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โรงเรยีน ไม�ใช� โรงสอน ไม�ใช� โรงท�องจาํ 
เราจะทําอย�างไรให� โรงเรยีนจะเป�นท่ีท่ีเด็กๆ ได�เรยีนรู�อย�างแท�จรงิ

รศ. ดร. วรรณพงษ  เตรียมโพธ์ิ
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
อดีตผูอํานวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผูเรียนในยุคปจจุบันและอนาคต ตองสามารถเรียนรูกระบวนการสรางองคความรูไดดวยตนเอง

(Constructionism & Constructivism)   ผานการลงมือทํา (Hand-on activity & Learning by doing)

ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทําใหผูเรียนไดคิดสืบเสาะ  ��������������������������������������  �������������������
��������������������������� ������ ������������������� ����������������������������
 ในปจจุบันครูผูสอนไมควรสอนโดยใช กระบวนการสอนหนากระดานหรือทองจํา  เพราะผูเรียน

สามารถแสวงหาความรูไดเองผานการเรียนรูรวมกันจากกิจกรรมและเคร่ืองมือทางเทคโนโลยียุคใหม

การสอนใหผูเรียน �������������������������������������������������  สะเต็มศึกษาจะสามารถชวย

ใหผูเรียนรูจักเรียนรูเพ่ือตอบโจทยการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริงได ผูเรียนจะไดสนุกกับการเรียนรู

โดยการสรางและประดิษฐช้ินงาน ท่ีมีครูผูสอนเปนผูเสนอแนะ ผูชวยอํานวยความ

สะดวกและคอยประเมินผลการเรียนรู บรรยากาศแหงการเรียนรูจะเปล่ียนไป 

สนุกมากข้ึน เรียนรูไดเร็วข้ึน เขาใจงายข้ึน เกิดผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน เปนการ

ตอบโจทยผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนใหผูเรียนรูจัก ทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรม คือรูวิธีการแสวงหาความรูไดอยางเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ รูจักวิเคราะหและประเมินผล

ขอมูลแลวนําความรูน้ันมาแกปญหาและคิดสรางสรรคตอยอด

(Critical Thinking & Problem Solving)  โดยทํางานรวมกัน

เปนทีมท่ีผูเรียนจะไดฝกการใชทักษะชีวิต (Life Skills)

โดยสรุป  STEM+A ของเราในฐานะครูผูสอน คือ

การเปล่ียนแปลงกระบวนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร

ท่ีจะทําใหผูเรียน 

1. ฝกการแสวงหาความรู ผานกิจกรรมสํารวจและทดลอง

 ดวยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี)

2. ฝกคิดเชิงตรรกะ วิเคราะห แกไขปญหา ผานกิจกรรม STEM Challenge (คณิตศาสตร) 

3. ฝกการลงมือทํา ออกแบบ ทดสอบ ประดิษฐสรางสรรคช้ินงาน ผานกิจกรรม เพ่ือสรางนวัตกรรม

 (วิศวกรรมศาสตร)

4. ฝกการเช่ือมสมองท้ังสองดาน การคิดแบบองครวมและการคิดนอกกรอบ โดยใชศิลปะผสมผสานกับ

 นวัตกรรม (ศิลปะ)

      จนกลายเปนทักษะท่ีสําคัญติดตัวผูเรียนตอไปในอนาคต

Primary 2

STEM+A คืออะไร

สะเต็มศึกษาเปนแนวทางจัดการเรียนรูที่เนนการบูรณาการของ

วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร, คณิตศาสตร และศิลปะ

เนนการยึดโยงการเรียนรูกับเหตุการณท่ีพบจริง  เพ่ือการนําความรูไป

แกปญหาและสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ  ท้ังในและนอกหองเรียน  สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู  ทักษะ

ชีวิต ความคิดสรางสรรคและสามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรม  สะเต็มศึกษา

มีจุดเดน  คือ  การผนวกกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับการเรียนรู 

เพ่ือตอบสนองความตองการหรือแกปญหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน

ภายใตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

STEM+A จําเป�นอย�างไร

สะเต็มศึกษา อาจถูกพิจารณาวาเปนการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการเรียนรูเพื่อตอบโจทยผูเรียนในศตวรรษที่ 21

และตอบโจทยประเทศที่ตองการนักคิด  นักประดิษฐ

นักสรางนวัตกรรม การสรางนักคิดในเด็ก Generation Z น้ี

ครูผูสอนจะตองเขาใจความตองการของผูเรียน และสภาพ

แวดลอมท่ีเปล่ียนไปของโลกในยุคปจจุบัน  เพ่ือใหเขากับเปาหมาย

ในการสรางผูเรียน  และตอบโจทยอนาคตของประเทศและโลก

ใหเด็กไทยและประเทศไทยไดเติบโตตอไปในอนาคตไดอยางเขมแข็ง

และสูกับสังคมโลกได
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08

09
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กิจกรรมนําความรู เขาสูการทดลองที่สนุกและสราง
แรงบันดาลใจใหกับผูเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได

Science WOW

กิจกรรมคิดวิเคราะหทาทายความสามารถและการ
ทํางานรวมกันเปนทีม เนนสงเสริมทักษะการแกไข
ปญหาเชิงคณิตศาสตรและงานประดิษฐ

STEM+A Challenge

กิจกรรมบูรณาการความรูเขากับวิชาตางๆ เชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร, ศิลปะ

Intergrated Activity

Pretest & Posttest

กิจกรรม คนหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรู
ที่นาสนใจและเชื่อถือได และเหมาะสมกับวัย

Additional Internet Link

กจิกรรม ทดสอบกอนและหลงัเรยีน (Pretest-Posttest) 

โดยเนนโจทยปญหา

รายละเอียดของหนังสือ

01

02

03

04

05

หนาวิเคราะหสาระ วิชาวิทยาศาสตร , เทคโนโลยี
สารสนเทศ , คณิตศาสตร , ทัศนศิลป และกิจกรรมที่ผู
เรียนจะไดลงมือทําทั้งหมด พรอมเลขหนาประกอบ

STEM+A Integration

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนดวยการใชการตูนลิปดาและ
โพลา ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration & Engagement)

Project Based Learning

Exploring Activity

กิจกรรมการประดิษฐโดยมีกระบวนการตามหลักวิศวกรรม
(Indentify Problem - Ask- Plan-Design-Building-Testing-
Evaluation-Refl ection - Presentation - Career Link)

DIY (Engineering Design Process) 

กิจกรรมสํารวจ แบบ 5Es (Inquiry-Based Learning)

Inspiration & Engagement - Problem & Question - Defi nition - 

Observing & Data collection - Classifying - Conclusion

Experiment Activity
กิจกรรมทดลอง แบบ 5Es (Inquiry-Based Learning)

Inspiration & Engagement - Problem & Question - Hypothesis 

- Data collection - Analysis & Discussion - Conclusion
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หนวยการเรียนรูที่ 4  เรื่อง สมบัติของวัสดุ    126
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

ว 3.1.1 ระบุชนดิและเปรยีบเทยีบสมบัตขิองวสัดทุีน่าํมาทาํของเลนของใช
 ในชวีติประจาํวนั
ว 3.1.2 เลอืกใชวสัดแุละสิง่ของตางๆ ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรในการสบืเสาะ
 หาความรูและแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 5  เรื่อง แมเหล็กและแรงไฟฟา  156
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 

ว 4.1.1 ทดลองและอธบิายแรงทีเ่กิดจากแมเหลก็
ว 4.1.2 อธบิายการนาํนาํแมเหลก็มาใชประโยชน
ว 4.1.3 ทดลองและอธบิายแรงไฟฟา ท่ีเกิดจากการถวูตัถบุางชนดิ
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรในการสบืเสาะ
 หาความรูและแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 6  เรื่อง พลังงานไฟฟา    198
สาระที่ 5 พลังงาน

ว. 5.1.1 ทดลองและอธบิายไดวาไฟฟาเปนพลงังาน
ว. 5.1.2 สาํรวจและยกตวัอยางเครือ่งใชไฟฟาในบานทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟา 
 เปนพลงังานอืน่ได 
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรในการสบืเสาะ
 หาความรูและแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 7  เรื่อง สมบัติของดิน    228
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว 6.1.1 สาํรวจ และจาํแนกประเภทของดนิโดยใชสมบัตทิางกายภาพเปนเกณฎและ
 นาํความรูไปใชประโยชน
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรในการสบืเสาะ

 หาความรูและแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 8  เรื่อง ความสําคัญของดวงอาทิตย    260
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ

ว 7.1.1 สบืคนและอภปิรายความสาํคัญของดวงอาทติย
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรในการสบืเสาะ
 หาความรูและแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 10
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
ว 1.1.1 ทดลองอธิบาย นํา้ แสงเปนปจจัยทีจํ่าเปนตอการดํารงชวีติของพืช
ว 1.1.2 อธบิายอาหาร นํา้ อากาศ เปนปจจัยทีจํ่าเปนตอการดํารงชวีติ
 และการเจรญิเติบโตของพืชและสัตว
ว 1.2.1 อธบิายประโยชนของพืชและสัตวในทองถิน่ การถายทอด ลักษณะทางพันธกุรรม
 และนาํความรูไปใชประโยชน      
ว 1.1.3 สาํรวจพชืและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง อณุหภมู ิและการสัมผัส 
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
 และแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 2  เรื่อง การดํารงชีวิตของสัตว 52
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

ว 1.1.2 อธบิายอาหาร นํา้ อากาศ เปนปจจัยทีจํ่าเปนตอการดํารงชวีติ
 และการเจรญิเติบโตของพืชและสัตว
ว 1.2.1 อธบิายประโยชนของพืชและสัตวในทองถิน่
 การถายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมและนาํความรูไปใชประโยชน      
ว 1.1.3 สาํรวจพชืและสัตวสามารถตอบสนองตอแสง อณุหภมู ิและการสัมผัส 
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
 และแกไขปญหา

หนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง การดํารงชีวิตของคน 96 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

ว 1.1.4 ทดลองและอธบิายรางกายของมนษุยสามารถตอบสนองตอแสงอณุหภมิู 
 และการสมัผัส 
ว 1.1.5 อธบิายปจจัยทีจํ่าเปนตอการดํารงชวีติและการเจริญเติบโตของมนษุย
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและจิตวทิยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
 และแกไขปญหาIM
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...ไมมีอะไรอัศจรรยเกินไปที่จะเปนจริง
หากมันยังอยูภายใตกฎธรรมชาติ... 

