
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

เร่ือง : โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืช                                   ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : การล าเลียงสารเขา้-ออกจากเซลล ์                                                    ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
  
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  ส่ิงมีชีวติตอ้งมีการรับสารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์เขา้สู่เซลล ์ และขบัสารท่ีไม่ตอ้งการ บางอยา่งออก
จากเซลล ์ เซลลจึ์งจ าเป็นตอ้งมีวธีิการหรือกระบวนการท่ีจะช่วยใหเ้กิดการน าสารเขา้และออกจากเซลลซ่ึ์งอาศยั
วธีิการท่ีเรียกวา่ การแพร่และออสโมซิส 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  ว 1.1: เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ี
ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :  ตรวสอบ   สืบคน้ขอ้มูล   อภิปราย  และอธิบายโครงสร้าง  การท างานของระบบ
ต่าง  ๆของส่ิงมีชีวติ  (พืช  สัตว ์ และมนุษย ์)   การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบต่าง  ๆ  และน าความรู้ไปใช ้
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริเวณขนราก เน้ือเยือ่ล าเลียง การคายน ้าและกลไกการล าเลียงในพืช  
2. มีทกัษะในการทดลองเพื่อศึกษาบริเวณขนราก เน้ือเยือ่ล าเลียง และการคายน ้าของพืช 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. นกัเรียนสามารถอธิบายบริเวณของรากท่ีท าหนา้ท่ีในการดูดน ้าและแร่ธาตุได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายกลไกของเน้ือเยือ่ท่ีท  าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและแร่ธาตุได ้
3. นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของการคายน ้า วธีิการคายน ้า และปัจจยัท่ีมีผลต่อการคายน ้าได ้
4. นกัเรียนสามารถระบุเน้ือเยือ่ท่ีท  าหนา้ท่ีในการล าเลียงอาหารและอธิบายกลไกในการล าเลียงได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
1. นกัเรียนสามารถท าการทดลองเก่ียวกบับริเวณของรากท่ีท าหนา้ท่ีในการดูดน ้าและแร่ธาตุได ้
2. นกัเรียนสามารถท าการทดลองเก่ียวกบักลไกของเน้ือเยือ่ท่ีท  าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและแร่ธาตุได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

  1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก       3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  พืชจะดูดน ้าและแร่ธาตุหท่ีบริเวณปลายรากและถูกล าเลียงไปโดยท่อล าเลียงน ้า   ซ่ึงพืชจะมีเน้ือเยือ่
ล าเลียงอยู ่2  กลุ่ม  คือ  ไซเลม  ( Xylem )   ซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ   ส่วนโฟลเอม  (  Phloem )   
เป็นเน้ือเยื่อล าเลียงอาหารท่ีพืชสร้างข้ึน   โดยเน้ือเยือ่ทั้งสองจะประกอบกนัเป็นกลุ่มเน้ือเยือ่ล าเลียงท่ีพบทั้งใน
ราก   ล าตน้   ใบ   ก่ิง   อยา่งต่อเน่ืองกนั 
 

 

 

 

  

  กระบวนการดูดน ้าและแร่ธาตุวา่  พืชดูดน ้าและแร่ธาตุทางขนราก   โดยจะดูดน ้าดว้ยวิธีการออสโมซิส  
( Osmosis )   ส่วนการดูดแร่ธาตุใชว้ธีิการแพร่  ( Diffusion )น ้าและแร่ธาตุจะแพร่เขา้สู่ภายในราก และถูก
ล าเลียงไปยงับริเวณต่าง ๆ เช่นราก ล าตน้ ก่ิง ใบ โดยผา่นทาง ท่อล าเลยีงน า้ (Xylem) น ้าและแร่ธาตุจะออกไป
ตามท่อล าเลียงเขา้สู่เซลลอ่ื์น ๆ ดว้ยวธีิการแพร่เช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

           ภาพแสดงไซเลม(Xylem)และส่วนโฟลเอม(Phloem ) 
                         ซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ    
 

