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	 จะม็อก ว้าว! พืชสีเขียว เป็นหน่ึงในการ์ตูนเสริมความรู้ ชุด  วิทยาศาสตร์รอบรู้กับจะม็อก 
มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มอบความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน 
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องพืชสีเขียวและส่วนประกอบของพืช นำเสนอในรูปแบบการ์ตูน 6 ช่อง พร้อม 
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

วา้ว! พืชสีเขียว



กล้วยไข่
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จะม็อก

ดร.แหลม

สารบัญ
ทำไมใบไม้ส่วนใหญ่มีสีเขียว
พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างไร
พืชสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงเหรอ
มีพืชที่กินแมลงเป็นอาหารด้วยเหรอ
ทำไมดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์
ต้นตะบองเพชรมีใบด้วยเหรอ
รากอากาศคืออะไร
รู้ไหมว่ามีพืชบางชนิดที่อาศัยต้นไม้อื่นในการดำรงชีวิต
เห็ดเป็นพืชหรือไม่
พืชบางชนิดมีลำต้นอยู่ใต้ดินจริงเหรอ
ใบของพืชบางชนิดขยายพันธุ์ได้จริงเหรอ
พืชมีเพศด้วยเหรอ
พืชใต้น้ำดำรงชีวิตอย่างไร
ดอกของพืชมีหน้าที่อะไร
วงปีของพืชคืออะไร
พืชเป็นยาได้ด้วยเหรอ
รายงานเรื่องพืชสีเขียว
การเจริญเติบโตของพืช
ส่วนประกอบของพืช
แบบฝึกหัด
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หน้า

เพื่อนชาวโลก
ของจะม็อก

ผมชื่อจะม็อก เดินทางมาไกลแสนไกล
จากดาวจะ - ตา - ม่อน ปิดเทอมนี้

ผมได้รับการบ้านจากคุณครูให้เดินทาง
มายังโลกมนุษย์และท่องระบบสุริยะ

เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ แล้วทำรายงาน
ส่งตอนเปิดเทอม เป็นกำลังใจให้ผม

ด้วยนะครับ 

ศาสตราจารย์ผู้รอบรู้ 
คอยไขปริศนาข้อข้องใจให้แก่

จะม็อกและเด็ก ๆ
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โอ๊ย

ต้นไม้ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตเหมือนคนเรา 
นี่แหละครับน้อง  ๆ และสิ่งที่ต้นไม้ใช้สร้างพลังงาน 
ก็คือ สารสีเขียวที่อยู่ในใบไม้ที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์ 
นั่นเอง เจ้าคลอโรฟิลล์นี่แหละที่ทำให้เราเห็นใบไม้ 
เป็นสีเขียว มันทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้าง 
อาหารมาหล่อเล้ียงลำต้น พืชยังเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดเดียว 
ในโลกที่สร้างอาหารเองได้ด้วยนะครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมใบไม้ส่วนใหญ่มีสีเขียว 

แต๊ดแต๋

หนูกำลัง

เหยียบลุง

อยู่นะ

ทำไม

คุณลุงถึงไม่มีสีเขียว

เหมือนใบอื่นล่ะครับ

ลุงน่ะแก่แล้ว

ต้องผลัดใบให้เด็ก ๆ

ได้งอกงามบ้าง

    ใบไม้สีเขียวก็คือ

       เด็ก ๆ เหล่านั้นไง

โอ้โฮ

มหัศจรรย์จัง ใช่แล้ว
           ใบไม้แบบเราก็มีชีวิต

              เพราะงั้นจะม็อกต้อง
             บอกเพื่อน ๆ ให้ช่วยกัน

         ดูแลต้นไม้ด้วยนะ



กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเริ่มต้นจากสารที่ 
ชื่อว่าคลอโรฟิลล์ในใบของพืชดูดรับเอาแสงจาก 
ดวงอาทิตย์ น้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มี 
อยู่ในอากาศ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จนได้ 
สารอาหารประเภทแป้ง  (น้ำตาล)  ไอน้ำ  และ 
ก๊าซออกซิเจน จนกลายเป็นอาหารของพืชในที่สุด 
ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างไร  
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แสงแดด

