
 



           
 
       

 ก 
 

 เล่มที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย : นางสาวศิริมนัส เวชกามา 

 
 

 

ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ เป็นเล่มที ่1 การจัดระบบในร่างกาย จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ร่างกายของเรา รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เกิดความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร ์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นการเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ ผูจ้ัดท าได้
รวบรวมและเรียบเรียง เนื้อหาความรู้โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 เพ ื่อให้นักเรียนได้ใช ้ประกอบการเรียนรู้ในห้องเรียน และสามารถใช้ศ ึกษาค้นคว ้าเพ ิ่มเตมิ 
ด้วยตนเอง ซึ่งชุดกิจกรรมนี้มีทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้ 

เล่มที่ 1 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย 
เล่มที่ 2 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
เล่มที่ 3 เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต 
เล่มที่ 4 เรื่อง ระบบหายใจ 
เล่มที่ 5 เรื่อง ระบบขับถ่าย 
เล่มที่ 6 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 
เล่มที่ 7 เรื่อง ระบบประสาท 
เล่มที่ 8 เรื่อง ระบบโครงกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ   
เล่มที่ 9 เรื่อง ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และช่วยให้
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่องค า คณะที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่าน  ที่ได้ให้ค าแนะน าในการจัดท า และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ จนกระท่ัง
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

     ศิริมนัส  เวชกำมำ 
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สำรบัญ 
 

 เรื่อง          หน้ำ
  

 ค าน า            ก 
 สารบัญ           ข 
 สารบัญภาพ           ค 

คำชี้แจงในการใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรบัคร ู     1 
ค าชี้แจงในการใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรยีน    2 
มาตรฐานและต ัวชี้ว ัด        4 
สาระสำคัญและจุดประสงค์การเร ียนรู้      5 

 แบบทดสอบกอ่นเรียน เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย      6 
  บัตรเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย ระดับเซลล์     8 
  บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เซลล์      11 

บัตรเนื้อหาที่ 2 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย ระดับเนื้อเยื่อ    13 
  บัตรเนื้อหาที่ 3 เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย ระบบอวัยวะ และระดับร่างกาย  16 
   บัตรกิจกรรมที ่2 เรื่อง อวัยวะ      17 

บัตรกิจกรรมที ่3 เรื่อง Human Body Word Search   18 
   บัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่อง สรุป/ทบทวนความเข้าใจ การจัดระบบในร่างกาย 19 

บัตรกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง สรุป/ทบทวนความเข้าใจ การจัดระบบในร่างกาย 20 
 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การจัดระบบในร่างกาย      21 
 บรรณานุกรม           23 
 ภำคผนวก          25 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       26 
เฉลยบัตรกิจกรรมบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง เซลล์    27 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อวัยวะ     28

 เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่อง Human Body Word Search   29 
   เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ทบทวนความเข้าใจ การจัดระบบในร่างกาย 30 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง ทบทวนความเข้าใจ การจัดระบบในร่างกาย 31 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน      32 
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สำรบัญภำพ 
 

 ภำพที่           หน้ำ 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างเซลล์สัตว ์        9 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างลักษณะและรูปร่างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป      13 
ภาพที่ 3 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ (Specialized connective)    14 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะกล้ามเนื้อชนิดต่างๆ       15 
ภาพที ่5 เนื้อเยื่อประสาท         15 
ภาพที่ 6 เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ        15 
ภาพที ่7 ตัวอย่างอวัยวะในร่างกาย        16 
ภาพที ่8 ตัวอย่างระบบในร่างกาย        16 
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คำชี้แจงในการใช้ ชุดกิจกรรมการเร้ียนรู ้ 
ส าหร้ บครู 

 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นเล่มที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง ร่างกายของเรา เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1  
เวลา 2 ชั่วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 22101 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เสริมส าหรับนักเรียนที่เรียนเก่ง และช่วยนักเรียนที่เรียน
เข้าใจช้าให้ศึกษาและทบทวนจนเข้าใจ 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ใช้เป็นคู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ทั้งใน
เวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

2. ครูควรศึกษาชุดกิจกรรมการเรยีนร ู้ให้เข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ครูต้องชี้แจงข ั้นตอนการเร ียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนร ู้ให ้นักเร ียนเขา้ใจก่อนด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 

4. ถ้านักเร ียนศึกษาชุดก ิจกรรมการเรียนรู ้ แล้วไม่เขา้ใจ ครูควรแนะน าช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างใกล้ชิด หรืออาจให้นักเร ียนได ้ปฏิบัติกิจกรรมท ั้งในและนอกเวลาเรยีน จะทำให้นักเรียนมีทักษะ 
มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

5. กรณีนักเรียนที่ขาดเรียน ให้เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ส าหรับให้ศึกษานอกเวลา 
6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  

อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดย
พยายามศึกษาด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบค าถาม  

7. ให้นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทและเต็มความสามารถของตนเอง เพื่อนักเรียน 
จะได้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 

7.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
7.2 ความสามารถในการคิด 
7.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
7.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
7.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

   8. ปลูกฝังให้นักเรียนมีพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณาต่อเพ่ือนนักเรียนด้วยกันโดยนักเรียนที่เก่ง
กว่าคอยช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า มุทิตาหรือพลอยยินดีต่อกันเมื่อประสบความส าเร็จ และอุเบกขา   
หากความพยายามนั้นไม่เป็นอย่างที่ต้องการ 
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คำชี้แจงในการใช้ ชุดกิจกรรมการเร้ียนรู  

