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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 4 

โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืช 
 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ 
ด ารงชีวติ. : 55 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 4 

โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืช 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายรูปร่างลกัษณะของขนรากได ้
2. อธิบายโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบล าเลียงน ้าและอาหารในพืชได ้
3. เขียนภาพโครงสร้างระบบล าเลียงในพืชได ้  
4. น าความรู้เร่ืองขนรากไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

เวลาทีใ่ช้ 3 คาบ 
กจิกรรมที ่4.1  ลกัษณะของขนราก (1 คาบ) 
กจิกรรมที ่4.2  การล าเลียงน ้าของพืช (2 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

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

 

 

ใบกจิกรรม 4 
 
 

 
กจิกรรมที ่4.1 

เร่ือง     ลกัษณะของขนราก 
 
สาระส าคัญ 

รากเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของพืช หนา้ท่ีหลกั คือ ยดึล าตน้ ดูดน ้า และแร่ธาตุจากพื้นดินโดยใชข้นราก 
ซ่ึงอยูบ่ริเวณปลายรากของรากแกว้ รากก่ิง รากแขนง และรากฝอย 
 ขนรากเป็นส่วนของเซลลผ์วิรากท่ียืน่ออกไปเป็นขนสีขาวเส้นเล็กๆ ยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร ลกัษณะ
อ่อนนุ่ม หกัง่าย 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
   1.  อธิบายรูปร่างลกัษณะของขนรากได ้
   2.  น าความรู้เร่ืองขนรากไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
 1. เมล็ดถัว่เขียว หรือเมล็ดขา้วโพด    10 เมล็ด 
 2. กล่องพลาสติกส าหรับเพาะเมล็ดและกระดาษเยือ่ 1 ชุด  

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ ส่วนของรากพืชท่ีใช้
ในการดูดน ้าและแร่ธาตุมีลกัษณะอยา่งไร 
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 3. แวน่ขยาย      1 อนั 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

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

วธีิท ากจิกรรม  
 1. ใหน้กัเรียนเพาะเมล็ดถัว่เขียวหรือเมล็ดขา้วโพดบนกระดาษเยือ่ท่ีบุในกล่องพลาสติกท่ีปิดฝาจนได ้
  ตน้อ่อนท่ีมีรากเจริญดี 
 2. ศึกษาขนรากดว้ยตาเปล่าแลว้บนัทึกภาพ 
 3. ใชแ้วน่ขยายศึกษาลกัษณะของขนรากแลว้บนัทึกภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
ท่ีมา : พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ และคณะ.  (2550).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. : 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1   การศึกษาขนรากดว้ยแวน่ขยาย 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่4.1   
เร่ือง ลกัษณะของขนราก 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ตารางบันทกึผลการท ากจิกรรม 

รูปร่างลักษณะของขนรากที่สังเกตได้ 

ด้วยตาเปล่า ด้วยแว่นขยาย 

 
 
 
 

 

 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 1.  ขนรากมีลกัษณะอย่างไร          
 2. ขนรากมีประโยชน์ต่อพชืหรือไม่ อย่างไร        
 3. ถ้าต้นไม้ไม่มีขนราก  ผลจะเป็นอย่างไร        
              

 4. นักเรียนถอนต้นไม้จากพืน้ดิน แล้วมาตรวจด้วยแว่นขยายจะพบขนรากหรือไม่ อย่างไร  
              
 5. หน้าที่ของราก คือ ยึดล าต้น และดูดน ้า ดูดแร่ธาตุ นักเรียนทราบหน้าทีอ่ื่นๆ อีกหรือไม่ อย่างไร  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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กจิกรรมที ่4.2 
เร่ือง     การล าเลยีงน า้ของพืช 