-- ไมเคิล ฟาราเดย

1. water = นํ้า
2. air = อากาศ
3. light = แสง
4. growth factors = ปจจัยการเจริญเติบโต
5. basic needs to survive = ปจจัยการดาํรงชีวิต

6. nutrients   = สารอาหาร
7. photosynthesis = สังเคราะหแสง
8. response   = การตอบสนองตอสิ่งเรา
9. external stimulus = สิ่งเราภายนอก 
10. seed    = เมล็ดพันธุพืช

ธาตุอาหาร

ดิน

อากาศนํ้า

แสง

ลักษณะ
ของเมล็ดพืช

การตอบสนอง
ตอส่ิงเราของ

พืช

การดูแลพืช

ประโยชน
ของพืช การตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนอง

ตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของตอส่ิงเราของ

การปรับตัว
ของพืช

l k

l cc

l k

c c

ll

l cl c

l k

l ccl ccl c

l

l c

พืช

ปจจัย
ในการดํารงชีวิตและ
เจริญเติบโตของพืช

Keywords

MindMap 

แผนผังสาระการเรียนรู

ว 1.1.1 ทดลองอธิบาย นํ้า แสง เปนปจจัยท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืช

ว 1.1.2  อธิบายอาหาร นํ้า อากาศ เปนปจจัยที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว

ว 1.1.3  สํารวจพืชและสัตว สามารถตอบสนองตอแสง 
อุณหภูมิ และการสัมผัส 

ว 1.2.1  อธิบายประโยชนของพืชและสัตวในทองถิ่น
ว 8.1.1-7 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยา 

ศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและแกไขปญหา

ศึกษาปจจัยในการดํารงชีวิต ปจจัยในการเจริญเติบโต
ของพืช และสิ่งเราของพืช รวมท้ังทําความรูจักพืชใน
ทองถิ่นผานกิจกรรมบูรณาการ

หนวยที่ 1 การดํารงชีวิตของพืช
สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต

Nothing is too wonderful
to be true if it be consistent

with the laws of nature.
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วาพืชแตละชนิดตอบสนองตอสิ่งเรานี้อยางไร
ไดสรางงานเก่ียวกับกระถางตนไม และนําพืชใน
ทองถิ่นมาใชประโยชน โดยการสรางนวัตกรรม
ตางๆ รวมถึงการคิดวิเคราะหดวยกิจกรรม 
STEM Challenge กลองเดินตามแสง

กระบวนการทางวิศวกรรม 
Engineering Design Process

Indentify Problem - Ask - Plan-

Design-Building-Testing-Evaluation-

Refl ection - Presentation

Career Link

STEM Challenge
กลองเดินตามแสง

ประดิษฐ DIY
ประโยชนของพืช

กระบวนการทางคณิตศาสตร
ค 1.1.1, ค 1.1.2, ค 1.2.2,
ค 2.1.1, ค 2.1.2, ค 3.1.1,

ค 6.1
1. เขียน-นับ ตัวเลขอารบิก

2. เปรียบเทียบขนาดของเมล็ด
3. วิเคราะหโจทยปญหาบวกลบคูณหาร

4. วัดขนาดของเมล็ด และลําตน
เปรียบเทียบความสูงของพืช 
5. จําแนกรูปทรงเรขาคณิต

6. ทักษะการแกไขปญหา (คณิตศาสตร)

กระบวนการทางทัศนศิลป
ศ 1.1.1, ศ 1.1.2, ศ 1.1.3, 

ศ 1.1.4, ศ 1.1.6

1. อภิปรายเก่ียวกับรูปรางลักษณะ
ทางกายภาพของพืช
2. ระบุรูปรางตนไม

3. สรางงานกระถางตนไม
4. ทักษะการใชอุปกรณประดิษฐ
5. การใชสีวาดกลองเดินตามแสง

6. ระบายสีตามความรูสึก

36

ประดิษฐ DIY 
ประโยชนจากพืช

STEM Challenge  
กลองเดินตามแสง

Science WOW
กระถางตนไม

40

42

13

20

หนวยที่ 1 
การดํารงชีวิตของพืช

ในหนวยนี้นักเรียนจะได ทดลองปจจัยในการ
ดํารงชีวิตและเจริญเติบโตของพืช ซึ่งไดแก 
แสง นํ้า อากาศ และอาหาร รูจักสิ่งเราของ
พืช ซึ่งไดแก แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส

ง 3.1.1 บอกประโยชนของขอมูลและ
รวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตางๆ

ที่เชื่อถือได
ง 3.1.2 ประโยชนและรักษาแหลงขอมูล

ง 3.1.3 บอกชื่อและหนาที่อุปกรณพื้นฐาน
ที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร

ว 1.1.1 ทดลองอธิบายนํ้าแสงเปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช 

ว 1.1.2 อธิบายอาหาร นํ้าอากาศ เปนปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต

และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว

ว 1.1.3 สํารวจพืชสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ และการสัมผัส

ว 1.2.1 อธิบายประโยชนของพืชในทองถิ่น

1. สํารวจเมล็ดและทดลองปลูกพืช
2. ทดลองปจจัยในการดํารงชีวิตและเจริญเติบโตของพืช

3. ทดลองการตอบสนองตอสิ่งเราของพืช
4. Science WOW กระถางตนไมแสนสวย

คนหาขอมูลปจจัยในการดํารงชีวิต

และเจริญเติบโตและประโยชนของพืช 

การใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีและใช

โปรแกรมเพื่อนําเสนอและเก็บรักษา

สํารวจเมล็ดพืชสํารวจเมล็ดพืชสํารวจเมล็ดพืช
ทดลองปลูกพืชทดลองปลูกพืชทดลองปลูกพืช

ทดลองปจจัยในการดํารงชีวิต
และการเจริญเติบโต

ทดลองการตอบ
สนองตอสิ่งเรา

สํารวจเมล็ดพืชสํารวจเมล็ดพืชสํารวจเมล็ดพืช
ทดลองปลูกพืชทดลองปลูกพืชทดลองปลูกพืช

ทดลองการตอบ
สนองตอสิ่งเรา

20

ทดลองปจจัยในการดํารงชีวิต

ประโยชนจากพืช

42

วาพืชแตละชนิดตอบสนองตอสิ่งเรานี้อยางไร
40

36

16

30

12

Primary 2
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Primary 2

หนวยที่ 1 การดํารงชีวิตของพืช
ตอนที่ 1 ใหวาดรูป พรอมบอกปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

ตอนที่ 2    จากรูปใหบอกวาสิ่งเราของพืชนี้คืออะไร พรอมยกตัวอยางพืชที่มี
             การตอบสนองตอสิ่งเรานั้น

สิ่งเราคือ ................................................................

ยกตัวอยางพืช..........................................................

สิ่งเราคือ .................................................................

ยกตัวอยางพืช..........................................................

สิ่งเราคือ .................................................................

ยกตัวอยางพืช..........................................................

พืชตองการแสงเปนปจจัยในการดํารง

ชีวิต ถาไมมีแสงอาทิตย เราสามารถ

ใชแสงอยางอื่นทดแทนไดหรือไม

PBL : ตอน...ดอกทานตะวันเคลื่อนที่เองได

เชานี้ ....ดอกทานตะวัน
ของเจตุกกี้สวยจัง

Í×èÁ....

ดอกไม หันตามแสง
ไดดวยหรือคะเนี่ย

มีคนมาแกลงดอกทานตะวัน
ของเจตุกกี้ครับ

นั่นสิ

à¢ŒÒã¨áÅŒÇ¤‹Ð

à»š¹áºº¹Õé ¹ÕèàÍ§

àÇÅÒ¼èÒ¹

ä».........ÇéÒÇ.....

เมื่อเชานี้....ดอกทานตะวัน
ไมไดหันทางทิศนี้นี่นา

จริงดวย

¨ÃÔ§à»ÅèÒ

ã¤Ã¹Ð.....

ดอกทานตะวัน จะหันตามแสง ของ
ดวงอาทิตย ก็ถูกตองแลวนี่นา

เราเรียกวา
“การตอบสนองตอสิ่งเรา”
ซึ่งไดแก แสง นํ้า ความชื้น 

อุณหภูมิ การสัมผัส

การตอบสนองของพืชแตละชนิดจะไมเหมือนกัน 
ดอกทานตะวันตอบสนองตอแสงดวยการ

หันตามแสง จะ

à é̈µØê¡¡Õé¤ÃÑº

¡ç»¡µỐ Õ¹Õé¹èÒ...

áÂèáÅéÇ...
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CLASIFICATION

1. LANDSCAPES
2. PROTRAITS 
3. UNKNOWNS

KEYWORD

นักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางอะไรบางระหวางเมล็ดพืชที่แชนํ้ากับเมล็ดพืช

ที่ไมไดแชนํ้า.......................................................................................................

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

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

Analysis & Discussion

1. ใหวาดรูปสิ่งที่คิดวา (ทํานายผล)
ดานในของเมล็ดวามีอะไร

3. ผาครึ่งเมล็ดและวาดรูป
ลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่
สังเกตไดจากการใชแวนขยาย
หรือกลองจุลทรรศนสองดู 

2. ใหสํารวจดานนอกของเมล็ดพืช พรอมทั้งอธิบาย หรือวาดภาพสิ่งที่สังเกต
เห็น วัดขนาดของเมล็ดกอนที่จะแชนํ้า และหลังที่จะแชนํ้าทิ้งไว 1 คืน

ขนาด....................................
เมล็ดที่ยังไมไดแชนํ้า

ขนาด....................................
เมล็ดที่แชนํ้าทิ้งไว 1 คืน

นักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางอะไรบางระหวางเมล็ดพืชที่แชนํ้ากับเมล็ดพืชนักเรียนสังเกตเห็นความแตกตางอะไรบางระหวางเมล็ดพืชที่แชนํ้ากับเมล็ดพืช

ที่ไมไดแชนํ้า.......................................................................................................

