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หน่วยที่ 1

พืช

ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

 พืชเป็นส่ิงมชีวีติทีสํ่าคัญ เน่ืองจากเป็นแหลง่ผลติอาหารและอากาศ ซึง่จําเป็นตอ่การ

ดํารงชวีิตของมนษุย์และสัตว์ และสรา้งสมดุลให้แก่ธรรมชาติ

พืชดอก (พืชชัน้สูง) : ดอก ราก ลําต้น ใบ ผล และเมล็ด เชน่ ชบา กหุลาบ มะเขือ 

บัว (ใชด้อกสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ)

พืชไม่มีดอก (พืชชัน้ต�า) : ไม่มีดอก เชน่ มอส เฟิน ปรง แปะก๊วย หญ้าถอดปล้อง 

(สืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศ)

ส่วนประกอบของพืช

การดํารงชวีิตของพืช1. 

                   ใบ
สรา้งอาหารด้วยกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง และ

เกิดการหายใจ

                 ลําตน้
ลําเลียงน�า แรธ่าตุ

และสารอาหาร ผา่นทอ่ลําเลียง

ดอก
สืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ

ราก
ดูดน�าและแรธ่าตุจากดิน

ผล
สะสมสารอาหารและห่อหุ้มเมล็ด 

(ใชข้ยายพันธุ)์

www.aksorn.com/interactive3D/ON611

โครงสรางของพืช



พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู่

ลักษณะ

ลักษณะ

การจําแนกพืช (ตามจํานวนใบเล้ียง)

·  ใบเล้ียง 1 ใบ

·  ใบเรยีว เส้นใบขนาน

·  ใน 1 ดอก มีกลีบดอก 3 กลีบ

หรอืทวีคูณของ 3

·  ลําต้นมีข้อปล้องชดัเจน

·  ระบบรากฝอย

·  เชน่ กล้วย ข้าว ข้าวโพด อ้อย ไผ่

· ใบเล้ียง 2 ใบ

· ใบกว้าง เส้นใบรา่งแห

·  ใน 1 ดอก มีกลีบดอก 4 - 5 กลีบ

หรอืทวีคูณของ 4 - 5

· ลําต้นใหญ่ มีข้อปล้องไม่ชดัเจน

· ระบบรากแก้ว

·  เชน่ ถัว่ พรกิ น้อยหน่า มะม่วง

การลําเลียงน�าและอาหารของพืช

ทอ่ลําเลียงน�า

ลําเลียงน�าและแรธ่าตุจากดิน (รากสู่ใบ) 

เรยีกว่า ไซเล็ม (xylem) 

ทอ่ลําเลียงสารอาหาร

ลําเลยีงสารอาหารจากดิน (รากสู่ใบ) และ

จากการสังเคราะห์ด้วยแสง (ใบสู่ราก)

เรยีกว่า โฟลเอ็ม (phloem)
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2. การเปลี่ยนลําต้นเป็นมือจับของต้นตําลึง จะชว่ยในกระบวนการใด

 1. การสะสมอาหาร 2. การพยงุลําต้น

 3. การสรา้งอาหาร 4. การล่อแมลง

ตอบ ข้อ 2.

 พืชบางชนิดเปลี่ยนลําต้นเป็นมือจับเพ่ือชว่ยพยงุลําต้น

 เชน่ ตําลึง บวบ ฟักทอง องุน่ แตงกวา

3. “ใบไม้เปรียบเสมือนห้องครัว” คํากล่าวน้ีมีสาเหตุมาจากส่ิงใด

 1. มีการสะสมอาหาร 2. มีการสรา้งอาหาร

 3. มีสารที่ใชใ้นการสรา้งอาหาร 4. มีการคายน�าทางปากใบ

ตอบ ข้อ 3.

  ในใบไมม้คีลอโรฟิลลท์าํหน้าทีเ่ป็นตวัรบัพลงังานแสง เพ่ือให้เกดิปฏกิริยิาเคมรีะหวา่งน�า

และแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ ซึง่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการสรา้งอาหาร (น�าตาลกลูโคส) 

โดยคลอโรฟิลล์เปรยีบเสมือนอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องครวัที่ใชใ้นการปรุงอาหาร

2. 

2.

3. 

3.

แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์

รบัพลังงานแสงไปใชส้รา้งอาหาร

ผา่นเข้ามาทางปากใบ

น�าตาล น�า

เปล่ียนเป็น ดูดเข้ามาทางราก

แป้ง

คลอโรฟิลล์เก็บตามส่วนต่าง ๆ  ของพืช

แป้ง

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

แสง

คลอโรฟิลล์
แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ + น�า           น�าตาล + แก๊สออกซเิจน + ไอน�า

แสง
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 1.  รากของกล้วยไม้ทําหน้าที่คล้าย

