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ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง  

เรื ่อง  เตอะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบานเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นี้จัดทำขึ้น เพื่อเปนแนวทางใน

การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีววิทยา  ประกอบดวย 

ชุดกิจกรรมท้ังหมด 7 ชุด ดังนี้  

ชุดท่ี 1 เรื่อง  กำเนิดสิ่งมีชีวิตเริ่มแรก 

ชุดท่ี 2 เรื่อง  อาณาจักรมอเนอรา 

ชุดท่ี 3 เรื่อง  อาณาจักรโพรติสตา 

ชุดท่ี 4 เรื่อง  อาณาจักรฟงไจ 

ชุดท่ี 5 เรื่อง  เตอะเติ๋นพืชในทองถ่ิน 

ชุดท่ี 6 เรื่อง  เตอะเติ๋นสัตวในทองถ่ิน 

ชุดท่ี 7 เรื่อง  เตอะเติ๋นสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน 

แตละชุดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ตามวัฏจักร 7E ดังนี้ 

1. ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) หรือข้ัน “รูนอยหรือมาก” 

2. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) หรือข้ัน “อยากรูไหม” 

3. ข้ันสำรวจและคนหา (Exploration Phase) หรือข้ัน “ไปทำดู” 

4. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) หรือข้ัน “รูวาใช” 

5. ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) หรือข้ัน “อธิบายบอกตอ” 

6. ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) หรือข้ัน “พอหรือยัง” 

7. นำความรูไปใช (Extension Phase) หรือข้ัน “สรางความรูสูชีวิตประจำวัน” 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรูทุกชุด  ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญและนำไปใชทดสอบหา

ประสิทธิภาพแลว  จึงสามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดจริง  ผูจัดทำจึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะ

เปนประโยชนทำใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

                                                                ดอกออ  ทอนสูงเนิน 
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สารบัญ 
 

 

   

  

 

ดอกออ  ทอนสูงเนิน 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง          หนา 

 

คำนำ          ก 

สารบัญ          ข 

คำชี้แจงชุดกิจกรรมการเรียนรู       1 

คำแนะนำการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู      2 

ผังมโนทัศนข้ันตอนการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม     3 

ผังมโนทัศนข้ันตอนการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E    4 

มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู      5 

แบบทดสอบกอนเรียน        7 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 1         9 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 2        10 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 3        11

บัตรความรูท่ี 1         12 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 4        16 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 5         18 

บัตรความรูท่ี 2                  19 

บัตรความรูท่ี 3                  22 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 6                  26 

บัตรกิจกรรมข้ันท่ี 7                  28

แบบทดสอบยอยหลังเรียน       29 

บรรณานุกรม         31 

ภาคผนวก 

-  เฉลยแบบทดสอบ       33 

-  แนวการตอบในชุดกิจกรรม       34 

แบบประเมิน         41 
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       คำช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง  

เรื่อง  เตอะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบานเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ประกอบดวยชุดกิจกรรมท้ังหมด 7 ชุด  

ใชเวลาในการเรียนรูท้ังหมด 20  ชั่วโมง ดังนี้  

ชุดท่ี 1 เรื่อง  กำเนิดสิ่งมีชีวิตเริ่มแรก  3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 2 เรื่อง  อาณาจักรมอเนอรา   3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 3 เรื่อง  อาณาจักรโพรติสตา   3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 4 เรื่อง  อาณาจักรฟงไจ   3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 5 เรื่อง  เตอะเติ๋นพืชในทองถ่ิน  3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 6 เรื่อง  เตอะเติ๋นสัตวในทองถ่ิน  3  ชั่วโมง 

ชุดท่ี 7 เรื่อง  เตอะเติ๋นสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน  3  ชั่วโมง 

 ภายในชุดกิจกรรมแตละชุดประกอบดวย 

1. คำชี้แจง  :  ชี้แจงลักษณะชุดกิจกรรม 

2. คำแนะนำ  :  แนะนำผูเรียนในการใชชุดกิจกรรม  ผังมโนทัศนการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม  ผังมโนทัศน 

ข้ันตอนการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E ดังนี้ 

3. มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรูแกนกลาง  สาระสำคัญ  จุดประสงคการเรียนรู 

และเวลาท่ีใชในการทำกิจกรรม 

4. แบบทดสอบกอนเรียน 

5. กิจกรรมการเรยีนรู : ใหผูเรียนปฏิบัติตามใบกิจกรรม  ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู 

ตามวัฏจักรการเรียนรู 7E ดังนี้ 

5.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) หรือข้ัน “รูนอยหรือมาก” 

5.2 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) หรือข้ัน “อยากรูไหม” 

5.3 ข้ันสำรวจและคนหา (Exploration Phase) หรือข้ัน “ไปทำดู” 

5.4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) หรือข้ัน “รูวาใช” 

5.5 ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) หรือข้ัน “อธิบายบอกตอ” 

5.6 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) หรือข้ัน “พอหรือยัง” 

5.7 นำความรูไปใช (Extension Phase) หรือข้ัน “สรางความรูสูชีวิตประจำวัน” 

 6. แบบทดสอบหลังเรียน 

 7. บรรณานุกรม 

 8. ภาคผนวก ไดแก เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน และเฉลยกิจกรรม 
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คำแนะนำการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูชีววิทยาที่นักเรียนจะไดศึกษาตอไปนี้  เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให

นักเรียนไดสืบเสาะหาความรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E โดยเนนการใชคำถามและการปฏิบัติกิจกรรมเพื ่อให

นักเรียนคนพบความรูและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองโดยนักเรียนลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวใน

ชุดกิจกรรม ดังนี้ 

6. นักเรียนแบงเปนกลุ ม  กลุ มละ 4-5 คน  คละความสามารถ  เลือกประธาน  รองประธานและ

เลขานุการกลุม  โดยสับเปลี่ยนกันทำหนาท่ี 

7. ทำแบบทดสอบกอนเรยีน 

8. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรู  สาระการเรียนรูแกนกลาง  สาระสำคัญ  และจุดประสงค 

การเรียนรู 

9. ปฏิบัติตามกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู 7E  ไดแก 

4.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) หรือข้ัน “รูนอยหรือมาก” 

4.2 ข้ันสรางความสนใจ (Engagement Phase) หรือข้ัน “อยากรูไหม” 

4.3 ข้ันสำรวจและคนหา (Exploration Phase) หรือข้ัน “ไปทำดู” 

4.4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation Phase) หรือข้ัน “รูวาใช” 

4.5 ข้ันขยายความรู (Elaboration Phase) หรือข้ัน “อธิบายบอกตอ” 

4.6 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) หรือข้ัน “พอหรือยัง” 

4.7 นำความรูไปใช (Extension Phase) หรือข้ัน “สรางความรูสูชีวิตประจำวัน” 

 5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 6. ตรวจคำตอบแบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  และแนวคำตอบของกิจกรรมแตละข้ัน  

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม  และการทดสอบหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 80 หากไม

ผานเกณฑ ใหนักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและทำกิจกรรมอีกครั้งแลวประเมินผลใหม ถาทำคะแนนไดผานเกณฑ 

แสดงวานักเรียนเขาใจมากข้ึน 
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ผังมโนทัศนขั้นตอนการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

ปฏิบัติกิจกรรมตามตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

ทำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แนวคำตอบของกิจกรรม 

เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม  และการทดสอบหลังเรียนกับ

เกณฑ์ร้อยละ 80 

ศึกษาชุดกิจกรรมต่อไป ศึกษาเนื้อหาและทำชุดกิจกรรมอีกคร้ัง 
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ผังมโนทัศน 

