสนองของพชืต่อแรงโน้มถ่วง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบนหาหรือหนีแรงดึงดูดของโลก ถ้านักเรียนน าตน้พืชท่ีก าลงังอก วางขนานกบัพื้นแลว้ปล่อยให้
เจริญเติบโตต่อไป นกัเรียนจะพบวา่ ส่วนของยอดจะพยายามโคง้งอตั้งข้ึน และบริเวณรากจะพุ่งเขา้หาความโน้ม
ถ่วงของโลก เรียกวา่ การเบนเหตุความโนม้ถ่วง (gravitropism) 

การตอบสนองของพชืต่อน า้ 
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การตอบสนองของพืชต่อปริมาณน ้า พืชท่ีเจริญเติบโตในบริเวณท่ีแหง้แลง้  เช่น พืชในทะเลทราย  
ซ่ึงบริเวณทะเลทรายในแต่ละปีจะมีฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี  ดงันั้นพืชท่ีจะข้ึนในทะเลทราย
จะตอ้งมีการปรับตวัเพื่อตอบสนองต่อปริมาณน ้ าท่ีมีนอ้ย  โดยพืชบางชนิดจะมีการเจริญเติบโตออกดอกออกผล
ในฤดูฝนเท่านั้น  พืชบางชนิดลดขนาดของใบหรือเปล่ียนให้อยูใ่นรูปของหนาม เพื่อป้องกนัการสูญเสียน ้ าพืชบาง
ชนิดจะผลดัใบเม่ือฤดูแลง้  เพื่อการสูญเสียน ้ า  และจะผลิใบใหม่ในฤดูฝน พืชบางชนิดเม่ือเกิดน ้ าท่วมจะสามารถ
สร้างสารเคลือบปลายราก  ท าใหน้ ้าไม่สามารถแพร่เขา้สู่รากได ้ และท าใหส้ามารถยืนตน้ได ้  หากพืชบางชนิดไม่ 
สามารถตอบสนองและปรับตวักบัส่ิงเหล่าน้ีไดก้็จะท าใหพ้ืชเหล่าน้ีตาย 
 

ใบงานที ่3.2.1   ออกแบบตารางบันทกึผลการทดลองการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชืประเภทต่าง ๆ 
 

กลุ่มที ่   
 สมาชิกในกลุ่ม  
 1.             
               2.             
 3.              
 4.             
 5.            
 6.              
ค าช้ีแจง  : ออกแบบตารางบนัทึกผลการทดลอง 
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ใบงานที ่ 3.2.2  กจิกรรมฐานการเรียนรู้การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื 
 

กลุ่มที ่   
 

 สมาชิกในกลุ่ม  
 1.             
               2.             
 3.              
 4.             
 5.            
 6.             
 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนตอบค าถามในแต่ละฐานดงัต่อไปน้ี  
 ฐานที ่1 

1. อธิบายลกัษณะของการตอบสนองต่อแสงของพืช  
            
             

2. ยกตวัอยา่งการตอบสนองต่อแสงของพืชมา 2 ตวัอยา่ง 
            
             

 ฐานที ่2 
1. อธิบายลกัษณะของการตอบสนองต่ออุณหภูมิของพืช  

            
             

2. เปรียบเทียบพืชท่ีอยูใ่นอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
            
             

 ฐานที ่3 
1. อธิบายลกัษณะของการตอบสนองต่อน ้าของพืช  

            
             

2. ถา้พืชขาดน ้าจะเกิดการเปล่ียนแปลงใดไดบ้า้ง 
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 ฐานที ่4 
1. อธิบายลกัษณะของการตอบสนองต่อการสัมผสัของพืช  

            
             

2. ยกตวัอยา่งการตอบสนองต่อการสัมผสัของพืชมา 2 ตวัอยา่ง 
            
             

 ฐานที ่5 
1. อธิบายลกัษณะของการตอบสนองต่อแรงโนม้ถ่วงของพืช  

            
             

2. เสนอวธีิการทดสอบการตอบสนองของพืชต่อแรงโนม้ถ่วงมา 1 วธีิ 
            
             

 สรุป  ใหน้กัเรียนเสนอความคิดเก่ียวกบั การจดัสภาพแวดลอ้มในการปลูกพืชเพื่อใหพ้ืชท่ีปลูก 
   มีการเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุด 

             
              
             
              

 

3..3 เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับพชื 
  

 การใช้เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) คือ การท าให้ส่ิงมีชีวติหรือองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติมี
สมบติัตามตอ้งการ โดยมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุ เพื่อใหไ้ด้
ส่ิงมีชีวติใหม่จ  านวนมาก มีประโยชน์ โดยใชเ้วลานอ้ย และไม่กลายพนัธ์ุ วธีิหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คือ 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (tissue culture) 
 

