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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 2 

กระบวนการแพร่และออสโมซิส 
 

 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 23  

ไซโทพลาซึม 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 2 

กระบวนการแพร่และออสโมซิส 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายกระบวนการแพร่และกระบวนการออสโมซิสได ้
2. อธิบายและยกตวัอยา่งการแพร่และออสโมซิสท่ีพบในชีวติประจ าวนัได ้
3. ระบุปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการคายน ้าได ้
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนและไดผ้ลการทดลองท่ีถูกตอ้ง 
5. น าความรู้เร่ืองการแพร่ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้

เวลาทีใ่ช้ 4 คาบ 
กจิกรรมที ่2.1  เร่ือง   การแพร่ของสาร (1 คาบ) 
กจิกรรมที ่2.2  เร่ือง   การแพร่ของน ้าเขา้สู่เซลลพ์ืช (2 คาบ) 
กจิกรรมที ่2.3  เร่ือง   ปากใบ (1 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 2 
 
 
 

กจิกรรมที ่2.1 
เร่ือง     การแพร่ของสาร 

 
สาระส าคัญ 
 การแพร่ คือ การกระจายของอนุภาคของสารจากท่ีท่ีมีความเขม้ขน้ของอนุภาคของสารมาก
ไปสู่ท่ีซ่ึงมีความเขม้ขน้ของอนุภาคสารนอ้ย จนกระทัง่อนุภาคของสารบริเวณทั้งสองมีความเขม้ขน้
เท่ากนั โดยการกระจายของอนุภาคสารมีทิศทางท่ีไม่แน่นอน 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
1. บอกความหมายของการแพร่ของสารได ้
2. ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองได ้
3. อธิบายหลกัการแพร่ได ้

เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
 1. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3     1   ใบ 
 2. เกล็ดด่างทบัทิม (โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต)   3-4   เกล็ด 

ขนรากดูดน ้าและแร่ธาตุไดอ้ยา่งไร 
 



                                                                                                                                                                                30  

 3. น ้ากลัน่        100  cm3 
 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล   5.    การพยากรณ์ 

วธีิท ากจิกรรม  
 1. ใส่น ้ากลัน่ลงในบีกเกอร์ประมาณ 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 2. ใส่เกล็ดด่างทบัทิม 3-4 เกล็ดลงในน ้า สังเกตและบนัทึกผล 
 3. สังเกตสีของน ้าหลงัจากใส่เกล็ดด่างทบัทิมแลว้ทุกนาที เป็นเวลา 5 นาที บนัทึกผล 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ และคณะ.  (2550).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 : 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2.1   การแพร่ของด่างทบัทิม 
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ออกแบบตารางบนัทึกผล 
ใหอ่้านไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ
ง่ายดว้ยนะ 

แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่2.1   
เร่ือง การแพร่ของสาร 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ตารางบันทกึผลการท ากจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
               

           
           
           
           
           
           
            
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. เกลด็ด่างทบัทมิมีลกัษณะและสีเป็นอย่างไร       
2. หลงัจากหย่อนเกลด็ด่างทบัทิมลงน า้ เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและนักเรียนจะอธิบายได้

อย่างไร          

          

          

          

          

          

           
3. เมื่อเวลาผ่านไป 3 นาท ีน า้ในบีกเกอร์มีการเปลีย่นแปลงอย่างไร    

           
4. เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาท ีน า้ในบีกเกอร์มีการเปลีย่นแปลงอย่างไร    

           
5. ถ้าทิง้น า้ในบีกเกอร์ไว้ 2 ช่ัวโมง ผลเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด  

              
6. ถ้าทิง้น า้ในบีกเกอร์ไว้หน่ึงคืน ผลเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด  

              
7. นักเรียนเคยพบการกระจายของสารอืน่บ้างหรือไม่ อย่างไร  

             
8. ถ้าความเข้มข้นของอนุภาคสารภายในเซลล์พชืและภายนอกเซลล์พชืไม่เท่ากนั ผลจะเป็น

อย่างไร            
             
9. ในชีวติประจ าวนันักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกบัการแพร่ของสารบ้างหรือไม่ อธิบาย

พร้อมกบัยกตัวอย่างประกอบ 
             
             
             
             

 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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กจิกรรมที ่2.2 
เร่ือง     การแพร่ผ่านเยือ่เลอืกผ่าน 