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

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

07

Data Collection

1. ใหวาดรูปสิ่งที่คิดวา 1. ใหวาดรูปสิ่งที่คิดวา (ทํานายผล)(ทํานายผล)
ดานในของเมล็ดวามีอะไรดานในของเมล็ดวามีอะไร

3. ผาครึ่งเมล็ดและวาดรูป3. ผาครึ่งเมล็ดและวาดรูป
ลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่ลักษณะภายในของเมล็ดพืชที่
สังเกตไดจากการใชแวนขยายสังเกตไดจากการใชแวนขยาย
หรือกลองจุลทรรศนสองดู หรือกลองจุลทรรศนสองดู 

2. ใหสํารวจดานนอกของเมล็ดพืช พรอมทั้งอธิบาย หรือวาดภาพสิ่งที่สังเกต2. ใหสํารวจดานนอกของเมล็ดพืช พรอมทั้งอธิบาย หรือวาดภาพสิ่งที่สังเกต
เห็น วัดขนาดของเมล็ดกอนที่จะแชนํ้า และหลังที่จะแชนํ้าทิ้งไว 1 คืนเห็น วัดขนาดของเมล็ดกอนที่จะแชนํ้า และหลังที่จะแชนํ้าทิ้งไว 1 คืน

ขนาด....................................ขนาด....................................
เมล็ดที่ยังไมไดแชนํ้าเมล็ดที่ยังไมไดแชนํ้า

ขนาด....................................ขนาด....................................
เมล็ดที่แชนํ้าทิ้งไว 1 คืนเมล็ดที่แชนํ้าทิ้งไว 1 คืน

Data CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData CollectionData Collection06

ชนิดของเมล็ดพืช........................

สํารวจเมล็ดพืช

ถ าเมล็ดสามารถเจริญเติบโต
กลายเปนตนพืชไดแลว ภายใน
ของเมล็ดมีอะไรบาง

วันหยุดนี้ลิปดาและโพลาอยากปลูกตนไมที่บาน แตไมรู
วาตองทําอยางไร จึงไปหาทานเคาท ทั้งสองไดรับคํา
แนะนําวา ตองเริ่มตนดวยการใชเมล็ดปลูกตนไม ลิปดา
จึงสงสัยวา เมล็ดคืออะไร หนาตาเปนอยางไร

เมล็ดพืช คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม
ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              
2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)

1. เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ขาว และ      
    ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย 
4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร

ว 1.1.1

ว 1.1.2

ค 2.1.1

ง 3.1.3

เมล็ดพืช
การเจริญเติบโต

ของพืช

Problem & Question

Hands-On & Activity03

วันหยุดนี้ลิปดาและโพลาอยากปลูกตนไมที่บาน แตไมรูวันหยุดนี้ลิปดาและโพลาอยากปลูกตนไมที่บาน แตไมรูวันหยุดนี้ลิปดาและโพลาอยากปลูกตนไมที่บาน แตไมรู
วาตองทําอยางไร จึงไปหาทานเคาท ทั้งสองไดรับคําวาตองทําอยางไร จึงไปหาทานเคาท ทั้งสองไดรับคําวาตองทําอยางไร จึงไปหาทานเคาท ทั้งสองไดรับคํา
แนะนําวา ตองเริ่มตนดวยการใชเมล็ดปลูกตนไม ลิปดาแนะนําวา ตองเริ่มตนดวยการใชเมล็ดปลูกตนไม ลิปดาแนะนําวา ตองเริ่มตนดวยการใชเมล็ดปลูกตนไม ลิปดา
จึงสงสัยวา เมล็ดคืออะไร หนาตาเปนอยางไรจึงสงสัยวา เมล็ดคืออะไร หนาตาเปนอยางไร

เมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมล็ดพืช คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม คือ สวนของรังไขของพืชที่เจริญเติบโตเต็ม
ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              ที่หลังการปฏิสนธิ ประกอบดวย 1. เปลือกหุมเมล็ด              
2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)2. อาหารสะสม (Endosperm)  3. ตนออน (Embryo)

1. เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ขาว และ      1. เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ขาว และ      1. เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ขาว และ      1. เมล็ดพืช (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ขาว และ      
    ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย     ทานตะวัน) 2. ภาชนะใสนํ้าแชเมล็ด  3. แวนขยาย 
4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร4. กลองจุลทรรศน   5. สมุดบันทึก   6. คอมพิวเตอร

01

04

05

02
120
min.

1. เลือกเมล็ดพืช 1 ชนิด มาเปนตัวอยางในการสํารวจ
2. นําเมล็ดพืชมาแชนํ้า เปนเวลา 1 วัน (หรือใหคุณครู
   เตรียมเมล็ดที่แชนํ้ามาแลวใหเลือก 5 ชนิด)
3. ผาเมล็ดออกเปน 2 ซีก ทั้งเมล็ดที่แชนํ้าและไมไดแช
   นํ้า จากนั้นสังเกตและวาดภาพลักษณะภายในเมล็ด
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วิธีทําการปฏิบัติ
1. ใหนําเมล็ดพืชไปแชนํ้า 1 คืน

2. นํากระดาษชําระใสไวในถุง พรอมเมล็ดที่แชนํ้าไว

3. สังเกตการเจริญเติบโตทุกๆ วัน ผานกลองจุลทรรศน
และวาดภาพการเปลี่ยนแปลงในแตละวันของเมล็ด

4. ในหนึ่งวันอยาลืมใหแสงและนํ้า ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 
ในการดํารงชีวิตของพืชอยางเพียงพอ

   

อุปกรณ

1. แวนขยาย
2. เมล็ดพืช เชน ถั่วลันเตา ทานตะวัน
3. กลองจุลทรรศนขยาย เพื่อถายภาพ
4. ถุงพลาสติก ขนาด 6X4 นิ้ว
5. กระดาษชําระ ยาว 12 นิ้ว

                         จากภาพเด็กๆ ลองชวยกันเรียงลําดับการเจริญเติบโตของ
พืช โดยใสหมายเลข 1 ถึง 5 ตามลําดับขั้นการเจริญเติบโตของพืช

จุดประสงค สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช

กิจกรรมทดลองการปลูกพืชดวยเมล็ด

ภายในเมล็ดพืชมีองคประกอบอะไรบาง..........................................................

อะไรคือปจจัยสําคัญตอการงอกของเมล็ด........................................................

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

เมล็ดและสวนประกอบของเมล็ด

เมล็ด คือสวนภายในของผลท่ีงอกและเจริญเติบโตเปนตนพืช เชน เมล็ดมะมวง 
เมล็ดถ่ัว เมล็ดขาว เมล็ดขาวโพด และเมล็ดทานตะวัน เปนตน

สวนประกอบของเมล็ด แบงออกเปน 3 สวน คือ ตนออน อาหารสะสม และ
เปลือกหุมเมล็ด เมื่อเมล็ดไดรับนํ้าและอุณหภูมิที่เหมาะสม ตนออนในเมล็ดก็
จะเจริญเติบโต และมี รากงอกจากเมล็ดลงสูดิน สวน ลําตนจะเจริญข้ึนสูอากาศ

ลักษณะภายในของเมล็ด (Seed Anatomy)

เมล็ดของพืชใบเลี้ยงคู (ถั่ว)                           เมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ขาว)     เมล็ดของพืชใบเลี้ยงคู (ถั่ว)                           เมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ขาว)     

1. ตนออน (Embryo)

2. อาหารที่สะสม 
ไวสําหรับตนออน 

(Cotyledon)

3.เปลือกหุมเมล็ด
(Seed coat)

      ขาวไรย       ขาวสาลี     ขาวบารเลย     ขาวโอต       ทานตะวัน      ขาวโพด
        Rye         Wheat         Barley         Oat         Sunfl ower     Corn

Conclusion

Knowledge Tank

เมล็ดและสวนประกอบของเมล็ดเมล็ดและสวนประกอบของเมล็ดเมล็ดและสวนประกอบของเมล็ดเมล็ดและสวนประกอบของเมล็ด

เมล็ดเมล็ดเมล็ด
เมล็ดถ่ัว เมล็ดขาว เมล็ดขาวโพด และเมล็ดทานตะวัน เปนตนเมล็ดถ่ัว เมล็ดขาว เมล็ดขาวโพด และเมล็ดทานตะวัน เปนตน

สวนประกอบของเมล็ดสวนประกอบของเมล็ดสวนประกอบของเมล็ด
เปลือกหุมเมล็ดเปลือกหุมเมล็ดเปลือกหุมเมล็ด
จะเจริญเติบโต และมี จะเจริญเติบโต และมี จะเจริญเติบโต และมี จะเจริญเติบโต และมี จะเจริญเติบโต และมี จะเจริญเติบโต และมี 

                     ขาวไรย       ขาวสาลี     ขาวบารเลย     ขาวโอต       ทานตะวัน      ขาวโพด ขาวไรย       ขาวสาลี     ขาวบารเลย     ขาวโอต       ทานตะวัน      ขาวโพด
        Rye         Wheat         Barley         Oat         Sunfl ower     Corn        Rye         Wheat         Barley         Oat         Sunfl ower     Corn        Rye         Wheat         Barley         Oat         Sunfl ower     Corn        Rye         Wheat         Barley         Oat         Sunfl ower     Corn
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ภายในเมล็ดพืชมีองคประกอบอะไรบาง..........................................................ภายในเมล็ดพืชมีองคประกอบอะไรบาง..........................................................

อะไรคือปจจัยสําคัญตอการงอกของเมล็ด........................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................
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212020

CLASIFICATION

1. LANDSCAPES
2. PROTRAITS 
3. UNKNOWNS

KEYWORD

วันที่ 1  วันที่ 3ขนาดหลอดที่

ความยาว
ลําตน

จํานวน
ใบ

วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

หลอดท่ี 1 
งดนํ้า ใหแสง 
ปุยและอากาศ 

หลอดท่ี 2 
งดแสง ใหนํ้า ปุย
และอากาศ

หลอดท่ี 3 
งดอากาศใหนํ้า 
แสง และปุย

หลอดท่ี 4 
งดปุยใหนํ้า แสง
และอากาศ

หลอดท่ี 5 
งดนํ้า แสง ปุย
และอากาศ

หลอดท่ี 6 
ใหนํ้า แสง 
อากาศและปุย

1. นักเรียนคิดวาตนทานตะวันในหลอดทดลองใดบาง ไมสามารถเจริญเติบโต

   ได เพราะ................................................................................................

