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เอกสารประกอบการเรียนสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีว ติ กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ส ร้างและมีการพัฒนา จนเป็ น
เอกสารประกอบการเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน
จานวน 6 เล่ม โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ทาให้
ได้ เ อกสารประกอบการเรีย นสิ่ง มีชีว ิ ต กั บ กระบวนการด ารงชี ว ิต กลุ่ ม สาระ
วิทยาศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีส่ นองความต้องการของนักเรียน นักเรียนเรียน
มีความสุขในการเรียนและการทากิจกรรม มีการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองอย่าง
รอบด้านและเต็มศักยภาพ
เอกสารประกอบการเรียนสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ กลุ่มสาระการ
เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1.เรื่อ งเซลล์ข องสิ่ง มีชีว ิต ใช้ใ นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ หน่ ว ยการเรีย นรู้
ที่ 1 เซลล์ข องสิ่ง มีช ีว ิต เล่ ม ที่ 1 เซลล์ข องสิ่ง มีช ีว ิต และในเอกสารประกอบการ
เรียนฯ ดังกล่าว นักเรียนจะได้รบั การทดสอบก่อนเรียน และศึกษาเนื้อหาความรูท้ ส่ี ่งเสริม
ให้นั กเรียนศึกษาและสืบค้ น ในเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีว ิตโดยมีความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากในบทเรียน การตอบคาถาม การทาแบบฝึกหัด และทากิจกรรมการทดลอง
ตามขัน้ ตอนตลอดจนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ ประเมินตนเองหลังจากการ
เรียนรูใ้ นแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ จ ัด ท าหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ง ว่ า เอกสารประกอบการเรีย นสิ่ ง มีชีว ิต กับ
กระบวนการดารงชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่อง
เซลล์ของสิ่งมีชีว ิต จะทาให้ผู้เ รียนมีค วามรู้ และความสามารถในการสืบค้น การ
จัด ระบบสิ่ง ที่เ รีย นรู้ ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เพื่อ สร้า งองค์ค วามรู้
ได้เป็ นอย่างดี สามารถนาความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนรูไ้ ปปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
และเป็ นประโยชน์ สาหรับผู้ท่สี นใจใช้เป็ นแนวทาง ในการจัด กระบวนการเรีย นรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ได้ ต่อไป

นายจรัล สวัสดี
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หน้า
แบบทดสอบก่อนเรียน
เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ
กิจกรรม 1.1 ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ
หน่วยของสิง่ มีชวี ติ
ความรูเ้ กี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรม 1.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรม 1.3 ปฏิบตั กิ ารการใช้กล้องจุลทรรศน์
เซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
กิจกรรม 1.4 การทดลองเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
กิจกรรม 1.5 ความแตกต่างของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
กิจกรรม 1.6 ส่วนประกอบและหน้าทีข่ องเซลล์
เซลล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปทาหน้าทีพ่ เิ ศษ
กิจกรรม 1.7 เซลล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปทาหน้าทีต่ ่างๆ
สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวและสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์
กิจกรรมเสริมแบ่งปั นความรูฉ้ นั รูอ้ ะไร
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
เฉลยกิจกรรม
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เอกสารประกอบการเรียนสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เรื่องเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ใช้เป็ นสื่อ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในสาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ และกระบวนการดารงชีวิต
ประกอบด้วย 6 เล่ม เล่มที่ 1 เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ใช้
เวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ชัวโมง
่ ให้นกั เรียนปฏิบตั ิ ดังนี้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขากลุ่มเพือ่ ทาการศึกษา
แกสารประกอบการเรียนฯ
2. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับเอกสารประกอบการเรียนฯ เซลล์ของ
สิง่ มีชวี ติ ชัน้ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เล่มที่ 1 เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
3. นักเรียนแต่ ละกลุ่ มเรียนรู้ในเอกสารประกอบการเรียนฯ เซลล์ ของ
สิง่ มีชวี ติ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เล่มที่ 1 เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
4. นัก เรีย นเรีย นรู้กิจ กรรมตามเอกสารประกอบการเรีย นฯ และท า
กิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนฯ
5. ในกิจกรรมการทดลองให้นักเรียนรับอุปกรณ์การทดลองและปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนการทดลอง
6. นักเรียนในแต่ละกลุ่มร่วมสรุปผลการทดลองและตอบคาถาม
ท้ายกิจกรรม
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาความสะอาดอุปกรณ์และเก็บอุปกรณ์สง่ ให้ครบ
8. นักเรียนแต่ละคนทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบหลังเรียน
9. เมื่อ ท าแบบฝึ ก หัด และแบบทดสอบเสร็จ แล้ ว ให้นั ก เรีย นตรวจ
คาตอบ
ในภาคผนวก เพื่อดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากน้อย
เพียงใด
10. นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิ ดดูคาตอบหรือดูเฉลยก่อน

5d

Dkieee

มาตรฐานการเรียนรู้ช้ันปี

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่ วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าทีข่ องระบบต่างๆ ของสิง่ มีชวี ติ ทีท่ างานสัมพันธ์กนั มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละนาความรู้
ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิง่ มีชวี ติ
ว. 1.1 ม.1/1
ว.1.1 ม.1/2
ว.1.1 ม.1/3

สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
และ เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์
สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พชื และ
เซลล์สตั ว์
ทดลองและอธิบายหน้าทีข่ องส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์พชื
และเซลล์สตั ว์

สาระการเรียนรู้
1. เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว และเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์ เช่น
เซลล์พชื และเซลล์สตั ว์มรี ปู ร่าง ลักษณะแตกต่างกัน
2. นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม และเยือ่ หุม้ เซลล์ เป็ นส่วนประกอบสาคัญของ
เซลล์ทเ่ี หมือนกันของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
3. ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์ เป็ นส่วนประกอบทีพ่ บได้ในเซลล์พชื นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม เยือ่ หุม้ เซลล์ แวคิวโอล เป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์สตั ว์ มีหน้าที่
แตกต่างกัน
4. นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุม้ เซลล์ แวคิวโอล ผนังเซลล์ และคลอโรพลาสต์
เป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์พชื มีหน้าทีแ่ ตกต่างกัน
5. สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
และเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
หลายเซลล
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ตัวชี้วดั
1. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์
2. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสาคัญของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
3. ทดลองและอธิบายหน้าทีข่ องส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเซลล์ได้
2. บอกลักษณะสาคัญของสิง่ มีชวี ติ ได้
3. ใช้กล้องจุลทรรศน์ศกึ ษาเกีย่ วกับเซลล์ของพืชและสัตว์ได้
4. อธิบายและวาดภาพรูปร่าง ลักษณะเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ของพืชและสัตว์ได้
5. อธิบายส่วนประกอบและหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์พชื ได้
6. อธิบายส่วนประกอบและหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์สตั ว์ได้
ยน สตั ว์ได้
7. เปรียบเทียบความแตกต่แบบทดสอบก่
างระหว่างเซลล์พอชื นเรี
กับเซลล์
เล่มที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่ งมีชีวิต รายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์
รหัสวิ ชา ว21101
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 10 นาที

1

คาสัง่ 1.ให้นกั เรียนเขียนเครือ่ งหมาย X ลงในข้อทีน่ กั เรียนคิดว่าถูกต้องทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
2.ข้อสอบมีทงั ้ หมด 10 ข้อ ให้นกั เรียนทาทุกข้อ ใช้เวลาในการทา 10 นาที

1. อุปกรณ์ในข้อใดเมือ่ เลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วต้องถอดเก็บทันที
ก. เลนส์ใกล้ตา
ข. เลนส์ใกล้วตั ถุ
ค. ปุ่มปรับภาพหยาบ
ง. กระจกเงารับแสง
2. ส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใดจะพบเฉพาะในเซลล์พชื เท่านัน้
ก. ยีน,คลอโรพลาสต์
ข. แวคิวโอล,นิวเคลียส
ค. คลอโรพลาสต์,ผนังเซลล์
ง. ผนังเซลล์,เยือ่ หุม้ เซลล์
3. เซลล์ของพืชมีรปู ร่างคงทีท่ ม่ี คี วามแข็งแรง เพราะมีส่วนประกอบใด
ก. คลอโรพลาสต์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. ผนังเซลล์
ง. ไซโทพลาสซึม
4. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. การดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตาทัง้ 2 ข้าง
ข. ถ้าบริเวณทีว่ างกล้องจุลทรรศน์มแี สงสว่างมาก จะต้องใช้กระจกเงาราบรับแสง
ค. ถ้าต้องการเลื่อนภาพทีเ่ ห็นจากกล้องลงด้านล่างต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ขน้ึ ด้านบน
ง. การหาภาพจะต้องหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลากล้องขึน้ ไปอยูใ่ นตาแหน่งสูงสุดก่อน
แล้วจึงเลื่อนลง
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5. พืชสามารถสร้างอาหารเองได้เพราะมีเซลล์ใดต่อไปนี้
ก. นิวเคลียส
ข. แวคิวโอล
ค. ไซโตพลาสซึม
ง. คลอโรพลาสต์
6. เซลล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปเพื่อทาหน้าทีน่ าข่าวสารส่งไปทัวร่
่ างกายได้แก่เซลล์ในข้อใดต่อไปนี้
ก. เซลล์ประสาท
ข. เซลล์กล้ามเนื้อ
ค. เซลล์ผวิ หนัง
ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง
7. สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวมีลกั ษณะใด
ก. ไม่มผี นังเซลล์
ข. มีลกั ษณะลาตัวกลม
ค. มีลกั ษณะรูปร่างไม่แน่ นอน
ง. ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว
8. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับเซลล์สตั ว์
ก. แวคิวโอลมีขนาดเล็ก
ข. มีรปู ร่างของเซลล์ได้หลายแบบ
ค. มีน้าเลีย้ งเซลล์ในแวคิวโอล
ง. นิวเคลียสของเซลล์มกั อยูก่ ลางเซลล์
9. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
1) เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสิง่ มีชวี ติ
2) เซลล์มรี ปู ร่างและขนาดแตกต่างกัน เซลล์พชื ส่วนมากจะมีรปู สีเ่ หลีย่ ม
3) เซลล์ทมี ่ ขี นาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ ไข่ของสัตว์ปีก
4) เซลล์ทยี ่ งั มีชวี ติ ต้องมีนิวเคลียสเสมอ
ก. 1 เท่านัน้
ข. 2 เท่านัน้
ค. 3 เท่านัน้
ง. 4 เท่านัน้
10. พืชสร้างอาหารได้เองเพราะในไซโตพลาสซึมมีสารชนิดใด
ก. นิวเคลียส
ข. ไรโบโซม
ค. เม็ดคลอโรพลาสต์
ง. ไมโทคอนเดรีย
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เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เล่มที่ 1
ความหมายของเซลล์
ของสิ่ งมีชีวิต

เซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี ว ิ ต ในทางชี ว วิ ท ยา
หมายถึง โครงสร้า งและหน่ ว ยท างานที่เ ล็ก ที่สุ ด
ของสิง่ มีชวี ติ แทบทุกชนิด ในบางครัง้ อาจเรียกว่า
หน่ วยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของชีวติ สิ่งมีชีว ิต บาง
ชนิดเป็ นสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย ยีสต์
แต่สงิ่ มีชวี ติ ชนิดอื่น เช่น พืช สัตว์ เป็ นสิง่ มีชีว ิต
หลายเซลล์ มนุ ษย์มเี ซลล์อยู่ประมาณ 100 ล้าน
ล้านเซลล์

ภาพ 1.1 เซลล์ของพืช
ทีม่ า : http://campbellzaa.exteen.com

1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
สิ่ง มีชีว ิต ทุ ก ชนิ ด ต้ อ งมีก ารกิ น อาหาร การหายใจ การเจริญ เติ บ โต การขับ ถ่ า ย
การเคลื่อ นไหว การรับรู้ค วามรู้ส ึก และการตอบสนองต่ อ สิ่งเร้า และการสืบพันธุ์ เพื่อ ดารง
เผ่าพันธุข์ องตนเอง สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดจะมีลกั ษณะดังกล่าวต่อไปนี้
การหายใจ

การเคลือ่ นไหว

ลักษณะของ
สิ่ งมีชีวิต

การกินอาหาร

การขับถ่าย

ภาพ 1.2 ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ

การสืบพันธุ์

การเจริญเติบโต

การตอบสนองต่อสิง่ เร้า
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1. การกิ นอาหาร สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดต้องการ
อาหารเพื่อสร้างพลังงานและการเจริญเติบโต.โดย
พืชสามารถสร้างอาหารขึ้นเองได้ด้วยกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ด้ ว ยแส ง .ซึ่ ง ต้ อ งใ ช้ พ ลั ง ง า น จ า ก
แสงอาทิตย์เปลี่ยนน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เป็ นน้ าตาล ส่วนสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
ต้องกินพืชหรือสัตว์อ่นื เป็ นอาหาร
ภาพ ก.

ภาพ ข

ภาพ ค.

2..การหายใจ.กระบวนการหายใจของ
สิง่ มีชวี ติ ต้องใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ
ซึง่ เป็ นวิธกี ารเปลีย่ นอาหารทีก่ นิ เข้าไปเป็ นพลังงาน
สาหรับใช้ในการเคลื่อ นไหว การเจริญเติบโต และ
การซ่ อ มแซมส่ ว นที่ส ึก หรอของร่า งกาย.สิ่ง มีชีว ิต
ทัวไปใช้
่
แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ
3. การเคลื่ อ นไหว ขณะที่พืช เจริญ เติบ โต
พืชจะมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เช่น รากเคลื่อนลง
สู่พน้ื ดินด้านล่าง หรือส่วนยอดของต้นทีจ่ ะเคลื่อนขึน้
หาแสงด้านบน สัตว์จะสามารถเคลื่อนไหวได้ทงั ้ ตัว
เช่นการวิง่ ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
สัตว์จงึ เคลื่อนทีไ่ ปหาอาหารหรือหลบหนีจากการถูก
ล่าได้
4. การตอบสนองต่อสิ่ งเร้า.สิง่ มีชวี ติ มี การ
ตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมเพื่อความอยู่รอด เช่น พืช
ทีม่ า : http://www clipart.com
จะหันใบเข้าหาแสง.การเจริญของยอดพืชหนี แรง
ดึง ดู ด ของโลก.ส่ ว นสัต ว์ ม ีอ วัย วะรับ ความรู้ส ึก ที่
แตกต่างกันหลายชนิด

ภาพ ง.
ภาพ 1.3 ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ
ก. การกินอาการ
ข. การหายใจ. ทีม่ า: http://.palungjit.com
ค. การเคลือ่ นไหว
ง. การตอบสนองต่อสิง่ เร้า. ทีม่ า : http://scienceplant.blogspot.com
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5..การเจริ ญเติ บโต.สิ่ ง มี ชี ว ิ ต ทุ ก ช นิ ด
เจริญ เติบ โตได้ พืช เติบ โตได้ต ลอดชีว ิต .ส่ ว นสัต ว์
หยุดการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตจนมีขนาดถึง
ระดับหนึ่ง.สิง่ มีชวี ติ บางชนิดขณะเจริญเติบโตไม่ม ี
การเปลีย่ นแปลงรูปร่างเช่น มนุษย์ แต่บางชนิดขณะ
เจริญ เติบ โตมีก ารเปลี่ย นแปลงรูป ร่า งซึ่ง สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ผีเสือ้
ภาพ จ.

6. การขับ ถ่ า ย เป็ นการก าจัด ของเสี ย ที่
สิ่งมีชีว ิต นัน้ ไม่ต้องการออกจากร่างกาย.พืชจะขับ
ของเสีย ออกมาทางปากใบ สัต ว์ จ ะขับ ของเสี ย
ออกมาในรูปของเหงื่อ ปั สสาวะ.และปะปนออกมา
กับลมหายใจ

ภาพ ฉ.

7. การสืบพันธุ์ เป็ นกระบวนการเพิม่ จานวน
ของสิง่ มีชวี ติ ชนิดเดียวกันเพื่อดารงรักษาเผ่าพันธุ์ไว้
ถ้าสิง่ มีชวี ติ ไม่สบื พันธุก์ จ็ ะสูญพันธุ์ไปจากโลก

ภาพ ช.
ภาพ 1.3 ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ
จ. การเจริญเติบโต. ทีม่ า : http://www.lks.ac.th
ฉ. การขับถ่าย. ทีม่ า : http://www.learners.in.th
ช. การสืบพันธุ.์ ทีม่ า : http://www.lks.ac.th
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กิจกรรมที่ 1.1 สรุปความรู้ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถสรุปความหมายของเซลล์ได้
2. นักเรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญของสิง่ มีชวี ติ ได้

คาชี้แจง ลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ทีน่ กั เรียนศึกษามาข้างต้นให้นกั เรียนเขียนแผนทีค่ วามคิด
(วาดให้สวยงามและระบายสี เวลา 30 นาที)
สรุปลักษณะของสิง่ มีชวี ติ ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะของสิ่ งมีชีวติ
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2. หน่วยของสิ่งมีชีวิต

ภาพ 1.4 เซลล์เม็ดเลือดแดง
ทีม่ า : http://pro2star.com

ภาพ1.5 เซลล์ประสาท
ทีม่ า : http://knowledge.eduzones.com

ภาพ1.6 เซลล์พารามีเซียม
ทีม่ า : http://bio-knowledge.110mb.com/

เซลล์ (Cell) หมายถึง หน่ วยทีเ่ ล็กทีส่ ุดของ
สิ่งมีชีว ิต ซึ่งยังคงสมบัติของการมีชีว ิต .กล่าวคือ มี
กิ จ กรรมระดั บ เ ซล ล์ อ ยู่ (metabolism)มี รู ป ร่ า ง
ลัก ษณะและขนาดแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่กับ ชนิ ด ของ
สิง่ มีชวี ติ และหน้าทีข่ องเซลล์เหล่านัน้ เซลล์ทม่ี ขี นาด
เล็กทีส่ ุดคือ ไมโครพลาสมา (Mycoplasma) มีขนาด
ประมาณ 0.1 - 0.25 m เซลล์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด คือ
เซลล์ไข่นกกระจอกเทศ
เซลล์ม ีข นาดแตกต่ า งกัน มาก เซลล์ส่ ว น
ใหญ่มขี นาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ส่องดู ซึ่งสามารถเห็นเซลล์
แบคทีเรีย,โพรโทซัว,เซลล์รา่ งกายทัวไป
่ แต่กม็ เี ซลล์
บางชนิดที่ม ีข นาดใหญ่ สามารถมองเห็น ได้อ ย่ า ง
ชัดเจน เช่นเซลล์ไข่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เซลล์ไข่ของ
สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
หลายเซนติเมตร หน่ วยที่ใช้วดั เซลล์จงึ ต้องมีขนาด
เล็กด้วย
รูปร่างของเซลล์แต่ละชนิดจะแตกต่ างกัน
ไปตามชนิด หน้าที่ ตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องเซลล์ ดังนัน้ จึง
พบเซลล์ท่ีม ีรูป ร่ า งไม่ แ น่ น อน เช่ น เซลล์อ ะมีบ า
เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด เซลล์ทม่ี รี ปู ร่างยาว เช่น
เซลล์ ป ระสาท เซลล์ อ สุ จ ิ เซลล์ ท่ีม ีรู ป ร่ า งแหลม
หัว แหลมท้าย เช่น เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ เซลล์ท่มี ี
รูปร่างแบน เช่นเซลล์เยื่อบุผวิ เซลล์เม็ดเลือดแดง
เป็ นต้น
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ความรู ้ เกี่ยวกับ
กล้องจุลทรรศน์

กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ท่ี ช่ ว ยให้ เ รา
มองเห็นวัตถุท่มี ขี นาดเล็กมากจึงนับว่าเป็ นสุดยอดของ
เครือ่ งประดิษฐ์ เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามองเห็นสิง่ ที่
ตาคนเราไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าแล้วยังช่วย
ในกระบวนการศึกษาโครงสร้างภายในของเนื้อเยื่อของ
พืช และสัต ว์ เพื่อ ศึ ก ษาส่ ว นประกอบ และเพื่อ น าไป
ประกอบการวินิจฉัยและการรักษาโรคต่างๆในมนุ ษย์อกี
มากมาย.กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ป ระกอบด้ ว ยเลนส์ นู น
ความยาวโฟกัสสัน้ ๆ 2 อัน

3.ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

ภาพ 1.7 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
ทีม่ า : ภัทรดา ชูทอง (2554)
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ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
1. ลากล้อง (Body Tube) เป็ นส่วนที่อยู่ต่อจากมือจับมีลกั ษณะเป็ นท่อกลวงปลายด้านบนมี
เลนส์ใกล้ตาสวมอยูด่ า้ นบนอีกด้านหนึ่งมีชุดของเลนส์ใกล้วตั ถุซง่ึ ติดอยูก่ บั จานหมุน
2. จานหมุนซึ่งเป็ นส่ วนที่เลนส์ใกล้วตั ถุตดิ อยู่ (Objecttive Lens) ซึ่งรับแสงที่ส่องผ่านมาจาก
วัตถุท่นี ามาศึกษา เมื่อลาแสงผ่านเลนส์ใกล้วตั ถุ เลนส์ใกล้วตั ถุจะขยายภาพของวัตถุนัน้ และทาให้
ภาพทีไ่ ด้เป็ นภาพจริงหัวกลับโดยเลนส์ใกล้วตั ถุจะมีกาลังขยายต่าง ๆ กัน
3. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่า (Lower Power) กาลังขยาย 4X, 10X
4. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายสูง (High Power) 40X
5. เลนส์ใกล้วตั ถุแบบ Oil Immersion ขนาด 100X
6. ที่ห นี บ สไลด์ ( Stage.slip)ใช้ ห นี บ สไลด์ ใ ห้ ติด อยู่ กับ แท่ น วางวัต ถุ ใ นกล้ อ งรุ่ น ใหม่ จ ะมี
Mechanicl stage แทนเพื่อควบคุมการสไลด์ ให้สะดวกขึน้
7. เลนส์รวมแสง (Condenser) จะอยู่ดา้ นใต้ของแท่นวางวัตถุ เป็ นเลนส์รวมแสง เพื่อรวมแสง
ผ่านไปยังวัตถุทอ่ี ยูบ่ นสไลด์ สามารถเลื่อนขึน้ ลงได้โดยมีป่ มุ ปรับ
8. แหล่งกาเนิดแสงปั จจุบนั ใช้หลอดไฟ ทาหน้าทีใ่ ห้แสงส่องไปทีว่ ตั ถุ
9. เลนส์ใกล้ตา (Eypiece Lens หรือ Ocular Lens) เลนส์น้จี ะสวมอยูก่ บั ลากล้อง มีตวั เลขแสดง
กาลังขยายอยู่ดา้ นบน เช่น 5X,10X.หรือ.15X เป็ นต้น กล้องทีใ่ ช้ในปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัวไปนั
่ น้ มี
กาลังขยายของเลนส์ตาที่ 10X รุน่ ทีม่ เี ลนส์ใกล้ตาเลนส์เดียว เรียกว่า Monocular Microscope ชนิดที่
มีเลนส์ใกล้ตาสองเลนส์ เรียก Binocular Microscope
10. แขนกล้อ งหรือ อาร์ม (Arm).เป็ น ส่ ว นยึด ล ากล้อ งและฐานไว้ด้ว ยกัน ใช้เ ป็ น ที่จ บั เวลา
เคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์
11. แท่นวางสไลด์ห รือ แท่นวางวัต ถุ (Stage) เป็ นแท่นสาหรับวางสไลด์ตวั อย่างที่ต้องการ
ศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแท่นสีเ่ หลีย่ ม หรือวงกลมตรงกลางมีรใู ห้แสงจากหลอดไฟส่องผ่านวัตถุแท่นนี้
สามารถเลื่อ นขึ้น ลงได้ด้า นในของแท่ น วางวัต ถุ จ ะมีค ริป ส าหรับ ยึด สไลด์แ ละมีอุ ป กรณ์ ช่ ว ยใน
การเลื่อนสไลด์ เรียกว่า Mechanical Stage นอกจากนี้ยงั มีสเกลบอกตาแหน่ งของสไลด์บนแทนวาง
วัตถุ ทาให้สามารถบอกตาแหน่งของภาพบนสไลด์ได้
12. ปุ่มปรับภาพหยาบ (Oarse Adjusment Knob) ใช้เลื่อนตาแหน่ งของแท่นวางวัตถุ ข้นึ ลง
เมือ่ อยูใ่ นระยะโฟกัส ก็จะมองเห็นภาพได้ ปุ่มนี้มขี นาดใหญ่จะอยูท่ ด่ี า้ นข้างของตัวกล้อง
13. ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine Adjusment Knob) เป็ นปุ่มขนาดเล็กอยู่ถดั จากปุ่มปรับภาพ
หยาบออกมาทางด้านนอกทีต่ าแหน่ งเดียวกัน หรือกล้องบางชนิดอาจจะอยู่ใกล้ ๆ กัน เมื่อปรับด้วย
ปุ่มปรับภาพหยาบจนมองเห็นภาพแล้วจึงหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดจะทาให้ได้ภาพคมชัดยิง่ ขึน้
14. ฐาน (Base) ทาหน้าทีร่ บั น้ าหนักทัง้ หมดของกล้องจุลทรรศน์ มีรปู ร่างสีเ่ หลีย่ ม หรือวงกลม
ทีฐ่ านจะมีป่ มุ สาหรับปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า
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วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์
การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscope) มีวธิ ใี ช้ดงั นี้
1. วางกล้องให้ฐานอยู่บนพื้นรองรับที่เรียบสม่ าเสมอเพื่อให้ลากล้อง
ตัง้ ตรง
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ (Objective lens) อันทีม่ กี าลังขยายต่ าสุดมาอยู่
ตรงกับลากล้อง
3. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลากล้องเต็มที่
4. นาสไลด์ทจ่ี ะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้ว ัตถุอยู่ตรงกลางบริเวณ
ที่แสงผ่าน แล้วมองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับ
ภาพหยาบ (Coarse Adjustment Knob) ให้ลากล้องเลื่อนมาอยู่ใกล้วตั ถุท่จี ะ
ศึก ษามากที่สุ ด .โดยระวัง อย่ า ให้เ ลนส์ใ กล้ว ัต ถุ ส ัม ผัส กับ กระจกปิ ด สไลด์
กล้องจุลทรรศน์บางรุ่นเมือ่ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบลากล้องจะเคลื่อนทีข่ น้ึ และ
ลงเข้าหาเลนส์ใกล้วตั ถุ แต่กล้องบางรุ่นแท่นวางวัตถุวตั ถุจะทาหน้าทีเ่ ลื่อนขึน้
ลงเข้าหาเลนส์ใกล้วตั ถุ
5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตา (Eyepiece) ลงตามลากล้อง พร้อมกับ หมุน
ปุ่มปรับภาพหยาบขึน้ ช้าๆ จนมองเห็นวัตถุท่จี ะศึกษาค่อนข้างชัดเจน แล้วจึง
เปลี่ยนมาหมุนปรับปุ่มภาพละเอียด (Fine Adjustment Knob) เพื่อปรับภาพ
ให้คมชัด อาจเลื่อนสไลด์ไปมาข้างๆ เพื่อให้สงิ่ ทีต่ อ้ งการศึกษามาอยูก่ ลางแนว
ลากล้อง
6..ถ้ า ต้ อ งการขยายภาพให้ใ หญ่ ข้ึน ให้ห มุ น เลนส์ใ กล้ว ัต ถุ อ ัน ที่ม ี
กาลังขยายสูงขึน้ เข้ามาในแนวลากล้อง และไม่ต้องขยับสไลด์อกี แล้วหมุนปุ่ม
ปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึน้
7..การปรับ แสงที่ เ ข้ า ในล ากล้ อ งให้ ม ากหรือ น้ อ ย ให้ ห มุ น แผ่ น
ไดอะแฟรม (Diaphragm) ปรับแสงตามต้อ งการกล้อ งจุล ทรรศน์ ท่ใี ช้กัน ใน
โรงเรียนมีจานวนเลนส์ใกล้วตั ถุต่างๆ กันไป เช่น 1 อัน 2 อัน หรือ 3 อัน และ
มีก าลัง ขยายต่ างๆ กันไป อาจเป็ นกาลังขยายต่ าสุ ด(4x).ก าลัง ขยายขนาด
กลาง (10x) และกาลังขยายขนาดสูง (40x,80x) หรือกาลังขยายสูงมากๆ ถึง
100x ส่วนกาลังขยายของเลนส์นนั ้ โดยทัวไปจะเป็
่
น 10x แต่กม็ บี างกล้องทีเ่ ป็ น
5x หรือ 15x ก าลัง ขยายของกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ค านวณได้ จ ากผลคู ณ ของ
กาลังขยายของเลนส์ใ กล้วตั ถุก ับกาลังขยายของเลนส์ใ กล้ต า ซึ่งมีกากับไว้
ทีเ่ ลนส์
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ข้อควรระวังในการใช้กล้องจุลทรรศน์