ส าหร้ บน กเรียน   

 

น กเรียนอ้ านค าช้ี้แจงต อไปนี้ให เข าใจ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นเล่มที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง ร่างกายของเรา 
2. นักเรียนทุกคนต ้องซื่อสัตย ์ต ่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยกอ่นทีจ่ะลงม ือทำกิจกรรม 
3. นักเรียนทุกคนควรให้ความร่วมมือกันในการคิด การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติ การทดลอง 

และการท ากิจกรรมต่างๆ ตามชุดกิจกรรมจนเสร็จทุกกิจกรรม อย่างเต็มความสามารถ 
4. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมและเป็นข้อมูลในการ

พัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยในภาคผนวก พร้อมทั้ง
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน (ท าลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ครูแจกให้) 

5. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรม จากบัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้ซึ่ง ได้แก่ 
   5.1 แบบทดสอบก่อนเรียน   
   5.2 ศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา 

   5.3 ท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม 
           5.4 แบบทดสอบหลังเรียน   

6. นักเรียนตรวจค าตอบ ประเมินผลตามบัตรเฉลย และแนวค าตอบ ซึ่งอยู่ในภาคผนวก 
7. การปฏิบัติตามกิจกรรม ควรท าให้เสร็จตามก าหนดเวลา และหากนักเรียนไม่เข้าใจให้กลับไป

ศึกษาบัตรเนื้อหาอีกครั้ง (สืบค้นเพ่ิมเติม  หรือปรึกษาครู) 
8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยในภาคผนวก 

พร้อมทั้งบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน เพ่ือประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ (ท าลงในแบบบันทึกกิจกรรม ที่ครูแจกให้) 

9. เกบ็วัสดุอุปกรณ์และชุดกิจกรรมการเร ียนรู้ ส่งคืนคร ูเมือ่ปฏิบัติกิจกรรมเสร ็จสิ้นแล้ว 
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ศึกษาค าช้ีแจงในการใช ชุดกิจกรรมการเรียนรู อย างละเอียด้ 

ทดสอบก อนเรียน 

อ านบ ตรความเนื้อหาให เข าใจอย างละเอียดรอบคอบ 

ท ากิจกรรมตามบ ตรกิจกรรม 

ทดสอบหล งเรียน 

ตรวจค าตอบจากบ ตรเฉลยกิจกรรม 

ผ่าน 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู เล มต อไป้ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ และต วชี้ว ด 
 

 
 
 

สาระที่้1้สิ่งมีชีวิตก บกระบวนการด ารงชีวิต 

มาตรฐาน้ว้1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง  
และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 
 
 
 

ต วชี้ว ด 

  มฐ้ว้1.1้ม.2/1 อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร  
  ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์  
  รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์              
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สาระส าค ญ้และจุดประสงคก์ารเรียนรู  
 

 
 
 

สาระส าค ญ 
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า เซลล์ จ านวนมาก ซึ่งมีรูปร่าง 
และหน้าที่แตกต่างกัน ส าหรับเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกัน มาอยู่ร่วมกัน เพ่ือท าหน้าที่ 
เฉพาะอย่างจะเรียกว่า  เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดที่มาท าหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า 
อวัยวะ และอวัยวะต่างๆ เมื่อมาท างานประสานกันเรียกว่า ระบบอวัยวะ โดยระบบ 
อวัยวะต่างๆ นั้น ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย    

 
 
 
 จุดประสงคก์ารเรียนรู   
       1. อธิบายความหมายและหน้าที่เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบอวัยวะของมนุษย์ได้ (K) 

  2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)  
   3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A)  
   4. สามารถสื่อสารและน าความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
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แบบทดสอบก อนเรียน 

หน วยการเรียนรู ้ร างกายของเรา 
เรื่อง้้การจ ดระบบในร้ างกาย  

 
 
 

ค าชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 เลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 
2. จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษ 

 

1. ลำดับการจัดระบบในรา่งกายจากระดับเล็กสุดไปยังระดับใหญ่สุด ข้อใดถกูตอ้ง   
ก. เซลล์     อวัยวะ   เนื้อเยื่อ    ระบบรา่งกาย 
ข. เซลล์    เน ื้อเยื่อ     ระบบร่างกาย   อว ัยวะ  
ค. เซลล์    เน ื้อเยื่อ    อวัยวะ     ระบบร ่างกาย  
ง. เซลล์    ระบบรา่งกาย    เนื้อเยื่อ     อว ัยวะ 

2. ร ่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์มีส่วนประกอบพ ื้นฐานค ือข้อใด 
ก. เซลล์ 
ข. อว ัยวะ  
ค. เนื้อเยื่อ 
ง. ระบบร ่างกาย 

3. ข้อใดต่อไปนีจ้ัดว่าเป็นเซลล์  
ก. ห ัวใจ 
ข. ปอด 
ค. เม็ดเลือดแดง 
ง. กระเพาะอาหาร 

4. กลุม่ของเซลล์ที่ท าหน้าทีเ่ดียวก ัน เรียกว่าอะไร  
ก. อวัยวะ 
ข. เนื้อเย ื่อ 
ค. ส ิ่งมชีีวิต 
ง. ระบบร ่างกาย 

5.   เซลล ์ที่มีลักษณะเป็นเส ้นยาว มีก ิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น  
     หมายถงึเซลล์ ในข้อใด 

ก.  เซลล ์สมอง 
ข.  เซลล ์ประสาท 
ค.  เซลล ์กล้ามเนื้อ 
ง.  เซลล์เม็ดเลือดแดง 
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 6. ในรา่งกายของมนุษย์ไม่ม ีเซลล ์ชนิดใด  

