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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่2 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 

 1.  ขอ้ความใดไม่ถูกต้อง 
  ก.  ออสโมซิสไม่ใช่การแพร่แต่เป็นการเคล่ือนท่ีของสารผา่นเยือ่บางชนิด 

  ข.  การแพร่เกิดจากบริเวณท่ีมีสารเขม้ไปยงับริเวณท่ีมีสารเจือจางกวา่ 
  ค.  ออสโมซิสเป็นกระบวนการแพร่ชนิดหน่ึง 
  ง.  การแพร่มีไดท้ั้งสามสถานะของสาร 
 

 2.  เม่ือน าเซลลพ์ืชใส่ลงไปในสารละลายท่ีเขม้ขน้นอ้ยกวา่เซลลพ์ืช เซลลพ์ืชจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
  ก.  เซลลพ์ืชจะเห่ียว ข.  เซลลพ์ืชจะแตก 
  ค.  เซลลพ์ืชจะเต่ง ง.  เซลลพ์ืชจะไม่เปล่ียนแปลง 
 

 3.  เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดินรอบๆ โคนพืชมากเกินไป พืชจะตาย เพราะเหตุใด 

  ก.  ปุ๋ยแพร่เขา้ไปในเซลลม์ากเกินไป ท าใหเ้ซลลแ์ตก 
  ข.  ปุ๋ยและน ้าแพร่เขา้ไปในเซลลม์ากเกินไป จนเซลลแ์ตก 

  ค.  น ้าแพร่ออกจากเซลลม์ากเกินไป ท าใหเ้ซลลเ์ห่ียว 
  ง.  น ้าแพร่เขา้ไปในเซลลม์ากเกินไป ท าใหเ้ซลลเ์ต่งจนแตก 
 

 4.  การท่ีสารจะแพร่ผา่นเยื่อกั้นบางๆ ไปไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัใด 
  ก.  ขนาดอนุภาคของสาร ข.  สมบติัของเยือ่ท่ีกั้น 

  ค.  ความเขม้ขน้ของสารใน 2 บริเวณต่างกนั ง.   ถูกทุกขอ้ 
 

 5.  ออกซิเจนท่ีไดม้าจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง ไดม้าจากสารใด 

  ก.  น ้า ข.  แร่ธาตุท่ีพืชดูดข้ึนไป 

  ค.  คาร์บอนไดออกไซด์ ง.  กลูโคส 
 

 6.  ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
  ก.  น ้า 
  ข.  แสง 
  ค.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์
  ง.  แก๊สออกซิเจน 

 

 7.  พืชท่ีมีสีอ่ืนท่ีไม่ใช่สีเขียว เช่น ใบหวัใจม่วง จะมีคลอโรฟีลลอ์ยูห่รือไม่ 
  ก.  มี เพราะเป็นพืชชนิดหน่ึง 
  ข.  มี เพราะสามารถสร้างอาหารไดเ้อง 
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  ค.  ไม่มี เพราะไม่ใช่พืชท่ีแทจ้ริง 
  ง.  ไม่มี เพราะไม่เห็นสีเขียว 
 

 8.  ปัจจยัต่อไปน้ีสามารถเพิ่มอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง ยกเว้นขอ้ใด 

  ก.  การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด ์
  ข.  การเพิ่มความเขม้ของแสง 
  ค.  การเพิ่มอุณหภูมิ 

  ง.  การเพิ่มออกซิเจน 

 

 9.  ขอ้ใดสรุปเก่ียวกบัการหมุนเวยีนก๊าซในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีใบพืชไดถู้กตอ้ง 
  ก.  มีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียงอยา่งเดียว 
  ข.  มีการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละดูดก๊าซออกซิเจน 

  ค.  มีการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละคายก๊าซออกซิเจน 

  ง.  มีการคายก๊าซออกซิเจนเพียงอยา่งเดียว 
 

 10.  สารท่ีเป็นผลิตภณัฑต์วัแรกท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง คืออะไร 
  ก.  แป้ง ข.  กลูโคส 

  ค.  เซลลูโลส ง.  ซูโครส 

 

 11.  การคายน ้าของพืชไม่มีส่วนช่วยในการท าหนา้ท่ีอะไร 
  ก.  การลดอุณหภูมิท่ีใบเม่ือไดรั้บแสงแดด 

  ข.  การล าเลียงอาหารทางท่อล าเลียงอาหาร 
  ค.  การล าเลียงเกลือแร่ข้ึนสู่ใบ 

  ง.  การล าเลียงน ้าทางท่อล าเลียงน ้า 
 

 12.  น ้าตาลท่ีพืชสร้างข้ึนจะล าเลียงไปในลกัษณะใด 
  ก.  ล าเลียงไปในท่อล าเลียงน ้า 
  ข.  ล าเลียงไปในท่อล าเลียงอาหาร 
  ค.  ล าเลียงไปในท่อล าเลียงแร่ธาตุ 
  ง.  ล าเลียงไปโดยการแพร่ไปตามส่วนต่างๆ ของพืช 
 

