
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 13 

 

กลุ6มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร>      ชั้นมัธยมศึกษาปEท่ี 1 

สาระท่ี 2 กระบวนการดำรงชีวิตของพืช     ภาคเรียนท่ี 1/2562 

เร่ือง ปฏิบัติการลำเลียงน้ำและแร6ธาตุในพืช    สัปดาห>ท่ี 9 เวลา 2 คาบ 

 

 

สาระพ้ืนฐาน สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู/ : มาตรฐาน ว 1.1 เข:าใจหน>วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธFของโครงสร:าง และ

หน:าที่ของระบบต>างๆ ของสิง่มีชีวิต ที่ทำงานสมัพันธFกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู:สื่อสารสิง่ที่เรียนรู: 

และนำความรู:ไปใช:ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 

ตัวชี้วัด 

  ว 1.1  ม 1 /9 สังเกตและอธิบายโครงสร:างที่เกี่ยวกบัระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

  ว 1.1  ม 1 /8 ทดลองและอธิบายกลุ>มเซลลFทีเ่กี่ยวข:องกับการลำเลียงน้ำของพืช  

สาระสำคัญ 

  พืชมีกิจกรรมต>าง ๆ ในการดำรงชีวิตเช>นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช>น การเจริญเติบโต การสบืพันธุF 

การเคลื่อนไหว หรอืแม:กระทัง้การลำเลียงน้ำและอาหารซึ่งเทียบได:กับระบบทางเดินอาหารในสัตวF ซึ่งพืชจะ

ดูดน้ำทางรากแล:วลำเลียงไปตามเน้ือเย่ือที่ลำเลียงน้ำเพื่อนำไปใช:ในการสังเคราะหFด:วยแสงและการดำรงชีวิต 

ส>วนอาหารที่พืชสร:างข้ึน จะลำเลียงไปตามเน้ือเย่ือลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเซลลFต>าง ๆ น้ำเข:าสู>เซลลFรากโดย

กระบวนการออสโมซิส ส>วนการดูดแร>ธาตุเข:าสู>เซลลFน้ัน ส>วนใหญ>จะใช:วิธีการลำเลียงแบบใช:พลงังาน การคาย

น้ำมีส>วนช>วยให:พืชลำเลียงน้ำข้ึนไปยังส>วนบนของลำต:นและส>วนต>าง ๆ ของพืชได: ซึ่งพืชคายน้ำส>วนใหญ>ทาง

ปากใบ ในรปูของไอน้ำ    

 

จุดประสงค>การเรียนรู/ 

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. นักเรียนระบุกลุ>มเซลลFทีท่ำหน:าที่ในการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชได: 

   2. นักเรียนอธิบายโครงสร:างและหน:าที่ของเน้ือเย่ือลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 



   3. นักเรียนอธิบายกระบวนการลำเลียงน้ำของพืชได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนกำหนดปWญหาของการทดลองได: 

   2. นักเรียนต้ังสมมุติฐานจากปWญหาที่กำหนดได: 

   3. นักเรียนทำการทดลองและสรปุผลการทดลองได: 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝZรู:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 

 

 

 

เน้ือหาสาระ 

1. โครงสร/างท่ีเก่ียวข/องกับการลำเลียงน้ำ และ ลำเลยีงอาหาร 

    ราก (Root) 

   ราก คืออวัยวะ หรือส>วนของพืชที่ส>วนใหญ>เจรญิลงสู>ใต:ดินตามแรงดึงดูดของโลก โดยชอนไชไปตาม

ดินเป[นบริเวณกว:าง โดยทีบ่รเิวณปลายรากสุดจะเป[นหมวกราก (root cap) ทำหน:าทีป่eองกันอันตรายเวลาที่

รากชอนไชลงไปในดิน และบรเิวณเกือบปลายสุดของราก จะมีโครงสร:างที่ย่ืนออกมาเป[นลักษณะขนเล็ก ๆ 

