ก

คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ จัดทาขึน้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น สามารถพัฒนา
ตนเองได้ เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ การแก้ปญ
ั หา ความสามารถในการสือ่ สาร การตัดสินใจ การนาความรู้
ไปใช้ ในชีวติ ประจาวัน ตลอดจนมีจติ วิทยาศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
ผู้เชี่ยวชาญ และคณะครูทุกท่าน ที่ให้คาแนะนาจนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สาเร็จลุล่ว งด้ว ยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุด กิจกรรมการเรียนรู้ชุด นี้ จะส่งผลให้นักเรียน
มีกระบวนการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุ มีผล และดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ปิยพร อินทรักษ์
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คาชี้แจง
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน 7 เล่ม ดังนี้
ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช
จานวน 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของราก
จานวน 4 ชั่วโมง
ชุดที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของลาต้น
จานวน 4 ชั่วโมง
ชุดที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
จานวน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 5 การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้า จานวน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 6 การลาเลียงน้าของพืช
จานวน 2 ชั่วโมง
ชุดที่ 7 การลาเลียงสารอาหารและอาหารของพืช จานวน 3 ชั่วโมง
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์นี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง เนือ้ เยื่อพืช
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2) บัตรกิจกรรม
3) บัตรความรู้
4) บัตรคาถาม
5) เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และบัตรคาถาม
3. การเรียนโดยใช้ชดุ กิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนควรศึกษา
องค์ประกอบของขุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรูแ้ ละลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม
4. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จนจบแล้ว จะต้องได้คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 80 ขึน้ ไป จึงจะผ่าน
5. หลังจากทากิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้นกั เรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์การ
ทดลองและ ชุดกิจกรรมให้เรียบร้อย
6. นักเรียนทากิจกรรมด้วยความตั้งใจ และซื่อสัตย์ โดยไม่แอบดูเฉลยก่อน
7. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้
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คาแนะนาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับครูผสู้ อน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เป็น
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ท ากิ จ กรรมกลุ่ ม ฝึ ก การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และส่งเสริมให้นั กเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อช่วยให้การดาเนิน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครู ผู้ ส อนควร
ดาเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจ
ก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ
1.2 ศึกษาสาระสาคัญ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอน
และขั้นตอนต่างๆในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจน
1.3 ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดกิจรรมว่ามีครบตามที่ระบุไว้หรือไม่ อยู่ใน
สภาพใช้งานได้หรือไม่
1.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็นไปตามลาดับการใช้ก่อนหลัง
2. ขั้นสอน
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัยความสนใจของนักเรียนเอง หรือจากการอภิปรายกลุ่ม
ขั้นสารวจและค้นหา เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรือคาถามที่สนใจจะ
ศึกษาแล้ว ก็วางแผนกาหนดแนวทางการสารวจ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้น อธิ บ ายและลงข้ อสรุป เมื่ อได้ ข้อ มู ลอย่า งเพี ยงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล
ขั้นขยายความรู้ เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้น ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ และทาให้เกิดความรู้
กว้างขวางขึน้ จากนัน้ จึงนาไปสู่การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอืน่ ๆ หรือใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้างอย่างไร และมากน้อยเพียงใด
ขณะทีน่ ักเรียนทากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือแนะนา กระตุ้นให้นักเรียนทา
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรม
ด้านทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่นกั เรียนแสดงออกด้วย รวมทัง้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แต่ละชุด
3. ขั้นหลังสอน
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบและ
เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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คาแนะนาการใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช ประกอบด้วย
1.1 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
1.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและกระดาษคาตอบ
1.3 บัตรกิจกรรม
1.4 บัตรความรู้
1.5 บัตรคาถาม
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน
1.7 เฉลยบัตรกิจกรรมและบัตรคาถาม
1.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
3. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ
4. นักเรียนนัง่ ตามกลุม่ ที่ได้ตกลงกันไว้ โดยประธานกลุม่ เป็นผูอ้ ่านคาชีแ้ จง แต่ละ
กิจกรรม ให้สมาชิกในกลุ่มฟังก่อนลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรม โดยมีรองประธานกลุ่ม 1 คน เป็น
ผู้อ่านคาเฉลย และสมาชิก 1 คน เป็นผู้จบั เวลา
5. นักเรียนทาบัตรกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก สรุปผล
การทดลองและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
6. นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก จากนั้น
ทาบัตรคาถามที่ 1 เรือ่ ง ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก โดยใส่คาตอบลงในบัตร
กิจกรรม
7. นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบบัตรคาถามที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบพื้นฐานของ
พืชดอก ตามบัตรเฉลยคาตอบ
8. นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ที่ 2 เรื่อง เนื้อเยื่อเจริญ จากนัน้ ทาบัตรคาถามที่ 2
เรื่อง เนื้อเยื่อเจริญ โดยใส่คาตอบลงในบัตรกิจกรรม
9. นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบบัตรคาถามที่ 2 เรื่อง เนือ้ เยื่อเจริญ ตามบัตรเฉลย
คาตอบ
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10. นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ที่ 3 เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร จากนัน้ ทาบัตรคาถามที่ 3
เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร โดยใส่คาตอบลงในบัตรกิจกรรม
11. นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบบัตรคาถามที่ 3 เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร ตามบัตร
เฉลยคาตอบ
12. นักเรียนนาคะแนนที่ได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ มาใส่ในแบบบันทึกผล
การประเมินประจาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
13. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เนื้อเยื่อพืช จานวน 10 ข้อ โดย
ใช้เวลา 10 นาที จากนัน้ ตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน รวมคะแนนข้อที่ถูก
