
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 14 

 

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. นักเรียนระบุโครงสร:างที่ทำหน:าที่คายน้ำของพืชและปWจจยัที่มีผลต>อการคายน้ำ 

   4. นักเรียนอธิบายกระบวนการลำเลียงน้ำและอาหารของพชืได: 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนทำการทดลองและสรปุผลการทดลองได: 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

   2. นักเรียนสนใจใฝ[รู: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:าทีป่fองกันอันตรายเวลาที่

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างพืชใบเลี่ยงเด่ียว และพืชใบเลี้ยงคู1 

ข:อเปรียบเทียบ พืชใบเลี้ยงคู> พืชใบเลี้ยงเด่ียว 

1. จำนวนใบเลี้ยงในมล็ด 2 ใบ  1 ใบ 

2. ลักษณะเส:นใบ เป\นร>างแห ขนานกัน 

3. ข:อ – ปล:องที่ลำต:น ไม>มีข:อ – ปล:อง มีข:อ ปล:อง 

4. การเลียงตัวของมัดท>อลำเลียง เป\นระเบียบ ไม>เป\นระเบียบ 

5. ระบบราก มีรากแก:ว ไม>มีรากแก:ว 

6. ตัวอย>างพืช  มะม>วง กุหลาบ ชบา ข:าว หญ:า  ข:าวโพด 

 

ภาพแสดงโครงสร:างและลกัษณะของราก และขนราก  

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบการเรียงตัวของมัดท>อลำเลียงในลำต:น

ระหว>างพืชใบเลียงเด่ียว (monocot) ใบเลี้ยงคู> (Dicot) 

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 



1. 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  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กระบวนการลำเลียงอาหาร 

  อาหารที่พืชสร:างข้ึนจากกระบวนการสังเคราะหFด:วยแสง ได:แก> น้ำตาล ซึ่งจะถูกลำเลียงไปโดยกลุ>ม

เซลลFที่ทำหน:าที่ลำเลียงอาหารโดยเฉพาะเรียกว>า โฟลเอม (Phloem) หรือท>อลำเลียงอาหาร โดยอาหาร

จะถูกลำเลียงจากใบไปยังส>วนต>าง ๆ  ของพืชที่ต:องการใช:อาหาร หรือเพื่อนำไปเก็บเป\นแหล>งสะสมอาหาร 

เช>น  เก็บที่ ร าก หรือ  ล ำต:น โดยอาหารจะแพร>ออกจากเซลลFท> อลำเลียงอาหารไป ยังเซลลF  

ต>าง ๆ โดยตรง   

ทิศทางการลำเลียงอาหาร : ทิศทางการลำเลียงอาหารในโฟลเอม มีทั้งข้ึนและลง (      ) แต>อัตราการ

ลำเลียงอาหารในโฟลเอมจะช:ากว>าการลำเลียงน้ำในไซเลม  

Vascular cambium 

เนื %อเยื(อลําเลียงนํ %า 

เนื %อเยื(อลําเลียง

อาหาร 

ภาพแสดงการจัดเรียงตัวของเน้ือเย่ือลำเลียงในลำต:นพืชใบเลี้ยงคู> 

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การคายน้ำ(Transpiration)  

การคายน้ำของพืช เป\นกระบวนการแพร>ของน้ำจากภายในต:นพืช ออกสู>บรรยากาศภายนอก ทำให:

เกิดการสูญเสียน้ำ โดยน้ำจะแพร>ออกทางช>องเป�ดที่มีอยู> เช>น ปากใบ ผิวใบ และรอยแตกข:างลำต:นพืช แต>

บริเวณปากใบจะพบการแพร>ของน้ำออกมามากที่สุด  

v ประเภทของการคายน้ำ  

      การคายน้ำของพืช ถ:าใช:สถานะของน้ำเป\นเกณฑFในการแบ>ง สามารถแบ>งได: 2 แบบ คือ  

- การคายน้ำในรูปของไอน้ำ (Transpiration) (สถานะแก�ส)  

- การคายน้ำในรูปของหยดน้ำ (Guttation) (สถานะของเหลว) 

 

การคายน้ำในรูปของไอน้ำ (Transpiration)  

การคายน้ำในรูปของไอน้ำ (Transpiration) จะเกิดข้ึนที่ปากใบ (stoma) ซึ่งปากใบจะประกอบด:วย  