2. ตนทานตะวันในหลอดทดลองใดสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด เพราะ

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

วันที่ 1 วันที่ 3ขนาดหลอดที่

ความยาว
ลําตน

จํานวน
ใบใบ

วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

หลอดท่ี 1 หลอดท่ี 1 หลอดท่ี 1 
งดนํ้า ใหแสง งดนํ้า ใหแสง 
ปุยและอากาศ ปุยและอากาศ 

หลอดท่ี 2 หลอดท่ี 2 
งดแสง ใหนํ้า ปุยงดแสง ใหนํ้า ปุย
และอากาศและอากาศ

หลอดท่ี 3 หลอดท่ี 3 
งดอากาศใหนํ้า งดอากาศใหนํ้า 
แสง และปุยแสง และปุยแสง และปุยแสง และปุยแสง และปุยแสง และปุย

หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 หลอดท่ี 4 
งดปุยใหนํ้า แสงงดปุยใหนํ้า แสงงดปุยใหนํ้า แสง
และอากาศและอากาศ

หลอดท่ี 5 หลอดท่ี 5 
งดนํ้า แสง ปุยงดนํ้า แสง ปุย
และอากาศและอากาศ

หลอดท่ี 6 หลอดท่ี 6 หลอดท่ี 6 หลอดท่ี 6 หลอดท่ี 6 
ใหนํ้า แสง ใหนํ้า แสง 
อากาศและปุยอากาศและปุยอากาศและปุย

1. นักเรียนคิดวาตนทานตะวันในหลอดทดลองใดบาง ไมสามารถเจริญเติบโต1. นักเรียนคิดวาตนทานตะวันในหลอดทดลองใดบาง ไมสามารถเจริญเติบโต

   ได เพราะ................................................................................................   ได เพราะ................................................................................................

2. ตนทานตะวันในหลอดทดลองใดสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด เพราะ2. ตนทานตะวันในหลอดทดลองใดสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด เพราะ2. ตนทานตะวันในหลอดทดลองใดสามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุด เพราะ

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

06 Data Collection

ทาํนายผล (Predict)

ความยาว
ลําตน

ความยาว
ลําตน

ความยาว
ลําตน

ความยาว
ลําตน

ความยาว
ลําตน

จํานวน
ใบ

จํานวน
ใบ

จํานวน
ใบ

จํานวน
ใบ

จํานวน
ใบ

ลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึง
บอกใหคุณแมซื้อ คุณแมบอกวานี่ไมใชตนถั่วงอก แต
เปนตนทานตะวันงอกตางหาก ลิปดาแปลกใจและ
อยากจะลองปลูกเองที่บาน

พชืจะดํารงชวีติอยูได ถาไดรบันํา้และแสง แตพชืจะเจรญิ
เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)

 ตัวแปรตน  คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย)
 ตัวแปรควบคุม คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน
 ตัวแปรตาม คือ ผลของการเจริญเติบโต

1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย
4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   

พชืจะดํารงชวีติอยูได ถาไดรบันํา้และแสง แตพชืจะเจรญิพชืจะดํารงชวีติอยูได ถาไดรบันํา้และแสง แตพชืจะเจรญิพชืจะดํารงชวีติอยูได ถาไดรบันํา้และแสง แตพชืจะเจรญิ
เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)เติบโตไดดีตองไดรับนํ้า แสง อากาศ และอาหาร (ปุย)

ตัวแปรตนตัวแปรตนตัวแปรตน  คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย) คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย) คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย) คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย) คือ นํ้า แสง อากาศ อาหาร (ปุย)
ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุม คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน คือ ตนทานตะวันและชนิดของดิน
ตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตาม คือ ผลของการเจริญเติบโต คือ ผลของการเจริญเติบโต คือ ผลของการเจริญเติบโต คือ ผลของการเจริญเติบโต

1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย1. เมล็ดดอกทานตะวัน 20 เมล็ด   2. นํ้า    3. ปุย
4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   4. หลอดทดลอง 6 หลอด 5. กระดาษสีดํา   
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Hypothesis

Hands-On Activity

Materials

ปจจัยในการดํารงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของพืช

120
min.

ปจจัยในการ
ดํารงชีวิตและ

เจริญเติบโตของ
พืช

ลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึงลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึงลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึงลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึงลิปดาไปตลาด เห็นเมล็ดพืชงอกคิดวาเปนถั่วงอก จึง
บอกใหคุณแมซื้อ คุณแมบอกวานี่ไมใชตนถั่วงอก แตบอกใหคุณแมซื้อ คุณแมบอกวานี่ไมใชตนถั่วงอก แตบอกใหคุณแมซื้อ คุณแมบอกวานี่ไมใชตนถั่วงอก แต
เปนตนทานตะวันงอกตางหาก ลิปดาแปลกใจและเปนตนทานตะวันงอกตางหาก ลิปดาแปลกใจและเปนตนทานตะวันงอกตางหาก ลิปดาแปลกใจและ
อยากจะลองปลูกเองที่บานอยากจะลองปลูกเองที่บาน

Inspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & Engagement01

03

04

05

02
ทานตะวันจะดํารงชีวิตและเจริญ
เติบโตไดตองใชปจจัยอะไรบาง

Problem & Question

1. นําเมล็ดทานตะวันแชนํ้าไว 1 คืน เลือกเมล็ด 
ทานตะวันที่สมบูรณ ไปเพาะในหลอดทดลอง
6 หลอด นาน 3 วัน

2. วัด บันทึกความสูง และนับจํานวนใบ เมื่อตน 
ทานตะวันงอกใหทดลองตามตาราง โดยบันทึก
เปนเวลา 7 วัน

ว 1.1.1

ว 1.1.2

ค 2.1.1
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ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช

เกิดขึ้นเมื่อพืชจะได รับพลังงานจากแสง
อาทิตย และดึงเอาแกสคารบอนไดออกไซด
ในอากาศ มาสรางและผลิตเปนอาหาร จาก
นั้นพืชจะดูดนํ้าและแรธาตุ ผานทางรากใน
ดิน ขึ้นมาเพื่อใชในการดํารงชีวิตและเจริญ
เติบโตของพืช

เมื่อพืชงอกออกจากเมล็ดแลวจะตองอาศัยปจจัย
ภายนอกเพื่อใหพืชดํารงชีวิตและเจริญเติบโตตอ
ไปได ซึ่งมีดวยกันดังตอไปนี้  

1. นํ้า เปนตัวทําละลายธาตุอาหารในดิน และเปน 
ตัวกลางในการลําเลียงแรธาตุไปยังสวนตางๆ ของ
พืช จากราก ลําตน สูกิ่งกาน และใบ

2.  แสงแดด ชวยใหพชืเกดิกระบวนการสังเคราะห
แสงเพ่ือสรางอาหาร โดยสารคลอโรฟลลในตนไม
จะดูดซับแสงอาทิตย มาทําปฏิกิริยา สังเคราะห
แสง กับแกสคารบอนไดออกไซด เพื่อสรางอาหาร 
โดยมีนํ้า และอากาศ เปนสารตั้งตน และผลลัพท
จากการสังเคราะหแสง คือ แกสออกซิเจน

3. อากาศ พืชใชออกซิเจนในการหายใจ และใช
คารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสงเพื่อ
สรางอาหาร และคายออกซิเจนออกมา

4. อาหาร ไดแกแรธาตุตางๆ ท่ีสําคัญตอการเจริญ
เติบโตของพืช เชน ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ
ฟอสฟอรัส เปนตน 

พืชตองการนํ้า

พืชตองการแสงและอากาศ

พืชตองการแรธาตุ

หมายเหตุ : พืชแตละชนิดตองการอุณหภูมิที่
  เหมาะสมในการเจริญเติบโตตางกัน

09 Knowledge Tank

กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช 

ปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช ไดแก...................................................................

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

ปจจัยในการเจริญเติบโตของพืช ไดแก...............................................................

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

แผนภูมิแทงแสดงการเจริญเติบโตของตนทานตะวันในหลอดที่ 1-6
คว

าม
สูง

 (
เซ

น
ติเ

มต
ร)

7

6

5

4

3

2

1 

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  1

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  2

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  3

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  4

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  5

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  6

1  2  3  4  5  6
วันท่ี  7

หลอดที่
วันที่

ตนทานตะวันในหลอดทดลองใดที่ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได..............................

เพราะอะไร.....................................................................................................

หลอดทดลองใดที่ตนทานตะวันเจริญเติบโตไดดีที่สุด..........................................

เพราะอะไร ..................................................................................................

Analysis & Discussion

Conclusion

07

08
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CLASIFICATION

1. LANDSCAPES
2. PROTRAITS 
3. UNKNOWNS

KEYWORD

Data Collection

06 Data Collection

วันที่ 1  วันที่ 3ขนาด สารอาหาร

ลําตน

ลําตน

ลําตน

ลําตน

ลําตน

ใบ

ใบ

ใบ

ใบ

ใบ

วันที่ 2 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

หลอดที่ 1
นํ้าเปลา

หลอดที่ 2
นํ้าสมสายชู

หลอดที่ 3
นํ้าผลไม

หลอดที่ 4
นม

หลอดที่ 5
นํ้าผสมปุย

ทาํนายผล (Predict) :  ตนทานตะวนัเจรญิเตบิโตไดดทีีส่ดุในหลอดที.่...............

หลอดการทดลองที่ …………………………… ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช

พืชเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด ในหลอดทดลองใด ........................................................

พืชเจริญเติบโตไดนอยท่ีสุด ในหลอดทดลองใด ...................................................