14. นักเรียนนาแบบบันทึกผลการประเมิน ส่งครูผู้สอน ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ให้นกั เรียนศึกษาบัตรความรู้และปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนอีกครั้ง จนผ่านเกณฑ์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวติ
มาตรฐานที่ ว1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าทีข่ องระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรู้และนาความรู้ ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิง่ มีชีวติ
มาตรฐานที่ ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบ
เสาะหาความรูก้ ารแก้ปัญหา รูว้ ่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่มีรูปแบบ ที่
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ ทีม่ ีอยู่ในช่วงเวลา
นั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสงั คม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ผลการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยือ่ ของพืช โครงสร้างและ
หน้าทีข่ องพืชดอก การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้า และกระบวนการลาเลียง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อ
ถาวรของพืชดอก
1.2 อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของเนือ้ เยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชได้
1.3 อธิบายและจาแนกลักษณะของเนือ้ เยื่อพืชแต่ละชนิดได้
2. ด้านทักษะ (P)
1.1 ทักษะกระบวนการกลุ่ม
1.2 ทักษะการสืบค้นข้อมูล
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มีวินัย
3.2 ใฝ่เรียนรู้
3.3 มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญ
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
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สาระการเรียนรู้
- โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร ของพืชดอก
- ลักษณะของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร ของพืชดอก
สาระสาคัญ
พืชทุกชนิดเป็นสิ่งมีชวี ติ ที่ประกอบด้วยเนือ้ เยื่อ (tissue) และต้นอ่อน( embryo)
อันเป็นลักษณะที่ไม่มีในสาหร่าย โดยเนื้อเยื่อเกิดจากการที่เซลล์ต่างๆ มาอยูแ่ ละทางาน
ร่วมกัน เซลล์ต่างๆเหล่านี้ จะดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ดารงอยูไ่ ด้ ซึ่งเซลล์ทมี่ า
ประกอบมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป แต่มีลกั ษณะร่วมที่สาคัญประการหนึง่ ของเซลล์พืช
คือ การมีผนังเซลล์ ( cell wall ) ที่เป็นกรอบล้อมอยู่รอบนอก และให้ความแข็งแรงต่อ
โครงสร้างเซลล์พืช
เซลล์พืชทุกชนิดมีผนังเซลล์ที่เรียกว่า ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (primary cell wall) อยู่
ด้านนอกสุด เกิดขึ้นเมื่อเซลล์กาลังเจริญเติบโต ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญเป็น เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส เพคตินและไกลโคโปรตีน ผนังเซลล์ปฐมภูมิของเซลล์ที่อยูต่ ดิ กัน จะถูกยึดไว้ดว้ ย
มิดเดิลลาเมลลา (middle lamella) โดยมิดเดิลลาเมลลา เป็นตัวยึดติดระหว่างเซลล์
ประกอบด้วยเพคตินทีอ่ ยู่ในรูปแคลเซียมเพคเตต และแมกนีเซียมเพคเตด อยู่ตรงกลาง
ระหว่างผนังเซลล์ขั้นแรก หรือผนังเซลล์ปฐมภูมิของเซลล์ 2 เซลล์ จึงมีทาหน้าที่ชว่ ยยึด
เซลล์ขา้ งเคียง
นอกจากนัน้ เซลล์บางชนิดของพืช ยังสะสมผนังเซลล์ทุตยิ ภูมิ (secondary cell
wall) เพิ่มเติมขึน้ เป็นผนังชั้นในสุดสร้างขึ้น หลังจากทีเ่ ซลล์หยุดขยายขนาดแล้ว โดยมี
การสะสมแบบแทรกอยู่ในผนังเซลล์ปฐมภูมิ และเยื่อหุ้มเซลล์ มีสารทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
สาคัญคือ ลิกนิน คิวติน ซูเบอริน ซึ่งเป็นสารที่เพิ่มความแข็งแรง จึงทาให้มคี วามหนา และ
แข็งแรงกว่าผนังเซลล์ปฐมภูมิ ในชั้นนีไ้ ม่พบไกลโคโปรตีน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบแบบปรนัยมีจานวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน)
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบ แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ถ้าตัดลาต้นของพืชทีข่ ึ้นอยู่ในน้า เช่น ผักกะเฉด ตามขวาง เนื้อที่ที่พบในชั้นคอร์เทกซ์
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
ก. chlorenchyma , sclerenchyma, parenchyma
ข. collenchyma , chlorenchyma, parenchyma
ค. chlorenchyma , sclerenchyma, air space
ง. chlorenchyma , parenchyma , air space
2. เมื่อตัดตามขวางลาต้นข้าวโพดเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดคือเซลล์ใด
ก. parenchyma
ข. vessel
ค. sieve tube
ง. companion
3. สนที่ขนึ้ อยู่บนภูกระดึง คือสนสองใบและสนสามใบลาเลียงน้าโดยเนื้อเยือ่ ใด
ก. vessel , tracheid
ข. tracheid ,sieve tube
ค. vessel
ง. tracheid
4. พบ collenchyma ได้มากที่ใด
ก. บริเวณส่วนคอร์เทกซ์ของลาต้น
ข. บริเวณใบของพืช
ค. บริเวณขอบๆมุมหรือเหลีย่ มในต้นพืช
ง. บริเวณทีอ่ ่อนนุ่มเช่นปลายยอด ปลายราก
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5. เซลล์ในชัน้ คอร์เท็กส่วนใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด
ก. collenchyma
ข. parenchyma
ค. sclerenchyma
ง. gland cell
6. ใน cortex ของพืชใบเลีย้ งคู่มักจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด เพราะเหตุใด
parenchyma จึงมีโอกาสทีจ่ ะเปลี่ยนไปเป็น cambium ได้ดีกว่าเนื้อเยื่ออืน่ ๆ
ก. เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ
ข. เพราะเซลล์มีผนังบางและเป็นเซลล์ที่ยงั มีชวี ิต
ค. เพราะเป็นเซลล์ที่ยังมีชวี ติ อยู่เพียงชนิดเดียวใน cortex
ง. เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้ดีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า
7. ถ้าเปรียบเทียบเซลล์เป็นห้องต่างๆภายในบ้านเดียวกัน นักเรียนคิดว่าห้องไหนแคบที่สุด
ก. cork
ข. fiber
ค. tracheids
ง. collenchyma
8. เซลล์ทขี่ ูดออกหลังจากการควัน่ และลอกเปลือกไม้เพื่อตอนกิ่งคือเซลล์ใด
ก. parenchyma
ข. phloem
ค. cambium
ง. xylem
9. อาหารที่พืชสร้างขึน้ มามักจะนาไปสะสมไว้ที่เซลล์ใด
ก. sieve tube
ข. sclerid
ค. parenchyma
ง. spongy cell
10. น้ายางจากต้นยางพาราที่เรากรีดได้ ส่วนใหญ่จะได้จากเซลล์ที่พบในเนือ้ เยื่อจาพวกใด
ก. cortex
ข. phloem
ค. xylem
ง. epidermis
*****************************
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
ชื่อ.............................................................ชั้น................เลขที่………..
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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บัตรกิจกรรมที่ 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก
คาอธิบาย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอกแต่ละชนิดโดย
การถ่ายภาพพืชดอกทีน่ ักเรียนสนใจ และบอกส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆของพืชดอก แล้ว
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน อภิปรายร่วมกัน
จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบพืน้ ฐานของพืชดอกแต่ละชนิด
2. เพื่ออธิบายและสรุปผลส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอกแต่ละชนิด
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บัตรความรู้ท่ี 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก
การจัดโครงสร้างของพืช (Organization) เกิดขึน้ ในลักษณะเดียวกันกับสัตว์
กล่าวคือ
เซลล์พืช -> เนื้อเยื่อพืช -> ระบบเนื้อเยื่อพืช -> อวัยวะ ->
ระบบอวัยวะ -> พืช
ระบบอวัยวะของพืช (System) แบ่งออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ
1. ระบบราก (root system) คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดินทัง้ หมดของพืชโดยทั่วไปจะเป็น
ส่วนของราก (root) เช่น รากแก้ว รากแขนง เป็นต้น
2. ระยะยอด (shoot system) คือ ส่วนทีอ่ ยู่พ้นผิวดินขึ้นมาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
ลาต้น ใบ ดอก และผล เป็นต้น

