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ค ำน ำ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  รายวิชาชีววิทยา4  รหัสวิชา  ว30244   

มีสาระการเรียนรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน  

แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E)  ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  ขั้นสร้างความ

สนใจ(Engagement)  กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น  ก าหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษา  ขั้นส ารวจและ

ค้นหา  (Exploration)  ด าเนินการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ  ลงมือปฏิบัติ  รวมรวม  วิเคราะห์  และจัด

กระท าข้อมูล  ขั้นอธิบายและสรุปผล  (Explanation)  น าเสนอผลงาน  อธิบายความคิดด้วยตนเอง  โดย

อ้างอิงหลักการและวิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผล  มีหลักฐานชัดเจน  เกิดความรู้ใหม่  ขั้นขยายความรู้  

(Elaboration)  ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากประเด็นเพ่ิมเติม  อภิปรายซักถามเกิดความชัดเจนในความรู้  

เชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับความรู้เดิม  และข้ันประเมิน  (Evaluation)  ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีทักษะ  สร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์  เพิ่มให้เกิดการเรียนการสอน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก  

ประกอบด้วยชุดกิจกรรม  จ านวน  6  ชุด  ดังนี ้

  ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก    จ านวน  2  ชั่วโมง 

ชุดที่  2  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของราก     จ านวน  5  ชั่วโมง 

ชุดที่  3  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของล าต้น   จ านวน  4  ชั่วโมง 

ชุดที่  4  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของใบ    จ านวน  5  ชั่วโมง 

ชุดที่  5  เรื่อง  การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าของพืช  จ านวน  3  ชั่วโมง 

ชุดที่  6  เรื่อง  การล าเลียงสารในพืช    จ านวน  4  ชั่วโมง 

 ผู้จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้   

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และหวังว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์โดยต่อการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 

อาจารี  ค าสุวรรณ 



- 2 - 
 

ค ำชี้แจง 

กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 

เร่ือง  โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชดอก 

ชุดที่  1  เร่ือง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 

 

 

  

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. นักเรยีนแต่ละคนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  จ านวน  10  ข้อ 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายค าถามน าเข้าสู่บทเรียนจากครูผู้สอน  (ข้ันสร้างความสนใจ) 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบัตรค าสั่งและปฏิบัติตามบัตรค าสั่ง  (ข้ันส ารวจและค้นหา) 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาในบัตรความรู้ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่ง 

6. นักเรียนอภิปราย  สรุปผล  รว่มกัน  (ขั้นอภิปรายและสรุปผล) 

7. นักเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกหัด  และร่วมกันเฉลยค าถาม  (ขั้นขยายความรู้) 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแบบประเมินตนเองด้านทักษะการท างานร่วมกันและด้านเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร์  (ข้ันประเมินผล) 

9. นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  จ านวน  10  ข้อ 
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บัตรค ำสั่งที่  1.1 

เร่ือง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 
 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

10. นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  

ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก  จ านวน  10  ข้อ 

11. เลือกประธานกลุ่มเพ่ือเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และเลขานุการกลุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล

ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

12. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก  

ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร  ดังนี้ 

3.1 บัตรเนื้อหาที่  1.1       เนื้อหาละ  5  ชุด 

3.2 บัตรกิจกรรมที่  1.1       กิจกรรมละ  1  ชุด 

3.3 แบบบันทึกกิจกรรมที่  1.1      กิจกรรมละ  1  ชุด 

3.4 แบบเฉลยกิจกรรมที่  1.1      กิจกรรมละ  1  ชุด 

3.5 บัตรค าถามที่  1.1      จ านวน  5  ชุด 

3.6 แบบประเมินตนเองด้านทักษะกระบวนการกลุ่ม  จ านวน  1  ชุด 

3.7 แบบประเมินตนเองด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์  จ านวน  1  ชุด 

13. กิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก   

มีกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
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เวลำที่ใช้ใน 
กำรท ำกิจกรรม 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชั่วโมงท่ี  1 

1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์  อภิปรายตามประเด็น  ดังนี้   