ก. เซลล ์คุม 
ข. เซลล์ประสาท 
ค. เซลล ์ผิวหนัง  
ง. เซลล์สืบพันธุ์ 

7. การทีเ่ซลล ์ท างานร่วมก ันเป็นระบบมีผลดีต ่อร่างกายของมนุษย ์อย่างไร  
ก.  เจริญเติบโตเต็มที่ 
ข.  ร่างกายเติบโตอย่างรวดเร ็ว  
ค.  ท าให้มีภ ูมิต้านทานโรคได ้ดี 
ง.  สามารถด ารงช ีว ิตได้อย่างเป็นปกติ 

 8. การจ ัดระบบในรา่งกายมนุษย์ ผิวหนังจ ัดอยู่ในชั้นใด  
ก. ชั้นอว ัยวะ 
ข. ชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ 
ค. ชั้นของเนื้อเย ื่อ 
ง. ชั้นระบบร ่างกาย 

9. ข้อใดต ่อไปนีมี้ความส ัมพ ันธ์กันมากทีสุ่ด  
ก. สมอง – ระบบกล ้ามเนื้อ 
ข. กระเพาะอาหาร – ระบบย่อยอาหาร  
ค. ปอด – ระบบขบัถ ่าย 
ง. ห ัวใจ – ระบบหายใจ 

10.  เซลล ์ที่มีลักษณะเป็นเส ้นยาว มีก ิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น  
      หมายถงึเซลล์ในข้อใด 

ก.  เซลล ์สมอง 
ข.  เซลล ์ประสาท 
ค.  เซลล ์กล้ามเนื้อ 
ง.  เซลล์เม็ดเลือดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 



          8  

เล่มที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย : นางสาวศิริมนัส เวชกามา 

 
 

 
บ ตรเนื้อหาที่ 1 

เร่ือง้การจ ดระบบในร างกาย้ระด บเซลล์้ 

 
 ร่างกายของมนุษย์ที่เราเห็นเป็นรูปร่างสมบูรณ์อยู่นี้อันที่จริงประกอบด้วยเซลล์จ านวน
มากมายหลายล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์แต่ละชนิดมีรูปร่างและท าหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เซลล์ที่มีรูปร่าง
เหมือนกันมาอยู่ร่วมกัน และท าหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่า เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดที่มารวมกัน 
และท าหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า อว ยวะ อวัยวะต่างๆ เมื่อมาท างานประสานกัน เรียกว่า  
ระบบอว ยวะ  

ระด บเซลล์  
 ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่าง และขนาดต่างกันไปตามหน้าที่การท างาน 
เช่น เซลล์สืบพันธุ์ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เยื่อบุผิวเซลล์ประสาท เซลล์ผิวหนัง  
เป็นต้น  

เซลล์ (cell) เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท ี่เล็กทีสุ่ดของสิ่งม ีชีวิต ซ่ึงร ่างกายของมนุษย์ 
ประกอบด้วยเซลล์ จ านวนหลายล้านเซลล์ ในแตล่ะเซลล์จะมคีวามแตกตา่งกนัทัง้ขนาดและรูปร่าง 
ขึน้อยูกั่บหน้าทีข่องเซลล์นั้นๆ  

้้้้ส วนประกอบของเซลล์้(มนุษย์้และส ตว์) 
 
1. ผนังเซลล์ เซลล์ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลัก ท าหน้าที่ห่อหุ้มป้องกัน

อันตรายให้เเก่เซลล์พืชให้เซลล์พืช ให้เซลล์คงรูปเพ่ิมความเเข็งเเรง เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ 
2. เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน ท าหน้าที่ควบคุม 

ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ เเละมีรูเล็กๆเพ่ือให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้ 
เเละไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ 

3. ไซโทพลาซึม เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์  มีสารละลายน้ าได้เช่น
โปรตีน ไขมัน เกลือเเร่ ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ที่ส าคัญหลายชนิด 

4. ไมโทคอนเดรยี เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะที่มีลักษณะยาวเป็นแหล่งผลิตสารที่มีพลังงานสูง
ให้เเก่เซลล์        

5. ไรโบโซม เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นเเหล่งที่มีขนาดเล็ก เป็นเเหล่งที่มีการสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์   

6. กอจิคอมเพลกซ์ เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อนกันเป็นชั้นๆหลายชั้น ท า
หน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน และส่งออกไปใช้ภายในเซลล์ 
   7. เซนตริโอล พบในเซลล์สัตว์ เเละโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เก่ียวกับการแบ่งเซลล์ 

8. เเวคิวโอล พบในเซลล์พืชส่วนใหญ่ และสัตว์หลายชนิด แต่ในพืชมีขนาด 
ใหญ่กว่าในสัตว์ หน้าที่เก่ียวกับการควบคุมปริมาณน้ าในเซลล์ 

9. นิวเคลียส อยู่ตรงกลางเซลล์ เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างเซลล์สัตว ์

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=71878 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะรปูร่างของเซลล์บางชนิด 

รูปร างของเซลล์ หน าที ่
เซลล์สืบพันธ์ (sex cell) 

เซลล์อสุจิ 
ที่มา : http://www.wisegeek.com/what-is-sperm.htm  

#human-sperm 

   เซลล์ไข ่
ที่มา : http://itshumour.blogspot.com/2010/07  

/cells-under-electron-microscope.html 

น าข้อมูลทางพันธุกรรม 
ไปถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกหลาน 

