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แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  14101 ชัน้ประถมศึกษาปีที่  4  
สาระท่ี  :  1  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต                         หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  สิ่งมีชีวิต 

เร่ือง  ระบบการล าเลียงของพืช                                  เวลา  4   ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้  :  มาตรฐาน  ว 1.1  เข้าใจหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสมัพนัธ์ของ
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ  ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสมัพนัธ์กนั  มีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 
 

แนวความคิดหลัก 
 การล าเลียงน า้และแร่ธาตุ 
 พืชดดูน า้และแร่ธาตเุข้าทางขนราก  ซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมากบริเวณปลายรากแล้วถกูส่งผา่น 
ไปยงัเซลล์ตา่ง ๆ  ของรากเข้าสูท่อ่ล าเลียงน า้  (Xylem)  ในราก  และล าเลียงขึน้ไปตามทอ่ไซเลม 
ของล าต้น  ก่ิง  และใบ  โดยมีทิศทางการล าเลียงขึน้เท่านัน้  (    )     

การล าเลียงอาหาร 
อาหารท่ีพืชสร้างขึน้จากกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงจะถกูสง่ไปยงักลุม่เซลล์ท่ีท าหน้าท่ี

ล าเลียงอาหารโดยเฉพาะ  เรียกวา่  ทอ่ล าเลียงอาหาร  (Phloem)  โดยอาหารจะแพร่ออกจาก 
ทอ่ล าเลียงไปยงัเซลล์ตา่ง ๆ  โดยทิศทางการล าเลียงจะมีทัง้ขึน้และลง  (       )      

ตัวชีวั้ด 
ว 1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของท่อล าเลียงและปากใบของพืช 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  ด้านความรู้  

1.1 สงัเกตและอธิบายลกัษณะของขนรากในการท าหน้าท่ีดดูน า้และแร่ธาตไุด้  
1.2 ทดลอง  สืบค้นข้อมลูและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบการล าเลียง 

ของพืชได้ 
1.3 ทดลอง  และอธิบายความส าคญัของการคายน า้  วิธีการคายน า้  และปัจจยัท่ีมีผล 

ตอ่การคายน า้ของพืชได้  
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 2.  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
2.1 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการจ าแนก  

ทกัษะการทดลอง  และทกัษะการลงความเห็นข้อมลู 
2.2 กระบวนการท างานกลุม่  ได้แก่  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี  ความตัง้ใจ  ร่วมแสดง

ความคดิเห็น  และความร่วมมือในการท างาน 
3.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

คณุธรรม  จริยธรรม พฤตกิรรมบง่ชี ้

1.  ความสนใจใฝ่เรียนรู้ -  ชอบสืบเสาะหาความรู้ 
-  ชอบสนทนาซกัถามเพื่อให้ได้ความรู้ 
-  กระตือรือร้นในการปฏิบตัิกิจกรรม 
 

2.  ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ -  เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนแสดงเหตผุลและรับฟัง 
-  รับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
-  ร่วมปฏิบตัิกิจกรรมกบัผู้ อ่ืนได้ 

3.  มีความสขุในการสืบเสาะหาความรู้ -  สืบเสาะหาความรู้และปฏิบตักิิจกรรมอยา่งมีความสขุ 
-  มีความพอใจในการสืบเสาะหาความรู้ 
-  สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเตมิจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 

4. มีความซ่ือสตัย์ -  บนัทกึข้อมลูตามความเป็นจริง  
-  เสนอความจริงแม้ผลจะแตกตา่งจากผู้ อ่ืน 
-  ไมแ่อบอ้างผลงานผู้ อ่ืนวา่เป็นของตนเอง 

5. ความมีระเบียบวินยั -  ปฏิบตัตินตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสงัคม  
-  ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน ไมน่ าสิ่งของของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 
-   เป็นแบบอยา่งท่ีดีและแนะน าผู้ อ่ืนได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1.  ระบบการล าเลียงในพืช  
      1.1  การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร 
      1.2  การคายน า้ของพืช 
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

             การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร  (ชัว่โมงท่ี 1-2) 
ขัน้สร้างความสนใจ  (Engagement : E1) 
1.  นกัเรียนชมวีดีทศัน์ ระบบล าเลียงในพืช จาก   https://youtu.be/R5bhF-oOozQ 
2.   ครูใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนอยากเรียนรู้  เชน่ 

- ระบบล าเลียงในพืชมีหรือไม ่

- ระบบล าเลียงในพืชประกอบด้วยอะไรบ้าง 
- การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหารอยู่ในทอ่เดียวกนัหรือไม่ 
- ทอ่ล าเลียงในพืชมีลกัษณะอยา่งไร 

3. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านแอพพลิเคชัน่ keynote 
4. ครูแจ้งเร่ืองท่ีจะเรียน  และให้นกัเรียนรับชดุกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการสืบเสาะ 

หาความรู้สูก่ระบวนการคิดและฝึกปฏิบตัิ  กิจกรรมย่อย  เร่ือง  การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร   
            5.  นกัเรียนศกึษาค าชีแ้จง  จดุประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้  ด้านทกัษะ/กระบวนการ  ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม  และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา 
 

ขัน้ส ารวจและค้นหา  (Exploration : E2) 
1.   นกัเรียนแบง่กลุม่  กลุม่ละ  5 - 6  วางแผนการท างานแล้วมอบหมายหน้าท่ีให้สมาชิกทกุ 

คนรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
2.  นกัเรียนร่วมกนัศกึษาใบความรู้  เร่ือง  การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร 

ในประเดน็เก่ียวกบัความหมายของระบบล าเลียงในพืช  ทอ่ล าเลียงน า้  และท่อล าเลียงอาหาร   
โดยให้นกัเรียนระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัภายในกลุม่ของตนเอง 

3. นกัเรียนศกึษาความรู้เพิ่มเติม  https://www.youtube.com/watch?v=XI0x1qLHQwQ 
4.   นกัเรียนร่วมกนัศกึษาใบกิจกรรม  เร่ือง  สว่นของพืชท่ีใช้ในการล าเลียงน า้ 

และแร่ธาต ุ ให้เข้าใจร่วมกนัอภิปรายระดมความคิดและฝึกปฏิบตักิิจกรรมภายในกลุ่ม  บนัทึกผล 
การปฏิบตักิิจกรรม ร่วมกนัตอบค าถามหลงัปฏิบตักิิจกรรม  สรุปเป็นค าตอบของกลุม่แล้วบนัทึกค าตอบ
ลงในใบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง สว่นของพืชท่ีใช้ในการล าเลียงน า้และแร่ธาต ุ  
 

ขัน้อภปิรายและลงข้อสรุป  (Explanation : E3) 

1. ตวัแทนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม  เร่ือง  สว่นของพืชท่ีใช้ 
ในการล าเลียงน า้และแร่ธาต ุ  

2. นกัเรียนและครูร่วมกนัพิจารณาผลการท ากิจกรรม ข้อบกพร่องในการปฏิบตัิกิจกรรม  

https://youtu.be/R5bhF-oOozQ
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(ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง)  โดยครูแนะน าเพิ่มเตมิในสว่นท่ียงัไมส่มบรูณ์   
3. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบั ความหมายของระบบล าเลียงในพืช   

ทอ่ล าเลียงน า้  และท่อล าเลียงอาหาร  แล้วบนัทึกข้อมลูท่ีสมบรูณ์ลงในสมดุบนัทกึของตนเอง 
 

