
      ชดการเรียนร้ ุ ูชดการเรียนร้ ุ ูชดการเรียนร้ ุ ู    

         เรือง เรือง เรือง เซลล์เซลล์เซลล์สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช    

            โดยใช้รปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความร้ ู ูโดยใช้รปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความร้ ู ูโดยใช้รปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความร้ ู ู (((IIInnnqqquuuiiirrryyy   CCCyyycccllleee)))   

        กล่มสาระุกล่มสาระุ การเรียนร้วิทยาศาสตร์ูการเรียนร้วิทยาศาสตร์ู  ชันมัธยมศึกษาปีที  ชันมัธยมศึกษาปีที 11  

  
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ชดการเรียนร้ที ุ ูชดการเรียนร้ที ุ ูชดการเรียนร้ที ุ ู 111  รปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิตู  รปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิตู  รปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิตู    
  

โดยโดยโดย      นางชมภนช เอกบัวู ุนางชมภนช เอกบัวู ุนางชมภนช เอกบัวู ุ    
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย   
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 ก 

                 คํานํา 

 

 ชุดการเรียนรู้  เรือง  เซลลสิ์งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช  โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษา

ปีที 1  จัดทําขึนเพือใช้เป็นสือการเรียนการสอนในระดับชนัมัธยมศึกษาปีที 1 เพือ พัฒนาผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน  สร้างเจตคติทีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เป็นผลจากความพยายามของผู ้สอนทีสร้างและพัฒนาสือนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1  โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ และสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาขันพืนฐานแกนกลาง  พ.ศ. 2551 โดยมีทังหมดจํานวน 9  ชุด ดังนี  

 

ชุดการเรียนรู้ที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต  

ชุดการเรียนรู้ที 2  ส่วนประกอบและหน้าทีของเซลล์  

ชุดการเรียนรู้ที 3  กระบวนการสารผา่นเซลล์   

ชุดการเรียนรู้ที 4  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  

ชุดการเรียนรู้ที 5  การลําเลียงนําและอาหารของพืช  

ชุดการเรียนรู้ที 6  การสืบพันธุข์องพืช  

ชุดการเรียนรู้ที 7  การตอบสนองของพืช    

ชุดการเรียนรู้ที 8  เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับพืช   

ชุดการเรียนรู้ที 9  พืชพรรณสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี      

 

 เอกสารชุดการเรียนรู้ที 1  รูปร่างลักษณะของเซลลสิ์งมีชีวิต  เล่มนี ใช้เวลา   2   ชัวโมง              

หวังเป็นอย่างยิงว่าเอกสาร “ชุดการเรียนรู้” เล่มนีจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนและ

ครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน ๆ ทีเกียวข้องกันได้อย่าง

ดียิง 

 ขอขอบคุณ ผู ้ช ํานาญการ ผู ้ เชียวชาญและผู ้ เกียวข้องทุกท่าน ทีให้ค ําแนะนําในการปรับปรุง 

ตรวจสอบและแก้ไขจนได้ชุดการเรียนรู้ทีสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มา ณ โอกาสนีด้วย 

        

        ชมภนช  เอกบัวู ุ  

ก 



 ข 

สารบัญ 
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คํานํา                      ก  
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว ัด                    ง 
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เอกสารชุดการเรียนรู้ที 1                    1 
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 ค่มือนักเรียนู  

 

คําชีแจง 

   เอกสารชุดการเรียนรู้ เรือง เซลลสิ์งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              

ชันมัธยมศึกษาปีที 1 มีทังหมดจํานวน 9 เล่ม 

เอกสารเล่มนีเป็นชุดการเรียนรู้ที 1  รูปร่างลักษณะของเซลลสิ์งมีชีวิต ใช้เวลา   2 ชัวโมง 

ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี 

 1.  นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่ม ๆ  ละ 5 - 7   คน คละเพศและความสามารถ แบ่งหน้าทีกัน

รับผิดชอบ คือ ผู ้นํากลุ่ม ผู ้ปฏิบัติ ผู ้จดบันทึก ผู ้ อ่าน ผู ้ รายงานและผู ้สนับสนุน 

2.   นักเรียนรับชุดการเรียนรู้และอุปกรณ์สําหรับทํากิจกรรม จากครู  

3.  นักเรียนศึกษาคู่มือนักเรียนให้เข้าใจอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขันตอนทีกําหนดไว้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ 

4.  นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จ ํานวน 20  ข้อ ลงในกระดาษคําตอบ 

 5.  ตรวจแบบทดสอบด้วยตนเอง และเขียนคะแนนไว้ในช่องคะแนนก่อนเรียน 

 6.  นักเรียนอ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว ัด  ผ ังมโนทัศน ์

 7.  นักเรียนศึกษาใบความรู้  ทํากิจกรรม และทําแบบฝึกกิจกรรมตามลําดับ 

 8.  เมือเสร็จทุกขันตอน ให้เปิดดูเฉลยในหน้าถัดไป และตรวจสอบ  ถ้าหากตอบผิด หรือไม่

แน่ใจให้กลับไปศึกษาใหม่อีกครัง  ( เฉลยบางข้อ เป็นแนวคําตอบเท่านัน) 

 9.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จ ํานวน 20 ข้อ ลงในกระดาษคําตอบ 

 10.  ตรวจแบบทดสอบด้วยตนเอง และเขียนคะแนนไว้ในช่องคะแนนหลังเรียน 

 11.  เปรียบเทียบความก้าวหน้าของตนเอง 

 12.  ส่งเอกสารชุดการเรียนรู้ให้ครูผู ้สอน เพือตรวจคําตอบอีกครัง และบันทึกคะแนนเก็บ

ระหว่างเรียน 

 

ข้อควรปฏิบัติควบค่ไปกับการเรียนร้ ู ู  

1. นักเรียนควรบันทึกผลการทดลอง และทําแบบฝึกกิจกรรมด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจ 

สามารถปรึกษากับเพือนในกลุ่ม  ขอคําอธิบายหรือถามครูผู ้สอน เพือร่วมกันสรุปข้อสงสัยนัน  ๆ

2.  นักเรียนไม่ควรดูเฉลยก่อน ซึงจะทําให้นักเรียนไม่พัฒนาการการเรียนรู้ 

 

ค 



 ง 

 

                                             ชดการเรียนร้ที ุ ู 1 

                                รปร่างู ลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต 

 

 

   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด 

 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที

ของระบบต่างๆ ของสิงมีชีวิตทีทํางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงที

เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิงมีชีวิต 

 

   

 

              ตัวชีวัด 

                                   มฐ. ว  1.1   ม. 1 / 1  สังเกตและอธิบายรูปร่าง   

                                                                   ลักษณะของเซลลข์องสิงมีชีวติเซลล์เดียวและเซลล ์

                   ของสิงมีชีวิตหลายเซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



 จ 

1.1 เซลล์การใช้กล้องจลทรรศน์ุ  

       เพือศึกษาเซลล์สิงมีชีวิต 

 

1.2  รปร่างู และลักษณะของเซลล์ 

       สิงมีชีวิต 

1) เซลล์ 

2) การใช้กล้องจลทรรศน์เพือศึกษาเซลล์สิงมีชีวิตุ  

1) ประเภทของสิงมีชีวิต 

1.1) ประวัติการค้นพบเซลล์ 

1.2) ทฤษฎีเซลล ์

 2.1) ประเภทของกล้องจุลทรรศน ์

2.1.1) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

2.1.2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

1.1) สิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

1.2) สิงมีชีวิตหลายเซลล ์

1.2.1) เซลล์สัตว ์

1.2.2) เซลล์พืช 

 

 

ผังมโนทัศน์ผังมโนทัศน์  

 

                        

ชดการเรียนร้ที ุ ู 1  รปร่างู ลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเริมศึกษากัน

ดีกว่านะคะ 

จ 



ชุดการเรียนรู้ เรือง เซลล์สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

1 

ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

เอกสารชดการเรียนร้ที ุ ู 1 รปร่างู ลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต 

 

 

 

หัวเรือง 

 1.1  เซลล์และการใช้กล้องจุลทรรศนเ์พือศึกษาเซลลสิ์งมีชีวิต 

 1.2  รูปร่างและลักษณะของเซลลสิ์งมีชีวิต 

 