ขั้นตอนการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7E 

1.ข้ันตรวจสอบความรูเดิม 

(Elicitation Phase) 

“รูนอยหรือมาก” 2. ข้ันสรางความสนใจ 

(Engagement Phase) 

“อยากรูไหม” 

 

3. ข้ันสำรวจและคนหา 

(Exploration Phase) 

“ไปทำดู” 

4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

(Explanation Phase) 

“รูวาใช” 

5.ข้ันขยายความรู 

(Elaboration Phase 

“อธิบายบอกตอ” 

 

6. ข้ันประเมินผล  

(Evaluation Phase)  

“พอหรือยัง” 

 

7. นำความรูไปใช 

(Extension Phase) 

 “สรางความรูสู

ชีวิตประจำวัน” 

 วัฏจักรการเรียนรู 

7E 
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การกำเนดิสิง่มีชวีติเริม่แรก 

มาตรฐานการเรยีนรู ้

   สาระเพ่ิมเตมิชีววิทยา 

 ขอ 2. . เขาใจการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติ และหนาท่ีของ

สารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับวิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮารดี-ไวนเบิรก การเกิดสปชีสใหม ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต 

ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมท้ังนำความรูไปใชประโยชน 

ผลการเรยีรู ้

    ม.6/2 อธิบายการเกิดเซลลเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิต และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

สาระสำคญั 

    จุดเร่ิมตนของวิวฒันาการของเซลลเกิดจากโมเลกลุของสารอินทรียโดยเซลลรูปแบบแรก 

ที่เกิดข้ึนคือ เซลลโพรคาริโอต และมีวิวัฒนาการ ข้ึนมาเปนเซลลยูคาริโอต และจากสิ่งมีชีวิต 

เซลลเดียว เปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่มโีครงสรางแบบงาย ๆ จนกลายมาเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล 

ที่มีโครงสรางซับซอนมากข้ึนตามลำดับ 
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จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   ดานความรู (Knowledge : K) 

  1. สืบคันขอมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกำเนิดชองส่ิงมีชีวิต กำเนิดของ 

     เซลลโพรคาริโอตและเซลลยูคาริโอต 

ดานทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 

  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบวัฏจักร 7 ชั้น (7E) ดังนี้ 

  1. ทำแบบฝกหัดกอนบทเรียน เพื่อทดสอบความรูเดิม (Eicitation  Phase) 

  2. รวมกันอภิปรายและตั้งคำถามจากแบบทดสอบกอนเรียน (Engagement Phase) 

  3. สืบคั้นขอมูลจากเอกสารประกอบการเรียนรูเร่ือง กำเนิดของส่ิงมีชีวิต (Exploration Phase) 

  4. นำขอมูลมาดำเนินการวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนำเสนอผลที่ไดในรูปตางๆ เชน บรรยาย  

       สรุปสรางแผนภูมิความคิดรวบยอด (Explanation and Expansion Phase) 

  5. ใหนักเรียนนำผลงานที่ใดจากการสรุปผลการวิเคราะหมานำเสนอหนาชั้นเรียนเพื่อนำไปสูหา 

     ขอสรุปรวมกันในชั้นเรียนและประเมินผลงาน (Evaluation and Extension Phase) 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attitude : A) 

  1. มีความสนใจไฝเรียนรู   5. อยูอยางพอเพียง 

  2. มีความรับผิดชอบ    6. มุงมั่นในการทำงาน 

  3. ความมีเหตุผล    7. รักความเปนไทย 

  4. มีระเบียบวินัย    8. มีจิตสาธารณะ  

      สาระการเรยีนรู ้
    1. กำเนิดของสิ่งมีชีวติเร่ิมแรก 
    2. กำเนิดของเซลลโพรคาริโอต 
    3. กำเนิดของเซลลยูคาริโอต 
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นักเรยีนสแกน QR Code  

เพื่อทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 
คาํช้ีแจง : แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ ก ข ค และ ง ใหน้กัเรียนเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้ง 
1. นกัวทิยาศาสตรค์นใด ไม่ได ้ศึกษาเก่ียวกบักาํเนิดของสิง่มชีวีติ 

  ก. หลุย ปลาสเตอร ์  ข. โอพาริน 

  ค. เมนเดล    ง. อริสโตเตลิ 

2. นกัวทิยาศาสตรยุ์คแรก มคีวามคิดว่าสิง่มชีวีติเกิดขึ้นจากสิง่ใดมากที่สุด 

  ก. พระเจา้    ข. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

  ค. ของเน่าเสยี   ง. สิง่ไม่มชีวีติ 

3. "สิง่มชีวีติประกอบขึ้นดว้ยสารอนิทรียซ์ึง่ตอ้งมธีาตคุารบ์อน ไนโตรเจน, ไฮโดรเจน  

     และออกซเิจนประกอบอยู่" ใครเป็นคนสนบัสนุนคาํกลา่วนี้ 

  ก. หลุย ปลาสเตอร ์  ข. โอพาลนิ 

  ค. เมนเดลิ    ง. อริสโตเตลิ 

4. นกัวทิยาศาสตรไ์ดส้นันิษฐานว่ากรดนิวคลอิกิชนิตแรกที ่เกิดขึ้นคือขอ้ใด 

  ก. RNA    ข. DNA 

  ค. Chromosome    ง. Ribosome 

 

แบบทดสอบก่อนเรยีน 

ชดุการเรยีนรูท้ี ่1 เร ือ่ง กําเนิดของสิง่มชีวีติเร ิม่แรก 
 

ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ความหลากหลายทางชวีภาพ ชดุที ่1 เร ือ่ง 
กําเนิดของสิง่มชีวีติเร ิม่แรก 
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5. จากหลกัฐานของสิง่ใด เร่ิมพบร่องรอยของสิง่มชีวีติเมือ่ประมาณ 3,500 ลา้นปีทีผ่่านมาและมวีวิฒันาการเป็นสิง่มชีวีติ

จาํนวนมากในปจัจบุนั 

  ก. สารกมัมนัตรงัส ี  ข. ซากศึกดาํบรรพ ์

  ค. โครงสรา้งเปลอืกโลก   ง. จดหมายเหตุ 

6. เซลลโ์พรคาริโอต ยุคแรกทีเ่ป็นตน้กาํเนิดของสิง่มชีวีติ คือขอ้ใด 

  ก. กรดนิวคลอิิก    ข. รา 

  ค. ยสีต ์    ง. แบคทเีรีย 

7. โครงสรา้งทีแ่ตกต่างจากยูคาริโอต ของโพรคาริโอต คือขอ้ใต 

  ก. นิวเคลยีส    ข. เยื่อหุม้เซลล ์

  ค. แฟลกเจลลา    ง. ไชโทพลาสซมึ 

8. แบคทเีรีย สาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิ ไมโคพลาส เป็นสิง่มชีวีติจาํพวกใด 

  ก. ยูคาริโอต    ข. โพรคาริโอต 

  ค. พชื     ง. สตัว ์

9. ลกัษณะทีเ่ด่นชดัของเชลลยู์คาริโอต คือขอ้ใด 

  ก. มสีารพนัธุกรรม          ข. มคีลอโรฟิลล ์

  ค. เคลือ่นที่ไดร้วดเร็ว  ง. สรา้งอาหารเองไต ้

10. โพรโตซวั เป็นสิง่มชีวีติจาํพวกใต 

  ก.  โพรคาริโอต    ข. ยูคาริโอต 

  ค. พชื     ง, สตัว ์
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รูปที ่1.1 สตัวเ์ลี้ยงและผกั 