 
สาระส าคัญ 
 ออสโมซิส คือ กระบวนการแพร่ของน ้าจากท่ีซ่ึงมีอนุภาคของน ้ามากกวา่ไปสู่ท่ีท่ีมีอนุภาค
ของน ้านอ้ยกวา่โดยผา่นเยือ่เลือกผา่น เช่น กระดาษเซลโลเฟน เยือ่หุม้เซลล ์เป็นตน้ 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 

จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายกระบวนการออสโมซิสได ้
2. สรุปความส าคญัของกระบวนการออสโมซิสต่อการล าเลียงน ้าในพืชได ้

เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
  

 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การวดั 
5. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 
6. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ    7.   การพยากรณ์ 

การแพร่กระจายของโมเลกุล
ของน ้าเป็นอยา่งไร 
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ออกแบบตารางบนัทึกผล 
ใหอ่้านไดถู้กตอ้งและเขา้ใจ
ง่ายดว้ยนะ 

แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

กจิกรรมที ่2.2   
เร่ือง การแพร่ผา่นเยือ่เลือกผา่น 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

ระดบัของสารละลายซูโครสในหลอดแกว้วดัไดจ้าก     
            
 
ตารางบันทกึผลของกจิกรรม 
 
 
 
 
           
           
            
           
           
           
           
            
 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

 
1. เมื่อน า้เคลือ่นทีไ่ปตามเนือ้เยื่อล าเลยีงน า้จนถึงส่วนบนของล าต้น เซลล์ทีอ่ยู่รอบๆ เนื้อเยือ่

ล าเลยีงน า้ จะได้รับน า้โดยวธีิใด 
          
          
          
          
           

2. นักเรียนจะสามารถน าความเข้าใจเร่ืองออสโมซิสไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างไรบ้าง 
          
          
          
          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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กจิกรรมที ่2.3 
เร่ือง     ปากใบ 

 
สาระส าคัญ 

เม่ือรากดูดน ้าจากดินบริเวณท่ีพืชข้ึนอยู ่น ้าจะถูกล าเลียงมาตามท่อล าเลียงน ้ามาถึงใบและ
น ้าจะแพร่ออกจากกลุ่มเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้าและอาหาร ซ่ึงมองไดจ้ากภายนอกคือเส้นใบ
นัน่เอง เซลลท่ี์ผวิใบไมไ้ม่ไดเ้รียงตวัชิดกนัตลอด แต่จะมีรูเล็กๆ จ านวนมาก เรียกวา่ ปากใบ 
(Stoma) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเซลลคุ์ม 2 เซลล ์
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. วาดภาพและช้ีบ่งโครงสร้างของพืชท่ีใชใ้นการคายน ้าได ้
2. เปรียบเทียบจ านวนปากใบระหวา่งดา้นบนและดา้นล่างของใบได ้

เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. ใบวา่นกาบหอย 
2. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด ์
3. น ้ากลัน่ 
4. หลอดหยด 
5. บิกเกอร์ 
6. กลอ้งจุลทรรศน์ 

1 ใบ 
1 ชุด 
5 cm3 
1 อนั 
1 ใบ 
1 ตวั 

 
 
 

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ความหนาแน่น
ของปากใบบริเวณผวิใบดา้นล่างมีมากกวา่
ดา้นบนหรือไม่ 
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 
1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล 

วธีิท า 
1. สังเกตและบนัทึกลกัษณะผวิใบ ทั้งดา้นบนและดา้นล่างของใบวา่นกาบหอย หรือใบไม้

ชนิดอ่ืนๆ เช่น พลบัพลึง ผกับุง้ ต าลึง 
2. น าใบไมใ้นขอ้ 1 มาฉีกแฉลบ ใหเ้ยือ่ผวิใบดา้นล่างลอกออกเป็นแผน่บางติดอยูก่บัรอยฉีก 

ตดัเยือ่ผวิใบดา้นล่างเป็นช้ินเล็กๆ น าไปวางบนหยดน ้าท่ีอยูบ่นสไลด ์แลว้ปิดดว้ยกระจก
ปิดสไลด ์ 

 

 
ภาพ 2.2     การฉีกแฉลบใบไม ้

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 60 

 
3. ส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่าและก าลงัขยายสูงตามล าดบั วาดภาพเซลลท่ี์เห็น 
4. ตรวจดูเยื่อผวิใบดา้นบน โดยปฏิบติัตามขอ้ 1-3 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
กจิกรรมที ่2.3   
เร่ือง ปากใบ 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ผลของกจิกรรม 
 ภาพเซลล์ทีผ่วิใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการท ากจิกรรม 
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 