 

สาระการเรียนร้แกนกลางู  

-   เซลล์ของสิงมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิงมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น เซลล์พืชและเซลล์

สัตว์ มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีวัด 

มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที

ของระบบต่างๆ ของสิงมีชีวิตทีทํางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สือสารสิงที

เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิงมีชีวิต 

 

 

ตัวชีวัด 

  มฐ. ว  1.1   ม. 1 /1  สังเกตและอธิบายรูปร่าง  ลักษณะของเซลลข์องสิงมีชีวิตเซลล์เดียวและ

เซลล์ของสิงมีชีวิตหลายเซลล ์

 

 

 

 



ชุดการเรียนรู้ เรือง เซลล์สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แบบทดสอบ ก่อนเรียน  

ชดการเรียนรุ้ ูที 1 รปร่างู ลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต 

 

คําชีแจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวและทําเครืองหมาย X ลงใน

กระดาษคําตอบ

1.  ผู ้ ทีค้นพบว่าไม้คอร์กประกอบด้วย โครงร่างสีเหลียมเชือมต่อกันจํานวนมากและให้ชือ                   

ห้องสีเหลียมว่า เซลล์ คือใคร 

 ก. โรเบิร์ต  ฮุค 

 ข. โรเบิร์ต  บราวน ์ 

      ค. ชไลเดนและชวานน ์ 

      ง.  แอนโทนี แวน เลเวนฮุก 

2. ผู ้ ทีค้นพบเซลล์และได้ร่วมกันตังทฤษฎีเซลล์ขึน คือใคร 

 ก. ชไลเดนและชวานน ์

      ข. โรเบิร์ต  บราวน์และชวานน ์

      ค. โรเบิร์ต ฮุค และโรเบิร์ต  บราวน ์  

      ง. แอนโทนี แวน เลเวนฮุก และ กาลิเลโอ 

3.  ถ้าเรานําเลนส์ใกล้ว ัตถุก ําลังขยาย  10× และนําเลนส์ใกล้ตา 16× ไปตรวจดูภาพเซลล์ จะมองเห็น

ภาพทีมีก ําลังขยายกีเท่า 

 ก.  26 เท่า     

      ข.  100 เท่า   

      ค.  160  เท่า     

      ง.  1600 เท่า 

4. เซลลใ์นข้อใดทีจัดอยู่ในกลุ่มสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

      ก. เซลล์คุม ยีสต ์

      ข. ไดอะตอม พารามีเซียม       

      ค. เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว     

 ง. เซลล์กล้ามเนือ เซลล์ประสาท 
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5.  ข้อใดถูกต้องเกียวกับเกณฑ์การจําแนกสิงมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิงมีชีวิตหลายเซลล ์

     ก. จ ํานวนเซลล ์        

     ข. ขนาดของเซลล ์     

     ค. รูปร่างของเซลล ์         

     ง. ส่วนประกอบของเซลล ์

6.  เซลล์ในข้อใดทีมีลักษณะแตกต่างไปจากเซลล์อืน 

     ก. เซลล์อะมีบา   

     ข. เซลล์พารามีเซียม 

      ค. เซลล์เยือบุข้างแก้มคน          

      ง. เซลล์เม็ดเลือดแดงคน       

7.  สิงมีชีวิตเซลล์เดียวทีมีรูปร่างไม่คงที เคลือนทีโดยอาศัยเท้าเทียม คือสิงมีชีวิตใด 

     ก. ยูกลีนา     

     ข. อะมีบา     

     ค. ไดอะตอม 

     ง. พารามีเซียม 

8.  สิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสิงมีชีวิตหลายเซลล์ มีสิงใดทีเหมือนกัน 

     ก. ขนาดของเซลล ์    

     ข. รูปร่างของเซลล ์  

     ค. ความแข็งของเยือหุ้มเซลล ์  

     ง. ส่วนประกอบพืนฐานของเซลล ์

9. จากภาพต่อไปนี ภาพใดคือ เซลลป์ระสาท 

 

      

  

       ก.                                                                           ข. 
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    ค.     ง.   

 

 

  

 

10.  ข้อใดกล่าวถึงสิงมีชีวิตหลายเซลล์ได้ถูกต้อง 

       ก.  มีเซลล์หลายชนิดมารวมกันเพือทําหน้าทีอย่างเดียวกัน เรียกว่า เนือเยือ 

       ข.  ประกอบด้วยเซลล์ทีไม่มี เยือหุ้มเซลล์ 

  ค. ประกอบดว้ยเซลล์มากกว่า 1 เซลล ์

       ง. ข้อ ก และ ค  

11. นักวิทยาศาสตร์ทีเป็นผู ้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียว  (single  microscope) มีการพัฒนาจน

สามารถนํามาส่องดูสิงต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัว  ค้นพบ แบคทีเรีย(bacteria) และโพรโตซัว (protozoa)  เป็น

คนแรก คือใคร 

ก. ปัวร์กินเจ 

ข. โรเบิร์ต ฮุค 

ค. รูดอล์ฟ  วีร์โชว ์  

ง. แอนโทนี  แวน  เลเวนฮุก    

12.  ข้อใดกล่าวถึงใจความสําคัญของทฤษฎีเซลล์ ผิด 

        ก. ภายในเซลล์มีกระบวนการเมทาบอลิซึม 

        ข.  เซลล์เป็นหน่วยพืนฐานทีเล็กทีสุดของ สิงมีชีวิต 

        ค.  ภายในเซลล์ของสิงมีชีวิตหลายเซลล์มีสารพันธุกรรม  

        ง.  การเพิมขึนของจํานวนเซลล์ไม่เกียวข้องกับเซลล์รุ่นก่อน  ๆ
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13. ถ้าเขียนอักษร “        ” ลงบนกระจกสไลด์ แล้วนําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ภาพที

ปรากฏบนจอภาพในกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะอย่างไร 

 

      

        ก.        ค.   

 

         

    

      

        ข.      ง. 

      

     

   

   14. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้เลนส์ชนิดใด 

      ก. เลนส์แก้ว 

      ข. เลนส์เดียว 

      ค. เลนส์พลาสติก 

      ง. เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า 

15. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบ TEM มีลักษณะพิเศษอย่างไร 

      ก. ใช้ส่องดูแบคทีเรียเท่านัน 

      ข. ใช้ศึกษาโครงสร้างผิวเซลล ์

      ค. ใช้ศึกษาสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

      ง. ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในเซลล ์
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16. ถ้าภาพมีลักษณะเป็น 3 มิติ เป็นภาพทีได้จากกล้องจุลทรรศน์ชนิดใด 

      ก.  กล้องสเตอริโอ 

      ข. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

      ค. กล้องจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิด TEM 

      ง. กล้องจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนชนิด SEM 

 

17. จากภาพต่อไปนี ภาพใดคือเซลล์ของสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

   

      

  ก.  

 

 

        

 ข.  

 

 

 

        ค.  

 

        

 

        ง. 

