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ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การด ารงชีวิตของพืชชุดนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  

การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   

ประกอบด้วย ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการ ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน ค าชี้แจงส าหรับ

นักเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรมและแบบทดสอบ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามล าดับ

ข้ันตอน  สามารถท ากิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็น

องค์ความรู้  อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกชุดได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้เพื่อทดลอง

ประสิทธิภาพแล้วจึงสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

       ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ค าแนะน าจนท าให้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การด ารงชีวิตของพืช ชุดนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

    อรณ ีจิตรแก้ว 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 
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ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 
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                   ใบกิจกรรมที่ 3  :  ทบทวน  ชวนคิด  เรื่อง  การแพร่และการออสโมซิส 

                   กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

                   แบบทดสอบหลังเรียน : ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

                    ภาคผนวก 

                    บรรณานุกรม  

              แนวการตอบใบกิจกรรม 

                             เฉลยแบบทดสอบ   

 36 

38 

40 

41 

43 

44 

45 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 1 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 6 ชุด ดังนี้  

ชุดที ่1 เรื่อง  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดที ่2 เรื่อง  ระบบล าเลียงของพืช  

ชุดที ่3 เรื่อง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  

ชุดที ่4 เรื่อง  กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช  

ชุดที ่5 เรื่อง  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

ชุดที ่6 เรื่อง  เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพืช  

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช แต่ละชุด 

ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้  

         2.1 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช 

 2.2 ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 

         2.3 ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 

         2.4 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

         2.5 สาระการเรียนรู้ 

         2.6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

         2.7 กิจกรรมการเรียนรู้ 

         2.8 แบบทดสอบก่อนเรียน 

         2.9 ใบความรู้และใบกิจกรรม 

         2.10 แบบทดสอบหลังเรียน 

         2.11 บรรณานุกรม 

         2.12 ภาคผนวก    

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

       1. ชุดกิจกรรมชุดนี้คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช  

ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 ในคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การ

ด ารงชีวิตของพืช  เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กระบวนการแพร่ และออสโมซิส 

       2. ครูควรใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช ชุดนี้ 

ร่วมกับคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิต

ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายชั่วโมงไว้อย่างมีล าดับข้ันตอน 

       3. ครูควรศึกษาค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารง 

ชีวิตของพืช ให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรม 

       4. ครูต้องชี้แจงข้ันตอนการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ

ด ารงชีวิตของพืช  ให้นักเรียนทุกคนเขา้ใจก่อนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

       5. ก่อนและหลังให้นักเรียนศึกษาโดย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง การ

ด ารงชีวิตของพืช  ชุดท่ี 1 กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน และหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 

       6. ครูควรแนะน าเพิ่มเติมให้นกัเรียนได้ปฏิบัตกิิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน   

จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

       7. แนวการตอบกิจกรรมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการประเมินผลการท ากิจกรรมของ

ผู้เรียน สามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของ

ครูผู้สอน 

2 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

       1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืชเล่มนี้เป็นชุด

กิจกรรมชุดที่  1 กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์  เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแพร่ และออสโมซิส 

       2.  ข้ันตอนการใช้ชุดกิจกรรม 

2.1  ศึกษามาตรฐาน/ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู ้

2.2  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 

2.3  ศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม 1-6        

ตามล าดับ 

2.4  ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 

       3.  นักเรียนศึกษาโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของ

พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยความซื่อสัตย์

และมีความรับผิดชอบ 

       4.  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานกลุ่ม การแสดงความ

คิดเห็นด้วยความเต็มใจ 

       5.  นักเรียนใช้และเก็บรักษาชุดกิจกรรมเล่มนี้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ท าสูญหาย 

เสียหายในระหว่างการเรียน 

 

3 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

สาระที ่ 1  สิ่งมชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่

ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต  

ตัวชีว้ดั 

ว 1.1 ม.1/4  ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส 

 

สาระที ่ 8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ 

หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี

แน่นอน สามารถอธิบาย และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลา

นั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อมมคีวามเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กัน 

ตัวชีว้ดั 

ว 8.1 ม.1/1  ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตวัแปรที่ส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ   

หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุม และเชื่อถือได้ 

ว8.1 ม.1/2  สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ

หลายๆวิธี 

ว8.1 ม.1/3  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล

เที่ยงตรงและปลอดภัย   โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 

ว8.1 ม.1/4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

มาตรฐานการเรยีนรู ้/ ตัวชี้วดั 

4 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล ์

 การแพร่ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยัง

บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ความเข้มข้นของสาร ขนาด

อนุภาค อุณหภูมิ ความดัน สถานะ ตัวกลาง และความสามารถในการละลายของสาร 

ในเซลล์พืชจะเกิดการแพร่ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทางปากใบ ส่วน

ธาตุอาหารในดินก็จะแพร่เข้าสู่เซลล์ขนราก 

 การออสโมซิส คือ การแพร่ของน้ าจากบริเวณที่มีอนุภาคของน้ ามากไปสู่บริเวณที่มี

อนุภาคของน้ าน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน ข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ 

ขนาดของอนุภาค น้ าจะเข้าสู่เซลล์ขนรากด้วยวิธีการออสโมซิส 

 การแพร่ 

 การออสโมซิส 

 

สาระการเรยีนรู ้

สาระส าคญั 

5 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

 

 

    1.  อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

    2.  ระบุตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจ าวันได้  

    3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการแพร่และการออสโมซิสได้ 

 

 

 

    ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกับกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

 

 

 

  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  ด้านความรู ้(K) 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

6 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช  ชุดที่ 1 

กระบวนการสารผ่านเซลล์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

มีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1   ลับสมอง  ทดลองวิทย ์เรื่อง การแพร่และออสโมซิส 

 ใบความรูท้ี่ 1  อ่านเพิ่ม เติมความรู้ เรื่อง การแพร่และออสโมซิส 

 กิจกรรมที่  2  รู้ไว้ ได้ประโยชน์ เรื่อง การแพร่และออสโมซิสในชีวิต     

                        ประจ าวัน 

 กิจกรรมที่  3 ทบทวน ชวนคิด เรื่อง การแพร่และการออสโมซิส 

   

 

 

  

     

            

กิจกรรมการเรยีนรู้ 

7 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ค าชีแ้จง   1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

 2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

 3. ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงช่อง ก ข ค หรือ ง 

               ลงในกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดเกิดจากการแพร่  

ก. การท าไข่เค็ม 

ข. การได้กลิ่นแก๊สรั่ว 

ค. การพรมน้ าผักผลไม้ให้สด 

ง. การม้วนงอของต้นหอมที่กรีด     

แล้วแช่น้ า 

 

2. การฟุ้งกระจายของน้ าหอมเป็นการแพร่

จากสถานะใดไปเป็นสถานะใด  

ก. ของเหลวไปเปน็ของเหลว 

ข. ของเหลวไปเป็นของแข็ง 

ค. ของเหลวไปเป็นก๊าซ  

ง. ก๊าซไปเป็นของเหลว 

 

