
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค ำน ำ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 6 เรื่อง การวัดการ

เจริญเติบโตของพืช จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 

ขั้น (7E) ชุดการเรียน ประกอบด้วยค าชี้แจง ผังมโนทัศน์ แผนผังขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ค าแนะน าส าหรับครู  ค าแนะน าส าหรับนักเรียน  บัตรค าสั่ง ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระ

การเรียน  กระบวนการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  ใบกิจกรรม   แบบฝึกหัด  ผังมโนทัศน์

และแบบทดสอบหลังเรียน    

 เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดนั้น ผู้เรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน คือ อ่านค าชี้แจง ศึกษาเนื้อหาจาก

ใบความรู้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ท าใบกิจกรรม ท าแบบฝึกหัดและท าแบบทดสอบตามล าดับขั้นตอน 

ของกระบวนการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความตั้งใจ ปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่ง และช่วยเหลือกลุ่มตาม

บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน เกิดผลดีต่อตนเอง และต่อกลุ่ม 

 ผู้จัดท าหวังว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชา

ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 6 เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของพืช เล่มนี้ จะเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ รวมทั้งฝึกกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเขียนผังมโนทัศน์ กระบวนการ

กลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีววิทยา  เพ่ิมเติม 3 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ชุดการเรียนมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน    

โรจนี  เลื่องสีนิล 

 

 



 
 

สำรบัญ 

เรื่อง 
ค าน า 
ค าชี้แจง 
ผังมโนทัศน์ 
แผนผังขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าแนะน าส าหรับครู 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
บรรณานุกรม 
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 หน้ำ 

1 กราฟการเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีค่าแสดงการเติบโต 
เป็นจ านวนเซลล์ที่ระยะเวลา ตลอดการเลี้ยงเซลล์ 

23 

2 การวัดความสูงของต้นพืชด้วยไม้บรรทัด 24 
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4 การวัดน้ าหนักแห้งของต้นพืชด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 26 
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การเติบโตของพืชยืนต้นที่มีเนื้อไม้ 
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ค ำช้ีแจง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาชวีวิทยา เพ่ิมเติม 3  รหัสวิชา ว
30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 7 ขั้น (7E) ประกอบด้วย1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้า
ความสนใจ3) ขั้นส ารวจค้นหา 4) ขั้นอธิบาย5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ 
โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และคอยให้ความสะดวก ตลอดจนติดตามผลการศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เพ่ิมเติม 3  ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 6 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1  โครงสร้างของดอก 
  ชุดที่ 2  การสร้างเซลล์สืบพันธ์ของพืชดอก 
  ชุดที่ 3  การเกิดผล 
  ชุดที่ 4  การเกิดเมล็ดและการงอกของเมล็ด 
  ชุดที่ 5  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธ์พืช 
  ชุดที่ 6  การวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 

ขั้น (7E) ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ชุดที่ 6  เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของพืช จะเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญที่สุด เป็นบุคคลที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไป

ตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายให้เกิดความรู้แบบ     

องค์รวม  

 

     

 

 
 

 

 



 
 

ผังมโนทัศน ์

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  เรื่อง กำรสืบพันธุ์ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโต 
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กำรสืบพันธุ์ของพืชดอก 

และกำรเจริญเติบโต 



 
 

แผนผังขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้
 

เร่ือง กำรสืบพันธุ์ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโต 

รหัสวิชำ ว30243  รำยวิชำ ชีววิทยำ เพ่ิมเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำ 5 

 

ศึกษำค ำแนะน ำในกำรใช้ชุดกิจกรรม 

 

ศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะท่ีส ำคัญของผู้เรียน 

 

ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ปฏิบัติตำมชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
                                      ชุดที่ 6 กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

 

ท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

นักเรียนได้คะแนนคุณภำพดีมำกถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ 

 

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดต่อไป 

3 

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 80 % 



 
 

 
ค ำแนะน ำส ำหรับครู 

 
 
ข้อปฏิบัติในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1. ข้ันเตรียมก่อนสอน 
  1.1 ศึกษาชุดการเรียนให้เข้าใจก่อนอย่างละเอียดรอบคอบ 
  1.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่จะสอนและขั้นตอนต่าง ๆ  
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-5 คน คละนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ร่วมกัน 
  1.4 ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบบทบาทของครูและบทบาทของนักเรียน 
 2. ข้ันสอน 
  2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
  2.2 ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ครูควรคอยดูแล แนะน าส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาและตอบ
ข้อสงสัยของนักเรียนขณะที่นักเรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม 
 3. ข้ันหลังสอน 
  3.1 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรให้นักเรียนได้ตรวจทาน 
การท าใบกิจกรรม และ แบบฝึกหัดให้เรียบร้อย 
  3.2 ประเมินความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ผังมโนทัศน์และแบบทดสอบหลัง
เรียนและประเมินพฤติกรรมการเรียน 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

คุณครูอ่ำนค ำแนะน ำ 
และเตรียมให้พร้อมนะคะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) ที่ส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 4 เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของ

พืช เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้ประกอบการเรียน และเป็นชุดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ

ศึกษาและท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนอ่านค าแนะน า และปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

รวมทั้งสามารถสอบถามประเด็นสงสัยจากครูผู้สอนโดยตรง ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดย

ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้7ขั้น (7E) ที่ส่งเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 4 เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของ

พืช ใช้เวลา 3  ชั่วโมง 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-5 คน โดยคละนักเรียนในกลุ่มเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน  

3. ก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 15 นาท ี

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน รู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใด ให้กลับไปศึกษาอีกครั้ง เพ่ือให้เข้าใจใน
เนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. ในการท าใบกิจกรรม แบบฝึกหัด เขียนผังมโนทัศน์และแบบทดสอบ ขอให้นักเรียนท าด้วย
ความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อน 
   7. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพ่ือนซักถาม   
   8. นักเรียนท าแบบฝึกหัด โดยท าเป็นรายบุคคล เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น   
   9. ในแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังมโนทัศน์ส่งครูกลุ่มละ 1 แผ่น 
 10. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล ครูไม่อนุญาตให้ปรึกษาหารือกัน เมื่อท า
แบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วให้น าส่งครูผู้สอน  
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรยีน 



 
 

 
 

หน่วยเรียนรู้ที่ 3  กำรสืบพันธุ์ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโต 
 

สำระที่ 1  
 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ว1.1 
 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งทีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ว8.1 
 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหารู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของดอก วัฏจักร

ชีวิต และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการขยายพันธุ์พืช รวมทั้งการวัด
อัตราการเจริญเติบโตของพืช  

       
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการเจริญและการเติบโตของพืช (K)  
2. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากกราฟแสดงการเจริญเติบโตของพืชรูปแบบต่างๆได้ (K)  
3. ทดลองวัด และระบุวิธีการวัดการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด พร้อมวิเคราะห์ข้อดี 

ข้อเสียของการวัดการเจริญเติบโตของพืชรูปแบบต่างๆได้ (P) 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต 
 2. มีวินัย และรับผิดชอบ 
 3. ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 
 4. อยู่อย่างพอเพียง 
 5. จิตสาธารณะ 
 

สมรรถนะที่ส ำคัญของผู้เรียน 
 

1. ความสามารถในการสื่อสาร    
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

สำระกำรเรียนรู้ 
 
 การวัดการเจริญเติบโตของพืช  
 

สำระส ำคัญ 
 
 การเจริญเติบโตของพืชสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การนับจ านวนใบ การวัดผล เป็นต้น 
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กระบวนกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 7 ขั้น(7E) 
 