น้ำ

       และก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

มอบ
ความอบอุ่น

ให้เรา

มอบ
ความชุ่มชื้น

ให้เรา

ทั้งหมดนี้
ทำให้เราเหล่าใบไม้

   สามารถ
        สังเคราะห์ด้วยแสงได้



5

พืชช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่จะ 
ลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความร้อนสะสมอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลก 
ร้อน พืชยังใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ 
สั ง เคราะห์ด้ วยแสงและปล่อยก๊ าซออกซิ เจน 
ตลอดจนไอน้ำออกมา ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศของ 
โลกชุ่มชื้นขึ้น ดังนั้นเพื่อโลกของเรา น้อง  ๆ  ต้อง 
ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะ  ๆ  ด้วยนะครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

พืชสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จริงเหรอ 

เมื่อก่อนโลกของเรามีต้นไม้มากมาย

พลั่ก ๆ

 แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยตึกและมลภาวะ

ต้นไม้สวย ๆ ก็หายไป

มีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น

โลกก็เลยร้อนขึ้น

 สิ่งที่จะม็อก

และกล้วยไข่ทำได้

 ก็คือ ช่วยกัน

ปลูกต้นไม้ทดแทน

ให้โลกเรา

กลับมามีต้นไม้

มากมายเหมือนเดิม



รอบรู้
กับ ดร.แหลม

มีพืชที่กินแมลงเป็นอาหารด้วยเหรอ

พืชกินแมลงเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษ ถิ่นกำเนิด 
ของพืชประเภทนี้โดยมากเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดิน 
ขาดแร่ธาตุและสารอาหาร มันจึงจำเป็นต้องปรับตัว 
เพื่อความอยู่รอด พืชกินแมลงบางชนิดเปลี่ยนใบ 
ให้กลายเป็นกับดัก ใช้สำหรับล่อแมลงต่าง ๆ เข้ามา 
ติดกับเพื่อเป็นอาหาร แทนการดูดซับแร่ธาตุและ 
สารอาหารต่าง  ๆ  จากดิน พืชกินแมลงที่พบมากใน 
ประเทศไทยคือ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงน่ันเองครับ
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แมลงตัวหนึ่ง เห็นพืชรูปร่างประหลาด

 น่าสนใจ 

จึงบินเข้าไปหาพืชต้นนั้น

แล้วก็ถูกกิน

จะม็อก

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์

ฟิ้ว

ฟับ

   
    ว้าว!!
    พืช
   กิน
แมลง!

หวี่ ๆ
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ดวง
อาทิตย์
จ๋า

ดอกทานตะวันจะหันส่วนหน้าของดอกไปตามตำแหน่ง 
ของดวงอาทติยต์ลอดทัง้วนัเลยครบั นัน่เปน็เพราะวา่ 
ส่วนหน้าของดอกทานตะวันนั้นคือส่วนที่เป็นเมล็ด 
การหันส่วนหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จึงเป็นการลด 
ความชื้นเพื่อไม่ให้เมล็ดติดเชื้อรานั่นเอง ถ้าน้อง  ๆ 
ไปเทีย่วทุง่ทานตะวนัจะเหน็วา่ดอกทานตะวนัทกุดอก 
หันหน้าไปทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงในตำแหน่ง 
ทีด่วงอาทิตย์ขึ้นอยู่บนท้องฟ้าอย่างแน่นอนครับผม