 
สาระส าคัญ 
  น ้ามีความจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง พืชจึงตอ้งล าเลียงน ้าและธาตุอาหารจากบริเวณรากไป
ยงัใบและเน้ือเยือ่อ่ืนๆ ท่ีมีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง นอกจากนั้นพืชยงัตอ้งล าเลียงอาหารจากบริเวณท่ีมีการ
สร้างอาหาร เช่น ใบ ไปยงัเน้ือเยือ่ต่างๆ เพื่อใหพ้ืชสามารถใชพ้ลงังานจากอาหารส าหรับการเจริญเติบโต การ
สืบพนัธ์ุ การเคล่ือนไหว และกิจกรรมอ่ืนๆ ในการด ารงชีวิต  
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมให้นกัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. เตรียมสไลดเ์น้ือเยื่อพืชเพื่อศึกษาโครงสร้างในการล าเลียงน ้าของพืช 
2. ระบุโครงสร้างของพืชท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้า 
3. อธิบายกระบวนการล าเลียงน ้ าในพืช 

เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. ตน้กระสัง , ตน้เทียน 
2. สีผสมอาหาร 
3. บิกเกอร์ 250 cm3 หรือขวดปากกวา้ง 
4. ใบมีดโกน 
5. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด ์
6. กลอ้งจุลทรรศน์ 
7. หลอดหยด 
8. น ้ากลัน่ 

2 ตน้ 
5 cm3 
2 ใบ 
1 ใบ 
1 ชุด 
1 ตวั 
1 อนั 
20 cm3 

 
 
 

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่เน้ือเยือ่ท่ีใชใ้นการ
ล าเลียงน ้าและแร่ธาตุมีลกัษณะอยา่งไร 
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

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

วธีิท า 
1. ใส่น ้าลงในขวดปากกวา้งหรือบีกเกอร์ขนาด 250 cm3 2 ใบ      ใบละประมาณ ¾ ของภาชนะ หยดน ้าสี

ผสมอาหารสีแดงหรือสีน ้าเงิน 20 หยดลงในบิกเกอร์ใบหน่ึง แลว้คนใหเ้ขา้กนั 
2. น าพืชท่ีมีล าตน้ใสและมีรากติดอยูม่า 2 ตน้ เช่น ตน้กระสังหรือตน้เทียน สังเกตและบนัทึกลกัษณะราก ล า

ตน้ และใบ 
3. แช่พืชจากขอ้ 2 ลงในภาชนะท่ีบรรจุน ้าธรรมดาและน ้าสี อยา่งละ 1 ตน้ ตั้งไว ้1 คืน หรือตั้งไวก้ลางแดด 

 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ
ด ารงชีวติ. : 53 

 
 

ภาพ 4.2   ตน้กระสังในน ้าสี 
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4. น าพืชข้ึนจากน ้า สังเกตและบนัทึกการเปล่ียนแปลงของพืชแต่ละตน้ จากนั้นใชมี้ดตดัแบ่งล าตน้ออกเป็น 2 
ท่อน ท่อนหน่ึงตดัตามแนวยาวของล าตน้ ใชแ้วน่ขยายส่องดูบริเวณท่ีติดสี แลว้บนัทึกผลการสังเกต ส่วน
อีกท่อนหน่ึงตดัตามขวางให้บางท่ีสุด แลว้วางลงบนหยดน ้าบนสไลดปิ์ดดว้ยกระจกปิดสไลด ์น าไปส่องดู
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า สังเกตส่วนท่ีติดสี และบนัทึกผล 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่4.2   
เร่ือง การล าเลียงน ้าของพืช 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ผลของกจิกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
             
             
             
             
              

ภาพแสดงส่วนทีต่ิดสีของล าต้น (ภาพตัดตามยาว และภาพตัดตามขวาง)  
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. จากภาพ ลกัษณะและจ านวนของขนราก  มีความเหมาะสมกบัการดูดน า้ในดินอย่างไร 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ
ด ารงชีวติ. : 52 
 

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

2. น า้สีมีล าดับการเคลือ่นทีจ่ากบริเวณใดไปยงับริเวณใดของพืช 
………………………………………………………………………………………… 