3. การแพร่ของน้ าผ่านเยื่อบาง ๆ เรียกว่า

อะไร  

ก. การแพร่  

ข. การออสโมซิส  

ค. การไหลของน้ า  

ง. การเคลื่อนทีข่องน้ า 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 

ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลยีงสารผ่านเซลล์ 

4. เมื่อน าเซลล์พืชใส่ลงไปในสารละลายที่

เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์พืช เซลล์พืชจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร  

ก. เซลล์พืชจะเต่ง  

ข. เซลล์พืชจะแตก  

ค. เซลล์พืชจะเหี่ยว 

ง. เซลล์พืชจะไม่เปลี่ยนแปลง  

 

5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง 

ก. แร่ธาตุเข้าสู่รากพืชโดยการแพร่ น้ า

เข้าสู่รากพืชด้วยการออสโมซิส 

ข. แร่ธาตุเข้าสู่รากพืชโดยการออสโมซิส 

น้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการแพร่ 

ค. แร่ธาตุและน้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการ 

ออสโมซิส 

ง. แร่ธาตุและน้ าเข้าสู่รากพืชโดยการ

แพร่ 

 

 

 

 

8 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

6. การพ่นสารฆ่าแมลงในสวนผลไม้เป็น

การเคลื่อนที่ของสารแบบใด เพราะ

เหตุใด 

ก. การออสโมซิส  เพราะอนุภาคน้ า

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับสารฆ่าแมลง 

ข. การกระจาย  เพราะสารฆ่าแมลง

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับสายลม 

ค. การดูดซึม เพราะอนุภาคสารฆ่า

แมลงเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ 

ง. การแพร่  เพราะบริเวณโดยรอบมี

ความเข้มข้นของสารน้อย  

 

7. เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดินรอบๆ โคนพืชมาก

เกินไป พืชจะตาย เพราะเหตุใด  

ก. ปุ๋ยแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป 

ท าให้เซลล์แตก  

ข. น้ าแพร่ออกจากเซลล์มากเกินไป ท า

ให้เซลล์เหี่ยว 

ค. ปุ๋ยและน้ าแพร่เข้าไปในเซลล์มาก 

เกินไป จนเซลล์แตก 

ง. น้ าแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ท า

ให้เซลล์เต่งจนแตก  

 

 

 

8. ข้อใดจัดเป็นการแพร่แบบออสโมซิส  

ก. น้ าออกจากท่อล าเลียงไปสู่ส่วนอื่น ๆ  

ข. การกระจายของด่างทับทิมในน้ า  

ค. การละลายของเกลือในน้ า  

ง. การฉีดยาฆ่าแมลง  

 

9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การฟุ้งกระจายของก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นการแพร่อย่าง 

หนึ่ง 

ข. ออสโมซิสคือกระบวนการแพร่ของน้ า

ผ่านเยื่อเลือกผ่าน 

ค. การแพร่ของสารมีทิศทางที่แน่นอน

เสมอ 

ง. น้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการออสโมซิส 

 

10. เมื่ออุณหภูมสิูงขึ้นอัตราการแพร่ของ

สารจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตใุด 

ก. ต่ าลง เพราะอนุภาคสารมีพลังงานจล

มากข้ึน การเคลื่อนที่จึงช้าลง 

ข. ต่ าลง เพราะอนุภาคสารมีพลังงานจล

น้อยลง การเคลื่อนที่จึงช้าลง 

ค. เพิ่มมากข้ึน  เพราะอนุภาคสารมี

พลังงานจลมากข้ึน จึงชนกันมากข้ึน 

ง. เพิ่มมากขึ้น  เพราะอนุภาคสารมี

พลังงานจลน้อยลง จึงชนกันมากขึ้น 

 

9 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

รายการ จ านวน/กลุม่ 

1. บีกเกอร์ขนาด 100 cm3   2   ใบ 

2. น้ า 200   cm3 

3. ด่างทับทิม(โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต) 2-3   เกล็ด 

4. กระดาษสีด า 2   แผ่น 

5. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ 1   ชุด 

เมื่อนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ

สารเคมีพร้อมแล้ว เราไปท ากิจกรรมกัน

เลยค่ะ 

   1. ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกับกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

2. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

จุดประสงค์การทดลอง 

ลับสมอง  ทดลองวิทย ์

                ใบกิจกรรมที ่1 

วัสดุอปุกรณแ์ละสารเคมี 

10 

ตอนที ่1 การแพร่ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

1. ใส่น้ าที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง  30 cm3 ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 cm3  

จ านวน  2  ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  หย่อนเกล็ดด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) จ านวน  
    2-3 เกล็ดอย่างช้าๆ ลงไปในบีกเกอร์ใบที่  1 สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีท าการทดลอง 

11 

บีกเกอร์ท่ี 1 บีกเกอร์ท่ี 2 

บีกเกอร์ที่ 1 บีกเกอร์ที่ 2 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

3. ใช้กระดาษสีด าบังด้านหลังของบีกเกอร์  สังเกตการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เกล็ดด่าง

ทับทิมตกลงไปในน้ า จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ 5 นาที แล้วบันทึกผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าบีกเกอรใ์บที่  2 ต้มน้ าจนเดือด ปิดไฟแล้วหย่อนเกล็ดด่างทับทิมหรือ

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต(KMnO4) จ านวน 2-3 เกล็ดลงไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 13 

ระวงั  หลีกเลี่ยงไม่ให้ด่างทับทิมสัมผัส

ร่างกาย โดยเฉพาะดวงตานะครับ 

5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บีกเกอร์ท่ี 1 บีกเกอร์ท่ี 2 

ภาพขัน้ตอนการทดลอง  เรือ่ง  การแพร่ 

ที่มา : อรณี  จิตรแก้ว   

15/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

วัสดุอปุกรณแ์ละสารเคมี 

14 

ตอนที ่2 การออสโมซสิ 

รายการ จ านวน/กลุม่ 

1. สารละลายน้ าตาลเข้มข้น  40 % 30  cm3 

2. น้ า 30  cm3 

3. ปากกาเขียนแก้ว 1  ด้าม 

4. ยางรัด 10  เส้น 

5. กระดาษเซลโลเฟนขนาด 15 cm x 15 cm 1  แผ่น 

6. หลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5 cm  

ยาว  20 cm 

1  อัน 

7. กล่องพลาสติก เบอร ์1 1  ใบ 

8. บีกเกอร์ขนาด  100 cm3 1  ใบ 

9. ขาตั้งพร้อมที่หนีบ 1  ชุด 

สารละลายน้ าตาลเข้มข้นร้อยละ  40  

เตรียมได้โดยใช้น้ าตาลทราย  40  กรัม 

เติมน้ าจนครบ  100 cm3  อุ่นให้ร้อน  

คนให้น้ าตาลละลายจนหมด 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

1. น ากระดาษเซลโลเฟนชุบน้ าให้เปียก  วางบนกล่องพลาสติกเบอร์  1   ใส่สารละลาย 

น้ าตาลทรายเข้มข้นร้อยละ  40  จ านวน  30 cm3 แล้วรวบให้เป็นถุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีท าการทดลอง 