เนื่ อ งจากกล้อ งจุล ทรรศน์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ท่ีม ีร าคาสูง และมี
ส่วนประกอบที่อาจเสียหายง่ายโดยเฉพาะเลนส์ จึงต้องใช้และ
เก็บรักษาด้วยความระมัดระวังให้ถูกวิธซี ง่ึ มีวธิ ปี ฏิบตั ดิ งั นี้
1. การยกกล้อง ควรใช้มอื หนึ่งจับที่แขนกล้อง (Arm) และ
อีกมือหนึ่งรองทีฐ่ าน (Base) และต้องให้ลากล้องตัง้ ตรงเสมอเพื่อ
ป้ องกันการเลื่อนหลุดของเลนส์ใกล้ตาซึง่ สามารถถอดออกได้งา่ ย
2. สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์ต้องไม่เปี ยก เพราะอาจทาให้
แท่นวางวัตถุเกิดสนิม และทาให้เลนส์ใกล้วตั ถุชน้ื อาจเกิดราขึน้ ที่
เลนส์ได้
3. ขณะที่ตามองผ่านเลนส์ใกล้ตา เมื่อจะต้องหมุนปุ่มปรับ
ภาพหยาบต้องมองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ และหมุน
ให้เลนส์ใกล้วตั ถุกบั แท่นวางวัตถุเคลื่อนเข้าหากัน เพราะเลนส์
ใกล้วตั ถุอาจกระทบกระจกสไลด์ทาให้เลนส์แตกได้
4. การหาภาพต้องเริม่ ต้นด้วยเลนส์วตั ถุกาลังขยายต่ าสุด
ก่ อ นเสมอ และปรับหาภาพให้ชดั เจนก่ อ น จึงค่ อ ยใช้เ ลนส์ใกล้
วัตถุทม่ี กี าลังขยายสูงขึน้
5. เมื่อใช้เลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายสูง ถ้าจะปรับภาพให้
ชัดให้หมุนเฉพาะปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านัน้
6. ห้ามใช้มอื แตะเลนส์ในการทาความสะอาดให้ใช้กระดาษ
สาหรับเช็ดเลนส์เช็ดเท่านัน้
7. เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเอาวัตถุท่ศี ึกษาออก เช็ดแท่นวาง
วัตถุและเช็ดเลนส์ให้สะอาด หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่ าสุด
ให้อยู่ตรงกับลากล้อง และเลื่อนลากล้องลงต่ าสุด ปรับกระจกให้
อยู่ใ นแนวตัง้ ฉากกับแท่ นวางวัต ถุ เ พื่อ ไม่ใ ห้ฝุ่ นลง แล้ว เก็บใส่
กล่องหรือใส่ตใู้ ห้เรียบร้อย
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กิจกรรมที่ 1.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
จุดประสงค์
นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ได้
คาชี้แจง ให้นกั เรียนระบุส่วนประกอบของกล้องต่อไปนี้ให้ถูกต้อง(เวลา 10 นาที)

ทีม่ า : ภัทรดา ชูทอง (2554)
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กิจกรรมที่ 1.3 ปฏิ บัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์
จุดประสงค์
นักเรียนสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
คาชี้ แจง ให้นักเรียนทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์ และสรุปวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส้นั ๆ
เป็ นข้อๆ (เวลา 20 นาที)
1. ครูเตรียมสไลด์สาเร็จรูป เช่น สไลด์เยือ่ หอม เซลล์สาหร่ายหางกระรอก เซลล์ปากใบ
2. นาสไลด์ทเ่ี ตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนาไปส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
3. นักเรียนเขียนสรุปวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์เป็ นลาดับขัน้ ตอนพอเข้าใจ

สรุปวิ ธีการใช้ กล้องจุลทรรศน์
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..................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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4. เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เซลล์มรี ูปร่างหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้ าที่ของเซลล์นัน้ ๆ เช่น เซลล์ผวิ ใบ
ปากใบหรือเซลล์คุ ม เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์ เม็ดเลือดแดง พืชและสัต ว์ม ี
ส่วนประกอบบางอย่างเหมือนกัน และบางอย่างแตกต่างกัน

ภาพ 1.8 เซลล์ไข่
ทีม่ า: http://www3.ipst.ac.th/

ภาพ 1.10 เซลล์เม็ดเลือดแดง
ทีม่ า : http://www.mtec.or.th

ภาพ 1.12 เซลล์อสุจ ิ
ทีม่ า http://www.gotoknow.org/

ภาพ 1.9 เซลล์ท่อลาเลียงพืช
ทีม่ า : http://pas-funmui.exteen.com/

ภาพ 1.11 เซลล์ประสาท
ทีม่ า : www.google.co.th/search

ภาพ 1.13 เซลล์ปากใบ
ปรับปรุงภาพจาก : www.google.co.th/search

15

4.1 เซลล์พืช
พืชเป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ โี ครงสร้างของเซลล์ และเนื้อเยือ่ ทีแ่ ข็งแรงกว่าเนื้อเยือ่ ของสัตว์ เนื่องจากในเซลล์
พืชมีโครงสร้างผนังเซลล์ทแ่ี ข็งแรง ดังรูป

ภาพ 1.14 โครงสร้างทีส่ าคัญของเซลล์พชื
ทีม่ า : https://www.google.co.th/search

ส่วนประกอบของเซลล์พืช
เซลล์พืชมีส่วนประกอบที่สาคัญและมีหน้ าที่ดงั นี้
1. ผนั ง เซลล์ (Cell Wall).เซลล์ ท ัว่ ไปประกอบด้ ว ยสารพวกเซลลู โ ลสเป็ นหลัก
ทาหน้าทีห่ ่อหุม้ ป้ องกันอันตรายให้แก่เซลล์พชื ให้เซลล์คงรูปเพิม่ ความแข็งแรง เซลล์ของสัตว์
ไม่มผี นังเซลล์ แต่เซลล์สตั ว์บางชนิดอาจมีสารเคลือบเยือ่ หุม้ เซลล์ได้ มีลกั ษณะแตกต่ างกันไป
แล้ว แต่ ช นิ ด ของเซลล์นั น้ ๆ เช่ น เปลือ กกุ้ ง กระดองปู มีส ารเคลือ บพวกไกลโคโปรตีน
(Glycoprotein).เซลล์ พ วกไดอะตอม มีส ารเคลือ บเป็ นพวก ซิล ิก า สารเคลือ บเหล่ า นี้ ม ี
ประโยชน์ทาให้เซลล์คงรูปร่างได้
2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) เป็ นเยือ่ บางๆ ประกอบด้วยโปรตีน และไขมัน ทา
หน้ าที่ค วบคุ มปริมาณ และชนิดของสารที่ ผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเ ล็ ก ๆ เพื่อ ให้ส าร
บางอย่างผ่านเข้าออกได้ และไม่ให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็ นเยื่อ
บางๆ (Semipermeable Membrane)
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3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นของเหลวอยู่ภายในเซลล์ มีสาร
ที่ละลายน้ าได้ เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ฯลฯ ประกอบด้วยหน่ วยเล็ก ๆ ที่สาคัญหลายชนิด
ดังนี้
3.1 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) เป็ นโครงสร้างที่มลี กั ษณะยาวรีเป็ นแหล่งผลิต
สาร ทีม่ พี ลังงานสูงให้แก่เซลล์
3.2.คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)เป็ นโครงสร้างพบเฉพาะในเซลล์พืชมองเห็นเป็ น
สีเขียวเพราะมีสารพวกคลอโรฟิ ลล์ซ่งึ ไม่ดูด กลืนแสงสีเขียวคลอโรฟิ ลล์เป็ นสารสาคัญที่ใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
3.3 ไรโบโซม (Ribosome) เป็ นโครงสร้างที่มขี นาดเล็ก เป็ นแหล่งที่มกี ารสังเคราะห์
โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
3.4 กอลจิค อมเพลกซ์ (Golgi Complex) เป็ นโครงสร้างที่เ ป็ นถุ งแบนๆ คล้ายจาน
ซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ หลายชัน้ ทาหน้าทีส่ ร้างสารคาร์โบไฮเดรตทีร่ วมกับโปรตีน แล้วส่งออกไปใช้
ภายในเซลล์
3.5 แวคิวโอล (Vacuole) เป็ นโครงสร้างทีม่ ชี ่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พชื ภายใน
มีสารพวกน้ามัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

สรุปได้ดงั นี้ ในไซโตพลาสซึมของ
เซลล์พชื มีส่วนประกอบคือ
1. ไมโทคอนเดรีย
2. คลอโรพลาส
3. ไรโบโซม
4. กอลจิคอมเพลกซ์
5. แวคิวโอล
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4. นิ วเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงกลางเซลล์ เซลล์ส่วนใหญ่มนี ิวเคลียส ยกเว้นเซลล์
บางชนิด เช่น เซลล์เม็ด เลือดแดงของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยน้ านม และเซลล์ลาเลียงอาหารของ
พืช เมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะไม่มนี ิวเคลียส
นิ ว เคลีย สท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ควบคุ ม การสัง เคราะห์
สารประกอบของเซลล์ ส่วนประกอบของนิวเคลียสมีดงั นี้
4.1 นิวคลีโอพลาสซึม (Nucleoplasm) เป็ นของเหลวภายในนิวเคลียส เป็ นส่วนที่
ใส ไม่มสี ปี ระกอบด้วยเม็ดสารเล็กๆ ทีม่ รี ปู ร่างไม่แน่นอน
4.2.ร่ า งแหนิ ว เคลีย ส มีโ ครงสร้า งเป็ น เส้น ที่ส านกัน เป็ น ร่ า งแห.เมื่อ เซลล์ ม ี
การแบ่งตัว ร่างแหนิวเคลียสจะเปลีย่ นเป็ นร่างแหโครโมโซม ซึง่ ประกอบด้วย DNA หรือยีน
(gene) ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่ และเป็ นตัวควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะต่ างๆ
ของสิง่ มีชวี ติ
4.3 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็ นตาแหน่ งทีต่ ดิ สีเคมีบนโครโมโซม ประกอบด้วย
สารประเภท DNA TNA ซึง่ ทาหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน

สรุปได้ดงั นี้ ในนิวเคลียสของเซลล์
พืชมีส่วนประกอบคือ
1 นิวคลีโอพลาซึม
2 ร่างแหนิวเคลียส
3 นิวคลีโอลัส
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4.2 เซลล์สตั ว์