“ส่วนต่างๆ  ของพืชดอก  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ   

ที่มีโครงสร้างและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร” 

2. แต่ละกลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหาที่  1.1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

บัตรกิจกรรมที่  1.1  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่เนื้อเยื่อของพืช

ดอก 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่  1.1  เรื่อง  โครงสร้างและ

หน้าที่เนื้อเยื่อของพืชดอก 

4. บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่  1.1   

ชั่วโมงท่ี  2 

5. แต่ละกลุ่มตัวแทนส่งตัวแทนน าเสนออภิปรายและสรุปผลการ

ปฏิบัติกิจกรรมที่  1.1   

6. แต่ละกลุ่มร่วมกันตอบค าถามจากแบบฝึกหัดที่  1.1  เรื่อง  

เนื้อเยื่อของพืชดอก  โดยการอภิปราย  และหาข้อสรุปผลร่วมกัน  

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแบบประเมินตนเองด้านเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร์  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักร 

การสืบเสาะหาความรู้  ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก  และ

ประเมินตนเองด้านทักษะการท างานร่วมกัน 

จากการท ากิจกรรมที่  1.1  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่เนื้อเยื่อ

ของพืชดอก 

14. นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  

ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก  จ านวน  10  ข้อ 
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บัตรกิจกรรมที่  1.1 

เรื่อง  โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชดอก  

 

ตอนที่  1 

เกมโดมิโนเนื้อเยื่อของพืชดอก 
 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูลและจ าแนกลักษณะของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด 

2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชดอก 
 

ค ำชี้แจง  ให้สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน  ดังนี้ 

  

 

 

แบ่งสมาชิกภายในกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่มย่อย  และให้มีกรรมการ  1  คน  จากนั้นให้   

2  กลุ่มย่อยท าการแข่งขันเกมโดมิโน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรับกล่องอุปกรณ์การเล่นเกมโดมิโนเนื้อเยื่อของพืชดอก  จ านวน  1  ชุด  

ประกอบด้วย 

คู่มือการเล่นเกมโดมิโนเนื้อเยื่อของพืชดอก  จ านวน  1  แผ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดบัตรเกมโดมิโน  เรื่อง  โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชดอก  จ านวน  25  ชิ้น 

พร้อมลูกเต๋า  จ านวน  1  ลูก 

แบบเฉลยเกมโดมิโน  จ านวน  1  แผ่น  (ส าหรับกรรมการ) 
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ตอนที่  2 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชดอก 
 

2. ศึกษาวิธีการขั้นตอนการเล่นจากแผ่นพับคู่มือการเล่นเกมโดมิโนเนื้อเยื่อพืชดอก  ที่อยู่ในกล่องอุปกรณ์

ให้เข้าใจ 

3. สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มท าการแข่งขันเกม  ระหว่างท าการแข่งขันผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษา

กติกาในการเล่นอย่างเคร่งครัด   

4. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การเล่นเกม  (โดยให้พิจารณาข้อมูลจากแถวโดมิโนที่ภายในกลุ่มต่อไว้)  แล้วท ากิจกรรมตอนที่  2    

 

 

  
 

นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมแล้วบันทึก 

ข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่  1.1 

จ ำแนกประเภทของเนื้อเยื่อพืชจำกค ำที่ก ำหนดให้ออกเป็นกลุ่ม  โดยใช้เกณฑ์

ควำมสำมำรถในกำรแบ่งตัวของเนื้อเยื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำแนกประเภทของเนื้อเยื่อพืชจำกค ำที่ก ำหนดให้ออกเป็นกลุ่ม  โดยใช้เกณฑ์ 

ตำมระยะกำรเจริญของเนื้อเยื่อ 

เนื้อเยือ่ถาวร 
(permanent  tissue)   

เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย 
(apical  meristem)  

เนื้อเยื่อเจริญ 

(meristematic  tissue)   

เอพิเดอร์มิส 
(epidermis)   

สเกลอเรงคิมา 

(sclerenchyma)   

พาเริงคิมา(parenchyma)   ไซเล็ม 

(xylem)   