ขัน้ขยายความรู้  (Elaboration : E4) 
1. นกัเรียนเขียนประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาความหมายของระบบล าเลียงในพืช   

ทอ่ล าเลียงน า้และทอ่ล าเลียงอาหารลงในแอพพลิเคชัน่ Pages 
2. นกัเรียนชว่ยกนัหาแนวทางในการน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั    

และให้นกัเรียนบนัทึกลงในแอพพลิเคชัน่ keynote 

ขัน้ประเมินผล  (Evaluation : E5) 

1.   นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบั  ความหมายของระบบล าเลียงในพืช   
ทอ่ล าเลียงน า้  และท่อล าเลียงอาหาร  โดยการซกัถามเป็นรายบคุคล  
            2.  ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบออนไลน์ ในเว็บไซต์ true ปลกูปัญญา เร่ืองระบบล าเลียงในพืช  
                 http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12102 

การคายน า้ของพืช  (ชัว่โมงท่ี 3-4) 

ขัน้สร้างความสนใจ  (Engagement : E1)  
1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัการล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร จากกิจกรรม 

 เร่ือง  สว่นของพืชท่ีใช้ในการล าเลียงน า้และแร่ธาต ุ  
2.  นกัเรียนชมวีดีทศัน์ ในเว็บไซต ์https://www.youtube.com/watch?v=AE5BbLoxzCw 
3. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองความส าคญัของการคายน า้ของพืช  กลไกท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการคายน า้ของพืช และสว่นของพืชท่ีท าหน้าท่ีคายน า้ 
           4. นกัเรียนศกึษาค าชีแ้จง จดุประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้ ด้านทกัษะ/กระบวนการ                  
ด้านคณุธรรมจริยธรรม  และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา 
 

ขัน้ส ารวจและค้นหา  (Exploration : E2) 
1. นกัเรียนแบง่กลุม่  กลุม่ละ  5 - 6  คน  วางแผนการท างานแล้วมอบหมายหน้าท่ีให้สมาชิก 

ทกุคนรับผิดชอบอย่างชดัเจน  ร่วมกนัศกึษาบตัรภาระงาน 
2. นกัเรียนร่วมกนัศกึษาใบความรู้  เร่ือง  การคายน า้ของพืช  ในประเดน็เก่ียวกบั   

ปากใบกบัการคายน า้  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การคายน า้  ประโยชน์ของการคายน า้ของพืช  โดยให้นกัเรียน
ระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัภายในกลุม่ของตนเอง 

https://www.youtube.com/watch?v=AE5BbLoxzCw
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3. นกัเรียนร่วมกนัศกึษาใบกิจกรรม เร่ือง  การคายน า้ของพืช  ให้เข้าใจ 
ร่วมกนัอภิปรายระดมความคดิและฝึกปฏิบตักิิจกรรมภายในกลุม่  บนัทึกผลการปฏิบตักิิจกรรม   
ร่วมกนัตอบค าถามหลงัปฏิบตักิิจกรรม  สรุปเป็นค าตอบของกลุม่แล้วบนัทกึค าตอบลงใน 
ใบบนัทึกกิจกรรม เร่ือง  การคายน า้ของพืช   

 

ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation : E3) 

1.  ตวัแทนแตล่ะกลุม่ออกมาน าเสนอผลการท ากิจกรรม เร่ือง  การคายน า้ของพืช   
2. นกัเรียนและครูร่วมกนัพิจารณาผลการท ากิจกรรม   ข้อบกพร่องในการปฏิบตักิิจกรรม  

(ในกรณีท่ีพบข้อบกพร่อง)  โดยครูแนะน าเพิ่มเตมิในสว่นท่ียงัไมส่มบรูณ์   
3. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัการคายน า้ของพืช  ปากใบกบัการคายน า้   

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การคายน า้  และประโยชน์ของการคายน า้ของพืช  แล้วบนัทึกข้อมลูท่ีสมบรูณ์ใน
แอพพลิเคชัน่ Pages   

ขัน้ขยายความรู้  (Elaboration : E4) 
1. นกัเรียนเขียนประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาการคายน า้ของพืช ปากใบ 

กบัการคายน า้ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การคายน า้ และประโยชน์ของการคายน า้ของพืช ในแอพพลิเคชัน่ Pages   
            2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนในกลุม่วิเคราะห์ประสบการณ์  และให้นกัเรียนบนัทกึข้อมลู
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการการการคายน า้ของพืช  ปากใบกบัการคายน า้  ปัจจยัท่ีมีผล 
ตอ่การคายน า้  และประโยชน์ของการคายน า้ของพืชท่ีได้จากเพ่ือนในกลุม่เพิ่มเตมิลงในแอพพลิเคชัน่ 
Pages  
            3.  นกัเรียนชว่ยกนัหาแนวทางในการน าผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั    
และให้นกัเรียนบนัทึกลงในแอพพลิเคชัน่ Pages  
 

ขัน้ประเมินผล  (Evaluation : E5) 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัการคายน า้ของพืช  ปากใบกบัการคายน า้   
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การคายน า้  และประโยชน์ของการคายน า้ของพืช  โดยการซกัถามเป็นรายบคุคล 

2. นกัเรียนและครูร่วมอภิปรายสรุปเก่ียวกบัระบบล าเลียงในพืช  แล้วสรุปความคิด 
สร้างเป็นผงัมโนทศัน์ใน แอพพลิเคชัน่ keynote  

3. นกัเรียนฝึกท าข้อสอบเพิ่มเติม ในเว็บไซต์ 
     http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/9964 
4. นกัเรียนทกุคนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง  ระบบล าเลียงในพืช  จ านวน  10  ข้อ  

ใช้เวลา  10  นาที   
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ส่ือ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
1. ใบงาน  ใบความรู้  เว็บไซต ์
2. อปุกรณ์  ได้แก่  กล้องจลุทรรศน์  กระจกสไลด์  กระจกปิดสไลด์  เข็มเข่ีย  มีดโกน 

จานเพาะเชือ้  พูก่นั  ทิชช ู บีกเกอร์  หลอดหยด   กลอ่งพลาสตกิ  เชือก  ถงุพลาสตกิ    
เมล็ดถัว่  แวน่ขยาย  กระดาษด า  หมกึแดง 

3. ตวัอยา่งพืช  ได้แก่  ต้นกระสงั  ต้นเทียน  ก่ิงชบาหรือก่ิงไม้ชนิดอ่ืน   
4. I pad 
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การวัดและประเมินผล 
 

การประเมิน 
(สิง่ที่ต้องการวดั) 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์ 

การตดัสิน 

1. ด้านความรู้ 
(K) 

- ตรวจใบบนัทกึ
กิจกรรม 

-  ใบบนัทกึ
กิจกรรม 

- ตอบถกูให้คะแนนตามท่ี
ก าหนด ตอบผิดให้ 0 

- ผา่นเกณฑ์ 
6  คะแนน 

- ตรวจกระดาษ 
ค าตอบการ
ทดสอบหลงัเรียน 

- แบบทดสอบ       
หลงัเรียน 

- ตอบถกูให้ 1  คะแนน
ตอบผิดให้ 0 

- ผา่นเกณฑ์  
6  คะแนน 
 

2. ด้านทกัษะ/
กระบวนการ 
(P) 

 

- ประเมินทกัษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

- แบบประเมิน
ทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

- ระดบั 3 (10-12) = ดี
มาก 
- ระดบั 2 (7-9) = ดี 
- ระดบั 1 (4-6) = พอใช้ 
- ระดบั 0 (0-3) = ปรับปรุง 