 1.  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation  Phase)  โดยครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิม   
 2.  ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement  Phase)  เป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนหรือ 
เรื่องที่น่าสนใจ  ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถามยั่วยุให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและ
ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาให้กับนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 
 3.  ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration  Phase)  เมื่อนักเรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่
สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน  ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้  ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอ  และด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 4.  ขั้นอธิบาย (Explanation  Phase)  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนก็จะน าข้อมูลเหล่านั้น 
มาท าการวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และน าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน 
เห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่าง
ชัดเจนเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อไป  ขั้นนี้จะท าให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
จากการค้นพบ  
 5.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration  Phase)  เป็นการน าความรู้ที่สร้างข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม  
หรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม  หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้
อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อย  ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และ
ท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น   
 6.  ขั้นประเมินผล (Evaluation  Phase)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรียนรู้อะไรบ้าง  อย่างไร  และมากน้อยเพียงใด  ขั้นนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  
 7.  ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extention  Phase)  เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  
 
 

 

ต่อไปมำศึกษำขั้นตอนกำรด ำเนิน

กิจกรรมชุดที่ 4 กำรเกิดเมล็ดและ

กำรงอกของเมล็ด กันดีกว่ำคะ 
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                ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 7 ขั้น (7E} 
เร่ือง กำรสืบพันธุ์แบบไมอ่ำศัยเพศของพืชดอกและกำรขยำยพันธ์พืช 

 (เวลา 3 ชั่วโมง) 
 

 
 
ขั้นตรวจสอบควำมรู้เดิม (ใช้เวลา 15 นาที ) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 15 ข้อ  
2. นักเรียนตรวจค าตอบ 
3. นักเรียนส ารวจปัญหาข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจ 
 

ขั้นเร้ำควำมสนใจ (ใช้เวลา 5 นาที ) 
4. นักเรียนพิจารณาตนไม้ ของแต่ละกลุ่มของตนเอง 
5. ครูตั้งค าถามชวนคิด นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าพืชมีการเจริญเติบโต 
6. นักเรียนรวบรวมค าตอบภายในกลุ่ม 

 
ขั้นส ำรวจค้นหำ (ใช้เวลา 50  นาที) 

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอนการท ากิจกรรมที่ 6.1 การวัด
การเจริญเติบโตของพืช  

8. นักเรียนศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 6.1เรื่อง 1 การวัดการเจริญเติบโตของ
พืช  

9. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนความรู้อีกครั้งจากแบบฝึกหัดที่ท่ี 6.1 การวัดการ
เจริญเติบโตของพืช  

10. นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้ด้วยตนเอง 
 
ขั้นอธิบำย (ใช้เวลา 20  นาที) 

11. ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการวัดการเจริญเติบโตของกลุ่มตัวเองเองที่จับฉลากได้ 
บอกวิธีที่เลือกใช้ผลดี และข้อดีข้อเสียของวิธีวัดแบบนี้ สรุปความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัด
และอธิบายข้อสงสัยก่อนเรียนได้  

12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
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ขั้นขยำยควำมรู้ (ใช้เวลา 10  นาที) 

13. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ของแต่ละกลุ่มและเพ่ิมเติมความรู้ที่ได้เป็นสาระความรู้ใน
สมุดบันทึกเป็นผังมโนทัศน์   

 
ขั้นประเมินผล (ใช้เวลา 15  นาที) 

14. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ  
15. นักเรียนตรวจค าตอบ 
16. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน 

 
ขั้นน ำควำมรู้ไปใช้ (ใช้เวลา 5  นาที) 

17. ครูสอดแทรกคณุธรรมความซ่ือสัตยใ์นการวดั 

18. การน าประโยชน์ของขอ้มูลจากการวดั 
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ดีจังเลย เรียนรู้ด้วยตนเองจำก 
ชุดกิจกรรมน่ำสนใจดีนะ 
 ....  มำเริ่มกันเลยดีกว่ำ  
 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำ เพิ่มเติม 3  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
 
ค ำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จ านวน  15  ข้อ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  

 
1. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเจริญเติบโตของพืช  

ก.  การเพ่ิมจ านวนเซลล์  
ข.  การเพ่ิมขนาดของเซลล์  
ค.  การเปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เฉพาะอย่าง  
ง.  การเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ในเซลล์ให้เหมาะสมกับหน้าที่  

2. จากกราฟน่าจะเป็นการเจริญเติบโตของพืชชนิดใด 
 

 
ก.  ผักบุ้ง 
ข. เข็มป่า 
ค. ยางพารา 
ง. ชบา 

      3. การวัดการเจริญเติบโตของพืช นิยมวัดจากส่วนใด 
ก.  น้ าหนัก ส่วนสูง  
ข.  ส่วนสูง จ านวนเซลล ์
ค.  นับจ านวนเซลล์ น้ าหนัก  
ง.  นับจ านวนเซลล์ สว่นสูง  
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4. นักเรียนมีวิธีการวัดการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งอย่างไร  

ก.  เพาะต้นผักบุ้ง 100 ต้น เมื่อเริ่มงอกก็น าต้นผักบุ้งวันละ 5 ต้น มาชั่งน้ าหนัก จนครบ 20 วัน 
และน าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ข.  เพาะต้นผักบุ้ง 10 ต้น เมื่อเริ่มงอก วัดความสูงของต้นผักบุ้งทุกวัน ในต าแหน่งการวัด 
จุดเริ่มต้นที่เดิม น าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และน าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ค.  เพาะต้นผักบุ้ง 20 ต้น เมื่อผักบุ้งเริ่มงอก นับจ านวนใบที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน หาค่าเฉลี่ย เมื่อครบ 20 
วัน น าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ง.  เพาะต้นผักบุ้ง 20 ต้น ศึกษาการเพ่ิมจ านวนเซลล าต้น โดยน าล าต้นผักบุ้งมาส่อง กล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือนับจ านวนเซลล์ ทุกวัน วันละ 1 ต้น น าจ านวนเซลล์มาเขียนกราฟ  

5. การวัดการเจริญเติบโตข้อใดที่ใช้ได้ในการวัดการเจริญเติบโตของ ข้าวโพด และมะขาม 
ก.  การนับจ านวนใบ การนับวงปี การวัดเส้นรอบวง  
ข.  การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง การนับจ านวนใบ การนับวงปี  
ค.  การนับจ านวนใบ การวัดเส้นรอบวง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ง.  การวัดเส้นรอบวง การนับวงปี การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

6. การสร้างกราฟการเจริญเติบโตของต้นถั่วแต่เริ่มงอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่ เป็นรูปตัว S ใช ้ข้อมูลใด  
ก.  ความสูง, น้ าหนักสด  
ข.  ความสูง, น้ าหนักแห้ง  
ค.  น้ าหนักสด, น้ าหนักแห้ง 
ง.  ความสูง, น้ าหนักสด, น้ าหนักแห้ง 

     7. พืชที่มีสาขายืดยาวออกไปเรื่อยๆ และมีรากท่ีแตกแขนงแทรกไปตามดิน ถือว่าเป็นการเจริญของ
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เพราอะไร 

ก.  มีการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยวิธีไมโทซิส  
ข.  เซลล์มีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง  
ค.  เซลล์มีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าที่  
ง.  มีการเพิ่มจ านวนเซลล์ เพิ่มขนาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์  

      8. การค านวณอายุของพืชโดยการนับวงปีเพ่ือให้ใกล้เคียง ควรนับบริเวณใด  
ก.  โคนของล าต้น  
ข.  ตรงกลางของล าต้น  
ค.  ปลายยอดของล าต้น  
ง.  ส่วนใดของล าต้นก็ได้ เพราะมีวงปีเท่ากัน  
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      9. ปัจจัยใดที่มีผลต่อความแม่นย าของผลการทดลองที่จะวัดอัตราการเจริญเติบโตของตน้ถั่วมากท่ีสุด  

ก.  ปุ๋ย, น้ า  
ข.  น้ า, แสงแดด  
ค.  อุณหภูมิ, น้ า  
ง.  หน่วยที่จะท าการวัด 

     10. ในการตรวจหาน้ าหนักแห้งของสิ่งมีชีวิต ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์หรือพืชที่นักเรียนชั่งอยู่นั้น 
แห้งอย่างจริง ๆ  

ก.  อบนานหลายๆ วัน  
ข.  อบจนกระทั่งไม่มีไอน้ าออกมาอีก  
ค.  อบที่ 100° C นานจนกระทั่งน้ าหนักไม่ลดลงอีกต่อไป  
ง.  วางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเป็นทุกส่วนแห้งกรอบมีสีน้ าตาล  

     11. กราฟแสดงการเจริญเติบโตเป็นรูปตัว เอส (S) ในกรณีที่พืชมีอายุสั้น เช่น คะน้า ผักชี หรือ ผักบุ้ง 
กราฟรูปตัวเอส (S) น่าจะเป็น ดังรูปใด 
 ก.     ข.     
 