คอลเลงคิมา  
(collenchyma) 

เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ  
(intercalary  meristem) 

โฟลเอม 

(phloem)   

เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง   
(lateral  meristem)   
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จ ำแนกประเภทของเนื้อเยื่อพืชจำกค ำที่ก ำหนดให้ออกเป็นกลุ่ม  โดยใช้เกณฑ์ 

เนื้อเยื่อตำมลักษณะของเซลล์ที่มำประกอบ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  ระบโุครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชดอกแต่ละชนิดลงในตำรำงให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 
 

เนื้อเยื่อเจริญระยะแรก  
(primary  meristem) 

 
โพรโทเดิร์ม  (protoderm) 

 

กราวด์เมอริสเต็ม  (ground  meristem)   
 

โพรแคมเบียม  (procambium) เนื้อเยื่อเจริญระยะที่  2  
(secondary  meristem) 

 

วาสคิวลาร์แคมเบียม  (vascular  cambium) 
 

คอร์กแคมเบียม  (cork  cambium) 
 

เอพิเดอร์มิส 
(epidermis)   

สเกลอเรงคิมา 
(sclerenchyma)   

พาเริงคิมา
(parenchyma)   

ไซเล็ม 
(xylem)   

คอลเลงคิมา  
(collenchyma) 

โฟลเอม 

(phloem)   

เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน  
(Complex permanent tissue)    

เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว   
(Simple permanent tissue) 
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แบบบันทึกกิจกรรมที่  1.1 

เรื่อง  โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชดอก  

ดอก   

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3. สืบค้นข้อมูลและจ าแนกลักษณะของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด 

4. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชดอก 

 

กลุ่มท่ี  ……  สมาชิก     1.............................................................................เลขที่ ..............  ประธานกลุ่ม 

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

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

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

                    5.............................................................................เลขที่.............เลขานุการกลุ่ม  

ค ำชี้แจง  นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมแล้วบันทึก 

ข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
 

ในการจัดจ าแนกเนื้อเยื่อของพืชดอกออกเป็นกลุ่มๆ  จะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง 

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

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

 นักเรยีนคิดว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดหรือไม่  อย่างไร 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรแบ่งตัวของเนื้อเยื่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ระยะกำรเจริญของเนื้อเยื่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเนื้อเยื่อพืช 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระยะกำรเจริญของเนื้อเยื่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................... 
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 ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ลักษณะของเซลล์ที่มำประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบโุครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิดลงในตำรำงให้ถูกต้อง 

ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

1. เอพิเดอร์มิส ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 เซลล์คุม ..........................................

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

1.2 เซลล์ขนราก ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

2. พาเรงคิมา ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. คอลเลงคิมา ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. สเกลอเรงคิมา ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1  ไฟเบอร์   ..........................................

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

4.2  สเกลอรีด   ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

5. ไซเล็ม ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

5.1  เวสเซล   ..........................................

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

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

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

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

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

5.2 เทรคีด   ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

5.3 พาเรงคิมา   ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

5.4  ไฟเบอร์ ..........................................

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

6. โฟลเอ็ม ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

6.1  ซีฟทิวบ์ ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

6.2  คอมพาเนียน ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

6.3  พาเริงคิมา ..........................................

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

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

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

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

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

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

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

6.4  ไฟเบอร์ ..........................................

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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นักเรียนจะอธิบายสรุปผลการศึกษาค้นคว้านี้ได้ว่าอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบฝึกหัดที่  1.1 

เรื่อง เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 อธิบายโครงสร้างหน้าที่และองค์ประกอบที่ส าคัญของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของพืชดอก  
 

ชื่อ.........................................................................ชั้น  ม.5/.........  เลขที่...........  (.............../  คะแนน) 

ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. เนื้อเยื่อเจริญของพืชดอกมีการเจริญเติบโตด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบใด   

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

มีการเจริญเติบโตกี่ระยะ  อะไรบ้าง 

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

2. เนื้อเยื่อถาวรของพืชดอก   พิจารณาตามโครงสร้างแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