ใบความรู้ที ่3.3.1  เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพชื 
 

การผสมพนัธ์ุและการคัดเลอืกพนัธ์ุ 
การผสมพนัธ์ุและการคดัเลือกพนัธ์ุ เป็นการผสมเกสรใหพ้ืช  แทนการปล่อยใหพ้ืชผสมเกสรเอง 

ตามธรรมชาติ   โดยการคดัเลือกพนัธ์ุพืชท่ีตอ้งการ  และน าเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียมาผสมกนัใหไ้ดล้กัษณะ 
ของลูกผสมท่ีดีข้ึน   
    การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตวใ์นอดีตใชว้ธีิผสมพนัธ์ุระหวา่งพนัธ์ุพอ่กบัพนัธ์ุแม่ท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการ  
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แลว้ท าการคดัเลือกจนไดลู้กท่ีมีลกัษณะดีท่ีไดจ้ากทั้งแม่และพอ่ แต่ปัญหาส าคญัของการปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยวธีิ 
ผสมพนัธ์ุ  คือ ใชร้ะยะเวลานานกวา่จะไดพ้ืช หรือสัตวท่ี์มีลกัษณะตามตอ้งการและสามารถท าไดเ้ฉพาะส่ิงมีชีวติ 
ท่ีเป็นส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัเท่านั้น    ขณะท่ีลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการอาจมีอยูใ่นส่ิงมีชีวติอ่ืนท่ีไม่ 
สามารถน ามาผสมกบัส่ิงมีชีวติท่ีตอ้งการได ้ วธีิการดา้นเทคโนโลยชีีวภาพจึงน ามาใชเ้พื่อลดขอ้จ ากดัเหล่านั้น  
ในพืชมีการน าเอาเทคนิคการผสมเซลล์มาใช ้โดยน าเอาเซลลท่ี์ไร้ผนงั 2 เซลลม์ารวมกนัโดยการกระตุน้ดว้ย 
กระแสไฟฟ้า หรือการใช้สารเคมีพวก polyethylene glycol ซ่ึงสามารถท าได ้แมว้า่เซลลท์ั้ง 2 เซลล ์จะมาจากพืช 
ต่างพนัธ์ุหรือต่างชนิดกนั ท าใหเ้กิดการสร้างสายพนัธ์ุใหม่จากการรวมสารพนัธุกรรมของพืช 2 พนัธ์ุเขา้ดว้ยกนั  
ก่อนน าไปพฒันาใหเ้ป็นตน้พืชใหม่ต่อไป  
        การรวมเซลลไ์ร้ผนงัเพื่อสร้างพืชพนัธ์ุใหม่นิยมท าในพืชหลายชนิด เช่น กลว้ยไม ้ยาสูบ วธีิการ 
ทางพนัธุศาสตร์โมเลกุลและพนัธุวศิวกรรมไดน้ ามาใช ้เพื่อหายนีควบคุม ลกัษณะท่ีสนใจท่ีไดจ้ากการท าแผนท่ี 
ทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติต่างๆ ก่อนน ามาส่งถ่ายเขา้สู่พืชหรือสัตว ์ท าใหเ้กิดการแสดงออก ในลกัษณะ 
ทางพนัธุกรรมท่ีควบคุมโดยยนีท่ีท าการส่งถ่ายเขา้ไป ซ่ึงมีขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่การคน้หายนี การแยกยนี  
การเพิ่มปริมาณยนี และการต่อเช่ือมยนีท่ีใชใ้นการตรวจสอบ เพื่อใชค้ดัเลือกเน้ือเยือ่ท่ีไดรั้บยนี การสร้างเน้ือเยือ่ 
เพื่อใชเ้ป็นเน้ือเยือ่เป้าหมายในระบบการส่งถ่ายยนี และการน าเอาวธีิการส่งถ่ายยนีวธีิการต่างๆ มาใช ้การแปลง 
พนัธุกรรมโดยใชว้ธีิการส่งถ่ายยนี ส่วนใหญ่ท ากนัมากในกลุ่มของพืชไร่มากกวา่ในพืชกลุ่มอ่ืน หรือในสัตว ์พืชท่ี 
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้วโพดและถัว่เหลืองท่ีตา้นทานต่อสารก าจดัวชัพืช  
ขา้วท่ีตา้นทานต่อโรคใบไหม ้และฝ้ายท่ีตา้นทานต่อการเขา้ท าลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย  

 ปัจจุบนัมีพนัธ์ุพืชหลากหลายพนัธ์ุท่ีก าลงัมีการตดัต่อยนีกนัอยูใ่นหอ้งปฏิบติัการทางเทคโนโลยชีีวภาพ 
ทัว่โลก ขณะท่ีมีพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรมนบัพนัชนิดอยูใ่นขั้นตอนการทดสอบภาคสนาม  
 