จำนวนมาก ข้ึนอยู>รอบ ๆ ราก เราเรียกโครงสร:างน้ีว>า ขนราก (Root hair)  

  ขนราก (Root hair) หรือ รากขนอ>อน มีตำแหน>งอยู>เหนือปลายรากเลก็น:อย มีลกัษณะเป[นขนเส:น

เล็ก ๆ จำนวนมากอยู>รอบปลายราก ขนรากมีต:นกำเนิดมาจากการยืดยาวออกไปของผนังเซลลF (cell wall) 

ของเซลลFบผุิว (epidermis cell) ที่อยู>บริเวณผิวของราก ส>งผลให:เราเห็นเป[นเหมือนเส:นขนเล็ก ๆ ขนรากมี

จำนวนมากเพือ่เพิม่พื้นทีส่ัมผัสกับน้ำและแร>ธาตุต>าง ๆ ในดินได:มากข้ึน ช>วยให:การดูดน้ำและแร>ธาตุเป[นไปได:

อย>างสะดวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    เน้ือเยื่อลำเลียง (Vascular tissue)  

เน้ือเย่ือพืชที่ทำหน:าที่เป[นเน้ือเย่ือลำเลียง มี 2 กลุ>มคือ  

• เน้ือเย่ือไซเลม (Xylem) เป[นเน้ือเย่ือลำเลียงน้ำ และแร>ธาตุ 

• เน้ือเย่ือโฟเอม (Phloem) เป[นเน้ือเย่ือลำเลียงอาหาร 

 

ภาพแสดงโครงสร:างและลกัษณะของราก และขนราก  

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดูดน้ำ และลำเลียงน้ำ 

การดูดน้ำ เป[นกระบวนการนำน้ำจากสารละลายในดินเข:าสู>ขนราก(root hair) โดยผ>านเซลลFช้ัน 

ต>าง ๆ ของรากจนเข:าสู>เน้ือเย่ือลำเลียงน้ำ(Xylem) จึงนับว>าสิ้นสุดกระบวนการดูดน้ำของราก หลังจากน้ันจะมี

การลำเลียงน้ำจากรากข้ึนไปยังส>วนต>าง ๆ ของต:นพืชต>อไป  

น้ำเข:าสู>รากโดยวิธีการ ออสโมซิส (Osmosis) เน่ืองจากในสภาวะปกติดินจะมีความเข:มข:นของน้ำ

มากกว>าบริเวณผิวราก จึงส>งผลให:เกิดการออสโมซิสของน้ำจากดินเข:าสู>ขนราก โดยผ>านเย่ือกั้นบาง ๆ  

(เย่ือหุ:มเซลลF) ทำให:เซลลFบรเิวณขนรากมคีวามเข:มข:นของน้ำมากกว>าเซลลFบริเวณถัดไป  น้ำจากเซลลFขนรากที่

มีความเข:มข:นมากจึงออสโมซิสไปยังเซลลFถัดไปที่มีความเข:มข:นของน้ำต่ำกว>า ไปเรื่อย ๆ  

ภาพแสดงการเปรียบเทียบการเรียงตัวของมัดท>อลำเลียงในลำต:นระหว>างพืชใบเลียงเด่ียว (monocot) ใบเลี้ยงคู> (Dicot) 

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 



การลำเลียงน้ำ  :  เมื่อขนรากดูดน้ำเข:าสู>รากแล:ว น้ำจะถูกลำเลียงส>งผ>านไปยังเซลลFช้ันต>าง ๆ ของ

ราก โดยอาศัยหลักการออสโมซิสเหมือนเดิม จนกระทั่งน้ำเข:าสู>ท>อลำเลียงน้ำคือ ไซเลม (Xylem) ในราก และ

ลำเลียงข้ึนไปทางท>อไซเลมของลำต:น กิ่ง และใบ โดยมีทิศทางการลำเลียงข้ึนเท>าน้ัน (     ) การลำเลียงจะ