เซลล์กล้ามเนื้อ (muscle cell) 

  
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin  

/485333297319720519/ 
 

ช่วยในการเคลื่อนไหวของอวัยวะ 
มีสามารถท่ีหดสั้น และยืดหยุ่นได้ 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=71878
http://www.wisegeek.com/what-is-sperm.htm#human-sperm
http://www.wisegeek.com/what-is-sperm.htm#human-sperm
http://itshumour.blogspot.com/2010/07%20/cells-under-electron-microscope.html
http://itshumour.blogspot.com/2010/07%20/cells-under-electron-microscope.html
https://www.pinterest.com/pin%20%20/485333297319720519/
https://www.pinterest.com/pin%20%20/485333297319720519/
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รูปร างของเซลล์ หน าที ่
เซลล์ประสาท (nerve cell) 

 
ที่มา : http://biology.tutorvista.com/cell 

/nerve-cell.html 

รับ-ส่ง กระแสประสาท เพื่อ
ควบคุมการท างานของอวัยวะ 

เซลล์เม็ดเลือดแดง (red  blood cell) 

 
ที่มา : http://www.genengnews.com/gen-news-

highlights/presto-changing-skin-cells-into-beating-
heart-cells/81249537/ 

ล าเลียงก๊าซไปสู่ส่วนต่างๆของ
ร่างกาย 

เซลล์เยื่อบุผิว (epithelial cell) 

 
ที่มา :  

https://www.pinterest.com/pin/165859198751468122/ 

เป็นเนื้อเยื่อที่ปกคลุมผิวนอก
ร่างกาย  หรือผิวท่ออวัยวะภายใน 
มีหน้าที่รับความรู้สึก  

เซลล์ผิวหนัง ( skin cell) 

 
ที่มา : https://www.cellapplications.com/primary   

-cells-tissue/skin-cells 

ท าหน้าที่ห่อหุ้มร่างกาย 
โดยจะเรียงตัวเป็นชั้นๆ 

 
 

http://biology.tutorvista.com/cell
https://www.cellapplications.com/primary%20%20-cells-tissue/skin-cells
https://www.cellapplications.com/primary%20%20-cells-tissue/skin-cells
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บ ตรกิจกรรมท่ี้1  
เรื่อง้เซลล์ 

 

ชื่อกลุ ม.............................................................................กลุ มที่.................ช ้น้/ ห อง.................. 
สมาชิกภายในกลุ ม 

1.............................................................................เลขที่................................. 
2.............................................................................เลขที่................................. 
3.............................................................................เลขที่................................. 
4.............................................................................เลขที่................................. 
5.............................................................................เลขที่................................. 
6.............................................................................เลขที่................................. 

จดุประสงค้์การเร้ียนรู  
1. ทดลอง และสรปุผลเกีย่วกบัรปูรา่งลักษณะของเซลล ์ เนือ้เยื่อบางชนิดได้ 
2. วาดภาพรูปรา่งโครงสรา้งเซลล ์ และเนื้อเยื่อจากการสังเกตจากกล ้องจุลทรรศน์ได้ 

ค าชี้แจง ประธานกลุ่มรับอุปกรณ์จากครูผู้สอน และอ่านขั้นตอนการท ากิจกรรม ให้สมาชิกทราบดังนี้ 
1. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันศึกษาลักษณะ รูปร่างและโครงสร้าง ของเซลล์ตัวอย่าง 
   และวาดภาพลงในช่องว่าง 
2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรม 
3. เตรียมตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียนในขั้นสรุปบทเรียน 

ว สดุ้อุ้ปกรณ์ 
1. กล้องจลุทรรศน์กล ุ่มละ 1 เครื่อง 
2. แผ่นสไลด ์ถาวรกลุ่มละ 3 แผ่น 

วิธีทดลอง 
1. เตรียมอุปกรณ์การทดลอง กล้องจุลทรรศน์และแผ่นสไลด์ 
2. น าสไลด์แผ่นที่ 1 คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
3. ท าตามข้อ 2 แต่เปลี่ยนสไลด์เป็นเซลล์ของเยื่อบุข้างแก้ม 
4. ท าตามข้อ 2 แต่เปลี่ยนแผ่นสไลด์เป็นเซลล์ประสาทในเนื้อเยื่อประสาท 
5. วาดภาพเซลล์ตามท่ีนักเรียนเห็นจากสไลด์ทั้ง 3 แผ่นพร้อมบันทึกผล 
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บ นทึกผลการศึกษา 
 

รูปร างล กษณะเซลล์ที่ส งเกตจากกล องจุลทรรศน์ 

เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เยื่อบุข างแก ม เซลล์เนื้อเยื่อประสาท 

 
สรุปและอธิบายผล 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
การน าไปใช ประโยชน์ 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
ค าถามหล งท ากิจกรรม 
1. โครงสร้างของเซลล์สัมพันธ์กับหน้าที่ของเซลล์หรือไม่  อย่างไร จงอธิบาย 
ตอบ ............................................................................................................................. ............................. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงยกตัวอย่างเซลล์ที่มีการปรับตัวเพ่ือท าหน้าที่เฉพาะอย่างมาให้มากท่ีสุด 
ตอบ ................................................................................ .......................................................................... 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไชโยเสรจ็แลว้  
นกัเรยีนชว่ยกนัอภปิรายผล  
และตรวจค าตอบกนัเลยคะ่ 
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บ ตรเนื้อหาที่้2 