 
 
 
 
 ค.     ง. 
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12. ภาพจากกราฟข้างล่างเป็นการแสดงการเจริญเติบโตของถั่วแดงแสดง.......... 

  
 
 
 
 
 
                     
                   

 
ก. ถั่วแดงมีการเจริญเติบโตสูงสุดอายุ 12 วัน 
ข. การเจริญเติบโตของล าต้นมากกว่าการเจริญเติบโตของราก 
ค. ถัว่แดงยังมีการเจริญเติบโตอีก 
ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

    13. การวัดการเจริญเติบโตโดยใช้วงปีควรใช้กับพืชประเภทใด 
 ก.  ไม้ยืนต้น 
 ข.  ไม้ล้มลุก 
 ค.  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
     ง.  ไม้พุ่ม 
     14. การวัดความเจริญเติบโตวิธีใดที่ต้องใช้พืชในปริมาณท่ีมากท่ีสุด 
 ก.  วัดความสูง 
 ข.  น้ าหนักสด 
 ค.  น้ าหนักแห้ง 
 ง.  ปริมาตร 
     15. ถ้านักเรียนเลือกวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชนักเรียนจะเลือกใช้วิธีใดจึงจะสะดวกที่สุด 
 ก.  ความสูง 
 ข.  น้ าหนักสด 
 ค.  น้ าหนักแห้ง 
 ง.  ปริมาตร 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

 ความยาวของล าต้น 

ความยาวของราก 
ความยาว(เซนติเมตร) 

40 

30 

20 

10 

0 
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วิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
 

ข้อสอบ ค าตอบ 

1 ง 

2 ค 

3 ก 

4 ข 

5 ค 

6 ก 

7 ง 

8 ก 

9 ข 

10 ค 

11 ง 

12 ง 

13 ก 

14 ค 

15 ก 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  1.  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  (ท าถูก  12  ข้อขึ้นไป) 

              2.  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปทบทวนเนื้อหานั้นใหม่  แล้วท าการทดสอบหลังเรียนอีก

ครั้ง  จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ใบกิจกรรมที่ 6.1  เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

(10  คะแนน) 
 

ชื่อกลุ่ม......................................................ชั้น............วันที่...........เดือน...................พ.ศ.. ............. 
สมำชิกในกลุ่ม 
1.......................................................................................ผู้น ากลุ่ม   
2.......................................................................................ผู้จดบันทึก  
3......................................................................................ผู้ สงัเกต  
4......................................................................................ผู้ท าการทดลอง 
5......................................................................................ผู้ สรุปและอธิบาย 

ค าชี้แจง  มอบหมายให้กลุ่มนักเรียน ปฏิบัติดังนี้ 

 1.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวัดการเจริญเติบโตของพืช 

 2.  กลุ่มวางแผนศึกษาการวัดการเจริญเติบโตของพืชที่นักเรียนสนใจ 1 ชนิด 

 3.  กลุ่มเลือกวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชที่นักเรียนสนใจ 

 4.  ปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของพืช เป็นเวลา 2 สัปดาห์ บันทึกผลและน าข้อมูลมาเขียนกราฟ 

 5.  สรุปผลการศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 6.1  เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
 
กลุ่มท่ี..................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………วันที่..............เดอืน..............................พ.ศ................ 
สมำชิกในกลุ่ม  
1.......................................................................................ผู้น ากลุ่ม   
2.......................................................................................ผู้จดบันทึก  
3......................................................................................ผู้ สงัเกต  
4......................................................................................ผู้ ท าการทดลอง 
5......................................................... .............................ผู้สรุปและอธิบาย 
ชื่อกิจกรรม............................................................................................................................. .................... 
วัตถุประสงค์ 
 1……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
กำรวำงแผนกำรวัดกำรเจริญเติบโต 
........................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
วัสดุ-อุปกรณ์ 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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วิธีกำรศึกษำ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
ผลกำรศึกษำ 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
กรำฟกำรเจริญเติบโต 
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สรุปผลกำรศึกษำ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 

(หมำยเหต ุเกณฑ์การประเมิน  จากเอกสารเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน) 
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แนวค ำตอบกิจกรรมที่ 6.1  เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

(10  คะแนน) 
 
ชื่อกิจกรรม    การวัดการเจริญเติบโตของพืช 
วัตถุประสงค์ 
 1.ระบุวิธีการวัดการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด 
. 
กำรวำงแผนกำรวัดกำรเจริญเติบโต 
 

-พิจารณาค าตอบตามวิธีการที่เลือกตามความเหมาะสม 
 
วัสดุ-อุปกรณ์ 
 

-พิจารณาค าตอบตามวิธีการที่เลือกตามความเหมาะสม 
 
วิธีกำรศึกษำ 
 

-พิจารณาค าตอบตามวิธีการที่เลือกตามความเหมาะสม 
 
ผลกำรศึกษำ 
 

-พิจารณาค าตอบตามวิธีการที่เลือกตามความเหมาะสม 
 
กรำฟกำรเจริญเติบโต 
 

-กราฟการเติบโต (growth curve) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักมีเส้นกราฟเป็นรูปตัวเอส (S)  
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ตัวอย่างกราฟ 

,    

 
 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 -การวัดการเจริญเติบโตของพืชสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น ความสูง จ านวนใบ ขนาดของใบ เส้น
รอบวง มวล ฯลฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 -วิธีการวัดความเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันพิจารณาตามความเหมาะสมกับพืช 
 

 (หมำยเหต ุเกณฑ์การประเมิน  จากเอกสารเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน) 
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ใบความรู้ท่ี 6.1 
 เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

 

ควำมหมำยของกำรเจริญเติบโต 

 “กำรเจริญเติบโต”  ประกอบด้วยค าสองค า คือ การเติบโต ( growth) และการเจริญ 

(development) “การเติบโต” มีนิยามที่เป็นที่ยอมรับเป็นสากล คือ การเพ่ิมมวลหรือปริมาตรอย่างถาวร 

(Salisbury and Ross, 1992; Taiz and Zeiger, 2006; Stem et al., 2008) การเพ่ิมมวลหรือปริมาตรนี้

เกิดได้เพราะมีการแบ่งเซลล์ (cell division) และการขยายขนาดของเซลล์ (cell enlargement) ส่วน 

“การเจริญ” นั้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนของเซลล์และเนื้อเยื่อ ทั้งการเพ่ิมขนาด จาก

การเติบโต (growth) และการเปลี่ยนสภาพ (differentiation) จนมีรูปร่างลักษณะดังที่ปรากฏในแต่ละช่วง

ชีวิตของพืช ดังนั้น เมื่อ กล่าวถึง “การเติบโต”จะเป็นการมองเรื่องการเพ่ิมขนาดที่วัดได้ในเชิงปริมาณแต่

เมื่อ กล่าว ถึง “การเจริญ” จะเป็นการมองการเปลี่ยนแปลงรูปนร่างของเซลล์ไปจากเดิมว่ามีขั้นตอน

อย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น การเจริญของเอ็มบริโอ การเจริญของปากใบ การเจริญของราก การ