15 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

2. จุ่มหลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5  เซนติเมตร  ลงไปในถุงลึกประมาณ   

   3  เซนติเมตร  ผูกปากถุงและหลอดแก้วให้แน่นโดยไม่ให้มีฟองอากาศทั้งในถุงและใน

หลอดแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

3. จุ่มถุงสารละลายน้ าตาลลงในบีกเกอร์ที่มนี้ าบรรจุอยู่โดยให้ต าแหน่งที่รัดปากถุงอยู่เหนือ

ระดับน้ าเล็กน้อย  แล้วยึดหลอดแก้วด้วยที่จับหลอดทดลองติดไว้กับขาตั้ง 

4. ท าเครื่องหมายแสดงระดับน้ าในหลอดแก้วไว้ จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับ 

ของเหลวในหลอดแก้วต่อไปประมาณ  5  นาที  แล้วบันทึกผลการสังเกต 
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5. ด าเนินการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 – 4 แต่สลับเอาน้ าบรรจุในกระดาษเซลโลเฟนจุ่มลงใน

บีกเกอร์ที่มีสารละลายน้ าตาลเข้มข้นร้อยละ 40 

ภาพขัน้ตอนการทดลอง  เรือ่ง  การออสโมซสิ 

ที่มา :  อรณี  จิตรแก้ว   

15/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

 

 

 

  สมาชิก 

 

   1. ...........................................................................................  เลขที่ ................ 

 

   2. ...........................................................................................  เลขที่ ............... 

 

   3. ...........................................................................................  เลขที่ ............... 

 

   4. ...........................................................................................  เลขที่ ............... 

 

   5. ...........................................................................................  เลขที่ ............... 

 

 

               แบบบนัทกึกจิกรรมที ่1 
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กลุ่มที่........ 

ชื่อกลุ่ม............................. 

ลับสมอง  ทดลองวิทย ์

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ปัญหา 

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

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

สมมติฐาน 

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

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

 ตัวแปรต้น  คือ

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

 ตัวแปรตาม  คือ

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

 ตัวแปรควบคุม  คือ

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

 

บันทึกผลการทดลอง 

ลักษณะที่สังเกต ผลการสังเกต 

เมื่อเกล็ดด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต(KMnO4) ตกลงไปใน
น้ าที่อุณหภูมิห้อง(25 องศาเซลเซียส) 

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

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

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

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

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

เมื่อเกล็ดด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต(KMnO4) ตกลงไปใน
น้ าเดือด(100  องศาเซลเซียส) 

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

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

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

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

......................................................................... 
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ตอนที ่1 การแพร่ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

    อภิปรายและสรปุผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ค าถามหลังการทดลอง 

   1. เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ า  สีของน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

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

   2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมมีทิศทางแบบใด  

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

   3. เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ าร้อนและน้ าที่อุณหภูมิห้อง  มีการ

เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

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

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

   4. นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการแพร่ของสาร 

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

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

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

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

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

20 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ปัญหา 

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

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

สมมติฐาน 

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

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

 ตัวแปรต้น  คือ

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

 ตัวแปรตาม  คือ

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

 ตัวแปรควบคุม  คือ

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

 

การทดลอง 
การเปลีย่นแปลงระดับของเหลว 

ในหลอดแกว้ 

แช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุสารละลาย

น้ าตาลเข้มข้น  40 % ลงในน้ า 

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

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

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

แช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุน้ าลงใน 

สารละลายน้ าตาลเข้มข้น  40 %  

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

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

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

บันทึกผลการทดลอง 
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ตอนที ่2 การออสโมซสิ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ตั้งใจท ากิจกรรม 

กันนะครับ 

 

22 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ค าถามหลังการทดลอง 

     1.  ความเข้มข้นของน้ าในถุงกระดาษเซลโลเฟนกับในบีกเกอร์ต่างกันอย่างไร  

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

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

     2.  ระดับสารละลายน้ าตาลทรายในหลอดแก้วตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการทดลองมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร  และจะอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไร 

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

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

     3.  ถ้าตั้งชุดการทดลองไว้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  นักเรียนคิดว่าระดับของสารละลายใน

หลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  และความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลทรายในถุง

เซลโลเฟนจะมากหรือน้อยกว่า 40% 

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

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

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

     4.  ถ้าเปลี่ยนให้น้ าอยู่ในถุงกระดาษเซลโลเฟน  โดยให้สารละลายน้ าตาลอยู่ใน 

         บีกเกอร์  ระดับของเหลวในหลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตใุด 

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

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

     5.  ถ้าแช่ถุงสารละลายน้ าตาลนี้ในสารละลายน้ าตาลที่มีความเข้มข้นเท่ากัน  ระดับ

น้ าในหลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตใุด 

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

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

     6.  ถ้าต้องการให้ระดับน้ าในหลอดแก้วเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  นักเรียนควรท า

อย่างไร  เพราะเหตุใด 

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

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

 7.  การดูดแร่ธาตุจากดินเข้าสู่ราก มีความแตกต่างจากการดูดน้ าเข้าสู่รากพืช

อย่างไร จงอธิบาย 

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

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

23 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

การแพรข่องสาร (Diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุล

ของสารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารมาก (มีจ านวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยัง

บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย (มีจ านวนโมเลกุลของสารน้อย) โดยอาจผ่านเยื่อ 

เลือกผ่าน หรือไม่ผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ได้ 

ภาพ  การแพรข่องสาร 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/20872?page=0%2C2 

สืบค้นเมื่อ  16/06/2558 

      ใบความรูท้ี ่1 
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1. การแพร ่

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

       สารที่แพร่ได้อาจอยู่ในสภาวะแก๊สหรือของเหลวก็ได้ โดยโมเลกุลของสารจะ

กระจายออกไปทุกทิศทางในตัวกลาง จนท าให้ทุกบริเวณมีความเข้มข้นของสารเท่ากัน เช่น 

การหยดหมึกแดงลงในน้ า เมื่อตั้งทิ้งไว้สักครู่ โมเลกุลของหมึกแดงก็จะแพร่ไปในโมเลกุล

น้ า ในที่สุดหมึกแดงก็จะกระจายไปทั่วในน้ า ท าให้เรามองเห็นน้ ามีสีแดงหรือสีชมพูทั่วทุก

ส่วน  หรือการแพร่ของสาร  2 ชนิด ซึ่งอยู่คนละด้านกัน แต่มีเยื่อบางๆ กั้น (เยื่อเลือก

ผ่าน) สารแต่ละชนิดจะเคลื่อนที่ไปยังด้านตรงข้าม (ด้านที่มีสารนั้นน้อยกว่า) จนกระทั่งทั้ง 

2 ด้าน มีปริมาณสารทั้ง 2 ชนิด เท่ากันหรือจนกระทั่งทัง้ 2 ด้าน มีความเข้มข้นของสาร  