 

 

 

18. กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนต่างจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาอย่างไร 

       ก.  มีเลนส์แก้ว 

       ข.  ขยายได้มากกว่า                                  

       ค.  ไม่เห็นภาพด้วยตาเปล่า           

       ง.   ดูได้ทังสิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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19.   ข้อใดเรียงล ําดับการเกบ็กล้องจุลทรรศน์ถูกวิธี 

(1)  เลือนสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวัง 

(2)  เลือนลํากล้องขึนให้ห่างสไลด์ด้วยปุ ่ มปรับภาพหยาบ 

(3)  เปลียนเลนส์ใกล้ว ัตถุก ําลังขยาย  40 ×   เป็น  10 × 

(4)  ทําความสะอาดแท่นวางวัตถุและเลนส์ใกล้ว ัตถุ 

       ก.  3—2—1—4                         

       ข.  2—1—3—4      

       ค.  3—2—4—1                     

       ง.  3—4—1—2  

20.   โครงสร้างของสิงมีชีวิตทีเล็กทีสุดคือข้อใด 

        ก.  เซลล ์   

        ข. อว ัยวะ 

        ค.  เนือเยือ  

        ง.  ระบบอวัยวะ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมันศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง นะครับเพือน  ๆ
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

                     ชดการเรียนร้ที ุ ู 1 รปร่างู ลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต   

 

 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      11     

2      12     

3      13     

4      14     

5      15     

6      16     

7      17     

8      18     

9      19     

10      20     

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

คะแนนจะบอก

ความก้าวหน้า

ทางการเรียนนะคะ 



 ชุดการเรียนรู้ เรือง เซลล์สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

9 

ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

                    ใบความร้ที ู  1.1 เซลล์และการใช้กล้องจลทรรศน์ุ ศึกษาเซลล์ 

 

สิงมีชีวิตทุกชนิดมีการจัดระเบียบภายในร่ายกาย เช่น คนมีระบบอวัยวะหลายระบบทีทํางาน

ร่วมกัน เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย เป็นต้น โดยทีแต่ละระบบประกอบด้วย

อวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลําไส้ ซึงใน

แต่ละอวัยวะประกอบด้วยเนือเยือทีมีเซลล์เป็นส่วนประกอบสําคัญ ดังนันเซลล์จึงเป็นหน่วย

โครงสร้างทีเล็กทีสุด และจัดเป็นหน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต 

 

1)  เซลล์ 

 

เซลล์ (cell) มาจากคําว่า cella ในภาษาละติน  หมายถึง  หน่วยทีเล็กทีสุดของสิงมีชีวิต

สามารถเพิมจํานวน เจริญเติบโต และตอบสนองต่อสิงเร้าได้ เซลล์บางชนิดเคลือนทีได้ด้วยตัวเอง เช่น 

เซลล์อสุจิ เป็นต้น เซลล์มีหลายชนิดมีรูปร่างและลักษณะพิเศษทีแตกต่างกันไปตามตําแหน่งทีอยู่และ

หน้าทีการทํางาน แต่มีโครงสร้างสําคัญ 3 ส่วนทีเหมือนกัน คือ เยือหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และ

นิวเคลียส โดยทีเยือหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นส่วนทีห่อหุ้มเซลล์และกันเซลล์จากสิงแวดล้อม

ภายนอก ภายในเซลล์มีโครงสร้างเล็กๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์  (organelle)  ล่องลอยอยู่ในส่วน

ของเหลวทีเรียกว่า ไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ออร์แกเนลล์เหล่านีมีหน้าทีต่างๆ กัน มีนิวเคลียสเป็น

ศูนย์กลางควบคุมกระบวนการเมตาโบลิซึมต่าง ๆ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

 

1.1)  ประวัติการค้นพบเซลล์ 

- ต้นศตวรรษที 17  กาลิเลโอ   ได้ประดิษฐ์แว่นขยายขึนส่องดูสิงมีชีวิตเล็ก ๆ มีก ําลังขยาย 2 - 

5  เท่า  

              -  ค.ศ.  1590 – 1591  พีน้องตระกูลเจนเสน ( Zaccharias  Janssen  หรือ Hans  Janssen )  

เป็นชาวฮอลันดาได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์สําเร็จ  

              -  ค.ศ.  1665  โรเบิร์ต ฮุค  (Robert  Hooke)  ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ทีมีก ําลังขยายสูง

ประมาณ  270  เท่า  คือ กล้องจลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบุ  (compound  microscope)  ซึงมีล ํากล้อง

เพือป้องกันการรบกวนของแสงและมีทีตังโดยไม่ต้องใช้มือถือ  เขาได้ใช้กล้องส่องดูโครงสร้างของ

สิงมีชีวิตต่างๆ มากมายและได้ตรวจโครงสร้างของชินไม้คอร์กทีฝานบางๆ ด้วยมีดโกน พบว่า          

ไม้คอร์กประกอบด้วยช่องขนาดเล็กมากมาย  เขาเรียกแต่ละช่องนันว่า “เซลล”์ ซึงแปลว่า ห้อง

ว่าง (empty  room =  cell) เซลลไ์ม้คอร์กทีโรเบิร์ต ฮุค  พบนีเป็นเซลล์ทีตายแล้ว  แต่ย ังคงรูปร่างเป็น
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ช่องอยู่ได ้เพราะมีผนังเซลล ์(cell  wall)  แข็งแรงซึงประกอบด้วยสารเซลลูโลสและซูเบอรินเป็น

จํานวนมาก โรเบิร์ต ฮุค จึงเป็นคนแรกทีนําค ําว่า "เซลล"์ มาใช้ในทางชีววิทยา  

 

 

 

 

 

 

                

                             

        

       ภาพที 1.1 โรเบิร์ต ฮคุ     ลักษณะกล้องจลทรรศน์ุ  และเซลล์ไม้คอร์ก 

ทีมา :  http://www.manfon-bio.ob.tc/learn.htm 

                    -  ค.ศ. 1672   แอนโทนี  แวน  เลเวนฮุก   (Anthoni van leeuwenhoek )   เป็นชาว

เนเธอร์แลนด์  ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียว  (single  microscope) และมีการพัฒนาขึน

ตามลําดับ ได้นํากล้องทีทําขึนมาส่องดูสิงต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัวจนกระทังเป็น ผู ้พบ แบคทีเรีย (bacteria)  

และโพรโตซัว (protozoa)  เป็นคนแรก ในปี ค.ศ. 1673    

 

 

 

 

 

     ภาพที 1.2  แอนโทนี แวน เลเวนฮก ุ (Anthoni van Leeuwenhoek)   ผู้ประดิษฐ์กล้องจลทรรศน์ุ  

เลนส์เดียว (Single  microscope) และผลงานกล้องจลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวุ  

ทีมา : http://www. 9 engineer. com/post_files_editor/image / Ref/scientist/33- 

1_Anton%20Van%20Leeuwenhook.jpg 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

-   ค.ศ.  1831 โรเบิร์ต  บราวน์ (Robert  Brown) นักพฤกษศาสตร์ ชาวอังกฤษ ศึกษาพบว่า

เซลล์พืชทีมีชีวิตจะมีก้อนกลมขนาดเล็กบรรจุอยู่ภายในได้เรียกก้อนกลมนีวา่ นิวเคลียส (nucleus)    

             -  ค.ศ.  1838  ชไลเดน (Matthias  jacob  Schleiden) นกัพฤกษศาสตร์ ชาวเยอรมันศึกษา   

เนือเยือพืชชนิดต่าง ๆ และสรุปว่า เนือเยือพืชทุกชนิดประกอบด้วยเซลล ์ 

             -  ค.ศ.  1839  ชวานน ์(Theodor  Schwann)  นักสัตววิทยา  ชาวเยอรมัน ได้ศึกษาเนือเยือ 

ของสัตว์และสรุปว่า  เนือเยือทุกชนิดประกอบด้วยเซลล ์ 

             -  ค.ศ.  1839   ชไลเดนและชวานน ์ได้ร่วมกันตัง "ทฤษฎีเซลล ์ (Cell   Theory)"  ขึน               

 

1.2)  ทฤษฎีเซลล์  

ทฤษฎีเซลล(์cell theory) มีใจความสําคัญคือ  “สิงมีชีวิตทังหลายประกอบด้วยเซลล์ และเซลล์ 

คือ หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต” ( all animals and plants are composed of cells and products)  ทฤษฎี

เซลล์ในปัจจุบันย ังครอบคลุมถึงใจความสําคัญ  3  ประการ   

1. สิงมีชีวิตทังหลายอาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ และภายในเซลลมี์สารพันธุกรรมและมี

กระบวนการเมทาบอลิซึม ทําให้สิงมีชีวิตนันดํารงอยู่ได้                                

2. เซลล์เป็นหน่วยพืนฐานทีเล็กทีสุดของสิงมีชีวิตทีมีการจัดระบบการทํางานภายในเซลล์

และโครงสร้างของเซลล ์                                

3. เซลล์ต่าง ๆ มีก ําเนิดมาจากเซลล์เริมแรกโดยการแบ่งเซลล์ของเซลล์เดิม  (ตามทฤษฎี

วิว ัฒนาการของสารอินทรีย์ พบว่าสิงมีชีวิตแรกเริมเกิดมาจากสิงไม่มีชีวิต)  แต่นักชีววิทยาย ังคงถือ 

