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แบบทดสอบก่อนเรียน ประจาหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อความใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ออสโมซิ สไม่ใช่การแพร่ แต่เป็ นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยือ่ บางชนิด
ข. การแพร่ เกิดจากบริ เวณที่มีสารเข้มไปยังบริ เวณที่มีสารเจือจางกว่า
ค. ออสโมซิ สเป็ นกระบวนการแพร่ ชนิดหนึ่ง
ง. การแพร่ มีได้ท้ งั สามสถานะของสาร
2. เมื่อนาเซลล์พืชใส่ ลงไปในสารละลายที่เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์พืช เซลล์พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เซลล์พืชจะเหี่ยว
ข. เซลล์พืชจะแตก
ค. เซลล์พืชจะเต่ง
ง. เซลล์พืชจะไม่เปลี่ยนแปลง
3. เมื่อใส่ ปุ๋ยลงในดินรอบๆ โคนพืชมากเกินไป พืชจะตาย เพราะเหตุใด
ก. ปุ๋ ยแพร่ เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ทาให้เซลล์แตก
ข. ปุ๋ ยและน้ าแพร่ เข้าไปในเซลล์มากเกินไป จนเซลล์แตก
ค. น้ าแพร่ ออกจากเซลล์มากเกินไป ทาให้เซลล์เหี่ ยว
ง. น้ าแพร่ เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ทาให้เซลล์เต่งจนแตก
4. การที่สารจะแพร่ ผา่ นเยื่อกั้นบางๆ ไปได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยใด
ก. ขนาดอนุภาคของสาร
ข. สมบัติของเยือ่ ที่ก้ นั
ค. ความเข้มข้นของสารใน 2 บริ เวณต่างกัน ง. ถูกทุกข้อ
5. ออกซิเจนที่ได้มาจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ได้มาจากสารใด
ก. น้ า
ข. แร่ ธาตุที่พืชดูดขึ้นไป
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. กลูโคส
6. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยที่จาเป็ นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ก. น้ า
ข. แสง
ค. แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์
ง. แก๊สออกซิ เจน
7. พืชที่มีสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียว เช่น ใบหัวใจม่วง จะมีคลอโรฟี ลล์อยูห่ รื อไม่
ก. มี เพราะเป็ นพืชชนิดหนึ่ง
ข. มี เพราะสามารถสร้างอาหารได้เอง
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ค. ไม่มี เพราะไม่ใช่พืชที่แท้จริ ง
ง. ไม่มี เพราะไม่เห็นสี เขียว
8. ปั จจัยต่อไปนี้สามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ยกเว้นข้อใด
ก. การเพิ่มคาร์ บอนไดออกไซด์
ข. การเพิ่มความเข้มของแสง
ค. การเพิ่มอุณหภูมิ
ง. การเพิ่มออกซิ เจน
9. ข้อใดสรุ ปเกี่ยวกับการหมุนเวียนก๊าซในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงที่ใบพืชได้ถูกต้อง
ก. มีการคายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว
ข. มีการคายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และดูดก๊าซออกซิ เจน
ค. มีการดูดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และคายก๊าซออกซิ เจน
ง. มีการคายก๊าซออกซิ เจนเพียงอย่างเดียว
10. สารที่เป็ นผลิตภัณฑ์ตวั แรกที่เกิดจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง คืออะไร
ก. แป้ ง
ข. กลูโคส
ค. เซลลูโลส
ง. ซูโครส
11. การคายน้ าของพืชไม่มีส่วนช่วยในการทาหน้าที่อะไร
ก. การลดอุณหภูมิที่ใบเมื่อได้รับแสงแดด
ข. การลาเลียงอาหารทางท่อลาเลียงอาหาร
ค. การลาเลียงเกลือแร่ ข้ ึนสู่ ใบ
ง. การลาเลียงน้ าทางท่อลาเลียงน้ า
12. น้ าตาลที่พืชสร้างขึ้นจะลาเลียงไปในลักษณะใด
ก. ลาเลียงไปในท่อลาเลียงน้ า
ข. ลาเลียงไปในท่อลาเลียงอาหาร
ค. ลาเลียงไปในท่อลาเลียงแร่ ธาตุ
ง. ลาเลียงไปโดยการแพร่ ไปตามส่ วนต่างๆ ของพืช
13. พืชในข้อใดที่มีท่อน้ าและท่ออาหารไม่เป็ นระเบียบ
ก. มะพร้าว
ข. ทุเรี ยน
ค. ส้มโอ
ง. มะขาม
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14. xylem มีความสาคัญต่อพืช คือทาหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับอะไร
ก. ลาเลียงน้ าและสารอาหารอินทรี ยท์ ี่ปรุ งได้จากใบ
ข. ลาเลียงน้ าและสารละลายเกลือแร่ จากดิน
ค. ให้ความแข็งแรง หรื อพยุงส่ วนที่อยูเ่ หนือพื้นดินของพืช
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
15. ข้อใดคือการเคลื่อนที่ของน้ าจากดินเข้าสู่ ขนรากและลาต้น เคลื่อนที่ต่อไปยังท่อลาเลียงน้ าที่อยูใ่ นราก
ก. การเปิ ดและปิ ดของปากใบ
ข. การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ค. แอคทีฟทรานสปอร์ต
ง. ออสโมซิส
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 กระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 1
ผังมโนทัศน์ (Concept Maps)