เกิดข้ึนได:ดีในเวลากลางวันขณะที่มีการสังเคราะหFแสง และการคายน้ำของพืช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนำ (15 นาที) 

1) ครูถามทบทวนความรู:เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการสงัเคราะหFด:วยแสง จากน้ันครูถาม “นักเรียน

ทราบหรอืไม>ว>าพืชลำเลียงน้ำและอาหารไปใช:อย>างไร” (แนวคำตอบ ราก) 

2) ครูแจกอปุกรณFสำหรับทำการทดลอง 

 

ข้ันสอน (60 นาที) 

1) ครูนำเมล็ดถ่ัวเขียว ที่กำลังงอกและเห็นส>วนของราก จากน้ันให:นักเรียนสังเกตดูขนราก และถาม

นักเรียนว>ารากควรมีลักษณะอย>างไรจะทำให:พืชมีการดูดน้ำได:มากข้ึน (แนวคำตอบ ขนรากมี

ลักษณะเป9นเส;นเล็กๆ ยื่นออกมารอบๆปลายราก ขนรากจะดูดน้ำจากดินเข;าสูFราก การมีขน

รากจำนวนมากเป9นการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัส ทำให;รากดูดน้ำและแรFธาตุได;เป9นปริมาณมาก)  

2) ครูให:นักเรียนดูรูปขนรากจาก power point เพิ่มเติม จากน้ันนักเรียนบันทึกผลโดยการวาดรูป 

พร:อมบอกลักษณะของขนราก  

Vascular cambium 

เน้ือเย่ือลำเลียงน้ำ 

เนื %อเยื(อลําเลียง

อาหาร 

 



3) ให:นักเรียนสังเกตต:นพืชที่ครูทำไปแช>น้ำสีแล:วใบงานที่ 14 เรือ่ง การลำเลียงน้ำของพืช โดยนำต:น

กระสัง มาแช>ลงในบีกเกอรFซึ่งมน้ีำผสมสผีสมอาหารอยู> สังเกตการณFลำเลียงน้ำของพชื และต้ังทิ้ง

ไว:จนกระทั่งเห็นการเคลื่อนที่ของส ี

4) ให:นักเรียนแต>ละกลุ>มสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชที่ได:แช>น้ำสีในบีกเกอรF 

5) ให:นักเรียนนำต:นกระสงัที่แช>น้ำสผีสมอาหารมาตัดตามขวาง  ตัดตามยาว และนำช้ินเน้ือเย่ือไป

วางบนสไลดFหยดน้ำ และป�ดด:วยกระจกป�ดสไลดF จากน้ันไปส>องดูด:วยกล:องจุลทรรศนF สังเกตและ

บันทึกผลการกจิกรรม โดยการวาดรปู และบรรยายลักษณะ 

 

ขั้นสรุป (25 นาที) 

1) นักเรียนสรปุความสำคัญของขนรากลงใบใบงาน และตอบคำถามท:ายกิจกรรมลงในใบงานที่ 13  

2) สรปุส>วนที่ใช:ในการลำเลียงน้ำของพืช พร:อมทั้งบอกทิศทางการลำเลียง จากน้ันตอบคำถามท:าย

กิจกรรม ในใบงานที่ 14 

สื่อการสอนและแหล6งการเรียนรู/ 

  1. Power point 

  2. เอกสารประกอบการเรียน (ใบความรู:) 

  3. ใบงานที่ 13 เรื่องขนราก 

  4. ใบงานที่ 14 เรื่องการลำเลียงน้ำของพืช  

  5. กล:องจุลทรรศนF 

  6. ต:นกระสงั 

  7. สผีสมอาหาร(สีแดง), ใบมีดโกน 

  8. สไลดF และกระจกป�ดสไลดF 

  9. ถ่ัวงอก 

  11. แว>นขยาย 

  12. จานเพาะเช้ือ 

ภาระ/งาน 

  1. ใบงานที่ 13 เรื่องขนราก 

  2. ใบงานที่ 14 เรื่องการลำเลียงน้ำของพืช 

  3. การทดลอง 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 



สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ>การประเมิน 

ด/านความรู/ (K) 