ว่าการเพิมขึนของจํานวนเซลล์เป็นผลสืบเนืองมาจากเซลล์รุ่นก่อน  ๆ

 

 

 

 

ภาพที 1.3 ชวานน์ (Theodor Schwann) และ ชไลเดน ( Matthias Jacob Schleden ) 

ผ้ร่วมก่อตังทฤษฎีเซลล์ู               

ทีมา :  http://huapho.org/digital2/biology/elearning_cell/cell2.htm 
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- ค.ศ.  1839   ปัวร์กินเจ (Johannes Purkinjie)  นักสัตววิทยาชาวเชสโกสโลวาเกีย   

ศึกษาไข่และตัวอ่อนของสตัว์ชนิดต่าง  ๆ พบว่าภายในไข่มีของเหลวใสเหนียวและอ่อนนุ่มคล้าย

วุ ้น  เรียกของเหลวใสนีว่า  "โพรโทพลาสซึม  (protoplasm)"    

               -     ค.ศ. 1855  รูดอล์ฟ  วีร์โชว ์ (Rudolf  Virchow)  ชาวเยอรมัน  พบว่า  เซลล์จะมีการ

เจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์จากหนึงเซลล์เป็นสองเซลล ์ จึงให้เพิมทฤษฎีเซลล์ว่า 

  "เซลล์ทกเซลล์มีกําเนิดมาจากเซลล์ทีมีอย่ก่อนุ ู "    

-  ค.ศ.  1880  เฟลมมิง  (Walther Flemming) ศึกษานิวเคลียสของเซลล์พบว่าประกอบด้วย

โครโมโซม (chromosome) 

 

2)  การใช้กล้องจลทรรศน์เพือศึกษาเซลล์สิงมีชีวิตุ  

 

 เซลลเ์ป็นหน่วยของสิงมีชีวิตทีเล็กทีสุด ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มองไม่เห็น ด้วยตาเปล่า ดังนัน

นักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ (microscope) 

  

2.1)   ประเภทของกล้องจลทรรศน์ ุ  

          

 กล้องจุลทรรศน์ทีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มี  2 ประเภท ดังนี 

              2.1.1) กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสง ุ ( light microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดทีใช้กันอยู่

ทัวไปในห้องปฏิบัติการ  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีบ ๆ ซิ ครับ 

ไปเรียนที 

ห้องวิทยาศาสตร์ 

กันดีกว่าครับ 
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ส่วนประกอบของกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1.4  ส่วนประกอบของกล้องจลทรรศน์ุ แบบใช้แสง 

                            ทีมา   :   http://deemanot-anglemon.blogspot.com/                  

 วิธีการใช้กล้องจลทรรศน์ุ แบบใช้แสง   มีวิธีใช้ดังน ี

                     1) วางกล้องให้ฐานอยู่บนพืนรองรับทีเรียบสมําเสมอเพือให้ล ํากล้องตังตรง 

                     2) หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุ (objective lens) อันทีมีก ําลังขยายตํ าสุดมาอยู่ตรงกับลํากล้อง 

                     3) เปิดหลอดไฟ ให้แสงผ่านเข้าล ํากล้องเต็มที 

                     4) นําสไลด์ทีจะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ  ให้ว ัตถุอยู่ตรงกลางบริเวณทีแสงผ่าน  แล้ว

มองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ ค่อย ๆ หมุนปุ ่ มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob)    

ให้ล ํากล้องเลือนมาอยู่ใกล้ว ัตถุทีจะศึกษามากทีสุด  

                    5) มองผ่านเลนส์ใกล้ตา (eyepiece)  ลงตามลํากล้อง  พร้อมกับหมุนปุ ่ มปรับภาพหยาบ

ขึนช้า  ๆจนมองเห็นวัตถุทีจะศึกษาค่อนข้างชัดเจน แล้วจึงเปลียนมาหมุนปรับปุ ่ มภาพละเอียด (fine 

adjustment knob)  เพือปรับภาพให้คมชัด อาจเลือนสไลด์ไปมาช้า ๆ เพือให้สิงทีต้องการศึกษามาอยู่

กลางแนวลํากล้อง 

                     6) ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึนให้หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุอันทีมีก ําลังขยายสูงขึนเข้ามา

ในแนวลํากล้อง และไม่ต้องขย ับสไลด์อีก แล้วหมุนปุ ่ มปรับภาพละเอียดเพือให้เห็นภาพชัดเจนขึน 

                     7) การปรับแสงทีเข้าในลํากล้องให้มากหรือน้อย ให้หมุนแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm)  

 

   เลนส์ใกล้ตา 

   เลนส์รวมแสง 

ไอริส ไดอะแฟรม 

  ทีหนีบสไลด์ 

เลนส์ใกล้ว ัตถุ 

จานปรับกําลังขยาย 

  แท่นวางวัตถุ 

  ปุ ่ มปรับภาพหยาบ 

ปุ ่ มปรับภาพละเอียด 

ฐาน 

     แขนกล้อง 
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                                        วิธีคํานวณกําลังขยายของภาพ 

                          กําลังขยาย =  ก ําลังขยายของเลนส์ใกล้ตา ×  ก ําลังขยายของเลนส์ใกล้ว ัตถุ 

  

     

เช่น   ถ้าใช้เลนส์ใกล้ตา 10 × เลนส์ใกล้ว ัตถุ 40 ×  ก ําลังขยายของกล้อง = 10 × 40  =  400  เท่า 

         หมายความว่า   ภาพทีมองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์มีขนาดใหญ่กว่าตัวจริงเท่ากับ   400 เท่า 

 

ข้อควรระวังในการใช้กล้องจลทรรศน์ุ   มีดังน ี

             1. การยกกล้อง ควรใช้มือหนึงจับทีแขนกล้อง (arm) และอีกมือหนึงรองทีฐาน (base)  

และต้องให้ล ํากล้องตังตรงเสมอเพือป้องกันการเลือนหลุดของเลนส์ใกล้ตา 

             2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ต้องไม่เปียก เพือป้องกันเชือราทีเลนส์และสนิมแท่นวาง 

             3. ขณะทีตามองผ่านเลนส์ใกล้ตาและหมุนให้เลนส์ใกล้ว ัตถุกับแท่นวางวัตถุเคลือนเข้า 

หากัน  ต้องมองด้านข้างด้วยเลนส์ใกล้ว ัตถุอาจกระทบกระจกสไลด์ทําให้เลนส์แตกได้ 

             4. การหาภาพต้องเริมต้นด้วยเลนส์วัตถุก ําลังขยายตํ าสุดก่อนเสมอและปรับหาภาพให้ 

ชัดเจนก่อน จึงค่อยใช้เลนส์ใกล้ว ัตถุทีมีก ําลังขยายสูงขึน 

             5. เมือใช้เลนส์ใกลว้ ัตถุทีมีก ําลังขยายสูง ถ้าจะปรับภาพให้ชัดให้หมุนเฉพาะปุ ่ มปรับภาพ

ละเอียดเท่านัน 

             6. ห้ามใช้มือแตะเลนส์ในการทําความสะอาดให้ใช้กระดาษสําหรับเช็ดเลนส์เท่านัน 

             7. เมือใช้เสร็จแล้วต้องเอาว ัตถุทีศึกษาออก เช็ดแท่นวางวัตถุและเช็ดเลนส์ให้สะอาด  

หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุก ําลังขยายตํ าสุดให้อยู่ตรงกับลํากล้อง และเลือนลํากล้องลงตํ าสุด  

 

 

สังเกตด้วยนะครับ 

           กล้องจุลทรรศน์ทีใช้กันในโรงเรียนมีจํานวนเลนส์ใกล้ว ัตถุต่าง ๆ  กันไป  เช่น 1 

อัน  3 อัน หรือ 4 อัน และมีก ําลังขยายต่าง ๆ กันไป      อาจเป็นกําลังขยายตํ าสุด (× 4)  

ก ําลังขยายขนาดกลาง  (×10)  และกําลังขยายขนาดสูง (×40 , ×80)  หรือกําลังขยายสูง

มาก ๆ  ถึง ×100 ส่วนกําลังขยายของเลนส์ใกล้ว ัตถุนันโดยทัวไปจะเป็น ×10  แต่ก็มี 

บางกล้องทีเป็น ×5 หรือ ×15  นะครับ 
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2.1.2)  กล้องจลทรรศน์อิเล็กตรอนุ  ( electron microscope)                                      