ใหเรียงลําดับชนิดของของเหลวที่ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีจากมากไปนอย

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

พืชเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด ในหลอดทดลองใด ........................................................

พืชเจริญเติบโตไดนอยท่ีสุด ในหลอดทดลองใด ...................................................

ใหเรียงลําดับชนิดของของเหลวที่ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีจากมากไปนอยใหเรียงลําดับชนิดของของเหลวที่ทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีจากมากไปนอย

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

07

อาหารของพืช

120
min.

ปจจัยในการ
เจริญเติบโต

ของพืช

ลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้า
ทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางไร คุณแมยิ้มแลวบอกลิปดา
วา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโต

Inspiration & Engagement

ลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้า
ทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางไร คุณแมยิ้มแลวบอกลิปดาทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางไร คุณแมยิ้มแลวบอกลิปดาทําใหพืชเจริญเติบโตไดอยางไร คุณแมยิ้มแลวบอกลิปดา
วา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโตวา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโตวา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโต

ลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้าลิปดาเห็นคุณแมใสปุ ยและรดนํ้าตนไม จึงสงสัยวา นํ้า
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02
ถาใชนํ้า นํ้าผลไม นํ้านม นํ้าสม
สายชู และนํ้าผสมปุย รดนํ้าตนไม 
ลิปดาคิดวาพืชจะเติบโตไดดีใน
ของเหลวแบบไหนมากกวากัน 

Problem & Question

พืชสามารถเจริญเติบโตในของเหลวแตละชนิดแตก
ตางกัน  
 ตัวแปรตน   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
      นม นํ้าผสมปุย
 ตัวแปรควบคุม  คือ ตนทานตะวัน
 ตัวแปรตาม  คือ การเจริญเติบโตของพืช

พืชสามารถเจริญเติบโตในของเหลวแตละชนิดแตกพืชสามารถเจริญเติบโตในของเหลวแตละชนิดแตกพืชสามารถเจริญเติบโตในของเหลวแตละชนิดแตก
ตางกัน  ตางกัน  

ตัวแปรตนตัวแปรตนตัวแปรตน   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
                  นม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุยนม นํ้าผสมปุย

   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
นม นํ้าผสมปุย

   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
นม นํ้าผสมปุย

   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม      คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
นม นํ้าผสมปุย

   คือ นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม   
นม นํ้าผสมปุย

ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุม  คือ ตนทานตะวัน  คือ ตนทานตะวัน  คือ ตนทานตะวัน
ตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตาม  คือ การเจริญเติบโตของพืช  คือ การเจริญเติบโตของพืช  คือ การเจริญเติบโตของพืช  คือ การเจริญเติบโตของพืช  คือ การเจริญเติบโตของพืช

Hypothesis03

Hands-On Activity04

1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 
5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย  
1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 1.  เมล็ดทานตะวัน 10 เมล็ดที่งอกแลว   2. หลอดทดลอง 
5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 5 หลอด 3. นํ้า นํ้าสมสายชู นํ้าผลไม นม และนํ้าผสมปุย 

Materials05

1. นําตนกลาทานตะวันท่ีปลูกลงในดินพรอมกันมีความ
    สูงประมาณ 5 ซม. และมีจํานวนใบเทากัน 5 ตน
2. รดน้ําตนไมในแตละหลอดทดลอง ดวยของเหลวตาง
   ชนิดกัน            
3. บันทึกผลท้ังหมด 7 วัน ดวยการวัดความสูง นับ    
 จํานวนใบและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช

วา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโตวา นํ้าจะชวยพาธาตุอาหารจากปุยสงใหพืชเจริญเติบโต
ว 1.1.1

ว 1.1.2

ค 2.1.1
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วิธีปฏิบัติ

1. รวบรวมขอมูลพืชสวนครัวที่ตองการปลูก

2. หาเมล็ดพันธุที่ดี ประมาณ 10-20 เมล็ด

3. ทําการบันทึกขอมูล ในสมุดภาพ 

4. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

5. สมุดโครงการซึ่งสามารถ 

 Download ไดจาก  www.edukidsland.com

กิจกรรมทดลองปลูกพืชสวนครัว
จุดประสงค รูจักการดูแลรักษาพืช ใหสามารถเจริญเติบโตไดดี

แหลงขอมูลเว็บไซตเพิ่มเติม

1. วิธีการปลูกผักในกระถาง
http://goo.gl/3qOrsJ

 2. ผักสวนครัว
http://vegetables123.blogs-
pot.com/p/blog-page_7207.
html

อุปกรณ

1. เมล็ดพันธุพืช ที่ตองการ 20 เมล็ด

2. กระถางตนไม

3. ปุยคอก

4. ดินรวน 

5. อุปกรณทําสวน เชน ถุงมือ ที่พรวนดิน และบัวรดนํ้า

Conclusion

Knowledge Tank

08

09
การดูแลรักษาพืชดวยปจจัยที่จําเปน พืชตองการปจจัยเพ่ือใหสามารถเจริญ

เติบโต ไดแก

ของเหลวที่ใชรดตนไม มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชอยางไร

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

ปจจัยที่สําคัญในเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบาง..............................................

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

1. การใหนํ้า การปลูกพืชทุกชนิด ตองมีการใหนํ้าอยางเพียงพอ และเหมาะสม

กับพืชแตละชนิด การใหนํ้า ควรรดนํ้าในชวงเชาและเย็น ไมควรรดตอนแดดจัด

และรดนํ้าแตพอชุม ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป 

2. การใหปุย มี 2 ระยะ คือ

 2.1 การใสปุยรองกนหลุมกอนปลูก ควรใชปุยคอกหรือปุยหมัก

 2.2 การใสปุยบํารุง ควรแบงใส 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกจะใสเมื่อตนกลาตั้ง

ตัวได เม่ือมีการยายตนกลาไปปลูก หลังจากนั้น 2-3 สัปดาห จากการใสปุยคร้ัง

แรกจึงใสคร้ังท่ี 2 วิธีการใสปุยใหโรยบาง ๆ  ระหวางแถว อยาใหปุยชิดลําตน ตอง

พรวนดินและรดนํ้าทันทีหลังการใหปุย

3. การใหแสง พืชตองการแสง ในการสังเคราะหแสง เพื่อผลิตอาหาร และสราง

พลังงานสําหรับพืช รวมถึงสรางออกซิเจนใหกับโลก

 1.การใหนํ้าที่เพียงพอ 2.การใหปุย 2 ระยะ     3.ใหแสงสวางท่ีเพียงพอ
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ลิปดาจะทําอาหารประจําชาติในอาเซียน ใหเพื่อนๆ ชวย
ลิปดาเลือกวาอาหารแตละจานเปนของชาติใดแลว       รอบ
ธงใหถูกตองและเติมชื่อประเทศใหสมบูรณพรอมกับ ชวย
ลิปดาคิดวาจะตองใชเมล็ดพืชแบบใดในการทําอาหารแลว
นําหมายเลขไปเติมลงในชองวางที่กําหนดให

ผัดไทย หยงเตาฝู นาซิ เลอมัก

หลาเผ็ด สลัดหลวงพระบาง

1

ถั่วเขียว เมล็ดทานตะวัน

ถั่วลิสง ขาวโพด

ถั่วเหลือง

ลิปดากําลังตามหาวาปจจัยอะไรที่ทําใหพืชเจริญเติบโต 
จากภาพใหนักเรียนระบุวามีอะไรบางที่เปนปจจัยทําให
พืชเจริญเติบโต พรอมอธิบายเหตุผล

Primary 2

บอกปจจัยในการเจริญเติบโตพรอมเหตุผล

แสง = ทําใหพืชสามารถสรางอาหาร

ลิปดาจะทําอาหารประจําชาติในอาเซียน ใหเพื่อนๆ ชวยลิปดาจะทําอาหารประจําชาติในอาเซียน ใหเพื่อนๆ ชวย
ลิปดาเลือกวาอาหารแตละจานเปนของชาติใดแลว       รอบลิปดาเลือกวาอาหารแตละจานเปนของชาติใดแลว       รอบลิปดาเลือกวาอาหารแตละจานเปนของชาติใดแลว       รอบลิปดาเลือกวาอาหารแตละจานเปนของชาติใดแลว       รอบ

29

ลิปดากําลังตามหาวาปจจัยอะไรที่ทําใหพืชเจริญเติบโต ลิปดากําลังตามหาวาปจจัยอะไรที่ทําใหพืชเจริญเติบโต 
จากภาพใหนักเรียนระบุวามีอะไรบางที่เปนปจจัยทําให
ลิปดากําลังตามหาวาปจจัยอะไรที่ทําใหพืชเจริญเติบโต 
จากภาพใหนักเรียนระบุวามีอะไรบางที่เปนปจจัยทําให
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07

08

06 Data Collection

การทดลองที ่1 การตอบสนองตอสิง่เราแสง (ตวัแปรตน)
ใหวาดลกัษณะลาํตนทานตะวันและวดัความยาวลาํตนในวนัที ่1,7 และ 14

พืชตอบสนองตอสิ่งเราที่เปนแสงอยางไร ......................................................

เพราะเหตุใด ................................................................................................

ใหนักเรียนยกตัวอยางพืชที่ตอบสนองตอแสง เชน..........................................

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

รูปแบบ
วาดรูป

ลักษณะลําตน
วันท่ี 1

ทํานาย
ลักษณะลําตน

วันท่ี 7

วาดรูป
ลักษณะลําตน

วันท่ี 7

ทํานาย
ลักษณะลําตน

วันท่ี 14

วาดรูป
ลักษณะลําตน

วันท่ี 14

2. มีกลองครอบ
ปดสนิท

พืชที่ไมมีกลองครอบเจริญเติบโตอยางไร  ......................................................

พืชที่่มีกลองครอบปดสนิทเจริญเติบโตอยางไร  .............................................

พืชท่ีมีกลองครอบ แตมีรูใหแสงผาน 1 ชองเจริญเติบโตอยางไร...........................

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

3. มีกลองครอบ
เจาะรูไวดานหน่ึง

1. ไมมีกลอง
ครอบ

ว 1.1.3

ค 2.1.1

ง 3.1.2

120
min.