 13.  พืชในขอ้ใดท่ีมีท่อน ้าและท่ออาหารไม่เป็นระเบียบ 

  ก.  มะพร้าว ข.  ทุเรียน 

  ค.  ส้มโอ ง.  มะขาม 
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 14.  xylem มีความส าคญัต่อพืช คือท าหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัอะไร 
  ก.  ล าเลียงน ้าและสารอาหารอินทรียท่ี์ปรุงไดจ้ากใบ 

  ข.  ล าเลียงน ้าและสารละลายเกลือแร่จากดิน 

  ค. ใหค้วามแขง็แรง หรือพยงุส่วนท่ีอยูเ่หนือพื้นดินของพืช 

  ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
 

 15.  ขอ้ใดคือการเคล่ือนท่ีของน ้ าจากดินเขา้สู่ขนรากและล าตน้ เคล่ือนท่ีต่อไปยงัท่อล าเลียงน ้าท่ีอยูใ่นราก 
  ก.  การเปิดและปิดของปากใบ ข.  การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
  ค.  แอคทีฟทรานสปอร์ต ง.  ออสโมซิส 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 กระบวนการในการด ารงชีวติของพืช 1 
ผงัมโนทศัน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-1 ผงัมโนทศัน์ของกระบวนการในการด ารงชีวติของพืช 1 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผา่นเซลลโ์ดยการแพร่และออสโมซิส 
2. ทดลองหาปัจจยับางประการท่ีจ าเป็นต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช และอธิบายวา่แสง คลอโรฟิลล ์

แก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซด ์น ้า เป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
3. ทดลองและอธิบายผลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
4. อธิบายความส าคญัของการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการล าเลียงน ้าของพืช 
6. สังเกตและอธิบายโครงสร้างท่ีเก่ียวกบัระบบล าเลียงน ้าและอาหารของพืช 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2  กระบวนการในการด ารงชีวติของพชื 1 (ตอนที ่1) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                         เวลาเรียน  10 ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ / แนวความคิดหลัก 
  

 การแพร่ (diffusion) และออสโมซิส (osmosis) เป็นกระบวนการน าสารผา่นเซลล ์ปัจจยัท่ีจ  าเป็นใน 
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง (photosynthesis) ประกอบดว้ยแสง คลอโรฟิลล ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  
น ้า ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชจะไดน้ ้าตาล แก๊สออกซิเจน (O2) และน ้า (H2O) ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเน้ือเยื่อล าเลียงน ้า และเน้ือเยือ่อาหารเป็นกลุ่มเซลลท่ี์อยูคู่่ขนานกนั เป็นท่อ 
ล าเลียงจากราก ล าตน้ ถึงใบ โดยมีท่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ (xylem) และท่อล าเลียงอาหาร (phloem) 

 เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้า เป็นกลุ่มเซลลเ์ฉพาะเรียงต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ราก ล าตน้ จนถึงใบ ท าหนา้ท่ีในการล าเลียง
น ้าและธาตุอาหาร ซ่ึงการจดัเรียงตวัของท่อล าเลียงในพืชใบเล้ียงเด่ียวและพืชใบเล้ียงคู่จะแตกต่างกนั  เน้ือเยือ่
ล าเลียงน ้า ท าหนา้ท่ีในการล าเลียงน ้าและธาตุอาหารจากรากสู่ใบ ส่วนเน้ือเยือ่ล าเลียงอาหาร ท าหนา้ท่ี ล าเลียง
อาหารจากใบสู่ส่วนต่างๆ ของพืช การคายน ้ามีส่วนช่วยในการล าเลียงน ้าของพืช 
 
 

2.1 กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยือ่หุ้มเซลล์ 
 

ใบความรู้ที่ 2.1  การแพร่และการออสโมซิส 

 

 
1.1 หลกัการแพร่ของสาร 

     การแพร่ของสาร (diffusion) หมายถึง การเคล่ือนท่ีหรือการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริเวณ 
ท่ีมีความเขม้ขน้ของสารมาก (มีจ านวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยงับริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารนอ้ย  
(มีจ านวนโมเลกุลของสารนอ้ย) โดยอาจผา่นเยือ่เลือกผา่น หรือไม่ผา่นเยือ่เลือกผา่นก็ได ้
      สารท่ีแพร่ไดอ้าจอยูใ่นสภาวะแก๊สหรือของเหลวก็ไดโ้ดยโมเลกุลของสารจะกระจายออกไปทุก
ทิศทางในตวักลาง จนท าให้ทุกบริเวณมีความเขม้ขน้ของสารเท่ากนั เช่น การหยดหมึกแดงลงในน ้า  
เม่ือตั้งทิ้งไวส้ักครู่ โมเลกุลของหมึกแดงก็จะแพร่ไปในโมเลกุลน ้า ในท่ีสุดหมึกแดงก็จะกระจายไปทัว่ 
ในน ้า ท าใหเ้รามองเห็นน ้ามีสีแดงหรือสีชมพทูัว่ทุกส่วน  หรือการแพร่ของสาร  2 ชนิด ซ่ึงอยูค่นละ 
ดา้นกนั แต่มีเยือ่บางๆ กั้น (เยือ่เลือกผา่น) สารแต่ละชนิดจะเคล่ือนท่ีไปยงัดา้นตรงขา้ม (ดา้นท่ีมีสารนั้น 