ทีม่า : https://www.ตุก๊ตาราคาถูก.net/read-

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนศึกษาภาพที่กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามต่อไปนี้ 

1. สิง่มชีวีติในภาพมอีะไรบา้ง 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สิง่ไม่มชีวีติในภาพมอีะไรบา้ง คือ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติแตกต่างกนัอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รูปที ่1.2 เดก็กบัลงิ  

ทีม่า : https://www.tnews.co.th/social/409656 

 
คาํช้ีแจง นกัเรียนศึกษาภาพที่กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามต่อไปนี้ 

1. สิง่มชีวีติทีเ่ป็นสตัวใ์นภาพ คือ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สิง่มชีวีติท ัง้สองชนิดมลีกัษณะเหมอืนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. คนกบัสตัวน์กัเรียนคิดว่าใครเกิดมาบนโลกนี้ก่อนกนั เพราะเหตใุด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นกัเรียนคิดว่าสิง่มชีวีติ ชนิดแรกบนโลกใบนี้ไดแ้ก่สิง่มชีวีติจาํพวกใด จงอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาวดีโีอ เร่ือง กาํเนิดสิง่มชีวีติ โดยการสแกน QR cade ต่อไปนี้ พรอ้มทัง้ศึกษา

บตัรความรูป้ระกอบ และร่วมกนัวเิคราะห ์อภปิรายและตอบคาํถามในบตัรกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ 4 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาวดีโีอ เร่ือง กาํเนิดสิง่มชีวีติ โดยการสแกน QR cade ต่อไปนี้ พรอ้มทัง้ศึกษาบตัรความรู ้

ประกอบ และร่วมกนัวเิคราะห ์อภปิรายและตอบคาํถามในบตัรกิจกรรมการเรียนรท้ี ่4 

กำเนิด

 
สิง่มชีวีติเกิดขึ้นมาไดอ้ย่างไรไม่มนีกัวทิยาศาสตรน์ใดสามารถพสูิจน ์ไดอ้ย่างชดัจน มเีพยีงสมทฐิานเก่ียวกบัการ

กาํเนิดของสิง่มชีวีเิท่นัน้ซึง่นกัวหิยาศาสตรใ์นอดตีหลายท่านตัง้สมมตฐิานเพือ่อธิบายถงึ กาํเนิดของสิง่มชีวีติชนิดแรกบนโลก 

นกัปราชญท์ีส่นบัสนุนนวตดิสิง่มชีวีติมกีาํเนิดมาบนโลกนี้เมือ่ไร และเกิดขึ้นไดอ้ย่างไร เป็นความอยากรูข้องมนุษมา

นานแลว้ ในสมยัโบราณ มคีวามเชื่อว่าสิง่มชีวีติมกีาํเนิดมาจากพระเจา้สรา้งขึ้น บา้งก็เชื่อว่า ชีวิตเกดิข้ึนเองโดยธรรมขาติ แลว้

เปลี่ยนแปลงมาเป็นสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎกีารเกดิเองโดยธรรมชาติ (Spontaneous theory) 

ทาเลส (Thales) นาชแิมนเดอร ์(Anaximader) หรือ อริสโตเติล 

ฟรานเซลโภ เรต ิ(Francisco Red!) หลุย ปลาสเตอร ์(Louise Pasteur) 

มคีวามคิดเห็นเก่ียวกบักาํเนิดของสิง่มชีวีติเร่ิมเปลีย่นแปลงไปและขดัแยง้กบัความคิดเดิมอยู่บา้ง ไดท้ดลองโดย

ออกแบบและสรา้งเคร่ืองมอืขึ้นมาและไดข้อ้สรุปว่าสิง่มชีวีติเกิดมาจากสิง่มชีวีติเสมอ แต่ก็ยงัไม่ไดค้าํตอบแน่ชดัว่า สิง่มชีวีติ

เร่ิมแรกเกิดขึ้นมาไดอ้ย่างไร 
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กำเนิด

 

บคุคลทัง้สามไดก้ลา่วทาํนองเดียวกนัว่าสิง่มชีวีติประกอบขึ้นดว้ยสารอนิทรียซ์ึง่ตอ้งมธีาตคุารบ์อน ,ในโตรเจน, 

ไฮโดรเจน และออกซเิจนประกอบอยู่ ทาํใหช้ื่อว่า โลกในสมยัแรกระยะหนึ่งนัน้มภีาวะเหมาะสมทีท่าํใหร้าตุท ัง้ 4 ชนิดมา

ประกอบกนัไดแ้ลว้กลายเป็นสารประกอบส่วนหนึ่งของสิง่มชีวีติ  

  นกัชวีเคมชีาวรสัเซยี เอ ไอ โอพาริน (A.L.Oparin) ไดเ้สนอแนวคิดว่า สิ่งมีชีวิตไม่สามารถเกดิไดข้ึ้นเองในช่วงเวลา

ส ัน้ๆ เพยีงขัน้ตอนเดียว แต่ตอ้งใชเ้วลานานมากโดยกระบวนการริวฒันาการทางเคมีอย่างชา้ๆ  เป็นการสงัเคราะห ์

สารอนิทรียจ์ากโมเลกลุงา่ยๆ เป็นโมเลกลุท่ีชบัชอ้น แนวคิดกาํเนิดของชวีติบนฟ้ืนผวิโลกของ โอพารินมชี ัน้ตอนต่างๆดงันี้ 

ฮลัเดน (J.B.5. Haldane) 1924, มทูเนอร ์(R. Bentner) และ โอพาริน (A.l. Oparin) 

ก. บรรยากาศของโลกในยุคแรก ๆ มกีารสรา้ง NH3 , H2O , H2 , CH4   

ข. เกิดโมเลกุลของกรดอะมโิน นํา้ตาล กรดไขมนั กลเีซอรอล   

ค. เกิดโมเลกุลของพอลแิซ็กคาไรด ์ลพิดิ โปรตนีและกรดนิวคลอีคิ   

ง. เร่ิมปรากฎเซลลเ์ร่ิมแรกของสิ่งมชีวีติ 

รูปที ่1.3  แนวคิดกาํเนิดของชวีติบนฟ้ืนผวิโลกของ โอพาริน 

ทีม่า : https://kas-kasanapharayat.blogspot.com/2013/06/blog-post_12.html 
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กำเนิด

 

จากแนวคดิของโอพารินนกัวทิยาศาสตรไ์ดส้นันิษฐานว่ากรดนิวคลอิกิชนิดแรกที ่เกิดขึ้นคือ RNA เนื่องจาก RNA 

ทาํหนา้ทีไ่ดส้องอย่างคือ เป็นสารพนัธุกรรมและเอนไชมนัในปฏกิิริยาต่างๆของกระบวนการเมแทบอลซิมึ เมือ่ RNA มวีวิฒันาการขึ้น

มาแลว้การสงัเคราะห ์DNA จงึเกิดขึ้นภายหลงั นกัเรียนไดห้ราบมาแลว้ว่าโครงสรา้งของ DNA จงึประกอบดว้ยพอลนิิวคลโิอไทด ์2 

สายพนักนัเป็นเกลยีวทาํให ้DNA มโีครงสรา้งโมเลกุลทีแ่ขง็แรงกว่า RNA ซึง่เป็นพอลนิิวคลโีอไทด ์1 สาย นอกจากนี้ DNA ยงัม ี