เร่ือง้การจ ดระบบในร างกาย ระด บเนื้อเยื่อ 

 
ระด บเนื้อเยื่อ  

 คือ กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่รวมกัน เพ่ือท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ เนื้อเยื่อแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 

   1. เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial Tissue) คือ เนื้อเยื่อที่ห่อหุ้ม และเนื้อเยื่อที่บุอวัยวะต่าง ๆ  
เช่น เนื้อเยื่อบุภายในกระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อบุภายในปอด เป็นต้น 
    2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพ น (Connective tissue) คือ เนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่เป็นโครงร่างของ
ร่างกาย  ยึดเหนี่ยวหรือพยุงอวัยวะให้คงรูปอยู่ได้  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบ่งเป็นได ้ดังนี้ 
              2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วไป  

2.1.1 เนื้อเยื่อร่างแห ช่วยค้ าจุนอวัยวะและเนื้อเยื่อบุผิวให้อยู่ในต าแหน่งที่ 
เหมาะสม ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนหลายชนิด เช่น เส้นใยคอลลาเจน และเส้นใยอีลาสติน 
นอกจากนั้นเนื้อเยื่อนี้ยังมีบทบาทในการอักเสบ 

2.1.2  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนาแน่น หรือเรียกโดยทั่วไปว่า เนื้อเยื่อเส้นใย รวมตัวกัน 
เป็นเอ็น (ligament) และเอ็นกล้ามเนื้อ (tendon) เส้นใยคอลลาเจนจะเรียงตัวกันหนาแน่นท าให้
สามารถทนแรงตึงได้ดี 

2.1.3  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันตาข่าย เป็นโครงข่ายของเส้นใยเรติคูลาร์ รวมตัวกันเพ่ือเป็น 
โครงใหอ้วัยวะ น้ าเหลือง ยึดเกาะ เช่น ต่อมน้ าเหลือง ไขกระดูก และม้าม  

2.1.4  เนื้อเยือ่ไขมัน ประกอบด้วยเซลล์ไขมัน ท าหน้าทีเ่ป็นฉนวนกันการสูญเสีย 
ความร้อน ป้องกันแรงกระทบกระเทือน และช่วยหล่อลื่น โดยเฉพาะในเยื่อหุ้มหัวใจ และเก็บสะสม
พลังงานในรูปไขมัน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2 ตัวอย่างลักษณะและรปูร่างเนื้อเยื่อเกีย่วพันทัว่ไป 
ทีม่า : https://www.google.co.th.wikipedia.org/wiki/เนื้อเยือ่เกีย่วพัน. 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_1.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_1.jpg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPpqv0q_7LAhUDCY4KHfCxBQAQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fthaimisc.pukpik.com%2Ffreewebboard%2Fphp%2Fvreply.php%3Fuser%3Dbmw24toyou%26topic%3D29&usg=AFQjCNFoMmB1LdBzcCXI4wXGxTSMLkfcGg
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.google.co.th.wikipedia.org/wiki/เนอเยอเกยวพน
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_1.jpg
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   2.2 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันพิเศษ  
2.2.1 เลือด ท าหน้าที่ในการขนส่งสารต่างๆ ในร่างกาย สารองค์ประกอบ 

นอกเซลล์ คือ พลาสมา หรือ น้ าเลือด ที่ซึ่งท าละลายและล าเลียงสารอาหาร ฮอร์โมน และ 
 คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของไบคาร์บอเนต เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ เม็ดเลือดแดง 

2.2.2 กระดูก ประกอบกันขึ้นเป็นโครงร่างกายในสัตว์มีกระดูกสันหลังที่โตเต็มที่ 
กระดูกอ่อน เป็นโครงร่างกายในสัตว์จ าพวกปลากระดูกอ่อน ในสัตว์มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ มักพบกระดูก
อ่อนตามข้อต่อเพ่ือช่วยในการป้องกันการกระทบเสียดสี สารองค์ประกอบนอกเซลล์ของกระดูกอ่อน
ส่วนใหญ่ คือ คอลลาเจน 

 
ภาพท ี่ 3 เน ื้อเยื่อเกีย่วพันพิเศษ (Specialized connective) 

ทีม่า : https://www.google.co.th.wikipedia.org/wiki/เน้ือเย ื่อเกีย่วพัน 
   2.3  เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ (muscle tissue)  
 มีหน้าที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ประกอบด้วยเซลล์ที่หดตัวและคลายตัวได้ 
เซลล์กล้ามเนื้อ มีรูปร่างยาวมักเรียกว่า ใยกล้ามเนื้อ (myofibril) แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
                 กล้ามเนื้อลาย (skeletal or striated muscle) มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก 
เรียงตัวขนานกัน มีลาย แต่ละเซลล์มีหลายนิวเคลียส 
               กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) เซลล์มีรูปร่างยาวหัวท้ายแหลมแต่ละเซลล์ 
มีนิวเคลียส 1 อัน อยู่กลางเซลล์ ไม่มีลายตามขวาง 
              กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) เซลล์มลีายคล้ายกล้ามเนื้อลาย พบ
นิวเคลียส 1 - 2 อัน อยู่กลางเซลล์ และเซลล์มีแขนงเชื่อมต่อกัน 

 
ภาพท ี่ 4 แสดงลักษณะกล้ามเนื้อชนิดต่างๆ     

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=48404 
  2.4 เนื้อเยื่อประสาท  (Nervous tissue)  
 ประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่มีรูปร่างเฉพาะท าหน้าที่ส่งสัญญาณที่ถูกกระตุ้นไปสู่สมอง  
และรับค าสั่งจากสมองส่งไปสู่อวัยวะที่ถูกกระตุ้น เพ่ือตอบสนองโดยการแสดงออกต่างๆ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://www.google.co.th.wikipedia.org/wiki/เนอเยอเกยวพน
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=48404
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Illu_connective_tissues_2.jpg
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ภาพท ี่ 5 เนื้อเยื่อประสาท   
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/เนื้อเยื่อประสาท 