นอ้ยกวา่) จนกระทัง่ทั้ง 2 ดา้น มีปริมาณสารทั้ง 2 ชนิด เท่ากนั หรือจนกระทัง่ทั้ง 2 ดา้น มีความเขม้ขน้ 
ของสารทั้ง 2 ชนิด เท่ากนันัน่เอง 

1. กระบวนการแพร่ของสาร 
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1.2 การแพร่ของก๊าซที่ราก 

 ก๊าซออกซิเจนจากอากาศท่ีอยูต่ามช่องวา่งระหวา่งอนุภาคดินจะแพร่เขา้สู่เซลลข์นราก  แลว้แพร่ 
กระจายไปยงัเซลลข์า้งเคียงต่อๆ กนัไป ทั้งน้ีเซลลจ์ะใชก้๊าซออกซิเจนในกระบวนการทางเคมีของเซลล ์
เพื่อสลายสารอาหารใหก้ลายเป็นพลงังาน จากนั้นจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์( CO2 ) ออกมาจาก 

เซลล ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยออกมาน้ีจะแพร่ออกในทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศทางการแพร่ 
ของก๊าซออกซิเจน 
 ในบริเวณท่ีดินมีน ้าท่วมขงั การแลกเปล่ียนก๊าซจะเกิดข้ึนไม่สะดวก เพราะอากาศระหวา่งอนุภาคดิน 
มีนอ้ย พืชจะขาดก๊าซออกซิเจน ยกเวน้พืชท่ีสามารถสร้างรากใหโ้คง้ข้ึนโผล่พน้ผิวดิน เช่น รากของตน้โกงกางและ
ตน้ล าพ ู

1.3 การแพร่กบัการเปิดและปิดของปากใบ 

 เซลลคุ์มเป็นเซลลท่ี์มีคลอโรพลาสตอ์ยูภ่ายใน จึงเกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงข้ึนในเวลากลางวนั  
ท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารภายในเซลลคุ์มสูงกวา่ความเขม้ขน้ของสารในเซลลข์า้งเคียง น ้าจากเซลลข์า้งเคียง 
จะแพร่ผา่นเขา้มาในเซลลคุ์ม เกิดแรงดนัดนัใหส่้วนผนงัดา้นนอกซ่ึงบางกวา่ดา้นในโป่งออกทางดา้นขา้งและดึง
ผนงัเซลลด์า้นในใหโ้คง้ออกดว้ย ท าให้ปากใบเปิด 

 ในเวลากลางคืนจะไม่เกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงภายในเซลลคุ์ม ท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารภายในเซลล ์
คุมต ่ากวา่ความเขม้ขน้ของสารในเซลลข์า้งเคียง น ้าในเซลลคุ์มจึงแพร่ออกไปยงัเซลลข์า้งเคียง เซลลคุ์มจึงเห่ียว  
ท าใหป้ากใบปิด 
 การเปิดและปิดของปากใบมีความส าคญัต่อการแลกเปล่ียนก๊าซของพืชเน่ืองจากก๊าซต่างๆ จะแพร่ผา่นเขา้
ออกทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศผา่นปากใบไปใชใ้นการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง และพืชยงัปล่อยก๊าซออกซิเจนท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ดว้ยแสงออกสู่บรรยากาศผา่นทางปาก
ใบดว้ย 
 
 

2.1  หลกัการออสโมซิส 

 ออสโมซิส (osmosis)  หมายถึง การแพร่ของโมเลกุลของน ้าจากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ามาก  
(มีจ  านวนโมเลกุลของน ้ามาก) ไปยงับริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้านอ้ย (มีจ  านวนโมเลกุลของน ้านอ้ย)  

โดยผา่นเยือ่กั้นบางๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเยื่อเลือกผา่น ( semi – permeable membrane ) 
 

2. กระบวนการออสโมซิส 

 
 

กระบวนการแพร่ของสาร 
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  เยือ่เลือกผา่น  คือ เยือ่บางๆ ท่ียอมใหส้ารบางอยา่งผา่นได ้แต่สารบางอยา่งผา่นไม่ได ้ตวัอยา่งเช่น  
 เยือ่หุม้เซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นเยือ่เลือกผา่น 
2.2  ออสโมซิสในพชื 