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

3. ออร์แกเนลล์ใดที่พบในเซลล์คุม  แต่ไม่พบในเยื้อเยื่อชั้นเอพิเดอร์มิส   

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

ออร์แกเนลล์ดังกล่าว  มีความส าคัญต่อพืชอย่างไร 

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

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

4. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใดบ้าง  ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

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

5. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใด  ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต 

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

6. เนื้อเยื่อถาวรชนิดใดที่พบมากที่สุดในส่วนต่างๆ  ของพืช 

............................................................................................................................. .......................................... 
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7. เนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา  ถ้าพบในเปลือกหุ้มเมล็ดพืชหรือในผลไม้เนื้อสาก  เช่น  สาลี่  ฝรั่ง   

จะเป็นเซลล์ชนิดใด 

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

ถ้าพบในกลุ่มเนื้อเยื่อเชิงซ้อน  จะเป็นเซลล์ชนิดใด 

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

8. เนื้อเยื่อไซเล็ม  ประกอบด้วยเซลล์กี่ชนิด  อะไรบ้าง 

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

9. เนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  ประกอบด้วยเซลล์กี่ชนิด  อะไรบ้าง 

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

10. เซลล์ใดในเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน  ที่เป็นเซลล์ไม่มีชีวิต 

....................................................................................................... ................................................................ 
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แผนภำพ  QR  Code  เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่ำลืมทบทวน

เพิ่มเติมนะคะ 

ให้นักเรียนตัดตามรอยปะ  แล้วแจกให้สมาชิกภายในกลุ่ม

คนละ  1  แผ่น  เพ่ือน าไปศึกษาทบทวนโครงสร้างและ

หน้าที่ของล าต้นเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

QR Code  วิดีโอออนไลน์   

เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 

QR Code  วิดีโอออนไลน์   

เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 

QR Code  วิดีโอออนไลน์   

เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 

QR Code  วิดีโอออนไลน์   

เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 

QR Code  วิดีโอออนไลน์   

เรื่อง  เนื้อเยื่อพืช 
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ตัวอย่ำงวิดีโอที่นักเรียนที่จะเข้ำ

ไปศึกษำได้นะคะ 

 
ชุดที่  1  เนื้อเยื่อของพืชดอก 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

วิชำชีววิทยำ3  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ   

(ข้อละ  1  คะแนน  รวม  10  คะแนน) 

1. เนื้อเยื่อพืชแบ่งตามลักษณะการเจริญของเนื้อเยื่อ  สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท 

ก. 1  ประเภท 

ข. 2  ประเภท 

ค. 3  ประเภท 

ง. 4  ประเภท 

2. ข้อใดเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อเจริญ  

ก. กลุ่มเซลล์ไม่มีชีวิต  รูปร่างค่อนข้างยาว  มักมีขนาดใหญ่ 

ข. กลุ่มเซลล์ไม่มีชีวิต  ผนังเซลล์หนามาก  มีรูปร่างเรียวยาว 

ค. กลุ่มเซลล์ที่มีชีวิต  แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ตลอดชีวิตเซลล์ 

ง. กลุ่มเซลล์ที่มีชีวิต  เจริญเต็มที่ไม่มีนิวเคลียส  มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ 

3. เนื้อเยื่อส่วนใดของพืชที่ท าให้พืชมีความสูงเพ่ิมขึ้น 

ก. Apical  meristem 

ข. Cork  cambium 

ค. Secondary  xylem 

ง. Vascular  cambium 

4. ข้อใดจัดเป็นเนื้อเยื่อถาวรทั้งหมด 

ก. แคมเบียม  เอพิเดอร์มิส  พาเรงคิมา 

ข. เอพิเดอร์มิส  สเกลอเรงคิมา  คอลเลงคิมา   

ค. เอพิเดอร์มิส  ไซเล็ม วาสคิวลาร์แคมเบียม   

ง. คอร์กแคมเบียม  พาเรงคิมา  สเกลอเรงคิมา 
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5. ข้อใดเป็นเนื้อเยื่อเชิงซ้อนทั้งหมด 
ก. ไซเล็ม  โฟลเอ็ม 
ข. คอลเลงคิมา  ไซเล็ม 
ค. เอพิเดอร์มิส  พาเรงคิมา 
ง. พาเรงคิมา  คอลเลงคิมา   