การตอบสนอง
ตอส่ิงเราของพืช

ลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหัน
ไปอีกทางในตอนเชา แตพอตอนบาย กลับหันไปทิศทาง
อ่ืน ลิปดาแปลกใจวาทําไมดอกทานตะวันจึงหันไปมาได

Inspiration & Engagement

ลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหันลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหันลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหันลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหันลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหันลิปดาไปเที่ยวทุงทานตะวัน สังเกตเห็นตนทานตะวันหัน
ไปอีกทางในตอนเชา แตพอตอนบาย กลับหันไปทิศทางไปอีกทางในตอนเชา แตพอตอนบาย กลับหันไปทิศทางไปอีกทางในตอนเชา แตพอตอนบาย กลับหันไปทิศทาง
อ่ืน ลิปดาแปลกใจวาทําไมดอกทานตะวันจึงหันไปมาไดอ่ืน ลิปดาแปลกใจวาทําไมดอกทานตะวันจึงหันไปมาไดอ่ืน ลิปดาแปลกใจวาทําไมดอกทานตะวันจึงหันไปมาได

Inspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & EngagementInspiration & Engagement01

02
พืชตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก
เชน อุณหภูมิ แสง การสัมผัส ได
หรือไม และตอบสนองอยางไร

พืชตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกพืชตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกพืชตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก
Problem & Question

การตอบสนองตอสิ่งเราของพืช

พืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสง
อุณหภูมิ การสัมผัส หรือไมอยางไร

 ตัวแปรตน  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส
 ตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของพืช
 ตัวแปรตาม คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา

พืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสงพืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสงพืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสง
อุณหภูมิ การสัมผัส หรือไมอยางไรอุณหภูมิ การสัมผัส หรือไมอยางไร

ตัวแปรตนตัวแปรตน  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส  คือ  แสง อุณหภูมิ การสัมผัส
ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุม คือ ชนิดของพืช คือ ชนิดของพืช คือ ชนิดของพืช คือ ชนิดของพืช คือ ชนิดของพืช
ตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตามตัวแปรตาม คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา

พืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสงพืชมีการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก เชน แสง
Hypothesis03

Hands-On Activity04

1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด1. ตนทานตะวัน 3 ตน    2. กลองสีดํา    3. ไมบรรทัด

Material05

การทดลองที่ 1 พืชตอบสนองตอแสงอยางไร
1. ครูเตรียมตนทานตะวันท่ีโตแลวกลุมละ 3 ตน
2. เตรียมกลองทึบสีดําขนาดเดียวกันใหปฏิบัติดังนี้
 2.1 ตนทานตะวันตนที่ 1 ไมมีกลองครอบแสง
 2.2 ตนทานตะวันตนที่ 2 มีกลองครอบแสงปดสนิท
 2.3 ตนทานตะวันตนท่ี 3 มีกลองครอบแสง ท่ีเจาะรู
ไวดานหนึ่ง
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การทดลองที่ 3 พืชตอบสนองตอสิ่งเราการสัมผัส
1. ครูเตรียมตนไมยราบ ตนผักกระเฉด และตนกาบหอยแครง ใหนักเรียนแตละกลุม
2. นักเรียนแตละกลุม รวมสังเกตการตอบสนองของตนไมเมื่อเอามือสัมผัส
3. นักเรียนบันทึกขอมูลในตารางบันทึกผล
 ตัวแปรตน การสัมผัส ตัวแปรควบคุม ตนไมยราบ ผักกระเฉด และกาบหอยแครง 
 ตัวแปรตาม การตอบสนองตอสิ่งเรา

ลักษณะของพืช
กอนสัมผัส

ทํานายผลการตอบสนอง
ของ การสัมผัส

ลักษณะของพืช
หลังสัมผัส

1. ตนไมยราบ1. ตนไมยราบ1. ตนไมยราบ1. ตนไมยราบ

2. ผักกระเฉด

3. ตนกาบหอย   
    แครง

ชนิดของพืช

พืชตอบสนองตอการสัมผัสไดอยางไรบาง.......................................................

เพราะเหตุใดพืชจึงแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองตอการสัมผัส

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

ตนไมยราบ ผักกระเฉด และตนกาบหอยแครงตอบสนองตอการสัมผัสเหมือน

หรือแตกตางอยางไร เพราะเหตุใด.................................................................

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

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

Analysis & Discussion

Conclusion

07

08

การทดลองที่ 2 การตอบสนองตอสิ่งเราอุณหภูมิ
1. ใหนักเรียนสังเกตตนคุณนายตื่นสายและตนบัวที่กําลังมีดอกจากที่ครูเตรียมมา

2. เด็ก ๆ แตละกลุม รวมสังเกตการตอบสนองของดอกไมตออุณหภูมิในตอนเชา 

   (7.00-9.00 น.) และตอนเย็น (15.00-17.00 น.) พรอมทั้งบันทึกอุณหภูมิ

3. เด็ก ๆ บันทึกขอมูลในตารางบันทึกผล
 ตัวแปรตน  อุณหภูมิของอากาศ ตัวแปรควบคุม คุณนายตื่นสาย และ ดอกบัว 
 ตัวแปรตาม คือ การตอบสนองตอสิ่งเรา

ชนิดของพืช

ทํานายการ
ตอบสนอง
ของดอกใน
ตอนเชา

วัดอุณหภูมิ
ตอนเชา 

(๐C) องศา
เซลเซียส

สังเกต
ลักษณะของ
ดอกในตอน

เชา

วัดอุณหภูมิ
ตอนเย็น   

(๐C) องศา
เซลเซียล

1. คุณนาย
   ตื่นสาย   ตื่นสาย

2. ดอกบัว

พืชตอบสนองตออุณหภูมิอยางไรบาง ...........................................................

นักเรียนยกตัวอยางพืชนิดอื่นๆที่ตอบสนองตออุณหภูมิ เชน ..........................

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

ตนคุณนายตื่นสาย ตอบสนองตออุณหภูมิในหนึ่งวันอยางไร............................

เพราะเหตุใด ................................................................................................

ดอกบัว ตอบสนองตออุณหภูมิในหนึ่งวันอยางไร............................................

เพราะเหตุใด ................................................................................................

Analysis & Discussion

Conclusion

07

08

ทํานายการ
ตอบสนอง
ของดอกใน
ตอนเย็น

สังเกต
ลักษณะของ
ดอกในตอน

เย็น

32

Primary 2
IM

AGIN
EERIN

G E
DUCATIO

N



ความรูเพิ่มเติม

แรงโนมถวง พืชจะตอบสนองตอแรงโนมถวง เชน รากจะตอบสนองในทิศทาง
ตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก เพื่อรับนํ้าและแรธาตุในดิน สวนลําตนจะเจริญ
เติบโตตรงกันขามกับแรงโนมถวง 

3. การสัมผัส พืชจะตอบสนองตอการสัมผัส เพื่อปองกันตัว เชน ตนกาบหอย
แครงจะหุบใบเมื่อมีแมลงมาสัมผัสเพื่อจับกินเปนอาหาร หรือใบของตนไมยราบ
จะหุบเพื่อปองกันอันตราย

4. นํ้าหรือความชื้น พืชจะตอบสนองตอนํ้าและความชื้น เน่ืองจากนํ้าเปนปจจัย
ในการดํารงชีวิตของพืช เชน รากของพืชจะงอกเขาหาความชื้น 

ใบผักกระเฉดจะหุบเมื่อถูก
สัมผัสหรือไดรับแรงสั่นสะเทือน

ตนไมยราบจะหุบใบเมื่อ
โดนสัมผัส

กาบหอยแครงจะงับฝา เมื่อ
มีแมลงบินเขามาใกล

ใบของกระบองเพชรในทะเล
ทรายลดรูป(เปลี่ยนจากใบ
หนาม)เพื่อลดการคายน้ํา

รากของพืชชอนไชเขาหา 
แหลงน้ํา

โอเอซิสในทะเลทรายเกิด
ขึ้นเพราะพืชรูวาใตผืนทราย

บริเวณนั้นมีนํ้าอยู

ความรูเพิ่มเติมความรูเพิ่มเติมความรูเพิ่มเติม

แรงโนมถวง
ตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก เพื่อรับนํ้าและแรธาตุในดิน สวนลําตนจะเจริญ
เติบโตตรงกันขามกับแรงโนมถวง 

ใบผักกระเฉดจะหุบเมื่อถูก
สัมผัสหรือไดรับแรงสั่นสะเทือนสัมผัสหรือไดรับแรงสั่นสะเทือน

ใบผักกระเฉดจะหุบเมื่อถูก
สัมผัสหรือไดรับแรงสั่นสะเทือน

ใบผักกระเฉดจะหุบเมื่อถูก

ใบของกระบองเพชรในทะเลใบของกระบองเพชรในทะเล

Knowledge Tank09 Knowledge TankKnowledge Tank090909
การตอบสนองของพชืตอสิง่เรา คือ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวตอสิ่งเราโดย

รอบ เชน แสง อุณหภูมิและการสัมผัส เพ่ือใหพืชสามารถดํารงชีวิต เจริญเติบโต 

หรือ ดํารงพันธุตอไปได

สิ่งเรา (Stimuli) คือ ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ พืช สัตว หรือ คน เชน 

 - ปจจัยภายนอก เชน แสง อุณหภูมิ การสัมผัส ความชื้น และนํ้า เปนตน 

 - ปจจัยภายใน เชน ฮอรโมน ความตองการของสิ่งตางๆ อุณหภูมิภายใน 
   เปนตน

พืชจะตอบสนองตอสิ่งเรา เมื่อพืชสัมผัสสิ่งเราภายนอก จะเกิดการตอบสนอง

เพื่อดํารงชีวิต เจริญเติบโตหรือปองกันตัว 

1. แสง พืชจะตอบสนองตอแสง เพราะแสงเปนปจจัยในการสังเคราะหเพ่ือสราง 
อาหารและพลังงานใหกับพืช เชน คุณนายตื่นสาย เมื่อไดรับแสงจะบาน

2. อุณหภูมิ พืชจะตอบสนองกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเพื่อการอยูรอด เชน ตนสัก 