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของพืชดอก
ที่มา : http://krucarebio.blogspot.com/2015/05/blog-post.html
สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2559
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โครงสร้างของแต่ละอวัยวะของพืช จะประกอบขึน้ จากระบบเนื้อเยื่อพืช (Tissue
system) ซึ่งมี 3 ระบบ คือ
1. ระบบเนื้อเยือ่ ผิว (Dermal tissue system) อยู่ทางด้านนอกสุดของ
โครงสร้างต่างๆ ประกอบขึน้ จากเซลล์เอพิเดอร์มิส หรือเซลล์คอร์ก (พืชบางชนิด) ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อที่ทาหน้าที่ป้องกัน (protective tissue) ทาหน้าที่ปกคลุมส่วนอื่นๆ ป้องกัน
เนื้อเยื่อภายใน จากการสูญเสียน้า จากการสัมผัสของจุลนิ ทรีย์ และศัตรูพืช และการ
กระทบกระเทือนทางกายภาพ จากการกระแทก ทาให้เกิด รอยช้า บาดแผลบริเวณ
เนื้อเยื่อชัน้ นีม้ ีปากใบ (stomata) แทรกอยู่ เพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกของน้า และก๊าซ
ต่างๆ บนผิวของเซลล์เนื้อเยือ่ ผักผลไม้ อาจมีไข (wax) หรือ คิวทิน (cutin) ซึ่งเป็นสาร
กลุ่มลิพิด (lipid) เคลือบอยูเ่ ป็นชัน้ บางๆ มีหน้าที่ป้องกันการคายน้า และการเกิดบาดแผล

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างระบบเนือ้ เยื่อผิวของพืชดอก
ที่มา : http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch35/dermal.html
สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
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2. ระบบเนื้อเยือ่ พื้น (Ground tissue system) ระบบเนือ้ เยื่อหลักในพืช ประกอบขึ้น
จากเนื้อเยื่อพื้น (ground tissue) เช่น เนือ้ เยื่อพาเรงไคมา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น
เนื้อเยื่อทีเ่ ป็นแหล่งสะสมอาหารด้วย

ภาพที่ 3 แสดงระบบเนื้อเยื่อพื้นของพืชดอก
ที่มา : https://www.slideshare.net/geonyzl/plant-tissues
สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
3. ระบบเนือ้ เยือ่ ท่อลาเลียง (Vascular Tissue system) อยู่ในสุดของ
โครงสร้างต่างๆ ประกอบด้วยท่อลาเลียงน้า (xylem) ทาหน้าที่ลาเลียงน้า และแร่ธาตุ จาก
รากไปยังส่วนต่างๆ และท่อลาเลียงอาหาร (phloem) ทาหน้าที่ลาเลียงอาหาร ทีไ่ ด้จาก
การสังเคราะห์แสงจากใบไปยังส่วนต่างๆ