 ออสโมซิสเป็นกระบวนการดูดน ้าท่ีพบมากท่ีสุดในพืชทัว่ๆ ไป ในสภาวะปกติและเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา เน่ืองจากสารละลายในดินทัว่ไปจะมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่สารละลายในเซลลร์ากท าใหเ้กิดกา 
รออสโมซิสข้ึน โดยน ้าในดินจะแพร่เขา้สู่เซลลร์าก ท าใหเ้ซลลร์ากท่ีรับน ้าจากดินเขา้ไปมีความเขม้ขน้ 
ของสารนอ้ยกวา่เซลลร์ากท่ีอยูถ่ดัไป จึงเกิดการออสโมซิสต่อไป  น ้ามีการแพร่ไปยงัเซลลท่ี์อยูถ่ดัไปเป็นเช่นน้ี
อยา่งต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ จนถึงท่อล าเลียงน ้าท่ีเรียกวา่ ไซเลม ( xylem ) ซ่ึงจะล าเลียงน ้าส่งไปยงั 
ส่วนต่างๆ ของพืชต่อไป 
2.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการดูดน ้าของราก 

1) ปริมาณน า้ในดิน 

ดินท่ีมีปริมาณน ้ามาก จะท าใหส้ารละลายในดินมีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ความเขม้ขน้ของสาร 
ละลายในเซลลร์าก อตัราการดูดน ้าของรากจะมีค่าสูง รากจึงดูดน ้าไดม้าก 
       ในสภาพน ้าท่วมขงั ปริมาณน ้าท่ีมากเกินไปจะท าใหร้ากพืชไม่ไดรั้บออกซิเจน ถา้อยูใ่นสภาพ 
น้ีเป็นเวลานานพืชก็จะตาย 

2) ความเข้มข้นของสารละลายในดิน 

ในดินท่ีมีปริมาณแร่ธาตุปริมาณมาก จะท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลายในดินสูงกวา่ความ 

เขม้ขน้ของสารละลายภายในเซลลร์าก น ้าในเซลลร์ากจะแพร่ออกจากรากไปสู่ดิน เม่ือเกิดต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

พืชจะขาดน ้าและตายได ้

3) อุณหภูมิของดิน 

อุณหภูมิท่ีเหมาะต่อการดูดน ้ าของพืชอยูร่ะหวา่ง 20-30 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงเกินไป 
ปากใบจะปิดเพื่อลดการคายน ้า ท าใหก้ารดูดน ้าลดลงตามไปดว้ย เพราะการคายน ้าจะท าใหเ้กิดแรงดึงน ้าจากราก
ข้ึนไปสู่ยอด คือ เม่ือมีการคายน ้าออก รากพืชก็จะดูดน ้าข้ึนมาทดแทนน ้าท่ีคายออกไป 

4) การถ่ายเทอากาศในดิน 

ในดินท่ีอากาศถ่ายเทดี จะท าใหพ้ืชไดรั้บก๊าซออกซิเจนเพียงพอกบัความตอ้งการ ท าให้ 
กระบวนการต่างๆ ด าเนินไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งการดูดน ้าของรากก็จะเกิดในอตัราท่ีสูงดว้ย 

 

ใบงานที ่2.1 การทดลอง เร่ือง การแพร่และการออสโมซิส 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอน  พร้อมเติมค าในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
1. ค าถามก่อนการทดลอง .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
2. สมมติฐาน................................................................................................................................................. 

 



8 
 

อุปกรณ์.......................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
3.  วธีิการทดลอง 

3.1......................................................................................................................................................... 
3.2......................................................................................................................................................... 

       4. ตารางบันทกึผลการทดลอง 
บีกเกอร์ที่ สารที่หยดลงในบีกเกอร์ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 
1. 
 

  

 
2. 

 
  

 
3. 
 

  

       
5. อภิปรายผลการทดลอง................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
6. สรุปผลการทดลอง....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
7. ปัจจัยทีค่วบคุมการแพร่ได้แก่อะไรบ้าง อย่างไร 
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ใบงานที ่2.2   การแพร่และการออสโมซิส 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งและตอบค าถาม 
 

 1.   เยือ่บางๆ ท่ียอมใหส้ารบางอยา่งผา่นได ้คืออะไร 
  ก.   เยือ่เฉพาะสาร ข.   เยือ่บุผวิ 
  ค.   เยือ่ผวิ ง.   เยือ่เลือกผา่น 
 2.   การแพร่ของสารผา่นเยือ่บางๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งยกเว้นขอ้ใด 
  ก.   ความแตกต่างระหวา่งความเขม้ขน้ของอนุภาคของสารในบริเวณ 2 แห่ง 
  ข.   ขนาดอนุภาคของสาร 
  ค.   เวลาท่ีใชใ้นการแพร่ของสาร 
  ง.   สมบติัการยอมใหส้ารผา่นของเยือ่กั้น 
 3.   ก๊าซออกซิเจนผา่นเขา้ออกเซลลข์นรากโดยวธีิใด 
  ก.  ออสโมซิส ข.   การแพร่ 
  ค.  การดูดกลืน ง.   การกระจาย 
 4.   เคร่ืองมือส าหรับวดัแรงดนัออสโมติกของสารละลาย เรียกวา่อะไร 
  ก.   ออสโมชนั ข.   ออสโมมิเตอร์ 
  ค.   เทอร์โมมิเตอร์ ง.   ออสโมติก 
 5.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก.   การแพร่ คือ การเคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารมากไปยงับริเวณท่ีมี 

      ความเขม้ขน้ของสารนอ้ย 
  ข.   สารท่ีมีอนุภาคเล็กจะแพร่ไดช้า้กวา่สารท่ีมีอนุภาคใหญ่ 
  ค.   อนุภาคไม่เก่ียวขอ้งกบัการแพร่ของสาร 
  ง.   ถา้ลดอุณหภูมิลง การแพร่จะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว   
 6.   ยกตวัอยา่งเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่และการออสโมซิส 
  .................................................................................................................................................................... 
 7.   การดูดแร่ธาตุจากดินเขา้สู่ราก มีความแตกต่างจากการดูดน ้าเขา้สู่รากพืชอยา่งไร จงอธิบาย 
  .................................................................................................................................................................... 
 8. จากการทดลอง ท าไมวงสีของสารจึงมีการแพร่กระจายตวักวา้งข้ึน 
  .................................................................................................................................................................... 
 9.  จากการทดลองกระดาษเซลโลเฟนเปรียบไดก้บัส่วนใดของพืช 
  .................................................................................................................................................................... 
 10.  สารท่ีแพร่ไดจ้ะอยูใ่นสถานะใดไดบ้า้ง 
  .................................................................................................................................................................... 
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2.2 การล าเลียงสารในพชื 
 

ใบงานที ่2.3  การทดลอง เร่ือง โครงสร้างของระบบล าเลยีง 
 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอน พร้อมเติมค าในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
1. ค าถามก่อนการทดลอง  
             
             
2. สมมติฐาน            
             
3. อุปกรณ์ 
             
             
             
4. วธีิการทดลอง 

4.1            
4.2            
4.3            
4.4            
4.5            

5. ผลการทดลอง 
              
             
             

 

  
 
 
 
 
 

 รูปแสดงต าแหน่งท่ีติดสีแดง 
      6.   อภิปรายผลการทดลอง 
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      7.   สรุปผลการทดลอง 
             
                
              

 

ใบงานที ่2.4   กระบวนการท างานของระบบล าเลียง 
 

ค าช้ีแจง :  ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
1. ส่ิงใดท่ีถูกล าเลียงผา่นกลุ่มเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นท่อล าเลียงอาหาร 

             
2. พืชจะล าเลียงอาหารไปยงัส่วนต่างๆ โดยวธีิการใด 

             
3.  การแพร่ของน ้าในดินสู่ล าตน้จะตอ้งผา่นโครงสร้างใดของพืช 

             
4.   โครงสร้างใดของพืชท่ีส่วนใหญ่มีการคายน ้าเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

             
5.   ปากใบของพืชจะเปิดกวา้งท่ีสุดในช่วงเวลาใด 

             
6.   การล าเลียงอาหารของพืชเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 

             
7.   รากของพืชชนิดใดบา้งท่ีท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร  (ตอบมา 3 ชนิด) 

             
8.   เพราะเหตุใด พืชจึงคายน ้า  

             
9.   โดยปกติการล าเลียงอาหารของพืชมีการเคล่ือนท่ีในทิศทางอยา่งไร 

             
             

10.  กระบวนการล าเลียงน ้าและแร่ธาตุในพืช มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
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2.3 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (photosynthesis) 
 

ใบความรู้ที ่2.2  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ซ่ึงท าให้พืช 
สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดไดรั้บพลงังานจากแสงอาทิตยม์าปรุงอาหารได ้จะวา่ไปแลว้ส่ิงมีชีวิตแทบทั้งหมด
ลว้นอาศยัพลงังานท่ีไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง เพื่อความเติบโตของตน ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
นับเป็นความส าคญัยิ่งยวดส าหรับส่ิงมีชีวิตในโลก นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการผลิตออกซิเจน ซ่ึงมีเป็น
องคป์ระกอบในสัดส่วนท่ีมากของบรรยากาศโลกดว้ย ส่ิงมีชีวิตท่ีสร้างพลงังานจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
ได ้เรียกวา่ "phototrophs"  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสงมี ดงัน้ี 