ทั้ง 2 ชนิด เท่ากันนั่นเอง 

1. ความเขม้ขน้ของสาร ถ้าความเข้มข้นของสารที่แพร่กับความเข้มข้นของตัวกลางมี 

ความแตกต่างกันมาก การแพร่จะเกิดข้ึนเร็ว โดยสารที่มีความเข้มข้นสูงจะแพร่ไปสู่สารที่มี

ความเข้มข้นต่ า  เช่น  การแพร่ของกลิ่นทุเรียน  การแพร่ของน้ าหอม 

ปัจจัยทีค่วบคมุอตัราการแพรข่องสาร 

25 

ภาพการแพรข่องกลิน่ทเุรยีน 

ที่มา :  อรณี  จิตรแก้ว   

16/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

2. อุณหภูม ิ ถ้าอุณหภูมิสูง การแพร่ของสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เช่น  การท าน้ าเชื่อม 
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3. ขนาดอนภุาคสาร สารที่มีขนาดอนุภาคเล็กและน้าหนักเบาจะแพร่ได้รวดเร็วกว่าสารที่ 

ขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก  เช่น  การฉีดพ่นสารเคมีให้เป็นละอองเล็กๆ  การฉีดน้ าหอม 

อุณหภูมิ  25 0C อุณหภูมิ  60 0C 

ภาพการฉดีพน่สารเคมใีหเ้ปน็ละอองเลก็ๆ 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/20872?page=0%2C2 

สืบค้นเมื่อ  17/06/2558 

ภาพการแพรข่องสารเมื่ออณุหภมูติา่งกนั 

ที่มา :  อรณี  จิตรแก้ว   

17/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 27 

4. ความสามารถในการละลายของสาร ถ้าสารที่แพร่สามารถละลายน้ าได้ดีจะมีอัตราการแพร่สูง  

เช่น  ด่างทับทิมละลายน้ าได้ดีกว่าน้ าตาลจึงแพร่ได้เร็วกว่า 

       นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการแพร่ของสาร

ขึ้นอยู่กับความดัน การถูกดูดซับไว้ด้วย ตัวกลาง 

หรือสิ่งเจือปนที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของ

โมเลกุลของสารด้วย และกระบวนการแพร่ของ

สารจะหยุดลงเมื่อทุกบริเวณมีความเข้มข้นของสาร

เท่ากัน  

น้ าตาล ด่างทับทิม 

ภาพการแพรข่องสารทีม่คีวามสามารถในการละลายน้ าตา่งกนั 

ที่มา :  อรณ ี จิตรแก้ว 

18/06/2558 

ระยะทางของสารที่แพร(่หน่วย) 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

  

 

       ก๊าซออกซิเจนจากอากาศที่อยู่ตามช่องว่างระหว่างอนุภาคดินจะแพร่เขา้สู่เซลล์ขนราก  

แล้วแพร่กระจายไปยังเซลล์ข้างเคียงต่อๆ กันไป ทั้งนี้เซลล์จะใช้ก๊าซออกซิเจน(O2)  ใน
กระบวนการทางเคมีของเซลล์เพื่อสลายสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน จากนั้นจะปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกมาจากเซลล์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมานี้
จะแพร่ออกในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการแพร่ของก๊าซออกซิเจน 

       ในบริเวณที่ดินมีน้ าท่วมขัง การแลกเปลี่ยนก๊าซจะเกิดข้ึนไม่สะดวก เพราะอากาศ

ระหว่างอนุภาคดินมีน้อย พืชจะขาดก๊าซออกซิเจน ยกเว้นพืชที่สามารถสร้างรากให้โค้งขึ้นโผล่

พ้นผิวดิน เช่น รากของต้นโกงกางและต้นล าพู 

การแพรข่องกา๊ซทีร่าก 
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ภาพการแพรข่องแกส๊ทีร่ากของพชื 

ที่มา :  อรณ ี จิตรแก้ว 

19/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 
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ภาพการแพรข่องแกส๊ทีร่ากของพชื 

ที่มา :  อรณ ี จิตรแก้ว 

19/06/2558 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

การแพรก่บัการเปดิและปิดของปากใบ 

เซลล์คุมเป็นเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน จึงเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง

ขึ้นในเวลากลางวัน   ท าให้ความเข้มข้นของสารภายในเซลล์คุมสูงกว่าความเข้มข้น

ของสารในเซลล์ข้างเคียง น้ าจากเซลล์ข้างเคียงจะแพร่ผ่านเข้ามาในเซลล์คุม เกิด

แรงดันดันให้ส่วนผนังด้านนอกซึ่งบางกว่าด้านในโป่งออกทางด้านข้างและดึงผนัง

เซลล์ด้านในให้โค้งออกด้วย ท าให้ปากใบเปิด 

ในเวลากลางคืนจะไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงภายในเซลล์คุม ท าให้ความ

เข้มข้นของสารภายในเซลล์คุมต่ ากว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ข้างเคียง น้ าใน

เซลล์คุมจึงแพร่ออกไปยังเซลล์ข้างเคียง เซลล์คุมจึงเหี่ยว ท าให้ปากใบปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การเปิดและปิดของปากใบมีความส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของพืช

เนื่องจากก๊าซต่างๆ จะแพร่ผ่านเข้าออกทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชจะดูดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศผ่านปากใบไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และพืช

ยังปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงออกสู่บรรยากาศผ่านทาง 

ปากใบด้วย 

ภาพการเปดิ-ปดิของปากใบ 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/20872?page=0%2C2 

สืบค้นเมื่อ  20/06/2558 
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ปากใบเปิด (Stomata Open) ปากใบปิด (Stomata Close) 

ใบพืช 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

     ออสโมซิส (Osmosis) หมายถึง การแพร่ของโมเลกุลของน้ าจากบริเวณท่ีมีความ

เข้มข้นของน้ ามาก (มีจ านวนโมเลกุลของน้ ามาก) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ านอ้ย 

(มีจ านวนโมเลกุลของน้ าน้อย) โดยผ่านเยื่อกั้นบางๆ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน 

(Semi-Permeable Membrane )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เยื่อเลือกผ่าน ( Semi–Permeable Membrane ) คือ เป็นเยื่อบาง ๆ ที่ยอมให้

สารที่มีขนาดเล็กผ่านเข้าและออกได้ เช่น น้ า แก๊ส  สารอาหารโมเลกุลเดี่ยว (กลูโคส 

กรดอะมิโน กรดไขมัน) ส่วนสารที่มีขนาดใหญ่ เช่น แป้ง ไขมัน  โปรตีน น้ าตาล จะผ่าน

ไม่ได้  เยื่อเลือกผ่าน ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มนิวเคลียส เยื่อชั้นในของเปลือกไข่ 

กระดาษเซลโลเฟน 
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สารละลายมีความเข้มข้นน้อย 