เจริญของดอก เป็นต้น 

 พืชชั้นสูงหรือพืดอก (angiosperm) มีความหลากหลายของชนิดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต

ในอาณาจักรพืช (Kingdom Planta) หลังจากเซลล์ไข่ของพืชผสมกับสเปิร์มได้เป็นไซโกตหนึ่งเซลล์ ไซโก

ตจะมีการเจริญไปเป็นเอ็มบริโอ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์เซลล์ที่เพ่ิมขึ้นเหล่านี้

จะมีการขยายขนาดและมีมวลเพ่ิมขึ้น และผ่านแต่ละขั้นตอนของการเจริญจนได้เป็นเอมบริโออยู่ภายใน

เมล็ด เมื่อเมล็ดงอกเกิดเป็นต้นอ่อนและเริ่มเจริญไปเป็น ราก ล าต้น และใบ โครงสร้างร่างกายพืชเหล่านี้

ประกอบขึ้นจากเซลล์หลายชนิด เซลล์เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการแบ่งเซลล์ที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญ 

(meristematic tissue) แต่เดิมเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์นี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการ ต่อมา

เกิดการขยายขนาดและเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ประกอบกัน เป็นอวัยวะของต้นพืช จะเห็นว่า

โครงสร้างต้นพืชเกิดมาจากกระบวนการพ้ืนฐานเดียวกัน กล่าวคือ การแบ่งเซลล์ท าให้มีจ านวนเซลล์เพ่ิมขึ้น 

การขยายขนาดของเซลล์ที่เป็นการเพ่ิมทั้งมวลและปริมาตรมากขึ้น ร่วมกับการเปลี่ยนสภาพไปมีรูปร่าง

เฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ กระบวนการที่เกิดร่วมกันเหล่านี้ท าให้รูปร่างของต้นพืช

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม พืชชั้นสูงซึ่งมีความหลากหลายของชนิดมากเหล่านี้ยังมี 
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ลักษณะวิสัย (habit) ต่างๆ กันด้วย พืชบางชนิดมีการเติบโตด้านความสูงยาวนานหลายพันปี เช่น ต้นเรด

วูด (redwood) ในประเทศสหรัฐอเมริกา พืชบางชนิดมีอายุยาวนาน 2 เดือน แต่เติบโตด้านความสูงจนถึง

อายุ 1 เดือน หลังจากนั้นมีการแตกกิ่งข้างมากขึ้นแทน เช่น ถั่วเขียว เป็นต้น ในการวัดการเจริญเติบโตจึง

ต้องรู้จักธรรมชาติของพืชนั้นเป็นอย่างดี เพ่ือให้เลือกใช้วิธีการวัดที่สะท้อนถึงการเจริญเติบโตของพืชอย่าง

แท้จริง 

 

กระบวนกำรเจริญเติบโตของพืช  

แบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ คือ  

1. การเ พ่ิมจ านวนเซลล์  (  cell multiplication) การเ พ่ิมจ านวนเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต เป็น 

กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ท าให้เกิดการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  ใน

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสท าให้มีการเพ่ิมจ านวนเซลล์จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 จาก 

4 เป็น 8 เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในพืชการแบ่งเซลล์จะพบตลอดเวลาที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญ เช่น ปลายยอด ที่

ปลายราก  แคมเบียม  

2. การเพ่ิมขนาดของเซลล์ (cell expansion) เป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์โดยการขยายหรือ

เพ่ิม ขนาดขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งโตเต็มที่ เป็นผลมาจากการที่เซลล์มีการสร้างโพรโตพลาสมเพ่ิมขึ้น  ท าให้  

มีมวลเพิ่มข้ึน เซลล์แต่ละเซลล์จึงมีขนาดเพิ่มขึ้น  

3. การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (cell differentiation) เมื่อเซลล์มีการแบ่งเซลล์และเพ่ิม ขนาดของ

เซลล์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจากเซลล์เดิม เพ่ือไปท าหน้าที่เฉพาะอย่าง ใน  พืชกลุ่มเซลล์

เนื้อเยื่อเจริญ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรชนิดต่าง ๆ เช่น ปากใบ ท่อ ล าเลียงน้ า  ท่อล าเลียง

อาหาร เป็นต้น  

4. การเกิดรูปร่างแน่นอน (morphogenesis) เมื่อสิ่งมีชีวิตมีกระบวนการเพ่ิมจ านวนเซลล์ เพ่ิม

ขนาดของเซลล์ และมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกลุ่มเซลล์ที่เกิดขึ้นด้วยอัตราเร็ ว และช้า แตกต่างกันใน

บริเวณต่าง ๆ เป็นผลท าให้มีการพัฒนารูปร่างของสิ่งมีชีวิตนั้น หรืออวัยวะนั้นไปท า  หน้าที่เฉพาะอย่าง ผล

คือสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะตัว 
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สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีกระบวนการเจริญเติบโต เกิดข้ึนตามล า ดับขั้นตอนที่ค่อนข้างแน่นอน ด้วย

อัตราความเร็วหรือช้าแตกต่างกันออกไป จึงท าให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสามารถในการเจริญ  แตกต่าง

กัน จากกระบวนการต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต (development) นั้นอาจบอกได้ว่า เป็น การเปลี่ยนแปลง

อย่างช้า ๆ และมีระเบียบ ท าให้เซลล์ที่เกิดขึ้นซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง โครงสร้างและหน้าที่ ถ้า

เปรียบเทียบการปักช าต้นไม้ ซึ่งเจริญไปเป็นต้นใหม่นั้น เป็นการเจริญเติบโต  เหมือนกัน เพราะมีจ านวน

เซลล์เพ่ิมข้ึนจากปักช ากิ่งเดิม มีการเพิ่มขนาด มีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล  

การเจริญเติบโตของพืชมี 2 ระยะ คือการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น ใบ และราก (vegetative 

phase) และการเจริญเติบโตทางด้านการสืบพันธุ์ (reproductive  phase) การ เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมี

ปัจจัยทีเกี่ยวข้องสรุปได้ 3 ประการ คือ ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัย ฮอร์โมน และปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ภายนอก ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้มีผลต่อสัณฐานวิทยา  และพฤติกรรมการเจริญของพืช

แตกต่างกัน 

 

กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

 เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่แสดงว่าพืชก าลังเจริญเติบโตได้ แต่ในการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น ไม่อาจบอกได้จากการประมาณด้วยสายตาเพราะแต่ละ

คนมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์จึงคิดวิธีการวัดการเจริญเติบโตเป็นค่าเชิงปริมาณขึ้น 

แม้ว่าการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งการเพ่ิมมวลหรือปริมาตรอย่างถาวร และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่ าง

เป็นขั้นตอนของเซลล์และเนื้อเยื่อ แต่การวัดเชิงปริมาณนั้นมุ่งความสนใจไปที่การเพ่ิมขึ้นของขนาดหรือ

ปริมาตรเป็นส าคัญ การวัดการเจริญเติบโตจึงหมายถึงการวัด “การเติบโต” หรือ “การเพ่ิมมวลหรือ

ปริมาตรอย่างถาวร” ของพืช ซึ่งมีวิธีการหลายอย่างที่ใช้วัดการเติบโตของพืชได้แต่ละวิธีมีข้อเด่น และ

ข้อด้อยแตกต่างกันไป และควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับชนิดและช่วงชีวิตของพืชตลอดอายุขัยของพืชชนิด

หนึ่งๆ พืชมีการเติบโตในอัตราเร็วที่ไม่สม่ าเสมอ บางช่วงอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางช่วงเกิดช้า และบาง

ช่วงอาจไม่มีการเติบโตเกิดข้ึนเลยและเข้าสู่ภาวะเสื่อถอยหรือชราภาพในช่วงท้ายของชีวิต การวัดการเติบโต