ภาพที่ 1-1 ผังมโนทัศน์ของกระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 1
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. ทดลองและอธิ บายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ และออสโมซิ ส
2. ทดลองหาปั จจัยบางประการที่จาเป็ นต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช และอธิ บายว่าแสง คลอโรฟิ ลล์
แก๊สคาร์ บอนได้ออกไซด์ น้ า เป็ นปั จจัยที่จาเป็ นต้องใช้ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
3. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
4. อธิ บายความสาคัญของการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
5. ทดลองและอธิ บายกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลาเลียงน้ าของพืช
6. สังเกตและอธิ บายโครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบลาเลียงน้ าและอาหารของพืช
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 กระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช 1 (ตอนที่ 1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
สาระสาคัญ / แนวความคิดหลัก
การแพร่ (diffusion) และออสโมซิส (osmosis) เป็ นกระบวนการนาสารผ่านเซลล์ ปั จจัยที่จาเป็ นใน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (photosynthesis) ประกอบด้วยแสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
น้ า ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชจะได้น้ าตาล แก๊สออกซิ เจน (O2) และน้ า (H2O) ซึ่ งมีความสาคัญต่อ
สิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม โดยมีเนื้อเยื่อลาเลียงน้ า และเนื้อเยือ่ อาหารเป็ นกลุ่มเซลล์ที่อยูค่ ู่ขนานกัน เป็ นท่อ
ลาเลียงจากราก ลาต้น ถึงใบ โดยมีท่อลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุ (xylem) และท่อลาเลียงอาหาร (phloem)
เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า เป็ นกลุ่มเซลล์เฉพาะเรี ยงต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก ลาต้น จนถึงใบ ทาหน้าที่ในการลาเลียง
น้ าและธาตุอาหาร ซึ่ งการจัดเรี ยงตัวของท่อลาเลียงในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะแตกต่างกัน เนื้อเยือ่
ลาเลียงน้ า ทาหน้าที่ในการลาเลียงน้ าและธาตุอาหารจากรากสู่ ใบ ส่ วนเนื้อเยือ่ ลาเลียงอาหาร ทาหน้าที่ ลาเลียง
อาหารจากใบสู่ ส่วนต่างๆ ของพืช การคายน้ ามีส่วนช่วยในการลาเลียงน้ าของพืช
2.1 กระบวนการเคลื่อนที่ของสารผ่ านเยือ่ หุ้มเซลล์
ใบความรู้ ที่ 2.1 การแพร่ และการออสโมซิส

1. กระบวนการแพร่ ของสาร
1.1 หลักการแพร่ ของสาร
การแพร่ ของสาร (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรื อการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริ เวณ
ที่มีความเข้มข้นของสารมาก (มีจานวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย
(มีจานวนโมเลกุลของสารน้อย) โดยอาจผ่านเยือ่ เลือกผ่าน หรื อไม่ผา่ นเยือ่ เลือกผ่านก็ได้
สารที่แพร่ ได้อาจอยูใ่ นสภาวะแก๊สหรื อของเหลวก็ได้โดยโมเลกุลของสารจะกระจายออกไปทุก
ทิศทางในตัวกลาง จนทาให้ทุกบริ เวณมีความเข้มข้นของสารเท่ากัน เช่น การหยดหมึกแดงลงในน้ า
เมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่ โมเลกุลของหมึกแดงก็จะแพร่ ไปในโมเลกุลน้ า ในที่สุดหมึกแดงก็จะกระจายไปทัว่
ในน้ า ทาให้เรามองเห็นน้ ามีสีแดงหรื อสี ชมพูทวั่ ทุกส่ วน หรื อการแพร่ ของสาร 2 ชนิ ด ซึ่ งอยูค่ นละ
ด้านกัน แต่มีเยือ่ บางๆ กั้น (เยือ่ เลือกผ่าน) สารแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ไปยังด้านตรงข้าม (ด้านที่มีสารนั้น
น้อยกว่า) จนกระทัง่ ทั้ง 2 ด้าน มีปริ มาณสารทั้ง 2 ชนิด เท่ากัน หรื อจนกระทัง่ ทั้ง 2 ด้าน มีความเข้มข้น
ของสารทั้ง 2 ชนิด เท่ากันนัน่ เอง
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กระบวนการแพร่ ของสาร