3. ส่วนทีต่ิดสีพบอยู่บริเวณใด  และส่วนน้ันน่าจะท าหน้าทีใ่ด 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนจะน าความเข้าใจเกีย่วกบัการล าเลยีงน า้ของพชืทีไ่ด้เรียนรู้จากกจิกรรมนีไ้ปใช้  
ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 

ภาพ 4.3   แสดงขนรากของเมล็ดขา้วโพดท่ีก าลงังอก 
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ใบความรู้ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 4 

โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลียงในพืช 
 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่4 
โครงสร้างและการท างานของระบบล าเลยีงในพชื 

 
พืชมีระบบล าเลียงเพื่อใชล้  าเลียงน ้า แร่ธาตุต่างๆ จากดินไปสู่ส่วนต่างๆ ของ

พืช โดยการล าเลียงน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการคายน ้าของพืช เม่ือพืชไดรั้บน ้าและแร่ธาตุ
ต่างๆ แลว้จะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสร้างอาหารและใชใ้นกระบวนการอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติและเม่ือพืชสร้างอาหารแลว้ ก็จะล าเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ 
ของพืชเช่นกนั 

1. การล าเลยีงน า้และแร่ธาตุของพชื 
พชืมีเนือ้เยือ่ล าเลยีงอยู่ 2 กลุ่ม คือ  
- ไซเลม (Xylem) เป็นเน้ือเยื่อล าเลียงน ้าและแร่ธาตุ  

พบทั้งในราก ล าตน้ ก่ิง ใบ อยา่งต่อเน่ืองกนั 
- โฟลเอม (Phloem) เป็นเน้ือเยื่อล าเลียงอาหาร 

พืชใบเล้ียงคู่ เช่น มะม่วง ส้ม มงัคุด ถัว่ ท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารจะเรียงตวัเป็นวงรอบล าตน้ 
โดยท่อล าเลียงน ้าหรือไซเลมจะอยูท่ี่เน้ือไม ้ ส่วนท่อล าเลียงอาหารหรือโฟลเอม็จะอยูท่ี่เปลือกไม ้

พืชใบเล้ียงเด่ียวเช่น  ขา้วโพด  ปาลม์  หมาก  ล าตน้ของพืชพวกน้ีจะมีท่อล าเลียงน ้า  และท่อล าเลียงอาหาร
กระจายอยูท่ ัว่ล  าตน้  

 
 

 

 ไซเลม น าน า้และแร่ธาตุ
จากรากขึน้ไปตามล าต้นไป
ยงัใบ 

 น า้ในดนิผ่านเข้าสู่ขนราก 

(รากขนอ่อน) ด้วย
กระบวนการออสโมซิส 

 ภาพ 4.4   หลอดไซเลมจากกลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ภาพ 4.5   ภาพขยายของหลอดโฟลเอม 
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ภาพ 4.4   หลอดไซเลมจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 214   
ภาพ 4.5   ภาพขยายของหลอดโฟลเอม 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 214 
ภาพ 4.6   ล าตน้ของพืชใบเล้ียงคู่จะมีท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารเรียงเป็นวงอยูร่อบล าตน้ 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช่วงช้ันที่ 3. : 28 
ภาพ 4.7   ล  าตน้ของพืชใบเล้ียงเด่ียวจะมีท่อล าเลียงน ้าและท่อล าเลียงอาหารกระจดักระจายอยูท่ ัว่ล  าตน้ 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช่วงช้ันที่ 3. : 26 

 
โครงสร้างของราก และกระบวนการในการล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ 

1. ขนราก (Root Hair) อยูเ่หนือปลายรากเล็กนอ้ย มีลกัษณะเป็นขนเส้นเล็กเป็นฝอยจ านวนมาก เป็น
โครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงมาจากเซลลผ์วินอกสุดของราก โดยผนงัเซลลข์องแต่ละเซลลจ์ะยดืยาว
ออกไป การท่ีขนรากมีจ านวนมากก็เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการสัมผสัน ้าและแร่ธาตุในดินไดม้ากข้ึน ช่วย
ใหก้ารดูดน ้าและแร่ธาตุต่างๆ เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ขนรากเป็นส่วนหน่ึงของเซลล์เอพเิดอร์มิส (Epidermis) 