กลไกลในการแกไ้ขหรือตรวจสอบความถูกตอ้ง ขณะทีม่กีารจาํลอง DNA (DNA repication) ทาํใหม้มีวิเทชนันอ้ยกว่า RNA จงึมี

โอกาสอยู่รอดไดม้ากกว่า ดงันัน้การตดัเลอืกโดยธรรมชาตนิอกจากจะเกิดขึ้นในระดบัของสิง่มชีวีติแลว้ ยงัเกิดขึ้นในระดบัโมเลกุลดว้ย 

 ฮาโรล ซ ีอูเรย ์(Harold C. Urey) และ สแทนสยี ์แอลมลิเลอร ์(Stanley Lo Miller) 1930 และ 1953) 

รูปที ่1.4  แอลมลิเลอรแ์ละอุปกรณ์การทดลอง เพือ่พสูิจนแ์นวคิดของโอพาริน  

ทีม่า : https://kas-kasanapharayat.blogspot.com/2013/06/blog-post_12.html 

 

ไดพ้สูิจนแ์ละทดลองใหเ้หน็ว่าสารอนิทรียเ์กิดจากสารอนินทรีย ์โดยเอาไอนํา้แอมโมเนีย มเีทนและไฮโดรเจน มารวมกนัโดย

ใชก้ระแสไฟฟ้าช่วยทาํใหเ้กิดเป็นสารอนิทรียป์ระเภทโปรตนีขึ้น 

 สแทนสยี ์แอลมลิเลอร ์(Stanley Lo Miller) 

ไดท้าํการทดลองเพือ่พสูิจนแ์นวคิดของโอพาริน โดยแสดงใหเ้ห็นว่าสารประกอบอย่างงา่ยของสิ่งมชีวีติ เช่น กรดอะมโิน  

กรดอนิทรีย ์ชนิดอื่นรวมทัง้สารอนิทรีย ์เช่น ยูเรีย สามารถเกิดขึ้นไดภ้ายในชดุการทดลองทีค่าดว่าเป็นสภาวะของโลกในระยะเวลานัน้ 

คือไม่มอีอกซเิจน แต่มแีกส๊มเีทน แอมโมเนียม นํา้และแกส๊ไฮโดรเจน โดยมแีหลง่พลงังานจากไฟฟ้า 
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กำเนิด

 

ไดท้ดลองคลา้ยกบัสแทนสยี ์มลิเลอร ์โดยผ่านรงัสแีกมมาเขา้ไป ปรากฏว่าไดส้ารประกอบหลายชนิดทีพ่บในสิง่มชีวีติ 

จงึลงความเหน็ว่าอนิทรียส์ารรวมถงึสิง่มชีวีติอาจเกิดจาก อนิทรียส์ารได ้

เมสวนิ เคลวนิ (Mellrin Calvin) ค.ศ.1961 

รูปที ่1.5  การเกิดเซลลเ์ร่ิมแรกจากแนวคิดของฟอกซแ์ละคณะ 

ทีม่า : https://sites.google.com/a/htp.ac.th/kaneid-khxng-chiwit/ 

 

ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เซลลเ์ร่ิมแรกเกิดจากกรดอะมโินไดร้บัความรอ้นและมกีารรวมกลุม่กนั ซึง่มคีุณสมบตัิหลาย

ประการทีค่ลา้ยกนักบัเซลลข์องสิง่มชีวีติ เช่น การมกีารเจริญเติบโต สามารถเพิม่จาํนวนโดยการแตกหน่อและมกีระบวนการ 

เมแทบอลซิมึเกิดขึ้นเป็นตน้ 

ซหินีย ์ฟอกซ ์(Sidney Fox) นกัชวีเคมขีาวอเมริกนัและคณะ 
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คาํช้ีแจง 

 1. ใหน้กัเรียนจบัคู่ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัวทิยาศาสตรก์บัแนวความคิดทีเ่ก่ียวกบัการกาํเนิดของสิง่มชีวีติ 

 

  

ใหน้ักเรียนนําอกัษร A,B,C,D มาเติม ใหถู้กตอ้ง 

 หลุย ปาสเตอร ์(Louis Pasteur) 

 อเลก็ซานตร ์อวีาโนวชิ โอพาริน 

 สแตนเลย ์มลิเลอร ์(Stanley Miller) 

 ซดินีย ์ฟอกซ ์(Sidney Fox) 

แนวความคิดท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าสิ่งมีชีวิต เร่ิมแรก

วิวฒันาการมาจากสารเคมี 

ทาํการทดลองท่ีแสดงใหเ้หน็ว่ากรดแอมิโน และ

ยูเรียซึ่งเป็นสารสารอนิทรีย ์เกิดจากการรวมตวั

กนัของสารอย่างงา่ยเช่น แอมโมเนีย น้ํา และ

กา๊ซไฮโดรเจน โดยมีแหล่งพลงังานจากไฟฟ้า 

การทดลองท่ีสนับสนุนว่า เซลลเ์ร่ิมแรกเกดิจาก

การรวมตวักนัของกรดแอมิโนท่ีไดร้บัความรอ้น A B 

D 
แนวคิดท่ียืนยนัว่าสิ่งมีชีวิตตอ้งเกดิ 

จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น C 
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2. จากแนวความคิดว่าสิง่มชีวีติเกิดจากววิฒันาการของสารเคม ีจงเรียงลาํดบัววิฒันาการของสารเคมต่ีอไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

  

  

 

สารอนินทรยี ์ อะตอมธาต ุ สารประกอบ 

สารอนิทรีย ์ นํา้ กา๊ซไฮโดรเจน 

DNA แอมโมเนีย กรดอะมโิน 

RNA ไขมนั นํา้ตาล 

ววิฒันาการ
ป็  

ววิฒันาการ
ป็  

กล่มแรก

ไดแ้ก ่
.....................................
.....................................

 

 

ไดแ้ก ่
.....................................
.....................................
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาวดีโีอ เร่ือง กาํเนิดเซลลโ์ปรคาริโอตและยูคาริโอต โดยการสแกน QR cade 

ต่อไปนี้ และร่วมกนัวเิคราะห ์อภปิรายและตอบคาํถามในบตัรกิจกรรมการเรียนรูท้ี่6 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาวดีโีอ เร่ือง กาํเนิดโพรคาริโอต โดยการสแกน QR cade ต่อไปนี้ พรอ้มทัง้ศึกษาบตัร

ความรูป้ระกอบ และร่วมกนัวเิคราะห ์อภปิรายและตอบคาํถามในบตัรกิจกรรมการเรียนรูท้ี ่4 

กำเนิดเซลล์โพรคาริ

 
จากหลกัฐานของชากดกึดาํบรรพเ์ร่ิมพบร่องรอยของสิง่มชีวีติเมื่อประมาณ 3,500 ลา้นปีทีผ่่านมาและมวีวิฒันาการ 

เป็นสิง่มชีวีติจาํนวนมาก ในปจัจุบนันกัวทิยาศาสตรส์นันิษฐานว่า สิง่มชีวีติทีม่วีวิฒันาการมาจากเซลลเ์ร่ิมแรก น่าจะเป็น

สิง่มชีวีติที่มเีซลลโ์พรคาริโอต เช่น แบคทเีรีย 

   เนื่องจากบรรยากาศของโลกในยุคนัน้มอีอกซเิจนเพยีงเลก็นอ้ยดงันัน้สิง่มชีวีติทีพ่บ น่าจะดาํรงชวีติแบบไม่ใช ้