6. ท าหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง  พบได้ทั่วไปในอวัยวะต่างๆ  ของพืช  คือเนื้อเยื่อในข้อใด 
ก. โฟลเอ็ม 
ข. เอพิเดอร์มิส 
ค. คอลเลงคิมา 
ง. พาเรงคิมา 

7. เนื้อเยื่อข้อใดมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ไม่ถูกต้อง 
ก. พาเรงคิมา –  สะสมอาหาร 
ข. ไซเลม –  ล าเลียงน้ าและสารอาหาร 
ค. โฟลเอม – สร้างเนื้อเยื่อท่อล าเลียง 
ง. เซลล์คุม – แลกเปลี่ยนแก็สและคายน้ า 

8. เซลล์ในข้อใดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อชั้นเอพิเดอร์มิส 
ก. Guard  cell 
ข. Companion 
ค. Tracheid 
ง. Sclereid 

9. เซลล์ในข้อใดเป็นเซลล์ที่มีชีวิต 
ก. Fiber 
ข. Sclereid 
ค. Companion 
ง. Vessel  member 

10. เซลล์ในข้อใดที่พบทั้งเนื้อเยื่อล าเลียงไซเล็มและโฟลเอ็ม 
ก. Companion  และ  parenchyma 
ข. Vessel  member  และ  Fiber 
ค. Tracheid  และ  Companion 
ง. Fiber  และ  parenchyma 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

วิชำชีววิทยำ3  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  -  สกุล..........................................................ชั้น  ม.5/......... เลขที่........... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

.........../  10  คะแนน 
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ภำคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

วิชำชีววิทยำ3  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 

.........../  10  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ  -  สกุล..........................................................ชั้น  ม.5/......... เลขที่........... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 



- 24 - 
 

แบบเฉลยกิจกรรมที่  1.1 

เรื่อง  โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชดอก  

 

 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

5. สืบค้นข้อมูลและจ าแนกลักษณะของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด 

6. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรของพืชดอก 

 

กลุ่มท่ี  ……  สมาชิก     1.............................................................................เลขที่..............  ประธานกลุ่ม  

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

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

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

                    5.............................................................................เลขที่.............เลขานุการกลุ่ม  

ค ำชี้แจง  นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกมแล้วบันทึก 

ข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ก ำหนดสมมติฐำน 
 

ในการจัดจ าแนกเนื้อเยื่อของพืชดอกออกเป็นกลุ่มๆ  จะต้องพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง 

แนวค ำตอบ การจัดจ าแนกประเภทเนื้อเยื่อของพืชออกเป็นกลุ่มๆ  สามารถพิจารณาได้จาก

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชเป็นเกณฑ์ 

 นักเรียนคิดว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดหรือไม่  อย่างไร 

แนวค ำตอบ เนื้อเยื่อของพืชมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้เหมาะสมกับการท า

หน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด 
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กำรจัดกระท ำข้อมูลและสื่อควำมหมำย 

 ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรแบ่งตัวของเนื้อเยื่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ระยะกำรเจริญของเนื้อเยื่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเนื้อเยื่อพืช 

เนื้อเยื่อเจริญ  (meristematic  tissue)  ได้แก่   

เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย   

(apical  meristem)   

เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ   

(intercalary  meristem) 

เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง   

(lateral  meristem)   

 
 

เนื้อเยือ่ถาวร  (permanent  tissue)   
ได้แก่   

เอพิเดอร์มิส  (epidermis)   
พาเริงคิมา(parenchyma)   

สเกลอเรงคิมา  (sclerenchyma)   

คอลเลงคิมา  (collenchyma) 
โฟลเอม  (phloem)   

ไซเล็ม  (xylem)   

 

 
   