- เซลลFคุม (guard cell) : เซลลFคุมมีรูปร>างคล:ายเมล็ดถ่ัว ภายในมีคลอโรพลาสตF อยู>มาก ใน

ขณะเดียวกันเซลลFที่อยู>ด:านข:างเซลลFคุม เรียกว1า เซลลQขRางเซลลQคุม มีปริมาณคลอโรพลาสตF อยู>

น:อย ดังน้ันภายในเซลลFคุมจึงสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะหFด:วยแสงได:ดีกว>าเซลลFข:างเซลลFคุม 

ทำให:ภายในเซลลFคุมมีสารละลายน้ำตาลเข:มข:นมากกว>าเซลลFข:างเคียง น้ำจึงแพร>จากเซลลFข:างเคียง

เข:าสู>เซลลFคุม ผลที่เกิดข้ึนทำให:เซลลFคุมเต>งออกมาทางด:านนอก เพราะผนังเซลลFของเซลลFคุมด:าน

นอกบางกว>าด:านใน จึงเกิดการรั้งให:ปากใบเป�ดออก และเกิดการแพร>ของน้ำออกทางปากใบ 

(stoma)  

ภาพแสดงทิศทางการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 



สรุป : ปากใบ (stoma) จะประกอบด:วย 3 ส>วนคือ เซลลFคุม (guard cell) , เซลลFข:างเซลลFคุม  และ รูปากใบ 

(stomatal pore)  

 

 

 

 

 

 

 

                  A.                                                                B. 

 

 

 

 

 

การคายน้ำในรูปของหยดน้ำ(Guttation)  

มักเกิดข้ึนที่ต>อมบริเวณขอบของใบ การคายน้ำในรูปของหยดน้ำจะเกิดข้ึนเวลากลางคืนที่อากาศมี

ความช้ืนสูง การคายน้ำทั้ง 2 แบบ มีส>วนช>วยในการลำเลียงน้ำ โดยการทำให:เกิดแรงดึงน้ำจากส>วนล>างข้ึนมา

ส>วนบน นอกจากน้ีการคายน้ำยังช>วยให:ใบของพืชมีความชุ>มช้ืน และช>วยลดอุณหภูมิภายในลำต:น และใบอีก

ด:วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปVจจัยท่ีมีผลต1อการคายน้ำ 

ภาพแสดงลกัษณะและส>วนประกอบของปากใบ (A) ภาพวาดปากใบแสดงทิศทางการแพร>ของน้ำ  

(B) ภาพปากใบที่ถ>ายด:วยกล:องจุลทรรศนFแบบใช:แสง 

ท่ีมา : Biology 8th ed by Campbell and Reece. 

Stomatal pore 

Guard cell 

เซลลFผิวใบ 

ภาพแสดงลกัษณะการคายน้ำในรปูหยดน้ำ (Guttation) 

                                     



1. ชนิดของพืช : พืชบางชนิดมีปากใบมาก จะคายน้ำได:มาก พชืที่ข้ึนในที่แห:งแล:งน้ำจากปากใบจะ

ระเหยได:ยาก  

2. แสงสว>าง : ถ:าความเข:มของแสงมาก ปากใบจะเป�ดกว:าง ทำให:อัตราการคายน้ำสูง 

3. อุณหภูมิ : ถ:าอุณหภูมสิูง พืชจะคายน้ำได:มาก และเร็ว   

4. ความช้ืน : ถ:าความช้ืนน:อย พืชจะคายน้ำได:มาก และเร็ว  

5. ปริมาณน้ำในดิน : ถ:ามมีากการคายน้ำจะเกิดข้ึนในอัตราทีส่งู 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนำ (15 นาที) 

1) ครูถามทบทวนความรู:เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการลำเลียงน้ำของพืช ครูถาม “นักเรียนจำได:

หรือไม>ว>าพืชมีการลำเลียงน้ำอย>างไร” (แนวคำตอบ จากราก ลำตRน ก่ิง ใบ) ครูถามต>อ 

“นักเรียนคิดว>าการลำเลียงอาหารของพืชเหมือนกับการลำเลียงน้ำหรือไม>” (แนวคำตอบ  

ไม1เหมือน)  