จึงต้องวัดควบคู่กับเวลาหรืออายุของพืชด้วย ค่าที่แสดงการเติบโตที่นิยมใช้ ได้แก่ ความสูง ความยาว เส้น

รอบวง เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง จ านวนใบ พื้นที่ใบ และปริมาตร เป็นต้น เมื่อน าข้อมูล 
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ตัวเลขที่แสดงการเติบโตมาสร้างกราฟความสัมพันธ์กับเวลาจะได้กราฟการเติบโต (growth curve) ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่มักมีเส้นกราฟเป็นรูปตัวเอส (S) (รูปที่ 1) 

 

       รูปที่ 1 กราฟการเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีค่าแสดงการเติบโตเป็นจ านวนเซลล์ที่

ระยะเวลา ตลอดการเลี้ยงเซลล์ (Taiz and Zeiger, 2006) 

                        ที่มา : www.phukhieo.ac.th/.../คู่มือบทที่%2051_ 
     

   ตัวอย่างกราฟการเติบโตรูปตัวเอสในรูปที่ 1 แบ่งได้เป็น 3 ระยะที่มีอัตราเร็วของการ
เติบโตต่างกันชัดเจน ได้แก่ ระยะ lag (แล็ก) เป็นระยะที่การเพ่ิมจ านวนเซลล์เกิด ช้าหรือไม่เกิดขึ้น
เลย ระยะ log (ล็อก) เป็นระยะที่มีการเพ่ิมจ านวนเซลล์ต่อหน่วยเวลามากที่สุด (ความชันของ
เส้นกราฟมีค่าสูงสุด) แสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอัตราเร็วของการเติบโตสูงสุด และ ระยะ 
stationary (สเตชันนารี) เป็นระยะที่อัตราเร็วในการเติบโตใกล้เคียงศูนย์ ซึ่งหมายถึงมีการเพ่ิม
จ านวนเซลล์น้อยมากหรือไม่มีการเพ่ิมจ านวนเซลล์เกิดในระยะนี้ 
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วิธีกำรที่ใช้วัดกำรเติบโตของพืช 
 
วิธีการวัดการเติบโตของพืชที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้ 

1. กำรนับจ ำนวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น เป็นวิธีที่อาจใช้ได้บางกรณีเท่านั้นและกระท าได้ยาก  

2. ควำมสูง(height)  

การวัดความสูงสามารถใช้บอกระดับการเติบโตของพืชได้ เป็นการวัดความยาวสูงสุด
ของสิ่งที่สนใจศึกษา เช่น ความสูงของต้นพืช วัดจากส่วนโคนตั้งแต่บริเวณรอยต่อกับส่วนรากขึ้นมา
จนถึงปลายยอด (รูปที่ 2) ข้อผิดพลาดมักเกิดจากการไม่รู้จักธรรมชาติของพืชแต่ละชนิด ท าให้ได้ค่า
ความสูงที่ไม่ใช่ค่าความสูงของต้นที่แท้จริง แต่เป็นค่าความสูงของต้นรวมกับความยาวของใบ เช่น ถั่วที่มี
ก้านใบสูงเกินปลายยอดข้ึนมา หรือข้าวที่มีส่วนต้นและปลายยอดซ่อนตัวอยู่ในกาบใบ เป็นต้น อุปกรณ์ที่
จ าเป็น คือ ไม้บรรทัด สายวัด อุปกรณ์ประมาณค่าความสูงของต้นไม้ เป็นต้น 

 

 
 

                 รูปที่ 2 การวัดความสูงของต้นพืชด้วยไม้บรรทัด 

                 ภาพโดย: โรจนี  เลื่องสีนิล, 2558 
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2. น้ ำหนักสด 

การชั่งน้ าหนักสดเป็นการวัดมวลน้ าหนักแห้งของพืชรวมกับมวลของน้ าภายในต้นพืช (รูป       

ที่ 3) การวัดให้ได้ค่าน้ าหนักสดที่ตรงกับความเป็นจริงจึงต้องระมัดระวังปัจจัยที่มีผลให้ปริมาณน้ า

ภายในต้นพืชเปลี่ยนแปลงไป เช่น การตัดต้นพืชแล้ววางทิ้งไว้นานก่อนที่จะชั่งน้ าหนักพืชจะเหี่ยว

ท าให้ได้ค่าน้ าหนักสดที่ต่ ากว่าค่าจริง การเก็บตัวอย่างในตอนเช้าและตอนบ่ายที่พืชมีอัตราเร็วใน

การคายน้ าต่างกันก็มีผลให้ได้ค่าน้ าหนักสดที่ไม่เท่ากันได้ เป็นต้น อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น คือ เครื่องชั่ง 

 
รูปที่ 3 การวัดน้ าหนักสดของต้นพืชด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

         ภาพโดย: อัญชลี  ใจดี, 2554.  

ที่มา :www.phukhieo.ac.th/.../คู่มือบทที่%2051_ 
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3. น้ ำหนักแห้ง(dry  weight)  

การชั่งน้ าหนักแห้งเป็นการวัดเฉพาะมวลแห้งของพืช (รูปที่ 4) การวัดให้ได้ค่าน้ าหนักแห้ง

ที่ตรงกับความเป็นจริงต้องค านึงถึงวิธีการที่ใช้ก าจัดน้ าภายในต้นพืช โดยตัวอย่างพืชต้องผ่านการ

อบแห้งที่อุณหภูมิและในระยะเวลาที่เหมาะสม พืชที่มีขนาดใหญ่ มีชิ้นเนื้อเยื่อหนาหรือมีน้ ามาก

ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าพืชที่มีขนาดเล็กบางและมีน้ าหนักน้อย โดยมีเกณฑ์ว่าพืชต้องการผ่าน

อบแห้งจนกระท่ังมีน้ าหนักคงที่ไม่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอีกเม่ือเวลาผ่านไป โดยทั่วไป อุณหภูมิที่นิยมใช้ 

คือ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 – 48 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่จ าเป็น คือ เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 

4 ต าแหน่ง ตู้อบแห้งควบคุมอุณหภูมิ 

 

รูปที่ 4 การวัดน้ าหนักแห้งของต้นพืชด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที่มา :http://www.phukhieo.ac.th/obec-media/2554/manual/ 
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4. พื้นที่ใบรวมทั้งต้น 

วิธีที่ใช้วัดพ้ืนที่ใบรวมทั้งต้นที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น การวาดเส้นรอบแผ่นใบลงบน

กระดาษกราฟ (รูปที่ 5) การใช้เครื่องวัดพ้ืนที่ใบ การประมาณค่าพ้ืนที่ใบจากกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างค่าผลคูณความกว้างคูณความยาวของแผ่นใบที่เพ่ิมขึ้นตามเวลา และยังสะท้อนถึงพ้ืนที่ที่รับ

แสงเพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงด้วย อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ไม้บรรทัด กระดาษกราฟ 

เครื่องวัดพื้นที่ใบ เป็นต้น 

 

 

รูปที่ 5 การวัดพื้นที่ใบพืชด้วยการวาดเส้นรอบแผ่นใบลงบนกระดาษกราฟ 

          ภาพโดย : โรจนี  เลื่องสีนิล, 2558. 