1.  ความเข้มของแสง ถา้มีความเขม้ของแสงมาก อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อุณหภูมิ
กบัความเขม้ของแสง มีผลต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงร่วมกนั คือ ถา้อุณหภูมิสูงข้ึนเพียงอยา่งเดียว แต่ความ
เขม้ของแสงน้อยจะไม่ท าให้อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงเพิ่มข้ึน อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
จนถึงขีดหน่ึง แลว้อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะลดต ่าลงตามอุณหภูมิและความเขม้ของแสงท่ีเพิ่มข้ึนและยงั
ข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชอีกดว้ย โดยปกติถา้ไม่คิดถึงปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง
ของพืชส่วนใหญ่จะเพิ่มมากข้ึน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนในช่วง 0-35 °C หรือ 0-40 °C   ถา้อุณหภูมิสูงกวา่น้ี อตัรา 
การสังเคราะห์ดว้ยแสงจะลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม์ควบคุม  
และการท างานของเอนไซมข้ึ์นอยูก่บัอุณหภูมิ ดงันั้น เร่ืองของอุณหภูมิจึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการสังเคราะห์ 
ดว้ยแสง เรียกปฏิกิริยาเคมีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิวา่ ปฏิกิริยาเทอร์โมเคมิคลั (Thermochemical) 

ถา้ความเขม้ของแสงนอ้ยมาก จนท าใหก้ารสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชเกิดข้ึนนอ้ยกวา่กระบวนการหายใจ 
น ้าตาลถูกใชห้มดไป พืชจะไม่สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชไม่ได ้ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของ
แสงเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยูก่บัความยาวคล่ืน (คุณภาพ) ของแสง และช่วงเวลาท่ีไดรั้บ เช่น ถา้พืชไดรั้บแสงนานจะมี
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงดีข้ึน แต่ถา้พืชไดแ้สงท่ีมีความเขม้มากๆ ในเวลานานเกินไป จะท าใหก้ระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสงชะงกั หรือหยดุลงไดท้ั้งน้ีเพราะคลอโรฟิลล์ถูกกระตุน้มากเกินไป ออกซิเจนท่ีเกิดข้ึนแทนท่ี 
จะออกสู่บรรยากาศภายนอก พืชกลบัน าไปออกซิไดส์ส่วนประกอบและสารอาหารต่างๆ ภายในเซลล ์รวมทั้ง
คลอโรฟิลลท์  าใหสี้ของคลอโรฟิลลจ์างลง ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลลแ์ละเอนไซมเ์ส่ือมลง ท าใหก้ารสร้าง 
น ้าตาลลดลง 

2.  ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์       ถา้ความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มข้ึนจาก
ระดบัปกติท่ีมีในอากาศ   อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  จนถึงระดบัหน่ึงถึงแมว้า่            
ความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซดจ์ะสูงข้ึน แต่อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงไม่ไดสู้งข้ึนตามไปดว้ย และถา้หากวา่ 
พืชไดรั้บคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีมีความเขม้ขน้สูงกวา่ระดบัน ้าแลว้เป็นเวลานานๆ จะมีผลท าใหอ้ตัราการสังเคราะห์
ดว้ยแสงลดต ่าลงได ้คาร์บอนไดออกไซดจ์ะมีผลต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงมากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
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ดว้ย เช่น ความเขม้ขน้สูงข้ึน แต่ความเขม้ของแสงนอ้ย และอุณหภูมิของอากาศก็ต ่า กรณีเช่นน้ีอตัราการสังเคราะห์
ดว้ยแสงจะลดต ่าลงตามไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คาร์บอนไดออกไซดมี์ความเขม้ขน้สูงข้ึน ความเขม้ของแสง
และอุณหภูมิของอากาศก็เพิ่มข้ึน กรณีเช่นน้ีอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงก็จะสูงข้ึน  ตามไปดว้ย  นกัชีววทิยาจึงมกั
เล้ียงพืชบางชนิดไวใ้นเรือนกระจกท่ีแสงผา่นเขา้ไดม้ากๆ แลว้ใหค้าร์บอนไดออกไซด์มากข้ึนเป็นพิเศษ ซ่ึงมีผลท าให้
พืชมีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเพิ่มมากข้ึน อาหาร เกิดมากข้ึน จึงเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ออกดอกออกผลเร็ว 
และออกดอกออกผลนอกฤดูกาลก็ได ้

3.  อุณหภูมิ  เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช โดยทัว่ไปอตัราการ
สังเคราะห์ดว้ยแสงจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 10-35 °C ถา้อุณหภูมิสูงข้ึนกวา่น้ีอตัราการสังเคราะห์ดว้ย
แสงจะลดต ่าลงตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีอุณหภูมิสูงๆ ยงัข้ึนอยูก่บัเวลาอีกปัจจยัหน่ึง
ดว้ย กล่าวคือ ถา้อุณหภูมิสูงคงท่ี เช่น ท่ี 40 °C อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะลดลงตามระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
เพราะเอนไซมท์ างานไดดี้ในช่วงอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ถา้สูงเกิน 40 °C เอนไซมจ์ะเส่ือมสภาพท าใหก้ารท างาน
ของเอนไซมช์ะงกัลง ดงันั้นอุณหภูมิจึงมีความสัมพนัธ์ต่อการสังเคราะห์แสงดว้ย เรียกปฏิกิริยาเคมีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิวา่ ปฏิกิริยาเทอร์มอเคมิคอล (Thermochemical reaction) 