ไซโทพลาสซึม

ภาพ 1.15 โครงสร้างทีส่ าคัญของเซลล์สตั ว์
ทีม่ า : วิทยาศาสตร์ ม. 1(2553)
เรือ่ งเซลล์ หน้า 10

ส่วนประกอบของเซลล์สตั ว์
1) เยื่อ หุ้มเซลล์ เป็ นเยื่อ บางๆ ประกอบด้ว ยโปรตีนและไขมัน ทาหน้ าที่ค วบคุ้ม
ปริมาณ และชนิดของสารทีผ่ ่านเข้าออก จากเซลล์ และมีรปู เล็กๆเพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้า
ออกได้และไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์จงึ มีสมบัตเิ ป็ น เยือ่ บางๆ
2) ไซโทพลาสซึม เป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นของเหลวอยู่ภายในเซลล์ มีสารละลายน้ า
ได้เช่นโปรตีน ไขมัน เกลือเเร่ ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ทีส่ าคัญหลายชนิด
3) ไมโทคอนเดรีย เป็ นโครงสร้างที่มลี กั ษณะยาว เป็ นแหล่งผลิตสารที่มพี ลังงานสูง
ให้เเก่เซลล์
4) ไรโบโซม เป็ นโครงสร้างที่มขี นาดเล็ก เป็ นแหล่งทีม่ ขี นาดเล็ก เป็ นแหล่งที่มกี าร
สังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้นอกเซลล์
5) กอจิคอมเพลกซ์ เป็ นโครงสร้างทีเ่ ป็ นถุงแบนๆ คล้ายจานซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ หลาย
ชัน้ ทาหน้าทีส่ ร้างสารคาร์โบไฮเดรต กับโปรตีน และส่งออกไปใช้ภายในเซลล์
6) เซนทริโอล พบในเซลล์สตั ว์ บางชนิดมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ แบ่งเซลล์
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7) เเวคิว โอล เป็ นโครงสร้างที่มชี ่อ งว่างขนาดเล็กในเซลล์สตั ว์ ภายในมีส ารพวก
โปรตีน แวคิวโอลในสัตว์เป็ นส่วนสาคัญในกระบวนการเกีย่ วข้องกับโปรตีน
8) นิวเคลียส อยูต่ รงกลางเซลล์ เซลล์ส่วนใหญ่มนี ิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น
เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มนี ิวเคลียสทาหน้ าที่
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์

ไซโทพลาสซึม

ภาพ 1.16 เปรียบเทียบ ส่วนประกอบเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
ทีม่ า : วิทยาศาสตร์ ม.1 (2553)
เรือ่ งเซลล์ หน้า 13

เปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เซลล์พืช
มีผนังเซลล์
แวคิวโอลมีขนาดใหญ่
มีรปู ร่างคล้ายกล่องมีลกั ษณะแข็ง
เพราะมีผนังเซลล์
มีนิวเคลียสอยูด่ า้ นข้างของเซลล์
บางเซลล์มคี ลอโรพลาสต์

เซลล์สตั ว์
ไม่มผี นังเซลล์
แวคิวโอลในสัตว์มขี นาดเล็ก
และพบในเฉพาะบางเซลล์
รูปร่างไม่แน่ นอนมีลกั ษณะอ่อน
นุ่มเพราะมีเพียงเยือ่ หุม้ เซลล์
มีนิวเคลียสอยูบ่ ริเวณตรงกลาง
เซลล์
ไม่มคี ลอโรพลาสต์
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กิจกรรม 1.4 เซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
การทดลอง : ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์(เวลา 50 นาที)
จุดประสงค์

วิ ธีทดลอง

เพื่อตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ แล้วนาผล
การตรวจสอบไปพัฒนาความรู้

เซลล์สาหร่ายหางกระรอก
1. หยดน้าลงบนกระจกสไลด์ 2-3 หยด
2. เด็ดยอดอ่อนทีใ่ บสาหร่ายหางกระรอกมา 1 ใบ แล้ววางบนหยดน้า
3. นากระจกปิ ดสไลด์วางบนหยดน้ า โดยตัง้ กระจกปิ ดสไลด์ให้เอียงทามุม
45 องศาเซลเซียส แล้วค่อยๆวางบงบนหยดน้ า ระวังไม่ให้มฟี องอากาศ ถ้ามีฟองอากาศ
ต้องวางใหม่
4. นาสไลด์ท่เี ตรียมไว้แล้วไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ปรับภาพให้เห็น
ชัดเจน
5. วาดรูปเซลล์สาหร่ายหางกระรอก
เซลล์เยื่อหอม
1. เตรียมเซลล์เยื่อหอมโดยใช้มดี โกนค่อย ๆลอกเยื่อด้านในของส่วนทีเ่ ป็ น
หัว ซึ่งมีส ีขาว แล้ว ใช้ใ บมีดโกนตัดให้มขี นาด 0.5X0.5 เซนติเ มตร และหยดสารละลาย
ไอโอดีนลงไป 2 หยด
2. ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 3-5
เซลล์ว่านกาบหอย
1. เตรีย มผิว ใบว่ า นกาบหอย โดยน าใบว่ า นกาบหอยมาฉี ก แฉลบทาง
ด้า นหลัง ใบซึ่ง มีส ีม่ว งให้ไ ด้เ ยื่อ บาง ๆ แล้ว ใช้ม ีด โกนตัด ให้ม ีข นาดประมาณ 0.5X0.5
เซนติเมตร
2. ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 3-5
เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
1. เตรียมสาลีพนั ปลายไม้ ใช้ปลายข้างทีพ่ นั สาลีถูขา้ งแก้มด้านในเบาๆ
2. ป้ ายสาลีบนแผ่นสไลด์ หยดสารละลายเมทิลนี บลูบริเวณทีป่ ้ ายสาสีไว้
3. ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ 3-5
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อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดลอง
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ตัวแปรในการทดลอง
สิง่ ทีจ่ ดั ให้ต่างกันในการทดลองคือ (ตัวแปรต้น)
................................................................................................................
................................................................................................................
วิธกี ารเก็บข้อมูล (ตัวแปรตาม)
................................................................................................................
...............................................................................................................
สิง่ ทีจ่ ดั ให้เหมือนกันในการทดลอง (ตัวแปรควบคุม)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
สมมติฐานการทดลองคือ
................................................................................................................
................................................................................................................
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ผลการสังเกต(ให้นักเรียนวาดรูปและเขียนส่วนประกอบที่พบ)

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

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

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

..................................................................
..................................................................
..................................................................
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คิ ดวิ เคราะห์ แล้วตอบคาถาม
1. เซลล์ว่านกาบหอยมีรปู ร่างกีแ่ บบ...........อย่างไรบ้าง................................................................
..................................................................................................................................................
2. เซลล์เยือ่ หอมมีรปู ร่างอย่างไร................................................................................................
มีลกั ษณะคล้ายเซลล์อะไรทีน่ ามาศึกษา..................................................................................
แต่แตกต่างกันคือ...................................................................................................................
3. เซลล์เยือ่ หอมีสขี าวเนื่องจากขาดส่วนประกอบใด.....................................................................
4. นักเรียนตรวจพบส่วนประกอบใดบ้างจากการศึกษาเซลล์ทงั ้ 4 ชนิด.........................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

1. นักเรียนได้เรียนรูอ้ ะไร
2. นักเรียนจะมีการเผยแพร่ให้กบั เพื่อนอย่างไร
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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กิจกรรมที่ 1.5 ความแตกต่างของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
จุดประสงค์
นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ได้ถูกต้อง

คาชี้ แจง จากการศึกษาของนักเรียนให้นักเรียนทากิจกรรมต่อไปนี้ (เวลา10 นาที)
1. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
บทเรียนลงในตารางเปรียบเทียบความแตกต่ างของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
รายการ
รูปร่าง
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
เซนทริโอล
แวคคิวโอล
ไรโบโซม








เซลล์พืช
เหลีย่ ม  กลม
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
ขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก
มี
 ไม่ม ี








เซลล์สตั ว์
เหลีย่ ม  กลม
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
ขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก
มี
 ไม่ม ี

2. ให้ ผเ้ ู รียนเติ มส่วนประกอบของเซลล์ลงในช่องว่างและบอกหน้ าที่ของส่วนประกอบ
ต่ างๆ ให้ ถกู ต้อง

1.
2.

3.
ทีม่ า : http:// www.blogspot.com

4.

5.
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กิจกรรมที่ 1.6 ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์
จุดประสงค์
อธิบายส่วนประกอบและหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ได้

คาชี้แจง ให้นกั เรียนระบุส่วนประกอบและหน้าทีข่ องเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ลงในตาราง
(เวลา 15 นาที)

เซลล์พชื
ส่วนประกอบที่
1. ผนังเซลล์

หน้าที่
ทาหน้าทีห่ ่อหุม้ ป้ องกันอันตรายให้แก่เซลล์พชื

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เซลล์สตั ว์
ส่วนประกอบที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน้าที่
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ความรู ้ : เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้าที่พิเศษ
เซลล์ของอวัยวะต่ างๆ ของสิ่งมีชีว ิต มีล กั ษณะรูปร่า ง
แตกต่ า งกัน ไป.เนื่ อ งจากเซลล์ ม ีก ารเปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า ง
เพื่อ ไปท าหน้ า ที่เ ฉพาะด้า น.เซลล์ต่ า งชนิ ด กัน จะท าหน้ า ที่
ต่ า งกัน และเซลล์ ทุ ก เซลล์ จ ะรวมกัน ท างาน.เพื่อ ด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ให้ชวี ติ สามารถดารงอยูไ่ ด้เช่น

เซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้ าที่ต่างๆ

เซลล์แพลิเซตของใบ
มีคลอโรพลาสต์จานวนมาก ทาหน้าที่
ด ูดกลืนพลังงานแสงเพื่อสร้างอาหาร