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่  (Tissue culture) 
  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (Tissue culture) เป็นวธีิคดัเลือกพนัธ์ุวธีิหน่ึงท่ีนิยมใชก้บัพืชท่ีมีปัญหาเร่ือง  
การขยายพนัธ์ุ หรือท่ีมีปัญหาเร่ือง โรคท่ีติดต่อมากบัท่อนพนัธ์ุ เช่น กลว้ยไม ้ขิง แครอท  มนัฝร่ัง ถัว่ เป็นตน้   
  ปัจจุบนัมีการน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่มาใชก้บัพืชเศรษฐกิจ  เช่น ขา้ว ตนัสัก  หน่อไมฝ้ร่ัง รวมทั้งไม ้
ดอกไมป้ระดบัดว้ย 
    จุดประสงคห์ลกัของการเพาะพนัธ์ุเน้ือเยื่อ คือ เพื่อใหไ้ดท่ี้มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีก าหนด  
เช่น ทนทานต่อความแหง้แลง้ ทนต่อโรคแมลง ทนพิษของสารบางชนิดท่ีอยูใ่นดินหรือสารท่ีใชใ้นการเกษตร 
เช่น ยาปราบวชัพืช  รวมทั้งพฒันาใหมี้ขนาด รูปร่าง ล าตน้ ใบ หรือดอก ไปทางท่ีดีข้ึน และใหพ้ืชท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสร้างสารเคมีในตน้พืชนั้นเองดีข้ึน เพื่อใหเ้กิดภูมิคุม้กนัโรค  และมีประสิทธิภาพในการใช ้
ธาตุไนโตรเจนดว้ย       

 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พืช (Tissue culture) คือ การกระตุน้เซลลห์รือช้ินส่วนพืชใหเ้กิดการเจริญเติบโต  
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการบนอาหารสังเคราะห์ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน  
แสงสวา่ง ท่ีสามารถควบคุมไดใ้นสภาพท่ีปลอดเช้ือ โดยใชส้มดุลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
เป็นตวักระตุน้การเปล่ียนแปลงและพฒันาของเน้ือเยื่อท่ีน ามาท าการเพาะเล้ียง 
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              การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชเร่ิมตน้ข้ึนจากการศึกษาท่ีพบวา่ เซลลห์รือเน้ือเยือ่ท่ีแยกออกมาจากพืช 
มีความสามารถท่ีจะพฒันากลบัจนเกิดเป็นตน้พืชสมบูรณ์ข้ึนใหม่ได ้ท าใหเ้กิดการทดลองเพาะเล้ียงเซลลแ์ละ 
เน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ ของพืชบนอาหารสังเคราะห์ จนในปัจจุบนัสามารถท าการเพาะเล้ียงอวยัวะเซลล ์และเซลลไ์ร้ 
ผนงัหรือโพรโทพลาสต ์(protoplast) ของพืชหลายชนิด รวมทั้งการพฒันาสูตรอาหารสังเคราะห์ต่าง ๆ  
ใหเ้หมาะสมกบัการเพาะเล้ียงในแต่ละชนิดของพืช และมีการใชว้ทิยาการดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ ดา้นต่าง ๆ  
เขา้มาร่วม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาดา้นชีวเคมี พนัธุศาสตร์ และการปรับปรุงพนัธ์ุ ท าใหก้ารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
พืชเขา้มามีบทบาทอยา่งมากทั้งทางดา้นการเกษตร การแพทย ์และการอุตสาหกรรม เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
พืชสามารถแบ่งออกตามวธีิการไดห้ลายชนิด ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ 

 การเพาะเลีย้งแคลลสั  
           แคลลสั (callus)  คือ เซลลพ์ื้นฐานท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ยงัไม่ก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงหรือพฒันา 
ไปเป็นเน้ือเยือ่หรืออวยัวะใด เน้ือเยือ่พืชเกือบทุกชนิดสามารถน ามาชกัน าการสร้างแคลลสัได ้ซ่ึงการชกัน า 
การสร้างแคลลสัเร่ิมตน้จากการคดัเลือกเน้ือเยื่อพืชมาท าการเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์ท่ีมีธาตุอาหารพืช
ร่วมกบัสารควบคุมการเจริญเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม เน้ือเยือ่พืชจะเกิดการแบ่งเซลลพ์ฒันาเป็นแคลลสั 
 แคลลสั เป็นเน้ือเยือ่พื้นฐานของระบบการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช และน ามาใชป้ระโยชน์หลายดา้น เช่น  
การขยายพนัธ์ุเพื่อชกัน าใหเ้กิดตน้พืชปริมาณมาก ใชใ้นกระบวนการผลิตเซลลไ์ร้ผนงั (protoplast) การผลิตสารเคมี 
(secondary metabolites) การผลิตพืชใหต้า้นทานต่อโรคแมลงศตัรูพืช และทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งการใชเ้ป็นเน้ือเยื่อเป้าหมายในการเก็บรักษาเช้ือพนัธุกรรม (cryopreservation) 