 

 
 

ภาพท ี่ 6 เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ 
ทีม่า : www.mwit.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/เนื้อเยื่อ
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.mwit.ac.th%2F~t2050108%2FBioelearning%2Ffiles%2FSCI30263_Animal%2520tissue_Slide.pdf&psig=AFQjCNGn6BecDg1a-j1_eBl1KR4XWPSoIg&ust=1460180439025719
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บ ตรเนื้อหาที่้3 
เร่ือง้การจ ดระบบในร างกาย ระบบอว ยวะ้และระด บร างกาย 

 

 ระด บอว ยวะ     เกิดจากเนื้อเยื่อหลายชนิดมาร่วมกันท าหน้าที่อย่างเดียวกัน ในร่างกายของ
มนุษย์จะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ หลายอวัยวะ ถ้าเราแข็งแรงและมีสุขภาพดี ระบบอวัยวะทั้งหมด
ของร่างกายก็จะท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที ่ 7 ตัวอย่างอวัยวะในรา่งกาย 

ที่มา : http://www.bknowledge.org/home/blog/group/srch/1 

 ระด บระบบร างกาย    อวัยวะหลายชนิดท างานประสานกันเพ่ือท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ เรียกว่า ระบบร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยระบบร่างกายหลายระบบ ซ่ึงแต่ละ
ระบบจะท างานประสานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ ถ้าระบบร่างกายใดท างาน
ผิดปกติหรือบกพร่อง จะส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบอื่น ๆ ในร่างกายด้วย เช่น 
  1. ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วยปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เล็ก และ
ล าไส้ใหญ่ ท าหน้าที่ช่วยย่อยอาหารที่รับประทานเข้าไปให้มีขนาดเล็กลง 
  2. ระบบประสาท ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทที่ท างานร่วมกัน 
เพ่ือรับส่งความรู้สึกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
  3. ระบบโครงกระดูก ประกอบด้วยกระดูกกว่า 200 ชิ้น ที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
     4. ระบบขับถ่าย ประกอบด้วย  ไต ตับ และล าไส้ ท าหน้าที่ก าจัดของเสียจากรา่งกาย 
และช่วยควบคุมปริมาณของน้ าในร่างกาย 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างระบบในร่างกาย 

ที่มา : http://www.livescience.com/37009-human-body.html 
 
 
 

http://www.livescience.com/37009-human-body.html
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 บ ตรกิจกรรมที่้้2   
เรื่อง้อว ยวะ  

 

ชือ่.........................................................................เลขที่............... ช ้น้ม.้2/………. 
ว นที่............เดือน.......................พ.ศ........... 

คำชี้แจง ให้นักเร ียนพ ิจารณาอว ัยวะที่กำหนดให้และระบบเนื้อเย ื่อท ี่เป็นส่วนประกอบอว ัยวะนั้น 
แล้วใช้เครื่องหมาย  เติมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกัน 

 
 
 

อว ยวะ 
เนื้อเย้ื่อทีเ่ป็นส วนประกอบ 

เนื้อเยือ่บุ้ผิว เนื้อเยือ่ 
กล ามเนื้อ 

เนื้อเยือ่ 
ประสาท 

เน้ื้อเยือ่ 
เก้ี่ยวพ น 

เลือด 

กระเพาะอาหาร      

ห ัวใจ      

โครงกระด ูก และข้อต่อ      

ปอด      

ไต      

รงัไข่ และอัณฑะ      

สมอง      

กล ้ามเนื้อ      

ผิวหนัง      

ต่อมไรท่้อ      

 
ไชโยเสรจ็แลว้  

ตรวจค าตอบไดเ้ลยคะ่ 
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บ ตรกิจกรรมที่้3 
เรื่อง้Human Body Word Search 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนหาค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง แล้วลากเส้นล้อมรอบค าศัพท์นั้นให้ถูกต้อง 
 

 

 
 

 
 
 

หาเจอบา้งไหมเอย่ 
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บ ตรกิจกรรมที่้4 
เรื่อง้สรุป/ทบทวนความเข าใจ้การจ ดระบบในร างกาย 

 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการจัดระบบในร่างกาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………..…… 

 
……………………………..…… 

 
 

 
……………………………..…… 

 
 

 
……………………………..…… 

 
 

 
……………………………..…… 
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 บ ตรกิจกรรมที่้4.1 
เรื่อง้สรุป/ทบทวนความเข าใจ้การจ ดระบบในร างกาย 