- ผา่นเกณฑ์
ระดบั 2  ขึน้ไป 
(คะแนน7) 
 

- ประเมินการ
ปฏิบตังิานกลุม่ 
 

- แบบประเมินการ
ปฏิบตังิานกลุม่ 

- ระดบั 3 (13-15) = ดี
มาก 
- ระดบั 2 (10-12) = ดี 
- ระดบั 1 (6-9) = พอใช้ 
- ระดบั 0 (0-5) = ปรับปรุง 

- ผา่นเกณฑ์
ระดบั 2  ขึน้ไป 
(คะแนน10) 
 

3. ด้านคณุธรรม  
จริยธรรมและ
คณุลกัษณะ 

ท่ีพงึประสงค์  
(A) 

- ประเมิน
คณุธรรม 
จริยธรรมและ
คณุลกัษณะ 
ท่ีพงึประสงค์ 

- แบบประเมิน
คณุธรรม จริยธรรม
และคณุลกัษณะ 
ท่ีพงึประสงค์ 

- ระดบั 3 (13-15) = ดี
มาก 
- ระดบั 2 (10-12) = ดี 
- ระดบั 1 (6-9) = พอใช้ 
- ระดบั 0 (0-5) = ปรับปรุง 

- ผา่นเกณฑ์
ระดบั 2  ขึน้ไป 
(คะแนน10) 
 

 

1. ผู้ประเมิน   
1.1 ครูประเมินนกัเรียน   

1.2 นกัเรียนประเมินเพื่อน 

1.3 นกัเรียนประเมินตนเอง 
 
 



8 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
  

  
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 

ได้ท าการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ของ  นางวรรญา  วฒันรุ่ง  แล้วมีความคิดเห็นดงันี ้
1.  เป็นแผนการสอนท่ี 

  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
  ต้องปรับปรุง 

2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้น าเอากระบวนการเรียนรู้ 

    ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

    ท่ียงัไมเ่น้นนกัเรียนเป็นส าคญั ควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 
3.  เป็นแผนการสอนท่ี 

     น าไปใช้ได้จริง 

    ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ลงช่ือ ............................................ 
       (นายสริุนทร์  มัน่ประสงค์)  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลพิษณุโลก 
                                      วนัท่ี......เดือน..............พ.ศ..........   
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ใบความรู้  
เร่ือง  การล าเลียงน า้และการล าเลียงอาหาร 

 

ระบบการล าเลียงในพชื  หมายถึง  การขนสง่หรือการน าสิง่ตา่งๆ  ได้แก่  น า้  เกลอืแร่  อาหาร  และแก๊ส
ผา่นเนือ้เยื่อล าเลยีงไปยงัเซลล์ในสว่นตา่ง ๆ  ของพืช 

 ระบบล าเลยีงในพืชประกอบด้วยเนือ้เยื่อล าเลยีง   2  ชนิด  ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงรูปร่าง 

เพื่อท าหน้าที่ล าเลยีงน า้  เกลอืแร่  และอาหารโดยเฉพาะ  เนือ้เยื่อล าเลยีงประกอบด้วยเซลล์ที่มีลกัษณะเป็นหลอดเลก็ 
ๆ  อยูภ่ายในจ านวนมาก  เซลล์เหลา่นีท้ าหน้าที่น าของเหลวเคลือ่นขึน้ 

และลงไปใน  ล าต้น  ราก  และทกุสว่นของพชื  เนือ้เยื่อที่ท าหน้าทีล่ าเลยีงน า้และเกลอืแร่   

เรียกวา่  ไซเลม  (xylem)  เนือ้เยื่อที่ท าหน้าที่ล าเลยีงอาหารเรียกวา่  โฟลเอม  (phloem)   

 

ภาพแสดงการล าเลียงน ้าและอาหาร 
ทีม่า : หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต   

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ม.3  (สสวท.,  2548,  หน้า 55 ) 
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ท่อล าเลียงน า้  (Xylem) 

 

    น า้จากดินเข้าสูร่ากโดยกระบวนการออสโมซิสผา่นทาง
เซลล์ขนราก  สว่นเกลือแร่ในดนิเข้าสูร่ากได้โดยการแพร่ผ่านทาง
เซลล์ขนรากเชน่กนั  และในรากมีกลุม่เซลล์ท่ีเป็นเนือ้เย่ือท าหน้าท่ี
ล าเลียงน า้และเกลือแร่โดยเฉพาะเรียกวา่  ไซเลม  (Xylem)  หรือ
เนือ้เย่ือล าเลียงน า้และแร่ธาตเุม่ือน า้และแร่ธาตผุ่านเข้ามาในเซลล์
ขนรากแล้ว  จะแพร่ตอ่ไปยงัเซลล์ถดัไปเร่ือย ๆ  จนถึงเนือ้เย่ือ
ล าเลียงน า้และแร่ธาตซุึง่อยู่ด้านในของรากและยาวตอ่เน่ืองกนัไป
จากรากไปสูล่ าต้น  ก่ิง  ก้าน  และใบ   โดยมีทิศการล าเลียงขึน้
เทา่นัน้   (  )  จากนัน้น า้และแร่ธาตจุะแพร่จากเนือ้เย่ือล าเลียง
น า้และแร่ธาตไุปยงัเซลล์อ่ืน ๆ  ท่ีพืชต้องการตอ่ไป 
 

ภาพแสดงท่อล าเลียงน ้าในรากพืช 
        ทีม่า : 

http://www.acr.ac.th/acr/ACR_CAI/Junjira/Cell/Cell_files/frame.htm#slide0055.htm 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

ไซเลม ประกอบดว้ยกลุ่ม
เซลลท่ี์ตายแลว้  ท าหนา้ท่ี
ล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ  มีทิศ
การล าเลียงข้ึนเท่านั้น นะคะ 
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ภาพแสดงการล าเลียงน ้าและเกลือแร่ในดินของพืช 

ทีม่า : หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1 (วพ.,  2551,  หนา้ 34 ) 
 

 
 

ภาพล าตน้ตดัตามขวางและตามยาวแสดงเนื้อเยื่อล าเลียงน ้าและเนือ้เยื่อล าเลียงอาหาร 
ทีม่า : หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1เล่ม 2  (สสวท.,  2551,  หนา้ 82 ) 
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ท่อล าเลียงอาหาร  (phloem) 
   

 ท่อล าเลียงอาหาร  เป็นเนือ้เย่ือท่ีท าหน้าท่ีล าเลียงอาหารและสร้างความแข็งแรงให้แก่ 
ล าต้นพืช  อาหารท่ีพืชสร้างขึน้ด้วยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง  ได้แก่  น า้ตาลกลโูคส    
ซึง่จะถกูล าเลียงไปโดยกลุม่เซลล์ท าหน้าท่ีล าเลียงอาหารโดยเฉพาะ  เรียกวา่  โฟลเอม  (Phoem)  
หรือท่อล าเลียงอาหาร  การล าเลียงอาหารจะล าเลียงจากใบไปยงัสว่นสว่นตา่ง ๆ  ของพืชท่ีต้องการ
ใช้อาหารหรือเพ่ือน าไปเก็บสะสมยงัแหลง่สะสมอาหารจะเห็นได้ชดัเจน  เชน่  ผล  เมล็ด  ราก         
และล าต้น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1.  สว่นของผลท่ีสะสมอาหาร  เชน่  กล้วย  เงาะ  ล าไย  ขนนุ 