 การเพาะเลีย้งเซลล์แขวนลอย  
           เซลล์แขวนลอย คือ เซลลเ์ด่ียวๆ หรือกลุ่มเซลลข์นาดเล็กท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชในอาหารเหลว 
บนเคร่ืองหมุนเหวีย่งอาหาร เน้ือเยือ่ท่ีเหมาะสมต่อการชกัน าใหเ้กิดเซลลแ์ขวนลอย ไดแ้ก่ เน้ือเยือ่แคลลสั เพราะ 
เป็นกลุ่มเซลลท่ี์มีการเกาะตวักนัหลวมๆ ซ่ึงง่ายต่อการกระจายออกเป็นเซลลเ์ด่ียว ๆ 
           ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเซลล์แขวนลอย ไดแ้ก่ การน ามาใช้ศึกษาถึงกระบวนการเมแทบอลิซึม 
ภายในเซลล ์การศึกษาการท างานของเอนไซมแ์ละการแสดงออกของยนี ตลอดจนเพื่อการผลิตเซลลไ์ร้ผนงั 
และคพัภะเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 การเพาะเลีย้งคัพภะ  
           การเพาะเลีย้งคัพภะ หมายถึง การน าเอาคพัภะ (embryo) หรือตน้อ่อนของพืชท่ีเพิ่งเร่ิมพฒันาท่ีเกิดข้ึนตาม 
ธรรมชาติจากถุงรังไข่ (embryo sac) ของพืชมาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะห์ เพื่อใหเ้กิดเป็นแคลลสั หรือเกิดเป็น 
ตน้พืชโดยตรง รวมทั้งการชกัน าใหเ้กิดคพัภะจากเซลลห์รืออวยัวะอ่ืน เช่น ใบเล้ียง ช่อดอกอ่อน เมล็ดอ่อน  
โดยชกัน าใหเ้กิดคพัภะโดยตรง หรือชกัน าใหเ้กิดแคลลสัแลว้พฒันาเป็นคพัภะต่อไป 
          ประโยชน์ของการเพาะเล้ียงคพัภะ ไดแ้ก่ การน ามาแกไ้ขปัญหาอตัราการงอกของเมล็ดท่ีต ่าในเมล็ดพืช 
บางชนิด หรือในเมล็ดของพืชท่ีเกิดจากการผสมขา้มชนิด หรือขา้มสกุลท่ียากต่อการเจริญเติบโตและพฒันา  
ในสภาพตามธรรมชาติ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาการพกัตวัท่ียาวนานของเมล็ดพืชบางชนิด 
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 การเพาะเลีย้งเซลล์ไร้ผนัง  
           เซลล์ไร้ผนัง  (protoplast) คือ เซลลท่ี์ปราศจากผนงัเซลล ์(cell wall) เหลือแต่เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane)  
ห่อหุม้องคป์ระกอบของเซลลเ์อาไว ้ส าหรับวธีิการก าจดัผนงัเซลลท่ี์ใชอ้ยูมี่ดว้ยกนั 2 วธีิ คือ วธีิกล (mechanical  
method) โดยการสร้างบาดแผลหรือท าใหผ้นงัเซลลเ์กิดการฉีกขาดจากใบมีดท่ีผา่นการ่่าเช้ือ แลว้ท าใหเ้ซลล ์
ท่ีเหลือหลุดออกจากผนงัเซลล ์และวธีิยอ่ยดว้ยเอนไซม ์(enzymatic method) โดยใชเ้อนไซมพ์วก pactinase  
cellulase และ hemicellulase ยอ่ยผนงัเซลลอ์อก เน้ือเยือ่ท่ีมีความเหมาะสมน ามาสกดัเซลลไ์ร้ผนงั ไดแ้ก่ เน้ือเยือ่ท่ีมี 

อายนุอ้ย เช่น แคลลสั ใบอ่อน รากอ่อน และละอองเกสรตวัผู ้
          ประโยชน์ของการเพาะเล้ียงเซลลไ์ร้ผนงั ไดแ้ก่ การน ามาใชใ้นกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุ และการสร้างพืช 
พนัธ์ุใหม่จากพืชต่างสกุลโดยวธีิรวมเซลลไ์ร้ผนงั รวมทั้งใชเ้ป็นเน้ือเยือ่เป้าหมายในระบบการส่งถ่ายยนี  