1.2 การแพร่ ของก๊าซที่ราก
ก๊าซออกซิ เจนจากอากาศที่อยูต่ ามช่องว่างระหว่างอนุภาคดินจะแพร่ เข้าสู่ เซลล์ขนราก แล้วแพร่
กระจายไปยังเซลล์ขา้ งเคียงต่อๆ กันไป ทั้งนี้เซลล์จะใช้ก๊าซออกซิ เจนในกระบวนการทางเคมีของเซลล์
เพื่อสลายสารอาหารให้กลายเป็ นพลังงาน จากนั้นจะปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ออกมาจาก
เซลล์ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานี้จะแพร่ ออกในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการแพร่
ของก๊าซออกซิ เจน
ในบริ เวณที่ดินมีน้ าท่วมขัง การแลกเปลี่ยนก๊าซจะเกิดขึ้นไม่สะดวก เพราะอากาศระหว่างอนุภาคดิน
มีนอ้ ย พืชจะขาดก๊าซออกซิ เจน ยกเว้นพืชที่สามารถสร้างรากให้โค้งขึ้นโผล่พน้ ผิวดิน เช่น รากของต้นโกงกางและ
ต้นลาพู
1.3 การแพร่ กบั การเปิ ดและปิ ดของปากใบ
เซลล์คุมเป็ นเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยูภ่ ายใน จึงเกิดการสังเคราะห์ดว้ ยแสงขึ้นในเวลากลางวัน
ทาให้ความเข้มข้นของสารภายในเซลล์คุมสู งกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ขา้ งเคียง น้ าจากเซลล์ขา้ งเคียง
จะแพร่ ผา่ นเข้ามาในเซลล์คุม เกิดแรงดันดันให้ส่วนผนังด้านนอกซึ่ งบางกว่าด้านในโป่ งออกทางด้านข้างและดึง
ผนังเซลล์ดา้ นในให้โค้งออกด้วย ทาให้ปากใบเปิ ด
ในเวลากลางคืนจะไม่เกิดการสังเคราะห์ดว้ ยแสงภายในเซลล์คุม ทาให้ความเข้มข้นของสารภายในเซลล์
คุมต่ากว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ขา้ งเคียง น้ าในเซลล์คุมจึงแพร่ ออกไปยังเซลล์ขา้ งเคียง เซลล์คุมจึงเหี่ ยว
ทาให้ปากใบปิ ด
การเปิ ดและปิ ดของปากใบมีความสาคัญต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของพืชเนื่ องจากก๊าซต่างๆ จะแพร่ ผา่ นเข้า
ออกทางปากใบเป็ นส่ วนใหญ่ โดยพืชจะดูดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากอากาศผ่านปากใบไปใช้ในการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง และพืชยังปล่อยก๊าซออกซิ เจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงออกสู่ บรรยากาศผ่านทางปาก
ใบด้วย

