
        
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ เรื่อง โครงสร้างและหนา้ที่ของพืชดอก      
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ จัดท าขึน้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เปน็นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการเรียนรูด้้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปญัหาเปน็ สามารถพัฒนา
ตนเองได้ เป็นไปตามแนวทางการจัดการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกบัหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้รบัการพฒันาทัง้ดา้นความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้  การแกป้ญัหา ความสามารถในการสือ่สาร การตัดสนิใจ การน าความรู้
ไปใช ้ในชีวติประจ าวัน ตลอดจนมีจติวิทยาศาสตร ์คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  
ผู้เชี่ยวชาญ และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าจนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ จะส่งผลให้นักเรียน      
มีกระบวนการคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุ มีผล และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

   
         ปิยพร อินทรักษ ์
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ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 1 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรบัครูผู้สอน 2 
ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 4 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ 8 
ผลการเรียนรู ้ 8 
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แบบทดสอบหลังเรียนเนื้อเยื่อพืช 34 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อเยื่อพืช 39 
เฉลยบตัรกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 40 
เฉลยบตัรค าถามที่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 41 
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 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสรา้งและหนา้ที่ของพืชดอก 
ประกอบด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 เล่ม ดังนี ้
   ชุดที่ 1  เนื้อเยื่อพืช      จ านวน 2 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 2  โครงสร้างและหน้าที่ของราก    จ านวน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 3  โครงสร้างและหน้าที่ของล าต้น    จ านวน 4 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 4  โครงสร้างและหน้าที่ของใบ    จ านวน 3 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 5  การแลกเปลี่ยนแกส๊และการคายน้ า    จ านวน 3 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 6  การล าเลียงน้ าของพืช     จ านวน 2 ชั่วโมง 
   ชุดที่ 7  การล าเลียงสารอาหารและอาหารของพืช  จ านวน 3 ชั่วโมง 
    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์นี้ เปน็ชุดที่ 1 เรื่อง เนือ้เยื่อพืช           
มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

  1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2) บัตรกิจกรรม 

  3) บัตรความรู ้
4) บัตรค าถาม 

  5) เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และบตัรค าถาม 
   3. การเรียนโดยใช้ชดุกิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นกัเรียนควรศึกษา
องค์ประกอบของขดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพ่ือเปน็แนวทางการเรียนรูแ้ละลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  4. นักเรียนที่เรียนด้วยชดุกจิกรรมการเรียนรู้จนจบแลว้ จะตอ้งได้คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 80 ขึน้ไป จึงจะผ่าน 
   5. หลังจากท ากิจกรรมเรียบร้อยแลว้ให้นกัเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์การ
ทดลองและ ชุดกิจกรรมใหเ้รียบร้อย 
  6. นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ และซื่อสตัย์ โดยไม่แอบดเูฉลยก่อน 
  7. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ ใหร้ับชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรยีนได้ 
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  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม เพ่ือช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการสอน 
1.1 ศึกษาค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เข้าใจ

ก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ 
1.2 ศึกษาสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอน

และขั้นตอนต่างๆในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจน 
1.3 ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดกิจรรมว่ามีครบตามที่ระบุไว้หรือไม่ อยู่ใน

สภาพใช้งานได้หรือไม่ 
1.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็นไปตามล าดับการใช้ก่อนหลัง 

2. ขั้นสอน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 

   ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัยความสนใจของนักเรียนเอง หรือจากการอภิปรายกลุ่ม 
  ขั้นส ารวจและค้นหา เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะ
ศึกษาแล้ว ก็วางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล 
   ขั้นขยายความรู้ เปน็การน าความรู้ที่สร้างขึ้น ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคดิที่ได้คน้ควา้เพิ่มเติม ซึ่งจะชว่ยเชื่อมโยงกบัเรื่องต่างๆ และท าให้เกดิความรู้
กว้างขวางขึน้ จากนัน้จึงน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอืน่ๆ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
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  ขั้นประเมิน เป็นการประเมนิการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้างอย่างไร และมากน้อยเพียงใด 
  ขณะทีน่ักเรียนท ากิจกรรม ครูคอยใหค้วามช่วยเหลือแนะน า กระตุ้นใหน้ักเรียนท า
กิจกรรมอย่างกระตือรือรน้ และตอบข้อสงสัยต่างๆ พรอ้มทั้งสังเกตและประเมนิพฤติกรรม
ด้านทกัษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่นกัเรียนแสดงออกดว้ย รวมทัง้
ประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแ้บบทดสอบหลงัเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตรแ์ต่ละชดุ 

3. ขั้นหลังสอน 
เมื่อสิ้นสดุการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ครูให้นักเรียนรว่มตรวจสอบและ

เก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง โครงสรา้งและหนา้ที่ของพืชดอก    
ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช ประกอบดว้ย 

1.1  ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
1.2  แบบทดสอบก่อนเรียนและกระดาษค าตอบ 
1.3  บัตรกิจกรรม 
1.4  บัตรความรู้ 
1.5  บัตรค าถาม 
1.6  แบบทดสอบหลังเรียน 
1.7 เฉลยบัตรกิจกรรมและบัตรค าถาม 
1.8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