ภาพที่ 4 แสดงระบบเนื้อเยื่อท่อลาเลียงของพืชดอก
ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Cambial-zone-xylem-and-phloemin-a-ring-porous-tree-and-their-location-in-the-stem_fig3_310321196
สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
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เนื้อเยื่อพืชเป็นกลุม่ เซลล์ที่มลี ักษณะคล้ายๆ กันมาอยู่รวมกันแล้วร่วมกันทางาน
การจัดจาแนกเนื้อเยื่อของพืชมีหลักเกณฑ์มากมาย เช่น รูปร่าง โครงสร้าง ตาแหน่งที่เกิด
และหน้าที่ แต่ส่วนมากจะใช้ความสามารถในการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร

ภาพที่ 5 แสดงเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร
ที่มา : https://sbi3uiplantkingdom.weebly.com/week-12/three-major-typesof-plant-tissues สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
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บัตรคาถามที่ 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. การจัดเรียงโครงสร้างของพืช (Organization) เป็นอย่างไร
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
2. shoot system คือบริเวณใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
3. ระบบเนือ้ เยื่อหลักในพืช คือระบบใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
4. Xylem และ phloem จัดเป็นเนือ้ เยื่อในระบบเนือ้ เยือ่ ชนิดใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
5. ระบบเนือ้ เยื่อผิว (Dermal tissue system) คือ บริเวณใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
********************************
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บัตรความรูท้ ่ี 2
เนื้อเยื่อเจริญ
เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue หรือ Meristem) เป็นเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของ
พืช ประกอบด้วยเซลล์ทกี่ าลังแบ่งตัวแบบไมโทซิส (mitotic cell division) อยู่ตลอดเวลา
มีลักษณะดังนี้
1. เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวติ อยูแ่ ละมีโพรโทพลาซึมมาก
2. มีนวิ เคลียสขนาดใหญ่และเห็นชัดเจน
3. เป็นเซลล์ทมี่ ีผนังบางและประกอบด้วยเซลล์ลูโลสเป็นส่วนใหญ่
4. มีแวคคิวโอลขนาดเล็กหรือไม่มเี ลย
5. มักมีรูปร่างค่อนข้างกลม และเซลล์ชดิ กันจนไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์
6. มีการแบ่งเซลล์ได้และเปลี่ยนสภาพของเซลล์ กลายเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดต่างๆ

ภาพที่ 6 แสดงการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญ
ที่มา : http://www.easybiologyclass.com/characteristics-meristemmeristematic-cells/ สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2559
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เนื้อเยื่อเจริญสามารถจาแนกได้ตามตาแหน่งทีอ่ ยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชได้โดย 3
ชนิด คือ
1. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical meristem) หรือเรียกอีกอย่างว่าเนื้อเยื่อ
เจริญปลายยอด ปลายราก พบบริเวณส่วนปลายของยอด ราก ปลายกิ่งและที่ตา (bud)
เมื่อแบ่งเซลล์ทาให้รากหรือยอดยาวออกไปมากขึน้

ภาพที่ 7 แสดงเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดและปลายราก
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/395613148494365071/?lp=true
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
2. เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง (Lateral meristem) เป็นเนื้อเยื่อเจริญทีแ่ บ่งตัวออก
ทางด้านข้าง พบในลาต้นและรากของใบเลี้ยงคู่ เมื่อแบ่งเซลล์ทาให้ลาต้น และรากขยาย
ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า แคมเบียม (Cambium)
2.1 Lateral meristem ทีพ่ บบริเวณกลุ่มท่อลาเลียง เรียก Vascular
cambium แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยือ่ โฟลเอ็ม (phloem) และไซเล็ม (xylem) ทาหน้าที่
สร้างไซเล็มและโฟลเอ็มขั้นทุติยภูมิ ซึ่งกระบวนการสร้างนี้นาไปสูก่ ารสร้างเนื้อไม้และจะ
ดาเนินไปชัว่ อายุของพืช พบในพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชตระกูลสน
2.2 Lateral meristem ทีพ่ บในชั้น cortex ของลาต้นและราก เรียกว่า
Cork cambium ทาหน้าทีส่ ร้างคอร์กเพื่อทาหน้าที่แทนเซลล์เอพิเดอร์มิส (epidermis)
โดยคอร์กนี้จะกลายไปเป็นเปลือกไม้
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ภาพที่ 8 ภาพตัดขวางแสดงเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง
ที่มา : https://www.hydroponicist.com/pages/p9-cross-section-stem.htm
สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
3. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ หรือเนื้อเยื่อเจริญระหว่างปล้อง (Intercalary
meristem) เมื่อมีการแบ่งเซลล์จะทาให้ปล้องยืดยาวออกทาให้ลาต้นสูงมากขึน้ มักพบ
บริเวณเหนือข้อของลาต้น หรือโคนของปล้อง หรือตามข้อและกาบใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ซึ่งช่วยทาให้ปล้องยาวขึน้ เช่น ไผ่ อ้อย ข้าว เป็นต้น

ภาพที่ 9 ภาพแสดงเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ หรือเนื้อเยือ่ เจริญระหว่างปล้อง
ที่มา : https://sites.google.com/site/aboutplanttissue/home/prapheth-khxngneuxyeux-phuch/neuxyeux สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2559
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เนื้อเยื่อเจริญสามารถจาแนกตามระยะการเจริญเติบโต ดังนี้
1. Promeristem หรือ Protomeristem พบบริเวณ ปลายยอด ปลายราก
เซลล์มขี นาดและลักษณะคล้ายๆ กัน