หรือมีความเข้มข้นของน้ ามาก 

หรือจ านวนโมเลกุลของน้ ามาก 

สารละลายมีความเข้มข้นมาก 

หรือมีความเข้มข้นของน้ าน้อย 

หรือจ านวนโมเลกุลของน้ าน้อย 

สาร 

ภาพการออสโมซิส 

ที่มา : อรณ ี จิตรแก้ว 

 19/06/2558 

เยื่อเลือกผ่าน 

2. การออสโมซสิ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ออสโมซิสเป็นกระบวนการดูดน้ าที่พบมากที่สุดในพืชทั่วๆ ไป ในสภาวะปกติและ

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากสารละลายในดินทั่วไปจะมีความเข้มข้นน้อยกว่า

สารละลายในเซลล์รากท าให้เกิดการออสโมซิสข้ึน โดยน้ าในดินจะแพร่เข้าสู่เซลล์ราก ท าให้

เซลล์รากที่รับน้ าจากดินเข้าไปมีความเข้มข้นของสารน้อยกว่าเซลล์รากที่อยู่ถัดไป จึงเกิด

การออสโมซิสต่อไป  น้ ามีการแพร่ไปยังเซลล์ที่อยู่ถัดไปเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องกันไป

เรื่อยๆ จนถึงท่อล าเลียงน้ าที่เรียกว่า ไซเล็ม (Xylem) ซึ่งจะล าเลียงน้ าส่งไปยังส่วนต่างๆ 

ของพืชต่อไป 
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ภาพการออสโมซิสในพชื 

ที่มา :  อรณ ี จิตรแก้ว 

20/06/2558 

เซลล์ขนราก 

ออสโมซสิในพชื 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

            ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ถ้าสารละลายภายนอกเซลล์มี

ความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าสารละลายภายในเซลล์  (มีแรงดันออสโมติกสูงกว่า

ภายในเซลล์)น้ าจะแพร่ออกจากเซลล์สู่ภายนอกเซลล์ท าให้แรงดันแต่งภายในเซลล์ค่อย ๆ  

ลดลง เซลล์จะเกิดการสูญเสียน้ า  ท าให้เซลล์เหี่ยว เรียกสภาพของเซลล์ที่เกิดข้ึนนี้ว่า 

พลาสโมไลซิส (Plasmolysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

พลาสโมไลซสิ (Plasmolysis) 
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ภาพการเกดิพลาสโมไลซสิ (Plasmolysis) 

ที่มา :  อรณี  จิตรแก้ว 

20/06/2558 

เซลล์สัตว ์

เซลล์พืช 

อรณี  จิตรแก้ว 

https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/


ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

             เซลล์พืชและเซลล์สัตว์สภาพการสูญเสียน้ าของเซลล์จะมีลักษณะแตกต่างกัน 

เนื่องจากเซลล์พืชมีผนังเซลล์เซลล์   แม้ว่าน้ าจะแพร่เข้าสู่เซลล์ในปริมาณมากเพียงใด  ก็

ไม่ท าให้เซลล์เกิดอันตราย ผนังเซลล์จะช่วยท าให้เซลล์พืชคงรูปอยู่ได้  ไม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง  แต่ในเซลล์สัตว์ เช่น  เซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งไม่มีผนังเซลล์  มีแต่เยื่อหุ้ม

เซลล์  หากได้รับน้ าในปริมาณมากเกินไป  เซลล์จะขยายตัวหรือเซลล์เต่ง เรียกสภาพของ

เซลล์ที่เกิดข้ึนนี้ว่า Plasmoptysis และเซลล์จะแตกในที่สุด  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเซลล์ได ้

33 

ภาพการเกดิพลาสโมไทซสิ(Plasmoptysis)  

ที่มา :  อรณ ี จิตรแก้ว 

21/05/2558 

เซลล์สัตว ์

เซลล์พืช 

พลาสมอพไทซสิ (Plasmoptysis)  

อรณี  จิตรแก้ว 

https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/
https://pixabay.com/th/arrow-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5-158377/


ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ปัจจยัทีม่ีผลตอ่การออสโมซสิ 

1. ความแตกต่างของความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในที่ 2 แห่ง  ถ้าความเข้มข้นของ

สารละลายระหว่างสอง บรเิวนต่างกันมาก การออสโมซิสจะเกิดข้ึนได้รวดเร็วแต่ถ้าความ

เข้มข้นของสารละลายใกล้เคียงกัน การออสโมซิสจะเกิดข้ึนช้า 

2. อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลังงานจลน์ให้แก่อนุภาคของสารท าใหส้าร

เคลื่อนที่เร็วขึ้น  กระบวนการออสโมซิสจึงเกิดข้ึนเร็ว  

ปริมาณน้ าในดนิ 

ดินที่มีปริมาณน้ ามาก จะท าให้สารละลาย

ในดินมีความเข้มข้นต่ ากว่าความเข้มข้น

ของสารละลายในเซลล์ราก อัตราการดูด

น้ าของรากจะมีค่าสูง รากจึงดูดน้ าได้มาก  

ในสภาพน้ าท่วมขัง ปริมาณน้ าที่มาก

เกินไปจะท าให้รากพืชไม่ได้รับออกซิเจน 

ถ้าอยู่ในสภาพนี้เป็นเวลานานพืชก็จะตาย 

ความเข้มข้นของสารละลายในดนิ 

ในดินที่มีปริมาณแร่ธาตุปริมาณมาก จะ

ท าให้ความเข้มข้นของสารละลายในดินสูง

กว่าความเข้มข้นของสารละลายภายใน

เซลล์ราก น้ าในเซลล์รากจะแพร่ออกจาก

รากไปสู่ดิน เมื่อเกิดต่อเนื่องเป็น

เวลานานพืชจะขาดน้ าและตายได้ 

 

อุณหภูมขิองดิน 

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดูดน้ าของพืช

อยู่ระหว่าง  20-30  องศาเซลเซียส  

ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป  ปากใบจะปิดเพื่อ

ลดการคายน้ า  ท าให้การดูดน้ าลดลง  

เพราะการคายน้ าจะท าให้เกิดแรงดึงน้ า

จากรากข้ึนสู่ยอดพืช   เป็นการทดแทน

น้ าที่คายออกไป 

การถา่ยเทอากาศในดนิ 

ในดินที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  จะท าให้พืช

ได้รับออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการ

ในกระบวนการต่างๆของพืช  และท าให้

การดูดน้ าของรากเกิดในอัตราสูงด้วย  

ดังนั้นการพรวนดินจึงมีความจ าเป็น  

เพราะช่วยให้อากาศในดินเกิดการถ่ายเท

ได้ดี 

ภาพปัจจัยทีม่ผีลต่อการดดูน้ าของราก 

ที่มา : อรณี  จิตรแก้ว 

21/05/2558 

ปัจจัยที่มผีลต่อการดดูน้ าของราก 

34 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนระบุหน้าข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปน้ีว่าเป็นการแพร่หรือ

ออสโมซิส  (ข้อละ 1 คะแนน) 

 