 
 
 

 

ภาพ 4.6   ล าตน้ของพืชใบเล้ียงคู่จะมีท่อล าเลียง
น ้าและท่อล าเลียงอาหารเรียงเป็นวงอยูร่อบล าตน้ 

ภาพ 4.7   ล าตน้ของพืชใบเล้ียงเด่ียวจะมีท่อล าเลียง
น ้าและท่อล าเลียงอาหารกระจดักระจายอยูท่ ัว่ล  าตน้ 
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ภาพ 4.8   ภายในราก 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 209   
ภาพ 4.9   ช้ินเน้ือเยือ่บางๆ ตดัผา่นรากอ่อน สงัเกตดูขนรากจ านวนมาก 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 209   
 

 

 
 
 

ท่ีมา : ยพุา   วรยศ  และคณะ.  (2547).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ม. 1 ช่วงช้ันที่ 3. : 46 

 

ภาพ 4.8   ภายในราก ภาพ 4.9   ช้ินเน้ือเยือ่บางๆ ตดัผา่นรากอ่อน 
สังเกตดูขนรากจ านวนมาก 

ภาพ 4.10   ภายในล าตน้ 

ขนราก ดูดน ้า    
และแร่ธาตุ 
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2. กระบวนการล าเลียงน า้และแร่ธาตุ 
 การล าเลยีงน า้ น ้าจากดินจะมีการแพร่เขา้สู่เซลลข์องรากพืชทางขนราก (รากขนอ่อน) โดย 

กระบวนการออสโมซิส (Osmosis) อยา่งต่อเน่ือง ผลจากการคายน ้าของพืชท าใหเ้กิดแรงดึงจากการคายน ้า ดงันั้นถา้
พืชมีการคายน ้ามาก การออสโมซิสของน ้าเขา้สู่เซลลร์ากก็เกิดข้ึนมากและรวดเร็ว 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการ
ด ารงชีวิต. : 58 

 
 การล าเลยีงเกลอืแร่ เกลือแร่จากดินจะผา่นเขา้สู่เซลลข์องรากพืช โดยอาศยักระบวนการแพร่ 

ของสาร (Diffusion) และ การขนส่งทีต้่องใช้พลงังาน (Active transport) ผา่นทางท่อไซเลมเช่นเดียวกบัน ้า การ
คายน ้าของพืชจะช่วยใหเ้กลือแร่แพร่เขา้สู่รากไดม้ากข้ึน 

หมายเหตุ การขนส่งทีต้่องใช้พลงังาน (Active transport) หมายถึง การเคล่ือนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมี 
ความเขม้ขน้ของสารต ่าไปยงับริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารสูง โดยอาศยัพลงังานจากกระบวนการเมแทบอลิซึม 
(metabolism) ภายในเซลลเ์ขา้ช่วย (พลงังานจากการหายใจ)                                                                                                                                                                                                  

3. ท่อล าเลยีงน า้ในราก ล าต้น กิ่งและใบ ไดแ้ก่ ไซเลม (Xylem) เม่ือขนรากดูดน ้าและแร่ธาตุเขา้ 
สู่รากแลว้ จะถูกส่งผา่นไปยงัเซลลช์ั้นต่างๆ ของรากจนเขา้สู่เซลลข์องท่อล าเลียงน ้า คือ ไซเลม (Xylem) ในราก 
และล าเลียงข้ึนไปทางท่อไซเลมของล าตน้ ก่ิงและใบ โดยมีทิศทางการล าเลียงข้ึนเท่านั้น () การล าเลียงจะเกิดได้
ดีในเวลากลางวนั ขณะท่ีมีการสังเคราะห์ดว้ยแสงและการคายน ้าของพืช 