ภาพที่ 10 ภาพแสดง Protoderm และ Promeristem
ทีม่ า : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap6apmer/6.22.htm สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
2. Primary meristem ที่พบบริเวณ apical meristem ประกอบด้วย
2.1 Protoderm เปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรที่เป็นผิวชั้นนอกสุด เรียกว่า
Epidermis
2.2 Ground meristem เปลี่ยนไปเป็น พิธ (Pith) คอร์เทกซ์ (Cortex)
และเอนโดเดอร์มิส (Endodermis)
2.3 Procambium ปรากฏอยู่เป็นแถบ ๆ ระหว่าง Ground meristem
ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อลาเลียงระยะแรก
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ภาพที่ 11 ภาพแสดง Primary Meristem ของพืชดอก
ที่มา : http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/webb/
BOT201/PrimSec/primarysecondary1.htm สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
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บัตรคาถามที่ 2
เนื้อเยื่อเจริญ
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ลักษณะเด่นชัดที่บง่ บอกว่าเป็นเนื้อเยื่อเจริญคือลักษณะใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
2. ต้นข้าวในนาที่ถูกน้าท่วมสามารถเจริญยืดยาวจนปลายยอดสูงเหนือระดับน้าได้ เพราะ
เหตุใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
3. การเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้น อาศัยเนื้อเยื่อเจริญใดบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
4. พืชทั่วไปมีขอบเขตการเจริญเติบโตน้อยกว่าสัตว์เพราะเหตุใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
5. Ground meristem เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเปลี่ยนเป็นออร์แกนเนลใดบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
*****************************
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บัตรความรูท้ ่ี 3
เนื้อเยื่อถาวร
เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue) เป็นเนื้อเยื่อ ซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อเจริญ และได้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และส่วนประกอบของเซลล์ เพื่อทาหน้าทีต่ ามแต่ละชนิดของ
เนื้อเยื่อถาวรแบ่งออกเป็น

ภาพที่ 12 ภาพแสดงโครงสร้างเนื้อเยื่อถาวร
ที่มา : http://www.nana-bio.com/e-learning/Complex%20%20Permanent%
20tissue.htm สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
1. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว (Simple permanent tissue) เป็นเนื้อเยื่อถาวร ซึ่ง
เป็นเซลล์ชนิดเดียวประกอบด้วย
1.1 เอพิเดอร์มิส (epidermis) เป็นเซลล์ชั้นทีอ่ ยู่นอกสุด เป็นเซลล์เพียง
ชนิดเดียว เรียงตัวเพียงชัน้ เดียว และปกคลุมอยู่ทุกส่วนของพืช เซลล์มีลกั ษณะเป็นรูป
เหลี่ยม ที่ผิวเซลล์มีพวกสารขี้ผึ้งหรือคิวทิน (cutin) ฉาบอยู่ เพื่อป้องกันการระเหยของน้า
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ในลาต้นของพืชบางชนิด เอพิเดอร์มิสจะเปลี่ยนเป็นขน(trichome) หรือต่อม (gland)
ส่วนที่ใกล้ปลายรากจะมีสว่ นของเอพิเดอร์มิสยืน่ ออกไป เรียกว่า ขนราก (root hair)

ภาพที่ 13 ภาพแสดงเซลล์ชนั้ เอพิเดอร์มิส ของพืชดอก
ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap10epi/10.21.htm สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
1.2 พาเรงคิมา (parenchyma) เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีผนังเซลล์บางๆ
รูปร่างค่อนข้างกลมหรือหลายเหลี่ยม มีแวคิวโอลใหญ่ ทาให้เก็บน้าและอาหารได้มาก พบ
เซลล์ พวกนีไ้ ด้ตามส่วนอ่อนทั่วไปในต้นพืช พาเรงคิมาบางเซลล์มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่ดว้ ย
ทาให้สังเคราะห์อาหารได้ และบางเซลล์ก็ทาหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารจาพวกแป้ง
ให้แก่พืช เซลล์เมื่อเรียงตัวติดกันทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์ขึ้น

ภาพที่ 14 ภาพแสดงเซลล์พาเรงคิมาของพืชดอก
ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap3par/
chapter_3.htm สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559
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1.3 คอลเลงคิมา (collenchyma) เป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
พาราคิมาเซลล์ มีผนังหนาเพราะมีพวกสารเพกทิน (pectin)มาเกาะอยู่ ช่วยให้พืชแข็งแรง
และเหนียวขึน้ พบได้ตามส่วนที่ต้องการความเหนียว เช่น ด้านที่ใบ และบริเวณส่วนมุม
หรือขอบเหลี่ยมในต้นพืช

ภาพที่ 15 ภาพแสดงเซลล์คอลเลงคิมาของพืชดอก
ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap4coll/4.1-1.htm
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
1.4 สเกลอเรงคิมา (sclerenchyma) เป็นเซลล์ที่ชว่ ยให้พืชแข็งแรง เมื่อแก่ตวั
จะเป็นเซลล์ทตี่ ายแล้ว ได้แก่ เซลล์ไฟเบอร์ ( fiber ) ซึง้ เป็นเซลล์เส้นใย ยาวและเหนียว
มาก เช่น เส้นใยต่างๆ เซลล์หิน (stone cell) เป็นเซลล์ป้อมๆ ผนังหนาเพราะมีสารพวก
ลิกนิน (lignin) มาเกาะอยู่ พบเซลล์พวกนี้ได้ที่กะลามะพร้าว เปลือกหุ้มเมล็ดเซลล์สเกลอ
รีด (sclereid) คล้ายไฟเบอร์ เซลล์ไม่ยาวยาวมากมัก อยู่ตามส่วนทีแ่ ข็งๆ ของเปลือกต้นไม้
เปลือกหุ้มเมล็ดและเนื้อผลไม้ที่สากๆ