ตนเมเปล จะเริ่มผลัดใบเมื่อเขาฤดูหนาว 

ปลายยอดของพืชจะเจริญ
เติบโตเขาหาแสง

ดอกบัว บางชนิดบานตอนเชา 
บางชนิดบานตอนกลางคืน

ดอกทานตะวัน
จะหันหนาหาแสง

ตนสักจะผลัดใบเมื่อยางเขา
ฤดูหนาว

คุณนายตื่นสายจะบานใน
ตอนสายที่มีแดดจัด

ดอกมอนิ่งกลอรี่จะเปลี่ยน
สีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป
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Missions :

Plan & 
Design

Buliding & 
Testing

Evaluation & 
Redesign

37

เปรียบเทียบวิธีการ 
ประดิษฐของเรากับ
ของเพื่อนๆ กอนนําไป
ทดสอบจริง

1. วางแผนการออกแบบกลอง
อยางไร (Engineering)

2. คํานวณระยะทางการเจริญ
เติบโตของพืชอยางไร (ค 2.1.1)

1. สิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจากกระบวนการสราง 
    ชิ้นงานนี้คืออะไร
2. ลองเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาของนัก    
    เรียนกับของเพื่อนๆ

ลปิดาเหน็ตนไมเอยีง จึงถามคณุแมวาเหตใุดลาํตน
ของตนไมจึงเอียง ไมตรง แมตอบวาเปนเพราะ
การตอบสนองตอแสงของพืชทําใหเจริญเติบโต

เอยีงตามแสง ถาเปนเชนนัน้จรงิมาลองประดษิฐ
กลองที่ทําใหพืชเคลื่อนที่ตามเสนทางที่

กําหนดไววาจะไดหรือไม

1. ฟวเจอรบอรดสีดํา  2. กรรไกร 3. ปนยิงกาวรอน  
4. เมล็ดทานตะวัน     5. กระถาง 6. ดิน 7. เมจิกเทป

1. พืชเจริญเติบโตตอบสนองตอแสงอยางไร (ว 1.1.3)
2. คนควาหาขอมูลการประดิษฐกลองเดินตามแสง (ง 3.1)

1. ใหประดิษฐกลองและเสนทางเจริญเติบโตของพืช โดยเสน
ทางตองยาวไมนอยกวา 30 เซนติเมตร (ว 1.1.3)

2. สังเกตและบนัทกึผลในแตละวนั ผูทีส่ามารถทาํใหพืช เจริญ
เติบโตถึงแสงไดเร็วที่สุด เปนผูชนะ (ค 2.1.1)

3. ตกแตงกลองเดินตามแสงใหสวยงามและตองใชอุปกรณ
ที่กําหนดใหเทานั้น

Ask :

Materials :

กลองเดินตามแสง
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โพลาเก็บสะสมแสตมปภาพเรื่องของพืช เด็กๆ ชวยโพลา
ดูซิวาพืชแตละชนิดคืออะไร แลวนําชื่อพืชไปเติมในชองวางให
ถูกตอง พรอมกับระบายสีสิ่งเราที่พืชชนิดนั้นตอบสนอง

ตนกระบองเพชร ตนเมเปล

ตนมะขาม ตนหมอขาวหมอแกงลิง

ตนกาบหอยแครง           ตนคุณนายตื่นสาย

ตนกระบองเพชร

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

 แสง   อุณหภูมิ  การสัมผัส ความชื้น

การปรับตัวของพืช (Adaptation) หมายถึง กระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวลักษณะทางโครงสราง (Physical Adaptation) 
หรือ การปรับตัวดานพฤติกรรม (ฺBehavioral Adaptation) บางประการ เพื่อ
ใหเหมาะสม ซึ่งก็คือ  การตอบสนอง (Response) ตอ ส่ิงเรา (Stimulus) ไดแก 
นํ้า แสง อุณหภูมิ และการสัมผัส เพื่อทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถอยูรอดและสามารถ
สืบพันธุตอไปได ตัวอยางเชน

1. ตนกระบองเพชร เปลี่ยนใบเปนหนาม เพื่อลดการ
คายนํ้า และมีตนอวบ ใหเก็บนํ้าไดมาก ลักษณะ
เชนนี้ ทําใหตนกระบองเพชรนั้นขึ้นในทะเลทราย
หรือสภาพแหงแลงไดดีกวาพืชชนิดอื่น

3. หนอไมฝรั่ง ตองการนํ้ามาก แตในการเตรียม
ตนกลาของหนอไมฝร่ังจะตองงดนํ้าประมาณ  2 
อาทิตยเพ่ือทําใหรากมีความเหนียวไมเปราะกอน
กําหนดการยายกลา

2. ผักกระเฉดและผักตบชวา การปรับตัวของผัก
กระเฉดและผักตบชวา ผักกระเฉดมีนวมสีขาว
หุมลําตนสวนผักตบชวามีลําตนพองออกเปนทุน 
ทําใหลําตนลอยน้ําและอาศัยอยูในนํ้าได

4. วานสี่ทิศ การปลูกวานสี่ทิศ ซึ่งเปนดอกไมเมือง
หนาว โดยการนําตนวานสี่ทิศไปแชในตูเย็นเพ่ือ
หลอกวาเปนฤดูหนาว จะทําใหตนวานสี่ทฺิศออก
ดอก 
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เด็กๆชวยโพลาเติมชื่อประเทศ และโยงดอกไมประจําชาติให

สอดคลองกับธงชาติของแตละประเทศดวยนะจะ

ดอกพุดแกว

ดอกราชพฤกษ

ดอกบัว

ดอกซิมเปอร

ดอกกลวยไมแวนดา

ดอกกลวยไมราตรี

ดอกพูระหง

กระถางตนไมแสนสวย

1. ใหตกแตงกระถางตนไม โดยใชเทคนิค เดคูพาจ (Decoupage)

2. โดยตัดชิ้นสวนแน็ปกิ้นเปนรูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ

1. กระถาง 2. กระดาษเนบกิ้นส  3. กาว  4. นํ้ายาเคลือบ (วานิช) 

5. แปลงทากาว  6. กรรไกร

ทําความรูจักกับเดคูพาจโดยการคนหาขอมูลดูจากแหลงตางๆ
https://www.youtube.com/watch?v=xEau_Rm_WYU

        http://bukicraft.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

ลิปดาไปสวนจตุจักร เห็นกระถางตนไมนารักมากมาย 
จึงอยากประดิษฐกระถาง เอาไวใชปลูกตนไม

Mission : 

Ask :

Plan & Design :

Material :

1. นักเรียนสามารถทําภาระกิจนี้สําเร็จหรือไม
2. แนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้คืออะไร
3. เปรียบเทียบชิ้นงานของเรากับเพื่อน

Evaluation : 

ลิปดาไปสวนจตุจักร เห็นกระถางตนไมนารักมากมาย 
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Missions :

Plan & Design

Materials :

Ask
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Building & Testing

Evaluation & Redesign

ใหนําชิ้นงานมาทดสอบเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบชิ้นงานของ
ตนเองกับเพื่อน

1. นักเรียนสามารถทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม
2. สวนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
3. แนวความคิดที่ไดจากกิจกรรมนี้คืออะไร

ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก นายบุญสง จอมดวง  

ข้ันตอนการประดิษฐสบู www.gotoknow.org/posts/239800

นวัตกรรมประโยชนจากพืช

1. กลีเซอรีน  2. สวนประกอบของพืชในทองถิ่น
3. หมอตุนไฟฟาขนาดเล็ก   4. พิมพพลาสติก 

1. ใหเด็กๆ ชวยกันคิดวาจะสามารถนําพืชใน
ทองถิ่นมาใชประโยชนไดอยางไร เชน การ
ทําสบูจากดอกอัญชัน 

2. ใหคํานวณตนทุนในการผลิต

1. พืชแตละชนดิมสีมบติัและประโยชนอยางไร (ว 1.2.1)
2. ใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูลผลิตภัณฑ OTOP  

(ง 3.1)

ลิปดา ไปที่งานแสดงสินคา OTOP 
เห็นสบูที่ทํามาจากพืชสมุนไพรตางๆ 
จึงมีแนวความคิดอยากจะนําพืชใน
ทองถิ่นมาใชประโยชน

ว 1.2.1

ค 1.2

ง 3.1 

ประโยชนของ

พืชในทองถิ่น

1. วางแผนการดําเนินการอยางไร (Engineering)
2. ใชอะไรในการออกแบบ (Math)

 http://www.thailandsoap.com/
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Conclusion

Life & Career Link

Reflection
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โพลากําลังคนควาเรื่องการแปรรูปสินคาตางๆ จากพืช
เด็กๆ ชวยโพลาตามหากรรมวิธีที่ใชในการแปรรูป
ใหถูกตอง

ชือ่พชื ......................................................................................

สวนใดของพชืทีใ่ช ..................................................................

ประโยชนท่ีไดรบัจากพชื ........................................................

กรรมวธิใีดทีใ่ชในการแปรรปู .................................................

ชือ่พชื .........................................................................................

สวนใดของพชืทีใ่ช .....................................................................

ประโยชนท่ีไดรบัจากพชื ...........................................................

กรรมวธีิใดทีใ่ชในการแปรรปู ...................................................

ชือ่พชื ...............................................................................

สวนใดของพชืทีใ่ช ...........................................................

ประโยชนท่ีไดรบัจากพชื .................................................

กรรมวธิใีดทีใ่ชในการแปรรปู ..........................................

ชือ่พชื ...................................................................................

สวนใดของพชืทีใ่ช ................................................................

ประโยชนท่ีไดรบัจากพชื ......................................................

กรรมวธีิใดทีใ่ชในการแปรรปู ..............................................