1. นักเรียนระบุกลุ>มเซลลFทีท่ำ

หน:าที่ในการลำเลียงน้ำและอาหาร

ของพืชได: 

2. นักเรียนอธิบายโครงสร:างและ

หน:าที่ของเน้ือเย่ือลำเลียงน้ำและ

อาหารของพืช 

3. นักเรียนอธิบายกระบวนการ

ลำเลียงน้ำของพืชได: 

  

 

- การเขียนใบงาน 

 

 

 

 

- ใบงานที่ 13 เรื่อง

ขนราก 

- ใบงานที่ 14 เรื่อง

การลำเลียงน้ำใน

พืช 

 

 

 

- นักเรียนเขียนใบงาน

มากกว>า 80 %  

 

 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

 1. นักเรียนกำหนดปWญหาของการ

ทดลองได: 

2. นักเรียนต้ังสมมุติฐานจาก 

ปWญหาที่กำหนดได: 

 

3. นักเรียนทำการทดลองและ

สรปุผลการทดลองได: 

 

 

- การเขียนใบงาน 

- การทดลอง 

 

- ใบงานที่ 13 และ 

14 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

 

- นักเรียนทำการทดลอง

ถูกต:องตามข้ันตอน 

ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝZรู:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

 

 

 



 

 

บันทึกหลงัการสอน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเป[นไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เป[นไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ปWญหาอย>างไร  

3. มีข:อเสนอแนะ / สิ่งที่ได:เรียนรู: / มีข:อบกพร>องอย>างไร 

       ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่ 13 เรื่อง โครงสร/างที่ใช/ในการดูดน้ำและแร6ธาตุ 

กลุ6มท่ี.....................ชั้น.....................  

วันท่ี................เดือน.............................................พ.ศ....................  

สมาชิกในกลุ6ม 

1......................................................2.............................................................3................................................. 

4......................................................5.............................................................6................................................. 

จุดประสงค> 

 1) ระบสุ>วนที่เป[นขนรากได: 

 2) อธิบายลักษณะของขนรากได: 

  3) วาดภาพแสดงขนรากที่สงัเกตจากแว>นขยายได: 

 4) สรุปถึงความสำคัญของขนรากทีม่ีต>อการดูดซึมน้ำและแร>ธาตุได: 

 

อุปกรณ>การทดลองและสารเคมี

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

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

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

 

การทดลอง / การศึกษาค/นคว/า 

 เลือกเมล็ดถ่ัวที่มรีากงอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มาประมาณ 3-4 เมล็ด วางบนจานแก:ว ใช:แว>น

ขยายส>องดูลักษณะของราก โดยให:ตำแหน>งของตาอยู>กบัที่แล:วเลือ่นแว>นขยายข้ึน – ลง จนกระทัง่เห็นภาพ

ชัดเจน วาดภาพแสดงลักษณะของขนรากทีส่งัเกตได: และบนัทึกผล 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกผลการทดลอง 

    ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

เมล็ดถ่ัวท่ีมีรากงอก 

ภาพท่ีสังเกต ลักษณะท่ีสังเกตได/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

ตอบคำถามท/ายกิจกรรม 

 1) ส>วนปลายรากที่นักเรียนสังเกตเห็น มลีักษณะอย>างไร และนักเรียนคิดว>าลกัษณะดังกล>าวเป[นผลดี

ต>อพืชอย>างไร............................................................................................................................................. 



 2) นักเรียนจะพบขนรากอยู>ที่บริเวณใดของราก.................................................................................. 

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

 3) ถ:าไม>มีขนรากจะเกดิผลเสียต>อรากคือ............................................................................................. 

 4) นักเรียนคิดว>า “ ขนราก ” เป[นรากชนิดหน่ึงของพืชหรือไม>........................................................... 