ออกซเิจนและไม่สมารถสรา้งอาหารขึ้นเองไดแ้ละมวีวิฒันาการต่อมาเป็นสิง่มชีวีติทีด่าํรงโดยการสรา้งอาหารองไดด้ว้ย

กระบวนการสงัเคราะหท์างเคมเีช่นเดยีวกบัอาเคียรแ์บคทีเ่รียในปจัจบุนั 

  ต่อมาเร่ิมมวีวิฒันากาารของแบคทเีรียทีส่งัเคราะหด์ว้ยแสงจากโมเลกุลของนํา้และแกส๊คารบ์อนไดออกไซสท์าํให ้

ปริมาณของแกส๊ออกซเิจนในบรรยากาศเพิม่สูงขึ้นอย่างมาก และเป็นปจัจยัทีเ่อื้อต่อการววิฒันาการเป็นสิง่มชีวีติทีม่เีซลล ์

ยูคาริโอตในปจัจบุนัสิง่ทีน่่าสงสยัคือ เชลลยู์คาริโอตถอืกาํเนิดมาไดอ้ย่างไร 
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โพรคาริโอต 

 
เป็นสิง่มชีวีติที่ประกอบดว้ยออรแ์กเนลที ่ไม่มเียื่อหุม้ ไม่มนีิวเคลยีส มกัเป็นสิง่มชีวีติเชลลเ์ดียว  

คาํว่า prokaryotes มาจาก ภาษากรีกโบราณ pro- ก่อน + karyon เมลด็ ซึง่หมายถงึนิวเคลยีส + ปจัจยั - otos,  

พหูพน ์-otes [1] ตวัอย่างของเชลลก์ลุ่มนี้ไดแ้ก่ 

  ㆍแบคทีเรีย ประกอบดว้ยเยื่อหุม้เซลล ์และไซโทพลาสซมึ โดยในใซโทพลาสซมึจะมไีรโบโชม(ribosom) ไม่มี

นิวเคลยีส ส่วน DNA จะเป็นรูปวงแหวนพนัอยู่กบัโปรตีน อยู่ในไซโทพลาสซมึเรียกว่านิวคลอีอยด ์(neucleoid) ดา้นนอกของ

เยื่อหุม้เซลล ์จะมผีนงัเซลลป์ระกอบดว้ยเปบทโิตไกลแคน แบคทเีรียแกรมลบจะมเียื่อหุม้ดา้นนอกผนงัเซลล ์(outer 

membrane) อกีชัน้ แต่แบคทเีรียแกรมบวกไม่ม ีทาํใหย้อ้มคิดสแีกรม 

  ㆍอารเ์คีย เป็นแบคทเีรียทีพ่บในสภาพแวดลอ้มทีผ่ดิธรรมชาติเช่น เป็นกรดขดั อณุหภูมสูิง องคป์ระกอบของเยื่อ

หุม้เซลลแ์ละผนงัเซลลต่์างจากแบคทเีรียทัว่ไป สาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิ เป็นโพรแคริโอตทีส่งัเคราะหแ์สงได ้

รูปที ่1.6  โครงสรา้งของโพรคาริโอต 

ทีม่า : http://www.biotech.mju.ac.th/Upload/Document/713_Bacteria%20and%20Fungi.pdf 
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 เซลลโ์พรคาริโอต ( prokaryote cell ) 

สิง่มชีวีติที่ประกอบดว้ย เซลลแ์บบนี้ เรียกว่า procaryotes เป็นเซลลท์ีม่เีฉพาะเยื่อหุม้เซลลแ์ละภายในเยื่อหุม้เซลล ์ 

ทีเ่กิดจากการยื่นเขา้ไปของเยื่อหุม้เซลลเ์ท่านัน้เซลล ์แบบนี้จะไม่มเีชื่อหุม้นิวเคสยีส  

  ตวัอย่าง ของเซลลโ์พรคาริโฮต ไดแ้ก่ แบคทเีรีย สาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิ ไมโคพลาส 

รูปที ่1.7  ก.แบคทเีรีย ข.สาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิ  ค.ไมโคพลาส   

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 

 

 ก  ข  ค 

1. ไม่มเีชื่อหุม้ลอ้มรอบสารพนัธุกรรม 

  2. มขีนาตเลก็มากเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.1-10 ไมครอน 

  3. มผีนงัเซลลท์ีแ่ขง็ มคีวามหนาประมาณ 15-100 นาโนเมตร 

  4. เยื่อหุม้ชลลม์หีนา้ทีห่ลายอย่างคือขนส่งเช่นขนส่งสารผ่านเขา้ออกเซลล ์ทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัรบั(receptor) 

  5. มไีรโบโซมทีม่ขีนาดเลก็ คือ 70s 

  6. มแีฟลกเจลลา(flagella) ใช ้ในการเคลือ่นที่ซึง่มโีครงสรา้งแตกต่างจากยูคาริโอต 

 ลกัษณะท่ีสาํคญัของ เซลลโ์พรคาริโอต 
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คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาวดีโีอ เร่ือง กาํเนิดเซลลยู์คาริโฮต โดยการสแกน QR cade ต่อไปนี้ พรอ้มทัง้ศึกษาบตัร

ความรูป้ระกอบ และร่วมกนัวเิคราะห ์อภปิรายและตอบคาํถามในบตัรกิจกรรมการเรียนรูท้ี ่4 

กำเนิดเซลล์ยูคาริโอต 

เมือ่โลกมปีริมาณกา๊ซออกชเิจนเพิม่มากขึ้นทาํใหเ้ซลลโ์พรคาริโอตมกีารววิฒันาการมาเป็นเชลลยู์คาริโอต 

(Eukaryotic cell) ซึง่ส่วนใหญ่เซลลก์ลุม่นี้จะหายใจโดยใชก้า๊ซออกซเิจน โดยการเปลีย่นแปลงจากเซลลโ์พรคาริโอตมาเป็นยู

คาริโอตนัน้จะเกิดจากการทีเ่ยื่อหุม้เซลลข์องเชลลพ์วกโพรคาริโอตเจริญเขา้มาห่อหุม้ส่วนของสารพนัธุกรรมจนเกิดเป็น

นิวเคลยีส และเกิดเป็นออรแ์กเนลลท์ีม่เียือ่หุม้เกิดขึ้น ในบรรดาออรแ์กเนลลต่์างๆของเซลลยู์คาริโอต 

  นกัวทิยาศาสตรเ์ชื่อว่า ไมโทคอนเรีย และ คลอโรพลาสต ์เป็นสิ่งมชีวีติพวกโพรคาริโอตซึง่มขีนาดเซลลเ์ลก็กว่า 

ยูคาริโอตมาก เขา้มาอาศยัอยู่ในเซลลยู์คาริโอต และมวีวิฒันาการร่วมกนัมายาวนานจงึอยู่ร่วมกนัตลอดมา 

รูปที ่1.8  ววิฒันาการของเซลลโ์พรคาริโอต มาเป็นยูคาริโอต 

ทีม่า : https://kas-kasanapharayat.blogspot.com/2013/06/blog-post_12.html 
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เซลล์ยูคาริโอต ( Eukaryotic cell) 

  โดยหลกัฐานทีส่นบัสนุนแนวคิดดงักลา่ว ม ี3 ประการ คือ 

   ประการท่ีหน่ึง ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต ์ม ีDNA เป็นของตวัเอง  

   ประการท่ีสอง ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสตม์เียื่อหุม้สองข ัน้ซึง่ค่อนขา้งจะแตกต่างจากออรแ์กเนลลอ์ื่น ๆ