.........................1) การได้กลิ่นน้ าหอม 

.........................2) การเปลี่ยนสีดอกไม้สีขาวโดยแช่ในน้ าสี 

.........................3) การท าไข่เค็ม 

.........................4) การม้วนงอของต้นหอมที่กรีดแล้วแช่น้ า 

.........................5) การอาบน้ าทะเลนานๆผิวหนังจะเหี่ยว 

.........................6) น้ าจากดินเข้าสู่รากพืช 

.........................7) การพรมน้ าผักผลไม้ให้สดอยู่เสมอ 

.........................8) การเหี่ยวของต้นไม้เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไป 

.........................9) แร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากพืช 

.........................10) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนเข้าออก 

                  ทางปากใบ 

 

 

                ใบกิจกรรมที ่2  

      ระบตุัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจ าวันได ้

จุดประสงค์ 

35 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

 

ตอนที่  1 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 

1. กระบวนการแพร่ของน้ าออกมาจากไซโทพลาสซึมและมีผลท าให้เซลล์เหี่ยวลง 

เรียกว่าอะไร 

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

2. ถ้าหากความเข้มข้นของสารในที่ 2 แห่งมีความเข้มข้นเท่ากัน การแพร่ของสารจะ

เกิดข้ึนได้ หรือไม่ เพราะเหตใุด 

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

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

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างปรากฎการณก์ารแพร่ที่พบในชีวิตประจ าวัน มา 3 ตัวอย่าง 

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

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

4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการออสโมซิสที่พบในชีวิตประจ าวัน มา 3 ตัวอย่าง 

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

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

5. การล าเลียงสารโดยวิธีการแพร่ต่างจากออสโมซิสอย่างไรบ้าง  

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

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

 

 

                ใบกิจกรรมที ่3  

      1. อธิบายกระบวนการแพร่และการออสโมซิสได้ 

      2. เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการแพร่และการออสโมซิสได ้

จุดประสงค์ 

36 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ล าเลียงสารผ่านเข้า-ออกโดย 

เกิดจาก เกิดจาก 

เช่น เช่น 

ตอนที่  2 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าในกรอบให้แผนผงัเปรียบเทียบเกี่ยวกับกระบวนการล าเลียง

สารผ่านเซลล์มีความสมบูรณ์ที่สุด (กรอบละ 1 คะแนน) 

ก่อนจะเขียนตอบ  คิดดูดีๆ 

นะครับเพื่อนๆ 

37 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ค าชีแ้จง   1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

 2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

 3. ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงช่อง ก ข ค หรือ ง 

               ลงในกระดาษค าตอบที่เห็นว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 

ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลยีงสารผ่านเซลล์ 

38 

3. ข้อใดเกิดจากการแพร่  

ก. การท าไข่เค็ม 

ข. การได้กลิ่นแก๊สรั่ว 

ค. การพรมน้ าผักผลไม้ให้สด 

ง. การม้วนงอของต้นหอมที่กรีด     

แล้วแช่น้ า 

 

4. การฟุ้งกระจายของน้ าหอมเป็นการแพร่

จากสถานะใดไปเป็นสถานะใด  

ก. ของเหลวไปเปน็ของเหลว 

ข. ของเหลวไปเป็นของแข็ง 

ค. ของเหลวไปเป็นแก๊ส 

ง. ก๊าซไปเป็นของเหลว 

 

5. การแพร่ของน้ าผ่านเยื่อบาง ๆ เรียกว่า

อะไร  

ก. การแพร่  

ข. การออสโมซิส  

ค. การไหลของน้ า  

ง. การเคลื่อนทีข่องน้ า 

1. เมื่อน าเซลล์พืชใส่ลงไปในสารละลายที่

เข้มข้นน้อยกว่าเซลล์พืช เซลล์พืชจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร  

ก. เซลล์พืชจะเต่ง  

ข. เซลล์พืชจะแตก  

ค. เซลล์พืชจะเหี่ยว 

ง. เซลล์พืชจะไม่เปลี่ยนแปลง  

 

2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง 

ก. แร่ธาตุเข้าสู่รากพืชโดยการแพร่ น้ า

เข้าสู่รากพืชด้วยการออสโมซิส 

ข. แร่ธาตุเข้าสู่รากพืชโดยการออสโมซิส 

น้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการแพร่ 

ค. แร่ธาตุและน้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการ 

ออสโมซิส 

ง. แร่ธาตุและน้ าเข้าสู่รากพืชโดยการ

แพร่ 
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6. ข้อใดจัดเป็นการแพร่แบบออสโมซิส  

ก. น้ าออกจากท่อล าเลียงไปสู่ส่วนอื่น ๆ  

ข. การกระจายของด่างทับทิมในน้ า  

ค. การละลายของเกลือในน้ า  

ง. การฉีดยาฆ่าแมลง  

 

7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การฟุ้งกระจายของก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นการแพร่อย่าง 

หนึ่ง 

ข. ออสโมซิสคือกระบวนการแพร่ของน้ า

ผ่านเยื่อเลือกผ่าน 

ค. การแพร่ของสารมีทิศทางที่แน่นอน

เสมอ 

ง. น้ าเข้าสู่รากพืชด้วยการออสโมซิส 

 

8. เมื่ออุณหภูมสิูงขึ้นอัตราการแพร่ของสาร

จะเป็นอย่างไร  เพราะเหตุใด 

ก. ต่ าลง เพราะอนุภาคสารมีพลังงานจล

มากข้ึน การเคลื่อนที่จึงช้าลง 

ข. ต่ าลง เพราะอนุภาคสารมีพลังงานจล

น้อยลง การเคลื่อนที่จึงช้าลง 

ค. เพิ่มมากข้ึน  เพราะอนุภาคสารมี

พลังงานจลมากข้ึน จึงชนกันมากข้ึน 

ง. เพิ่มมากขึ้น  เพราะอนุภาคสารมี

พลังงานจลน้อยลง จึงชนกันมากขึ้น 

 

9. การพ่นสารฆ่าแมลงในสวนผลไม้เป็น

การเคลื่อนที่ของสารแบบใด เพราะ

เหตุใด 

ก. การออสโมซิส  เพราะอนุภาคน้ า

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับสารฆ่าแมลง 

ข. การกระจาย  เพราะสารฆ่าแมลง

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับสายลม 

ค. การดูดซึม เพราะอนุภาคสารฆ่า

แมลงเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ 

ง. การแพร่  เพราะบริเวณโดยรอบมี

ความเข้มข้นของสารน้อย  

 

10. เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดินรอบๆ โคนพืชมาก

เกินไป พืชจะตาย เพราะเหตุใด  

ก. ปุ๋ยแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป 

ท าให้เซลล์แตก  

ข. น้ าแพร่ออกจากเซลล์มากเกินไป ท า

ให้เซลล์เหี่ยว 

ค. ปุ๋ยและน้ าแพร่เข้าไปในเซลล์มาก 

เกินไป จนเซลล์แตก 

ง. น้ าแพร่เข้าไปในเซลล์มากเกินไป ท า

ให้เซลล์เต่งจนแตก  
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ข้อที่ 
ค าตอบ 

ก ข ค ง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบกอ่น-หลงัเรยีน 
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บรรณานกุรม 
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ภาคผนวก 

เฉลยแบบทดสอบ 

และ แนวการตอบใบกจิกรรม 
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ข้อที่ ค าตอบก่อนเรยีน ค าตอบหลงัเรยีน 

1. ก ก 

2. ค ก 

3. ข ข 

4. ก ค 

5. ก ข 

6. ง ก 

7. ข ค 

8. ก ค 

9. ค ง 

10. ค ก 

 

เฉลยค าตอบแบบทดสอบกอ่น-หลงัเรยีน 

ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลยีงสารผา่นเซลล์ 
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ปัญหา 

     อุณหภูมขิองน้ ามีผลต่อการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมหรือไม่...  