 2.  สว่นของเมล็ดท่ีสะสมอาหร  เชน่  ข้าว  ข้าวโพด  ละหุ่ง  ถัว่ตา่ง ๆ 

 3.  สวนของรากท่ีสะสมอาหาร  เชน่  ผกักาดหวั  มนัเทศ  แครอท 

 4.  สว่นของล าต้นท่ีสะสมอาหาร  เชน่  อ้อย   

 5.  สว่นของล าต้นใต้ดนิท่ีสะสมอาหาร  เชน่  เผือก  มนัฝร่ัง  แห้ว  หวัหอม 

ทิศทางการล าเลียงอาหารในทอ่โฟลเอมมีทัง้ขึน้และลง (  )  แตอ่ตัราการล าเลียง
อาหารในทอ่โฟลเอมจะช้ากวา่การล าเลียงน า้และแร่ธาตใุนทอ่ไซเลม 

 อาหารหรือน า้ตาลในพืชจะถกูพืชน าไปใช้ในกระบวนการหายใจ  โดยอาหารจะรวมกบัแก๊ส
ออกซิเจนท าให้เกิดพลงังาน  และคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน า้ออกมา  ซึง่พลงังานจะถกู
น าไปใช้ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตของพืช  เช่น  การเจริญเติบโต  การสร้างดอก  ใบ  
และผล 

 
 
 
 
 
  
   
 
 

โฟลเอม  ท าหน้าท่ีล าเลียง
อาหาร  มีทิศการล าเลียงขึน้
และลง  นะคะ 
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       เปรียบเทียบโครงสร้างของระบบล าเลียงในพืช 

 การจดัเรียงตวัของไซเลมและโฟลเอมในรากและล าต้นของพืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลีย้งคู ่    จะแตกตา่ง
กนั  ดงันี ้

พืชใบเลีย้งเดี่ยว  เป็นพืชทีม่ีใบเลีย้งในเมลด็เพียงใบเดียว  ลกัษณะของใบพืชมเีส้นใบขนานกนั  ล าต้นมี
ข้อและปล้อง  รากมีลกัษณะเป็นฝอย  ไมม่ีรากแก้ว   

     ราก     :  ระบบล าเลยีงของพืชใบเลีย้งเดีย่ว  ไซเลมจะเรียงตวัอยูร่อบพิธ  (pith)  

 ซึง่เป็นเนือ้เยื่ออยูต่รงกลางของราก  สว่นโฟลเอมแทรกอยูร่ะหวา่งไซเลม 

     ล าต้น  :  ระบบล าเลยีงในล าต้นของพืชใบเลีย้งเดีย่ว  ไซเลมและโฟลเอมจะอยูร่วมกนัเรียงตวักระจดั
กระจายทัว่ล าต้น  

ตัวอย่างพืชใบเลีย้งเดี่ยว  เช่น  ข้าว  หญ้า  อ้อย  มะพร้าว  ปาล์ม 

 

ภาพแสดงภาคตดัขวางของรากพืชใบเลีย้งเดีย่ว 

ทีม่า : หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1 (วพ.,  2551,  หนา้ 39 ) 

 

ภาพแสดงภาคตดัขวางของล าตน้พืชใบเลีย้งเดีย่ว 

ทีม่า : หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1 (วพ.,  2551,  หนา้ 39 ) 
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พืชใบเลีย้งคู่  เป็นพืชที่มใีบเลีย้งในเมลด็  2  ใบ  ลกัษณะของเส้นใบเป็นร่างแห  มีรากแก้ว     ล าต้นไมม่ีข้อ
และปล้อง   

      ราก     :  ระบบล าเลยีงของพชืใบเลีย้งคู ่ ไซเลมจะเรียงตวัเป็นแฉก  2 - 5  แฉก  ออกมา 

จากกึ่งกลางราก  สว่นโฟลเอมแทรกอยูร่ะหวา่งแฉกไซเลม 

     ล าต้น  :  ระบบล าเลยีงในล าต้นของพืชใบเลีย้งคู ่ ไซเลมและโฟลเอมจะรวมตวัอยูด้่วยกนั  เรียงตวัเป็น
ระเบียบ  เป็นวงรอบล าต้น  โดยโฟลเอมจะอยูด้่านนอก  ไซเลมอยูด้่านใน  มเีนือ้เยื่อแคมเบียม  (cambium)  แทรกตวัอยู่
ตรงกลางระหวา่งไซเลมและโฟลเอม 

 ตัวอย่างพืชใบเลีย้งคู่  เช่น  ต้นมะยม  ต้นยาง  ต้นมะมว่ง   ต้นเทียน  ผกักระสงั 

 

 
 

ภาพแสดงภาคตดัขวางของรากพืชใบเลีย้งคู่ 

ทีม่า : http://www.acr.ac.th/acr/ACR_CAI/Junjira/Cell/Cell_files/frame.htm#slide0055.htm 
   

 
 

ภาพแสดงภาคตดัขวางของล าตน้พืชใบเลีย้งคู่ 

ที่มา : http://www.acr.ac.th/acr/ACR_CAI/Junjira/Cell/Cell_files/frame.htm#slide0055.htm 
 
 

http://www.acr.ac.th/acr/ACR_CAI/Junjira/Cell/Cell_files/frame.htm#slide0055.htm
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เข้าใจแล้ว.....  
ปฏิบัติเลยดีกว่า 

 

  ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง  ส่วนของพชืที่ใช้ในการล าเลียงน า้และแร่ธาตุ 
   

   
   

จุดประสงค์การเรียนรู้  เม่ือท ากิจกรรมนีแ้ล้ว  นกัเรียนสามารถ 
  ทดลอง  สืบค้นข้อมลูและอธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียง 

  ของพืชได้  
 
 

 
ค าชีแ้จง 

 

 ให้นกัเรียนศกึษาบตัรกิจกรรมฝึกปฏิบตัจินเข้าใจ  สง่ตวัแทนมารับอปุกรณ์ท่ีคณุครู   
ร่วมกนัปฏิบตักิิจกรรมบนัทกึผลและสรุป  และออกมาน าเสนอผลการปฏิบตัิ 
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วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
ล าดับ
ที่ 

รายการ ภาพอุปกรณ์ จ านวน/กลุ่ม 

1. ต้นเทียน,  ต้นผกักระสงั,  ต้นขึน้ฉ่าย  
 

2  ต้น 

2. กล้องจลุทรรศน์ 

 

1  ตวั 

3. บีกเกอร์ขนาด  250  cm3 
 

3  ใบ 

4. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
 

2  ชดุ 

5. หลอดหยด 

 

1  อนั 

6. ใบมีดโกน  1  ด้าม 

7. น า้หมกึแดง 
 

5 cm3 

8. น า้ 
 

150  cm3 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติ 

 
1. เขียนช่ือสมาชิกกลุม่และหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2.  ทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัปฏิบตัิกิจกรรมการทดลอง  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการหุม้ก่ิงชบาดว้ยถงุพลาสติก 
 

2.1 น าก่ิงชบาหรือพูร่ะหงมา  2  ก่ิง  น ามาปักแชน่ า้ไว้ในกล่องพลาสตกิเบอร์  3 
2.2 เดด็ใบออกจากก่ิงท่ี  1  จนหมด  แล้วน าถงุพลาสตกิมาคลมุก่ิงท่ี  1  และ 

ก่ิงท่ี  2  ใช้เชือกผกูรวบปากถงุพลาสตกิบริเวณโคนก่ิงให้แนน่ 
2.3 น าก่ิงทัง้  2  ตัง้ไว้กลางแดดประมาณ  10-15  นาที  สงัเกตบนัทกึผล 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในถงุพลาสติก   
2.4 หลงัจากบนัทึกเสร็จแล้วให้นกัเรียนตอบค าถาม 

3.  ให้นกัเรียนร่วมสรุปผลการทดลองบนัทกึผลลงในบตัรบนัทกึกิจกรรมท่ี  5.3   
เร่ือง  การคายน า้ของพืช  และสง่ตวัแทนน าเสนอรายงาน 

4.  ประธานกลุม่เก็บรวบรวมแบบบนัทกึกิจกรรม  ชดุกิจกรรม  สง่คณุครู 
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ใบบันทกึกิจกรรมที่  1 
          เร่ือง  ส่วนของพชืที่ใช้ในการล าเลียงน า้และแร่ธาตุ 
 

 
 
 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่..................... 
 