ดา้นทอ้งใบของวา่นกาบหอยมีเซลล์
คุมอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่อีกดา้น
หน่ึง เวลาน ามาเตรียมสไลดจ์ะเห็น
เซลลคุ์มชดัเจน และมีสีม่วงสวยงาม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. จากการสังเกตเซลล์ผวิใบผ่านกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนพบเซลล์ทีแ่ตกต่างจากเซลล์อืน่ๆ 
ในบริเวณน้ันหรือไม่ เซลล์ดังกล่าวมีลกัษณะอย่างไร บริเวณผวิใบด้านบนและด้านล่างมี
ความหนาแน่นเท่ากนัหรือไม่ 
          
          
          
           

2. เซลล์คุมสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
          
          
          
           

3. ใช้ข้อมูลจากตาราง เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการคายน า้กบัอุณหภูมิ 
และอธิบายกราฟทีไ่ด้ 

ตาราง 1     อตัราการคายน ้าของพืชชนิดหน่ึง (Pelargonium sp.) 
 

เวลา  
(นาฬิกา) 

อุณหภูมิ (oC) เปอร์เซนต์ความเข้มของแสงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัตอนเที่ยงวนั 

อตัราการคายน า้ 
(g/m2/hr) 

6.00 16 0 10 
8.00 16 70 30 

10.00 21 100 130 
12.00 29 100 270 
13.00 32 100 310 
14.00 34 100 280 
15.00 35 100 240 
16.00 34 100 170 
18.00 29 0 70 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 62 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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กราฟทีไ่ด้เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากกราฟนีอ้ธิบายได้ว่า         
          
          
          
           

4. จากข้อมูลในตารางข้อ 3 พชืคายน า้มากทีสุ่ดในช่วงใด และการคายน า้ของพชืมีความ
เกีย่วข้องกบัปัจจัยใดบ้าง 
          
          
           

5. นักเรียนคิดว่าการคายน า้ของพชืยงัขึน้อยู่กบัปัจจัยอื่นใดอกีบ้าง 
          
          
          
           

6. พชืทีป่ลูกอยู่ริมถนน หรือบนเกาะกลางถนนจะมีเขม่าควนัจากยานพาหนะจับอยู่ตามผวิใบ 
เขม่าควนัเหล่านีม้ีผลต่อการคายน า้ผ่านปากใบของพชืหรือไม่ อย่างไร 
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ใบความรู้ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 2 

กระบวนการแพร่และออสโมซิส 
 

 
 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 22 

 

ไซโทพลาซึม 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่2 

กระบวนการแพร่และออสโมซิส 
 

1. กระบวนการแพร่ 
ส่ิงมีชีวติตอ้งมีการรับสารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์เขา้สู่เซลล ์และขบัสารท่ีไม่ตอ้งการบางอยา่ง

ออกจากเซลล ์ดงันั้นการแพร่และออสโมซิสเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีส่ิงมีชีวติใช ้
เซลลร่์างกายเราตอ้งการอาหารและออกซิเจน ส่ิงเหล่าน้ีมายงัเซลลข์องเราพร้อมกบัเลือด 

โมเลกุลของอาหารและออกซิเจนจะแพร่ออกจากเลือดเขา้สู่เซลล ์เม่ือเซลลใ์ชอ้าหารและออกซิเจน
หมดไป จะเกิดของเสีย ของเสียน้ีคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละสารเคมีบางชนิด ซ่ึงเป็นพิษต่อ
เซลลถ์า้เกิดการสะสม คาร์บอนไดออกไซดแ์ละสารเคมีท่ีเป็นของเสียจะแพร่ออกจากเซลลเ์ขา้สู่
เลือด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 20   

 

ภาพ 2.3    ก.   การแพร่ของอาหารและออกซิเจนเขา้สู่เซลล ์
ข. การแพร่ของคาร์บอนไดออกไซด ์และสารเคมีท่ีเป็นของเสียออกจากเซลล ์

  ก.             ข. 
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1.1 ความหมายของการแพร่ 
การแพร่ (Diffusion) คือ การเคล่ือนท่ีของอนุภาคของสารจากท่ีมีความเขม้ขน้ของอนุภาค 