 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) ใช้ในการศึกษารายละเอียดของเซลล์ทีไม่

สามารถใช้กล้องแบบใช้แสงศึกษาได้ 

ลักษณะของกล้องจลทรรศน์อิเล็กตรอนุ  

ระบบเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  ใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้วในกล้อง

จุลทรรศน์ธรรมดา  เลนส์ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนัน  ประกอบด้วย เลนส์รวมแสง และ 

โปรเจกเตอร์เลนส์ โดยโปรเจกเตอร์เลนส์นันมีหน้าทีฉายภาพ จากตัวอย่างทีต้องการศึกษาลงบน

จอภาพ ซึงจอภาพจะฉาบด้วยสารเรืองแสง เมือลําแสงอิเล็กตรอนตกบนจอภาพจะทําให้เกิดการเรือง

แสงทีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถมองเห็นภาพบนจอและสามารถบันทึกภาพนันด้วย

กลอ้งถ่ายรูปซึงประกอบอยูใ่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได ้ มีก ําลังขยาย  500,000  เท่า 

  ชนิดของกล้องจลทรรศน์อิเล็กตรอนุ  ในปัจจุบันมี 2  ชนิด  ดังนี  

1) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope) หรือเรียก

แบบย่อว่า TEM ซึงคิดค้นโดย เอิร์นส์ท รสกาุ  ในปี พ.ศ. 2475 ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของเซลล ์

โดยลําแสงอิเล็กตรอนจะส่องผ่านเซลล์หรือตัวอย่างทีต้องการศึกษาซึงผู ้ ศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างให้

ได้ขนาดบางเป็นพิเศษ 

2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope) หรือเรียก

แบบย่อว่า SEM ซึงคิดค้นโดย  เอ็ม วอน เอนเดนนี สร้างสําเร็จในปี พ.ศ. 2481 ใช้ศึกษาโครงสร้าง

ของผิวเซลล์หรือผิวว ัตถุ  โดยลําแสงอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุ  ทําให้ได้ภาพทีมี

ลักษณะเป็น 3  มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เมือศึกษาใบความรู้จบแล้ว  

      รีบไปทํากิจกรรมและแบบฝึกกัน                     

                   ดีกว่านะครับ 
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  ก. ชนิดส่องผ่าน (TEM)                          ข. ชนิดส่องกราด (SEM) 

 

ภาพที 1.5  กล้องจลทรรศน์อิเล็กตรอนุ  

          ทีมา  : ก. http://www.microscopic.center.sci.buu.ac.th/images/service/TEM.JPG 

 ข. http://www.microscopic.center.sci.buu.ac.th/images/service/SEM.JPG 

                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                 

              (เห็นโครงสร้างภายในชัดเจน)                                 ( เห็นสภาพพืนผิวชัดเจน) 

                 ภาพที 1.6  เซลล์เม็ดเลือดขาวทีศึกษาภายใต้กล้องจลทรรศน์อิเล็กตรอนุ  

             ทีมา :  http://mybiologyproject.yolasite.com/my-biologyproject/microsvope 

  

ก. ภาพถ่ายจากล้องแบบ TEM 

 

ข. ภาพถ่ายจากล้องแบบ SEM 
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                            ใบกิจกรรมท ี1.1  การใช้กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. ฝึกทักษะใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ทีถูกต้องตามขันตอน 

อปกรณ์และสารเคมีุ  

 1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 2. สไลด์ และแผ่นปิดสไลด ์ 3. ปากกาเคมี 

วิธีการทํากิจกรรม 

 1. วางกล้องให้ฐานอยู่บนพืนรองรับทีเรียบสมาํเสมอเพือให้ล ํากล้องตังตรง 

          2. หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุ (objective lens) ทีมีก ําลังขยายตํ าสุดมาอยู่ตรงกับลํากล้อง 

          3. เปิดสวิชต์ไฟฟ้า ข้างกล้อง ปรับให้แสงผ่านวัตถุ 

          4. นําสไลด์ทีเขียนตัวอักษร “จ” ลงตรงตําแหน่งทีหนีบแผ่นสไลด์ ปรับให้ตวัอักษรอยู่ตรง

กึงกลางบริเวณทีแสงผ่าน แล้วมองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ ค่อย ๆ หมุนปุ ่ มปรับภาพ

หยาบ ให้ล ํากล้องเลือนมาอยู่ใกล้ว ัตถุทีจะศึกษามากทีสุด โดยระวังอย่าให้เลนส์ใกล้ว ัตถุสัมผ ัสกับ

กระจกปิดสไลด ์ 

          5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตา (eyepiece) ลงตามลํากล้อง พร้อมกับหมุนปุ ่ มปรับภาพหยาบขึนช้า  ๆ

จนมองเห็นวัตถุทีจะศึกษาค่อนข้างชัดเจน แล้วจึงเปลียนมาหมุนปุ ่ มปรับภาพละเอียด  เพือปรับภาพ

ให้คมชัด 

          6. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึน ให้หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุอันทีมีก ําลังขยายสูงขึนเข้ามาใน 

แนวลํากล้อง แล้วหมุนปุ ่ มปรับภาพละเอียดเพือให้เห็นภาพชัดเจนขึน 

บันทึกผล 

 

สรปผลุ  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………......................... 

ภาพบนกระจกสไลด์ ภาพทีปรากฏในกล้อง กําลังขยาย (เท่า) 
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                  แบบฝึก 1.1  ส่วนประกอบและการใช้กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

ตอนที 1  ส่วนประกอบของกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

คําชีแจง  ให้นักเรียนระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  ตามหมายเลขข้างล่างนี 

ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หมายเลข 1 ……………………………………  หมายเลข 2………………………………… 

     หมายเลข 3 ……………………………………  หมายเลข 4………………………………… 

     หมายเลข 5 ……………………………………  หมายเลข 6………………………………… 

     หมายเลข 7 ……………………………………  หมายเลข 8………………………………… 

     หมายเลข 9 ……………………………………  หมายเลข 10………………………………… 

     หมายเลข 11 …………………………………… 

  11 

 10 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 
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ตอนที 2  จับค่ความสัมพันธ์ของหน้าทีและส่วนประกอบกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงู ุ  

คําชีแจง ให้นักเรียนจับคู่ข้อความทีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันเกียวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ

ใช้แสง แล้วนําตัวอักษรจากขวามือมาใส่หน้าข้อความทางซ้ายมือ 

 

..............1. ปรับแสงสว่างให้เข้าล ํากล้องมากหรือน้อย  ก.  ปุ ่ มปรับภาพหยาบ 

..............2. เลนส์นูนช่วยขยายภาพ ติดอยู่ด้านบนของกล้อง  ข.  ก ําลังขยายตํ าสุด 

..............3. ต้องการเห็นภาพให้ชัดเจนขึน ค. กระดาษเช็ดเลนส์ 

..............4. หมุนหาภาพของวัตถุภายใต้ก ําลังขยายตํ า            ง.  ทีหนีบสไลด ์

..............5. การหาภาพต้องเริมต้นด้วยเลนส์ใกล้ว ัตถุ             จ.  แขนกล้อง 

..............6. ก ําลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ ฉ. เลนส์ใกล้ตา 

..............7. ใช้กดสไลด์ให้แน่นและอยู่กับที ช. เลนส์ใกล้ตา  ×   เลนส์ใกล้ว ัตถุ 

..............8. เลนส์ 4 ×   , 10 ×   , 40 ×   , 100 ×   ซ. เลนส์ใกล้ว ัตถุ 

..............9.  เชือมต่อระหว่างตัวกล้องกับฐาน ใช้จับเพือ 

                   เคลือนย ้ายกล้อง    ฌ. แผ่นไดอะแฟรม 

..............10. ทําความสะอาดเลนส์    ญ. หมุนปุ ่ มปรับละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      อย่าลืมหมันฝึกใช้ 

 กล้องจลทรรศน์ุ  นะครับ  

 จะได้เก่งกันทกคนนะุ

ครับ 
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                        ใบความร้ที ู 1.2   รปร่างู และลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต 