 1.    ................................................................. เลขท่ี............... ประธาน 
2.    ................................................................. เลขท่ี...............  
3.    ................................................................. เลขท่ี...............  
4.    ................................................................. เลขท่ี...............  
5.    ................................................................. เลขท่ี...............  
6.    ................................................................. เลขท่ี............... เลขานกุาร 

 
 

 
ปฏิบัตกิิจกรรมเม่ือ 
 

 วนั................................ท่ี....................เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 
 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 

 
 
 

คะแนนที่ได้ 

วตัถุประสงค ์
(2) 

 

บนัทึกผล (2)  

ตอบค าถาม 
(3) 

 

สรุป (3)  

รวม (10)  

 

 

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

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

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

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

.... 



19 
 

 
บันทกึผล 

 

ชนิด ภาพวาด ลักษณะ 

ล าต้นตามขวาง   

ล าต้นตามยาว   

 

 

ค าถามหลังกิจกรรม 

 

1.  เม่ือแชต้่นพืชในน า้หมึกสีแดงเป็นเวลา  30  นาที  จะสงัเกตเห็นอะไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
2.  จากผลการท ากิจกรรมกลุม่หรือหย่อมสีแดงรอบ ๆ  ล าต้นตดัตามขวางคืออะไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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3.  จากการสงัเกตภาพตดัตามยาวของล าต้น  กลุม่เซลล์ท่ีท าหน้าท่ีล าเลียงน า้และแร่ธาตขุองพืชมี
ลกัษณะอย่างไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
4.  อนภุาคของหมึกสีแดงเข้าสูร่ากและเคล่ือนท่ีไปสูส่ว่นบนของล าต้นได้อย่างไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
5.  ถ้าแช่ต้นพืชในน า้หมกึสีแดงเป็นเวลาหลายชัว่โมงจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................  
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ใบความรู้ 
                       เร่ือง  การคายน า้ของพชื 

 

   
 

ภาพถ่ายการคายน ้าของพืช 

       ทีม่า : วรรญา  วฒันรุ่ง  (2551) 

 

การคายน า้ของพืช 

 

 พืชสญูเสยีน า้ไปโดยการคายน า้  (transpiration)  สูบ่รรยากาศในรูปของไอน า้ผา่นทาง 

ปากใบเป็นสว่นใหญ่  และทางผิวใบเพยีงเลก็น้อยเพราะมีสารคิวทินเคลอืบอยูเ่ป็นการป้องกนั 

การสญูเสยีน า้ 

 

ปากใบและการคายน า้ของพืช  

  ในบางครัง้ท่ีอากาศมีความชืน้สมัพทัธ์สงู น า้จะระเหยเป็นไอสูบ่รรยากาศได้น้อยลง ท าให้
การคายน า้ลดลง แตแ่รงดนัน า้ในต้นพืชยงัสงูอยู ่จงึสามารถพบหยดน า้ท่ีบริเวณกลุม่รูเปิดท่ีผิวใบ   
ซึง่เรียกวา่  ไฮดาโทด  (hydathode)  มกัพบอยูใ่กล้ปลายใบหรือขอบใบตรงต าแหนง่ของปลายทอ่
ล าเลียง การคายน า้ในลกัษณะนีเ้รียกวา่  กตัเตชนั  (guttation)  ท าให้พืชสามารถดดูน า้ทางรากเข้า
ไปใช้ได้ พบทัง้ในพืชใบเลีย้งเดี่ยวและใบเลีย้งคู่   
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ภาพถ่ายแสดงการคายน ้าในรูปของหยดน ้า  (guttation)   

ทีม่า : วรรญา  วฒันรุ่ง   
 

 กตัเตชนั (guttation)  เป็นการเสียน า้ในรูปของหยดน า้ของพืช  ซึง่เกิดในกรณีท่ีในอากาศ
อ่ิมตวัด้วยน า้  มีความชืน้สงู  การคายน า้เกิดขึน้ได้น้อย  แตก่ารดดูน า้ของรากยงัเป็นปกตเิกิดขึน้  
โดยน า้ถกูดนัผา่นไซเลมเข้าสูเ่ทรคีดท่ีเล็กท่ีสดุในใบแล้วถกูดนัออกไปสูก่ลุม่เซลล์พาเรนไคมา                
ท่ีเรียกอีพิเทม  (epithem)  เข้าสูช่อ่งวา่งท่ีสะสมน า้ได้  (water  cavity)  แล้วจงึออกจากใบทาง             
รูเปิด   ท่ีเรียกไฮดาโทด  (hydathode)  ของเหลวท่ีถกูขบัออกทางไฮดาโทดมีองค์ประกอบตา่งกนั  
ตัง้แต ่เป็นน า้บริสทุธ์ิจนมีสารละลายท่ีเป็นแร่ธาตแุละน า้ตาลปนออกมา  เม่ือน า้ระเหยไปหมด
สารละลายเหลา่นีจ้ะตกค้างอยูท่ี่ใบซึง่เป็นผลเสียตอ่พืช  โดยสารละลายท่ีเกิดจากกตัเตชนัจะ
สง่เสริมการงอกของสปอร์ราท่ีเป็นเชือ้ก่อโรคของพืชชนิดนัน้  และท าให้เกิดสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ท าให้แบคทีเรียและราท่ีก่อโรคเข้าท าลายพืช  

 พืชนอกจากจะสญูเสียน า้โดยการระเหยเป็นไอออกมาทางปากใบแล้วพืชยงัสามารถ
สญูเสียน า้เป็นไอน า้ออกมาทางเลนทิเซล  (lenticle)  ซึง่เป็นรอยแตกท่ีผิวของล าต้นได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
      

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸™à¹‰à¸³
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¹
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸žà¸²à¹€à¸£à¸™à¹
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸™à¹‰à¸³à¸•à¸²à¸¥
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸£à¸²
http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸šà¸
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การปิดเปิดปากใบกับการคายน า้            
 

 ปากใบเปิดเม่ือเซลล์คมุเตง่และปิดเม่ือเซลล์คมุสญูเสียความเตง่ เซลล์คมุเตง่จะสญูเสีย 
ความเตง่ได้โดยท่ี  ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ก าหนดความเตง่ของเซลล์คมุ เม่ือมี
แสงปริมาณโพแทสเซียมไอออนในเซลล์คมุเพิ่มขึน้  ท าให้ความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึน้                
น า้จากเซลล์ข้างเคียงจงึแพร่เข้าสูเ่ซลล์คมุ  ท าให้เซลล์เตง่มากขึน้และเปล่ียนรูปไปท าให้ปากใบเปิด   
ในทางตรงกนัข้ามการลดปริมาณโพแทสเซียมไอออนในเซลล์คมุ ท าให้ความเข้มข้นของสารละลาย
ภายในเซลล์คมุลดลง  น า้จะแพร่ออกจากเซลล์คมุท าให้เซลล์คมุเปล่ียนรูปไปเป็นผลให้ปากใบปิด 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคายน า้ 