ภาพ 1.17 เซลล์พชื ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทาหน้าทีต่ ่างๆ
ทีม่ า : http://enjoymylife.fix.gs
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เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้าที่ตา่ งๆ ในร่างกายมนุษย์ เช่น

ภาพ 1.18 เซลล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปทาหน้าทีต่ ่างๆในร่างกายมนุษย์
ทีม่ า : http://www.myfirstbrain.com
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กิจกรรมที่ 1.7 เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้าที่ต่างๆ
จุดประสงค์
อธิบายหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ได้
คาชี้ แจง แบบฝึ กการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล จากที่ได้เรียนรูเ้ รื่องเซลล์ที่เปลี่ยนไปทาหน้าที่ต่างๆ
และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ลงในตารางให้ถูกต้อง(เวลา 15 นาที)
1. วงกลมรอบ ข้อความที่ถกู ต้อง
1. คนเป็ นสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
ใช่
ไม่ใช่
2. ไข่ไก่เป็ นเซลล์เพียงเซลล์เดียว
ใช่
ไม่ใช่
3. พารามีเซียมจัดอยูใ่ นพวกเดียวกับมดถ้าใช้เกณฑ์จานวนเซลล์ในการแบ่ง ใช่
ไม่ใช่
4. สาหร่ายหางกระรอกเป็ นสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์เหมือนกับพืช
ใช่
ไม่ใช่
2. ให้ นักเรียนนาเซลล์ในร่างกายจากภาพ 1.18 เชื่อมโยงกับคาเหล่านัน้ ให้ถกู ต้อง
1. โครงสร้างค้าจุน........................................ 2. สืบทอดลูกหลานในเพศชาย.....................................
3. ฆ่า ทาลายสิง่ แปลกปลอม......................... 4. วิง่ ...........................................................................
5. หญิงเจริญพันธุ.์ ......................................... 6. หนาว......................................................................
7. สร้างโดยอัณทะ.......................................... 8. ลาเลียงอาหาร.........................................................
9. เกราะภายนอก............................................ 10. โกรธ......................................................................
11. พาออกซิเจน..............................................12. ทหารในร่างกาย......................................................
13. ยืดหยุน่ ..................................................... 14. ประจาเดือน............................................................
3. ให้ นักเรียนสรุปหน้ าที่ต่างๆ ในเซลล์เปลี่ยนทาหน้ าที่ต่างๆในพืชให้ ถกู ต้อง
เซลล์แพลิเซตของใบ
มีคลอโรพลาสต์จานวนมาก ทาหน้าที่
ด ูดกลืนพลังงานแสงเพื่อสร้างอาหาร
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5. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์
สิ่ งมีชีวิตแบ่งเป็ น 2 ชนิ ด โดยใช้เซลล์เป็ นเกณฑ์ คือ สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวและสิง่ มีชวี ติ
หลายเซลล์
5.1 สิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียว
เป็ นสิง่ มีชวี ติ ที่มขี นาดเล็ก ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว ซึ่งมองด้วยตา
เปล่ า ไม่ เ ห็น แต่ ส ามารถศึก ษาลัก ษณะและรูป ร่ า งของสิ่ง มีชีว ิต ได้โ ดยการใช้ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์ ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา

1.19- ก.
http://www.thai
goodview.com/
node/89073

อะมีบา (อังกฤษ amoeba, ameba) เป็ นโปรโตซัว สกุล
หนึ่ ง สามารถเคลื่อ นไหวได้ด้ว ยส่ ว นของล าตัว ที่ย่ืน ออกมา
ชัวคราว
่
เรียกว่าเท้าเทียม และถือว่าเป็ นตัวแทนของสิง่ มีชวี ิต
เซลล์เดียว ปั จจุบนั จัดกลุ่มเป็ น อะบีโบซัว (Amoebozoa).หรือ
หมายถึงโปรโตซัวทัง้ หมด ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยเท้าเทีย ม หรือ
อาจเรียกว่า อะมีบอยด์ (amoeboids) ซึ่งจะได้เรียนในระดับสูง
ขึน้
พารามี เ ซี ย ม (Paramecium).เป็ นโปรโตซัว สกุ ล หนึ่ ง
อยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา มีขนรอบๆ ตัว ใช้ขนในการเคลื่อนที่
เรียกว่า ซิเลีย (celia) ซึง่ จะได้เรียนในระดับทีส่ งู ขึน้

1.19-ข.

ยูกลีนา (euglena) เป็ นสัตว์เซลล์เดียวขยายพันธุไ์ ด้โดย
วิธแี บ่งเซลล์ มีลกั ษณะเป็ นรูปกระสวย มีแฟลเจลลัมเพื่อใช้ใ น
การเคลื่อนที.่ ตัวของยูกลีนาเป็ นสีเขียว เนื่องจากมี
คลอ
โรพลาสต์รูปไข่ กระจายอยู่ในไซโตพลาสซึม ซึ่งจะได้เรียนใน
ระดับทีส่ งู ขึน้
ภาพ 1.19 1.19-ค
สิง่ มีชวี .ติ เซลล์เดียว
ก. อะมีบา. ทีม่ า : http://www.thaigoodview.com/
ข. พารามีเซียม. ทีม่ า : http://th.wikipedia.org/wiki
ค. ยูกลีนา. ทีม่ า : http://www.blogspot.com
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5.2 สิง่ มีชีวิตหลายเซลล์
เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ขี นาดเล็ก ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ เช่น เซลล์สตั ว์ ได้แก่
ไฮดราพยาธิตวั ตืด เป็ นต้น เซลล์พชื ได้แก่ เซลล์ต่างๆ ในใบไม้เช่นเซลล์คุม

ไฮดรา (Hydra) เป็ นสัตว์ท่ดี ารงชีวติ อย่างง่ายๆ
ตามคูน้ า หรือสระน้ า ซึ่งมีระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เหมือนมนุ ษย์หรือสัตว์ทวๆ
ั ่ ไป เรา
จัดไฮดราให้อยูใ่ นจาพวกเดียวกับแมงกะพรุนแต่มขี นาดตัว
เล็กกว่าแมงกะพรุนมาก โดยเฉพาะลาตัวไฮดราจะใสจึง
ยากแก่การสังเกตแต่อย่างไรก็ตาม ไฮดราก็ยงั มีขนาดโต
พอทีค่ ุณหนูจะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
ภาพ 1.20-ก

พืช ใบของพืชยังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่มลี กั ษณะ
คล้ายเมล็ดถัว่ อยู่ด้วยกันเป็ นคู่ ๆ โดยหันด้านเว้าเข้าหา
กัน เรียกว่า เซลล์คุม (Guard cell) ภายในเซลล์คุ มจะมี
คลอโรพลาสต์ ซึ่งเซลล์ผวิ ธรรมดาไม่มเี ซลล์คุม มีหน้ าที่
ควบคุมการเปิ ดและปิ ดปากใบซึง่ เป็ นช่องอยู่ระหว่างเซลล์
คุมทัง้ 2 เซลล์ ปากใบเป็ นทาง เป็ นทางทีพ่ ชื ใช้ในการคาย
น้ าออกจากเซลล์พืชและยัง ทาหน้ าที่รบั น้ าและแก๊ ส จาก
บรรยากาศเข้าสู่ใบได้ เซลล์พชื ของต้นไม้ มีลกั ษณะรูปร่าง
ของเซลล์พชื ในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกันออกไป แต่
อย่ า งไรก็ ตามเซลล์พืช ทัว่ ๆ ไปก็จ ะประกอบไปด้ ว ย
ส่วนประกอบต่างๆ คล้ายคลึงกัน
ภาพ 1.20-ข

ภาพ 1.20 สิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์
ก. ไฮดรา .ทีม่ า: http://www.vcharkarn.com/
ข. เซลล์ผวิ ใบและปากใบ .ทีม่ า : http://www.baanjomyut.com/
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กิจกรรม
เสริม

ฉันรู้อะไร

จุดประสงค์
1. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิม่ เติมจากแหล่งความรู้
ต่างๆ ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลีย่ นแปลงความรูท้ ค่ี น้ พบเมื่อมีขอ้ มูลและประจักษ์
พยานใหม่เพิม่ ขึน้ หรือโต้แย้งจากเดิม
2. จัด แสดงผลงาน เขีย นรายงาน หรือ อธิบ ายเกี่ย วกับ แนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิน้ งานให้ผอู้ ่นื เข้าใจ

จากผลการทดลองนักเรียนได้รบั ความรูอ้ ะไรบ้างและให้
นักเรียนเขียนความรูเ้ ป็ นโปสเตอร์ความรู ้
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แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่ งมีชีวิต รายวิ ชาวิ ทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิ ชา ว21101
เวลา 10 นาที