 

ลักษณะและรปร่างของเซลล์สิงมีชีวิตู  

 สิงมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม  จะประกอบด้วยหน่วยทีเล็กทีสุดแต่มี

ความสําคัญต่อชีวิตมากทีสุดเรียกว่า  เซลล์  (cell ) ซึงเป็นส่วนประกอบพืนฐานทีสําคญัของสิงมีชีวิต   

เซลล์ของสิงมีชีวิตอาจมีรูปร่างและส่วนประกอบทีแตกต่างกัน เพือความเหมาะสมกับหน้าทีการ

ทํางาน 
1. ประเภทของสิงมีชีวิต 

สิงมีชีวิตมีทังสิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสิงมีชีวิตหลายเซลล ์เซลล์ของสิงมีชีวิตเหล่านีจะมี

ลักษณะและรูปร่างแตกต่างกัน ดังนี  
1.1 สิงมีชีวิตเซลล์เดียว   

สิงมีชีวิตเซลล์เดียว หมายถึง สิงมีชีวิตทีมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว สิงมีชีวิตเหล่านีมีขนาด 

เล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น การศึกษาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู  สามารถทํากิจกรรมทุกอย่าง 

ทีสิงมีชีวิตทัว ๆ ไปทําได้   เช่น  เคลือนไหว  กินอาหาร  สืบพันธุ ์ ดังภาพที 1.7   

  

 

1.1.1   อะมีบา    

รูปร่างไม่แน่นอน  เคลือนทีโดยใช้ ขาเทียม 
 
 

 

1.1.2  พารามีเซียม    

รูปร่างเรียวยาว  คล้ายรองเท้าแตะ  มีขน 

รอบ ๆ  ตัว  และใช้ขนในการเคลือนที 
 
 

 

 

 

 

1.1.3  ยกลีนาู    

รูปร่างรียาว  มีแฟลกเจลลา (แส)้   

อยู่บริเวณด้านบนซึงใช้ในการเคลือนที 

สามารถสังเคราะห์แสงได ้
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 1.1.4  ไดอตอม ไดอะตอมจัดเป็นสาหร่าย

ชนิดหนึง มีหลายชนิด ส่วนใหญ่ดํารงชีวติ

โดยลอยอยู่เป็นอิสระตามผิวนําทังในนําจืดแ

ในทะเล ลักษณะทัวไป เป็นเซลล์เดียวที

ประกอบด้วยฝา 2 ฝาครอบ 
 

 1.1.5  เทานํา หรือ สไปโรไจรา  เป็น สาหร่าย

สีเขียวชนิดหนึง ลักษณะเป็นสาหร่ายไม่แตก

แขนง แต่ละสายประกอบด้วยเซลล์เพียงแถว

เดียว ภายในเซลล์มีคลอโรพลาสต์  มีรูปร่าง

เป็นเกลียว (ในภาพเป็นเทานํา 2 สายจับคู่

เพือสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ โดยมีการปล่อย

สารพันธุกรรมเข้าร่วมกับอีกสายหนึง พบอยู่

ในแหล่งนําจืด) 
 

ภาพที 1.7  สิงมีชีวิตเซลล์เดียว  

ทีมา  :    http://nongnalinee.212cafe.com  

1.2 สิงมีชีวิตหลายเซลล์  

สิงมีชีวิตหลายเซลล์ หมายถึง สิงมีชีวิตทีมีเซลล์หลายเซลล ์มารวมกันเป็นรูปร่างโดยแต่

ละเซลล์จะมีรูปร่างและหน้าทีแตกต่างกัน แต่มีการทํางาน ประสานกันของเซลล์ทังหมดทีประกอบ

กันเป็นรูปร่างอันมีผลทําให้สิงมีชีวิตนัน  ๆ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  นอกจากนันเซลล์ใหม่จะเกิดจาก

กระบวนการแบ่งเซลล์ของเซลล์ทีมีชีวิตอยู่ก่อน และเซลล์ใหม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม จากเซลล์เดิมด้วย  ได้แก่ พืช  สัตว ์ มนุษย ์ และ เห็ด รา   เซลล์ของสิงมีชีวิตหลายเซลล์ทีมี

ขนาดเล็กมาก  มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ได้แก่  เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนือ เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์

เม็ดเลือดขาว เซลล์อสุจิ เซลล์ปากใบ เซลล์เยือหอม เซลล์ล ําเลียงอาหาร เซลล์ล ําเลียงนํา เซลล์คุม

เซลล์ขนราก เป็นต้น 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

1.2.1  เซลล์สัตว์ 

 

 

 

 

 

2.1.1.1  เซลล์ประสาท  ทําหน้าทีของ

ระบบประสาท ขนาดของเซลล์ประสาท

โดยทัวไป มีเส้นผ่านศูนย์กลางของตัว

เซลล์แค่ 0.1 มิลลิเมตรโดยประมาณ แต่

ใยประสาทมีความยาวได้หลายเมตร 

 2.1.1.2   เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนและ

สัตว์เลียงลกด้วยนมู    มีรูปร่างกลมแบน 

ตรงกลางเว ้าเข้าหากัน ไม่มีนิวเคลียส เพือ

เพิมพืนทีผิวในการแลกเปลียนก๊าซและ

ลําเลียงก๊าซ 

 2.1.1.3    เซลล์ เม็ดเลือดขาวของคน   มี

รูปร่างกลม  ไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์

เม็ดเลือดแดง แต่มีจ ํานวนน้อยกว่า มี

นิวเคลียสขนาดใหญ่  ทําหน้าทีทําลาย

เชือโรค 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4   เซลล์ไข่ของสัตว์ปีก   คือ ส่วนที

เป็นไข่แดงนันเอง 

 2.1.1.5  เซลล์อสจิุ ของคน

ประกอบด้วย 3  ส่วน คือ ส่วนหวั ล ําตัว 

และหางโดยหางเป็นโครงสร้างทีใช้ใน

การเคลือนที 

 2.1.1.6   เซลล์กล้ามเนือของคน              

มีลักษณะยาวเรียว เพือให้เหมาะต่อการ         

ยืดหดตัวของกล้ามเนือ 

 

                                           ภาพ 1.8  สิงมีชีวิตหลายเซลล์  (เซลล์สัตว์)               

                ทีมา : https://www. myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=429595 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

2.1.2 เซลล์พืช    

 

  

2.1.2.1  เซลล์ผิวใบ  อยู่นอกสุดของใบ  มีรูปร่าง 

เป็นช่องสีเหลียม มีสารคล้ายขีผึงขาว  ๆปกคลุม

อยู ่ ช่วยป้องกันการระเหยของนํา 

 

2.1.2.2  เซลล์คมุ     มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถัว 1 คู่ประกบ

กัน ทําให้เกิดรูตรงกลาง เป็นทางแลกเปลียนก๊าซและ

ไอนําระหว่างภายในและภายนอกใบซึงเซลล์คุมนีจ

ไม่พบในพืชใต้นํา 

  

2.1.2.3  เซลล์ชันในของใบ  มีรูปร่างยาวต่อกันภายใน

มีเม็ดคลอโรพลาสต์จ ํานวนมาก 

  

 2.1.2.4  เซลล์ลําเลียงอาหาร  มีรูปร่างเป็นท่อยาว ทํา

หน้าทีล ําเลียงอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.5  ขนราก  เป็นผนังเซลล์ทีผิวรากทียืดยาว

ออกมา เพือเพิมพืนทีผิวสัมผ ัสกับนํา 

 

ภาพที 1.9  สิงมีชีวิตหลายเซลล์ (เซลล์พืช) 

               ทีมา : http://www.sittipong601.ob.tc/images2/substance011_clip_image012.jpg 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมธัยมศึกษาปีที 1  

การจัดระบบของเซลล์ในสิงมีชีวิตหลายเซลล์   ดังแผนภาพต่อไปน ี

 

 

 

 

    ภาพ ก 

 

 

 

    ภาพ ข 

 

 

ภาพ 1.10  ตัวอย่างสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

 ภาพ  ก. ตัวอย่างสิงมีชีวิตเซลล์เดียว : อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ 