ซึง่มเียื่อหุม้เพยีงชัน้เดยีว โดยนกัวทิยาศาสตรว์เิคราะหว์่า เยื่อหุม้ช ัน้นอกเปรียบเหมอืนผนงัเซลล ์ของเซลลพ์วกโพรคาริโอต  

ส่วนเยื่อหุม้ข ัน้ในเปรียบเสมอืนเยื่อหุม้เซลลน์ัน้เอง 

   ประการท่ีสาม ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสตส์ามารถเพิม่จาํนวนตวัเองได ้ซึง่ท ัง้สามประการนี้แสดงใหเ้ห็น

ว่าไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสตเ์คยเป็นสิง่มชีวีติพวก โพรคาริโอต ทีด่าํรงชวีติแบบอิสระมาก่อนแลว้ค่อยมาอาศยัอยู่ในเซลล์

ยูคาริโอตแบบพึง่พา 

   ภายในเซลลยู์คาริโอต จะประกอบดว้ยเยื่อหุม้เซลลแ์ละของเหลวทีอ่ยู่ ภายในเรียก โปรโตพลาสซมึ ส่วนของเหลวยูคาริโอต

นี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ นิวเคลยีสกบัไซโทพลาสซมึ สิง่มชีวีติทีม่เีซลลช์นิดยูคารีโอต ไดแ้ก่ พชื สตัว ์สาหร่าย และโปรโตชวั 

 

1. ระบบเยื่อหุม้ภายในเซลล ์(internai membrane)    

ทาํใหก้ติเป็นออรแ์กเนลลต่์างๆ เช่น เอนโดพลาสมกิ เรตคูิสมั ไมโทคอนเครีย คลอโรพลาสส ์เป็นตน้ 

2. นิวเคลยีส  มเียื่อหุม้ สารพนัธุกรรมคือ DNA ตวัรวมกนัโปรตนีเป็นเสน้ใยโครมาทนิ (chromatin) หรือโครมาโซม

(chromasome) และมนีิวคลโีอลสั (nucleolus) อยู่ภายในนิวเคลยีส 

3. มใีซโทสเกสติอน ไดแ้ก่ ไมโครทูบูล (microtubules) ไมโครฟิลาเมนต ์(microfilaments)และฟิลาเมนตม์ชัยนัตร์

(intermediate filaments) 

4. มเีอกโซไซโทซสิ(exocytosis) และเอนโดไซโทซสิ (endocytosis) 

5. มกีารแบ่งเชลลแ์บบไมโทซสิ (mitosis) และไมโอซสิ (melosis) 

  ลกัษณะท่ีสาํคญัของ เซลลโ์พรคาริโอต 
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รูปที ่1.9  ก.พชื ข.ผเีสื้อ ค.โปรโตซวั   

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 

 

 ก  ข  ค 

ตวัอย่างสิ่งมีชีวิตท่ีมีเซลลช์นิดยูคาริโอต 

 

โครงสรา้งของเซลลโ์พรคาริโอตและเซลลยู์คาริโอต 

รูปที ่1.10  โครงสรา้งของเซลล ์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 

ทีม่า : https://www.thoughtco.com/types-of-cells-1224602%A  
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1-10 ไมโครเมตร ขนาดเซลล ์ 1-100 ไมโครเมตร 

เรียก นิวคลอีอยด ์ นิวเคลยีส บอดี เรียก นิวเคลยีส 

ไม่ม ี นิวเคลยีส เมมเบรน ม ี

เป็นวงกลม 

ม ีDNA และโปรตนีคลา้ยฮสีโตน 
โครโมโซม 

เป็นแท่ง 

 ม ีDNA และโปรตนีฮิสโตน 

1 จาํนวนโครโมโซม มากกว่า 1 

ขนาด 70 s ไรโบโซม ขนาด 80 s 

ส่วนใหญ่มเีพปทโิดไกลแคน ผนังเซลล ์

พชื สาหร่ายมเีซลลูโลส 

เหด็ รา มไีคทนิ 

สตัว ์ไม่มผีนงัเซลล ์

เกิดที ่เยื้อหุม้เซลล ์ การสงัเคราะหด์ว้ยแสง 
เกิดที ่คลอโรพลาสต ์

พบในเซลลพ์ชื สาหร่าย และโพรทสิตบ์างชนิด 

ตารางแสดงความแตกต่างของเซลลโ์พรคาริโอตและเซลลยู์คาริโอต 
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ขอ้ 1. ใหน้กัเรียนนาํคาํทีก่าํกนดให ้เตมิลงในรูปภาพใหถู้กตอ้ง  

 

  

นิวคลอีอยด ์ ไรโบโซมขนาด 70 S ไซโทรพลาสซมึ 

เยื่อหุม้เซลล ์ ผนงัเซลล ์ แฟลกเจลลา 

เซลลโ์พรคาริโอต ( Prokaryotic cell )  

รูปที ่1.11 โครงสรา้งของโพรคาริโอต 

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 
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ขอ้ 2. ใหน้กัเรียนนาํคาํทีก่าํหนดให ้เตมิลงในรูปภาพใหถู้กตอ้ง  

 

 

 

 

 

  

นิวเคลยีส ไรโบโซมขนาด 80 S ไซโทรพลาสซมึ 

เอนโอนพลาสมกิเรตคูิรมัชนดิขรุขระ ผนงัเซลล ์ คลอโรพลาสต ์

ไมโคคอนเดรยี กอลจแิอพพาราตสั แวคิวโอล 

ตวัอย่าง เซลลยู์คาริโอต ( Prokaryotic cell )  

รูปที ่1.12 โครงสรา้งของยูคาริโอต 

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 
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ข่าวสารในชีวิตประจาํวนั 

ผลวิเคราะหซ์ากฟอสซิลของสตัวเ์ลื้อยคลานดึกดําบรรพช์นิดหน่ึงในสกลุลสีโทรซอรสั 

(Lystrosaurus) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถงึ 250 ลา้นปี พบว่ามนัอาจเป็นสตัวช์นิดแรกของ

โลกท่ีรูจ้กัการนอนจาํศีล (hibernation) ลดระดบัการเผาผลาญของร่างกายลงเพื่อ

ประหยดัพลงังาน ซึ่งจะทาํใหมี้ชีวิตอยู่รอดไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอื้ออาํนวย

เกี่ยวกบัการคน้พบสิ่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกาํเนิดสิ่งมีชีวิตและเกี่ยวขอ้งกบั

วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต 

  ดร. เมแกน วตินีย ์จากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ของสหรฐัฯ หนึ่งในทมีนกับรรพชวีนิวทิยาผูค้น้พบเร่ืองนี้บอกว่า "สตัวท์ี่

อาศยัอยู่ในแถบข ัว้โลกมกัมวีธีิการปรบัตวั เพือ่เอาชวีติรอดในสภาพแวดลอ้มที่โหดรา้ย ซึง่เราพบว่าการจาํศีลนัน้เป็นพฤตกิรรม

ปรบัตวัแบบเก่าแก่ทีม่มีานานมากแลว้ ไม่ใช่พฤติกรรมใหม่ทางววิฒันาการอย่างทีเ่คยเขา้ใจกนั" 

  "เราคาดว่าลสีโทรซอรสัมพีฤตกิรรมนอนจาํศีลแบบสตัวเ์ลอืดอุ่นในปจัจบุนั คือจะไม่หลบัลกึหรือหลบัยาว แต่จะงบีหลบั