ประโยชนของพืช เราสามารถจําแนกพืชไดตามประโยชนดังตอไปนี้

 1. อาหาร พืชบางชนิดเราใชผลหรือลําตนมาประกอบเปนอาหาร เชน 
มะมวง ชมพู ฝรั่ง นํามาทานเปนผลไม คะนา ผักบุง ผักกาด นํามาทําอาหาร

 2. ที่อยูอาศัย พืชหรือตนไมบางชนิดสามารถนํามาใชเปนวัสดุกอสราง
ไดเพราะมีความแข็งแรง ทนทาน เชน ไมสักนํามาทําเปนเฟอรนิเจอร ไมไผนํา
มาทําเปนของใช หญาแฝก และใบจากนํามามุงหลังคา

 3. ยารักษาโรค พืชบางชนิดมีคุณสมบัติเปนสมุนไพรชวยรักษาโรค เชน 
มะนาวแกเจ็บคอ ขิงชวยขับลม แกอาการจุกเสียด ขา ตะไครแกทองอืด ทอง
เฟอ กระชายบํารุงหัวใจ และขับปสสาวะ

 4. เครื่องนุงหม พืชบางชนิดจะมีเสนใย ซ่ึงสามารถนํามาทําเปนเสื้อผา 
ที่นอน และหมอนได เปนตน

http://www.kroobannok.com/news_fi le/p35672900613.pdf

ถาเปนนักเรียนจะมีแนวความคิดจะนําพืชไปใชประโยชนในดานใด

การใชประโยชนจากพืชดวยการนํามาทําสบู บวกกับความ
คิดสรางสรรค นําไปสูการสรางผลิตภัณฑของตนเองได เชน 
Soap Kitchen Bangkok ไดผลิตสบู  ที่ใชประโยชนจากพืช 
อยาง ขาวและขม้ิน นํามาผสมผสานทํารูปรางใหเปน ขาว
เหนียว มะมวง ซึ่งสามารถดึงดูดผูซื้อได ขอบคุณขอมูลจาก

www.soapkitchenbkk.com
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            เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology)

การบรูณาการการเรยีนรู
ใหกบัผูเรยีน เพือ่สงเสรมิ
ทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี
ตอไปในอนาคต

ศิิลปะ (Art)

คณิตศาสตร (Math)

อาชีพท่ีเก่ียวของ

กิจกรรม การปลูกพืชและการดูแลพืช
จุดประสงค (ค 1.2.2)

วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของจํานวนนับ

ไมเกินหนึ่งพันและศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ

ขั้นตอนกิจกรรม 
1. โพลาปลูกตนมะมวง 10 ตน ปลูกตนสม 15 ตน ลิปดาปลูกตนมะพราว 12 ตน 

ทั้งลิปดาและโพลาปลูกตนไมทั้งหมดกี่ตน

2. แมซื้อเมล็ดพันธุพืชมา 80 เมล็ด ใชปลูกบนกระถางตนไมกระถางละ

20 เมล็ด แมจะตองใชทั้งหมดกี่กระถาง

เกษตรกร นักพฤกษศาสตร

ตอบ.......................................

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

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

ตอบ.......................................

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

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

http://www.communityplaythings.
com/resources/blog/2016/february/

indoor-gardening

กิจกรรม พืชจาตองการอะไรในการเจริญเติบโต

จุดประสงค (ง 3.1.1)

1. นักเรียนใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูล บันทึก 

และเก็บรักษา

2. รูจักคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ

3. เลือกใชซอฟตแวรประยุกต เชน โปรแกรมPaint, โปรแกรมPowerPoint, 

 โปรแกรม MJR เพื่อนําเสนอขอมูล

ขั้นตอนกิจกรรม

1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 – 5 คน

2. รวบรวมขอมูลของพืชที่ตองการและหาปจจัยในการดํารงชีวิตของพืช

    วามีอะไรบาง

3. นักเรียนวิเคราะหขอมูลและสรางชิ้นงานลงใน โปรแกรม Paint 

   เพื่อเผยแพร

      มาลองทํางานศิลปะมาดูกันซิวา

ดอกไมจะเปลี่ยนสีไดหรือไม

www.pinterest.com search 

คําวา how to grow plant

craft kids
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ตอนที่ 3 ใหนักเรียนวิเคราะหขอความตอไปนี้วาจริง หรือ เท็จ และ
            ลอมรอบคําตอบใหถูกตอง

ตอนที่ 4    ใหนักเรียนสืบคนและบันทึกขอมูลของพืชที่กําหนดใหตอไปนี้

ชื่อพืช.........................................................

ประโยชน....................................................

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

1. ส่ิงจาํเปน ทีใ่ชในการเจรญิ
เตบิโตของพชืคอื นํา้ อาหาร 
อากาศ

3. เราควรลดนํา้ตนพรกิอยาง
สมํา่เสมอ เพราะตนพรกิจะลาํ
เรยีงแรธาตุไปยงัสวนตางๆของพชื

2. พชืไมตองการแสงแดด เพราะ
แสงแดดทาํใหพืชรอนเกินไป พชื
จะเห่ียวและเฉาตายในทีสุ่ด

3. พอรดนํา้ตนไมทกุวนัหลงัจาก
ทีฝ่นตกใหมๆ

5. พชืตองการแกส
คารบอนไดออกไซดในการหายใจ

6. น้ํา แดด คลอโรฟลล และ
แกสคารบอนไดออกไซดเปน
ปจจัยในการสรางอาหารของพืช

จริง เท็จ

จริง เท็จ

จริง เท็จ

จริง เท็จ

จริง เท็จ

จริง เท็จ

ชื่อพืช.........................................................

ประโยชน....................................................

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

ชื่อพืช.........................................................

ประโยชน....................................................

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

ตอนที่ 1 ใหวิเคราะหขอมูลดานลาง และตอบคําถาม
 ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 2    ใหจับคูพืชกับลักษณะการตอบสนองตอสิ่งเราพรอมทั้งอธิบาย 
               ลักษณะของพืชเมื่อไดรับสิ่งเรา

1. พืชตนใดจะมีการเจริญเติบโตมากกวากัน..........................................................

2. พืชตนที่ 2 จะมีการเติบโตอยางไร.....................................................................

3. ถา ใสปุย รดนํ้าพืชตนท่ี 1 มากเกินไปจะเปนอยาไร..........................................

4. ถาจะทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี ทําอยางไรไดบาง..............................................

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

หนวยที่ 1 การดํารงชีวิตของพืช

รดนํ้าทุกวัน ใสปุย ตั้ง
ไวในท่ีท่ีมีแดดและ
อากาศ

ไมรดนํ้าทุกวัน ไมใสปุย 
ตั้งไวในที่มืด ไมมีแสง

กระถางที่ 1 กระถางที่ 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สิ่งเราที่เกิด
จากการสัมผัส

สิ่งเราที่เกิด
แสง

สิ่งเราที่เกิดนํา
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รายละเอียดของ 
Website

URL QR Code

https://www.youtube.com/

watch?v=xldSRWtNMXE

How do plants grow? 

by HooplaKidz TV 

https://www.youtube.com/

watch?v=h6-evXswaQs
Stimulus and Re-

sponse - Elementary 

Science

www.sciencekids.co.nz/gamesactivi-

ties/plantsgrow.html

How Plants Grow

by Scienceforkids

http://www.wonderwhizkids.com/

biology/plant-form-and-function/

plant-responses

Plant Respones

by wonderwhizkids

https://www.youtube.com/

watch?v=mEPUzW_qAL4
เมล็ดจะงอกไหม 

http://goo.gl/DWw8Ps

www.edukidsland.com

STEM+A P2 Unit 1 

Plant

by edukidsland.com

www.imagineering.co.th

search STEM+A P2 Unit1 Plant

STEM+A P2 Unit 1 

Plant

by imagineering.co.th

1. สิ่งใดจําเปนตอการงอกของเมล็ดพืช
 ก. แสงสวาง 
 ข. ความชื้น 
 ค. ปุย  
 ง. ถูกทุกขอ

2. เปลือกหุมเมล็ดทําหนาที่อยางไร
 ก. ปองกันอันตรายแกเมล็ด  
 ข. งอกเปนตนใหมเมื่อไดรับนํ้า   
  ค. สะสมแหลงอาหาร
 ง. ถูกทุกขอ

3. ถาครอบตนพืชดวยกลองกระดาษ ใบพืชจะ
 เปลี่ยนเปนสีเหลือง เนื่องจากขาดปจจัยใน
 ขอใดตอไปนี้
 ก. ดิน  
 ข. นํ้า            
 ค. แสงแดด  
 ง. อากาศ

4. ถานําเมล็ดไปเพาะในดินท่ีอุดมสมบูรณ ได
รับนํ้าและอุณหภูมิที่เหมาะสม ผลจะเปน
อยางไร

 ก. เมล็ดเนา    
 ข. เมล็ดนิ่ม    
 ค. เมล็ดงอกเปนตนใหม
 ง. เมล็ดแหงเหี่ยว

5. ปจจัยสําคัญที่ชวยใหพืชเกิดกระบวนการ
สรางอาหารคือขอใด

 ก. ดิน   
 ข. แสงแดด  
 ค. แกสออกซิเจน  
 ง.  นํ้า

6. ตนหมอขาวหมอแกงลิงจะปดฝาใบเมื่อ
ไดรับสิ่งเราใด 

 ก. แสง
 ข. ความชื้น
 ค. อุณหภูมิ
 ง. การสัมผัส

7. ดอกบัวจะบานในเวลาเชาและหุบใน
เวลาเย็น เพราะสิ่งเราใด

 ก. แสง
 ข. อุณหภูมิ
 ค. ความชื้น
 ง. การสัมผัส

8. ใบไมยราบจะหุบเพราะสิ่งใดเปนสิ่งเรา
 ก. แสง
 ข. อุณหภูมิ
 ค. ความชื้น
 ง. การสัมผัส

9. ตนไมจะหันยอดไปทางที่มีแสง การหัน
ยอดของตนไมเกิดจากสิ่งเราใด

 ก. แสง
 ข. อุณหภูมิ
 ค. ความชื้น
 ง. การสัมผัส

10. ขอใดผิด
 ก. ตนทานตะวันหันหาแสงเสมอ
 ข. ไมยราบจะหุบเมื่อโดนสัมผัส

ค. ดอกมอนิง่กลอร่ีจะเปลีย่นสเีมือ่
โดยสัมผัส

ง. ตนสักจะผลัดใบเมื่อยางเขาฤดู
หนาว

ตอนที่ 5 ใหวงกลม       รอบตัวอักษรหนาคําตอบที่ถูกที่สุด
5150
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