 การเพาะเลีย้งอบัละอองเรณู  
           การเพาะเล้ียงอบัละอองเรณู คือ การน าเอาอบัละอองเรณู (anther) ท่ียงัไม่เจริญเตม็ท่ี ซ่ึงภายในบรรจุดว้ย 
เซลลล์ะอองเรณูท่ีอยูใ่นระยะ 1 นิวเคลียส (uninucleate) มาท าการเพาะเล้ียง โดยเร่ิมจากการคดัเลือก 
ช่อดอกอ่อนของดอกตวัผูท่ี้ยงัไม่แทงช่อดอกออกสู่ภายนอก แลว้แยกเอาเฉพาะอบัละอองเรณูน ามาเพาะเล้ียง 
ในอาหารสังเคราะห์ 

ประโยชน์ของการเพาะเล้ียงอบัละอองเรณู ไดแ้ก่ การผลิตตน้พืชท่ีมีโครโมโซมชุดเดียว (haploid plant)  
เพื่อน ามาใชใ้นระบบการปรับปรุงพนัธ์ุ และการผลิตพืชสายพนัธ์ุแท ้รวมทั้งเพื่อศึกษาการเจริญและ 
พฒันาของละอองเรณูส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกระบวนการผสมพนัธ์ุ 
การเกบ็รักษาเนือ้เยือ่พชืในหลอดทดลอง  
           การเก็บรักษาพนัธ์ุหรือสายพนัธ์ุพืช มีความส าคญัต่องานดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืช เพราะการเก็บรักษา 
ในรูปเมล็ดพนัธ์ุมีขอ้จ ากดั คือ ตอ้งปลูกพืชอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างเมล็ดท่ียงัคงความมีชีวติเม่ือน ามาเก็บรักษา 
ไวใ้นระยะเวลานาน นอกจากน้ี เมล็ดของพืชบางชนิดมีอายสุั้นและการติดเมล็ดนอ้ย หรือไม่สามารถติดเมล็ดได ้ 
ดว้ยเหตุน้ีวธีิการเก็บรักษาพนัธ์ุพืชในสภาพการเพาะเล้ียงในหลอดทดลองจึงไดน้ ามาใช ้เพื่อลดขอ้จ ากดัของ 
วธีิการใชเ้มล็ดในการเก็บรักษาพนัธ์ุ โดยสามารถเก็บรักษาไดใ้นหลายลกัษณะของช้ินส่วนพืช ไม่วา่จะเป็นเมล็ด  
ยอด ราก คพัภะ แคลลสั หรือเซลลไ์ร้ผนงั และสามารถคงความมีชีวติไดใ้นระยะเวลายาวนาน โดยเก็บใน 
ไนโตรเจนเหลวท่ีมีอุณหภูมิต ่าประมาณ -196 องศาเซลเซียส เม่ือตอ้งการน าเน้ือเยือ่มาใช ้ก็ละลายผลึกน ้าแขง็โดย 
แช่ในน ้าอุ่นอุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซียส จากนั้นก็ชกัน าใหเ้น้ือเยือ่พฒันา และเจริญเติบโตดงัเดิม 
อาหารเลีย้งเนือ้เยือ่พชื  
        อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นของตน้พืชทัว่ๆ ไป เช่นเดียวกนัเซลลแ์ละเน้ือเยือ่พืชท่ีเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือ  
(in vitro) ก็ตอ้งการอาหารเหมือนกบัตน้ไมท่ี้อยูใ่นสภาพธรรมชาติ อาหารท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชส่วน 
ใหญ่ประกอบดว้ย ธาตุอาหาร สารเร่งการเจริญเติบโตหรือฮอร์โมน และน ้าเป็นหลกั ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อการ 