2) ครูแจกใบงานและอุปกรณFสำหรบัทำการทดลอง 

 

ข้ันสอน (60 นาที) 

1) ครูให:นักเรียนดูวิดีโอ เรื่องการลำเลียงน้ำและหารของพืช จากน้ันให:นักเรียนวาดรูป พร:อมทั้ง

เขียนทิศทางการลำเลียงน้ำและอาหาร 

2) ให:นักเรียนทำการทดลองเรื่องการคายน้ำ นำใบชบาด>างทั้ง 2 กิ่งไปแช>น้ำ  

  กิ่งที่ 1  ใช:ถุงพลาสติกคลุมและผูกรวบปากถุงบริเวณโคนให:แน>น  

  กิ่งที่  2 เด็ดใบออกให:หมดใช: ถุงพลาสติกคลุมและผูกรวบปากถุงบริเวณโคนให:แน>น  

จากน้ันนำไปต้ังไว:ในที่มีแสงแดด ประมาณ 10-15 นาที  



 
3) สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในถุงพลาสติกและบันทึกผลการทดลอง 

 

ขั้นสรุป (25 นาที) 

1) นักเรียนอธิบายกระบวนการและทิศทางการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ลงในใบงานที่ 15 

พร:อมทั้งตอบคำถามท:ายกจิกรรม 

2) นักเรียนบอกส>วนที่พืชใช:ในการคายน้ำ และกระบวนการการคายน้ำ ลงในใบงานที่ 16 พร:อมทัง้

ตอบคำถามท:ายกจิกรรม 

สื่อการสอนและแหล6งการเรียนรู/ 

  1. วีดิโอ เรือ่งการลำเลียงน้ำของพืช 

  2. เอกสารประกอบการเรียน (ใบความรู:) 

  3. ใบงานที่ 15 เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

  4. ใบงานที่ 16 เรื่องการคายน้ำ 

  5. ใบชบา 

  6. ถุงพลาสติก, เชือก, ขวดน้ำ  

ภาระ/งาน 

  1. ใบงานที่ 15 เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช 

  2. ใบงานที่ 16 เรื่องการคายน้ำ 

  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. นักเรียนระบุโครงสร:างที่ทำ

หน:าที่คายน้ำของพืชและปWจจัยทีม่ี

ผลต>อการคายน้ำ 

 4. นักเรียนอธิบายกระบวนการ

ลำเลียงน้ำและอาหารของพืชได: 

  

 

- การเขียนใบงาน 

 

 

 

- ใบงานที่ 15 เรื่อง

การลำเลียงน้ำและ

อาหารของพืช 

- ใบงานที่ 16 เรื่อง

การคายน้ำ 

 

 

 

- นักเรียนเขียนใบงาน

ถูกต:องมากกว>า 80% 

 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

 1. นักเรียนทำการทดลองและ

สรปุผลการทดลองได: 

  

 

- การสังเกต 

 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

 

- นักเรียนมีส>วนร>วมใน

การทดลองดี 

ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝ[รู:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

 

 

 



บันทึกหลงัการสอน 

 

1. ความคดิเห็นเกี-ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนนี7 เป็นไปตามที-วางแผนไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกปั้ญหา

อย่างไร  

3. มีขอ้เสนอแนะ / สิ-งที-ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 
 ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่ 15 เรื่องการคายน้ำของพืช 

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

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

สมาชิกในกลุ6ม 

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

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

จุดประสงค> 

 1) ช้ีบ>งส>วนของพืชทีท่ำหน:าที่คายน้ำได: 

 2) อธิบายกระบวนการการคายน้ำของพืชได: 

  3) อธิบายความสำคัญของการคายน้ำของพืชได: 

  

อุปกรณ>การทดลองและสารเคม ี

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

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

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

การทดลอง / การศึกษาค/นคว/า 

 1) ตัดกิ่งชบาหรือพู>ระหงมา 2 กิง่ นำมาปWกแช>น้ำไว:ในขวด 

 2) นำถุงพลาสติกใบหน่ึงมาหุ:มกิง่ที่ 1 อกีใบหน่ึงมาหุ:มกิง่ที่ 2 ซึ่งเด็ดใบออกหมด ใช:เชือกผูกรวบถุง

ตรงโคนให:แน>น (ตามแผนภาพ) นำไปต้ังทิง้ไว:ในที่ซึ่งถูกแสงแดดประมาณ 10-15 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง

และบันทกึผล 

 

บันทึกผลการทดลอง 

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

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

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



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

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

ตอบคำถามท/ายกิจกรรม 

 1) นักเรียนสังเกตเห็นอะไรเกิดข้ึน ในถุงพลาสติก และเกิดข้ึนทั้ง 2 ถุงหรือไม> นักเรียนคิดว>า สิ่งน้ัน

เกิดข้ึนมาได:อย>างไร........................................................................................................................................... 