คาชี้แจง : ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง แล้วทาเครือ่ งหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ
1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถกู ต้ อง
ก. การดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ควรลืมตาทัง้ 2 ข้าง
ข. ถ้าต้องการเลื่อนภาพทีเ่ ห็นจากกล้องลงด้านล่างต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ขน้ึ ด้านบน
.
ค. ถ้าบริเวณทีว่ างกล้องจุลทรรศน์มแี สงสว่างมาก จะต้องใช้กระจกเงาราบรับแสง
ง. การหาภาพจะต้องหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลากล้องขึน้ ไปอยูใ่ นตาแหน่งสูงสุดก่อน
แล้วจึงเลื่อนลง
2. อุปกรณ์ในข้อใดเมือ่ เลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วต้องถอดเก็บทันที
ก. เลนส์ใกล้ตา
ข. เลนส์ใกล้วตั ถุ
ค. กระจกเงารับแสง
ง. ปุ่มปรับภาพหยาบ
3. พืชสามารถสร้างอาหารเองได้เพราะมีเซลล์ใดต่อไปนี้
ก. แวคิวโอล
ข. นิวเคลียส
ค. ไซโตพลาสซึม
ง. คลอโรพลาสต์
4. ส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใดจะพบเฉพาะในเซลล์พชื เท่านัน้
ก. ยีน,คลอโรพลาสต์
ข. แวคิวโอล,นิวเคลียส
ค. ผนังเซลล์,เยือ่ หุม้ เซลล์
ง. คลอโรพลาสต์,ผนังเซลล์
5. สิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวมีลกั ษณะใด
ก. ไม่มผี นังเซลล์
ข. มีลกั ษณะลาตัวกลม
ค. มีลกั ษณะรูปร่างไม่แน่นอน
ง. ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว
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6. พืชสร้างอาหารได้เองเพราะในไซโตพลาสซึมมีสารใดต่อไปนี้
ก. ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
ง. เม็ดคลอโรพลาสต์
7. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใดกล่าวไม่ถกู ต้ อง
1) เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสิง่ มีชวี ติ
2) เซลล์มรี ปู ร่างและขนาดแตกต่างกัน เซลล์พชื ส่วนมากจะมีรปู สีเ่ หลีย่ ม
3) เซลล์ทมี ่ ขี นาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ ไข่ของสัตว์ปีก
4) เซลล์ทยี ่ งั มีชวี ติ ต้องมีนิวเคลียสเสมอ
ก. 1 เท่านัน้
ข. 2 เท่านัน้
ค. 3 เท่านัน้
ง. 4 เท่านัน้
8. เซลล์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปเพื่อทาหน้าทีน่ าข่าวสารส่งไปทัวร่
่ างกายได้แก่เซลล์ในข้อใด
ก. เซลล์ผวิ หนัง
ข. เซลล์ประสาท
ค. เซลล์กล้ามเนื้อ
ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง
9. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับเซลล์สตั ว์
ก. แวคิวโอลมีขนาดเล็ก
ข. มีรปู ร่างของเซลล์ได้หลายแบบ
ค. นิวเคลียสของเซลล์มกั อยูก่ ลางเซลล์
ง. มีน้าเลีย้ งเซลล์ในแวคิวโอล
10. องค์ประกอบใดทีพ่ บเฉพาะเซลล์พชื เท่านัน้
ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. ไรโบโซม
ง. เยือ่ หุม้ เซลล์
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ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม
คาตอบในกิจกรรมบางกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้ อยู่กบั การสืบค้นของนักเรียน การทดลอง และดุลยพินิจ
ของครู
ผสู้ ิ่ งอน
หน่ วยที่ 1 เล่ม 1 เซลล์
ของส
มีชีวิตประกอบด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
กิจกรรมที่ 1.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 1.3 สรุปวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 1.4 เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
กิจกรรมที่ 1.5 ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
กิจกรรมที่ 1.6 ส่วนประกอบและหน้ าที่ของเซลล์
กิจกรรมที่ 1.7 เซลล์ที่เปลี่ยนไปทาหน้ าที่ต่าง ๆ
กิจกรรมเสริม แบ่งปันความรู้ฉันรู้อะไร
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
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กิจกรรมที่ 1.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 30 นาที

จุดประสงค์

3. นักเรียนสามารถสรุปความหมายของเซลล์ได้
4. นักเรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญของสิง่ มีชวี ติ ได้

สรุปความหมายของเซลล์…………………………………………………………………………………
………โครงสร้างและหน่ วยทางานทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสิง่ มีชวี ติ …………………………………………
แผนผังความคิด
กินอาหาร
มีการเคลื่อนไหว
การเจริ ญเติบโต

หายใจ
ลักษณะของ
สิ่ งมีชีวติ

การตอบสนองต่อสิ่ งเร้า
การขับถ่าย

นักเรี ยนสามารถเพิม่ เติมความรู ้ในแผนผังความคิดจากแนวคาตอบว่าลักษณะของสิ่ งมีชีวติ แต่ละ
อย่างมีความสาคัญอย่างไรต่อสิ่ งมีชีวติ และนักเรี ยนควรระบายสี ให้สวยงาม รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างแผนผังความคิด
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กิ จกรรมที่ 1.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 10 นาที
จุดประสงค์

นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ได้
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กิ จกรรมที่ 1.3 สรุปวิ ธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 20 นาที

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถสรุปวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง

ให้นกั เรียนสรุปวิธีการใช้กล้องอย่างสั้นๆ เป็ นข้อๆ

1. วางกล้องให้ฐานอยูบ่ นพืน้ รองรับทีเ่ รียบสม่าเสมอ
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ (objective lens) อันทีม่ กี าลังขยายต่าสุดมาอยูต่ รงกับลากล้อง
3. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลากล้องเต็มที่
4..นาสไลด์ท่จี ะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้วตั ถุ อยู่ตรงกลางบริเวณที่แสงผ่านค่อยๆ
หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) ให้ลากล้องเลื่อนมาอยู่ใกล้วตั ถุทจ่ี ะ
ศึกษามากทีส่ ุดปรับภาพหยาบลากล้องจะเคลื่อนทีข่ น้ึ และลงเข้าหาเลนส์ใกล้วตั ถุ
5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตา (eyepiece) ลงตามลากล้อง พร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ
ขึ้นช้าๆ แล้วจึงเปลี่ยนมาหมุนปรับปุ่มภาพละเอียด (fine adjustment knob) เพื่อปรับ
ภาพให้คมชัด
6. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขน้ึ ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุอนั ทีม่ กี าลังขยายสูงขึน้ เข้ามา
ในแนวลากล้อง
7. การปรับแสงที่เข้าในลากล้องให้มากหรือน้อย ให้หมุนแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm)
ปรับแสงตามต้องการกล้องจุลทรรศน์

ขั้นตอนในการใช้กล้องนักเรี ยนสามารถสรุ ปตามความเข้าใจแต่ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งแล้วสามารถ
ปฏิบตั ิได้ และผูอ้ ่านสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
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กิ จกรรมที่ 1.4 เซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 50 นาที
จุดประสงค์ของกิ จกรรม

1. ทดลองและอธิบายหน้าทีข่ องส่วนประกอบทีส่ าคัญของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
2. เพื่อตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ แล้วนาผลการตรวจสอบไป
พัฒนาความรู้
3. ตัง้ สมมติฐานและกาหนดตัวแปรจากการทดลองได้
ตารางบันทึก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลอดหยด
กระจกสไลด์
กระจกปิ ดสไลด์
สาหร่ายหางกระรอก
มีดโกน
เยือ่ หอม
สารละลายไอโอดีน
สาลีพนั ปลายไม้

ครู สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์และเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ที่ใช้ใน
การทดลองจริ งตามความเหมาะสมแต่ควรให้นกั เรี ยนเขียนอุปกรณ์ที่ใช้
จากการทดลองที่กาหนดให้
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ตารางบันทึก
ตัตัววแปรในการทดลอง
แปรในการทดลอง

สิง่ ทีจ่ ดั ให้ต่างกันในการทดลองคือ(ตัวแปรต้น)
....1.เซลล์สาหร่ายหางกระรอก.2.เซลล์เยือ่ หอม..3. เซลล์ว่านกาบหอย.....
.....4.เซลล์เยือ่ บุขา้ งแก้ม.........................................................................
วิธกี ารเก็บข้อมูล(ตัวแปรตาม)
......สังเกตและวาดรูปลักษณะของเซลล์.....................................................
สิง่ ทีจ่ ดั ให้เหมือนกันในการทดลอง(ตัวแปรควบคุม)
.......วิธกี ารทดลอง....................................................................................

สมมติฐานการทดลอง

.............เซลล์พชื และเซลล์สตั ว์มคี วามแตกต่างกัน.....................................

ผลการสังเกต(ให้นักเรียนวาดรูปและเขียนส่วนประกอบที่พบ)
สาหร่ายหางกระรอก

เยือ่ หอม

1. คลอโรพลาสต์
2. ผนังเซลล์
3. ไซโทพลาซึม
4. นิวเคลียส

1. นิวเคลียส
2. ผนังเซลล์
3. เยือ่ หุม้ เซลล์
4. ไซโทพลาซึม
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ว่านกาบหอย

เยือ่ บุขา้ งแก้ม

1. เซลล์คุมหรือเซลล์ปากใบ
2. ผนังเซลล์
3. นิวเคลียส
4. ไซโทพลาซึม

1. นิวเคลียส
2. เยือ่ หุม้ เซลล์
3. ไซโทพลาซึม

คิ ดวิ เคราะห์ แล้วตอบคาถาม
1. เซลล์ว่านกาบหอยมีรปู ร่างกีแ่ บบ.....2......อย่างไรบ้าง....1.มีลกั ษณะเป็ นเหลีย่ ม..2 มีลกั ษณะ
เป็ นเซลล์ทม่ี สี เี ขียวด้านในมีลกั ษณะเป็ นเซลล์ 2เซลล์อยูค่ ่กู นั ..................................................
2. เซลล์เยือ่ หอมมีรปู ร่างอย่างไร.....เป็ นช่องรูปเหลีย่ มยาวๆ ผนังเซลล์และเยือ่ หุม้ เซลล์...............
มีลกั ษณะคล้ายเซลล์อะไรทีน่ ามาศึกษา.....เซลล์สาหร่ายหางกระรอก............. แต่แตกต่างกัน
คือ......สาหร่ายหางกระรอกมีคลอโรพลาสต์..เซลล์เยื่อหอมไม่มคี ลอโรพลาสต์.........................
3. เซลล์เยือ่ หอมมีสขี าวเนื่องจากขาดส่วนประกอบใด.......คลอโรพลาสต์......................................
4. นักเรียนตรวจพบส่วนประกอบใดบ้างจากการศึกษาเซลล์ทงั ้ 4 ชนิด.........................................
........นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ เยือ่ หุม้ เซลล์ ผนังเซลล์ ไซโตพลาสซึม เซลล์คุม
..................................................................................................................................................
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สรุปผลการทดลอง
........เซลล์พชื ประกอบด้วย 1. เซลล์คุมหรือเซลล์ปากใบ 2. ผนังเซลล์ 3. นิวเคลียส
4. ไซโทพลาซึม 5. คลอโรพลาสต์ แต่บางส่วนของพืชไม่มเี ซลล์คุม และคลอโรพลาสต์
.........เซลล์สตั ว์ประกอบด้วย 1. นิวเคลียส 2. เยือ่ หุม้ เซลล์ 3. ไซโทพลาซึม
......................................................................................................................................
เผยแพร่ผลงาน
1. นักเรียนได้เรียนรูอ้ ะไร (คาตอบอยูใ่ นดุลพินิจของผูส้ อน)
2. นักเรียนจะมีการเผยแพร่ให้กบั เพื่อนอย่างไร
....... (คาตอบอยูใ่ นดุลพินิจของผูส้ อน)..........................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ภาพจากการทดลองควรให้นกั เรี ยนสังเกตและวาดจากการสังเกตจริ งแล้วจึงนาเสนอ
ภาพที่มีส่วนประกอบชัดเจนให้นกั เรี ยนเห็นอีกครั้งหนึ่ง
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กิ จกรรมที่ 1.5 ความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สตั ว์
เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 10 นาที