 การคายน า้ของพืชจะเกิดขึน้ได้มากหรือน้อยขึน้อยูก่บัปัจจยัตอ่ไปนี  ้
 1.   แสงแดด  ถ้าความเข้มของแดดมาก   หรือแสงแดดจ้า  พืชจะมีการสงัเคราะห์ด้วย
แสง ได้ดีปากใบจะเปิดกว้าง  ท าให้พืชคายน า้ได้มาก 
 2.  อุณหภูมิ  ถ้าอณุหภมูิสงู  พืชจะคายน า้ออกมามาก  เพ่ือระบายความร้อนออกจากล า
ต้น 
        3.  ความชืน้ ถ้าความชืน้ในอากาศลดลงปริมาณน า้ในใบและในอากาศแตกตา่งกนัมาก
ขึน้ จงึท าให้ไอน า้แพร่ออกจากปากใบมากขึน้ เกิดการคายน า้เพิ่มมากขึน้ 
       4.  ลม  จะชว่ยพดัพาไอน า้ให้เคล่ือนท่ี  ท าให้พืชคายน า้ได้ดียิ่งขึน้   แตถ้่าลมพดัแรง
เกินไปปากใบก็จะปิด 

 5.  ความกดดันของอากาศ  อากาศท่ีมีความกดดนัต ่า  ความหนาแนน่ของอากาศจะ
น้อย   น า้จงึระเหยออกจากต้นพืชได้ง่าย  ท าให้อตัราการคายน า้สงู 

 6.  ความชืน้ของอากาศ  ถ้าในอากาศมีความชืน้ต ่า  พืชจะคายน า้ได้มาก  และถ้า
อากาศ 

มีความชืน้สงูพืชจะคายน า้ได้น้อย 

      7.  สภาพน า้ในดิน การเปิดปิดของปากใบมีความสมัพนัธ์กบัสภาพของน า้ในดนิ
มากกวา่สภาพของน า้ในใบพืช เม่ือดนิมีน า้น้อยลงและพืชเร่ิมขาดแคลนน า้ พืชจะสงัเคราะห์กรด
แอบไซซิก (abscisic  acid) หรือ ABA มีผลท าให้ปากใบปิดการคายน า้จงึลดลง 

 

 



24 
 

       8.  ความเข้มของแสง  ขณะท่ีพืชได้รับน า้อยา่งเพียงพอ  ปากใบจะเปิดมากเม่ือความ
เข้มแสงสงูขึน้ และปากใบจะเปิดน้อยลงเม่ือความเข้มของแสงลดลง  เน่ืองจากความเข้มของแสง
เก่ียวข้องกบัอตัราการสงัเคราะห์ด้วยแสงซึง่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์  น า้ตาล  ไอออนและสารอินทรีย์บางชนิดท่ีอยูใ่นเซลล์คมุ  ดงันัน้  เม่ือความ
เข้มของแสงมากขึน้ จะเป็นผลให้การคายน า้ในใบมาก  แตใ่นบางกรณีถึงแม้ความเข้มของแสงมาก     
แตน่ า้ในดนิน้อย  พืชเร่ิมขาดน า้  ปากใบจะปิด 

       พืชบางชนิดยงัมีการปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพในการดดูน า้  โดยมีรากแผ่
ขยาย   เป็นบริเวณกว้างหรือมีรากหยัง่ลกึลงไปในดนิ  เช่น  หญ้าแฝก  พืชบางชนิดล าต้นและใบ
อวบน า้ เพ่ือสะสมน า้  มีขนปกคลมุปากใบจ านวนมาก  มีควิทินหนาท่ีผิวใบ  รูปร่างของใบมีขนาด
เล็กลงหรือเปล่ียนไปเป็นหนาม เชน่ต้นกระบองเพชร  บางชนิดมีโครงสร้างท่ีชว่ยลดการคายน า้  
เชน่   ปากใบอยู่ต ่ากวา่ระดบัผิวใบ ได้แก่  ปากใบของต้นย่ีโถ 

 

ประโยชน์ของการคายน า้ของพืช 
 

 การคายน า้ของพืชมีประโยชน์หลายประการดงันี ้
 1.  ชว่ยลดอณุหภมูิท่ีใบและล าต้นของพืช 
 2.  ชว่ยให้รากดดูน า้และเกลือแร่ได้มากขึน้ 
 3.  ชว่ยในการล าเลียงน า้ในต้น 
 4.  ชว่ยก าจดัน า้ท่ีเกินความต้องการของล าต้น 
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เข้าใจแล้ว.....  
ปฏิบัติเลยดีกว่า 

           ใบกิจกรรมที่ 2 
                      เร่ือง  การคายน า้ของพชื 

   
   

   
จุดประสงค์การเรียนรู้  เม่ือท ากิจกรรมนีแ้ล้ว  นกัเรียนสามารถ 

  ทดลอง  และอธิบายความส าคญัของการคายน า้  วิธีการคายน า้         
และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การคายน า้ของพืชได้ 

 
 
 
ค าชีแ้จง 

 

 ให้นกัเรียนศกึษาบตัรกิจกรรมฝึกปฏิบตัจินเข้าใจ  สง่ตวัแทนมารับอปุกรณ์ท่ีคณุครู   
ร่วมกนัปฏิบตักิิจกรรมบนัทกึผลและสรุป  และออกมาน าเสนอผลการปฏิบตัิ 
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วัสดุอุปกรณ์ 
 
ล าดับ
ที่ 

รายการ ภาพอุปกรณ์ จ านวน/กลุ่ม 

1. ก่ิงชบาหรือพูร่ะหง  ยาว   1  ฟตุ 
 

2  ก่ิง 

2. ถงุพลาสตกิใส  ขนาด  20  ×  30  cm 
 

2  ใบ 

3. เชือกยาว  25  cm 
 

2  เส้น 

4. กลอ่งพลาสติกเบอร์  3 

 

1  ใบ 

5. น า้   
 

500  cm3 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติ 
 

1.  เขียนช่ือสมาชิกกลุม่และหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2.  ทกุคนในกลุม่ชว่ยกนัปฏิบตัิกิจกรรมการทดลอง  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการหุม้ก่ิงชบาดว้ยถงุพลาสติก 
 

2.5 น าก่ิงชบาหรือพูร่ะหงมา  2  ก่ิง  น ามาปักแชน่ า้ไว้ในกล่องพลาสตกิเบอร์  3 
2.6 เดด็ใบออกจากก่ิงท่ี  1  จนหมด  แล้วน าถงุพลาสตกิมาคลมุก่ิงท่ี  1  และ 

ก่ิงท่ี  2  ใช้เชือกผกูรวบปากถงุพลาสตกิบริเวณโคนก่ิงให้แนน่ 
2.7 น าก่ิงทัง้  2  ตัง้ไว้กลางแดดประมาณ  10-15  นาที  สงัเกตบนัทกึผล 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในถงุพลาสติก   
2.8 หลงัจากบนัทึกเสร็จแล้วให้นกัเรียนตอบค าถาม 

3.  ให้นกัเรียนร่วมสรุปผลการทดลองบนัทกึผลลงในบตัรบนัทกึกิจกรรมท่ี  5.3   
เร่ือง  การคายน า้ของพืช  และสง่ตวัแทนน าเสนอรายงาน 

4.  ประธานกลุม่เก็บรวบรวมแบบบนัทกึกิจกรรม  ชดุกิจกรรม  สง่คณุครู 
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ใบบันทกึกิจกรรมที่ 2 
    เร่ือง  การคายน า้ของพืช 

 
 

 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มที่..................... 
 