สมมติฐาน 

     ด่างทับทิมจะเคลื่อนที่ในน้ าที่มีอุณหภูมิสูงได้เร็วกว่าในน้ าทีม่ีอุณหภูมิต่ า 

 ตัวแปรต้น  คือ 

     อุณหภูมิของน้ า 

 ตัวแปรตาม  คือ   

     ลักษณะการเคลื่อนที่ของด่างทับทิม 

 ตัวแปรควบคุม  คือ 

     ปริมาณด่างทับทิม    ปริมาตรของน้ า   ขนาดของบีกเกอร์    

ลับสมอง  ทดลองวิทย ์

           แนวการตอบกิจกรรมที ่1 
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ตอนที่ 1 การแพร่ 

   1. ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกับกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

2. อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสได้ 

จุดประสงค์การทดลอง 

อรณี  จิตรแก้ว 
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บันทึกผลการทดลอง 

ลักษณะที่สังเกต ผลการสังเกต 

เมื่อเกล็ดด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต(KMnO4) ตกลงไปใน
น้ าที่อุณหภูมิห้อง(25 องศาเซลเซียส) 

 

 

จะเห็นสีม่วงเป็นทางกระจายออกจาก

เกล็ดด่างทับทิมอย่างช้าๆ  ใช้เวลานาน

กว่าสารละลายเป็นสีม่วงหมดทั้งบีกเกอร์ 

เมื่อเกล็ดด่างทับทิมหรือโพแทสเซียม

เปอร์แมงกาเนต(KMnO4) ตกลงไปใน
น้ าเดือด(100  องศาเซลเซียส) 

 

 

เกล็ดด่างทับทิมจะมีการเคลื่อนที่อย่าง

รวดเร็วจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไป

ยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ า 
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อภิปรายสรปุผลการทดลอง 

         เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ าจะเห็นสีม่วงเป็นทางการะจายออกจากเกล็ด

ด่างทับทิม  เมื่อเกล็ดด่างทับทิมตกลงไปถึงก้นบิกเกอร์น้ าบริเวณนั้นจะเป็นสีม่วงเข้ม  ทิ้ง

ไว้สักครู่สีจะมีการกระจายโดยรอบ  จนในที่สุดน้ าจะเป็นสีม่วงทั้งบีกเกอร์    และเมื่อ

หย่อนด่างทับทิมในน้ าเดือดจะเกิดเช่นเดียวกันแต่เกิดเร็วกว่า 

         แสดงว่าอนุภาคของด่างทับทิมมีการกระจายจากที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิม

มาก ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมน้อยกว่า    เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการ

แพร่ 

 

 

อรณี  จิตรแก้ว 
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ค าถามหลังการทดลอง 

     1. เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ า  สีของน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

        เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ า  น้ าจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีม่วง 

     2. การเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมมีทิศทางแบบใด  

        อนุภาคของด่างทับทิมมีการกระจายออกจากเกล็ดด่างทับทิมอย่างอิสระทุก

ทิศทาง 

     3. เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ าร้อนและน้ าที่อุณหภูมิห้อง  มีการเปลี่ยนแปลง

แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

แตกต่างกัน  คือ  เม่ือหย่อนในน้ าร้อนการแพร่จะเกิดข้ึนได้เร็วกว่าน้ าที่

อุณหภูมิห้อง 

     4. นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการแพร่ของสาร 

        ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ของสาร  ได้แก่ 

 1.  ความแตกต่างของความเข้มข้นของสาร 

 2.  อุณหภูม ิ

 3.  ขนาดอนุภาคของสาร 

 4.  ความสามารถในการละลายของสาร 

47 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ปัญหา 

         เมื่อของเหลวภายในและภายนอกถุงกระดาษเซลโลเฟนมีความเข้มข้นแตกต่างกัน

จะเกิดผลอย่างไร 

 

สมมติฐาน 

................ถ้าของเหลวภายในถุงกระดาษเซลโลเฟนมีความเข้มขนมากกว่าภายนอก จะท าให้

น้ าเคลื่อนที่เข้าไปในถุงกระดาษเซลลโลเฟน  ระดับน้ าในหลอดแก้วจะสูงขึ้น 

 ตัวแปรต้น  คือ 

    ความเข้มขนของสารละลายภายในและภายนอกถุงกระดาษเซลโลเฟน............................... 

 ตัวแปรตาม  คือ 

    ระดับของเหลวในหลอดแก้ว 

 ตัวแปรควบคุม  คือ 

    ปริมาณสารละลาย  กระดาษเซลโลเฟน 

การทดลอง 
การเปลีย่นแปลงระดับของเหลวใน

หลอดแกว้ 

แช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุสารละลาย

น้ าตาลเข้มข้น  40 % ลงในน้ า 

ระดับของเหลวในหลอดแก้วสูงขึ้น 

แช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุน้ าลงใน 

สารละลายน้ าตาลเข้มข้น  40 %  

ระดับของเหลวในหลอดแก้วต่ าลง 

 

บันทึกผลกิจกรรม 
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ตอนที่ 2 การออสโมซสิ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

................เมื่อแช่ถุงเซลโลเฟนที่บรรจุสารละลายน้ าตาลเข้มข้น  40 % ในน้ า  ระดับ

ของเหลวในหลอดแก้วจะสูงขึ้น เนื่องจากน้ าจากในบีกเกอร์แพร่ผ่านเซลโลเฟนเข้าไปในถุง  

ดังนั้น การออสโมซิส  เป็นการเคลื่อนทีข่องน้ าจากสารละลายที่มีความเข้มข้นนอ้ยไปสู่

สารละลายที่มีความเข้มข้นมาก ผ่านเยื่อเลือกผ่าน 
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ค าถามหลังการทดลอง 

 1)  ความเข้มข้นของน้ าในถุงกระดาษเซลโลเฟนกับในบีกเกอร์ต่างกันอย่างไร  

     ความเข้มข้นของน้ าในถุงกระดาษเซลโลเฟนน้อยกว่าความเข้มข้นของน้ าใน 

     บีกเกอร์ 

 2)  ระดับสารละลายน้ าตาลทรายในหลอดแก้วตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการทดลองมีการ   

      เปลี่ยนแปลงอย่างไร  และจะอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างไร 