2. กระบวนการออสโมซิส
2.1 หลักการออสโมซิส
ออสโมซิส (osmosis) หมายถึง การแพร่ ของโมเลกุลของน้ าจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของน้ ามาก
(มีจานวนโมเลกุลของน้ ามาก) ไปยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของน้ าน้อย (มีจานวนโมเลกุลของน้ าน้อย)
โดยผ่านเยือ่ กั้นบางๆ ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นเยื่อเลือกผ่าน ( semi – permeable membrane )
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เยือ่ เลือกผ่าน คือ เยือ่ บางๆ ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้ แต่สารบางอย่างผ่านไม่ได้ ตัวอย่างเช่น
เยือ่ หุ ม้ เซลล์ที่ทาหน้าที่เป็ นเยือ่ เลือกผ่าน
2.2 ออสโมซิสในพืช
ออสโมซิ สเป็ นกระบวนการดูดน้ าที่พบมากที่สุดในพืชทัว่ ๆ ไป ในสภาวะปกติและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เนื่ องจากสารละลายในดินทัว่ ไปจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายในเซลล์รากทาให้เกิดกา
รออสโมซิ สขึ้น โดยน้ าในดินจะแพร่ เข้าสู่ เซลล์ราก ทาให้เซลล์รากที่รับน้ าจากดินเข้าไปมีความเข้มข้น
ของสารน้อยกว่าเซลล์รากที่อยูถ่ ดั ไป จึงเกิดการออสโมซิ สต่อไป น้ ามีการแพร่ ไปยังเซลล์ที่อยูถ่ ดั ไปเป็ นเช่นนี้
อย่างต่อเนื่ องกันไปเรื่ อยๆ จนถึงท่อลาเลียงน้ าที่เรี ยกว่า ไซเลม ( xylem ) ซึ่ งจะลาเลียงน้ าส่ งไปยัง
ส่ วนต่างๆ ของพืชต่อไป
2.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการดูดน้าของราก
1) ปริมาณนา้ ในดิน
ดินที่มีปริ มาณน้ ามาก จะทาให้สารละลายในดินมีความเข้มข้นต่ากว่าความเข้มข้นของสาร
ละลายในเซลล์ราก อัตราการดูดน้ าของรากจะมีค่าสู ง รากจึงดูดน้ าได้มาก
ในสภาพน้ าท่วมขัง ปริ มาณน้ าที่มากเกินไปจะทาให้รากพืชไม่ได้รับออกซิ เจน ถ้าอยูใ่ นสภาพ
นี้เป็ นเวลานานพืชก็จะตาย
2) ความเข้ มข้ นของสารละลายในดิน
ในดินที่มีปริ มาณแร่ ธาตุปริ มาณมาก จะทาให้ความเข้มข้นของสารละลายในดินสู งกว่าความ
เข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ราก น้ าในเซลล์รากจะแพร่ ออกจากรากไปสู่ ดิน เมื่อเกิดต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
พืชจะขาดน้ าและตายได้
3) อุณหภูมิของดิน
อุณหภูมิที่เหมาะต่อการดูดน้ าของพืชอยูร่ ะหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป
ปากใบจะปิ ดเพื่อลดการคายน้ า ทาให้การดูดน้ าลดลงตามไปด้วย เพราะการคายน้ าจะทาให้เกิดแรงดึงน้ าจากราก
ขึ้นไปสู่ ยอด คือ เมื่อมีการคายน้ าออก รากพืชก็จะดูดน้ าขึ้นมาทดแทนน้ าที่คายออกไป
4) การถ่ ายเทอากาศในดิน
ในดินที่อากาศถ่ายเทดี จะทาให้พืชได้รับก๊าซออกซิ เจนเพียงพอกับความต้องการ ทาให้
กระบวนการต่างๆ ดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี รวมทั้งการดูดน้ าของรากก็จะเกิดในอัตราที่สูงด้วย
ใบงานที่ 2.1 การทดลอง เรื่อง การแพร่ และการออสโมซิส
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอน พร้อมเติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์
1.คาถามก่อนการทดลอง ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.สมมติฐาน.................................................................................................................................................
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อุปกรณ์..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. วิธีการทดลอง
3.1.........................................................................................................................................................
3.2.........................................................................................................................................................
4. ตารางบันทึกผลการทดลอง
บีกเกอร์ ที่ สารที่หยดลงในบีกเกอร์
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
1.

2.