 

                     ภาพ root hairs : ขนราก 

           เป็นส่วนท่ีเจริญจากผิวนอกของเซลล ์ 
          ท  าหนา้ท่ีดูดน ้าและเกลือแร่ข้ึนสู่ล าตน้ 

 



การคายน ้าของพชืท่ีบริเวณผิวใบของพืช จะมีลกัษณะเป็นรูเล็ก ๆ จ านวนมากแทรกอยูร่ะหวา่งเซลลคุ์ม 2 เซลล ์
เซลลน้ี์เรียกวา่ เซลล์ปากใบ (Stomata) 

 

 

 

 

       เซลลคุ์ม      เซลลป์ากใบ 
  น ้าท่ีผา่นออกทางปากใบของพืชจะมีลกัษณะเป็นไอน ้า เรียกวา่ กระบวนการคายน ้าของพืช
(Transpiration) ซ่ึงจะมีประโยชน์ช่วยในการล าเลียงน ้า โดยท าใหเ้กิดแรงดึงน ้าจากส่วนล่างข้ึนสู่บนเป็นสายน ้า
ไหลติดต่อกนัโดยตลอด การคายน ้าของพืชมีความชุ่มช้ืน และช่วยลดอุณหภูมิภายในล าตน้และใบดว้ย 
 

การล าเลยีงอาหารในพชื 
  อาหารท่ีพืชสร้างข้ึนคือ แป้ง และน ้าตาล และจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยท่อล าเลียง
อาหาร (Phloem) ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นกลุ่มเซลลท่ี์เรียงตวักนัเป็นท่อยาว แทรกอยูคู่่กบัท่อล าเลียงน ้า (Xylem) 
อาหารจะออกจากท่อล าเลียงอาหารไปยงัเซลลอ่ื์น ๆ ของพืช โดยวธีิการแพร่ และพืชไดเ้ปล่ียนอาหารส่วนหน่ึง
ใหเ้ป็นพลงังานเพื่อใชใ้ชกิ้จกรรมการด ารงชีวติ และอาหารอีกส่วนหน่ึงจะถูกน าไปสร้างเน้ือเยื่อในส่วนต่าง ๆ 
ของพืช เพื่อใหพ้ืชเจริญเติบโต  
 
 

 

 

 

 

 