      ระดับของสารละลายน้ าตาลทรายในหลอดแก้วค่อยๆเพิ่มข้ึน  เนื่องจากน้ าใน 

บีกเกอร์แพร่เข้าสู่ถุงเซลโลเฟน  ส่งผลให้สาระลายในถุงเซลโลเฟนมีปริมาตรมาก

ข้ึน  ท าให้ระดับสารละลายในหลอดแก้วสูงขึ้นด้วย 

 3)  ถ้าตั้งชุดการทดลองไว้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  นักเรียนคิดว่าระดับของสารละลายใน

หลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  และความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลทรายในถุงเซล

โลเฟนจะมากหรือน้อยกว่า 40%  

      ถ้าตั้งชุดการทดลองไว้อีกระยะหนึ่ง  ระดับของสารละลายน้ าตาลทรายใน

หลอดแก้วจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลทรายภายในถุง

เซลโลเฟนจะลดลง(น้อยกว่า 40 %)  และถ้าตั้งไว้ต่อไปอีก  ระดับของสารละลาย

น้ าตาลทรายในหลอดแก้วอาจจะล้นหลอดหรือคงที่ 

 4)  ถ้าเปลี่ยนให้น้ าอยู่ในถุงกระดาษเซลโลเฟน  โดยให้สารละลายน้ าตาลอยู่ใน 

     บีกเกอร์  ระดับของเหลวในหลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตใุด 

     ระดับของเหลวในหลอดแก้วจะลดลง   เพราะน้ าในถุงกระดาษเซลโลเฟนแพร่ 

ออกมาในบีกเกอร์ 

  

อรณี  จิตรแก้ว อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

5) ถ้าแช่ถุงสารละลายน้ าตาลนี้ในสารละลายน้ าตาลที่มีความเข้มข้นเท่ากัน  ระดับน้ าใน

หลอดแก้วจะเป็นอย่างไร  เพราะเหตุใด 

ระดับของเหลวในหลอดแก้วจะเท่าเดิม   เพราะสารละลายทั้งสองบริเวณมีความ

เข้มข้นเท่ากัน  จึงไม่เกิดการแพร่ 

6)  ถ้าต้องการให้ระดับของเหลวในหลอดแก้วเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  นักเรียนควรท า

อย่างไร  เพราะเหตุใด 

เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลทราย   เพราะเมื่อความแตกต่างของความ

เข้มข้นของสารละลายสองบริเวณมากข้ึน  อัตราการออสโมซิสก็จะเพิ่มข้ึน  ท าให้

ระดับของเหลวในหลอดแก้วเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

50 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ค าชีแ้จง   ให้นักเรียนระบุหน้าข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ว่าเปน็การแพร่หรือออสโมซิส 

           (ข้อละ 1 คะแนน) 

 

  การแพร่     1) การได้กลิ่นน้ าหอม 

การออสโมซิส  2) การเปลี่ยนสีดอกไม้สีขาวโดยแช่ในน้ าสี 

การออสโมซิส  3) การท าไข่เค็ม 

การออสโมซิส  4) การม้วนงอของต้นหอมที่กรีดแล้วแช่น้ า 

การออสโมซิส  5) การอาบน้ าทะเลนานๆผวิหนังจะเหีย่ว 

 การแพร่      6) น้ าจากดินเข้าสู่รากพืช 

การออสโมซิส  7) การพรมน้ าผักผลไม้ให้สดอยู่เสมอ 

การออสโมซิส  8) การเหี่ยวของต้นไม้เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไป 

การออสโมซิส  9) แร่ธาตุจากดินเข้าสู่รากพืช 

 การแพร่     10) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนเข้าออกทางปากใบ 

 

 

       แนวการตอบกิจกรรมที ่ 2 

      ระบตุัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจ าวันได ้

จุดประสงค์ 

51 อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 

1. กระบวนการแพร่ของน้ าออกมาจากไซโทพลาซึมและมีผลท าให้เซลล์เหี่ยวลง 

เรียกว่าอะไร 

พลาสโมไลซีส(plasmolysis) 

2. ถ้าหากความเข้มข้นของสารในที่ 2 แห่งมีความเข้มข้นเท่ากัน การแพร่ของสารจะเกิดข้ึน

ได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่เกิดข้ึน  เพราะการแพร่จะเกิดข้ึนเมื่อความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณต่างกัน 

3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างปรากฎการณก์ารแพร่ที่พบในชีวิตประจ าวัน มา 3 ตัวอย่าง 

การแพร่ของกลิ่นอาหาร  การแพร่ของกลิ่นน้ าหอม  การแพร่ของเกลือในอาหาร 

4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการออสโมซิสที่พบในชีวิตประจ าวัน มา 3 ตัวอย่าง 

การดูดน้ าของขนราก  การพรมน้ าให้ผักผลไม้สด  การปักดอกไม้ในแจกันที่มีน้ า 

5. การล าเลียงสารโดยวิธีการแพร่ต่างจากออสโมซิสอย่างไรบ้าง  

การแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากท่ีมีความเข้มข้นของสารมาก ไปยังบริเวณที่มีความ

เข้มข้นของสารน้อย  ส่วนการออสโมซิส เป็นการเคลื่อนที่ของน้ าจากบริเวณท่ีมีความ

เข้มข้นของสารน้อย(น้ ามาก)ไปยังบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของสารมาก(น้ านอ้ย)โดยผ่าน

เยื่อเลือกผ่าน 

 

 

            แนวการตอบกจิกรรมที ่ 3 
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      1. อธิบายกระบวนการแพร่และการออสโมซิสได ้

      2. เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการแพร่และการออสโมซิสได ้

จุดประสงค์ 

อรณี  จิตรแก้ว 



ชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรื่อง การด ารงชวีติของพชื 

ชุดที่ 1  กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

กระบวนการสารผ่านเซลล์ 

ล าเลียงสารผ่านเข้า-ออกโดย 

การแพร่ 

การเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความ

เข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้น

น้อย 

การเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มี

ความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มี

ความเข้มข้นมาก 

การแตกของเมล็ดองุ่น

เมื่อแช่น้ านานๆ 

การฟุ้งกระจายของน้ าหอม 

การอวบอิ่มของผักที่แช่น้ า 

การใส่ผงกาแฟในน้ าร้อน 

การเหี่ยวของเมล็ด

ข้าวโพดเมื่อแช่ในน้ าเกลือ 

การแพร่ของแก๊สหุงต้ม

เมื่อแก๊สรั่ว 

เกิดจาก เกิดจาก 

เช่น เช่น 

การออสโมซิส 
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ตอนที่  2 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าในกรอบให้แผนผังเปรียบเทียบเก่ียวกับกระบวนการ

ล าเลียงสารผ่านเซลล์มีความสมบูรณ์ที่สุด (กรอบละ 1 คะแนน) 

ค าตอบที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครผูู้สอน 

อรณี  จิตรแก้ว 



 

 S C I E N C E  

 การด ารงชีวิตของพืช 

ชุดที่ 1 กระบวนการล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  การด ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  