3.
5. อภิปรายผลการทดลอง................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6. สรุ ปผลการทดลอง.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. ปัจจัยทีค่ วบคุมการแพร่ ได้ แก่อะไรบ้ าง อย่างไร
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ใบงานที่ 2.2 การแพร่ และการออสโมซิส
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องและตอบคาถาม
1. เยือ่ บางๆ ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้ คืออะไร
ก. เยือ่ เฉพาะสาร
ข. เยือ่ บุผวิ
ค. เยือ่ ผิว
ง. เยือ่ เลือกผ่าน
2. การแพร่ ของสารผ่านเยือ่ บางๆ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างยกเว้นข้อใด
ก. ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารในบริ เวณ 2 แห่ง
ข. ขนาดอนุภาคของสาร
ค. เวลาที่ใช้ในการแพร่ ของสาร
ง. สมบัติการยอมให้สารผ่านของเยือ่ กั้น
3. ก๊าซออกซิ เจนผ่านเข้าออกเซลล์ขนรากโดยวิธีใด
ก. ออสโมซิส
ข. การแพร่
ค. การดูดกลืน
ง. การกระจาย
4. เครื่ องมือสาหรับวัดแรงดันออสโมติกของสารละลาย เรี ยกว่าอะไร
ก. ออสโมชัน
ข. ออสโมมิเตอร์
ค. เทอร์โมมิเตอร์
ง. ออสโมติก
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การแพร่ คือ การเคลื่อนที่ของสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริ เวณที่มี
ความเข้มข้นของสารน้อย
ข. สารที่มีอนุภาคเล็กจะแพร่ ได้ชา้ กว่าสารที่มีอนุภาคใหญ่
ค. อนุภาคไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ของสาร
ง. ถ้าลดอุณหภูมิลง การแพร่ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
6. ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ และการออสโมซิ ส
....................................................................................................................................................................
7. การดูดแร่ ธาตุจากดินเข้าสู่ ราก มีความแตกต่างจากการดูดน้ าเข้าสู่ รากพืชอย่างไร จงอธิ บาย
....................................................................................................................................................................
8. จากการทดลอง ทาไมวงสี ของสารจึงมีการแพร่ กระจายตัวกว้างขึ้น
....................................................................................................................................................................
9. จากการทดลองกระดาษเซลโลเฟนเปรี ยบได้กบั ส่ วนใดของพืช
....................................................................................................................................................................
10. สารที่แพร่ ได้จะอยูใ่ นสถานะใดได้บา้ ง
....................................................................................................................................................................
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2.2 การลาเลียงสารในพืช
ใบงานที่ 2.3 การทดลอง เรื่อง โครงสร้ างของระบบลาเลียง
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอน พร้อมเติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. คาถามก่อนการทดลอง

2. สมมติฐาน
3. อุปกรณ์

4. วิธีการทดลอง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. ผลการทดลอง

รู ปแสดงตาแหน่ งที่ ติดสี แดง
6. อภิปรายผลการทดลอง
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7. สรุ ปผลการทดลอง

ใบงานที่ 2.4 กระบวนการทางานของระบบลาเลียง
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. สิ่ งใดที่ถูกลาเลียงผ่านกลุ่มเซลล์ที่ทาหน้าที่เป็ นท่อลาเลียงอาหาร
2. พืชจะลาเลียงอาหารไปยังส่ วนต่างๆ โดยวิธีการใด
3. การแพร่ ของน้ าในดินสู่ ลาต้นจะต้องผ่านโครงสร้างใดของพืช
4. โครงสร้างใดของพืชที่ส่วนใหญ่มีการคายน้ าเกิดขึ้นมากที่สุด
5. ปากใบของพืชจะเปิ ดกว้างที่สุดในช่วงเวลาใด
6. การลาเลียงอาหารของพืชเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
7. รากของพืชชนิดใดบ้างที่ทาหน้าที่สะสมอาหาร (ตอบมา 3 ชนิด)
8. เพราะเหตุใด พืชจึงคายน้ า
9. โดยปกติการลาเลียงอาหารของพืชมีการเคลื่อนที่ในทิศทางอย่างไร

10. กระบวนการลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุในพืช มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
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2.3 การสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช (photosynthesis)
ใบความรู้ ที่ 2.2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสั งเคราะห์ ด้วยแสง