ของสารมากไปสู่ท่ีมีความเขม้ขน้ของอนุภาคของสารนอ้ย จนกระทัง่อนุภาคของสารทั้ง 2 บริเวณมี
ความเขม้ขน้เท่ากนั เรียกวา่ สภาวะสมดุลของการแพร่ การแพร่ของอนุภาคของสารจะเป็นไปอยา่ง
อิสระ สามารถแพร่ไปไดทุ้กทิศทุกทาง 
 

 
 
 
 
 
ท่ีมา : ยพุา   วรยศ  และคณะ.  (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ม. 1  
 ช่วงช้ันที่ 3. : 39 

 
กระบวนการแพร่ เช่น 

 การแพร่ของน ้าตาลทรายในน ้า การแพร่ของเกล็ดจุนสีในน ้า การแพร่ของน ้าหอมใน
อากาศ  

 การแพร่ของน ้าเขา้สู่เซลลข์องรากพืช 
 การแพร่ของก๊าซออกซิเจนเขา้สู่เซลลข์องพืช และเซลลส์ัตวเ์พื่อใชใ้นกระบวนการ

หายใจ 
 การแพร่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ขา้สู่ใบไม ้เพื่อใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์

ดว้ยแสง 
 

ภาพ 2.4   ก.   โมเลกุลของสารหอมจากน ้าอบไทยจะแพร่กระจายในอากาศและส่งกล่ินหอม 
  ข.   ลกัษณะโมเลกุลท่ีแพร่กระจายอยูใ่นอากาศ 

ก. ข. 
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1.2 ปัจจยัที่ควบคุมอตัราการแพร่ของสาร ข้ึนอยูก่บัส่ิงต่อไปน้ี 
1) ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารในทีส่องแห่ง ถา้แตกต่าง

กนัมาก การแพร่จะเกิดข้ึนเร็ว 
2) ขนาดและน า้หนักของอนุภาคของสาร สารท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กและเบาจะแพร่ได้

รวดเร็วกวา่สารท่ีมีขนาดอนุภาคใหญ่และน ้าหนกัมาก 
3) อุณหภูมิและความดัน ถา้เพิ่มอุณหภูมิและความดนัใหสู้งข้ึนจะแพร่ไดร้วดเร็วข้ึน 

การเพิ่มอุณหภูมิ เป็นการเพิ่มพลงังานจลน์ใหแ้ก่อนุภาคของสารท่ีจะแพร่ จึงมีผล
ท าใหก้ารแพร่เกิดข้ึนไดร้วดเร็วข้ึน 

4) ความสามารถในการละลายของสาร ถา้สารท่ีแพร่สามารถละลายไดดี้จะมีอตัรา
การแพร่สูง 

5) ความเข้มข้นของสารทีแ่พร่ สารท่ีมีความเขม้ขน้มากจะสามารถแพร่ไดร้วดเร็ว
กวา่สารท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ย 

1.3 การแพร่ของแก๊สที่ราก 
แก๊สออกซิเจน (O2) จากอากาศท่ีอยูต่ามช่องวา่งระหวา่งอนุภาคดินจะแพร่เขา้สู่เซลลข์น

ราก แลว้แพร่กระจายไปยงัเซลลข์า้งเคียงต่อๆ กนัไป ทั้งน้ีเซลลจ์ะใชแ้ก๊สออกซิเจนในกระบวนการ
ทางเคมีของเซลลเ์พื่อสลายสารอาหารใหก้ลายเป็นพลงังาน จากนั้นจะปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ออกมาจากเซลล ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ปล่อยออกมาน้ี จะแพร่
ออกในทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศทางการแพร่ของแก๊สออกซิเจน ในบริเวณท่ีดินมีน ้าท่วมขงั การ
แลกเปล่ียนแก๊สจะเกิดข้ึนไม่สะดวก เพราะอากาศระหวา่งอนุภาคดินมีนอ้ย พืชจะขาดแก๊ส
ออกซิเจน ยกเวน้พืชท่ีสามารถสร้างรากใหโ้คง้ข้ึนโผล่พน้ผวิดิน เช่น รากของตน้โกงกาง และตน้
ล าพ ู