ระยะกำรเจริญของเนื้อเยื่อ 

เนื้อเยื่อเจริญระยะแรก   
(primary  meristem)  ได้แก่  

โพรโทเดิร์ม  (protoderm) 
กราวด์เมอริสเต็ม   
(ground  meristem)   
โพรแคมเบียม  (procambium) 

 
 

 

เนื้อเยื่อเจริญระยะที่  2  
(secondary  meristem)  ได้แก่ 

วาสคิวลาร์แคมเบียม   
(vascular  cambium) 
คอร์กแคมเบียม   
(cork  cambium) 
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 ประเภทของเนื้อเยื่อพืช  แบ่งตำมเกณฑ์ลักษณะของเซลล์ที่มำประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ระบโุครงสร้ำงและหน้ำที่ของเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิดลงในตำรำงให้ถูกต้อง 

ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

7. เอพิเดอร์มิส เป็นเซลล์ที่มีชีวิตเรียงตัวอยู่

ชั้นนอกสุด  ไม่มีคลอโรพ

ลำสต์  มีแวคิวโอลขนำดใหญ่ 

ป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้ำนใน  บำง

เซลล์พัฒนำไปท ำหน้ำที่เฉพำะ

อย่ำง 

1.1 เซลล์คุม คล้ำยเมล็ดถั่วหันด้ำนเว้ำเข้ำ

ประกบกันท ำให้ตรงกลำงเกิด

เป็นช่องหรือรูเปิด 

ควบคุมกำรปิด – เปิดของปำกใบ 

1.2 เซลล์ขนรำก เนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงเป็นขน

เป็นเซลล์เดียวยื่นออกมำจำก

ชั้นเอพิเดอร์มิส 

ดูดน้ ำและแร่ธำตุต่ำงๆ จำกดินขึ้นสู่

ล ำต้น 

 

 

เนื้อเยื่อตำมลักษณะของเซลล์ที่มำประกอบ 

เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน  
(Complex permanent tissue)  ได้แก่   

โฟลเอม  (phloem)   

ไซเล็ม  (xylem)   

 

เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว   
(Simple permanent tissue)  ได้แก ่

เอพิเดอร์มิส  (epidermis)   
พาเริงคิมา(parenchyma)   

สเกลอเรงคิมา  (sclerenchyma)   

คอลเลงคิมา  (collenchyma) 
 



- 27 - 
 

ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

8. พำเรงคิมำ เป็นเซลล์ที่มีชีวิต  ผนังเซลล์

บำงรูปร่ำงมีหลำยเหลี่ยม

ขนำดใหญ่ 

สะสมเม็ดแป้ง  หยดน้ ำมัน  น้ ำ  

เกลือแร่  หลั่งสำรพวกแทนนิน  

ฮอร์โมน  เอนไซม์ 

9. คอลเลงคิมำ เป็นเซลล์ทีมี่ชีวิต  ผนังเซลล์

ค่อนข้ำงหนำ  แวคิวโอลใหญ่ 

ให้ควำมแข็งแรงแก่โครงสร้ำงพืช   

ที่ยังอำยุน้อย 

10. สเกลอเรงคิมำ เป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิต  ผนัง

เซลล์หนำมำกหรือค่อนข้ำง

หนำ 

จ าแนกเซลล์ตามลักษณะรูปร่าง

เซลล์เป็น  2  ชนิด   

ช่วยพยุงให้ควำมแข็งแรงกับ

โครงสร้ำงของพืช   

4.1  ไฟเบอร์   รูปร่ำงเรียวยำว ให้ควำมแข็งแรงกับโครงสร้ำงของ

พืช   

4.2  สเกลอรีด   รูปร่ำงไม่ยำวมำกนัก  มีหลำย

แบบ  เช่น  รูปหลำยเหลี่ยม  

รูปดำว  เป็นต้น 

เป็นส่วนที่แข็งมำก  ให้ควำม

แข็งแรงพบในเปลือกเมล็ด  และ

เนื้อผลไม้สำกบำงชนิด 

11. ไซเล็ม 
เป็นเนื้อเยื่อประกอบด้วยกลุ่ม

เซลล์หลำยชนิดมำรวมกัน   

ท ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกัน 

ล ำเลียงน้ ำและแร่ธำตุไปสู่ส่วน

ต่ำงๆ ของพืช 

5.1  เวสเซล   เป็นเซลล์ไม่มีชีวิต  รูปร่ำง

ค่อนข้ำงสั้นและใหญ่  เซลล์

เรียงต่อกันเป็นท่อ  มีช่องทะลุ

ถึงกัน 

ท ำหน้ำที่หลักในกำรล ำเลียงน้ ำ

ให้กับพืชชั้นสูง   
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ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