              ภาพ ข. ตัวอย่างสิงมีชีวิตหลายเซลล์ : ไฮดรา เซลล์เม็ดเลือดขาว เนือเยือลําเลียง 

ทีมา :  หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2 ชันมัธยมศึกษาปีที 1 

เล่ม 2  สสวท. หน้า (66 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.11  การเปรียบเทียบสิงมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ 

ทีมา :  Science tracks 8 p.42  

อวัยวะ ระบบอวัยวะ เนือเยือ เซลล์ ร่างกาย 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

         ใบกิจกรรมที 1.2  การศึกษาเซลล์สิงมีชีวิตด้วยกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

คําชีแจง ให้นักเรียนศึกษาขันตอนการเตรียมสไลด์สดของเซลล์เยือหอมและศึกษาเซลล์สําเร็จรูป 

ด้วยกล้องจุลทรรศน ์

วัตถุประสงค์การทดลอง 

 1. ศึกษาเซลล์สิงมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

 2. สังเกต วาดรูป อธิบายลักษณะต่าง ๆ ของเซลล์สิงมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ได้ 

อปกรณ์และสารเคมีุ  

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 1 ตัว 

2. สไลด์สําเร็จรูปสิงมีชีวิตเซลลเ์ดียว/สิงมีชีวิตหลายเซลล ์

3. อุปกรณ์ทําสไลด์สด ได้แก่ แผ่นสไลด์ แผ่นปิดสไลด์ เข็มเขีย หลอดหยด ปากคีบ ใบมีดโกน 

   บีกเกอร์บรรจุนํา สารละลายไอโอดีน(สําหรับย ้อมสีเซลล)์  และเยือหอม    

วิธีการทํากิจกรรม 

1. ใช้ใบมีดโกน /เข็มเขีย ลอกเยือหอมออกมาบาง ๆ ตัดเป็นชินเล็ก วางบนแผ่นสไลด์ทีหยดนํ

ไว ้แล้ว 1 หยด ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ช้า ๆ ไม่ให้เกิดฟองอากาศ (วางทํามุม 45 0) 

2.  ซับนําทีล้นออกมาจากกระจกสไลด์ด้วยเยือกระดาษ หยดสารละลายไอโอดีน ลงข้าง ๆ แผ่

กระจก สังเกตดู รอให้สารซึมเข้าในผ่านเยือหอม   

3.  นําแผ่นสไลด์มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก ําลังขยายตําสุด โดยหมุนปุ ่ มปรับภาพหยาบ

และปุ ่ มปรับภาพละเอียดจนเห็นภาพได้ชัดเจน เปลียนกําลังขยายตามความเหมาะสม บันทึกผล 

4. นําแผ่นสไลด์สําเร็จรูป สิงมีชีวิตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ และ เซลล์

สิงมีชีวิตหลายเซลล์  เช่น  เม็ดเลือดแดงคน  เซลล์เยือบุข้างแก้มคน  มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  

สังเกต วาดภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกกําลังขยาย 

 

 

                   @๑ 

 

 

 

 

 

 2 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ชือเซลล์ทีนํามาศึกษา ภาพของเซลล์ กําลังขยาย (เท่า) 
ชนิดของ

เซลล์ 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

สรปผลการทดลองุ  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร่งนี เราจะพาุ

เธอไปดเซลล์ู  

เยือหอมนะ 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

                                       แบบฝึก 1.2  การศึกษาเซลล์สิงมีชีวิต 

 

ตอนที 1 เซลล์สิงมีชีวิต 

คําชีแจง ให้นักเรียนระบุชือเซลล์สิงมีชีวิตต่าง ๆ ต่อไปนีให้ถูกต้อง 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

ตอนที 2 ทักษะการเตรียมสไลด์สด 

คําชีแจง  ในการเตรียมสไลด์สด เพือศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนมีขันตอนใน

การศึกษาอย่างไร ให้ใส่หมายเลขเพือเรียงล ําดับขันตอนทีถูกต้อง 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

          เฉลยใบกิจกรรมที 1.1  การใช้กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

 

บันทึกผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปผลุ การทดลอง  จากการใช้กล้องจลทรรศน์ ส่องดตัวอักษรตัว จ  เมือนําสไลด์ทีมีตัวอักษรตัว จ ทีุ ู

เขียนด้วยปากกาเมจิก   มาส่องดด้วยกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงู ุ   ภาพทีปรากฏมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

เดิม เป็นภาพหัวกลับ กลับซ้ายไปขวา สรปได้ว่า ุ ภาพทีมองเห็นจากกล้องเป็นภาพเสมือนหัวกลับใหญ่

กว่าวัตถ ุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบนกระจกสไลด์ ภาพทีปรากฏในกล้อง กําลังขยาย (เท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 × 10 = 40 

 

 

 

10 × 10 = 100 

 

 

   นักเรียนเก่งมากค่ะ      

     หมันฝึกใช้นะจ๊ะ 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

               เฉลยแบบฝึก 1.1 ส่วนประกอบและการใช้กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

 

 

ตอนที 1  ส่วนประกอบและการใช้กล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงุ  

หมายเลข 1  เลนส์ใกล้ตา   หมายเลข 7 เลนส์รวมแสง  

 หมายเลข 2 แขนกล้อง   หมายเลข  8 ไอริสไดอะแฟรม 

หมายเลข 3  แท่นวางวัตถุ   หมายเลข 9 ทีหนีบสไลด์  

หมายเลข 4  ป่มปรับหยาบุ    หมายเลข 10   เลนส์ใกล้วัตถุ 

หมายเลข 5 ป่มปรับละเอียดุ    หมายเลข 11 จานปรับกําลังขยาย 

หมายเลข 6  ฐานกล้อง 

 

ตอนที 2  จับค่ความสัมพันธ์ของหน้าทีและส่วนประกอบกล้องจลทรรศน์แบบใช้แสงู ุ  

 

  ฌ 1. ปรับแสงสว่างให้เข้าล ํากล้องมากหรือน้อย   

                ฉ         2. เลนส์นูนช่วยขยายภาพ ติดอยู่ด้านบนของกล้อง   

                ญ        3.  ต้องการเห็นภาพให้ชัดเจนขึน  

                ก         4.  หมุนหาภาพของวัตถุภายใต้ก ําลังขยายตํ า                

                ข         5.  การหาภาพต้องเริมต้นด้วยเลนส์ใกล้ว ัตถุ              

                ช         6.  ก ําลังขยายของกล้องจุลทรรศน์  

                ง         7.  ใช้กดสไลด์ให้แน่นและอยู่กับที  

                ซ        8.   เลนส์ 4 × , 10 × , 40 × , 100 ×  

                จ        9.   เชือมต่อระหว่างตัวกล้องกับฐาน ใช้จับเพือเคลือนย ้ายกล้อง                                           

                ค      10.   ทําความสะอาดเลนส์     
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              เฉลยใบกิจกรรมที 1.2  การศึกษาเซลล์สิงมีชีวิตด้วยกล้องจลทรรศน์ุ                         

                                                             แบบใช้แสง 

                         

                                    การบันทึกภาพภายใต้กล้องจลทรรศน์ุ  

 

                     พิจารณาจากผลงานของนักเรียน แนวการตอบดังนี 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ชือเซลล์ทีนํามาศึกษา ภาพของเซลล์ กําลังขยาย 
ชนิดของ

เซลล์ 

 

 

 

เซลล์เยือหอม 40 × 16 =  640 หลายเซลล ์

 

 

 

 

พารามีเซียม 40 × 16 =  640 เซลล์เดียว 

 

 

 

 

เม็ดเลือดแดงคน 

 

40 ×  16 =  640 หลายเซลล ์

 

เยือบุข้างแก้มคน 40 ×  16 =  640 หลายเซลล ์

 

สรปผลการทดลองุ  ( แนวการตอบ) 

 เซลล์เยือหอม เป็นเซลล์พืช มีลักษณะรูปรางเป็นเหลียม เห็นนิวเคลียสชัดเจน และ่  

เห็นหลาย ๆ เซลล์ติดตอกน  สวนเซลล์สิงมีชีวิตอืน ๆ เชน อะมีบา พารามีเซียม จะเห็นมี่ ั ่ ่  