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์  

ว่าจะม็อก
เรอะ

จะม็อก
แปลงร่างเป็น
ดวงอาทิตย์

มีดวงอาทิตย์
ที่ไหนอ้วน

แล้วก็มีสีเขียว
กันมั่ง 
ติงต๊อง 

หันหน้าเข้า
หาดวงอาทิตย์
เหมือนเดิม

ดีกว่า

ดอกทานตะวันมักจะหันหน้า

 เข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ

...ตัวอะไรน่ะ

นิ่ง
ขวับ

ว้าก-ก

แว้ก-กตุบตับ



ใบของตน้ตะบองเพชรกค็อืหนามแหลม ๆ ทีอ่ยูร่อบ ๆ 
ลำต้นนั่นเองครับ เดิมทีต้นตะบองเพชรมีถิ่นกำเนิด 
ในบริเวณที่มีสภาพแห้งแล้ง จึงจำเป็นต้องปรับตัว 
เพือ่ความอยูร่อดโดยการเปลีย่นใบใหก้ลายเปน็หนาม 
เพือ่ลดอตัราการคายนำ้ นอกจากนัน้หนามแหลมของ 
ตะบองเพชรยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมา 
กัดกินเพื่อดูดน้ำจากลำต้นได้อีกด้วยนะครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ต้นตะบองเพชรมีใบด้วยเหรอ 

98

นั่นมันต้นอะไรน่ะ
ขอจะม็อก
จับหน่อย

ฉึก

!@#$
   %^&*

หนามตำ
 เจ็บง่ะ



ต้นตะบองเพชรมีใบด้วยเหรอ 

ดึง ๆ ๆ ๆ

98

มีพืชบางชนิดที่รากไม่ได้หยั่งลึกลงไปในดิน เช่น 
รากของกล้วยไม้ พวกเราเรียกรากที่ไม่อยู่ในดินว่า 
รากอากาศ  รากชนิดนี้จะดูดเอาก๊าซออกซิเจน 
และความชื้นที่อยู่ในอากาศเข้ามา เพื่อสร้างอาหาร 
ช่วยในการเจริญเติบโต แต่ยังมีรากอากาศสีเขียว 
ของต้นไทร ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ในการดูดซับ 
ออกซิเจนและความชื้นในอากาศแล้ว ยังสามารถ 
สังเคราะห์ด้วยแสงได้อีกด้วยครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

รากอากาศคืออะไร 

อย่ามาดึง
รากอากาศ
ของฉันนะ

รากอากาศ
???

อะไรน่ะ

ลองดึงดูดีกว่า

ป๊าบ-บ-บ!!



พืชโดยทั่วไปสามารถสร้างอาหารเองได้ แต่ก็มีพืช 
บางชนิดที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ครับ พวกมันจึง 
จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  โดยใช้วิธี 
แทงรากแทรกเขา้ไปในทอ่ลำเลยีงนำ้และอาหารบรเิวณ 
ลำต้นของพืชชนิดอื่นที่เกาะอยู่ เพ่ือดูดน้ำ แร่ธาตุ 
และสารอาหารท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เสร็จแล้วมาหล่อเล้ียงลำต้นของมันเอง ยกตัวอย่าง 
เช่น ต้นกาฝาก เป็นต้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

รู้ไหมว่ามีพืชบางชนิดที่อาศัยต้นไม้อื่นในการดำรงชีวิต 

จะม็อก ดูสิ
       คุณเต่าทอง
       เพียบเลย

พืชชนิดหนึ่ง

ขอจะม็อก
ดูมั่ง นั่น

อะไรน่ะ

เต่าทอง ๆ 
เต่า

ทอง ๆ 

ทำไมมีพืชอื่นมาเกาะ
อยู่บนต้นไม้ล่ะ
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เห็ด
ถือเป็นพืช
มั้ยนะ

จริง  ๆ แล้วเห็ดเป็นเช้ือราชนิดหน่ึง ไม่ใช่พืชแต่อย่างใด 
พวกมันไม่มีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์เหมือน 
พืช จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ เห็ดใช้วิธี 
ดูดซึมอาหารและแร่ธาตุจากดินหรือแหล่งอาหารใน 
บริเวณที่เห็ดชนิดนั้นเจริญเติบโตอยู่ อีกทั้งเห็ดยัง 
ไม่มีระบบประสาทหรืออวัยวะที่ทำให้เคลื่อนที่ได้ 
เหมือนสัตว์ เราจึงไม่นับว่าเห็ดเป็นสัตว์ครับน้อง  ๆ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

เห็ดเป็นพืชหรือไม่ 

สิ่ง!
นี้!