   2. ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อพืช ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
  3. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน จ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบ 
  4. นักเรียนนัง่ตามกลุม่ที่ไดต้กลงกันไว้  โดยประธานกลุม่เป็นผูอ้่านค าชีแ้จง แต่ละ
กิจกรรม ให้สมาชิกในกลุ่มฟงัก่อนลงมือปฏิบัตกิิจกรรม โดยมรีองประธานกลุ่ม 1 คน เปน็
ผู้อ่านค าเฉลย และสมาชกิ 1 คน เป็นผู้จบัเวลา 
  5. นักเรียนท าบัตรกิจกรรมที่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก สรปุผล       
การทดลองและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
  6. นักเรียนศกึษาบตัรความรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก จากนั้น
ท าบัตรค าถามที ่1 เรือ่ง สว่นประกอบพื้นฐานของพืชดอก โดยใส่ค าตอบลงในบตัร
กิจกรรม 
         7. นักเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบบัตรค าถามที ่1 เรื่อง ส่วนประกอบพื้นฐานของ  
พืชดอก ตามบัตรเฉลยค าตอบ 
  8. นักเรียนศกึษาบตัรความรู้ที่ 2 เรื่อง เนื้อเยื่อเจรญิ จากนัน้ท าบตัรค าถามที่ 2 
เรื่อง เนื้อเยื่อเจรญิ โดยใส่ค าตอบลงในบตัรกิจกรรม 
  9. นักเรียนรว่มกันเฉลยค าตอบบตัรค าถามที่ 2 เรื่อง เนือ้เยื่อเจรญิ ตามบตัรเฉลย
ค าตอบ 
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  10. นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ที่ 3 เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร จากนัน้ท าบตัรค าถามที่ 3 
เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร  โดยใส่ค าตอบลงในบตัรกิจกรรม 
  11. นักเรียนรว่มกนัเฉลยค าตอบบัตรค าถามที ่3 เรื่อง เนื้อเยื่อถาวร ตามบตัร
เฉลยค าตอบ 
  12. นักเรียนน าคะแนนที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ มาใส่ในแบบบนัทึกผล
การประเมินประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  13. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เนื้อเยื่อพืช จ านวน 10 ข้อ โดย
ใช้เวลา 10 นาที จากนัน้ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน รวมคะแนนข้อที่ถูก 
  14. นักเรียนน าแบบบนัทึกผลการประเมิน ส่งครูผู้สอน ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ให้นกัเรียนศึกษาบตัรความรู้และปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอนอีกครั้ง จนผ่านเกณฑ ์
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สาระที่ 1 สิ่งมีชีวติกับกระบวนการด ารงชีวติ  
  มาตรฐานที่ ว1.1 เข้าใจหนว่ยพ้ืนฐานของสิ่งมชีีวติ ความสัมพันธข์องโครงสร้าง 
และหน้าทีข่องระบบตา่งๆ  ของสิ่งมีชีวติที่ท างานสมัพันธ์กัน  มกีระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรู้และน าความรู้ ไปใช้ในการด ารงชีวติของตนเองและดูแลสิง่มีชีวติ 
  มาตรฐานที ่ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสบื
เสาะหาความรูก้ารแกป้ัญหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญม่ีรูปแบบ ที่
แนน่อน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใตข้้อมูลและเครื่องมือ ทีม่ีอยู่ในชว่งเวลา
นั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสมัพันธ์กนั 
 
ผลการเรียนรู ้
  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภปิราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยือ่ของพืช โครงสร้างและ
หน้าทีข่องพืชดอก การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า และกระบวนการล าเลียง 
   
จุดประสงค์การเรียนรู ้
  1. ด้านความรู้ (K) 
      1.1 สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกบัโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อ
ถาวรของพืชดอก 
      1.2 อธบิายโครงสร้างและหนา้ที่ของเนือ้เยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชได้ 
      1.3 อธบิายและจ าแนกลกัษณะของเนือ้เยื่อพืชแต่ละชนิดได้ 
  2. ด้านทักษะ (P) 
    1.1 ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
   1.2 ทักษะการสืบคน้ข้อมูล 
   3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    3.1 มีวินัย 
    3.2 ใฝ่เรียนรู ้
    3.3 มุ่งมั่นในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระการเรยีนรู ้
  - โครงสร้างและหนา้ที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร ของพืชดอก 
  - ลักษณะของเนื้อเยื่อเจรญิและเนื้อเยื่อถาวร ของพืชดอก 
 
สาระส าคัญ 
   พืชทุกชนิดเปน็สิ่งมีชวีติที่ประกอบดว้ยเนือ้เยื่อ (tissue) และตน้อ่อน( embryo) 
อันเปน็ลักษณะที่ไมม่ีในสาหร่าย โดยเนื้อเยื่อเกิดจากการที่เซลลต์่างๆ มาอยูแ่ละท างาน
ร่วมกัน เซลลต์่างๆเหล่านี ้จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ด ารงอยูไ่ด ้ซึ่งเซลล์ทีม่า
ประกอบมีลกัษณะแตกต่างกันออกไป แต่มีลกัษณะรว่มที่ส าคัญประการหนึง่ของเซลล์พืช
คือ การมีผนังเซลล ์( cell wall ) ที่เป็นกรอบล้อมอยู่รอบนอก และให้ความแข็งแรงต่อ
โครงสร้างเซลล์พืช  
  เซลล์พืชทุกชนิดมีผนงัเซลลท์ี่เรียกวา่  ผนังเซลลป์ฐมภมูิ (primary cell wall) อยู่
ด้านนอกสดุ เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ก าลังเจริญเติบโต ซึ่งมีองคป์ระกอบส าคัญเป็น เซลลโูลส เฮมิ
เซลลูโลส เพคตินและไกลโคโปรตีน ผนังเซลลป์ฐมภูมิของเซลล์ที่อยู่ตดิกัน จะถูกยึดไว้ดว้ย
มิดเดิลลาเมลลา (middle lamella)  โดยมิดเดิลลาเมลลา เปน็ตวัยึดตดิระหวา่งเซลล์ 
ประกอบด้วยเพคตินทีอ่ยู่ในรูปแคลเซียมเพคเตต  และแมกนีเซียมเพคเตด อยู่ตรงกลาง
ระหว่างผนังเซลลข์ั้นแรก หรือผนังเซลลป์ฐมภมูิของเซลล์ 2 เซลล ์จึงมีท าหน้าที่ชว่ยยึด
เซลล์ขา้งเคียง   
  นอกจากนัน้เซลลบ์างชนดิของพืช ยังสะสมผนงัเซลล์ทุตยิภูมิ (secondary cell 
wall) เพิ่มเตมิขึน้ เป็นผนังชั้นในสุดสร้างขึ้น หลงัจากทีเ่ซลล์หยดุขยายขนาดแล้ว โดยมี
การสะสมแบบแทรกอยู่ในผนังเซลล์ปฐมภูมิ และเยื่อหุ้มเซลล ์มีสารทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ส าคัญคอื ลิกนิน ควิตนิ ซูเบอริน ซึ่งเป็นสารที่เพิ่มความแข็งแรง จึงท าให้มคีวามหนา และ
แข็งแรงกว่าผนงัเซลล์ปฐมภูมิ ในชั้นนีไ้ม่พบไกลโคโปรตนี 
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ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบแบบปรนัยมีจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน)  
    2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบ แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษค าตอบ  
  