5.2 เทรคีด   เป็นเซลล์ไม่มีชีวิต  รูปร่ำงยำว

และผอมกว่ำเวสเซลล์   

ผนังเซลล์หัวท้ำยไม่มีรูทะลุ 

ล ำเลียงน้ ำและแร่ธำตุไปสู่ส่วน

ต่ำงๆ ของพืช 

5.3 พำเรงคิมำ   เป็นเซลล์ที่มีชีวิต  มีรูปร่ำง

คล้ำยพำเริงคิมำทั่วๆ  ไปเรียง

กันตำมยำวของต้นพืช   

มีสำรเคลือบเซลล์ชนิดลิกนิน 

แป้งสะสม  มีน้ ามัน  และสารอ่ืนๆ   

 

5.4  ไฟเบอร ์ เซลล์จะบาง  รูปร่างปลาย

แหลม   

ช่วยค้ าจุนเวลเซล 

12. โฟลเอม เป็นเนื้อเยื่อประกอบด้วยกลุ่ม

เซลล์หลายชนิดมารวมกัน    

ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน 

ล าเลียงอาหารที่ได้จากกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงไปสะสมยังส่วน

ต่างๆ  ของพืช   

6.1  ซีฟทิวบ์ เป็นเซลล์ที่มีชีวิต  มีแวคิวโอล

ขนำดใหญ่  มีรูเล็กๆ  ท่ีหัว

ท้ำยเซลล์เซลล์เรียงต่อกันเป็น

ท่อล ำเลียง 

เป็นทำงผ่ำนของสำรต่ำงๆ  ในกำร

ล ำเลียงอำหำรเพื่อส่งต่อให้กับเซลล์

อ่ืนๆ 

6.2  คอมพำเนียน เป็นเซลล์ที่มีชีวิตและมี

นิวเคลียสรูปร่ำงผอมยำวเป็น

เหลี่ยมและมีขนำดเล็กกว่ำ   

ซีฟทิวบ์ 

ส่งเสริมกำรท ำหน้ำที่ของซีฟทิวบ์

และสร้ำงพลังงำนให้แก่เซลล์ท่อ

ล ำเลียงท่ีตำยแล้ว 
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แปลควำมหมำยของข้อมูลและสรุปผล 

นักเรียนจะอธิบายสรุปผลการศึกษาค้นคว้านี้ได้ว่าอย่างไร 

เนื้อเยื่อเจริญ  มีกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเพื่อเจริญและพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อเจริญระยะแรก  

และพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อระยะที่  2  บริเวณท่ีมีการเจริญเติบโตพบตามต าแหน่งที่อยู่ในส่วนต่างๆ  ของพืช  

ได้แก่  เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลำย  เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ  และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง 

เนื้อเยื่อถาวร  เปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเฉพาะ   พัฒนาเซลล์ 

ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ต่างๆ  ไม่สามารถแบ่งเซลล์เพ่ิมจ านวนได้  มี  2  ประเภท  คือ  เนื้อเยื่อเชิงเดี่ยว   

เป็นกลุ่มเซลล์ชนิดเดียวกันมาท าหน้าที่อย่างเดียวกัน  ได้แก่  เอพิเดอร์มิส  พำเรงคิมำ  คอลเลงคิมำ   

สเกลอเรงคิมำ  และเนื้อเยื่อเชิงซ้อน  เป็นกลุ่มเซลล์หลายๆชนิดมารวมกันเพ่ือท าหน้าที่อย่างเดียวกัน   