เพราะ................................................................................................................................................................ 

 5) บริเวณปลายสุดของรากมีขนรากหรอืไม>........................................................................................ 

 6) ขนรากต:องออกมาจากรากแก:ว จริงหรอืไม>..................................................................................... 

                       ใบงานที่ 14 เรื่อง ส6วนของพืชที่ทำหน/าที่ลำเลียงน้ำและแร6ธาตุ 

    กลุ6มท่ี...........................ชั้น.....................  

   วันท่ี.................เดือน.............................................พ.ศ...................... 

สมาชิกในกลุ6ม 

1.....................................................2.......................................................3...................................................... 

4.....................................................5.......................................................6...................................................... 

จุดประสงค> 

 1) ระบสุ>วนของพืชที่ใช:ในการลำเลียงน้ำและแร>ธาตุได: 

 2) อธิบายกระบวนการลำเลียงน้ำและแร>ธาตุในพืชได: 

  

อุปกรณ>การทดลองและสารเคม ี

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

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

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

 

การทดลอง / การศึกษาค/นคว/า 

 1) ใส>น้ำหมึกแดงจำนวน 15 ลกูบาศกFเซนติเมตร ลงในขวดปากกว:างทีม่ีน้ำอยู>ประมาณ ¾ ของขวด 



 2) นำต:นกระสงัทีล่:างน้ำสะอาดแล:ว แช>ลงในขวดที่มีน้ำหมึกสีแดง แล:วนำไปวางไว:กลางแดด 

ประมาณ 20-30 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 3) นำต:นกระสงัออกมาล:างน้ำ ใช:ใบมีดโกนตัดลำต:นตามขวาง ตรงส>วนทีม่ีลำต:นอวบ ไม>มีกิ่ง ให:เป[น

ท>อนยาวประมาณ 3 เซนติเมตร 

 4) นำส>วนที่ตัดออกมาตัดตามขวางให:บางที่สุด แล:วนำไปส>องดูด:วยกล:องจลุทรรศนF สังเกต วาดภาพ

แสดงตำแหน>งที่เห็นสีแดง และบันทึกผลที่ได:จากการสงัเกต 

 5) นำส>วนที่ตัดออกมาตัดตามยาวบางๆ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล:วดำเนินการทดลองตาม

ข้ันตอนเหมอืนข:อ 4 

 

 

 

บันทึกผลการทดลอง 

     ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 

สิ่งท่ีทดลอง 

จุ6มต/นกระสังลงในน้ำหมึกสีแดง 

 

ภาพท่ีสังเกต 

 

 

 

 

ลักษณะท่ีสังเกตได/ 

 

 

เมื่อส6องด/วยกล/องจุลทรรศน> 

ลำต/นตัดตามขวาง  

 

 

 

ลำต/นตัดตามยาว  

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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



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

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

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

ตอบคำถามท/ายกิจกรรม 

 1) นักเรียนจะอธิบายลักษณะภายในที่สงัเกตได:จากลำต:นตัดตามขวางและตัดตามยาวได:อย>างไร 

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

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

 2) ท>อลำเลียงน้ำของลำต:นพืชใบเลี้ยงคู>มลีักษณะ คือ.......................................................................... 

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

 3) ท>อลำเลียงน้ำของลำต:นพืชใบเลี้ยงเด่ียวมลีักษณะ คือ.....................................................................  

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

 4) เส:นสีแดงเป[นเส:นๆ ข้ึนไปตามลำต:นของต:นเทียนหลังจากที่แช>ในน้ำหมึกแดงแล:วน้ัน เส:นที่เห็นน้ี

คือ...................................................................................................................................................................... 

 5) การลำเลียงน้ำเข:าสู>ท>อลำเลียงน้ำใช:วิธี............................................................................................  

 6) ท>อลำเลียงน้ำอยู>ในเปลือกไม:หรือเน้ือไม:.......................................................................................... 