1. ถ้าตดัล าต้นของพืชทีข่ึ้นอยู่ในน้ า เช่น ผักกะเฉด ตามขวาง เนื้อที่ที่พบในชั้นคอร์เทกซ์
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 
  ก. chlorenchyma , sclerenchyma, parenchyma 
  ข. collenchyma , chlorenchyma, parenchyma 
  ค. chlorenchyma , sclerenchyma, air space 
  ง. chlorenchyma , parenchyma , air space 
 2. เมื่อตดัตามขวางล าตน้ขา้วโพดเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน ์เซลล์ที่มี
ขนาดใหญท่ี่สุดคอืเซลล์ใด 
  ก. parenchyma 
  ข. vessel 
  ค. sieve tube 
  ง. companion 
3. สนที่ขึน้อยู่บนภูกระดึง คอืสนสองใบและสนสามใบล าเลียงน้ าโดยเนื้อเยือ่ใด 
  ก. vessel , tracheid 
  ข. tracheid ,sieve tube 
  ค. vessel 
  ง. tracheid 
4. พบ collenchyma ได้มากที่ใด 
  ก. บริเวณสว่นคอรเ์ทกซ์ของล าตน้ 
  ข. บริเวณใบของพืช 
  ค. บริเวณขอบๆมุมหรอืเหลีย่มในตน้พืช 
  ง. บริเวณทีอ่่อนนุ่มเช่นปลายยอด ปลายราก 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 
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5. เซลล์ในชัน้คอร์เท็กสว่นใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด 
  ก. collenchyma 
  ข. parenchyma 
  ค. sclerenchyma 
  ง. gland cell 
6. ใน cortex ของพืชใบเลีย้งคู่มักจะประกอบไปดว้ยเนื้อเยื่อหลายชนดิ เพราะเหตุใด 
parenchyma จึงมีโอกาสทีจ่ะเปลี่ยนไปเป็น cambium ไดด้ีกว่าเนื้อเยื่ออืน่ๆ 
  ก. เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ 
  ข. เพราะเซลล์มีผนังบางและเปน็เซลล์ที่ยังมีชวีิต 
  ค. เพราะเปน็เซลล์ที่ยังมีชวีติอยู่เพียงชนดิเดียวใน cortex 
  ง. เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลลไ์ดด้ีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า 
7. ถ้าเปรียบเทียบเซลลเ์ปน็ห้องต่างๆภายในบ้านเดียวกนั นกัเรียนคดิว่าห้องไหนแคบที่สุด 
  ก. cork 
  ข. fiber 
  ค. tracheids 
  ง. collenchyma 
8. เซลล์ทีขู่ดออกหลงัจากการควัน่และลอกเปลือกไมเ้พื่อตอนกิ่งคอืเซลล์ใด 
  ก. parenchyma 
  ข. phloem 
  ค. cambium 
  ง. xylem 
 9. อาหารที่พืชสรา้งขึน้มามกัจะน าไปสะสมไว้ที่เซลล์ใด 
  ก. sieve tube 
  ข. sclerid 
  ค. parenchyma 
  ง. spongy cell 
10. น้ ายางจากตน้ยางพาราที่เรากรีดได ้ส่วนใหญ่จะไดจ้ากเซลลท์ี่พบในเนือ้เยื่อจ าพวกใด 
  ก. cortex 
  ข. phloem 
  ค. xylem 
  ง. epidermis 

***************************** 
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ชื่อ.............................................................ชั้น................เลขที่……….. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 
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ค าอธิบาย  

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่วนประกอบพ้ืนฐานของพชืดอกแต่ละชนิดโดย
การถา่ยภาพพืชดอกทีน่ักเรยีนสนใจ และบอกส่วนประกอบพ้ืนฐานต่างๆของพืชดอก แลว้
น าเสนอหน้าชัน้เรียน อภิปรายร่วมกัน 
 
จุดประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสว่นประกอบพ้ืนฐานของพืชดอกแต่ละชนดิ 
2. เพื่ออธิบายและสรุปผลสว่นประกอบพ้ืนฐานของพืชดอกแต่ละชนดิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรมที่ 1  
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 
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  การจดัโครงสรา้งของพืช (Organization) เกิดขึน้ในลักษณะเดียวกนักับสตัว ์
กล่าวคอื 
 

เซลล์พืช  -> เนื้อเยื่อพืช -> ระบบเนื้อเยื่อพืช -> อวัยวะ ->  
 ระบบอวัยวะ ->  พืช 

 
ระบบอวัยวะของพืช (System) แบง่ออกเป็น 2 ระบบหลัก คือ  
      1. ระบบราก (root system) คือ ส่วนที่อยู่ใตด้ินทัง้หมดของพืชโดยทั่วไปจะเปน็
ส่วนของราก (root) เช่น รากแกว้ รากแขนง เป็นตน้ 
       2. ระยะยอด (shoot system) คือ สว่นทีอ่ยู่พ้นผิวดินขึ้นมาทั้งหมด ตวัอย่างเช่น 
ล าต้น ใบ ดอก และผล เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างของพืชดอก 

ที่มา :  http://krucarebio.blogspot.com/2015/05/blog-post.html 
           สืบคน้เมือ่ 2 มีนาคม 2559   

บัตรความรู้ท่ี 1  
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 
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  โครงสร้างของแต่ละอวัยวะของพืช จะประกอบขึน้จากระบบเนื้อเยื่อพืช (Tissue 
system)  ซึ่งมี 3 ระบบ คอื 
      1. ระบบเนื้อเยือ่ผิว (Dermal tissue system) อยู่ทางด้านนอกสดุของ
โครงสร้างต่างๆ ประกอบขึน้ จากเซลลเ์อพิเดอร์มิส หรือเซลล์คอร์ก (พืชบางชนดิ) ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่ป้องกนั (protective tissue)  ท าหนา้ที่ปกคลมุส่วนอื่นๆ ป้องกนั
เนื้อเยื่อภายใน จากการสญูเสียน้ า จากการสัมผัสของจุลนิทรีย์ และศัตรูพืช และการ
กระทบกระเทือนทางกายภาพ จากการกระแทก ท าให้เกิด รอยช้ า บาดแผลบริเวณ
เนื้อเยื่อชัน้นีม้ีปากใบ (stomata) แทรกอยู่ เพ่ือควบคมุการผา่นเข้าออกของน้ า และก๊าซ
ต่างๆ บนผิวของเซลลเ์นื้อเยือ่ผักผลไม ้อาจมไีข (wax) หรือ คิวทนิ (cutin) ซึ่งเปน็สาร
กลุ่มลิพิด (lipid) เคลือบอยูเ่ป็นชัน้บางๆ  มีหนา้ที่ป้องกนัการคายน้ า และการเกดิบาดแผล 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างระบบเนือ้เยื่อผิวของพืชดอก 