โครงสร้างในการล าเลยีงอาหารในพชืประกอบไปด้วย  
 เซลลแ์ครมเบียม : จะสร้างไซเลมและโฟลเอมใหม่ขณะท่ีพืชโตข้ึน  
 มดัท่อน ้าท่ออาหาร : ประกอบดว้ยโฟลเอม แคมเบียมและไซเลม  
 เน้ือเยือ่อีพิเดอร์มิส : เป็นเซลลเ์รียงตวักนัชั้นเดียว  
ภายนอกล าตน้มีหนา้ท่ีป้องกนัล าตน้และลดการสูญเสียน ้า      
 โฟลเอม : น าสารละลายอาหารและฮอร์โมนไปทัว่ทุกส่วนของพืช  
 ไซเลม : น าน ้าและแร่ธาตุข้ึนไปท่ีใบ 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
  1.1 ครูกล่าววา่ “มนุษยเ์ราซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวติจะด ารงชีวติอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือตอ้งท าอยา่งไร  
  (แนวค าตอบ โดยการกินอาหารและน ้าเขา้ไปช่วยในการเสริมสร้างพลงังานใหแ้ก่ร่างกายและช่วยใน
การเจริญเติบโตของร่างกาย) ” 
  1.2 ครูกล่าวต่อไปวา่ “เม่ือนกัเรียนคิดวา่การรับอาหารและการด่ืมน ้าเขา้ไปจะช่วยให้ร่างกายด ารงชีวติ
อยูไ่ด ้แสดงวา่ร่างกายคนเรารับอาหารและน ้าเขา้สู่ระบบต่างๆไดด้ว้ยวธีิการใด 
  (แนวค าตอบ โดยกระบวนการกินหรือด่ืมเขา้ทางปาก ลงไปสู่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและดูดซึม
ไปยงัส่วนต่างๆของร่างกาย)” 
  1.3 ครูถาม “นกัเรียนคิดวา่กระบวนการท่ีร่างกายดูดซึมสารอาหารเขา้ไปนั้นเป็นกระบวนการแพร่หรือ
ออสโมซิส  
  (แนวค าตอบ เกิดทั้งสองกระบวนการคือ กระบวนการแพร่และออสโมซิส )” 
  1.4 ครูกล่าววา่ “พืชก็เป็นส่ิงมีชีวติท่ีตอ้งการการด ารงชีวิตอยูร่อดเช่นกนักบัมนุษยห์รือสัตว ์นกัเรียนคิด
วา่พืชจะสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยวธีิการเดียวกบัมนุษยห์รือไม่ 
  (แนวค าตอบ ดว้ยวธีิการคลา้ยกนั คือรับน ้าและแร่ธาตุต่างๆจากดินเขา้ไป)” 
  1.5 ครูถามต่อไปวา่ “พืชจะมีวธีิการหรือกระบวนการใดในการดูดซึมน ้าและแร่ธาตุเขา้ไปในเม่ือพืชไม่
มีปากซ่ึงเป็นอวยัวะเหมือนมนุษยห์รือสัตวเ์ลย 
  (แนวค าตอบ พืชใชร้ากในการดูดซึมน ้าและแร่ธาตุจากดินเขา้ไปสู่ล าตน้ และส่วนต่างๆต่อไป)” 
  1.6 ครูกล่าววา่ “วนัน้ีนกัเรียนจะไดม้าศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียง
สารอาหารวา่พืชนั้นจะกินอาหารเขา้ไปหล่อเล้ียงใหต้นเองเจริญเติบโตไดอ้ยา่งไร จากกิจกรรมต่อไปน้ี” 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (50 นาท)ี 
  กจิกรรม เร่ืองขนรากมีลกัษณะอย่างไร 

2.1 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  
2.2 ครูแจกใบกิจกรรมพร้อมกบัอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการทดลองใหน้กัเรียนทราบ 
วสัดุอุปกรณ์  (ต่อ  1 กลุ่ม) 

- เมล็ดถัว่ด าท่ีเพาะไว ้1 คืน หรือตน้พืชท่ีมีรากงอก 
- แวน่ขยาย 

2.3 ครูอธิบายวธีิการทดลอง ดงัน้ี 
- ใหน้กัเรียนน าตน้ถัว่ด าหรือตน้พืชท่ีมีการงอกของรากมาสังเกตดูโดยใหน้กัเรียนใชแ้วน่ขยาย

ส่องดูท่ีรากของพืช 
- นกัเรียนสังเกตและบนัทึกผลโดยการวาดรูปและบนัทึกลกัษณะท่ีสังเกตไดข้องขนราก จ านวน

ขนราก และต าแหน่งของขนรากท่ีเกิดข้ึน 



 

ภาพแสดงขนรากท่ีนกัเรียนสามารถสังเกตเห็นได ้

2.4 ครูสร้างความสนใจโดยการกล่าวา่ถึงตน้ไมใ้หญ่ๆและสูงๆท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นโรงเรียนหรือให้
นกัเรียนจินตนาการถึงตน้ไมท่ี้มีล าตน้สูงมากๆ  

2.5 ครูถามวา่ “ตน้ไมใ้หญ่ท่ีนกัเรียนพบเห็นหรือจินตนาการนั้นนกัเรียนคิดวา่พวกมนัจะดูดน ้าหรือแร่
ธาตุจากดินข้ึนไปยงัส่วนต่างๆของล าตน้ไดอ้ยา่งไร 
(แนวค าตอบ ใชร้ากในการดูดน ้าและแร่ธาตุข้ึนไป)” 