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

 2) เหตุใดจงึต:องมกีิ่งทีเ่ด็ดใบออกหมดอยู>ในการทดลองน้ี 

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

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

 3) การคายน้ำของพืชอยู>ในรปูใดและเกิดข้ึนที่บริเวณใด........................................................................ 

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

 4) การคายน้ำของพืชจะมากหรือน:อยข้ึนอยู>กับอะไร............................................................................  

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

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

 5) การคายน้ำของพืชมีความสำคัญต>อกระบวนการใดของพชืมากที่สุด.............................................. 



 6) ถ:านักเรียนทำการทดลองน้ีในที่ร>มไม>มีแสงแดดแล:ว นักเรียนคิดว>าผลการทดลองจะเหมอืนหรือ

แตกต>างกันหรือไม> เพราะเหตุใด 

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

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

 7) ถ:านักเรียนต:องการให:เกิดผลการทดลองเช>นเดียวกบัการทดลองครั้งน้ีแล:ว นักเรียนต:องควบคุมสิ่ง

ใดบ:าง................................................................................................................................................................. 

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

 8) ใบพืชโดยทั่วไปมีปากใบมากที่สุดตรงบรเิวณ................................................................................ 

 

 

ใบงานที่ 16 เรื่องการลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารในพืช 

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

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

สมาชิกในกลุ6ม 

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

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

จุดประสงค> 

 1) อธิบายสรปุเกี่ยวกบักระบวนการลำเลียงน้ำและอาหารในพืชได: 

 2) อธิบายกลไกทีเ่กี่ยวข:องกบัการลำเลียงน้ำและอาหารในพชืได: 

 3) เปรียบเทียบการลำเลียงน้ำและการลำเลียงอาหารได: 

 

อุปกรณ>การทดลองและสารเคม ี

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

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

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



บันทึกผลการทดลอง 

การลำเลียงน้ำ 

 

การลำเลียงอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

ตอบคำถามท/ายกิจกรรม 

 1) หลังจากการสงัเคราะหFด:วยแสง พืชสะสมอาหารไว:ในรปูของ....................................................... 

 2) อาหารของพืชส>วนใหญ>จะสะสมไว:ที่.............................................................................................  

 3) การลำเลียงอาหารของพืชจะลำเลียงในรปูของ................................................................................  

 4) ส>วนใหญ>พืชจะลำเลียงอาหารในเวลา.............................................................................................  



 5) อาหารทีส่ะสมในพืชอยู>ในรปูแปfงหรือน้ำตาลจะมกีารเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ 

      5.1.................................................................................................................................................. 

      5.2.................................................................................................................................................. 

 6) การลำเลียงอาหารของกลุ>มเซลลFท>อลำเลียงอาหารไปยังส>วนต>างๆของพืชโดยวิธี............................ 

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

 7) ปWจจัยที่ทำให:อัตราการลำเลียงอาหารของพืชเร็วหรือช:า ได:แก>........................................................ 

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

 8) เพราะเหตุใดพืชจงึต:องเปลี่ยนแปfงเป\นน้ำตาลก>อนจะลำเลียงไปยังส>วนอื่นในลำต:น 

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

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

 9) เผือกและมันมีการสะสมแปfงไว:ในรากสะสมอาหาร ที่เรียกว>าหัวเผือกหัวมัน อาหารเหล>าน่ีรากดูด

มาจากดินหรือเป\นอาหารที่มาจากใบ...........................................................................................................  

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

 10) การคว่ันเปลอืกไม:ออกเพือ่ให:การลำเลียงในต:นไม:หยุดชะงัก เป\นการตัดการลำเลียง 

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

 

 

 