ได้แก่   ไซเล็ม  และโฟลเอ็ม 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของเนื้อเยื่อ/เซลล์ โครงสร้ำง/กำรจัดเรียงตัว หน้ำที่ของเนื้อเยื่อ 

6.3  พำเริงคิมำ เป็นเซลล์ที่มีชีวิต  เรียงตามยาว

ของรากและล าต้น 

สะสมอำหำร 

6.4  ไฟเบอร ์ เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว  มีรูปร่าง

ยาว  หัวท้ายแหลม  ผนังเซลล์

มีสารลิกนินมักอยู่รวมเป็นกลุ่ม   

ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับ 

โฟลเอ็ม 

 



- 30 - 
 

แบบเฉลยแบบฝึกหัดที ่ 1.1 

เรื่อง เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 

 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

อธิบายโครงสร้างหน้าที่และองค์ประกอบที่ส าคัญของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของพืชดอก 
 

ชื่อ.........................................................................ชั้น  ม.5/.........  เลขที่...........  (.............../  คะแนน)  

ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. เนื้อเยื่อเจริญของพืชดอกมีการเจริญเติบโตด้วยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบใด   

แนวค าตอบ กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส 

มีการเจริญเติบโตกี่ระยะ  อะไรบ้าง 

แนวค าตอบ 2  ระยะ  คือ  เนื้อเยื่อเจริญระยะแรก  และเนื้อเยื่อเจริญระยะที่  2 

2. เนื้อเยื่อถาวรของพืชดอก   พิจารณาตามโครงสร้างแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

แนวค าตอบ 2  ประเภท  คือ  เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว  และเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน 

3. ออร์แกเนลล์ใดที่พบในเซลล์คุม  แต่ไม่พบในเยื้อเยื่อชั้นเอพิเดอร์มิส   

แนวค าตอบ คลอโรพลาสต์ 

ออร์แกเนลล์ดังกล่าว  มีความส าคัญต่อพืชอย่างไร 

แนวค าตอบ ท าให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างน้ าตาล 

4. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใดบ้าง  ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

แนวค าตอบ เอพิเดอร์มสิ  พาเรงคิมา  คอลเลงคิมา   

5. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดใด  ที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต 

แนวค าตอบ สเกลอเรงคิมา   

6. เนื้อเยื่อถาวรชนิดใดที่พบมากที่สุดในส่วนต่างๆ  ของพืช 

แนวค าตอบ พาเรงคิมา   
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7. เนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา  ถ้าพบในเปลือกหุ้มเมล็ดพืชหรือในผลไม้เนื้อสาก  เช่น  สาลี่  ฝรั่ง   

จะเป็นเซลล์ชนิดใด 

  แนวค าตอบ สเกลอรีด   

ถ้าพบในกลุ่มเนื้อเยื่อเชิงซ้อน  จะเป็นเซลล์ชนิดใด 

แนวค าตอบ ไฟเบอร์   

8. เนื้อเยื่อไซเล็ม  ประกอบด้วยเซลล์กี่ชนิด  อะไรบ้าง 

แนวค าตอบ 4  ชนิด  คือ  เวสเซลล์  เทรคดี  พาเรงคิมา  ไฟเบอร์   

9. เนื้อเยื่อโฟลเอ็ม  ประกอบด้วยเซลล์กี่ชนิด  อะไรบ้าง 

แนวค าตอบ 4  ชนิด  คือ  ซีฟทิวบ์  เซลล์คอมพาเนียน  พาเรงคิมา  ไฟเบอร์   

10. เซลล์ใดในเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน  ที่เป็นเซลล์ไม่มีชีวิต 

แนวค าตอบ  เวสเซลล์  เทรคีด  ไฟเบอร์   
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คะแนนทดสอบหลังเรียน 

.........../  10  คะแนน 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

วิชำชีววิทยำ3  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  5  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมวัฏจักรกำรสืบเสำะหำควำมรู้ชุดที่  1  เรื่อง  เนื้อเยื่อของพืชดอก 

 

 
 

 

 

 

 
ชื่อ  -  สกุล..........................................................ชั้น  ม.5/......... เลขที่........... 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 