2.6 ครูถามต่อไปวา่ “ตน้พืชนั้นสามารถดูดน ้าและแร่ธาตุต่างๆไปยงัส่วนต่างๆของล าตน้และมี
ส่วนประกอบใดท าหนา้ท่ีน้ี 
(แนวค าตอบ ดูดน ้าและแร่ธาตุต่างๆไปยงัส่วนต่างๆของล าตน้ไดด้ว้ยการใชร้ากและระบบอวยัวะ
ภายในล าตน้โดยการล าเลียงไปตามล าตน้และใบต่อไป)”  

2.7 ครูกล่าววา่ “พืชจะใชว้ธีิการล าเลียงสารต่างๆไปยงัส่วนต่างๆไดโ้ดยอาศยัรากเป็นล าดบัแรกและ
ล าเลียงส่งไปยงัล าตน้ตามล าดบั โดยนกัเรียนจะไดศึ้กษาจากกิจกรรมต่อไปน้ี 

กจิกรรม เร่ือง ส่วนของพชืที่ท าการล าเลียงน า้และแร่ธาตุ 
วสัดุอุปกรณ์  (ต่อ  1 กลุ่ม) 

- ตน้กระสังท่ีแช่น ้าสารละลายหมึกสีแดงไว ้1 คืน 
 
 
 

  
 
 

- ภาพตดัตามขวางและตามยาวของล าตน้กระสัง 
2.8 ครูอธิบายวธีิการทดลอง ดงัน้ี 

- ใหน้กัเรียนศึกษาตน้กระสังท่ีอยูต่ามธรรมชาติ (ในสภาพปกติ) 
-  ใหน้กัเรียนศึกษาตน้กระสังท่ีแช่น ้าสารละลายหมึกสีแดงไว ้1 คืน 

 

ขนราก 



2.9 ครูน าภาพตดัตามขวางและตามยาวของล าตน้กระสังมาให้นกัเรียนสังเกตดูการเปล่ียนแปลง 
2.10 นกัเรียนวาดรูปแสดงต าแหน่งท่ีเห็นสีและบนัทึกผล 
แนวการบนัทึกผล 

ภาพล าต้นกระสัง 
ส่ิงทีสั่งเกตได้ 

ตัดตามยาว ตัดตามขวาง 
 
 

 

 

 

 

1.  เม่ือแช่ตน้เทียนไวส้ักครู่  จะเห็น สีแดง
อยูท่ี่ส่วนราก 
2.  เวลาผา่นไป  30  นาที  จะเห็น สีแดง
ข้ึนไปอยูส่่วนบนของล าตน้ 
3.  ลกัษณะท่อล าเลียงตดัตามายาว ท่อ 
เล็กยาวสีแดงหลายท่ออยูถ่ดัจากเซลล์
ชั้นนอกเขา้มาแต่ไม่ถึงกลางล าตน้ 
4.  ลกัษณะท่อล าเลียตดัตามขวาง กลุ่ม
เซลลสี์แดงค่อนขา้งกลมอยูห่่างกนั 
รอบตน้ 
 