 1.    ................................................................. เลขท่ี............... ประธาน 
2.    ................................................................. เลขท่ี...............  
3.    ................................................................. เลขท่ี...............  
4.    ................................................................. เลขท่ี...............  
5.    ................................................................. เลขท่ี...............  
6.    ................................................................. เลขท่ี............... เลขานกุาร 

 
 

 
ปฏิบัตกิิจกรรมเม่ือ 
 

 วนั................................ท่ี....................เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 
 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 

 
 
 

คะแนนที่ได้ 

วตัถุประสงค ์
(2) 

 

บนัทึกผล (2)  

ตอบค าถาม 
(3) 

 

สรุป (3)  

รวม (10)  

 

 

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

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

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

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

.... 
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บันทกึผล 
 
ลักษณะของกิ่งที่ใช้ในการทดลอง สิ่งที่สังเกตได้ภายในถุงพลาสติก 

 

ก่ิงชบาที่ไมไ่ด้เดด็ใบออก 

 

 

 

 

ก่ิงชบาที่เดด็ใบออกหมด 

 

 

 

 

 

ค าถามหลังกิจกรรม 

 

1.  สิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในถงุพลาสติกทัง้สองเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
     ตอบ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
2.  จากผลการท ากิจกรรม  การคายน า้ของพืชจะเกิดขึน้ท่ีบริเวณใดเป็นสว่นใหญ่ 
     ตอบ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
3.  ก่ิงไม้ท่ีไมมี่ใบมีการคายน า้หรือไม ่ ทราบได้อย่างไร 
     ตอบ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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4.  เพราะเหตใุดในการท ากิจกรรมจงึต้องน าก่ิงไม้ทัง้สองไปตัง้ไว้กลางแดด 
     ตอบ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
5.  ถ้าไมใ่สน่ า้ลงไปในขวดท่ีแชก่ิ่งไม้ทัง้สองจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรภายในถงุพลาสตกิ
เพราะเหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 
     ตอบ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
 

 
สรุปผลการท ากิจกรรม 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                 ชุดที่  5  ระบบการล าเลียงในพืช 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
                 เร่ือง  ระบบการล าเลียงในพืช 

   
   

ค าชีแ้จง   จงเลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวแล้วท าเคร่ืองหมาย    ลงในชอ่งท่ีตรงกบัข้อ 
  ท่ีเลือกในกระดาษค าตอบ  จ านวน  10  ข้อ  เวลา  10  นาที 
 

1. ข้อใดคือหน้าท่ีของขนราก  (Root  Hair) 
ก. หายใจ 
ข. ยดึล าต้น 
ค. สงัเคราะห์แสง 
ง. ดดูน า้และแร่ธาต ุ

2. ทอ่ล าเลียงน า้และแร่ธาตขุองพืช  คือข้อใด 
ก. ไซเลม 
ข. โฟลเอม 
ค. แคมเบียม 
ง. ซีพทิวเมมเบอร์ 

3. พืชในข้อใดมีท่อล าเลียงน า้และทอ่ล าเลียงอาหารไม่เป็นระเบียบ 
ก. มะยม 
ข. มะขาม 
ค. มะนาว 
ง. มะพร้าว  

4. พืชในข้อใดมีท่อล าเลียงน า้และทอ่ล าเลียงอาหารเป็นระเบียบ 
ก. อ้อย 
ข. ข้าว 
ค. ส้มโอ 
ง. ข้าวโพด 
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5. การคายน า้ในรูปไอน า้เกิดขึน้ท่ีสว่นใดของพืชมากท่ีสดุ 
ก. ล าต้น   ข. ใบ 
ค. ยอดอ่อน   ง. รากออ่น 

6. เม่ือท าการขดุย้ายต้นไม้ไปปลกูในท่ีใหมจ่ะต้องมีการตดัใบออกบางสว่น  เพ่ือเหตผุลใด 
ก. เพ่ือความสวยงาม 
ข. เพ่ือลดการคายน า้ 
ค. ลดน า้หนกัของล าต้น 
ง. เพ่ือความสะดวกในการขนย้าย 

7. พืชท่ีอยูใ่นทะเลทรายมีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในทะเลทรายดงัข้อใด 
ก.   ล าต้นเล็ก 
ข.   สะสมอาหารท่ีราก 
ค. มีปากใบจ านวนมาก 
ง. เปล่ียนใบเป็นหนาม 

8. พืชบางชนิดมีการผลดัใบในฤดหูนาวเน่ืองจากเหตผุลใด 
ก. ลดการคายน า้ให้น้อยลง 
ข. ลดการหายใจให้น้อยลง 
ค. ลดการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
ง. ลดการท างานให้น้อยลงเพราะชว่งเวลากลางวนัสัน้ลง 

9. การคายน า้ของพืชออกมาเป็นหยดน า้เรียกวา่อะไร 
ก. กตัเตชนั 
ข. ไฮเดรชนั 
ค. อิมบบิชินั 
ง. ทรานสไพเรชนั 

10. ข้อใดไม่ใช่ผลท่ีเกิดจากการคายน า้ 
ก. การล าเลียงแร่ธาตขุึน้สูล่ าต้น 
ข. การล าเลียงน า้จากรากสูล่ าต้น 
ค. การระบายความร้อนออกจากต้น 
ง. การล าเลียงอาหารจากใบขึน้สูล่ าต้น 

 
 



33 
 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ 
เกณฑ์การประเมินบัตรบันทึกกิจกรรม 

 
 

องค์ประกอบ 
ในการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ
คะแนน 

1.  การก าหนด
วตัถุประสงค ์
 

  ก าหนดวตัถุประสงคไ์ดถู้กตอ้งตรงประเด็น 2 
ก าหนดวตัถุประสงคไ์ดถู้กตอ้งตรงประเด็นบางส่วน 1 
ก าหนดวตัถุประสงคไ์ม่ถูกตอ้ง 0 

2.  การบนัทึกผล   บนัทึกผลการท ากิจกรรมไดล้ะเอียดถูกตอ้งสมบูรณ์ 2 
  บนัทึกผลการท ากิจกรรมไดล้ะเอียดถูกตอ้งสมบูรณ์

บางส่วน 
1 

  บนัทึกผลการท ากิจกรรมไดไ้ม่ถูกตอ้ง 0 
3.  การตอบค าถาม   ตอบค าถามถูกตอ้ง  5  ขอ้ 3 

  ตอบค าถามถูกตอ้ง  3-4  ขอ้ 2 
  ตอบค าถามถูกตอ้ง  1-2  ขอ้ 1 
  ตอบค าถามผดิหมดทุกขอ้ 0 

4.  การสรุป   สรุปผลไดค้รอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจนดี
มาก 

3 

  สรุปผลไดค้รอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจนดี 2 
  สรุปผลไดค้รอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคไ์ดช้ดัเจน 
พอใช ้

1 

  สรุปผลไดไ้ม่ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคแ์ละไม ่
ชดัเจน 