5. ปริมำตร 

การวัดปริมาตรรวมของต้นพืชท าได้โดยวิธีการแทนที่น้ า (รูปที่ 6) ตัวอย่างที่แสดงในสื่อ

การสอนมีข้ันตอนการวัด คือ  

1. เติมน้ าในกระบอกตวงที่ 1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

2. ตัดต้นพืชให้เล็กลงและใส่ลงในกระบอกตวงที่ 2 ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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3. เทน้ าจากกระบอกตวงที่ 1 ลงไปให้ท่วมตัวอย่างพืชและถึงสเกล 100 มิลลิลิตรของ

กระบอกตวงที่ 2  

4. ปริมาตรน้ าที่เหลืออยู่ในกระบอกตวงที่ 1 คือ ปริมาตรรวมของต้นพืชนั้น เป็นต้น 

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น คือ กระบอกตวง 

 

รูปที่ 6 การวัดปริมาตรรวมของต้นพืชโดยวิธีการแทนที่น้ า 

          ภาพโดย : โรจนี  เลื่องสีนิล, 2558 

              7.   เกณฑ์อ่ืนๆ เช่น วัดความหนา  วัดขนาดเส้นรอบวง  เส้นผ่าศูนย์กลางของโครงสร้างต่างๆ 
หรือจ านวนโครงสร้างที่เพ่ิมขึ้น  เช่น นับจ านวนใบ  จ านวนกิ่ง การนับวงปี   เป็นต้น ซึ่งวิธีการใดจะดีที่สุด
ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 

ตัวอย่างเช่นต้องการวัดการเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์น้ าหนักแห้งกระท าได้ดังนี้ 

สัปดำห์ที่  1   สุ่มตัวอย่าง  100  ต้น จากประชากรทั้งหมดมาชั่งน้ าหนักแห้ง  สมมติได้น้ าหนัก
คงท่ีเท่ากับ 50  กรัม 

สัปดำห์ที่  2   สุ่มตัวอย่าง  100  ต้น จากประชากรทั้งหมดมาชั่งน้ าหนักแห้ง  สมมติได้น้ าหนัก
คงท่ีเท่ากับ 70  กรัม 

 

ปริมาตรของต้นพืช 
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สัปดำห์ที่ 3  ท าวิธีเดียวกับท่ีผ่านมา  และใช้ประชากรจ านวนเท่ากัน  ชั่งน้ าหนักแห้งได้ 110 กรัม 
จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่าพืชมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น จาก 50/100   70/100  110/100หรือน้ าหนักแห้งที่เพ่ิมขึ้น
เป็น 0.5  กรัม  0.7 กรัม   1.1 กรัมต่อต้น  จึงสรุปได้ว่าพืชชนิดนี้มีการเติบโตเพราะน้ าหนักแห้งเพ่ิมข้ึน 

    การเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดจนโตเต็มที่  ออกดอกออกผลมีลักษณะคล้ายกับกราฟ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป   สามารถเขียนกราฟของการเจริญเติบโตเป็นรูปตัว  S ( S –
shaped  curve  หรอื  sigmoid  curve) 

                ในพืชเนื้อเยื่อที่ เติบโตตลอดชีวิต ได้แก่   ปลายยอด   ปลายราก  ซึ่ งมี เนื้อเยื่อเจริญ 
(apical  meristem) ท าให้พืชมีความสูงหรือยืดยาวได้เรื่อยๆ  และในพืชใบเลี้ยงคู่มีแคมเบียมท าให้พืช
เติบโตทางด้านกว้างได้ 

 

ภำพที่ 7  กราฟแสดงการเติบโตของฝ้าย 

              ที่มา : https://sites.google.com/site/suxsngserimkarreiynru/kar-wad-kar-ceriy- 
teibto-khxng-phuch 

จากกราฟสรุปได้ว่า 
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1. ช่วงที่กราฟมีความชันต่ าแสดงว่ามีการเติบโตน้อย เช่น ในระยะ 4 วันแรก มีการเติบโตน้อย
มากหรือมีการเติบโตอย่างช้าๆ 

2. ในระยะต่อมา  เส้นกราฟจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงอายุประมาณ  16  วัน  โดยเฉพาะช่วง
อายุ 8 -12  เป็นระยะที่มีการเติบโตมากเป็นพิเศษ (speed  up) 

3.  ในระยะที่ต่อจากวันที่ 16  เส้นกราฟจะขนานกับแกนนอน  แสดงว่าไม่มีการเติบโตเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากถึงจุดโตเต็มที่แล้ว 

 

ภำพที่ 8   กราฟแสดงการเติบโตของถั่วแดง 

                    ที่มา: https://sites.google.com/site/suxsngserimkarreiynru/kar-wad-kar-ceriy-
teibto-khxng-phuch 

ถั่วแดงอายุมากกว่า 1 เดือน แต่การเจริญของถั่วแดงช่วงการวัดการเจริญเติบโตเพียง           
12 วัน พบว่า เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างมาก  และยังสามารถท่ีจะเติบโตได้อีก 

                การเติบโตของพืชยืนต้นที่มีเนื้อไม้ (perennial  woody  plant) จะมีกราฟการเติบโตคล้าย
รูปตัว เอส ต่อเนื่องหลายๆ ครั้ง  ทั้งนี้เนื่องจากพืชมีการเติบโตไม่สม่ าเสมอในรอบปี  โดยในฤดูแล้งพืชมีการ
เติบโตน้อย  แถบเนื้อไม้ที่เติบโตฤดูนี้จะแคบ  (summer  wood)   ส่วนในฤดูน้ ามากพืชมีการเติบโต
มาก  แถบเนื้อไม้ที่เติบโตฤดูนี้จะกว้าง (spring  wood) 
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ภำพที ่9  กราฟการเติบโตของพืชยืนต้นที่มีเนื้อไม้ 

            ที่มา : https://sites.google.com/site/suxsngserimkarreiynru/kar-wad-kar-ceriy-teibto-
khxng-phuch 

 

การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น ใบ และราก ทุกส่วนของพืชมีการเจริญเติบโต แต่ส่วนที่มี  

การเจริญเติบโตมากที่สุดได้แก่ ปลายยอด ปลายกิ่ง และปลายราก เพราะส่วนของพืชดังกล่าวมี  เนื้อเยื่อ

เจริญอยู่ จึงท าให้ยาวออกได้เร็วและมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ ต่อมา พืชจะมีการเจริญเติบโต  ทางด้านข้าง โดย

เนื้อเยื่อเจริญด้านข้างจะท าการสร้างเนื้อไม้ เพ่ิมขึ้นท าให้ล าต้นขยายออก เนื้อไม้ที่ ขยายออกไปตาม

ด้านข้างนี้ เมื่อเราตัดตามขวางจะเห็นเป็นลักษณะวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เรียกว่า วงปี 
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แบบฝึกหัดที่ 6.1 เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

(10  คะแนน) 
 

ชื่อกลุ่ม........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………วันที่..............เดือน........................พ.ศ.............. 
สมำชิกในกลุ่ม 
1.....................................................................ผู้น ากลุ่ม          
2.....................................................................ผู้จดบันทึก 
3.....................................................................ผู้ระดมความคิด  
4.....................................................................ผู้รวบรวมความคิด 
5.....................................................................ผู้อธิบาย 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านค าถาม และตอบค าถามให้สมบูรณ์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
1. เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของพืช มีอะไรบ้าง
.............................................................. ................................................................................................ ...........
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................... ..........................  
2. เกณฑ์ท่ีนักเรียนใช้วัดการเจริญเติบโตพืชที่นักเรียนศึกษาคือ
............................................................................................................................................................... ..........  
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงใช้เกณฑ์นี้. 
.................................................................. ....................................................................................... ................
............................................................................................................................. ............................................ 
3. นักเรียนน าข้อมูลการวัดการเจริญเติบโตพืชที่นักเรียนศึกษา มาเขียนกราฟได้กราฟเหมือน หรือ แตกต่าง
จากกราฟ รูปตัว S เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ..................................... …… 
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4. จากผลการศึกษาของกลุ่มเพ่ือนๆ ของนักเรียน นักเรียนคิดว่าพืชทุกชนิด มีรูปแบบการ เจริญเติบโต 
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................  
 