 
3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (20 นาท)ี 

 ครูใชค้  าถามเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลจากการท ากิจกรรม “ขนรากมีลกัษณะอยา่งไร” 
  3.1 ครูถามวา่ “ขนรากมีลกัษณะเป็นอยา่งไร และพบไดท่ี้บริเวณใด (แนวค าตอบ เป็นขนเส้นเล็กฝอย
จ านวนมาก สามารถพบท่ีบริเวณรอบๆ รากแกว้เหนือปลายรากแกว้เล็กนอ้ย)” 
  3.2 ครูถามต่อไปวา่ “ขนรากท าหนา้ท่ีอะไร (แนวค าตอบ ดูดซึมน ้าและธาตุ)” 
  3.3 ครูอธิบายต่อวา่ “สาเหตุท่ีขนรากท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้นัน่เป็นเพราะขนรากมีจ านวนมาก และมี
ลกัษณะเป็นขนเส้นเล็กฝอยท าใหเ้พิ่มพื้นท่ีผวิในการสัมผสัน ้าและแร่ธาตุไดม้าก และส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งทราบคือ
ขนรากไม่ใช่เซลล ์เพราะ ขนรากเป็นส่วนของผนงัเซลลผ์วิรากท่ียืน่ยาวออกไปเท่านั้น” 
  3.4 ครูสรุปและอธิบายผลจากการท ากิจกรรมวา่ “ขนรากท าหนา้ท่ีดูดซึมน ้าและแร่ธาตุ  เน่ืองจากมี
ลกัษณะเป็นเส้นเล็กฝอยมีพื้นท่ีผวิในการสัมผสัน ้าและแร่ธาตุมาก  งอกออกมารอบๆ  รากแกว้เหนือปลายราก
เล็กนอ้ย” 

 ครูใชค้  าถามเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลจากกิจกรรม “ส่วนของพืชท่ีท าการล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ” 
  3.4 ครูถามวา่ “พืชสามารถน าน ้าและแร่ธาตุจากดินเขา้สู่ล าตน้และส่วนต่างๆไดอ้ยา่งไร (แนวค าตอบ 
พืชดูดน ้าและแร่ธาตุทางขนราก   โดยจะดูดน ้าดว้ยวธีิการออสโมซิส (Osmosis)   ส่วนการดูดแร่ธาตุใชว้ธีิการ
แพร่ (Diffusion) น ้าและแร่ธาตุจะแพร่เขา้สู่ภายในราก และถูกล าเลียงไปยงับริเวณต่างๆ )” 



  3.5 ครูอธิบายต่อไปวา่ “พืชล าเลียงน ้าและแร่ธาตุจากรากไปสู่ล าตน้ไดอ้ยา่งไรนั้น โดยเม่ือพืชดูดน ้า
และแร่ธาตุเขา้ทางขนรากแลว้ น ้าและแร่ธาตุเหล่านั้นจะถูกล าเลียงต่อไปยงัล าตน้ตามกลุ่มเซลล ์ท่ีท าหนา้ท่ี
ล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ  ภายในท่อล าเลียงน ้าท่ีเช่ือมโยงต่อกนัเป็นท่อตั้งแต่รากไปยงัล าตน้  ก่ิงและใบ  
  3.6 ครูถามวา่ “ระบบล าเลียงในพืชจะแบ่งเป็นท่อล าเลียงน ้า และท่อล าเลียงอาหาร เรียกวา่อะไร   
  (แนวค าตอบ ท่อล าเลียงน ้า เรียกวา่ ไซเล็ม (Xylem ) และท่อล าเลียงอาหาร เรียกวา่ โฟลเอม็ (Phloem )
พืชใบเล้ียงคู่ เช่น มะม่วง ส้ม มงัคุด ถัว่ จะมีท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารจะเรียงตวัเป็นวงรอบล าตน้ โดย
ท่อล าเลียงน ้าหรือไซเลมจะอยูท่ี่เน้ือไม ้ ส่วนท่อล าเลียงอาหารหรือโฟลเอม็จะอยูท่ี่เปลือกไม ้ส่วนพืชใบเล้ียง
เด่ียว เช่น ขา้วโพด ปาลม์ หมาก  ล าตน้ของพืชจะมี  ท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารกระจายอยูท่ ัว่ล  าตน้ 

 
ภาพแสดงทิศทางท่อล าเลียงน ้าของพืช 

 

ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ (Materials, Equipment and Resources) 
1. ใบความรู้และใบกิจกรรม เร่ืองโครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืช 
2. วสัดุและอุปกรณ์การทดลอง 
3. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลยีงในพชื                                       ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงช่ือ………………………………ครูผู้สอน 
       (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์) 

                                                                                   วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               
 