โครงสรา้งใดของพืชทัว่ไป

 1. ลําต้น 2. ใบ

 3. เมล็ด 4. ผล

 2.  ขอ้ใดคือส่วนทีอ่อ้ยใชใ้นการสะสมอาหาร

 1. ใบ 2. ดอก

 3. ราก 4. ลําต้น

 3.  น� าที่ เป็นส่วนเกินหลังจากการสร้าง

อาหารของพืช จะถูกกําจัดออกจากต้น

ผา่นทางใด

 1. ลําต้น 2. ขนราก

 3. ปากใบ 4. กลีบดอก

 4.  เพราะเหตุใด ใบพืชมักเห่ียวในเวลา

กลางวัน

 1. พืชมีการคายน�าน้อยลง

 2. น�าในดินมีปรมิาณน้อย

 3. ปรมิาณไอน�าในอากาศน้อย

 4. ไม่มีการคายน�าเพราะปากใบปิด

 5.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 1. ข้าวโพดมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ

 2. หลังจากการปฏิสนธขิองพืชดอก

  ออวุลจะเจรญิเป็นเมล็ด

 3.  ดอกพู่ระหงมีเกสรเพศผูแ้ละเกสร

เพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน

 4.  ขนนุ คือ ผลทีเ่กิดจากรงัไขห่ลายรงัไข่

หรอืกลุ่มของรงัไข่ในดอกเดียวกัน

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  ไซเล็ม มีหน้าที่ลําเลียงส่ิงใดและส่วนใด
ของพืชที่จะไม่พบเน้ือเยื่อชนิดน้ี

 1. ลําเลียงสารอาหาร ไม่พบบรเิวณใบ
 2. ลําเลียงน�า ไม่พบบรเิวณเกสรเพศผู้

 3. ลําเลียงสารอาหารและแรธ่าตุ
  ไม่พบบรเิวณราก
 4.  ลําเลียงน�า สารอาหาร และแรธ่าตุ

ไม่พบบรเิวณลําต้น

 7.  เมื่อทําการทดลอง โดยการนําใบไม้
มาสกัดคลอโรฟิลล์ออกแล้วนํามาหยด
สารละลายไอโอดนี พบวา่ ใบไมท้ีม่สีีเขยีว 
สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน�าตาล
เป็นสีน� าเงินเข้ม ใบไม้ที่มีสีขาว ไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปผลการ
ทดลองน้ีได้ว่าอย่างไร

 1.  คลอโรฟิลล์มีความจําเป็นต่อ
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 2. การได้รบัแสงของพืชทําให้เกิด 
  กระบวนการสรา้งอาหารข้ึน
 3. สารละลายไอโอดีนทําปฏิกิรยิากับ
  น�าตาล ทําให้เกิดการเปล่ียนสี
 4. แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์เป็นหน่ึงใน
   ปัจจัยที่ทําให้เกิดกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสง

 8.  ข้อใดกล่าวถึงการตอนกิ่งได้ถูกต้อง
 1. ตัดรากที่เกิดขึ้นใหม่ทิ้ง
 2. ตัดลําต้นบางส่วนที่มีตาออก
 3. นํากิ่งไม้ไปแชน่�าจนรากงอก
 4. ทําให้กิ่งเกิดรากขณะอยู่บนต้นเดิม

 6.  

 7.  

 8.  
 1. ตัดรากที่เกิดขึ้นใหม่ทิ้ง

Self-practice 1.1

ดูเฉลยหน้า... 182
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 7. ตอบ ข้อ 1.

 การทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนทีม่สีีเหลอืง

ถ้าหากในใบไม้น้ันมีแป้ง และเปลี่ยนเป็นสีน�าเงนิ

เข้มหรอืม่วงดํา จากการทดลอง ใบไม้ที่มีสีเขียว

(มีคลอโรฟิลล์) สารละลายไอโอดีนเปล่ียนจาก

สีน�าตาลเป็นสีน�าเงนิเข้ม แปลว่าพบแป้งซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย

แสง แตใ่นใบไมท้ีม่สีีขาว (ไมม่คีลอโรฟิลล)์ ไมเ่กดิ

การเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ว่า คลอโรฟิลล์

มีความจําเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 8. ตอบ ข้อ 4.

 การตอนก่ิง ทําโดยการควั่นรอบก่ิง แล้ว

พอกด้วยดินเหนียวกับกาบมะพร้าวแล้วหุ้มด้วย

พลาสติก เพ่ือกระตุ้นให้รากงอกขณะอยู่บนต้น

เดิม เม่ือกิ่งตอนออกรากดีแล้วจงึตดัไปปลกูต่อไป

 7. 
 การทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนทีม่สีีเหลอืง

1.

 8. 4.

 1. ตอบ ข้อ 2.

 รากของกล้วยไม้มีคลอโรฟิลล์ จึงสามารถ

เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เหมือน

ใบพืชทัว่ไป

 2. ตอบ ข้อ 4.

 อ้อยสะสมอาหารในลําต้น ในรูปแบบของ

น�าตาล

 3. ตอบ ข้อ 3.