 
ภาพ 2.5   การแพร่ของแก๊สออกซิเจนเขา้สู่รากพืช 

 
ท่ีมา : ถนดั   ศรีบุญเรือง  และคณะ.  (2547).  สัมฤทธิ์มาตรฐาน วทิยาศาสตร์ ม. 1 เล่ม 1. : 49 
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2. กระบวนการออสโมซิส 
2.1 ความหมายของออสโมซิส 

ออสโมซิส (Osmosis) คือ การเคล่ือนท่ีของน ้าผา่นเยื่อเลือกผา่น (Semipermeable  
Membrane) จากบริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของอนุภาคของน ้ ามากไปสู่บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของ
อนุภาคของน ้านอ้ย หรือกล่าวไดว้า่ น ้าจะเคล่ือนท่ีจากสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ย (มีน ้ามาก) 
ไปสู่บริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารละลายสูง (มีน ้านอ้ย) เช่น การดูดน ้าของขนราก การพองของ
เยือ่ชั้นในของเปลือกไข่เม่ือแช่ในน ้า การพรมน ้าผกัผลไมใ้หส้ดอยูเ่สมอ การออสโมซิสจดัเป็นการ
แพร่แบบหน่ึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 21   

 

ภาพ 2.6   การออสโมซิส 

หมายเหตุ   
สารละลายเข้มข้น   มีตวัละลายจ านวนมาก
ละลายอยูใ่นตวัท าละลาย 
สารละลายเจือจาง   มีตวัละลายจ านวนนอ้ย
ละลายอยูใ่นตวัท าละลาย 
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2.2 เยือ่เลอืกผ่าน  
เป็นเยือ่บางๆ ท่ียอมใหส้ารท่ีมีขนาดเล็กผา่นเขา้และออกได ้เช่น น ้า แก๊ส  

สารอาหารโมเลกุลเด่ียว (กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมนั) ส่วนสารท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น แป้ง ไขมนั 
โปรตีน น ้าตาล จะผา่นไม่ได ้เยือ่เลือกผา่น ไดแ้ก่ เยือ่หุม้เซลล ์เยือ่หุม้นิวเคลียส เยือ่ชั้นในของ
เปลือกไข ่กระดาษเซลโลเฟน 

ตัวอย่างการออสโมซิส เช่น  
- การแช่ผกัในน ้าก่อนรับประทาน ท าใหผ้กักรอบ สดและอร่อย 
- การออสโมซิสของน ้าเขา้สู่ขนราก (เพราะปริมาณน ้าในดินมีมากกวา่ปริมาณน ้าใน

เซลลข์องรากพืช) 
- การออสโมซิสของน ้าเขา้สู่ถุงเซลโลเฟนท่ีใส่สารละลายน ้าตาล 
- การพรมน ้าท่ีผกัหรือรดน ้าผกัใหชุ่้มช้ืน ท าใหผ้กักางใบออกเตม็ท่ี ไม่เห่ียวเฉา 
- การปลูกพืชใหเ้จริญเติบโตโดยใส่ปุ๋ยคราวละมากๆ จะเป็นผลเสียแก่พืช เพราะปุ๋ยท่ีใส่

ในดินจะท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลายในดินสูงกวา่ในราก ท าใหน้ ้าในเซลลข์อง
รากออสโมซิสออกจากเซลลม์าอยูใ่นดิน จึงท าใหพ้ืชขาดน ้าและเห่ียวเฉา 

2.3 ปัจจยัที่ควบคุมออสโมซิส 
1. ความเข้มข้นของสารทีเ่กดิการออสโมซิส 

ความเขม้ขน้ของสารท่ีอยูท่ ั้ง 2 ขา้งของเยือ่เลือกผา่น ถา้ความเขม้ขน้ต่างกนัมาก  
การออสโมซิสจะเกิดข้ึนไดร้วดเร็ว แต่ถา้ความเขม้ขน้ของสารละลายใกลเ้คียงกนั การออสโมซิสจะ
เกิดข้ึนชา้  

2. อุณหภูมิ  
การเพิ่มอุณหภูมิ เป็นการเพิ่มพลงังานจลน์ใหแ้ก่อนุภาคของสาร ท าใหอ้นุภาค 

เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน การบวนการออสโมซิสจึงเกิดข้ึนเร็ว 

2.4 ความเต่ง  
เม่ือใส่เซลลพ์ืชลงในน ้า น ้าจะซึมเขา้สู่เซลล ์เม่ือน ้าซึมเขา้เซลลจ์ะพองข้ึน น ้าจะท าใหเ้กิด