จุดประสงค์

นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ได้ถูกต้อง

1. ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความรูท้ ร่ี กั เรียนได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนลงใน
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์
รายการ
รูปร่าง
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
เซนทริโอล
แวคคิวโอล
ไรโบโซม

เซลล์พืช
 เหลีย่ ม
 กลม
 มี
 ไม่ม ี
 มี
 ไม่ม ี
 มี
 ไม่ม ี
 ขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก
 มี
 ไม่ม ี








เซลล์สตั ว์
เหลีย่ ม  กลม
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
มี
 ไม่ม ี
ขนาดใหญ่  ขนาดเล็ก
มี
 ไม่ม ี

2. ให้ผเู้ รียนเติมส่วนประกอบของเซลล์ลงในช่องว่างและบอกหน้าทีข่ องส่วนประกอบต่างๆ
ให้ถูกต้องพร้อมทัง้ ระบายสีให้สวยงาม
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กิ จกรรมที่ 1.6 ส่วนประกอบและหน้ าที่ของเซลล์

เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 15 นาที
จุดประสงค์

อธิบายส่วนประกอบและหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์สตั ว์ได้
เซลล์พชื

ส่วนประกอบที่

หน้าที่

1. ผนังเซลล์ (Cell Wall )

ท าหน้ า ที่ ห่ อ หุ้ ม ป้ องกั น อั น ตรายให้ แ ก่ เ ซลล์ พื ช
ให้เซลล์คงรูปเพิม่ ความแข็งแรง

2. เยือ่ หุม้ เซลล์ (Cell Membrane)

ท าหน้ า ที่ค วบคุ ม ปริม าณ และชนิ ด ของสารที่ผ่ า น
เข้าออกจากเซลล์

3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm)

มีสาร สาคัญในเซลล์หลายชนิด

4. นิวเคลียส(Nucleus)

ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ควบคุ ม
การสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์
มี ค ลอโรฟิ ลล์ ซ่ึ ง เป็ นสาร ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวน
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
มีสารพวกน้ามัน ยาง และแก๊สต่าง ๆ

5. คลอโรพลาส (Chloroplast)
6. แวคิวโอล (Vacuole)
7. นิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm)

เป็ นของเหลวภายในนิว เคลียส เป็ นส่ ว นที่ใ ส ไม่ม ีส ี
ประกอบด้วยเม็ดสารเล็ก ๆ

8. นิวคลีโอลัส (Nucleolus)

ทาหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการสร้างโปรตีน
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เซลล์สตั ว์

ส่วนประกอบที่
1. เยือ่ หุม้ เซลล์
2.ไมโทคอนเดรีย

หน้าที่
ทาหน้าทีค่ วบคุมปริมาณ และชนิดของสารทีผ่ ่าน
เข้าออกจากเซลล์
เป็ นแหล่งผลิตสารทีม่ พี ลังงานสูงให้เเก่เซลล์

3.ไรโบโซม

เป็ นแหล่งทีม่ กี ารสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่งออกไปใช้
นอกเซลล์

4. กอจิคอมเพลกซ์

ทาหน้าทีส่ ร้างสารคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน และส่งออก
ไปใช้ภายในเซลล์

5. เซนทริโอล

มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการแบ่งเซลล์

6. เเวคิวโอล

เป็ นส่วนสาคัญในกระบวนการเกีย่ วข้องกับโปรตีน

7. นิวเคลียส

มีหน้าทีถ่ ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

8. ไซโทพลาสซึม

เป็ นส่วนประกอบทีเ่ ป็ นของเหลวอยูภ่ ายในเซลล์

ส่วนประกอบภายในเซลล์มสี ่วนประกอบหลายชนิด นักเรียน
สามารถค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ได้ซง่ึ คาตอบทีใ่ ห้ไว้เป็ นแนวทางใน
การตอบคาถามคาตอบอาจมีได้นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในเฉลย
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กิ จกรรมที่ 1.7 เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาหน้ าที่ต่างๆ
เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม 15 นาที
จุดประสงค์

อธิบายหน้าทีข่ องส่วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์ได้

แบบฝึ กการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล จากที่ได้เรียนรูเ้ รื่องเซลล์ที่เปลี่ยนไปทาหน้าที่ต่างๆ
และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ลงในตารางให้ถูกต้อง
(5คะแนน เวลา 10 นาที)
1. ทาเครื่องหมายวงกลมรอบ
ข้อความที่ถกู ต้อง
1. คนเป็ นสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียว
2. ไข่ไก่เป็ นเซลล์เพียงเดียว
3. พารามีเซียมจัดอยูใ่ นพวกเดียวกับมดถ้าใช้เกณฑ์จานวนเซลล์ในการแบ่ง
4. สาหร่ายหางกระรอกเป็ นสิง่ มีชวี ติ หลายเซลล์เหมือนกับพืช

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

2. ให้ นักเรียนนาเซลล์ในร่างกายที่ได้เรียนจากบทเรียนที่ครูให้ เชื่อมโยงกับคาเหล่านัน้ ให้ถกู ต้อง
นักเรียนสามารถตอบตามแนวคาตอบดังนี้
1. โครงสร้างค้าจุน.......เซลล์กระดูก.................. 2. สืบทอดลูกหลานในเพศชาย......เซลล์อสุจ.ิ ...........
3. ฆ่า ทาลายสิง่ แปลกปลอม.เซลล์เม็ดเลือดขาว.4. วิง่ ..........เซลล์กล้ามเนื้อ......................................
5. หญิงเจริญพันธุ.์ .....เซลล์ไข่ ........................ 6. หนาว......เซลล์ประสาท.......................................
7. สร้างโดยอัณฑะ.....เซลล์อสุจ.ิ ........................8. ลาเลียงอาหาร.......เซลล์เม็ดเลือดแดง..................
9. เกราะภายนอก......เซลล์ผวิ หนัง.................... 10. โกรธ...........เซลล์ประสาท.................................
11. พาออกซิเจน.......เซลล์เม็ดเลือดแดง...........12. ทหารในร่างกาย......เซลล์เม็ดเลือดขาว...............
13. ยืดหยุน่ ..............เซลล์กล้ามเนื้อ................. 14. ประจาเดือน...........เซลล์ไข่................................
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3. ให้ นักเรียนสรุปหน้ าที่ต่างๆ ในเซลล์เปลี่ยนทาหน้ าที่ต่างๆ ในพืชให้ถกู ต้อง
นักเรียนสามารถตอบตามแนวคาตอบดังต่อไปนี้

เซลล์แพลิเซตของใบ
มีคลอโรพลาสต์จานวนมาก ทาหน้าที่
ด ูดกลืนพลังงานแสงเพื่อสร้างอาหาร

ในกิจกรรมที่ 1.6.ข้อที่ 1 เป็ นการเชื่อมโยงความรู้กบั กับสิง่ ใหม่ ข้อที่ 2 เป็ น การเชื่อมโยง
ความรูก้ บั สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ ทีผ่ ่านมา ทัง้ ในตอนที่ 1 และ 2 นักเรียนอาจเชื่อมโยงกับ
สิง่ อื่นควรให้นักเรียนเชื่อมโย่งกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนในบทเรียน ข้อที่ 3 ควรให้นักเรีย นระบายสี
รูปภาพให้สวยงาม
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กิ จกรรมเสริม

แบ่งปันความรูฉ้ ันรูอ้ ะไร

เวลาทีใ่ ช้ในการทากิจกรรม ให้นกั เรียนใช้เวลาว่างในการทากิจกรรม
จุดประสงค์ของกิ จกรรม

1. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิม่ เติมจากแหล่ง
ความรูต้ ่างๆ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ชื่อถือได้ และยอมรับการเปลีย่ นแปลงความรูท้ ค่ี น้ พบเมื่อมีขอ้ มูล
และประจักษ์พยานใหม่เพิม่ ขึน้ หรือโต้แย้งจากเดิม
2. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบายเกีย่ วกับแนวคิด กระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือชิน้ งานให้ผอู้ ่นื เข้าใจ
จากผลการทดลองนักเรียนได้รบั ความรูอ้ ะไรบ้างโดยให้นกั เรียนเขียนความรูเ้ ป็ นโปสเตอร์ความรู ้

ข้อเสนอแนะ
1. โปสเตอร์ความรู้ ความรูเ้ ป็ นเรือ่ งของเซลล์ ความรูท้ น่ี าเสนอขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อน
2. เกณฑ์การให้คะแนนสามารถปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของกิจกรรม
2. ความสวยงาม ควรมีการจัดภาพ ระบายสีให้สวยงาม
3. ความคิดสร้างสรรค์ ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผ่นโปสเตอร์
4. วัสดุทใ่ี ช้อาจใช้วสั ดุอ่นื นอกเหนือจากกระดาษทีก่ าหนดให้ ตามความเหมาะสม
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. ก

2. ค

3. ค

4. ข

5. ง

6. ก

7. ง

8. ค

9. ง

10. ค

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ข

2 ก

3. ง

4. ง

5. ง

6. ง

7. ง

8. ข

9. ง

10. ก
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