คือ! คุณน้อง
เห็ด!

จะม็อก
ก็อยากรู้
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จะม็อก
ไปขุดหาสมบัติ

กันเถอะ

พชืสว่นใหญม่ลีำตน้อยูบ่นดนิทำหนา้ทีช่กูิง่ กา้น ใบ 
ดอก ผล ให้ได้รับแสงอาทิตย์เพื่อสร้างและลำเลียง 
แร่ธาตุตลอดจนอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของลำต้น 
แตก่ม็พีชืบางชนดิทีล่ำตน้อยูใ่ตด้นิครบั พชืจำพวกนี ้
มีลักษณะอวบอ้วน รับประทานได้ ลำต้นทำหน้าที่ 
พิเศษในการสะสมอาหาร ยกตัวอย่างเช่น ขิง ข่า 
ขมิ้น หัวหอม มันฝรั่ง และเผือก เป็นต้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

พืชบางชนิดมีลำต้นอยู่ใต้ดินจริงเหรอ

มัน
นี่นา

12

สมบัติ

ทำไมมัน
อยู่ใต้ดินล่ะ

ขุด
หาสมบัต ิๆ

ได้อะไร
ติดขึ้นมาด้วย



ใบคว่ำตายหงายเป็น

อุ๊ย ใบอะไรอะ
สวยจัง

13

มีพืชหลายชนิดที่ใช้ใบในการขยายพันธุ์ ยกตัวอย่าง 
เช่น คว่ำตายหงายเป็น กุหลาบหิน เศรษฐีพันล้าน 
เป็นต้น ใบของพืชประเภทนี้จะมีต้นอ่อนงอกออกมา 
ทีใ่บ เมือ่ตน้ออ่นหรอืใบรว่งลงสูพ่ืน้ดนิ ตน้ออ่นของ 
พืชชนิดนั้นก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ 
เราเรียกการขยายพันธุ์ลักษณะนี้ว่า การขยายพันธุ์ 
แบบไม่อาศัยเพศ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ใบของพืชบางชนิดใช้ขยายพันธุ์ได้จริงเหรอ 

รู้แล้วละว่าใบไม้ 
จะม็อกหมายถึง
มันคือใบไม้

ของต้นอะไรต่างหาก

ใบไม้

   อ๊าก! 
  จะกวน

ไปถึงหนาย!

  อุ๊ย 

    มีเส้นอะไร

รอบใบเลย

 อ๋อ 

ขนหน้าแข้ง

ของมันน่ะ



จะม็อกรู้มั้ย 
พืชก็มีเพศนะ

เพศของพชือยูท่ีเ่กสรครบั พชืทีข่ยายพนัธุแ์บบอาศยั 
เพศนั้นจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่บนดอก 
บางชนิดอาจอยู่ในดอกเดียวกันเลย ในขณะท่ีบางชนิด 
ก็แยกกันอยู่คนละดอกครับ ในการขยายพันธุ์แบบ 
อาศัยเพศนั้น เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียต้องมีการ 
ปฏิสนธิกันเสียก่อน จึงจะสามารถขยายพันธุ์ได้ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

พืชมีเพศด้วยเหรอ 

แล้วแบ่งยังไง
ว่าต้นไหนเพศผู้
ต้นไหนเพศเมีย
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ว้าว! จริงอะ

งง...........

... เฮ้อ...