4.  ออกซิเจน  ตามปกติในอากาศจะมีปริมาณของออกซิเจน (O2) ประมาณ 25% ซ่ึงมกัคงท่ีอยูแ่ลว้ จึงไม่
ค่อยมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง แต่ถา้ปริมาณออกซิเจนลดลงจะมีผลท าใหอ้ตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงสูงข้ึน 
แต่ถา้มีมากเกินไปจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารต่างๆ ภายในเซลล ์โดยเป็นผลจากพลงังานแสง 
(Photorespiration) รุนแรงข้ึน การสังเคราะห์ดว้ยแสงจึงลดลง 

5.  น า้   ถือเป็นวตัถุดิบท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง (แต่ตอ้งการประมาณ 1% เท่านั้น   
จึงไม่ส าคญัมากนกัเพราะพืชมีน ้าอยูภ่ายในเซลลอ์ยา่งเพียงพอ) อิทธิพลของน ้ามีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ ดว้ย
แสงทางออ้ม คือ ช่วยกระตุน้การท างานของเอนไซม ์

6.  เกลอืแร่ ธาตุแมกนีเซียม (Mg) , และไนโตรเจน (N) ของเกลือในดิน มีความส าคญัต่ออตัราการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง เพราะธาตุดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นโมเลกุลของคลอโรฟิลล ์ดงันั้น ถา้ในดินขาดธาตุทั้ง
สอง พืชก็จะขาดคลอโรฟิลล ์ท าใหก้ารสังเคราะห์ดว้ยแสงลดลงดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่เหล็ก (Fe) จ าเป็นต่อการ
สร้างคลอโรฟิลล์และโปรตีนไซโตโครม (ตวัรับและถ่ายทอดอิเล็กตรอน) ถา้ไม่มีธาตุเหล็กในดินเพียงพอ         
สังเคราะห์คลอโรฟิลลก์็จะเกิดข้ึนไม่ไดแ้ละฟอสฟอรัสอีกดว้ย 

7.  อายุของใบ   ใบจะตอ้งไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป  ทั้งน้ีเพราะในใบอ่อนคลอโรฟิลลย์งัเจริญ 
ไม่เตม็ท่ี ส่วนใบท่ีแก่มากๆ คลอโรฟิลลจ์ะสลายตวัไปเป็นจ านวนมาก 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื ประกอบดว้ยปฏิกิริยาเคมีหลายแบบ แต่อาจเขียนสรุปไดด้งัน้ี 
   nCO2 + 2nH2O + พลงังานแสง → (CH2O) n + nO2 + nH2O 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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  น ้าตาลกลูโคส และ แป้ง เป็นผลผลิตขั้นตน้ดงัสมการดงัต่อไปน้ี :      
  6CO2 + 12H2O + พลงังานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

 

ใบงานที ่2.5   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื 
 

ค าช้ีแจง :   ใหน้กัเรียนเติมค ำตอบลงในช่องวำ่งใหส้มบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช โดยใชแ้สง เรียกวา่อะไร 
             

2.  ตน้อ่อนของพืชจ าเป็นตอ้งสร้างอาหารดว้ยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงหรือไม่ เพราะอะไร 
             

3.  อตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์รือไม่  
     เพราะเหตุใด 

             
             

 

ใบงานที ่ 2.6   ก๊าซทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพชื 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอน  พร้อมเติมค าในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
1. ค าถามก่อนการทดลอง  

ก๊าซท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดว้ยแสงคือก๊าซอะไร 
2. สมมติฐาน            

ก๊าซ  
  
   

ก๊าซ   

กระบวนการ     
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3. อุปกรณ์            
             

 
4. วธีิการทดลอง 

4.1             
4.2            
4.3            
4.4            
4.5             

       5. ผลการทดลอง 
              
             
             
              

       6.   อภิปรายผลการทดลอง 
              
              
7.  สรุปผลการทดลอง 
              
              

ค าถามหลงัการทดลอง 
 1.  นกัเรียนจะมีวธีิพิสูจน์อยา่งไร วา่ก๊าซท่ีเกิดจากการทดลองเป็นก๊าซออกซิเจน 

            
            
            
            

 
 2.  เพราะเหตุใด จึงตอ้งน าชุดทดลองไปตั้งไวใ้นท่ีมีแสงแดด 

            
            
            
            

 

 



16 
 

ค าถามหน่วยการเรียนรู้ที ่2 กระบวนการในการด ารงชีวติของพชื (ตอนที ่1) 
 

1. จงอธิบายความแตกต่างของเน้ือเยื้อกบัอวยัวะของพืช พร้อมทั้งวาดรูปประกอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 2. จงอธิบายความส าคญัของอวยัวะดงัต่อไปน้ี 

2.1 ราก........................................................................................................................................................... 
2.2 ล าตน้....................................................................................................................................................... 
2.3 ใบ............................................................................................................................................................ 