แรงดนัตา้นผนงัเซลล์ ในท่ีสุดเซลลจ์ะมีน ้ามากเท่าท่ีจะรับได ้ผนงัเซลลท่ี์แขง็แรงยบัย ั้งการระเบิด
ของเซลล ์เซลลใ์นขณะนั้นมีสภาพเต่ง เซลลท่ี์เต่งช่วยค ้าจุนพืช  ท าใหล้ าตน้ของพืชหลายชนิดชูอยู่
ได ้เม่ือเซลลเ์หล่าน้ีสูญเสียน ้ าเซลลจ์ะไม่แขง็แรงและไม่เต่งอีกต่อไป ล าตน้พืชท่ีสูญเสียน ้าจะเห่ียว
โรย 
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ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 23   

 
2.5 การเหี่ยวของโปรโทพลาซึม 

 
 

 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 24   

 
เม่ือใส่เซลลพ์ืชลงในสารละลายน ้าตาลหรือเกลือท่ีเขม้ขน้ น ้าจะซึมออกสู่ภายนอก   

ช่องแวคิวโอลจะเร่ิมหดตวั  เซลลจ์ะอ่อนปวกเปียก เม่ือน ้าออกจากเซลลม์ากข้ึน ไซโทพลาซึมก็เร่ิม
หลุดลอกออกจากผนงัเซลล ์โปรโทพลาซึมของเซลลจ์ะเห่ียวตัวลง 

 
 
 

 

ภาพ 2.8   การเห่ียวของโปรโทพลาซึม 
 

ภาพ 2.7   ความเต่ง 
 

ไซโทพลาซึม 

เม่ือไซโทพลาซึม  
หลุดลอกจากผนงัเซลล ์
เซลลจึ์งเห่ียว 
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2.6 ออสโมซิสในเซลล์พชื  

 
 

 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 210   

 
 
 

 
 
 

ภาพ 2.11     ขนราก 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 210   
ภาพ 2.12     ทางเดินของน ้าผา่นราก 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 199 

 
 
 

 

ภาพ 2.10     ขนราก 

ภาพ 2.11     ทางเดินของน ้าผา่นราก 

ภาพ 2.9   ออสโมซิสในเซลลพ์ืช 
 

 

ไซโทพลาซึม 
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ออสโมซิสเป็นกระบวนการดูดน ้าท่ีพบมากท่ีสุดในพืชทัว่ๆ ไปในสภาวะปกติและเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เน่ืองจากสารละลายในดินทัว่ไปจะมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่สารละลายใน
เซลลร์าก ท าใหเ้กิดการออสโมซิสข้ึนโดยน ้าในดินจะแพร่เขา้สู่เซลลร์าก ท าใหเ้ซลลร์ากท่ีรับน ้า
จากดินเขา้ไปมีความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่เซลลร์ากท่ีอยูถ่ดัไป จึงเกิดการออสโมซิสต่อไป       
น ้ามีการแพร่ไปยงัเซลลท่ี์อยูถ่ดัไปเป็นเช่นน้ีอยา่งต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ จนถึงท่อล าเลียงท่ีเรียกวา่ 
ไซเลม (Xylem) ซ่ึงจะล าเลียงน ้าส่งไปยงัส่วนต่างๆ ของพืชต่อไป 

2.7 การแพร่กบัการเปิดและปิดของปากใบ 
เซลลคุ์มเป็นเซลลท่ี์มีคลอโรพลาสตอ์ยูภ่ายใน จึงเกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงข้ึนในเวลา

กลางวนั ท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารภายในเซลลคุ์มสูงกวา่ความเขม้ขน้ของสารในเซลล์ขา้งเคียง น ้า
จากเซลลข์า้งเคียงจะแพร่ผา่นเขา้มาในเซลลคุ์ม เกิดแรงดนัดนัใหส่้วนผนงัดา้นนอกซ่ึงบางกวา่ดา้น
ในโป่งออกทางดา้นขา้งและดึงผนงัเซลลด์า้นในให้โคง้ออกดว้ย ท าใหป้ากใบเปิด 

ในเวลากลางคืนจะไม่เกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงภายในเซลลคุ์ม ท าใหค้วามเขม้ขน้ของ
สารภายในเซลลคุ์มต ่ากวา่ความเขม้ขน้ของสารในเซลลข์า้งเคียง น ้าในเซลลคุ์มจึงแพร่ออกไปยงั
เซลลข์า้งเคียง เซลลคุ์มจึงเห่ียว ท าใหป้ากใบปิด 