 ปากใบมีหน้าที่เป็นทางเข้าออกของน� าและ

อากาศ การปิดและเปิดของปากใบพืชมีผลต่อ

การคายน�าของพืช ปากใบจึงเปรยีบเสมือนประตู

ควบคุมปรมิาณน�าภายในต้นพืช

 4. ตอบ ข้อ 2.

 ในเวลากลางวัน มีอุณหภูมิสูง ทําให้ปรมิาณ

น�าในดินลดลง พืชจึงดูดซมึน�าได้ลดลง ทําให้ใบ

ของพืชเห่ียว

 5. ตอบ ข้อ 4.

 ขนนุ คือ ผลทีเ่กดิจากรงัไขข่องดอกแตล่ะดอก

ของดอกชอ่ซึ่งเชือ่มรวมกันแน่น รังไข่เหล่าน้ีจะ

กลายเป็นผลย่อย ๆ  เชือ่มรวมกันแน่นจนคล้าย

เป็นผลเดียวกัน

 6. ตอบ ข้อ 2.

 ไซเล็มหรอืเน้ือเยื่อลําเลียงน�า มีหน้าที่ในการ

ลําเลียงน�า โดยจะพบบรเิวณราก ลําต้น กิ่ง และ

ใบ โดยมีทศิทางการไหลจากรากไปสู่ยอด

 1. 2.

 2. 4.

 3. 
 ปากใบมีหน้าที่เป็นทางเข้าออกของน� าและ

3.

 4. 2.

 5. 
 ขนนุ คือ ผลทีเ่กดิจากรงัไขข่องดอกแตล่ะดอก

4.

 6. 
 ไซเล็มหรอืเน้ือเยื่อลําเลียงน�า มีหน้าที่ในการ

2.

 1. ตอบ ข้อ 3.

 จากวัฏจักรชวีิตเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปรา่ง

แบบสมบูรณ์ ซึง่ตรงกับวัฏจักรชวีิตของด้วงกว่าง 

โดยวัฏจกัรชวีติของแมงมุม ตัก๊แตน และแมลงสาบ 

เป็นการเปล่ียนแปลงรูปร่างทีละน้อย (ตัวอ่อน

ออกจากไข่มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แต่เล็กกว่า 

มีการลอกคราบเพ่ือขยายขนาด)

 1. 
 จากวัฏจักรชวีิตเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปรา่ง

3.

Self-
practiceKEYKEY 1.1

Self-practice 1.2
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กลยุทธ์ เพิ่มคะแนน O-NET อย่างเป็นระบบ
คู่มือเตรียมสอบ + เว็บไซต์จำลองการสอบเสมือนจริง 

O-N�� Online Testing System
F�E�

à¾ÔèÁ¤Ðá¹¹ ¼‹Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡¢ŒÍÊÍºàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§¼‹Ò¹àÇçºä«µ�ä´Œ·Ø¡·Õè·Ø¡àÇÅÒ
ÃÙŒá¹Ç¢ŒÍÊÍº 5 »‚ ÂŒÍ¹ËÅÑ§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 2,000 ¢ŒÍ
à¢ŒÒã¨ÇÔ Õ̧¤Ô´ ´ŒÇÂà©ÅÂ·ÕèÅÐàÍÕÂ´·Ø¡¢ŒÍ
ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ â´Â¹Ó¤Ðá¹¹ä»à·ÕÂº¡Ñº¼ÙŒÊÍº·ÑèÇ»ÃÐà·È

ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง + เฉลยละเอียด
กว่า 2,000 ข้อ 

O-N�� Online Testing System
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ÊÃØ»ËÑÇ¢ŒÍ µÒÁ Test Blueprint
Œ́ÇÂ¡ÃÒ¿�¡

·Ç¹¡ÃÐªÑº à¢ŒÒã¨§‹ÒÂ áÅÐà¹Œ¹
Í Ô̧ºÒÂ Œ́ÇÂÀÒ¾

QR Code à¹×éÍËÒà¾ÔèÁàµÔÁ
àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨

กระชับแม่นยำ

µÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÊÍº
ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 3 »‚ + »̃¡ËÁǾ
Topic ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍºº‹ÍÂ 

áºº½ƒ¡àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
·Ø¡ËÑÇ¢ŒÍ + Pre O-NET
¢ŒÍÊÍºàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§»‚Å‹ÒÊǾ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 500 ¢ŒÍ
à©ÅÂÅÐàÍÕÂ´ ¾ÃŒÍÁ Note 
áÅÐ Trick ª‹ÇÂ·Ó¢ŒÍÊÍº

ตรงจุด

ÇÔà¤ÃÒÐË�̈ Ǿ Í‹Í¹ Ǿ̈ á¢ç§
¢Í§µ¹àÍ§ à¾×èÍÇÒ§á¼¹
·º·Ç¹

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹¡Ñº¼ÙŒÊÍº
·ÑèÇ»ÃÐà·È

à¡çº»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÊÍº ª‹ÇÂ¤ÃÙ
ÇÔà¤ÃÒÐË� ÇÒ§á¼¹¡ÒÃµÔÇ
àÊÃÔÁãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä Œ́µÃ§ Ǿ̈
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