0 

 
เกณฑ์การตัดสิน  
   ผา่น  (ผ) คะแนนรวมตั้งแต่  6  คะแนนข้ึนไป   
   ไม่ผา่น  (มผ) คะแนนรวมนอ้ยกวา่  6  คะแนน   
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เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การพจิารณา 
   ระดบั  3  ดีมาก ช่วงคะแนน  10 – 12  คะแนน 
   ระดบั  2 ดี ช่วงคะแนน    7 – 9 คะแนน 
   ระดบั  1   พอใช ้ ช่วงคะแนน    4 – 6  คะแนน 
   ระดบั  0   ปรับปรุง ช่วงคะแนน    0 – 3  คะแนน 
เกณฑ์การตัดสิน  
   ผา่น  (ผ) คะแนนรวมตั้งแต่  7  คะแนนข้ึนไป   
   ไม่ผา่น  (มผ) คะแนนรวมนอ้ยกวา่  7  คะแนน  

องค์ประกอบ 
ในการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ
คะแนน 

1. ทกัษะการสังเกต อธิบายขอ้มูลไดค้รอบคลุม  สมบูรณ์ถูกตอ้ง 3 
  อธิบายขอ้มูลไดถู้กตอ้ง  แต่ไม่สมบูรณ์ 2 
  อธิบายขอ้มูลไดไ้ม่สมบูรณ์ 1 
  อธิบายขอ้มูลไม่ได ้ 0 

2. ทกัษะการจ าแนก   จ าแนกขอ้มูลท่ีศึกษาไดถู้กตอ้งสมบูรณ์  พร้อมบอกเกณฑ ์       
การจ าแนกได ้

3 

  จ าแนกขอ้มูลท่ีศึกษาไดถู้กตอ้ง  สามารถบอกเกณฑก์ารจ าแนกได ้ 2 
จ าแนกขอ้มูลท่ีศึกษาได ้ แต่ไม่สามารถบอกเกณฑก์ารจ าแนกได ้ 1 
จ าแนกขอ้มูลท่ีศึกษาไม่ได ้  0 

3. ทกัษะการทดลอง   ออกแบบการทดลองไดค้รอบคลุมสมบูรณ์ถูกตอ้ง 3 
  ออกแบบการทดลองไดค้รอบคลุมถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ 2 
  ออกแบบการทดลองไดไ้ม่ครอบคลุม 1 
  ออกแบบการทดลองไม่ได ้ 0 

4.  ทกัษะการลง   
ความเห็นขอ้มูล 
 

  วเิคราะห์ไดต้รงประเด็นถูกตอ้งสมบูรณ์ 3 
  วเิคราะห์ไดต้รงประเด็นถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ 2 
  วเิคราะห์ไดต้รงประเด็นไม่สมบูรณ์ 1 
  วเิคราะห์ไม่ได ้ 0 
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เกณฑ์การประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

องค์ประกอบ 
ในการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ
คะแนน 

1. ความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ี 

  รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 3 
  รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งดี 2 
  รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดพ้อใช ้ 1 
  ไม่รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 0 

2. ความตั้งใจ   มีความตั้งใจในการท างานอยา่งดีเยีย่ม 3 
  มีความตั้งใจในการท างานอยา่งดี 2 
  มีความตั้งใจในการท างานพอใช ้ 1 
  ไม่มีความตั้งใจในการท างานกลุ่ม 0 

3. ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

  ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น 
       ของผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี 

3 

 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไดดี้ 2 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 1 
 ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 0 

4. มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์
 

 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคดี์แปลกใหม่ 3 
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคดี์ 2 
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 1 
 ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 0 

5. ความร่วมมือ 
ในการท างาน 

 ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มอยา่งดีเยีย่ม 3 
 ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มอยา่งดี 2 
 ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่มพอใช ้ 1 
 ไม่ใหค้วามร่วมมือในการท างานกลุ่ม 0 
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เกณฑ์การพจิารณา 
   ระดบั  3   ดีมาก ช่วงคะแนน  13 – 15  คะแนน 
   ระดบั  2   ดี ช่วงคะแนน  10 – 12 คะแนน 
   ระดบั  1   พอใช ้ ช่วงคะแนน    6 – 9    คะแนน 
   ระดบั  0   ปรับปรุง ช่วงคะแนน    0 – 5  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
   ผา่น  (ผ) คะแนนรวมตั้งแต่  10  คะแนนข้ึนไป   
   ไม่ผา่น  (มผ) คะแนนรวมนอ้ยกวา่  10  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินคณุธรรม  จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 

 
องค์ประกอบ 
ในการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ
คะแนน 

1. ความสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

1.1 ชอบสืบเสาะหาความรู้ 
1.2 ชอบสนทนาซกัถามเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ 
1.3 กระตือรือร้นในการปฏิบติักิจกรรม  

 

 มีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้ทั้ง  3  รายการ 
 มีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้  2  รายการ 
 มีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้  1  รายการ 
 ไม่มีพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้ทั้ง  3  รายการ 

3 
2 
1 
0 

2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งสร้างสรรค ์

2.1 เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นแสดงเหตุผลและรับฟัง 
2.2 รับผดิชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.3 ร่วมปฏิบติักิจกรรมกบัผูอ่ื้นได ้

 

 มีพฤติกรรมการท างานทั้ง  3  รายการ 
 มีพฤติกรรมการท างาน  2  รายการ 
 มีพฤติกรรมการท างาน  1  รายการ 
 ไม่มีพฤติกรรมการท างานทั้ง  3  รายการ 

3 
2 
1 
0 

3. ความสุขในการสืบ
เสาะหาความรู้ 

3.1 สืบเสาะหาความรู้และปฏิบติักิจกรรมอยา่งมีความสุข 
3.2 มีความพอใจในการสืบเสาะหาความรู้ 
3.3 สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

 

 มีพฤติกรรมทั้ง  3  รายการ 
 มีพฤติกรรม  2  รายการ 
 มีพฤติกรรม  1  รายการ 
 ไม่มีพฤติกรรมทั้ง  3  รายการ 

3 
2 
1 
0 
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องค์ประกอบ 
ในการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ระดับ
คะแนน 

4. มีความซ่ือสัตย ์ 4.1 บนัทึกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
4.2 เสนอความจริงแมผ้ลจะแตกต่างจากผูอ่ื้น 
4.3 ไม่แอบอา้งผลงานผูอ่ื้นวา่เป็นของตนเอง 

 

 มีพฤติกรรมความซ่ือสัตยท์ั้ง  3  รายการ 
 มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย ์ 2  รายการ 
 มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย ์ 1  รายการ 
 ไม่มีพฤติกรรมความซ่ือสัตยท์ั้ง  3  รายการ 

3 
2 
1 
0 

5. ความมีระเบียบวนิยั 5.1 ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 
5.2 ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่น าส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
5.3 เป็นแบบอยา่งท่ีดีและแนะน าผูอ่ื้นได ้

 

 มีพฤติกรรมมีระเบียบวินยัทั้ง  3  รายการ 
 มีพฤติกรรมมีระเบียบวินยั  2  รายการ 
 มีพฤติกรรมมีระเบียบวินยั  1  รายการ 
 ไม่มีพฤติกรรมมีระเบียบวินยัทั้ง  3  รายการ 

3 
2 
1 
0 

 
เกณฑ์การพจิารณา 
  ระดบั  3   ดีมาก ช่วงคะแนน  13 – 15  คะแนน 
   ระดบั  2   ดี ช่วงคะแนน  10 – 12 คะแนน 
   ระดบั  1   พอใช ้ ช่วงคะแนน    6 – 9    คะแนน 
   ระดบั  0   ปรับปรุง ช่วงคะแนน    0 – 5  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
   ผา่น  (ผ) คะแนนรวมตั้งแต่  10  คะแนนข้ึนไป   
   ไม่ผา่น  (มผ) คะแนนรวมนอ้ยกวา่  10  คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 