ที่มา : http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch35/dermal.html 
 สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559 
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2. ระบบเนื้อเยือ่พื้น (Ground tissue system) ระบบเนือ้เยื่อหลกัในพืช ประกอบขึ้น
จากเนื้อเยื่อพ้ืน (ground tissue) เช่น เนือ้เยื่อพาเรงไคมา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปน็
เนื้อเยื่อทีเ่ป็นแหลง่สะสมอาหารด้วย 

 
ภาพที่ 3 แสดงระบบเนื้อเยื่อพ้ืนของพืชดอก 

ที่มา :  https://www.slideshare.net/geonyzl/plant-tissues 
             สบืค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559 

      
 3. ระบบเนือ้เยือ่ท่อล าเลียง (Vascular Tissue system) อยู่ในสุดของ
โครงสร้างต่างๆ ประกอบดว้ยท่อล าเลียงน้ า (xylem) ท าหน้าที่ล าเลียงน้ า และแรธ่าตุ จาก
รากไปยังสว่นต่างๆ และท่อล าเลียงอาหาร (phloem) ท าหนา้ที่ล าเลียงอาหาร ทีไ่ด้จาก
การสังเคราะหแ์สงจากใบไปยังส่วนต่างๆ 

 
ภาพที่ 4 แสดงระบบเนื้อเยื่อท่อล าเลียงของพืชดอก 

ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Cambial-zone-xylem-and-phloem-    
    in-a-ring-porous-tree-and-their-location-in-the-stem_fig3_310321196 

        สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559 
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  เนื้อเยื่อพืชเป็นกลุม่เซลล์ที่มลีักษณะคล้ายๆ กันมาอยู่รวมกันแล้วร่วมกันท างาน 
การจดัจ าแนกเนื้อเยื่อของพืชมีหลักเกณฑ์มากมาย เช่น รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหนง่ที่เกิด 
และหน้าที ่แต่ส่วนมากจะใช้ความสามารถในการแบง่ตวัของเนื้อเยื่อเปน็หลกัเกณฑ์ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เนื้อเยื่อเจรญิและเนื้อเยื่อถาวร 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงเนื้อเยื่อเจรญิและเนื้อเยื่อถาวร 
ที่มา :  https://sbi3uiplantkingdom.weebly.com/week-12/three-major-types- 

of-plant-tissues   สืบคน้เมื่อ 2 มีนาคม 2559 
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ค าชี้แจง 
ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน) 

 
1. การจดัเรียงโครงสรา้งของพืช (Organization) เปน็อย่างไร 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. shoot system คือบริเวณใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ระบบเนือ้เยื่อหลกัในพืช คือระบบใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Xylem และ phloem จัดเปน็เนือ้เยื่อในระบบเนือ้เยือ่ชนิดใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ระบบเนือ้เยื่อผิว (Dermal tissue system) คือ บริเวณใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 

บัตรค าถามท่ี 1  
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 
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  เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue หรือ Meristem) เป็นเนื้อเยื่อชนดิหนึ่งของ
พืช ประกอบด้วยเซลล์ทีก่ าลังแบง่ตวัแบบไมโทซิส (mitotic cell division) อยู่ตลอดเวลา 
มีลักษณะดังนี ้
  1. เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวติอยูแ่ละมีโพรโทพลาซมึมาก 
  2. มีนวิเคลียสขนาดใหญแ่ละเหน็ชัดเจน 
  3. เป็นเซลล์ทีม่ีผนังบางและประกอบด้วยเซลล์ลูโลสเปน็ส่วนใหญ่ 
  4. มีแวคควิโอลขนาดเลก็หรอืไม่มเีลย 
  5. มักมรีูปร่างค่อนขา้งกลม และเซลล์ชดิกันจนไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ 
  6. มีการแบง่เซลล์ได้และเปลี่ยนสภาพของเซลล์ กลายเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนดิต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญ 

ที่มา :  http://www.easybiologyclass.com/characteristics-meristem-  
         meristematic-cells/  สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2559 
   
 

บัตรความรูท่ี้ 2  
เนื้อเยื่อเจริญ 
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  เนื้อเยื่อเจริญสามารถจ าแนกไดต้ามต าแหน่งทีอ่ยู่ในส่วนต่างๆ ของพืชไดโ้ดย 3 
ชนิด คือ 
  1. เน้ือเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical meristem) หรอืเรียกอีกอย่างว่าเนื้อเยื่อ
เจริญปลายยอด ปลายราก พบบริเวณส่วนปลายของยอด ราก ปลายกิ่งและที่ตา (bud) 
เมื่อแบ่งเซลล์ท าใหร้ากหรือยอดยาวออกไปมากขึน้ 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงเนื้อเยื่อเจรญิส่วนปลายยอดและปลายราก 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/395613148494365071/?lp=true 
        สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559  
 
 2. เน้ือเยื่อเจริญด้านข้าง (Lateral meristem) เป็นเนื้อเยื่อเจริญทีแ่บ่งตวัออก
ทางด้านขา้ง พบในล าต้นและรากของใบเลี้ยงคู ่เมื่อแบง่เซลล์ท าให้ล าตน้ และรากขยาย
ขนาดใหญข่ึ้นเรื่อยๆเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้เรียกอีกอย่างวา่ แคมเบียม (Cambium) 
    2.1 Lateral meristem ทีพ่บบริเวณกลุ่มทอ่ล าเลียง เรียก Vascular 
cambium แทรกอยู่ระหวา่งเนื้อเยือ่โฟลเอ็ม (phloem) และไซเล็ม (xylem) ท าหน้าที่
สร้างไซเลม็และโฟลเอ็มขั้นทุติยภูมิ ซึ่งกระบวนการสร้างนี้น าไปสูก่ารสร้างเนื้อไมแ้ละจะ
ด าเนินไปชัว่อายุของพืช พบในพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชตระกูลสน 
    2.2 Lateral meristem ทีพ่บในชั้น cortex ของล าต้นและราก เรียกว่า
Cork cambium ท าหนา้ทีส่ร้างคอร์กเพื่อท าหน้าที่แทนเซลลเ์อพิเดอร์มิส (epidermis) 
โดยคอร์กนี้จะกลายไปเป็นเปลือกไม ้
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ภาพที่ 8 ภาพตัดขวางแสดงเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง 