การเปิดและปิดของปากใบมีความส าคญัต่อการเแลกเปล่ียนก๊าซของพืช เน่ืองจากก๊าซต่างๆ 
จะแพร่ผา่นเขา้ – ออกทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
ผา่นปากใบไปใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง และพืชยงัปล่อยก๊าซออกซิเจนท่ีเกิดจากการสังเคราะห์
ดว้ยแสงออกสู่บรรยากาศผา่นทางปากใบดว้ย 

 
ภาพ 2.12     แสดงการแพร่ของน ้าเขา้และออกจากเซลลคุ์มซ่ึงท าใหเ้กิดการเปิดและปิดของปากใบ 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 199 
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2.8 ปัจจยัที่มีผลต่อการดูดน า้ของราก 
1) ปริมาณน า้ในดิน ดินท่ีมีปริมาณน ้ามากจะท าใหส้ารละลายในดินมีความเขม้ขน้ต ่า

กวา่ความเขม้ขน้ของสารละลายในเซลลร์าก อตัราการดูดน ้าของรากจะมีค่าสูง 
รากจึงดูดน ้าไดม้าก ในสภาพน ้าท่วมขงั ปริมาณน ้าท่ีมากเกินไปจะท าใหร้ากพืช
ไม่ไดรั้บออกซิเจน ถา้อยูใ่นสภาพน้ีเป็นเวลานานพืชก็จะตาย 

2) ความเข้มข้นของสารละลายในดิน ในดินท่ีมีแร่ธาตุปริมาณมาก จะท าใหค้วาม
เขม้ขน้ของสารละลายในดินสูงกวา่ความเขม้ขน้ของสารละลายภายในเซลลร์าก 
น ้าในเซลลร์ากจะแพร่ออกจากรากไปสู่ดิน เม่ือเกิดต่อเน่ืองเป็นเวลานานพืชจะ
ขาดน ้าและตายได ้

3) อุณหภูมิของดิน อุณหภูมิท่ีเหมาะต่อการดูดน ้าของพืชอยูร่ะหวา่ง 20 – 30 องศา
เซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงเกินไป ปากใบจะปิดเพื่อลดการคายน ้า ท าใหก้ารดูดน ้า
ลดลงตามไปดว้ย เพราะการคายน ้าจะท าใหเ้กิดแรงดึงน ้าจากรากข้ึนไปสู่ยอด คือ
เม่ือมีการคายน ้าออกรากพืชก็จะดูดน ้าข้ึนมาทดแทนน ้าท่ีคายออกไป 

4) การถ่ายเทอากาศในดิน ในดินท่ีอากาศถ่ายเทดี จะท าใหพ้ืชไดรั้บก๊าซออกซิเจน
เพียงพอกบัความตอ้งการท าใหก้ระบวนการต่างๆ ด าเนินไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งการ
ดูดน ้าของรากก็จะเกิดในอตัราท่ีสูงดว้ย 
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วธีิท า 
1. น าแครอทมาตดัใหเ้ป็นท่อนยาวประมาณ 8 cm เจาะขั้วตรงกลางใหข้นาด                      

เส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบัจุกยาง แลว้ควา้นเน้ือออกเป็นช่องลึกประมาณ 6 cm โดยใหช่้อง 
มีความกวา้งมากท่ีสุด 

2. ใส่สารละลายซูโครส 40 % ในช่องท่ีควา้น ประมาณคร่ึงหน่ึงของความลึก แลว้ใชจุ้กยางท่ี
มีหลอดแกว้เสียบอยูปิ่ดรูท่ีควา้นใหแ้น่น ดงัภาพ 

3. น าแครอทในขอ้ 2 ไปวางลงในบิกเกอร์หรือภาชนะปากกวา้งท่ีมีน ้ากลัน่อยู ่ท  าเคร่ืองหมาย
ท่ีหลอดแกว้เพื่อแสดงระดบัของสารละลายซูโครสเร่ิมตน้ 

4. ตั้งชุดทดลองไว ้สังเกตและวดัระดบัสารละลายซูโครสท่ีหลอดแกว้ทุกๆ 5 นาที เป็นเวลา 
30 นาที 

 
 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.13   การแพร่ของน ้าเขา้สู่เซลลพ์ืช 