เจริญเติบโตแลว้ยงัมีผลต่อการพฒันาของอวยัวะหรือส่วนต่างๆของพืช หรือการพฒันากลบัคืนเป็นตน้ใหม่ 
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ประเภทของอาหาร  
        1.  อาหารกึง่แข็ง  (semi-solid  medium)  เทคนิคท่ีใชใ้นยคุแรกๆ นั้น  ใชวุ้น้  (agar)  เพื่อปรับสารละลาย 
อาหารใหมี้สภาพเป็นของแข็งมากข้ึน  โดยน่ึงในหมอ้น่ึงความดนัเพื่อหลอมละลายอาหารแลว้เทใส่ภาชนะและ 
ทิ้งใหแ้ขง็ตวัอยูใ่นสภาพอาหารก่ึงแขง็  แต่มกัพบวา่คุณสมบติัต่างๆ  ของสารประกอบเคมีในอาหารอาจไม่ไดรั้บ 
สูงสุดเท่ากบัอาหารเหลว  (liquid  medium)  กระนั้นก็ตามวุน้ยงัคงถูกน ามาใชแ้ต่จ าเป็น ตอ้งดดัแปลงให้
เหมาะสม  และตอ้งแน่ใจวา่มีความบริสุทธ์ิจริงๆ  และการใชวุ้น้ปริมาณมากเกินไปอาจไปยบัย ั้งการเจริญเติบโต 
ของเน้ือเยื่อได ้ ดงันั้นความเขม้ขน้ของวุน้ท่ีพอเหมาะส าหรับอาหารแต่ละชนิดจะตอ้งมีการทดสอบ
เสียก่อน  อยา่งไรก็ตาม  ความเขม้ขน้ท่ีใชก้นัแพร่หลายและไดผ้ลดีเพื่อวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ คือ  0.8%   
      2.  อาหารเหลว  (liquid  medium)  อาหารเหลวเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  เน่ืองจากเน้ือเยื่อจะจมหรือ
แขวนลอยอยูบ่นกระดาษกรองท่ีจุ่มในอาหารเหลวตลอดเวลา  ในทางปฏิบติัอาจใช ้ glass  wool ช่วยพยงุเน้ือเยือ่ท่ี
เล้ียงไดเ้ช่นกนั  เช่นเดียวกบัการใช ้ fabric  support  (100%  polyester)  ท่ีอ่ิมตวัดว้ยอาหารเหลว ซ่ึงจะช่วยใหก้าร
เจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานเกิดไดดี้ข้ึน  เน้ือเยือ่ท่ีจมอยูใ่นอาหารเหลวอาจถูกคนท่ีความเร็ว  
1-150  รอบต่อนาที  (rpm)  เพื่อช่วยในการหายใจ นอกจากน้ี  ยงัพบวา่มีประชากรวกิฤตของเซลลท่ี์มีความ
หนาแน่นนอ้ยท่ีสุดในการเล้ียงเน้ือเยื่อแต่ละชนิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ถา้เล้ียงในปริมาณนอ้ยจะตอ้งเติมสาร 
บางชนิด เช่น  กรดอะมิโน  (ซ่ึงโดยปกติในการเล้ียงเซลลจ์  านวนมากๆ  จะไม่ตอ้งการ) 
อิทธิพลของประชากร  (population  effects)  ดงักล่าวน้ีเกิดข้ึนในท านองเดียวกบัท่ีพบในการงอกของละอองเกสร
ตวัผู ้ ซ่ึงตอ้งการความเขม้ขน้วกิฤตของธาตุโบรอนหรือแคลเซียม  และเป็นไปไดว้า่เซลลไ์ม่เพียงแต่จะดูดรับธาตุ
อาหารจากอาหารเท่านั้น  หากยงัสามารถปลดปล่อยสารเมตาโบไลทต่์าง ๆ  สู่อาหาร  และไปมีผลต่อเซลล ์
อ่ืนๆ  ดว้ยเช่นกนั 