ที่มา : https://www.hydroponicist.com/pages/p9-cross-section-stem.htm 
 สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559 
 
  3. เน้ือเยื่อเจริญเหนือข้อ หรือเน้ือเยื่อเจริญระหว่างปล้อง (Intercalary 
meristem) เมื่อมกีารแบง่เซลล์จะท าให้ปล้องยืดยาวออกท าให้ล าต้นสงูมากขึน้ มกัพบ
บริเวณเหนือขอ้ของล าตน้ หรือโคนของปล้อง หรือตามข้อและกาบใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ซึ่งชว่ยท าให้ปลอ้งยาวขึน้ เช่น ไผ่ อ้อย ข้าว เป็นต้น 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ หรือเนื้อเยือ่เจริญระหว่างปล้อง 

ท่ีมา :  https://sites.google.com/site/aboutplanttissue/home/prapheth-khxng- 
         neuxyeux-phuch/neuxyeux   สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2559 
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เนื้อเยื่อเจริญสามารถจ าแนกตามระยะการเจรญิเตบิโต ดังนี้ 
  1. Promeristem หรือ Protomeristem พบบริเวณ ปลายยอด ปลายราก 
เซลล์มขีนาดและลักษณะคล้ายๆ กนั 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดง Protoderm และ Promeristem 

ท่ีมา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap6apmer/6.2-   
        2.htm   สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559  

 
  2. Primary meristem ที่พบบริเวณ apical meristem ประกอบด้วย 
    2.1 Protoderm เปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรที่เปน็ผิวชั้นนอกสดุ เรียกวา่ 
Epidermis 
    2.2 Ground meristem เปลี่ยนไปเป็น พิธ (Pith) คอร์เทกซ์ (Cortex) 
และเอนโดเดอรม์ิส (Endodermis) 
    2.3 Procambium ปรากฏอยู่เป็นแถบ ๆ ระหว่าง Ground meristem 
ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อล าเลียงระยะแรก 
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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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ค าชี้แจง 
  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)  
1. ลักษณะเด่นชดัที่บง่บอกว่าเปน็เนื้อเยื่อเจริญคอืลักษณะใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ต้นข้าวในนาที่ถูกน้ าทว่มสามารถเจรญิยืดยาวจนปลายยอดสูงเหนอืระดับน้ าได้ เพราะ
เหตุใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. การเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนตน้ อาศยัเนื้อเยื่อเจริญใดบ้าง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. พืชทั่วไปมีขอบเขตการเจริญเติบโตน้อยกวา่สัตว์เพราะเหตุใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Ground meristem เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเปลี่ยนเป็นออร์แกนเนลใดบ้าง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 

บัตรค าถามท่ี 2  
เนื้อเยื่อเจริญ 
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 เน้ือเยื่อถาวร (Permanent tissue) เปน็เนื้อเยื่อ ซึ่งเกดิจากเนื้อเยื่อเจริญ และได้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และส่วนประกอบของเซลล ์เพื่อท าหน้าทีต่ามแต่ละชนดิของ
เนื้อเยื่อถาวรแบ่งออกเปน็ 

 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงโครงสร้างเนื้อเยื่อถาวร 

ที่มา : http://www.nana-bio.com/e-learning/Complex%20%20Permanent% 
       20tissue.htm  สืบคน้เมื่อ 2 มนีาคม 2559 
 
  1. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว (Simple permanent tissue) เป็นเนื้อเยื่อถาวร ซึ่ง
เป็นเซลล์ชนิดเดียวประกอบด้วย 
   1.1 เอพิเดอร์มิส (epidermis) เปน็เซลล์ชั้นทีอ่ยู่นอกสุด เป็นเซลล์เพียง
ชนิดเดียว เรียงตวัเพียงชัน้เดียว และปกคลมุอยู่ทุกสว่นของพืช เซลล์มีลกัษณะเป็นรูป
เหลี่ยม ที่ผิวเซลล์มีพวกสารขี้ผึ้งหรือควิทิน (cutin) ฉาบอยู ่เพื่อป้องกันการระเหยของน้ า

บัตรความรูท่ี้ 3  
เนื้อเยื่อถาวร 
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ในล าตน้ของพืชบางชนดิ เอพิเดอร์มิสจะเปลี่ยนเปน็ขน(trichome)  หรอืต่อม (gland) 
ส่วนที่ใกลป้ลายรากจะมีสว่นของเอพิเดอร์มิสยืน่ออกไป เรียกว่า ขนราก (root hair) 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงเซลล์ชัน้เอพิเดอร์มิส ของพืชดอก 

ที่มา :  http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap10epi/10.2-    
         1.htm  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2559 
 
    1.2 พาเรงคิมา (parenchyma) เปน็เซลล์ขนาดใหญท่ี่มีผนังเซลลบ์างๆ  
รูปร่างค่อนข้างกลมหรือหลายเหลี่ยม มีแวควิโอลใหญ ่ท าให้เก็บน้ าและอาหารได้มาก พบ
เซลล์ พวกนีไ้ดต้ามส่วนอ่อนทั่วไปในต้นพืช พาเรงคิมาบางเซลล์มีเม็ดคลอโรพลาสต์อยู่ดว้ย 
ท าให้สังเคราะห์อาหารได้ และบางเซลลก์็ท าหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารจ าพวกแป้ง 
ให้แก่พืช เซลล์เมื่อเรียงตวัตดิกันท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งเซลลข์ึ้น 

 
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) เปน็เซลลท์ี่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
พาราคิมาเซลล ์มีผนังหนาเพราะมีพวกสารเพกทิน (pectin)มาเกาะอยู่ ชว่ยให้พืชแข็งแรง
และเหนียวขึน้ พบไดต้ามสว่นที่ต้องการความเหนียว เชน่ ดา้นที่ใบ และบริเวณสว่นมุม 
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) เป็นเซลล์ที่ชว่ยให้พืชแข็งแรง เมื่อแก่ตวั
จะเปน็เซลล์ทีต่ายแล้ว ได้แก่ เซลล์ไฟเบอร์ ( fiber ) ซึง้เป็นเซลลเ์ส้นใย ยาวและเหนียว
มาก เช่น เส้นใยต่างๆ เซลลห์ิน  (stone cell) เป็นเซลล์ป้อมๆ  ผนังหนาเพราะมีสารพวก
ลิกนิน (lignin) มาเกาะอยู่ พบเซลล์พวกนี้ได้ที่กะลามะพร้าว เปลือกหุ้มเมล็ดเซลลส์เกลอ
รีด (sclereid) คลา้ยไฟเบอร์ เซลล์ไม่ยาวยาวมากมัก อยู่ตามสว่นทีแ่ขง็ๆ 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) เปน็เซลล์ที่พบอยูด่้านนอกของ
เนื้อเยื่อล าเลียงของราก มีรปูคล้ายเซลล์พาราคิมา แต่ผนังเซลล์มีสารลิกนินและซูเบอริน 
(suberin) มาพอกหนา และเซลล์เรียงตวักนัแน่นมากท าให้ไม่มีชอ่งว่างระหว่างเซลล์
เกิดขึ้นเลย 