และตื่นขึ้นบ่อยครัง้ รวมทัง้กระตุน้ระบบเผาผลาญใหฟ้ื้นตวัเป็นช่วง ๆ ตลอดฤดูกาลจาํศีลของมนั" 

  "การนอนจาํศีลยงัอาจเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหม้นัอยู่รอดจากการสูญพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ของสิง่มชีวีติ ระหว่างยุคเพอรเ์มยีน-

ไทรแอสซกิ (Permian-Triassic extinction) เมือ่ราว 252 ลา้นปีก่อนอกีดว้ย" ดร. วตินียก์ลา่ว 

ขอ้มลู :  สตัวจ์าํศีลชนิดแรกของโลกงบีหลบับ่อย จนรอดชวีติจากการสูญพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ 

ทีม่า : https://www.bbc.com/thai/features-53964563 

 
1. นกัเรียนคิดว่าการคน้พบ ดร. เมแกน วตินีย ์มผีลดีหรือผลเสยีอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษา ขอ้มลู การคน้พบของ ดร. เมแกน วตินีย ์และตอบคาํถาม 
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นักเรยีนสแกน QR Code  

เพื่อทาํแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง : แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลอืกตอบ ก ข ค และ ง ใหน้กัเรียนเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้ง 
1. นกัวทิยาศาสตรยุ์คแรก มคีวามคิดว่าสิง่มชีวีติเกิดขึ้นจากสิง่ใดมากที่สุด 

  ก. พระเจา้    ข. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ 

  ค. ของเน่าเสยี   ง. สิง่ไม่มชีวีติ 

2. นกัวทิยาศาสตรค์นใด ไม่ได ้ศึกษาเก่ียวกบักาํเนิดของสิง่มชีวีติ 

  ก. หลุย ปลาสเตอร ์  ข. โอพาริน 

  ค. เมนเดล    ง. อริสโตเตลิ 

3. นกัวทิยาศาสตรไ์ดส้นันิษฐานว่ากรดนิวคลอิกิชนิตแรกที ่เกิดขึ้นคือขอ้ใด 

  ก. RNA    ข. DNA 

  ค. Chomosome    ง. Ribosome 

4. "สิง่มชีวีติประกอบขึ้นดว้ยสารอนิทรียซ์ึง่ตอ้งมธีาตคุารบ์อน ไนโตรเจน, ไฮโดรเจน  

     และออกซเิจนประกอบอยู่" ใครเป็นคนสนบัสนุนคาํกลา่วนี้ 

  ก. หลุย ปลาสเตอร ์  ข. โอพาลนิ 

  ค. เมนเดลิ    ง. อริสโตเตลิ 

 

 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 

ชดุการเรยีนรูท้ี ่1 เร ือ่ง กําเนิดของสิง่มชีวีติเร ิม่แรก 
 

ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้ความหลากหลายทางชวีภาพ ชดุที ่2 เร ือ่ง 
กําเนิดของสิง่มชีวีติเร ิม่แรก 
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5. ลกัษณะทีเ่ด่นชดัของเชลลยู์คาริโอต คือขอ้ใด 

  ก. มสีารพนัธุกรรม          ข. มคีลอโรฟิลล ์

  ค. เคลือ่นที่ไดร้วดเร็ว  ง. สรา้งอาหารเองได ้

6. โครงสรา้งทีแ่ตกต่างจากยูคาริโอต ของโพรคาริโอต คือขอ้ใต 

  ก. นิวเคลยีส    ข. เยื่อหุม้เซลล ์

  ค. แฟลกเจลลา    ง. ไชโทพลาสซมึ  

7. แบคทเีรีย สาหร่ายสเีขยีวแกมนํา้เงนิ ไมโคพลาส เป็นสิง่มชีวีติจาํพวกใด 

  ก. ยูคาริโอต    ข. โพรคาริโอต 

  ค. พชื     ง. สตัว ์

8. เซลลโ์พรคาริโอต ยุคแรกทีเ่ป็นตน้กาํเนิดของสิง่มชีวีติ คือขอ้ใด 

  ก. กรดนิวคลอิิก    ข. รา 

  ค. ยสีต ์    ง. แบคทเีรีย 

9.โพรโตซวั เป็นสิง่มชีวีติจาํพวกใต 

  ก.  โพรคาริโอต    ข. ยูคาริโอต 

  ค. พชื     ง, สตัว ์ 

10. จากหลกัฐานของสิง่ใด เร่ิมพบร่องรอยของสิง่มชีวีติเมือ่ประมาณ 3,500  

     ลา้นปีทีผ่่านมาและมวีวิฒันาการเป็นสิง่มชีวีติจาํนวนมากในปจัจบุนั 

  ก. สารกมัมนัตรงัส ี  ข. ซากศึกดาํบรรพ ์

  ค. โครงสรา้งเปลอืกโลก   ง. จดหมายเหตุ 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 

1. ค 

2. ง 

3. ข 

4. ก 

5, ข 

6. ง 

7. ก 

8. ข 

9. ก 

10. ข 

เฉลยแบบทดหลงัก่อนเรยีน 

1. ง 

2. ค 

3. ก 

4. ข 

5, ก 

6. ก 

7. ข 

8. ง 

9. ข 

10. ข 
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รูปที ่1.1 สตัวเ์ลี้ยงและผกั 

ทีม่า : https://www.ตุก๊ตาราคาถูก.net/read-

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนศึกษาภาพที่กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามต่อไปนี้ 

1. สิง่มชีวีติในภาพมอีะไรบา้ง 

    สุนขั , แมว , ฝกัทอง , พริกหวาน , มะเขอืเทศ 

2. สิง่ไม่มชีวีติในภาพมอีะไรบา้ง คือ 

    หมวก , หมอ้ , กระบวยสแตนเลส 

3. สิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติแตกต่างกนัอย่างไร 

    สิง่มชีวีติสามารถเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง หายใจได ้กินอาหารได ้ขบัถ่ายได ้เตบิโตได ้สบืพนัธุไ์ด ้และตอบสนอง

ต่อสิง่เรา้ได ้สิง่ไม่มชีวีติไม่สามารถเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตนเอง ไม่หายใจ ไม่กินอาหาร ไม่ขบัถ่าย ไม่เติบโต ไม่สบืพนัธุ ์

และไม่ตอบสนองต่อสิง่เรา้ 
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รูปที ่1.2 เดก็กบัลงิ  

ทีม่า : https://www.tnews.co.th/social/409656 

 
คาํช้ีแจง นกัเรียนศึกษาภาพที่กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามต่อไปนี้ 

1. สิง่มชีวีติทีเ่ป็นสตัวใ์นภาพ คือ 

    ลงิ กบั คน 

2. สิง่มชีวีติท ัง้สองชนิดมลีกัษณะเหมอืนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 

     เหมอืนกนั เช่น สามารถเดินดว้ยสองขา มมีอื 5 นิ้ว  หยบิจบัสิง่ของได ้

3. คนกบัสตัวน์กัเรียนคิดว่าใครเกิดมาบนโลกนี้ก่อนกนั เพราะเหตใุด 

    สตัว ์

4. นกัเรียนคิดว่าสิง่มชีวีติ ชนิดแรกบนโลกใบนี้ไดแ้ก่สิง่มชีวีติจาํพวกใด จงอธิบาย 

      พจิารณาคาํตอบตามดุลพนิิจครูผูส้อน 

หนา 

  35 



      
 1 

        เร่ือง  กำเนิดสิ่งมีชีวิตเร่ิมแรก 1 

คาํช้ีแจง 1. ใหน้กัเรียนจบัคู่ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัวทิยาศาสตรก์บัแนวความคิดทีเ่ก่ียวกบัการกาํเนิดของสิง่มชีวีติ 