 
5. นักชีววิทยาคนหนึ่ง ท าการเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งเป็นจ านวนมาก เพื่อวัดการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าที่
งอก โดยด าเนินการวัด 3 วิธี ดังต่อไปนี้ วิธีที่ 1 วัดความสูงของต้นกล้าส่วนที่โผล่พ้นดิน จ านวน 50 ต้นทุก
วัน แล้วหาค่าเฉลี่ย ของความสูง วิธีที่ 2 ถอนต้นกล้าจ านวน 5 ต้นทุกวัน ล้างดินออกจากรากให้หมด น าไป
ชั่งแล้วหา ค่าเฉลี่ย วิธีที่ 3 ถอนต้นกล้าจ านวน 5 ต้นทุกวัน ล้างดินออกจากรากให้หมด น าไปอบให้แห้งใน 
เตาอบ แล้วน าไปชั่งหาค่าเฉลี่ย จากข้อมูลข้างต้น จงตอบค าถามต่อไปนี้  

5.1 วิธีวัดการเจริญเติบโตของพืชทั้งสามวิธี มีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไร 
 

วิธีที ่ ข้อดี ข้อเสีย 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

 
5.2 นักเรียนคิดว่าวิธีใดดีที่สุด เพราะเหตุใด 

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

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

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

. 
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5.3. ในสภาพปัจจุบันของนักเรียน ถ้านักเรียนต้องการวัดการเจริญเติบโตของถั่วพร้า นักเรียนจะ

เลือกวิธีใด เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................ ................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
......................................................................................................................................................... ....... 
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 6.1 เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค าถาม และตอบค าถามได้ความสมบูรณ์ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

1. เกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของพืช มีอะไรบ้าง 
         แนวค าตอบ  ความสูง จ านวนใบ ขนาดของใบ เส้นรอบวง มวลหรือน้ าหนัก  

2. เกณฑ์ท่ีนักเรียนใช้วัดการเจริญเติบโตพืชที่นักเรียนศึกษาคือ 
         แนวค าตอบ ตามท่ีนักเรียนใช้ในการวัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     เพราะเหตุใดนักเรียนจึงใช้เกณฑ์นี้...............  
         แนวค าตอบ ตามเหตุผลของนักเรียนที่เลือกเกณฑ์ เช่น ลักษณะหรือชนิดของพืช ความสะดวก 
ปลอดภัย ระยะเวลาที่ ก าหนด  

3. นักเรียนน าข้อมูลการวัดการเจริญเติบโตพืชที่นักเรียนศึกษา มาเขียนกราฟได้กราฟเหมือน หรือ 
แตกต่างจากกราฟ รูปตัว S เพราะเหตุใด  
        แนวค าตอบ พืชโดยส่วนใหญ่การเจริญเติบโตของพืช เมื่อน ามาเขียนกราฟจะได้กราฟรูปตัว S 
แต่ถ้าเป็น พืชอายุสั้น รูปตัว S จะไม่ชัดเจน  

4. จากผลการศึกษาของกลุ่มเพ่ือนๆ ของนักเรียน นักเรียนคิดว่าพืชทุกชนิด มีรูปแบบการ 
เจริญเติบโต เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด  

     แนวค าตอบ ตามสภาพจริงจากกิจกรรมการน าเสนอในห้อง ส่วนใหญ่จะได้เหมือนกัน  
5. วิธีวัดการเจริญเติบโตของพืชทั้งสามวิธี มีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไร 

วิธีที่ ข้อดี ข้อเสีย 
1. -ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถ

ติดตามการเจริญของต้นกล้า ได้ทุกต้น 
เป็นระยะ ๆ 

-การวัดความสูง ค่าที่ได้มีโอกาส คลาดเคลื่อน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้ใน การวัด ความ
เที่ยงตรงของคนวัด 

2. -ท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว . –การใช้น้ าหนักสดเป็นตัววัดอาจจะไม่ได้ค่า 
น้ าหนักท่ีแท้จริง และจ านวนตัวอย่างน้อย 
เกินไป ยังไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมด 

3. -ได้น้ าหนักท่ีแท้จริงของพืช -ใช้จ านวนตัวอย่างน้อยเกินไป และวิธีการ อาจ
ยุ่งยาก 
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5.2 นักเรียนคิดว่าวิธีใดดีที่สุด เพราะเหตุใด 
      แนวค าตอบ วิธีที่ 3 เพราะได้ค่าน้ าหนักที่แท้จริงของพืช แต่ควรเพ่ิมจ านวนตัวอย่าง อาจเป็น 15-20 
ต้น  
5.3 ในสภาพปัจจุบันของนักเรียน ถ้านักเรียนต้องการวัดการเจริญเติบโตของถั่วพร้า นักเรียนจะเลือก วิธีใด  
       แนวค าตอบ เพราะเหตุใด  วิธีที่ 1 เพราะไม่ยุ่งยากซับซ้อน อุปกรณ์การศึกษาสะดวก และเม่ือจบสิ้น
การศึกษาถ่ัวพร้า สามารถเจริญเติบโตเป็นพืชผักต่อไปได้ แต่ระมัดระวังเรื่องการวัดให้ละเอียด 
 
 
 
                              
   เย้....จบหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรสืบพันธุ์ 

ของพืชดอกและกำรเจริญเติบโตแล้ว  
ทั้งสนุกและมีควำมรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย… 
ชิวๆมำกนะพวกเรำ 
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แผนผังควำมคิด (ผังมโนทัศน์) 

 เร่ือง  กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

วิชำชีววิทยำเพ่ิมเติม 3   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  
(10  คะแนน) 

 

ชื่อกลุ่ม.....................................สกุล................................ชั้นม.4/..........เลขที่.......... 
สมำชิกในกลุ่ม 
1.......................................................................................ผู้น ากลุ่ม   
2.......................................................................................ผู้วาด 
3......................................................................................ผู้ระดมความคิด   
4................................................................................. .....ผู้รวบรวมความคิด 
5......................................................................................ผู้อธิบาย  

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปควำมรู้ที่ได้เรียนจำกชุดกิจกรรมนี้เป็นแผนผังควำมคิดแบบแผนของนักเรียน 

เอง 
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แนวค ำตอบแผนผังควำมคิด 
 เร่ือง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 

วิชำชีววิทยำเพ่ิมเติม 3   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวัดการเจริญเติบโตของพืช 

ความหมายการเจริญเติบโต 

ประกอบด้วย 

กระบวนการเจริญเติบโต วิธีที่ใช้วัดการวัดการ

เจริญเติบโต 

การเพ่ิมจ านวนเซลล์ 

การเพ่ิมขนาดของเซลล์ 

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 

การเกิดรูปร่างแน่นอน 

การนับจ านวนเซลล์ที่เพ่ิมข้ึน 

แบ่งเป็นขั้นตอน 

ความสูง 

น้ าหนักสด 

น้ าหนักแห้ง 

พ้ืนที่ใบรวมทั้งต้น 

ปริมาตร 

เกณฑ์อ่ืนๆ 

แบ่งเป็นขั้นตอน 
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
รำยวิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
 
ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จ านวน  15  ข้อ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)  
1. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเจริญเติบโตของพืช  

ก.  การเพ่ิมจ านวนเซลล์  
ข.  การเพ่ิมขนาดของเซลล์  
ค.  การเปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เฉพาะอย่าง  
ง.  การเปลี่ยนแปลงสารอินทรีย์ในเซลล์ให้เหมาะสมกับหน้าที่  

2. กราฟแสดงการเจริญเติบโตเป็นรูปตัว เอส (S) ในกรณีที่พืชมีอายุสั้น เช่น คะน้า ผักชี หรือ ผักบุ้ง กราฟ
รูปตัวเอส (S) น่าจะเป็น ดังรูปใด 
 ก.     ข.     
 
 
 
 
 
 ค.     ง. 
                  