 
ภาพที่ 17 ภาพแสดงเซลล์เอนโดเดอร์มขิองพืชดอก 

ที่มา :  http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-3endodermis.htm 
         สืบค้นเมือ่ 3 มีนาคม 2559 
 
   1.6 คอรก์ (cork) เปน็เนื้อเย่ือชั้นนอกสุดของล าตน้และรากของพืชใบ
เลี้ยงคู่ ซึ่งมกีารเจรญิเตบิโตขึ้นที่สอง (secondary growth) ส่วนของผนงัเซลลม์ีสารซูเบอ
ริน สะสมบนลิกนิน และพอกหนาน้ าผา่นไม่ได้ ชว่ยป้องกันการระเหยของน้ าภายในเซล์ซู
เบอรนิมีสนี้ าตาล ท าให้เปลอืกไมม้ีสีน้ าตาลไปด้วย 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงเนื้อเยือ่คอร์กของพืชดอก 

ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap17bark/17.1-   
        2.htm สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559 
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 2. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน (complex permanent tissue)  เป็นเนื้อเยื่อถาวรที่
ประกอบด้วยเซลล์หลายชนดิมารวมกันเพื่อท าหน้าที่รว่มกัน ประกอบดว้ย 

 
ภาพท่ี 19 ภาพแสดงโครงสร้างของเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน 

ที่มา :  https://www.plantscience4u.com/2014/04/lycopodium-stem- 
         anatomy-cs.html  สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559 
 
   2.1 ท่อน้ าหรือไซเลม (xylem) ท าหน้าที่ล าเลียงน้ าและเกลือแร่จากราก
ขึ้น สู่สว่นของพืชที่อยู่สงูขึน้ไป ท่อน้ าประกอบด้วยเซลล ์4 ชนดิ  

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดงโครงสร้างของท่อน้ าหรือไซเลม 

ที่มา : http://www.qsstudy.com/biology/comparison-and-similarity-between-     
        tracheid-and-vessel    สืบค้นเมื่อ 3 มนีาคม 2559 
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      (1) เทรคดี (tracheid) เปน็เซลล์ทีม่ีรปูร่างยาว แหลมหัว แหลม
ท้าย บรเิวณปลายเซลล์จะซอ้นเหลือ่มกนั ผนังเซลล์หนาเพราะมีสารต่างๆ มาเกาะกันมาก
ตามผนังเซลล์มรีู (pith) ท าให้น้ าไหลติดต่อกนั ระหว่างเซลล์หนึ่งไปยังอกีเซลล์หนึ่งได้เทร 
คีดเป็นเซลล์ทีต่ายแลว้ ในพวกจิมโนสเปิร์ม(gymnosperm) เช่น พวกสนสองใบ สนสาม
ใบ ท่อน้ าจะมีเฉพาะเทรคดีเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงเซลลเ์ทรคดีของไซเลม 

ที่มา : http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/StructureOfPlants 
        AndFungi/ch04s04.html   สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559 
 
    (2) เวสเซล (vessel) เปน็เซลล์ของไซเลม ที่มีขนาดใหญ่กว่า  
เทรคดีเซลล์ เป็นรปูทรงกระบอกตอ่กัน ที่ต่อจะท าลถุึงกบัเวสเซลทีต่ายแลว้ ดังนั้นสาร
พวกโพรโทพลาซึมจงึสลายไป ท าให้ล าเลียงน้ าตอ่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งไดต้ลอด  
ส่วนของรากและล าต้น เวสเซลมีผนงัเซลล์หนา เนื่องจากมีสารพวกลิกนินมาเกาะ ความ
หนาของเวสเซลไม่เท่ากนั จงึท าให้แบ่งเวสเซลออกเปน็หลายแบบ 
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ภาพที่ 22 แสดงเซลลเ์วสเซลของไซเลม 

ที่มา : http://www.thepinsta.com/xylem-vessel-elements_YkZnlit4 
        YVRMFRvpPhu31XcJQpUzScrHi3sJCnguD1M/ สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559 
     
    (3) ไซเลมพาเรงคิมา (xylem parenchyma) เป็นเซลล์
พาเรงคมิาที่แทรกอยู่ในไซเลมเป็นเซลล์ทีม่ีผนงับางและยังมีชวีิตอยู่ในไซเลมพาเรงคิมาที่
เรียงตวัตามขวางกับเซลล์อืน่เรียกว่า ไซเลมเรย์ (xylem ray) ช่วยล าเลียงน้ าไปทางด้าน
ข้าง 
    (4) ไซเลมไฟเบอร์ (xylem fiber) เปน็ไฟเบอร์ทีแ่ทรกอยู่ใน
ไซเลมเปน็เซลล์ที่ตายแลว้เซลล์แหลมหวัแหลมท้าย ยาวเป็นเสน้ใยช่วยใหต้้นพืชมีความ
แข็งแรงและทนทานมากขึน้ 

 
ภาพที่ 23 แสดงเซลลไ์ซเลมพาเรงคมิาและเซลล์ไฟเบอร์ 

ที่มา : https://sharon-taxonomy2010-p6.wikispaces.com/Gymnosperms? 
        responseToken=0fa410bb183f61c5bfb1516f4adf31ed8  สืบคน้เมื่อ           
        2 มีนาคม 2559 
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    2.2  ท่ออาหารหรือโฟลเอม็ (Phloem) ท าหน้าที่ล าเลียงอาหารที่สร้าง
ได้ไปยังสว่นต่างๆ ของพืชทอ่อาหารประกอบดว้ยเซลล์ 4 ชนิด  

 
ภาพที่ 24 แสดงโครงสรา้งของท่ออาหารหรือโฟลเอ็ม 

ที่มา :  http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/webchap11stem/  
         11.5-10.htm  สืบคน้เมื่อ 4 มนีาคม 2559 
 