4. กลไกการล าเลยีงน า้และแร่ธาตุ 
หลงัจากท่ีน ้าและแร่ธาตุเขา้สู่ท่อล าเลียงน ้าโดยกระบวนการออสโมซิส การแพร่ และ                 

Active transport โดยน ้าและแร่ธาตุท่ีรากพืชดูดเขา้มาทางขนรากและเคล่ือนท่ีตามแนวรัศมีของรากเขา้สู่เซลลข์อง
ท่อไซเลม จะมีการล าเลียงต่อข้ึนไปยงัล าตน้ ใบ ยอด และส่วนอ่ืนๆ ของพืชต่อไป โดยน ้าจะถูกล าเลียงข้ึนสู่ล าตน้
และใบซ่ึงอยูใ่นท่ีสูงๆ ได ้โดยอาศยักลไก 3 ประการ คือ  
 
 

ภาพ 4.11   น ้าออสโมซิสจากเซลลสู่์เซลล ์
     ไปยงัเน้ือเยื่อล าเลียงน ้าบริเวณราก 
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1. แรงดันราก (Root Pressure) เกิดข้ึนเน่ืองจากในท่อไซเลมของราก มีความเขม้ขน้ของ 
สารละลายแร่ธาตุสูงกวา่ในดิน น ้าจึงออสโมซิสจากดินเขา้สู่ท่อไซเลม เม่ือปริมาณของเหลวในท่อไซเลมมีมากข้ึน
จึงเกิดแรงดนัดนัใหน้ ้าและแร่ธาตุเคล่ือนท่ีจากรากไปยงัส่วนต่างๆ ของพืชได ้แต่แรงดนัน้ีมีค่าไม่มากนกั 
โดยทัว่ไปแลว้มกัจะมีแรงดนัไม่เกิน 2 บรรยากาศ ดงันั้นพืชท่ีมีล าตน้สูงใหญ่ จึงตอ้งอาศยักลไกอ่ืนๆ ดว้ย จึงจะ
สามารถล าเลียงน ้าและแร่ธาตุข้ึนสู่ปลายยอดได ้

2. แคลพลิลารีแอกช่ัน (Capillary Action) เกิดแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของน ้ากบัผนงั 
ของท่อล าเลียงน ้า ซ่ึงเรียกวา่ แรงแอดฮีช่ัน (Adhesion) ท าใหส้ารละลายในท่อล าเลียงน ้าเคล่ือนท่ีข้ึนสู่ท่ีสูงได ้   
การท่ีท่อล าเลียงน ้าเป็นท่อท่ีมีขนาดเล็กมากและเซลลซ่ึ์งเป็นท่อล าเลียงนั้นต่อกนัไม่เป็นเส้นตรง คือบางส่วนอาจ
เหล่ือมล ้ากนับา้ง จึงเป็นการช่วยเพิ่มแรงดนัใหส้ารละลายล าเลียงข้ึนไปไดดี้ข้ึน 

3. แรงดึงเน่ืองจากการคายน า้ (Transpiration Pull) เกิดจากการท่ีพืชมีการคายน ้าแลว้ 
ท าใหเ้กิดแรงดึงข้ึน โดยเม่ือพืชมีการสูญเสียน ้า โมเลกุลของน ้าภายในท่อไซเลมท่ีอยูชิ่ดกนัจะถูกดึงเขา้มาแทนท่ี 
โดยอาศยัแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของน ้าดว้ยกนัเอง ท่ีเรียกวา่ แรงโคฮีช่ัน (Cohesion) ท าใหเ้กิดแรงดึงใหน้ ้า
เคล่ือนท่ีไปตามท่อไซเลมและล าเลียงไปยงัส่วนต่างๆ ของพืชได ้

 

2. การล าเลยีงอาหารของพชื 

  
 

 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 208   

 

ภาพ 4.12   ทิศทางการล าเลียงน ้าและอาหารของพืชใบเล้ียงคู่ 
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1. อาหารท่ีพืชสร้างข้ึนจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ผลผลิตท่ีละลายน ้าได ้คือ น า้ตาล กรดอะมิโน  