พนัธุวศิวกรรม (genetic engineering) 
พนัธุวศิวกรรม (genetic engineering) หมายถึง เทคโนโลยท่ีีท าการเคล่ือนยา้ยยนี (gene) จากส่ิงมีชีวติสาย

พนัธ์ุหน่ึงไปสู่ส่ิงมีชีวติอีกสายพนัธ์ุหน่ึง เพื่อสร้างส่ิงมีชีวิตรูปแบบใหม่ (novel) เทคนิคเหล่าน้ีเป็นวธีิการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีสลบัซบัซอ้น ในการเปล่ียนแปลงหน่วยพนัธุกรรม หรือ DNA ของส่ิงมีชีวติ โดยอาศยัเทคโนโลยี
ทางพนัธุวศิวกรรม นกัวทิยาศาสตร์สามารถเคล่ือนยา้ยยนีท่ีอยูเ่หนือกฎเกณฑธ์รรมชาติ ส่ิงมีชีวติ  ท่ีเกิดข้ึนอาจมี
ยนีลูกผสมแบบใหม่ ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะแบบใหม่ ซ่ึงไม่เคยปรากฏในธรรมชาติมาก่อน 
ประโยชน์ของพนัธุวิศวกรรม  

พนัธุวศิวกรรมเป็นกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุส่ิงมีชีวติชนิดพนัธ์ุ (species) หน่ึงโดยน ายนีจากอีกชนิด 
พนัธ์ุหน่ึงถ่ายฝากเขา้ไป เพื่อจุดประสงคท่ี์จะใหส้ามารถท างานไดดี้ข้ึน กระบวนการดงักล่าวมิไดเ้กิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตดงักล่าวมีช่ือเรียกวา่ LMO (living modified organism) หรือ GMO (genetically modified  
organism) ตวัอยา่งการวิจยัและพฒันา รวมถึงการใชป้ระโยชน์เชิงการคา้มีมากมาย ซ่ึงจะกล่าวถึงเพียงบางอยา่ง
เท่านั้น 
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            ด้านการเกษตรและอาหาร 
 1.  การปรับปรุงพนัธ์ุพชืให้ต้านทานโรคและแมลง วธีิการปรับปรุงพนัธ์ุแบบดั้งเดิม ซ่ึงยงัคงท ากนั 
อยูน่ั้น ใชว้ธีิหาพนัธ์ุตา้นทานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุป่าและมีลกัษณะไม่ดีอยูม่าก จากนั้นเอาพนัธ์ุตา้นทานผสม
พนัธ์ุพอ่-แม่ เขา้ดว้ยกนัรวมทั้งลกัษณะตา้นทานดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งเสียเวลาคดัเลือก และพฒันาพนัธ์ุต่ออีกอยา่ง
นอ้ย 8-10 ปี กวา่จะไดพ้นัธ์ุตา้นทานและมีลกัษณะอ่ืนๆ อีกดว้ย ดงันั้นวธีิการปรับปรุงพนัธ์ุโดยการถ่ายฝากยนี 
ท่ีไดรั้บจากชนิดพนัธ์ุอ่ืน จึงสามารถลดระยะเวลาการพฒันาพนัธ์ุไดม้าก 
  1.1 พนัธ์ุพืชตา้นทานแมลง มีสารสกดัชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis หรือ บีที  
ท่ีใชก้  าจดัแมลงกลุ่มหน่ึงอยา่งไดผ้ลโดยการฉีดพ่นคลา้ยสารเคมีอ่ืนๆ เพื่อลดการใชส้ารเคมีดว้ยความกา้วหนา้ 
ทางวชิาการท าใหส้ามารถแยกยนีบีที จากจุลินทรียน้ี์และถ่ายฝากใหพ้ืชพนัธ์ุต่างๆ เช่น ฝ้าย ขา้วโพด และ 
มนัฝร่ัง เป็นตน้ ใหต้า้นทานแมลงกลุ่มนั้น และใชอ้ยา่งไดผ้ลเป็นการคา้แลว้ในประเทศ 
  1.2 พนัธ์ุพืชตา้นทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เช่น โรคจุดวงแหวนในมะละกอ 
(papaya ring-spot virus) สามารถป้องกนัก าจดัไดโ้ดยวธีิน ายนีเปลือกโปรตีน (coat protein) ของไวรัสนั้น 
ถ่ายฝากไปในพืช เหมือนเป็นการปลูกวคัซีนใหพ้ืชนัน่เอง กระบวนการดงักล่าวใชก้นัอยา่งแพร่หลายในพืชต่าง ๆ 
 2. การพฒันาพนัธ์ุพชืให้มีคุณภาพผลผลติดี  ตวัอยา่งไดแ้ก่ การถ่ายฝากยนีสุกงอมชา้ (delayed ripening 
gene) ในมะเขือเทศ การสุกในผลไมเ้กิดจากการผลิตสาร ethylene เพิ่มมากในระยะสุกแก่นกัวชิาการสามารถ
วเิคราะห์โครงสร้างยนีน้ี และมีวธีิการควบคุมการแสดงออกโดยวธีิการถ่ายฝากยนีได ้ท าใหผ้ลไมสุ้กงอมชา้ 
สามารถเก็บไวไ้ดน้าน ส่งไปจ าหน่ายไกลๆ ได ้สหรัฐเป็นประเทศแรกท่ีผลิตมะเขือเทศสุกงอมชา้ไดเ้ป็นการคา้  
และวางตลาดใหป้ระชาชนรับประทานแลว้  
 3. การพฒันาพนัธ์ุพชืให้ผลติสารพเิศษ เช่น สารท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง  
อาจเป็นแหล่งผลิตไวตามิน ผลิตวคัซีน และผลิตสารท่ีน าไปสู่การผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลาสติก 
ยอ่ยสลายได ้และโพลิเมอร์ชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีีวภาพ น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื และช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พืชท่ีไดรั้บการถ่ายฝากยนีตา้นทานโรคและแมลง ท าใหไ้ม่ตอ้งใชส้ารเคมีฉีดพน่หรือใช ้
ในปริมาณท่ีลดลงมาก พนัธุวศิวกรรมอาจน าไปสู่การผลิตพืชท่ีใชปุ๋้ยนอ้ย และ น ้านอ้ย ท าใหเ้ป็นการลดการใช้
ปุ๋ยเคมี เป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และน าไปสู่การสร้างสมดุลทรัพยากรชีวภาพได ้
                ด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 
 เม่ือวตัถุดิบไดรั้บการปรับเปล่ียนคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม โดยใช ้
พนัธุวศิวกรรมแลว้ อุตสาหกรรมใหม่ๆ จะเกิดตามมากมาย เช่น การเปล่ียนโครงสร้างแป้ง น ้ามนั และโปรตีน  
ในพืช หรือการลดปริมาณเซลลูโลสในไม ้เป็นตน้ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพในอนาคต จะเป็น 
การเปล่ียนรูปเป็นอุตสาหกรรมใหม่ โดยเนน้การใชว้ตัถุดิบจากส่ิงมีชีวติมากข้ึน รถยนตท์ั้งคนั อาจท าจากแป้ง 
ขา้วโพด สารเคมีทั้งหมดอาจพฒันาจากแป้ง เช้ือเพลิงอาจพฒันาจากวตัถุดิบพืช เป็นตน้ 
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ใบงานที ่ 3.3.1   เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับพชื 
 