การสั งเคราะห์ ด้วยแสง (photosynthesis) เป็ นกระบวนการทางชีวเคมีที่สาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่ งทาให้พืช
สาหร่ าย และแบคทีเรี ยบางชนิดได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาปรุ งอาหารได้ จะว่าไปแล้วสิ่ งมีชีวิตแทบทั้งหมด
ล้วนอาศัยพลังงานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เพื่อความเติบโตของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นับ เป็ นความส าคัญยิ่ง ยวดส าหรั บ สิ่ ง มี ชี วิตในโลก นอกจากนี้ ย งั ก่ อให้เกิ ดการผลิ ต ออกซิ เจน ซึ่ งมี เป็ น
องค์ประกอบในสัดส่ วนที่มากของบรรยากาศโลกด้วย สิ่ งมีชีวิตที่สร้ างพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
ได้ เรี ยกว่า "phototrophs" ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมี ดังนี้
1. ความเข้ มของแสง ถ้ามีความเข้มของแสงมาก อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ อุณหภูมิ
กับความเข้มของแสง มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงร่ วมกัน คือ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ความ
เข้มของแสงน้อยจะไม่ทาให้อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
จนถึงขีดหนึ่ ง แล้วอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะลดต่ าลงตามอุณหภูมิและความเข้มของแสงที่เพิ่มขึ้นและยัง
ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของพืชอีกด้วย โดยปกติถา้ ไม่คิดถึงปั จจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ของพืชส่ วนใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในช่วง 0-35 °C หรื อ 0-40 °C ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ อัตรา
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเป็ นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์ควบคุ ม
และการทางานของเอนไซม์ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิ ดังนั้น เรื่ องของอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์กบั อัตราการสังเคราะห์
ด้วยแสง เรี ยกปฏิกิริยาเคมีที่มีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิวา่ ปฏิกิริยาเทอร์ โมเคมิคลั (Thermochemical)
ถ้าความเข้มของแสงน้อยมาก จนทาให้การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเกิดขึ้นน้อยกว่ากระบวนการหายใจ
น้ าตาลถูกใช้หมดไป พืชจะไม่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชไม่ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของ
แสงเท่านั้น แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความยาวคลื่น (คุณภาพ) ของแสง และช่วงเวลาที่ได้รับ เช่น ถ้าพืชได้รับแสงนานจะมี
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงดีข้ ึน แต่ถา้ พืชได้แสงที่มีความเข้มมากๆ ในเวลานานเกินไป จะทาให้กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงชะงัก หรื อหยุดลงได้ท้ งั นี้เพราะคลอโรฟิ ลล์ถูกกระตุน้ มากเกินไป ออกซิ เจนที่เกิดขึ้นแทนที่
จะออกสู่ บรรยากาศภายนอก พืชกลับนาไปออกซิ ไดส์ส่วนประกอบและสารอาหารต่างๆ ภายในเซลล์ รวมทั้ง
คลอโรฟิ ลล์ทาให้สีของคลอโรฟิ ลล์จางลง ประสิ ทธิภาพของคลอโรฟิ ลล์และเอนไซม์เสื่ อมลง ทาให้การสร้าง
น้ าตาลลดลง
2. ความเข้ มข้ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ ถ้าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึ้นจาก
ระดับปกติที่มีในอากาศ อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย จนถึงระดับหนึ่งถึงแม้วา่
ความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์จะสู งขึ้น แต่อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงไม่ได้สูงขึ้นตามไปด้วย และถ้าหากว่า
พืชได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นสู งกว่าระดับน้ าแล้วเป็ นเวลานานๆ จะมีผลทาให้อตั ราการสังเคราะห์
ด้วยแสงลดต่าลงได้ คาร์ บอนไดออกไซด์จะมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น
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ด้วย เช่น ความเข้มข้นสู งขึ้น แต่ความเข้มของแสงน้อย และอุณหภูมิของอากาศก็ต่า กรณี เช่นนี้ อตั ราการสังเคราะห์