ภาพที่ 16 ภาพแสดงเซลล์สเกอเรงคิมาของพืชดอก
ที่มา : https://www.wonderwhizkids.com/images/content/biology/
plant_form_and_function/growth_and_development/conceptmap/Sc
lerenchyma.html สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
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1.5 เอนโดเดอร์มิส (endodermis) เป็นเซลล์ที่พบอยูด่ ้านนอกของ
เนื้อเยื่อลาเลียงของราก มีรปู คล้ายเซลล์พาราคิมา แต่ผนังเซลล์มีสารลิกนินและซูเบอริน
(suberin) มาพอกหนา และเซลล์เรียงตัวกันแน่นมากทาให้ไม่มีชอ่ งว่างระหว่างเซลล์
เกิดขึ้นเลย

ภาพที่ 17 ภาพแสดงเซลล์เอนโดเดอร์มขิ องพืชดอก
ที่มา : http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-3endodermis.htm
สืบค้นเมือ่ 3 มีนาคม 2559
1.6 คอร์ก (cork) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของลาต้นและรากของพืชใบ
เลี้ยงคู่ ซึ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นที่สอง (secondary growth) ส่วนของผนังเซลล์มีสารซูเบอ
ริน สะสมบนลิกนิน และพอกหนาน้าผ่านไม่ได้ ช่วยป้องกันการระเหยของน้าภายในเซล์ซู
เบอรินมีสนี ้าตาล ทาให้เปลือกไม้มีสีน้าตาลไปด้วย

ภาพที่ 18 ภาพแสดงเนื้อเยือ่ คอร์กของพืชดอก
ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap17bark/17.12.htm สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
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2. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน (complex permanent tissue) เป็นเนื้อเยื่อถาวรที่
ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดมารวมกันเพื่อทาหน้าที่รว่ มกัน ประกอบด้วย

ภาพที่ 19 ภาพแสดงโครงสร้างของเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน
ที่มา : https://www.plantscience4u.com/2014/04/lycopodium-stemanatomy-cs.html สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
2.1 ท่อน้าหรือไซเลม (xylem) ทาหน้าที่ลาเลียงน้าและเกลือแร่จากราก
ขึ้น สู่สว่ นของพืชที่อยู่สงู ขึน้ ไป ท่อน้าประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด

ภาพที่ 20 ภาพแสดงโครงสร้างของท่อน้าหรือไซเลม
ที่มา : http://www.qsstudy.com/biology/comparison-and-similarity-betweentracheid-and-vessel สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559
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(1) เทรคีด (tracheid) เป็นเซลล์ทมี่ ีรปู ร่างยาว แหลมหัว แหลม
ท้าย บริเวณปลายเซลล์จะซ้อนเหลือ่ มกัน ผนังเซลล์หนาเพราะมีสารต่างๆ มาเกาะกันมาก
ตามผนังเซลล์มรี ู (pith) ทาให้น้าไหลติดต่อกัน ระหว่างเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้เทร
คีดเป็นเซลล์ทตี่ ายแล้ว ในพวกจิมโนสเปิร์ม(gymnosperm) เช่น พวกสนสองใบ สนสาม
ใบ ท่อน้าจะมีเฉพาะเทรคีดเท่านั้น

ภาพที่ 21 แสดงเซลล์เทรคีดของไซเลม
ที่มา : http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/StructureOfPlants
AndFungi/ch04s04.html สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559
(2) เวสเซล (vessel) เป็นเซลล์ของไซเลม ที่มีขนาดใหญ่กว่า
เทรคีดเซลล์ เป็นรูปทรงกระบอกต่อกัน ที่ต่อจะทาลุถึงกับเวสเซลทีต่ ายแล้ว ดังนั้นสาร
พวกโพรโทพลาซึมจึงสลายไป ทาให้ลาเลียงน้าต่อจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้ตลอด
ส่วนของรากและลาต้น เวสเซลมีผนังเซลล์หนา เนื่องจากมีสารพวกลิกนินมาเกาะ ความ
หนาของเวสเซลไม่เท่ากัน จึงทาให้แบ่งเวสเซลออกเป็นหลายแบบ
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ภาพที่ 22 แสดงเซลล์เวสเซลของไซเลม
ที่มา : http://www.thepinsta.com/xylem-vessel-elements_YkZnlit4
YVRMFRvpPhu31XcJQpUzScrHi3sJCnguD1M/ สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559
(3) ไซเลมพาเรงคิมา (xylem parenchyma) เป็นเซลล์
พาเรงคิมาที่แทรกอยู่ในไซเลมเป็นเซลล์ทมี่ ีผนังบางและยังมีชวี ิตอยู่ในไซเลมพาเรงคิมาที่
เรียงตัวตามขวางกับเซลล์อนื่ เรียกว่า ไซเลมเรย์ (xylem ray) ช่วยลาเลียงน้าไปทางด้าน
ข้าง
(4) ไซเลมไฟเบอร์ (xylem fiber) เป็นไฟเบอร์ทแี่ ทรกอยู่ใน
ไซเลมเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์แหลมหัวแหลมท้าย ยาวเป็นเส้นใยช่วยให้ต้นพืชมีความ
แข็งแรงและทนทานมากขึน้

ภาพที่ 23 แสดงเซลล์ไซเลมพาเรงคิมาและเซลล์ไฟเบอร์
ที่มา : https://sharon-taxonomy2010-p6.wikispaces.com/Gymnosperms?
responseToken=0fa410bb183f61c5bfb1516f4adf31ed8 สืบค้นเมื่อ
2 มีนาคม 2559
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2.2 ท่ออาหารหรือโฟลเอ็ม (Phloem) ทาหน้าที่ลาเลียงอาหารที่สร้าง
ได้ไปยังส่วนต่างๆ ของพืชท่ออาหารประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด

ภาพที่ 24 แสดงโครงสร้างของท่ออาหารหรือโฟลเอ็ม
ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap11stem/
11.5-10.htm สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559
(1) ซัฟทิวบ์เมมเบอร์ (sieve tube member) มีลักษณะเป็น
ท่อตะแกรงขนาดใหญ่ และยาว เซลล์เป็นรูปทรงกระบอกต่อกัน ที่รอยต่อบริเวณปลาย
เซลล์เป็นรูปตะแกรง หรือซีฟเพลต (sieve plate) ทาให้ลาเลียงสารผ่านเซลล์ได้ ซีฟทิวบ์ที่
แก่แล้ว นิวเคลียสจะสลายไปแต่เซลล์ยงั มีชวี ิตอยู่ ไซโทพลาซึมของซีฟทิวบ์จะมีการ
เคลื่อนไหวแบบไซโคลซิส (cyclosis) จึงเชื่อว่ามีความสาคัญต่อการลาเลียงอาหารด้วย
(2) คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เป็นเซลล์ที่อยู่
ข้างเคียงกับซีฟทิวบ์ เป็นเซลล์ขนาดเล็ก มีนิวเคลียสและมีชีวติ ช่วยเสริมแรงให้กับซีฟทิวบ์
และเชือ่ ว่ามีอิทธิพลต่อการลาเลียงอาหารของซีฟทิวบ์ดว้ ย
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ภาพที่ 25 แสดงซีฟทิวป์เมมเบอร์ของเซลล์ทอ่ อาหารหรือโฟลเอ็ม
ที่มา : https://www.quora.com/Is-a-sieve-tube-cell-living-and-why
สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559
(3) โฟลเอ็มพาเรงคิมา (phloem parenchyma) เป็นเซลล์พาเรงคิ
มาที่แทรกอยู่ในท่ออาหารทาหน้าที่สะสมอาหารไปเลี้ยงเซลล์ที่อยูด่ ้านข้าง

ภาพที่ 26 แสดง โฟลเอ็มพาเรงคิมา
ที่มา : https://www.tutorialspoint.com/biology_part1/biology_tissues.htm
สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2559
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(4) โฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem fiber) เป็นเซลล์ไฟเบอร์ทแี่ ทรกอยู่ใน
ท่ออาหาร ช่วยให้ความแข็งแรงแก่พืช เช่นเดียวกับไซเลมไฟเบอร์

ภาพที่ 27 แสดงโฟลเอ็มไฟเบอร์
ที่มา : http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/StructureOf
PlantsAndFungi/ch04s04.html สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2559
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บัตรคาถามที่ 3
เนื้อเยื่อถาวร
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. แผ่นไม้ที่ทาโต๊ะประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………
2. เนื้อเยื่อไซเลมประกอบด้วยเซลล์ใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
3. เนื้อเยื่อไฟลเอ็มประกอบด้วยเซลล์ใด
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
4. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวประกอบด้วยเซลล์ใดบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
5. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน มีลกั ษณะอย่างไร และประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………
************************************
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องเนื้อเยื่อพืช
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบแบบปรนัยมีจานวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน)
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบ แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. สนที่ขนึ้ อยู่บนภูกระดึง คือสนสองใบและสนสามใบลาเลียงน้าโดยเนื้อเยือ่ ใด
ก. vessel , tracheid
ข. tracheid ,sieve tube
ค. vessel
ง. tracheid
2. ใน cortex ของพืชใบเลีย้ งคู่มักจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด เพราะเหตุใด
parenchyma จึงมีโอกาสทีจ่ ะเปลี่ยนไปเป็น cambium ได้ดีกว่าเนื้อเยื่ออืน่ ๆ
ก. เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ
ข. เพราะเซลล์มีผนังบางและเป็นเซลล์ที่ยงั มีชวี ิต
ค. เพราะเป็นเซลล์ที่ยังมีชวี ติ อยู่เพียงชนิดเดียวใน cortex
ง. เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้ดีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า
3. เซลล์ทขี่ ูดออกหลังจากการควัน่ และลอกเปลือกไม้เพื่อตอนกิ่งคือเซลล์ใด
ก. parenchyma
ข. phloem
ค. cambium
ง. xylem
4. น้ายางจากต้นยางพาราทีเ่ รากรีดได้ ส่วนใหญ่จะได้จากเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อจาพวกใด
ก. cortex
ข. phloem
ค. xylem
ง. epidermis
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5. ถ้าเปรียบเทียบเซลล์เป็นห้องต่างๆภายในบ้านเดียวกัน นักเรียนคิดว่าห้องไหนแคบที่สุด
ก. cork
ข. fiber
ค. tracheids
ง. collenchyma
6. อาหารที่พืชสร้างขึน้ มามักจะนาไปสะสมไว้ที่เซลล์ใด
ก. sieve tube
ข. sclerid
ค. parenchyma
ง. spongy cell
7. เซลล์ในชัน้ คอร์เท็กส่วนใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด
ก. collenchyma
ข. parenchyma
ค. sclerenchyma
ง. gland cell
8. ถ้าตัดลาต้นของพืชทีข่ ึ้นอยู่ในน้า เช่น ผักกะเฉด ตามขวาง เนื้อที่ที่พบในชั้นคอร์เทกซ์
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
ก. chlorenchyma , sclerenchyma, parenchyma
ข. collenchyma , chlorenchyma, parenchyma
ค. chlorenchyma , sclerenchyma, air space
ง. chlorenchyma , parenchyma , air space
9. พบ collenchyma ได้มากที่ใด
ก. บริเวณส่วนคอร์เทกซ์ของลาต้น
ข. บริเวณใบของพืช
ค. บริเวณขอบๆมุมหรือเหลีย่ มในต้นพืช
ง. บริเวณทีอ่ ่อนนุ่มเช่นปลายยอด ปลายราก
10. เมื่อตัดตามขวางลาต้นข้าวโพดเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดคือเซลล์ใด
ก. parenchyma
ข. vessel
ค. sieve tube
ง. companion
**********************************
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
ชื่อ....................................................................ชั้น................เลขที่…….
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ง
ค
ง
ค
ข
ง
ข
ค
ค
ก