และกรดไขมัน สารละลายเหล่าน้ีจะถูกล าเลียงไปยงัทุกส่วนของพืชโดยกลุ่มเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีล าเลียง
อาหารโดยเฉพาะ เรียกวา่ โฟลเอม (Phloem) หรือ ท่อล าเลยีงอาหาร โฟลเอมเป็นเน้ือเยือ่ท่ีมีชีวติ  
โฟลเอมขนสารละลายอาหารจากใบไปยงัทุกส่วนของพืช และขนส่งฮอร์โมนไปทัว่ตน้พืชดว้ย 

 
 
 

 
ภาพ 4.13   ท่อล าเลียงของล าตน้พืชใบเล้ียงคู่ 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช่วงช้ันที่ 3. : 23 
ภาพ 4.14   ท่อล าเลียงของรากพืชใบเล้ียงคู่ 
ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
ช่วงช้ันที่ 3. : 24 

 
2. การล าเลียงอาหารจะล าเลียงจากใบไปยงัส่วนต่างๆ ของพืชท่ีตอ้งการใชอ้าหาร หรือเพื่อน าไปเก็บสะสม

ยงัแหล่งสะสมอาหาร เช่น ราก ล าตน้ และหวั โดยอาหารจะแพร่ออกจากท่อล าเลียงอาหารไปยงัเซลล์
ต่างๆ โดยตรง 

3. ทิศทางการล าเลียงอาหารในท่อโฟลเอมมีทั้งข้ึนและลง () แต่อตัราการล าเลียงอาหารในท่อโฟลเอมจะ
ชา้กวา่การล าเลียงน ้าและแร่ธาตุในท่อไซเลม  บริเวณรอบล าตน้จะมีอาหารไหลลงมาเสมอ ดงันั้นถา้เราตดั
ท่อล าเลียงอาหารของพืชโดยลอกเปลือกนอกของตน้ไมอ้อกจนรอบล าตน้ ในไม่ชา้จะพบวา่บริเวณเหนือ
รอยท่ีลอกเปลือกออกจะมีขนาดใหญ่กวา่ดา้นล่าง ทั้งน้ีเป็นเพราะอาหารท่ีถูกล าเลียงลงมาจากใบ            
ไม่สามารถผา่นต่อลงไปได ้จึงสะสมอยูบ่ริเวณปลายสุดของท่อล าเลียงอาหาร การท าเช่นน้ีจะท าใหพ้ืช
เจริญเติบโตชา้เพราะรากขาดอาหาร เม่ือพืชสร้างอาหารไดม้าก พืชก็จะล าเลียงอาหารไปเก็บไวใ้นส่วน
ต่างๆ ของพืช ส่วนของพืชซ่ึงเป็นท่ีสะสมอาหารและเห็นไดช้ดัเจน เช่น ผล เมล็ด รากและล าตน้  

 
 
 

 

ภาพ 4.13   ท่อล าเลียงของล าตน้พืชใบเล้ียงคู่ ภาพ 4.14   ท่อล าเลียงของรากพืชใบเล้ียงคู ่
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4. น า้ตาลในพชืจะมีกระบวนการเปลีย่นแปลง 2 ส่วน คือ 

1. เกิดกระบวนการทางเคมี เม่ือพืชเกิดการหายใจ อาหารส่วนหน่ึงจะรวมกบัก๊าซออกซิเจนท าใหเ้กิด 
พลงังานและคาย CO2  กบัไอน ้าออกมา ซ่ึงพลงังานจะถูกน าไปใชใ้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีวิตของพืช เช่น การเจริญเติบโต การสร้างใบ ดอก ผล 
สมการการใช้อาหารของพชืหรือกระบวนการหายใจของพชื คือ  

 
 
2. ใชส้ร้างเซลล ์ท าใหเ้กิดการเจริญเติบโต 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น า้ตาลกลูโคส + แก๊สออกซิเจน   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น า้ + พลงังาน 