 
ค าชีแ้จง้ให้นักเรยีนท าเครือ่งหมาย  หนา้ขอ้ทีเ่ห็นว่าถูก และเครื่องหมาย  หนา้ขอ้ทีเ่ห็นว่าผิด 
 1. เซลล์เป็นส่วนประกอบที่เล็กท่ีสุดของสิ่งมชีีวิต 
 2. เซลล์ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ วิลเลี่ยม ฮารว์ีย์ 
 3. สิ่งมชีีวิตจะตอ้งประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์จงึจะมีชีวิตอยู่ได้ 
 4. ส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์ถ้าเรียงล าดับจากใหญ่ไปหาเล็กจะได้ดังนี้  
      อวัยวะ > ระบบอวัยวะ> เนื้อเยื่อ > เซลล ์
 5. รา่งกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยู่ที ่37 องศาเซลเซียส 
 6. อวัยวะคอืโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมกันท าหนา้ทีอ่ย่างเดียวกนั 
 7. เซลล์ของสิ่งมชีีวิตชนิดเดียวกนัจะมรีปูร่างและขนาดเหมือนกนั และแตกตา่ง จากสิ่งมชีีวิตอ่ืน 
 8. เนื้อเยื่อ คือกลุ่มของเซลล์ทีมี่รปูร่างเหมือนกนัท าหน้าทีอ่ย่างเดียวกนั 
 9. สิ่งมชีีวิตมกีารล าเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศัยการแพร่ และการออสโมซีส 
 10. เซลล์ 1 เซลล์ก็สามารถท าหนา้ที่ไดเ้ท่ากบัสิ่งมชีีวิตหนึ่งชีวิตคือสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
 11. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลักษณะกลมสามารถหดและคลายตัวได้ 
 12. กลา้มเนือ้ลาย ท างานอยูภ่ายใตอ้ านาจจิตใจ  เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น 
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แบบทดสอบหล งเรียน 
เรื่อง้้การจ ดระบบในรางกาย 

 
 

ค าชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 เลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน 
2. จงเล ือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข ้อเด ียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษ 

 
1. ร ่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์มสี่วนประกอบพ ื้นฐานค ือข้อใด 

ก. เซลล์ 
ข. อว ัยวะ  
ค. เนื้อเยื่อ 
ง. ระบบร ่างกาย 

2. ลำดับการจัดระบบในรา่งกายจากระดับเล็กสุดไปยังระดับใหญ่สุด ข้อใดถกูตอ้ง   
ก. เซลล์     อวัยวะ   เนื้อเยื่อ    ระบบรา่งกาย 
ข. เซลล์    เน ื้อเยื่อ     ระบบร่างกาย   อว ัยวะ  
ค. เซลล์    เน ื้อเยื่อ    อวัยวะ     ระบบร ่างกาย  
ง. เซลล์    ระบบรา่งกาย    เนื้อเยื่อ     อว ัยวะ 

3. กลุม่ของเซลล์ที่ท าหน้าที่เดียวก ัน เรียกว่าอะไร  
ก. อวัยวะ 
ข. เนื้อเย ื่อ 
ค. ส ิ่งมีชีวิต 
ง. ระบบร ่างกาย 

4. การทีเ่ซลล ์ท างานร่วมก ันเป็นระบบมีผลดีต ่อร่างกายของมนุษย ์อย่างไร  
ก.  เจริญเติบโตเต็มที่ 
ข.  ร่างกายเติบโตอย่างรวดเร ็ว  
ค.  ท าให้มีภ ูมิต้านทานโรคได ้ดี 
ง.  สามารถด ารงช ีว ิตได้อย่างเป็นปกติ 

5.   ในรา่งกายของมนุษย์ไม่ม ีเซลล ์ชนิดใด  
ก. เซลล ์คุม 
ข. เซลล์ประสาท 
ค. เซลล ์ผิวหนัง  
ง. เซลล์สืบพันธุ์ 
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6. เซลล ์ที่มีลักษณะเป็นเส ้นยาว มีก ิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น หมายถงึข้อใด 

ก.  เซลล ์สมอง 
ข.  เซลล ์ประสาท 
ค.  เซลล ์กล้ามเนื้อ 
ง.  เซลล์เม็ดเลือดแดง 

 7. การจ ัดระบบในรา่งกายมนุษย์ ผิวหนังจ ัดอยู่ในชั้นใด  
ก. ชั้นอว ัยวะ 
ข. ชั้นเยื่อหุ้มเซลล์ 
ค. ชั้นของเนื้อเย ื่อ 
ง. ชั้นระบบร ่างกาย 

 8. ข้อใดต่อไปนีจ้ัดว่าเป็นเซลล์  
ก. ห ัวใจ 
ข. ปอด 
ค. เม็ดเลือดแดง 
ง. กระเพาะอาหาร 

9. เซลล ์ที่มีลักษณะเป็นเส ้นยาว มีก ิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น หมายถงึเซลล์ 
    ในข้อใด 

ก.  เซลล ์สมอง 
ข.  เซลล ์ประสาท 
ค.  เซลล ์กล้ามเนื้อ 
ง.  เซลล์เม็ดเลือดแดง 

10.  ข้อใดต ่อไปนี้มีความส ัมพ ันธ์กนัมากทีสุ่ด  
ก. สมอง – ระบบกล ้ามเนื้อ  
ข. กระเพาะอาหาร – ระบบย่อยอาหาร  
ค. ปอด – ระบบขับถ ่าย 
ง. ห ัวใจ – ระบบหายใจ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
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http://www.bknowledge.org/
http://www.livescience.com/37009-human-
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ภาคผนวก 
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บ ตรเฉลยแบบทดสอบก อน้ 
เรื่อง้การจ ดระบบในร างกาย 

 
 

 ข อที่ 
  

 
 ข อ 

ก อนเรียน 

1 ง 
2 ก 
3 ค 
4 ข 
5 ข 

6 ก 
7 ง 
8 ง 
9 ข 
10 ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          27  

เล่มที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย : นางสาวศิริมนัส เวชกามา 

 
 

 

 
เฉลยบ ตรกิจกรรมที่้1 

เรื่อง้เซลล์ 

 