 

  

ใหน้ักเรียนนําอกัษร A,B,C,D มาเติม ใหถู้กตอ้ง 

C หลุย ปาสเตอร ์(Louis Pasteur) 

B อเลก็ซานตร ์อวีาโนวชิ โอพาริน 

A สแตนเลย ์มลิเลอร ์(Stanley Miller) 

D ซดินีย ์ฟอกซ ์(Sidney Fox) 

แนวความคิดท่ีแสดงใหเ้หน็ว่าสิ่งมีชีวิต เร่ิมแรก

วิวฒันาการมาจากสารเคมี 

ทาํการทดลองท่ีแสดงใหเ้หน็ว่ากรดแอมิโน และ

ยูเรียซึ่งเป็นสารสารอนิทรีย ์เกิดจากการรวมตวั

กนัของสารอย่างงา่ยเช่น แอมโมเนีย น้ํา และ

กา๊ซไฮโดรเจน โดยมีแหล่งพลงังานจากไฟฟ้า 

การทดลองท่ีสนับสนุนว่า เซลลเ์ร่ิมแรกเกดิจาก

การรวมตวักนัของกรดแอมิโนท่ีไดร้บัความรอ้น A B 

D 
แนวคิดท่ียืนยนัว่าสิ่งมีชีวิตตอ้งเกดิ 

จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น C 
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2. จากแนวความคิดว่าสิง่มชีวีติเกิดจากววิฒันาการของสารเคม ีจงเรียงลาํดบัววิฒันาการของสารเคมต่ีอไปนี้ใหถู้กตอ้ง 

  

 

 

  

สารอนินทรยี ์ อะตอมธาต ุ สารประกอบ 

สารอนิทรีย ์ นํา้ กา๊ซไฮโดรเจน 

DNA แอมโมเนีย กรดอะมโิน 

RNA ไขมนั นํา้ตาล 

นํา้ แอมโมเนีย อะตอมธาตุ 

กา๊ซไฮโดรเจน สารอนิทรีย ์
ววิฒันาการ
ป็  

ววิฒันาการ
ป็  

กล่มแรก

ไดแ้ก ่
สิง่มชีวีติแรกเร ิม่  

สารประกอบ 
  ไ  

 

ไดแ้ก ่
โปรตนี  กรดไขมนั  

โปรตนี 

 

กรดอะมโิน ไขมนั  นํา้ตาล 

DNA  RNA   สารประกอบ 
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ขอ้ 1. ใหน้กัเรียนนาํคาํทีก่าํหนดให ้เตมิลงในรูปภาพใหถู้กตอ้ง  

 

 

  

นิวคลอีอยด ์ ไรโบโซมขนาด 70 S ไซโทรพลาสซมึ 

เยื่อหุม้เซลล ์ ผนงัเซลล ์ แฟลกเจลลา 

รูปที ่1.11 โครงสรา้งของโพรคาริโอต 

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 

 

เซลลโ์พรคาริโอต ( Prokaryotic cell )  

ไซโทรพลาสซึม 

นิวคลอีอยด ์

แฟลกเจลลา 

ผนังเซลล ์

เย่ือหุม้เซลล ์

ไรโบโซมขนาด 70 S 
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ขอ้ 2. ใหน้กัเรียนนาํคาํทีก่าํกนดให ้เตมิลงในรูปภาพใหถู้กตอ้ง  

 

 

  

นิวเคลยีส ไรโบโซมขนาด 80 S ไซโทรพลาสซมึ 

เอนโอนพลาสมกิเรตคูิรมัชนดิขรุขระ ผนงัเซลล ์ คลอโรพลาสต ์

ไมโคคอนเดรยี กอลจแิอพพาราตสั แวคิวโอล 

ตวัอย่าง เซลลยู์คาริโอต ( Prokaryotic cell )  

รูปที ่1.12 โครงสรา้งของยูคาริโอต 

ทีม่า : https://pubhtml5.com/cgsd/lszv/basic/51-64 

 

คลอโรพลาสต ์

ไซโทรพลาสซมึ 

ไมโคคอนเดรยี 

นิวเคลยีส 

กอลจแิอพพาราตสั 

แวคิวโอล 
ไรโบโซมขนาด 80 S 

ผนงัเซลล ์
เอนโอนพลาสมกิเรตคูิรมัชนดิขรุขระ 
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ข่าวสารในชีวิตประจาํวนั 

ขอ้มลู :  สตัวจ์าํศีลชนิดแรกของโลกงบีหลบับ่อย จนรอดชวีติจากการสูญพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ 

ทีม่า : https://www.bbc.com/thai/features-53964563 

 
1. นกัเรียนคิดว่าการคน้พบ ดร. เมแกน วตินีย ์มผีลดีหรือผลเสยีอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ศึกษา ขอ้มลู การคน้พบของ ดร. เมแกน วตินีย ์และตอบคาํถาม 

ผลวิเคราะหซ์ากฟอสซิลของสตัวเ์ลื้อยคลานดึกดําบรรพช์นิดหน่ึงในสกลุลสีโทรซอรสั 

(Lystrosaurus) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถงึ 250 ลา้นปี พบว่ามนัอาจเป็นสตัวช์นิดแรกของ

โลกท่ีรูจ้กัการนอนจาํศีล (hibernation) ลดระดบัการเผาผลาญของร่างกายลงเพื่อ

ประหยดัพลงังาน ซึ่งจะทาํใหมี้ชีวิตอยู่รอดไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอื้ออาํนวย

เกี่ยวกบัการคน้พบสิ่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกาํเนิดสิ่งมีชีวิตและเกี่ยวขอ้งกบั

วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต 

  ดร. เมแกน วตินีย ์จากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ของสหรฐัฯ หนึ่งในทมีนกับรรพชวีนิวทิยาผูค้น้พบเร่ืองนี้บอกว่า "สตัวท์ี่

อาศยัอยู่ในแถบข ัว้โลกมกัมวีธีิการปรบัตวั เพือ่เอาชวีติรอดในสภาพแวดลอ้มที่โหดรา้ย ซึง่เราพบว่าการจาํศีลนัน้เป็นพฤตกิรรม

ปรบัตวัแบบเก่าแก่ทีม่มีานานมากแลว้ ไม่ใช่พฤติกรรมใหม่ทางววิฒันาการอย่างทีเ่คยเขา้ใจกนั" 

  "เราคาดว่าลสีโทรซอรสัมพีฤตกิรรมนอนจาํศีลแบบสตัวเ์ลอืดอุ่นในปจัจบุนั คือจะไม่หลบัลกึหรือหลบัยาว แต่จะงบีหลบั

และตื่นขึ้นบ่อยครัง้ รวมทัง้กระตุน้ระบบเผาผลาญใหฟ้ื้นตวัเป็นช่วง ๆ ตลอดฤดูกาลจาํศีลของมนั" 

  "การนอนจาํศีลยงัอาจเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหม้นัอยู่รอดจากการสูญพนัธุค์ร ัง้ใหญ่ของสิง่มชีวีติ ระหว่างยุคเพอรเ์มยีน-

ไทรแอสซกิ (Permian-Triassic extinction) เมือ่ราว 252 ลา้นปีก่อนอกีดว้ย" ดร. วตินียก์ลา่ว 

พจิารณาคาํตอบตามดุลพนิิจครูผูส้อน 
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