
SCIENCE
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Let’s Try This!



1.ขอ้ใดเป�นเกณฑ์ที�ใชใ้นการจาํแนก
พชืไดเ้หมาะสม

   1.  มใีบ     –  ไมม่ใีบ
  2.  มดีอก  –  ไมม่ดีอก
  3.  มผีล    –  ไมม่ผีล
  4.  มเีมล็ด –  ไมม่เีมล็ด

 มรีาก มใีบ    ไมม่ดีอก

2. ขอ้ใดเป�นโครงสรา้งของพชืมดีอก

1.
   2. มรีาก มใีบ    มดีอก
   3. มรีาก ไมม่ใีบ มดีอก
   4. มรีาก มใีบ    มสีปอร์

3. ชาญชยัจดักลุ่มพชืไดด้งันี� กลุ่ม 1 ขา้ว ไผ ่มะพรา้ว
กลุ่ม 2 ชมพู ่ขนนุ ทเุรยีน อยากทราบวา่ เขาใชเ้กณฑ์
ใดในการจดักลุ่ม

   1. พชืขนาดเล็ก     –  พชืขนาดใหญ่
  2. พชืไมม่ดีอก      –  พชืมดีอก
  3. พชืใบเลี�ยงเดี�ยว –  พชืใบเลี�ยงคู่
  4. พชืไมม่ผีล        –  พชืมผีล

พชืใบเลี�ยงคู่ เพราะมรีะบบรากฝอย

4. หญา้ จดัเป�นพชืประเภทใด เพราะเหตใุด

1.

   2. พชืใบเลี�ยงเดี�ยว เพราะมเีสน้ใบขนาน
   3. พชืใบเลี�ยงเดี�ยว เพราะมรีะบบรากแก้ว
   4. พชืใบเลี�ยงคู่ เพราะมเีสน้ใบเป�นรา่งแห





กลุ่มที� 1 : เป�นพชืใบเลี�ยงเดี�ยว สงัเกตจาก
ลักษณะ เสน้ใบขนานใบ มลัีกษณะเรยีวยาวและ
ลําต้นมขีอ้ปล้อง

กลุ่มที� 2 : เป�นพชืใบเลี�ยงคู่ เสน้ใบเป�นรา่งแห
ลําต้นจะมลัีกษณะแผเ่ป�นกิ�งก้านสาขา ไมไ่ดตั้�ง
ตรงเหมอืนต้นมะพรา้วหรอือ้อย และลําต้นไมไ่ด้
เป�นขอ้ปล้อง

กลุ่มที� 3 : เป�นพชืไรด้อก จะขยายพนัธุด์ว้ยการ
ใชส้ปอร์

เฉลย 2 พชืมดีอกหรอืไมม่ดีอก และการเป�น
พชืใบเลี�ยงเดี�ยวหรอืใบเลี�ยงคู่
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 Plants



2 Groups of Plants
P A G E  2 6

      Plants are one of the groups
of living things on Earth. All
types can make their own food
by photosynthesis. Plants can be
alike or different from one another
depending on their type.



Let’s Try This!



Name each plant and tick (✓) its correct type.



Name each plant and tick (✓) its correct type.



Name each plant and tick (✓) its correct type.



Name each plant and tick (✓) its correct type.



Name each plant and tick (✓) its correct type.





Flowering and 
Non-flowering Plants



















1 ) ดอกเดี�ยว  
 
       คือ   ดอกที�โพล่ขึ�นมาจากก้านชูดอกเพยีงก้านเดยีว  
       เชน่  กหุลาบ ดอกบวั

2)  ดอกชอ่
     
       คือ  ดอกหลายๆดอก  ที�ออกมาจากก้านดอกเดยีวกัน    
       เชน่  ดอกเขม็   ดอกกล้วยไม้

 
 

ดอกของพชืจาํแนกไดต้ามการเกิดได ้2 ชนดิ











































Monocotyledons
(Monocots)

Dicotyledons
(Dicots)
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Monocotyledons
(Monocots)

Dicotyledons
(Dicots)

Monocotyledons and dicotyledons
are 2 types of flowering plants with
different outer parts. These outer
parts are the roots, stems, and leaves.



    Their roots are fibrous roots. They have
one seed leaf. Their internodes on the stem
can be seen clearly. Their leaves are narrow
with parallel veins. Their flowers have 3 or
multiples of 3 petals.

1.Monocotyledons (monocots) 



   Their roots are taproots. They have 
2 seed leaves. Their internodes on the
stem cannot be seen clearly. Their leaves
are wide with net-like veins. Their flowers
have 4 or 5 or multiples of 4 or 5 petals.

2.Dicotyledons (dicots) 









chili



grass









 We can see such differences from their roots, stems, and
leaf veins. we can use these parts as rules to tell them
apart and put them into 2 smaller groups:
monocotyledons (monocots) and dicotyledons (dicots).
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3.Groups
of

Animals