********************************
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก
แนวทางการตอบ

ภาพที่ 28 แสดงส่วนโครงสร้างพื้นฐานของพืชดอก
ที่มา : https://sites.google.com/site/insideofplant/plant-structure/
introduction-to-plant-structure สืบค้นเมือ่ 6 มีนาคม 2559
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เฉลยบัตรคาถามที่ 1
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. การจัดเรียงโครงสร้างของพืช (Organization) เป็นอย่างไร
ตอบ เซลล์พืช -> เนื้อเยื่อพืช -> ระบบเนื้อเยือ่ พืช -> อวัยวะ ->
ระบบอวัยวะ -> พืช
2. shoot system คือบริเวณใด
ตอบ ส่วนที่อยู่พ้นผิวดินขึ้นมาทั้งหมด เช่น ลาต้น ใบ ดอก และผล เป็นต้น
3. ระบบเนือ้ เยื่อหลักในพืช คือระบบใด
ตอบ ระบบเนื้อเยื่อพื้น (ground tissue system)
4. Xylem และ phloem จัดเป็นเนือ้ เยื่อในระบบเนือ้ เยือ่ ชนิดใด
ตอบ ระบบเนื้อเยื่อท่อลาเลียง (Vascular Tissue system)
5. ระบบเนือ้ เยื่อผิว (Dermal tissue system) คือ บริเวณใด
ตอบ เนื้อเยื่อที่อยู่ทางด้านนอกสุดของโครงสร้างต่างๆ ประกอบขึน้ จากเซลล์เอพิเดอร์มิส
หรือเซลล์คอร์ก
*****************************
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
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เฉลยบัตรคาถามที่ 2
เนื้อเยื่อเจริญ
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. ลักษณะเด่นชัดที่บง่ บอกว่าเป็นเนื้อเยื่อเจริญคือลักษณะใด
ตอบ เป็นเซลล์ที่มีชวี ิต และมีการแบ่งตัวตลอดเวลา
2. ต้นข้าวในนาที่ถูกน้าท่วมสามารถเจริญยืดยาวจนปลายยอดสูงเหนือระดับน้าได้ เพราะ
เหตุใด
ตอบ ต้นข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ
3. การเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนต้น อาศัยเนื้อเยื่อเจริญใดบ้าง
ตอบ พืชใบเลี้ยงคู่ทเี่ ป็นไม้ยนื ต้น เยื้อเยื่อเจริญแคมเบียม และเนือ้ เยื่อเจริญปลายยอด
4. พืชทั่วไปมีขอบเขตการเจริญเติบโตน้อยกว่าสัตว์เพราะเหตุใด
ตอบ พืชมีเนือ้ เยื่อเจริญ แบ่งตัวให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ได้
5. Ground meristem เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเปลี่ยนเป็นออร์แกนเนลใดบ้าง
ตอบ Ground meristem เปลี่ยนไปเป็น พิธ (Pith) คอร์เทกซ์ (Cortex) และเอนโดเดอร์
มิส (Endodermis)
************************************
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
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เฉลยบัตรคาถามที่ 3
เนื้อเยื่อถาวร
คาชี้แจง
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. แผ่นไม้ที่ทาโต๊ะประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้าง
ตอบ vessel , tracheid, fiber, parenchyma
2. เนื้อเยื่อไซเลมประกอบด้วยเซลล์ใด
ตอบ เนื้อเยื่อไซเล็ม ประกอบด้วยเซลล์
3. เนื้อเยื่อไฟลเอ็มประกอบด้วยเซลล์ใด
ตอบ เนื้อเยือ่ ไฟลเอ็มประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ คอมพาเนียน
เซลล์ โฟลเอ็มพาเรงคิและ โฟลเอ็มไฟเบอร์
4. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวประกอบด้วยเซลล์ใดบ้าง
ตอบ เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวประกอบด้วยเซลล์ 5 ชนิด ได้แก่ เอพิเดอร์มิส พาเรงคิมา
คอลเลงคิมา สเกลอเรงคิมา เอนโดเดอร์มิส และคอร์ก
5. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน มีลกั ษณะอย่างไร และประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน เป็นเนื้อเยื่อถาวรที่ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดมารวมกันเพื่อ
ทาหน้าที่รว่ มกัน ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
เลม และ โฟลเอ็ม
******************************
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช
ข้อ คาตอบ
1
ง
2
ง
3
ค
4
ก
5
ข
6
ค
7
ข
8
ง
9
ค
10
ค
*******************************
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
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แบบบันทึกสรุปผลการเรียน
เนื้อเยื่อพืช
คะแนน
คะแนนเต็ม
คะแนนทีไ่ ด้
ร้อยละ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
10

บัตรคาถาม
1
2
3
10
10
10

แบบทดสอบ
หลังเรียน
10

เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน
คะแนน 8 - 10
ดีมาก
คะแนน 7
ดี
คะแนน 6
พอใช้
คะแนน 0 - 5
ควรปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับดีมาก
ลงชื่อ ........................................... ผู้สอน
( นางสาวปิยพร อินทรักษ์)
ครูชานาญการ
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