    (1) ซัฟทิวบเ์มมเบอร์ (sieve tube member) มีลักษณะเปน็
ท่อตะแกรงขนาดใหญ่ และยาว เซลล์เป็นรปูทรงกระบอกต่อกัน ที่รอยต่อบรเิวณปลาย
เซลล์เปน็รปูตะแกรง หรือซฟีเพลต (sieve plate) ท าให้ล าเลียงสารผ่านเซลล์ได้ ซฟีทิวบ์ที่
แก่แล้ว นิวเคลียสจะสลายไปแต่เซลล์ยังมีชวีิตอยู ่ ไซโทพลาซึมของซีฟทวิบ์จะมีการ
เคลื่อนไหวแบบไซโคลซิส (cyclosis)  จึงเชื่อว่ามคีวามส าคัญต่อการล าเลียงอาหารดว้ย 
     (2) คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell) เปน็เซลล์ที่อยู่
ข้างเคียงกับซีฟทิวบ ์เป็นเซลล์ขนาดเล็ก มีนิวเคลียสและมีชีวติ ช่วยเสริมแรงให้กับซีฟทิวบ ์
และเชือ่ว่ามีอิทธิพลต่อการล าเลียงอาหารของซีฟทิวบด์ว้ย 
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ภาพที่ 25 แสดงซีฟทิวป์เมมเบอรข์องเซลล์ทอ่อาหารหรือโฟลเอ็ม 

ที่มา :  https://www.quora.com/Is-a-sieve-tube-cell-living-and-why  
  สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2559 
 
    (3) โฟลเอ็มพาเรงคิมา (phloem parenchyma) เป็นเซลล์พาเรงคิ
มาที่แทรกอยู่ในทอ่อาหารท าหน้าที่สะสมอาหารไปเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ด้านข้าง 

 
ภาพที่ 26 แสดง โฟลเอม็พาเรงคิมา 

ที่มา :   https://www.tutorialspoint.com/biology_part1/biology_tissues.htm 
  สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2559 
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  (4) โฟลเอ็มไฟเบอร์ (phloem fiber) เปน็เซลล์ไฟเบอร์ทีแ่ทรกอยู่ใน
ท่ออาหาร ชว่ยให้ความแขง็แรงแก่พืช เช่นเดียวกับไซเลมไฟเบอร์ 
 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงโฟลเอ็มไฟเบอร ์

ที่มา :  http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/StructureOf 
  PlantsAndFungi/ch04s04.html  สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2559 
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ค าชี้แจง 
  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)  
1. แผ่นไม้ที่ท าโตะ๊ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้าง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. เนื้อเยื่อไซเลมประกอบดว้ยเซลล์ใด 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. เนื้อเยื่อไฟลเอ็มประกอบด้วยเซลล์ใด 
ตอบ   ………………………………………………………………………………………………………………  
 
4. เนื้อเยื่อถาวรเชงิเดียวประกอบด้วยเซลล์ใดบ้าง 
ตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. เนื้อเยื่อถาวรเชงิซ้อน มีลกัษณะอย่างไร และประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกี่ชนดิ อะไรบ้าง 
ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรค าถามท่ี 3  
เนื้อเยื่อถาวร 
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ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบแบบปรนัยมีจ านวน 10 ข้อ ( 10 คะแนน)  
    2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบ แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษค าตอบ  
  
1. สนที่ขึน้อยู่บนภูกระดึง คอืสนสองใบและสนสามใบล าเลียงน้ าโดยเนื้อเยือ่ใด 
  ก. vessel , tracheid 
  ข. tracheid ,sieve tube 
  ค. vessel 
  ง. tracheid 
2. ใน cortex ของพืชใบเลีย้งคู่มักจะประกอบไปดว้ยเนื้อเยื่อหลายชนดิ เพราะเหตุใด 
parenchyma จึงมีโอกาสทีจ่ะเปลี่ยนไปเป็น cambium ไดด้ีกว่าเนื้อเยื่ออืน่ๆ 
  ก. เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ 
  ข. เพราะเซลล์มีผนังบางและเปน็เซลล์ที่ยังมีชวีิต 
  ค. เพราะเปน็เซลล์ที่ยังมีชวีติอยู่เพียงชนดิเดียวใน cortex 
  ง. เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลลไ์ดด้ีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า 
3. เซลล์ทีขู่ดออกหลงัจากการควัน่และลอกเปลือกไมเ้พื่อตอนกิ่งคอืเซลล์ใด 
  ก. parenchyma 
  ข. phloem 
  ค. cambium 
  ง. xylem 
4. น้ ายางจากตน้ยางพาราทีเ่รากรีดได ้ส่วนใหญ่จะได้จากเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อจ าพวกใด 
  ก. cortex 
  ข. phloem 
  ค. xylem 
  ง. epidermis 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องเนื้อเยื่อพืช 
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5. ถ้าเปรียบเทียบเซลลเ์ปน็ห้องต่างๆภายในบ้านเดียวกนั นกัเรียนคดิว่าห้องไหนแคบที่สุด 
  ก. cork 
  ข. fiber 
  ค. tracheids 
  ง. collenchyma 
6. อาหารที่พืชสร้างขึน้มามกัจะน าไปสะสมไว้ที่เซลล์ใด 
  ก. sieve tube 
  ข. sclerid 
  ค. parenchyma 
  ง. spongy cell 
7. เซลล์ในชัน้คอร์เท็กสว่นใหญ่เป็นเซลล์ชนิดใด 
  ก. collenchyma 
  ข. parenchyma 
  ค. sclerenchyma 
  ง. gland cell 
8. ถ้าตดัล าต้นของพืชทีข่ึ้นอยู่ในน้ า 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. บริเวณสว่นคอรเ์ทกซ์ของล าตน้ 
  ข. บริเวณใบของพืช 
  ค. บริเวณขอบๆมุมหรอืเหลีย่มในตน้พืช 
  ง. บริเวณทีอ่่อนนุ่มเช่นปลายยอด ปลายราก 
10. เมื่อตดัตามขวางล าตน้ขา้วโพดเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆโดยใช้กล้องจุลทรรศน ์เซลล์ที่มี
ขนาดใหญท่ี่สุดคอืเซลล์ใด 
  ก. parenchyma 
  ข. vessel 
  ค. sieve tube 
  ง. companion 

********************************** 
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ชื่อ....................................................................ชั้น................เลขที่……. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 
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********************************  
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรยีน 