คุณต้นไม้ผู้ชาย คุณต้นไม้ผู้หญิง



พืชใต้น้ำเป็นพืชที่ส่วนประกอบทุกอย่างของมันอยู่ 
ใต้น้ำทั้งหมดครับ พืชใต้น้ำมีลักษณะพิเศษสำคัญ 
ที่ทำให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำได้คือ บริเวณ 
ลำต้นและใบมีช่องว่างกระจายอยู่โดยรอบไว้สำหรับ 
สะสมก๊าซ และช่วยให้ลอยตัวอยู่ในน้ำได้ ส่วนใบ 
มักจะกรอบและบาง ไม่มีปากใบ สามารถสร้าง 
อาหารเองได้ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

จะม็อกรู้มั้ย
เจ้านี่คืออะไร

นายคงไม่ได้คิด
อะไรประหลาด ๆ 

อีกนะ

15

ตะขาบ

ไม่ใช่

จะม็อกไม่รู้หรอก 
กล้วยไข่เฉลยเถอะ

นี่คือสาหร่าย 
เป็นพืชชนิดหนึ่ง

ที่สามารถดำรงชีวิต
อยู่ใต้น้ำได้ยังไงล่ะ

เอ 
อยู่ใต้น้ำได้

พืชใต้นำดำรงชีวิตอย่างไร้
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ว้าว สวยจัง

ดอกเป็นส่วนประกอบของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ใน 
การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศครับ ประกอบด้วย 
ส่วนสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย โดยทั่วไปดอกจะมี 
สสีนัสวยงามไว้สำหรับล่อแมลงเพ่ือให้เข้ามาช่วยในการ 
ผสมพันธ์ุ ดอกบางชนิดอาจมีลักษณะเบาฟูเพื่อ 
อาศยัแรงลมในการกระจายเกสรและเมลด็ ในขณะที ่
บางชนิดอาจมีกลิ่นหอมเพื่อล่อแมลงแทน

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ดอกของพืชมีหน้าที่อะไร
ว้าว 

นั่นก็สวย

อุ๊ย นี่ก็สวย ที่เห็นสวย ๆ นี่

เราเรียกว่า

ดอกไม้

สีสันสดใส 

ล่อแมลงให้มาผสมเกสร 

ช่วยในการขยายพันธุ์

ให้พืชยังไงล่ะ

นี่นาย

ไม่ได้สนใจ
ฟังเลยใช่มั้ย!



อุ๊ย!

วงปีคือ เส้นรอบวงในลำต้นที่บ่งบอกถึงการเจริญ 
เติบโตของต้นไม้ เราสามารถรู้อายุของต้นไม้ได้จาก 
การนับเส้นวงปี โดยดูจากหน้าตัดของเนื้อไม้ หรือ 
เจาะเนื้อไม้ออกมาดูครับ นอกจากวงปีจะเป็นตัว 
บง่บอกถงึอายขุองตน้ไมแ้ลว้ วงปยีงัสามารถบง่บอก 
ได้ถึงสภาพอากาศและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
รอบ ๆ บริเวณต้นไม้ต้นนั้นได้อีกด้วยครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

วงปีของพืชคืออะไร

อ๋อ
ก็แค่ตอไม้

ลายที่เห็นนั่น
เขาเรียกวงปี 

ตกใจอะไรไม่เข้าเรื่อง
เลยจะม็อกเนี่ย
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อะไรเหรอ
จะม็อก

นายกำลังคิด
     อะไรประหลาด ๆ 

       อีกแล้ว
        ใช่มั้ย

อ้าว!
จะไปไหนล่ะนั่น

คุณตอไม้ท้องลาย 
จะม็อกจะทายาให้



1918

พืชหลายชนิดมีสรรพคุณในการนำมาทำเป็นยารักษา 
โรคได้ครับ น้อง  ๆ  อาจเคยได้ยินคำว่าพืชสมุนไพร 
มาบ้าง พืชสมุนไพรคือ พืชที่เรานำส่วนประกอบ 
ต่าง  ๆ  ของมัน ไม่ว่าจะเป็นดอก ใบ ราก ลำต้น 
ฯลฯ มาผลิตเป็นยารักษาโรค นอกจากนี้ยังมีพืช 
อกีหลายชนดิทีส่ามารถบรรเทาความเจบ็ปวด ตลอด 
จนอาการต่าง  ๆ  ที่เกิดกับเราได้โดยที่ไม่ต้องผ่าน 
กรรมวิธีใด  ๆ เลย เช่น ว่านหางจระเข้ เป็นต้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