 

 

 

3. การวัดการเจริญเติบโตของพืช นิยมวัดจากส่วนใด 
ก.  น้ าหนัก ส่วนสูง  
ข.  ส่วนสูง จ านวนเซลล ์
ค.  นับจ านวนเซลล์ น้ าหนัก  
ง.  นับจ านวนเซลล์ สว่นสูง  
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4. นักเรียนมีวิธีการวัดการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งอย่างไร  

ก.  เพาะต้นผักบุ้ง 100 ต้น เมื่อเริ่มงอกก็น าต้นผักบุ้งวันละ 5 ต้น มาชั่งน้ าหนัก จนครบ 20 วัน 
และน าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ข.  เพาะต้นผักบุ้ง 10 ต้น เมื่อเริ่มงอก วัดความสูงของต้นผักบุ้งทุกวัน ในต าแหน่งการวัด 
จุดเริ่มต้นที่เดิม น าค่าท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และน าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ค.  เพาะต้นผักบุ้ง 20 ต้น เมื่อผักบุ้งเริ่มงอก นับจ านวนใบที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน หาค่าเฉลี่ย เมื่อครบ 20 
วัน น าข้อมูลมาเขียนกราฟ  

ง.  เพาะต้นผักบุ้ง 20 ต้น ศึกษาการเพ่ิมจ านวนเซลล าต้น โดยน าล าต้นผักบุ้งมาส่อง กล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือนับจ านวนเซลล์ ทุกวัน วันละ 1 ต้น น าจ านวนเซลล์มาเขียนกราฟ 22  
5. การวัดการเจริญเติบโตข้อใดที่ใช้ได้ในการวัดการเจริญเติบโตของ ข้าวโพด และมะขาม 

ก.  การนับจ านวนใบ การนับวงปี การวัดเส้นรอบวง  
ข.  การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง การนับจ านวนใบ การนับวงปี  
ค.  การนับจ านวนใบ การวัดเส้นรอบวง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ง.  การวัดเส้นรอบวง การนับวงปี การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

6. พืชที่มีสาขายืดยาวออกไปเรื่อยๆ และมีรากท่ีแตกแขนงแทรกไปตามเดิม ถือว่าเป็นการเจริญของ 
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เพราอะไร 

ก.  มีการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยวิธีไมโทซิส  
ข.  เซลล์มีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลง  
ค.  เซลล์มีการเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าที่  
ง.  มีการเพิ่มจ านวนเซลล์ เพิ่มขนาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์  

7. การสร้างกราฟการเจริญเติบโตของต้นถั่วแต่เริ่มงอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่ เป็นรูปตัว S ใช ้ข้อมูลใด  
ก.  ความสูง, น้ าหนักสด  
ข.  ความสูง, น้ าหนักแห้ง  
ค.  น้ าหนักสด, น้ าหนักแห้ง 
ง.  ความสูง, น้ าหนักสด, น้ าหนักแห้ง 

8. ในการตรวจหาน้ าหนักแห้งของสิ่งมีชีวิต ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์หรือพืชที่นักเรียนชั่งอยู่นั้น แห้ง
อย่างจริง ๆ  

ก.  อบนานหลายๆ วัน  
ข.  อบจนกระทั่งไม่มีไอน้ าออกมาอีก  
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ค.  อบที่ 100° C นานจนกระทั่งน้ าหนักไม่ลดลงอีกต่อไป  
ง.  วางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเป็นทุกส่วนแห้งกรอบมีสีน้ าตาล  

9. การค านวณอายุของพืชโดยการนับวงปีเพ่ือให้ใกล้เคียง ควรนับบริเวณใด  
ก.  โคนของล าต้น  
ข.  ตรงกลางของล าต้น  
ค.  ปลายยอดของล าต้น  
ง.  ส่วนใดของล าต้นก็ได้ เพราะมีวงปีเท่ากัน  

10. ปัจจัยใดที่มีผลต่อความแม่นย าของผลการทดลองที่จะวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นถั่วมากท่ีสุด  
ก.  ปุ๋ย, น้ า  
ข.  น้ า, แสงแดด  
ค.  อุณหภูมิ, น้ า  
ง.  หน่วยที่จะท าการวัด 

11. จากกราฟน่าจะเป็นการเจริญเติบโตของพืชชนิดใด 
 

 
ก. ผักบุ้ง 
ข. เข็มป่า 
ค. ยางพารา 
ง. ชบา 
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12. ภาพจากกราฟข้างล่างเป็นการแสดงการเจริญเติบโตของถั่วแดงแสดง.......... 
 

 
 
ก. ถั่วแดงมีการเจริญเติบโตสูงสุดอายุ 12 วัน 
ข. การเจริญเติบโตของล าต้นมากกว่าการเจริญเติบโตของราก 
ค. ถั่วแดงยังมีการเจริญเติบโตอีก 
ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

13. การวัดการเจริญเติบโตโดยใช้วงปีควรใช้กับพืชประเภทใด 
 ก.  ไม้ยืนต้น 
 ข.  ไม้ล้มลุก 
 ค.  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
 ง.  ไม้พุ่ม 
14. การวัดความเจริญเติบโตวิธีใดที่ต้องใช้พืชในปริมาณที่มากที่สุด 
 ก.  วัดความสูง 
 ข.  น้ าหนักสด 
 ค.  น้ าหนักแห้ง 
 ง.  ปริมาตร 
15. ถ้านักเรียนเลือกวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชนักเรียนจะเลือกใช้วิธีใดจึงจะสะดวกท่ีสุด 
 ก.  ความสูง 
 ข.  น้ าหนักสด 
 ค.  น้ าหนักแห้ง 
 ง.  ปริมาตร 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กำรวัดกำรเจริญเติบโตของพืช 
วิชำชีววิทยำเพิ่มเติม 3   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

 

 

ข้อสอบ ค าตอบ 

1 ง 

2 ง 

3 ก 

4 ข 

5 ค 

6 ง 

7 ก 

8 ค 

9 ก 

10 ข 

11 ค 

12 ง 

13 ก 

14 ค 

15 ก 

 

 

หมำยเหตุ  1.  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  (ท าถูก  12  ข้อขึ้นไป) 

              2.  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้กลับไปทบทวนเนื้อหานั้นใหม่  แล้วท าการทดสอบหลังเรียนอีก

ครั้ง  จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด   
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แบบบันทึกคะแนนผลกำรเรียนรวมชุดที่ 6 (ประเมินตนเอง) 

 

ชื่อ...................................นำมสกุล.........................เลขที่..................ชั้น........... 

ประเมินผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
(100) 

ใบกิจกรรมที่ 6.1 10   
แบบฝึกหัดที่ 6.1 10  
แผนผังความคิด 10  

แบบทดสอบก่อนเรียน 15  
แบบทดสอบหลังเรียนเรียน 15  

รวมคะแนน 60  
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เย้........พวกเรำท ำได้ 
จริงๆด้วย 
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ชื่อ – สกุล         นางโรจนี  เลื่องสีนิล 
วัน เดือน ปี สถานที่เกิด 2 สิงหาคม 2509  บ้านเลขท่ี 15 หมู่ที่  8  ต.เชียรใหญ่                        

อ.เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา                - ประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร   ต.เชียรใหญ่                

อ.เชียรใหญ่   จ.นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2522 
                                    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์   ต.เชียรใหญ่                   

อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2525 
                                    - มัธยมศึกษษตอนปลาย โรงเรียนเชียรใหญ่  อ. เชียรใหญ่                                 

จ.นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2528  
                                    - ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ชีววิทยา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  พ.ศ. 2532 

      - ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. 2553 

ประวัติการท างาน อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี                        
    ต าแหน่งปัจจุบัน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบางขันวิทยา  อ.บางขัน                       

จ.นครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ปฏิบัติงานสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา), ชีววิทยา เพ่ิมเติม  
ผลงานดีเด่น บทเรียนส าเร็จรูป “เรียนวิทย์แบบง่ายๆ สไตล์คุณเท่ง”  
รางวัลความภาคภูมิใจ         รางวัลครูเกียรติยศ  (TEACHER  AWARDS)  28 ตุลาคม 2546 
        รางวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. 2555 
        รางวัลคุรุสดุดี พ.ศ. 2555 
        รางวัลเหรียญทองวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) พ.ศ. 2560  
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