     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 ง 
2 ค 
3 ง 
4 ค 
5 ข 
6 ง 
7 ข 
8 ค 
9 ค 
10 ก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 
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แนวทางการตอบ 

 
ภาพที่ 28 แสดงส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานของพืชดอก 

ที่มา :  https://sites.google.com/site/insideofplant/plant-structure/ 
  introduction-to-plant-structure   สืบค้นเมือ่ 6 มีนาคม 2559 
 

 
 
 

 
 
 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1  
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 
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ค าชี้แจง 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน) 
 
1. การจดัเรียงโครงสรา้งของพืช (Organization) เปน็อย่างไร 
ตอบ เซลล์พืช  ->  เนื้อเยื่อพืช -> ระบบเนื้อเยือ่พืช -> อวัยวะ -> 

 ระบบอวัยวะ -> พืช 
2. shoot system คือบริเวณใด 
ตอบ ส่วนที่อยู่พ้นผิวดนิขึ้นมาทั้งหมด เชน่ ล าต้น ใบ ดอก และผล เป็นตน้ 
 
3. ระบบเนือ้เยื่อหลกัในพืช คือระบบใด 
ตอบ ระบบเนื้อเยื่อพ้ืน (ground tissue system) 
 
4. Xylem และ phloem จัดเปน็เนือ้เยื่อในระบบเนือ้เยือ่ชนิดใด 
ตอบ ระบบเนื้อเยื่อทอ่ล าเลยีง (Vascular Tissue system) 
 
5. ระบบเนือ้เยื่อผิว (Dermal tissue system) คือ บริเวณใด 
ตอบ เนื้อเยื่อที่อยู่ทางด้านนอกสุดของโครงสร้างต่างๆ ประกอบขึน้จากเซลล์เอพิเดอร์มิส 
หรือเซลล์คอร์ก 
 
 ***************************** 
   เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียน 
     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 
 

เฉลยบัตรค าถามท่ี 1  
ส่วนประกอบพื้นฐานของพืชดอก 
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ค าชี้แจง 
  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)  
 
1. ลักษณะเด่นชดัที่บง่บอกว่าเปน็เนื้อเยื่อเจริญคอืลักษณะใด 
ตอบ เปน็เซลล์ที่มีชวีิต และมีการแบง่ตวัตลอดเวลา 
 
2. ต้นข้าวในนาที่ถูกน้ าทว่มสามารถเจรญิยืดยาวจนปลายยอดสูงเหนอืระดับน้ าได้ เพราะ
เหตุใด 
ตอบ ตน้ข้าวเปน็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ 
 
3. การเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นไม้ยืนตน้ อาศยัเนื้อเยื่อเจริญใดบ้าง 
ตอบ พืชใบเลี้ยงคู่ทีเ่ป็นไม้ยนืตน้ เยื้อเยื่อเจรญิแคมเบียม และเนือ้เยื่อเจริญปลายยอด 
 
4. พืชทั่วไปมีขอบเขตการเจริญเติบโตน้อยกวา่สัตว์เพราะเหตุใด 
ตอบ พืชมีเนือ้เยื่อเจริญ แบง่ตัวให้เกดิเนื้อเยื่อใหม่ได ้
 
5. Ground meristem เมื่อเจริญเติบโตต่อไปจะเปลี่ยนเป็นออร์แกนเนลใดบ้าง 
ตอบ Ground meristem เปลี่ยนไปเปน็ พิธ (Pith) คอร์เทกซ์ (Cortex) และเอนโดเดอร์
มิส (Endodermis) 
 ************************************ 
   เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียน 
     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 
 

เฉลยบัตรค าถามท่ี 2  
เนื้อเยื่อเจริญ 
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ค าชี้แจง 
  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)  
1. แผ่นไม้ที่ท าโตะ๊ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้าง 
ตอบ vessel , tracheid, fiber, parenchyma  
 
2. เนื้อเยื่อไซเลมประกอบดว้ยเซลล์ใด 
ตอบ เนื้อเยื่อไซเล็ม ประกอบดว้ยเซลล ์                                     
                  
 
3. เนื้อเยื่อไฟลเอ็มประกอบด้วยเซลล์ใด 
ตอบ   เนื้อเยือ่ไฟลเอ็มประกอบดว้ยเซลล์ 4 ชนดิ คือ ซีฟทิวบ์เมมเบอร ์ คอมพาเนียน
เซลล์  โฟลเอม็พาเรงคิและ โฟลเอ็มไฟเบอร ์ 
 
4. เนื้อเยื่อถาวรเชงิเดียวประกอบด้วยเซลล์ใดบ้าง 
ตอบ  เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวประกอบด้วยเซลล์ 5 ชนดิ ได้แก่ เอพิเดอรม์ิส  พาเรงคมิา  
คอลเลงคมิา สเกลอเรงคมิา เอนโดเดอร์มิส  และคอร์ก 
 
5. เนื้อเยื่อถาวรเชงิซ้อน มีลกัษณะอย่างไร และประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกี่ชนดิ อะไรบ้าง 
ตอบ เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน เป็นเนื้อเยื่อถาวรที่ประกอบด้วยเซลล์หลายชนดิมารวมกันเพื่อ
ท าหนา้ที่รว่มกนั  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ              เลม และ โฟลเอ็ม 

 
****************************** 

เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรยีน-หลังเรียน 
     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 

เฉลยบัตรค าถามท่ี 3  
เนื้อเยื่อถาวร 
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******************************* 
เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรยีน-หลังเรียน 

     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1 ง 
2 ง 
3 ค 
4 ก 
5 ข 
6 ค 
7 ข 
8 ง 
9 ค 
10 ค 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 
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   เกณฑ์คะแนนการประเมินผลการเรียนก่อนเรยีน-หลังเรียน 
     คะแนน 8 - 10    ดีมาก 
     คะแนน 7     ด ี
     คะแนน 6     พอใช ้
     คะแนน 0 - 5     ควรปรับปรุง 
   เกณฑ์การผ่าน ได้ระดบัดมีาก 
 
    
    ลงชื่อ ........................................... ผู้สอน 
                                        ( นางสาวปิยพร อินทรักษ์) 
            ครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
แบบทดสอบ  
ก่อนเรยีน 

บัตรค าถาม แบบทดสอบ 
หลังเรยีน 1 2 3 

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 10 
คะแนนทีไ่ด ้      

ร้อยละ      

แบบบันทึกสรปุผลการเรียน 
เนื้อเยื่อพืช 
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