ค าช้ีแจง : ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. เทคโนโลยชีีวภาพ (biotechnology) ส าหรับพืช คืออะไร 
            
             
2. บอกความส าคญัของเทคโนโลยชีีวภาพส าหรับพืช มา 2 ขอ้ 
            
             
3. อาหารสังเคราะห์ หมายถึงอะไร 
            
             
4. อธิบายการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (tissue culture) พืชท่ีนกัเรียนสนใจ มา 1 วธีิ  
            
             
            
             
5. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพืชตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs) ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย 
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ค าถามหน่วยการเรียนรู้ที ่3 กระบวนการในการด ารงชีวติของพชื 2 
 

ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 

1. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ................................................................................... 
2. การขยายพนัธ์ุมนัเทศและมนัส าปะหลงันิยมใชส่้วนใด ตอบ.............................................................................. 
3. การขยายพนัธ์ุพืชโดยใชส่้วนต่างๆ ของพืช ไดแ้ก่ ล าตน้ ก่ิง ใบ และราก มีขอ้ดี คือ ......................................... 
................................................................................................................................................................................ 
4. การตอนก่ิงใชข้ยายพนัธ์ุพืชประเภท ................................................................................................................. 
5. การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศวธีิท่ีท าใหไ้ดพ้ืชตน้ใหม่คราวเดียวกนัในปริมาณมาก คือ ............................ 
6. การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เป็นการน าเน้ือเยือ่เจริญ ไดแ้ก่ ........................................................................................... 
7. อาหารวุน้ประกอบดว้ย.....................ท่ีจ  าเป็นในการเจริญเติบโตของพืช 
8. การติดตา การทาบก่ิง และการต่อก่ิง มีขอ้ดีกวา่กรตอนก่ิง คือ ..................................................................................... 
 

 
 

1.  จงอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบต่อไปน้ีของพืช 
1.1 ราก .......................................................................................................................................................... 
1.2 ล าตน้ ...................................................................................................................................................... 
1.3 ใบ .......................................................................................................................................................... 

 2 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของพืชหมายถึงอะไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
3. เซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูแ้ละเซลลสื์บพนัธ์ุเพศเมียของพืช คือ อะไรตามล าดบั 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. สเปิร์มจากละอองเรณูผสมกบัเซลลไ์ข่ เรียกวา่ ..................................................... และเกิดข้ึนท่ีบริเวณใด 
.............................................................................................................................................................................. 
5. การถ่ายละอองเรณู หมายถึง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
6. การสืบพนัธ์ุของพืชดอกมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
.............................................................................................................................................................................. 
7. ผลไมเ้จริญมาจากส่วนใดของพืช ..................................................................................................................... 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
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8. การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของพืชไดแ้ก่ ...................................................................................................... 
9. จงยกตวัอยา่งการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชมา 2 ตวัอยา่ง ............................................................................. 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 

1. หนังสือประกอบการค้นคว้า 
ประดบั นาคแกว้ และคณะ. หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ม.1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์มค็ จ  ากดั, 
 2553. 
ยพุา วรยศ และคณะ. หนังสือเรียน รายวชิาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : บริษทั อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ  ากดั,  

2555. 
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์ 2.  กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2554 
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนพืน้ฐานชีววทิยา 

       ส าหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 
       2553. 
 

      2.    อนิเตอร์เน็ต (Internet) 
1. http://weerasak.net/image/JJ.gif  
2. www.dekmaihiso.web44.net/Neurons_I.html 
3. www.student.nu.ac.th/u46410023/ 
4. www.kruseksan.com 
5. www.google.co.th 
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