บ นทึกผลการศึกษา 

รูปร างล กษณะเซลล์ที่ส งเกตจากกล องจุลทรรศน์ 

เซลล์เม็ดเลือดแดง 

 

เซลล์เยื่อบุข างแก ม 

 

เซลล์เนื้อเยื่อประสาท 

 

 
สรุปและอธิบายผล 
 
เซลล์ (Cell) เป ็นหนว่ยชวี ิตเล็กๆ ของสิ่งมชีีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดม ีขนาด แตกต ่างกัน  
แต ่มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ของพวกแบคทีเร ีย ไปจนกระท ั่งเซลล์ทีม่ี ขนาดใหญ่ สามารถ
มองเห ็นได้ชัดเจน ร ูปร่างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต ่ละชนิดจะแตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของ
ชนิดหน้าที ่ และตำแหน่งของเซลล์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงร ูปร ่างไปมลี ักษณะต ่างๆ กัน เซลล์ เนื้อเยื่อ 
ต่างชนิดกัน มีรูปร่างและหน ้าที่แตกต่างกัน ได้แก่  
เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมแบนมีหน้าที่ล าเยงก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม มีหน้าที่ห่อหุ้ม และบุข้างแก้ม 
เซลล์ประสาทในเนื้อเยื่อประสาทมีหน้ารับส่งสัญญาณท่ีถูกกระตุ้นไปสู่สมอง และรับค าสั่งจากสมอง
ส่งกลับไปยังอวัยวะที่ถูกกระตุ้นเพื่อตอบสนองโดยการแสดงพฤติกรรม 
 
การน าไปใช ประโยชน์ 
เมื่อทราบรูปร่างลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อ แต่ละชนิดแล้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือดูแล 
ให้ระบบต่างๆให้สามารถท างานได้อย่างปกติ 
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เฉลยบ ตรกิจกรรมที่้้2  
เรื่อง้อว ยวะ 

 
ชือ่.........................................................................เลขที่............... ช ้น้ม.้2/………. 

ว นที่............เดือน.......................พ.ศ........... 
คำชี้แจง ให้นักเร ียนพ ิจารณาอว ัยวะที่กำหนดให้และระบบเนื้อเย ื่อท ี่เป็นส่วนประกอบอว ัยวะนั้น 

แล้วใช้เครื่องหมาย  เติมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกัน 
 

 
 

อว ยวะ 
เนื้อเย้ื่อทีเ่ป็นส วนประกอบ 

เนื้อเยือ่บุ้ผิว เนื้อเยือ่ 
กล ามเนื้อ 

เนื้อเยือ่ 
ประสาท 

เน้ื้อเยือ่ 
เก้ี่ยวพ น 

เลือด 

กระเพาะอาหาร     

ห ัวใจ     

โครงกระด ูก และข้อต่อ     

ปอด     

ไต     

รงัไข่ และอัณฑะ     

สมอง     

กล ้ามเนื้อ     

ผิวหนัง     

ต่อมไรท่้อ     

 
 
 
 

เกง่มากค่ะ  
นกัเรยีนท ากจิกรรมตอ่ไปไดเ้ลย 

 
 
 



          29  
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บ ตรกิจกรรมที่้3 
เรื่อง้Human Body Word Search 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนหาค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง แล้วลากเส้นล้อมรอบค าศัพท์นั้นให้ถูกต้อง 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง แล้วลากเส้นล้อมรอบค าศัพท์นั้นให้ถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 
 

หาเจอบา้งไหมเอย่ 
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บ ตรกิจกรรมที่้4 

เรื่อง้ทบทวนความเข าใจ้การจ ดระบบในร างกาย 
 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดการจัดระบบในร่างกาย 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร างกาย 

ระบบอว ยวะ 

 

อว ยวะ 

 

เนื้อเยื่อ 

 

เซลล ์
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บ ตรกิจกรรมที่้4.1 
เรื่อง้ทบทวนความเข าใจ้การจ ดระบบในร างกาย 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
 1. เซลล์เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 
 2. เซลล์ถูกคนพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ชื่อ วิลเลี่ยม ฮาร์วีย์ 
 3. สิ่งมีชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ 
 4. ส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ถ้าเรียงล าดับจากใหญ่ไปหาเล็กจะได้ดังนี้  
       อวัยวะ > ระบบอวัยวะ> เนื้อเยื่อ > เซลล์ 
 5. ร่างกายของคนในภาวะปกติมีอุณหภูมิอยู่ทที่ 37 องศาเซลเซียส 
 6. อวัยวะคือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมกันท าหน้าที่อย่างเดียวกัน 
 7. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีรูปร่างและขนาดเหมือนกัน และแตกต่าง จากสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 8. เนื้อเยื่อ คือกลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันท าหน้าที่อย่างเดียวกัน 
 9. สิ่งมีชีวิตมีการล าเลียงสารต่าง ๆ โดยอาศัยการแพร่และการออสโมซีส 
 10. เซลล์ 1 เซลล์ก็สามารถท าหน้าที่ได้เท่ากับสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตคือสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
 11. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลักษณะกลมสามารถหดและคลายตัวไดh 
 12. กล้ามเนื้อลาย ท างานอยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ  เช่น หัวใจ ปอด เป็นตน 
 
 
 

เกง่มากค่ะ 
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บ ตรเฉลยแบบทดสอบหล งเรียน 

เรื่อง้การจ ดระบบในร างกาย 
 
 
 

ข อที่ หล งเรียน 

1 ก 

2 ง 
3 ข 
4 ง 
5 ก 
6 ข 

7 ง 
8 ค 
9 ข 
10 ข 

 