ด้วยแสงจะลดต่าลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าคาร์ บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นสู งขึ้น ความเข้มของแสง
และอุณหภูมิของอากาศก็เพิ่มขึ้น กรณี เช่นนี้ อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงก็จะสู งขึ้น ตามไปด้วย นักชีววิทยาจึงมัก
เลี้ยงพืชบางชนิดไว้ในเรื อนกระจกที่แสงผ่านเข้าได้มากๆ แล้วให้คาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ้นเป็ นพิเศษ ซึ่งมีผลทาให้
พืชมีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเพิ่มมากขึ้น อาหาร เกิดมากขึ้น จึงเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ออกดอกออกผลเร็ ว
และออกดอกออกผลนอกฤดูกาลก็ได้
3. อุณหภูมิ เป็ นปั จจัยอย่างหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช โดยทัว่ ไปอัตราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 10-35 °C ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่านี้อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงจะลดต่าลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงที่อุณหภูมิสูงๆ ยังขึ้นอยูก่ บั เวลาอีกปั จจัยหนึ่ง
ด้วย กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิสูงคงที่ เช่น ที่ 40 °C อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
เพราะเอนไซม์ทางานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะ ถ้าสู งเกิน 40 °C เอนไซม์จะเสื่ อมสภาพทาให้การทางาน
ของเอนไซม์ชะงักลง ดังนั้นอุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์ต่อการสังเคราะห์แสงด้วย เรี ยกปฏิกิริยาเคมีที่มี
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิวา่ ปฏิกิริยาเทอร์ มอเคมิคอล (Thermochemical reaction)
4. ออกซิเจน ตามปกติในอากาศจะมีปริ มาณของออกซิเจน (O2) ประมาณ 25% ซึ่ งมักคงที่อยูแ่ ล้ว จึงไม่
ค่อยมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง แต่ถา้ ปริ มาณออกซิ เจนลดลงจะมีผลทาให้อตั ราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงสู งขึ้น
แต่ถา้ มีมากเกินไปจะทาให้เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของสารต่างๆ ภายในเซลล์ โดยเป็ นผลจากพลังงานแสง
(Photorespiration) รุ นแรงขึ้น การสังเคราะห์ดว้ ยแสงจึงลดลง
5. นา้ ถือเป็ นวัตถุดิบที่จาเป็ นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (แต่ตอ้ งการประมาณ 1% เท่านั้น
จึงไม่สาคัญมากนักเพราะพืชมีน้ าอยูภ่ ายในเซลล์อย่างเพียงพอ) อิทธิ พลของน้ ามีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ ด้วย
แสงทางอ้อม คือ ช่วยกระตุน้ การทางานของเอนไซม์
6. เกลือแร่ ธาตุแมกนีเซียม (Mg) , และไนโตรเจน (N) ของเกลือในดิน มีความสาคัญต่ออัตราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง เพราะธาตุดงั กล่าวเป็ นองค์ประกอบอยูใ่ นโมเลกุลของคลอโรฟิ ลล์ ดังนั้น ถ้าในดินขาดธาตุท้ งั
สอง พืชก็จะขาดคลอโรฟิ ลล์ ทาให้การสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลงด้วย นอกจากนี้ยงั พบว่าเหล็ก (Fe) จาเป็ นต่อการ
สร้างคลอโรฟิ ลล์และโปรตีนไซโตโครม (ตัวรับและถ่ายทอดอิเล็กตรอน) ถ้าไม่มีธาตุเหล็กในดินเพียงพอ
สังเคราะห์คลอโรฟิ ลล์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้และฟอสฟอรัสอีกด้วย
7. อายุของใบ ใบจะต้องไม่แก่หรื ออ่อนจนเกินไป ทั้งนี้เพราะในใบอ่อนคลอโรฟิ ลล์ยงั เจริ ญ
ไม่เต็มที่ ส่ วนใบที่แก่มากๆ คลอโรฟิ ลล์จะสลายตัวไปเป็ นจานวนมาก
กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของพืช ประกอบด้วยปฏิกิริยาเคมีหลายแบบ แต่อาจเขียนสรุ ปได้ดงั นี้
nCO2 + 2nH2O + พลังงานแสง → (CH2O) n + nO2 + nH2O
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น้ าตาลกลูโคส และ แป้ ง เป็ นผลผลิตขั้นต้นดังสมการดังต่อไปนี้ :
6CO2 + 12H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
ใบงานที่ 2.5 กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของพืช
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเติมคำตอบลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
กระบวนการ