3. จงวาดรูปและระบุช่ือของพืชของพืชท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
     3.1 ล าตน้สะสมอาหาร..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
     3.2 รากสะสมอาหาร....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
     3.3 รากสร้างอาหาร.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
4. กระบวนการท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชมีก่ีกระบวนการ อะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ส่วนใดของพืชท่ีมีกระบวนการแบ่งเซลลแ์ละขยายขนาดของเซลลอ์ยูต่ลอดเวลา........................................... 
............................................................................................................................................................................. 
6. เม่ือเกิดการงอกของเมล็ด ตน้อ่อนในเมล็ดจะเกิดกระบวนการใดบา้ง............................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
7. ในการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการเปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลลเ์พื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะจะเร่ิมตน้เม่ือใดและ 
จะเกิดข้ึนท่ีบริเวณใด........................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
8. ส่ิงจ าเป็นในการเจริญเติบโตของพืชไดแ้ก่อะไรบา้ง....................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
9. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง (photosynthesis) คืออะไร............................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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10. การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชเกิดข้ึนในเซลลมี์ลกัษณะอยา่งไร และส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณใดของพืช 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
11. ส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีท าใหเ้กิดกระบวนบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชคืออะไร......................................... 
...................................................................................................................................................................... 
12. วตัถุดิบและผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชคืออะไร....................................... 
...................................................................................................................................................................... 
13. ระบบล าเลียงในพืชประกอบดว้ยเน้ือเยื่อล าเลียงก่ีชนิด อะไรบา้ง........................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
14. น ้าและเกลือแร่ถูกล าเลียงไปในตน้พืชไดโ้ดยวธีิการใด......................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
15. จงเขียนแผนผงัการล าเลียงน ้าและปุ๋ยในตน้พืช หลงัจากการรดน ้าและใส่ปุ๋ยใหก้บัตน้พืช เป็นเวลา 1 วนัผา่น
ไป..................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
16. เพราะเห็นใดเม่ือใส่ปุ๋ยใหแ้ก่ตน้พืชในปริมาณมาก พืชจึงเห่ียวเฉา........................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
17. เส้นใบของพืช คืออะไร........................................................................................................................... 
18. จงเขียนค าตอบลงในภาพ กลุ่มเซลลเ์น้ือเยือ่ล าเลียงน ้า-เกลือแร่ของพืชใบเลียงคู่และใบเล้ียงเด่ียว 
 
 
 
 
 
 
19. กลุ่มเซลลเ์น้ือเยือ่ล าเลียงน ้า-เกลือแร่มีลกัษณะอยา่งไร........................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
20. เพราะเหตุใดพืชจึงคายน ้า........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

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

รูปแสดงกลุ่มเซลล์ท่อล าเลียงน า้ 
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1. จงอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบต่อไปน้ีของพืช 
1.1 ราก มีหนา้ท่ี............................................................................................................................... 
1.2 ล าตน้ มีหนา้ท่ี........................................................................................................................... 
1.3 ใบ มีหนา้ท่ี............................................................................................................................... 

2. การเจริญเติบโตของพืชประกอบดว้ยกระบวนการใด........................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 

3. เมล็ดของพืชมีประกอบท่ีส าคญัคือ................................................................................................... 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช คือ ........................................................................................... 
5. พืชสร้างอาหารจาก........................................ อาหารท่ีพืชสร้างคือ ................................................. 
6. ปัจจยัส าคญัในการสร้างอาหารของพืชคือ ........................................................................................ 
7. อาหารท่ีตรวจพบในใบพืชคือ................... ตรวจสอบโดยใช.้........................................................... 
8. พืชล าเลียงอาหารโดยการแพร่ผา่นกลุ่มเซลลท์่อล าเลียงอาหารเรียกวา่ ............................................. 
9. น ้าเขา้สู่ตน้พืชทางรากและล าเลียงไปยงัส่วนต่างๆ โดยวธีิการ.......................................................... 

............................................................................................................................................................. 
10. เน้ือเยือ่ล าเลียงน ้าและแร่ธาตุมีช่ือเรียกวา่ ........................................................................................... 
11. การคายน ้าของพืชเกิดข้ึนท่ี.......................... และมีประโยชน์ต่อพืชคือ................................................... 
12. พืชเก็บสะสมอาหารไว ้ท่ีราก เช่น .......................................................................................... 

   ท่ีล าตน้ เช่น .......................................................................................... 
   ท่ีใบ  เช่น  ........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
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แหล่งเรียนรู้ 
 

1. หนังสือประกอบการค้นคว้า 
ประดบั นาคแกว้ และคณะ. หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ม.1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์มค็ จ  ากดั, 
 2553. 
ยพุา วรยศ และคณะ. หนังสือเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน. 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/ 
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