พืชเป็นยาได้ด้วยเหรอ

  ฮือ 

ฮือ

จะม็อก

เป็นอะไรมั้ย
อย่าเพิ่ง
ขยับนะ

เจอแล้ว

ขอบคุณนะ
    กล้วยไข่ 

เฮฮา

เฮฮา
ตุบ
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การ
เจริญเติบโต

ของพืช 

เมล็ด รากแก้ว

ใบแท้ ใบเลี้ยง

ลำต้น

2120



ส่วนประกอบ
ของพืช 

ดอก

ผล

ใบ

ลำต้น

ราก

2120



แบบฝึกหัด
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น้อง ๆ ช่วยจะม็อกเติมคำตอบที่ถูกต้อง

ลงในช่องว่างหน่อยนะครับ

............. 1. สารสีเขียวในใบของพืชคือสารชนิดใด

............. 2. พืชชนิดใดกินแมลง

............. 3. ส่วนประกอบใดของพืชที่มีสีสันสวยงามช่วยล่อแมลงมาผสมพันธุ์

............. 4. ก๊าซที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

............. 5. รากที่ไม่อยู่ในดินเรียกว่าอะไร

............. 6. พืชชนิดใดอาศัยพืชชนิดอื่นเป็นแหล่งอาหาร

............. 7. ส่วนประกอบใดของพืชที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและสารอาหาร

............. 8. พืชชนิดใดมักหันหน้าดอกเข้าหาดวงอาทิตย์

............. 9. สารอาหารประเภทใดที่พืชได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

............. 10. ส่วนแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดคืออะไร

ดอก ราก

ก๊าซ

คาร์บอนได
ออกไซด์

เฉลย
1. คลอโรฟิลล ์2. หม้อข้าวหม้อแกงลิง 3. ดอก 4. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5. รากอากาศ 6. กาฝาก 7. ลำต้น 8. ทานตะวัน 9. แป้ง 10. ราก

แป้ง ลำต้น 
กาฝาก  

หม้อข้าว

หม้อแกงลิง
ราก
อากาศ

คลอโรฟิลล์ ทานตะวัน
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น้อง ๆ ช่วยจะม็อก
เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก 
และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิดให้หน่อยนะ

............ 1. ลำต้นของหัวหอมอยู่ในดิน

............ 2. เกสรของพืชมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

............ 3. ต้นตะบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดอัตราการคายน้ำ

............ 4. ใบของพืชบางชนิดใช้ขยายพันธุ์ได้

............ 5. เห็ดเป็นพืชชนิดหนึ่ง

เฉลย 1. X 2.  3.  4.  5. X



ประวัติผู้เขียนและผู้วาดภาพประกอบ

ณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์ (อุ๊) 
เด็กชนบทผู้ชอบอยู่กับทุ่งนา ป่าเขา แม่น้ำ และธรรมชาติ มีความใฝ่ฝันอันสูงสุดของชีวิตคือ 
อยากเปน็ครู จงึเดนิตามความฝนัของตวัเองอยา่งตัง้อกตัง้ใจดว้ยการเรยีนคณะวทิยาศาสตร์ สาขา 
วทิยาศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วความฝันก็กลายเป็นจริง ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็ก ๆ 
 ให้รูจ้กัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งมคีวามสขุ ทีโ่รงเรยีนชมุชนนำ้ออ้ม อำเภอกระนวน จงัหวดั 
ขอนแก่น

ภัทรสุดา รัตนจัง (กิ๊ฟ)
กิ๊ฟจัง หรือ GJ giftjung เด็กเมืองกรุงตัวเล็ก ๆ ผู้มีความเชื่อว่า ความฝัน = งานอดิเรก 
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ทำงานเปน็วศิวกร แตก่ย็งัสามารถทำความฝนัตา่ง  ๆ ใหเ้ปน็จรงิได ้ ทัง้รอ้งเพลง เปน็พธิกีร และวาดรปู 
แน่นอนว่าเป็นงานอดิเรกค่ะ! :-) 
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