ก๊าซ

ก๊าซ

1. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช โดยใช้แสง เรี ยกว่าอะไร
2. ต้นอ่อนของพืชจาเป็ นต้องสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงหรื อไม่ เพราะอะไร
3. อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์หรื อไม่
เพราะเหตุใด

ใบงานที่ 2.6 ก๊าซทีไ่ ด้ จากการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของพืช
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอน พร้อมเติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. คาถามก่อนการทดลอง
ก๊าซที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงคือก๊าซอะไร
2. สมมติฐาน
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3. อุปกรณ์

4. วิธีการทดลอง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. ผลการทดลอง

6. อภิปรายผลการทดลอง

7. สรุ ปผลการทดลอง

คาถามหลังการทดลอง
1. นักเรี ยนจะมีวธิ ี พิสูจน์อย่างไร ว่าก๊าซที่เกิดจากการทดลองเป็ นก๊าซออกซิ เจน

2. เพราะเหตุใด จึงต้องนาชุดทดลองไปตั้งไว้ในที่มีแสงแดด
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คาถามหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 2 กระบวนการในการดารงชีวติ ของพืช (ตอนที่ 1)
1. จงอธิ บายความแตกต่างของเนื้อเยื้อกับอวัยวะของพืช พร้อมทั้งวาดรู ปประกอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จงอธิ บายความสาคัญของอวัยวะดังต่อไปนี้
2.1 ราก...........................................................................................................................................................
2.2 ลาต้น.......................................................................................................................................................
2.3 ใบ............................................................................................................................................................
3. จงวาดรู ปและระบุชื่อของพืชของพืชที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
3.1 ลาต้นสะสมอาหาร.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.2 รากสะสมอาหาร.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.3 รากสร้างอาหาร..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. กระบวนการที่สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืชมีกี่กระบวนการ อะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
5. ส่ วนใดของพืชที่มีกระบวนการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์อยูต่ ลอดเวลา...........................................
.............................................................................................................................................................................
6. เมื่อเกิดการงอกของเมล็ด ต้นอ่อนในเมล็ดจะเกิดกระบวนการใดบ้าง.............................................................
............................................................................................................................................................................
7. ในการเจริ ญเติบโตของพืช กระบวนการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของเซลล์เพื่อทาหน้าที่เฉพาะจะเริ่ มต้นเมื่อใดและ
จะเกิดขึ้นที่บริ เวณใด...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
8. สิ่ งจาเป็ นในการเจริ ญเติบโตของพืชได้แก่อะไรบ้าง.......................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9. กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (photosynthesis) คืออะไร.............................................................................
.............................................................................................................................................................................
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10. การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชเกิดขึ้นในเซลล์มีลกั ษณะอย่างไร และส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณใดของพืช
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
11. สิ่ งที่จาเป็ นที่ทาให้เกิดกระบวนบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชคืออะไร.........................................
......................................................................................................................................................................
12. วัตถุดิบและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชคืออะไร.......................................
......................................................................................................................................................................
13. ระบบลาเลียงในพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อลาเลียงกี่ชนิด อะไรบ้าง...........................................................
......................................................................................................................................................................
14. น้ าและเกลือแร่ ถูกลาเลียงไปในต้นพืชได้โดยวิธีการใด.........................................................................
.....................................................................................................................................................................
15. จงเขียนแผนผังการลาเลียงน้ าและปุ๋ ยในต้นพืช หลังจากการรดน้ าและใส่ ปุ๋ยให้กบั ต้นพืช เป็ นเวลา 1 วันผ่าน
ไป.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
16. เพราะเห็นใดเมื่อใส่ ปุ๋ยให้แก่ตน้ พืชในปริ มาณมาก พืชจึงเหี่ ยวเฉา...........................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
17. เส้นใบของพืช คืออะไร...........................................................................................................................
18. จงเขียนคาตอบลงในภาพ กลุ่มเซลล์เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า-เกลือแร่ ของพืชใบเลียงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว
.........................

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

รู ปแสดงกลุ่มเซลล์ ท่อลาเลียงนา้

19. กลุ่มเซลล์เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ า-เกลือแร่ มีลกั ษณะอย่างไร...........................................................................
......................................................................................................................................................................
20. เพราะเหตุใดพืชจึงคายน้ า........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
1.

จงอธิบายหน้าที่ของส่ วนประกอบต่อไปนี้ของพืช
1.1 ราก มีหน้าที่...............................................................................................................................
1.2 ลาต้น มีหน้าที่...........................................................................................................................
1.3 ใบ มีหน้าที่...............................................................................................................................
2. การเจริ ญเติบโตของพืชประกอบด้วยกระบวนการใด........................................................................
..................................................................................................................................................................
3. เมล็ดของพืชมีประกอบที่สาคัญคือ...................................................................................................
4. ปั จจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช คือ ...........................................................................................
5. พืชสร้างอาหารจาก........................................ อาหารที่พืชสร้างคือ .................................................
6. ปัจจัยสาคัญในการสร้างอาหารของพืชคือ ........................................................................................
7. อาหารที่ตรวจพบในใบพืชคือ................... ตรวจสอบโดยใช้............................................................
8. พืชลาเลียงอาหารโดยการแพร่ ผา่ นกลุ่มเซลล์ท่อลาเลียงอาหารเรี ยกว่า .............................................
9. น้ าเข้าสู่ ตน้ พืชทางรากและลาเลียงไปยังส่ วนต่างๆ โดยวิธีการ..........................................................
.............................................................................................................................................................
10. เนื้อเยือ่ ลาเลียงน้ าและแร่ ธาตุมีชื่อเรี ยกว่า ...........................................................................................
11. การคายน้ าของพืชเกิดขึ้นที่.......................... และมีประโยชน์ต่อพืชคือ...................................................
12. พืชเก็บสะสมอาหารไว้ ที่ราก เช่น ..........................................................................................
ที่ลาต้น เช่น ..........................................................................................
ที่ใบ
เช่น ...........................................................................................
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ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิ การ. หนังสื อเรียนพืน้ ฐานชีววิทยา
สาหรับนักเรียนที่เน้ นวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา,
2553.
2. อินเตอร์ เน็ต (Internet)
1. http://weerasak.net/image/JJ.gif
2. www.dekmaihiso.web44.net/Neurons_I.html
3. www.student.nu.ac.th/u46410023/