เพียงเซลล์เดียว มีนิวเคลียส ไมมีผนังเซลล์่  

 

 



 ชุดการเรียนรู้ เรือง เซลล์สิงมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

32 
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                                  เฉลยแบบฝึก 1.2 การศึกษาเซลล์สิงมีชีวิต 

 

ตอนที 1 เซลล์สิงมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พารามีเซียม อะมีบา ยกลีนาู  

เม็ดเลือดแดงกบ  เทานํา หรือ สไปโรไจรา   ไดอะตอม 

เซลล์กล้ามเนือ 

เซลล์คมุ  เม็ดเลือดแดงคน เม็ดเลือดขาว 
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ตอนที 2  ทักษะการเตรียมสไลด์สด 

 

 

 

 

 

 

 

                              4                                                                                            2 

 

 

 

 

                  5 
 

                                 1                                                                         3 
 

 

 

 

 

 

 

 เพือน  ๆลําดับการใช้กล้องจลทรรศน์ให้ถกต้องนะครับุ ู  
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                                             แบบทดสอบหลังเรียน  

ชดการเรียนร้ที ุ ู 1  เรือง  ลักษณะและรปร่างของเซลล์สิงมีชีวิตู  

คําชีแจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียวและทําเครืองหมาย X ลงใน

กระดาษคําตอบ

1.  ผู ้ ทีค้นพบว่าไม้คอร์กประกอบด้วย โครงร่างสีเหลียมเชือมต่อกันจํานวนมากและให้ชือ                   

ห้องสีเหลียมว่า เซลล์ คือใคร 

 ก. แอนโทนี แวน เลเวนฮุก 

 ข. ชไลเดนและชวานน ์  

      ค. โรเบิร์ต  บราวน ์ 

      ง.  โรเบิร์ต  ฮุค 

2. ผู ้ ทีค้นพบเซลล์และได้ร่วมกันตังทฤษฎีเซลล์ขึน คือใคร 

 ก. แอนโทนี แวน เลเวนฮุก และ กาลิเลโอ 

      ข. โรเบิร์ต ฮุค และโรเบิร์ต  บราวน ์   

      ค. โรเบิร์ต  บราวน์และชวานน ์

      ง.  ชไลเดนและชวานน ์

3.  ถ้าเรานําเลนส์ใกล้ว ัตถุก ําลังขยาย  10× และนําเลนส์ใกล้ตา 16× ไปตรวจดูภาพเซลล์ จะมองเห็น

ภาพทีมีก ําลังขยายกีเท่า 

 ก.  1600 เท่า   

      ข.  160 เท่า   

      ค.  100  เท่า     

      ง.  26 เท่า 

4. เซลล์ในข้อใดทีจัดอยู่ในกลุ่มสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

 ก.  เซลล์กล้ามเนือ เซลล์ประสาท 

 ข.  เม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว   

      ค.  ไดอะตอม พารามีเซียม         

 ง.  เซลล์คุม ยีสต ์
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5. ข้อใดถูกต้องเกียวกับเกณฑ์การจําแนกสิงมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิงมีชีวิตหลายเซลล์ 

 ก.  ส่วนประกอบของเซลล ์        

 ข.  รูปร่างของเซลล ์     

 ค.  ขนาดของเซลล ์         

 ง.  จ ํานวนเซลล ์ 

6. เซลล์ในข้อใดทีมีลักษณะแตกต่างไปจากเซลล์อืน 

      ก.  เซลล์เยือบุข้างแก้มคน     

 ข.  เซลล์เม็ดเลือดแดงคน  

 ค.  เซลล์พารามีเซียม         

      ง.  เซลล์อะมีบา       

7. สิงมีชีวิตเซลล์เดียวทีมีรูปร่างไม่คงที เคลือนทีโดยอาศัยเท้าเทียม คือสิงมีชีวิตใด 

   ก.  พารามีเซียม     

   ข.  ไดอะตอม     

   ค.  อะมีบา 

   ง.  ยูกลีนา 

8. สิงมีชีวิตเซลล์เดียวและสิงมีชีวิตหลายเซลล์ มีสิงใดทีเหมือนกัน 

    ก.  ส่วนประกอบพืนฐานของเซลล ์    

    ข.  ความแข็งของเยือหุ้มเซลล ์  

    ค.  รูปร่างของเซลล ์  

    ง.  ขนาดของเซลล ์ 

9. จากภาพต่อไปนี ภาพใดคือ เซลล์กล้ามเนือ 

 

      

 ก.         ข.   
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ค.       ง.  

 

 

  

  

  

10.  ข้อใดกล่าวถึงสิงมีชีวิตหลายเซลล์ได้ถูกต้อง 

       ก.  มีเซลล์หลายชนิดมารวมกันเพือทําหน้าทีอย่างเดียวกัน เรียกว่า เนือเยือ 

       ข.  ประกอบด้วยเซลล์ทีไม่มี เยือหุ้มเซลล์ 

  ค. ประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 เซลล ์

       ง. ข้อ ก และ ค  

11. นักวิทยาศาสตร์ทีเป็นผู ้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดียว  (Single  microscope) มีการพัฒนาจน

สามารถนํามาส่องดูสิงต่าง ๆ ทีอยู่รอบตัว  ค้นพบ แบคทีเรีย(Bacteria) และโพรโตซัว (Protozoa)  

เป็นคนแรก คือใคร 

 ก.  แอนโทนี  แวน  เลเวนฮุก    

 ข.  รูดอล์ฟ  วีร์โชว ์

 ค.  โรเบิร์ต ฮุค 

 ง.  ปัวร์กินเจ 

12.  ข้อใดกล่าวถึงใจความสําคัญของทฤษฎีเซลล์ ผิด 

        ก.  การเพิมขึนของจํานวนเซลล์ไม่เกียวข้องกับเซลล์รุ่นก่อน  ๆ

        ข.  ภายในเซลล์ของสิงมีชีวิตหลายเซลล์มีสารพันธุกรรม 

        ค.  เซลล์เป็นหน่วยพืนฐานทีเล็กทีสุดของ สิงมีชีวิต 

        ง.  ภายในเซลล์มีกระบวนการเมทาบอลิซึม 
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13. ถ้าเขียนอักษร “        ” ลงบนกระจกสไลด์ แล้วนําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง     

ภาพทีปรากฏบนจอภาพในกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะอย่างไร 

 

 

      

        ก.        ค.   

 

         

    

      

        ข.      ง. 

      

     

   

 

14. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนใช้เลนส์ชนิดใด 

      ก.  เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า 

      ข.  เลนส์พลาสติก 

      ค.  เลนส์เดียว 

      ง.  เลนส์แก้ว 

15. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบ TEM มีลักษณะพิเศษอย่างไร 

      ก. ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในเซลล ์

      ข. ใช้ศึกษาสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

      ค. ใช้ศึกษาโครงสร้างผิวเซลล ์

      ง.  ใช้ส่องดูแบคทีเรียเท่านัน 
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16. ถ้าภาพมีลักษณะเป็น 3 มิติ เป็นภาพทีได้จากกล้องจุลทรรศน์ชนิดใด 

      ก.  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด TEM  

      ข.  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด SEM 

      ค.  กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

      ง.  กล้องสเตอริโอ 

 

17. จากภาพต่อไปนี ภาพใดคือเซลล์ของสิงมีชีวิตเซลล์เดียว 

   

      

  ก.  

 

 

        

 ข.  

 

 

 

        ค.  

 

        

 

        ง. 

 

 

 

18. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนต่างจากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาอย่างไร 

       ก.  ดูได้ทังสิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

       ข.  ไม่เห็นภาพด้วยตาเปล่า                                 

       ค.  ขยายได้มากกว่า          

       ง.  มีเลนส์แก้ว 
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19.   ข้อใดเรียงล ําดับการเก็บกล้องจุลทรรศน์ถูกวิธี 

(1)  เลือนสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวัง 

(2)  เลือนลํากล้องขึนให้ห่างสไลด์ด้วยปุ ่ มปรับภาพหยาบ 

(3)  เปลียนเลนส์ใกล้ว ัตถุก ําลังขยาย  40 ×   เป็น  10 × 

(4)  ทําความสะอาดแท่นวางวัตถุและเลนส์ใกล้ว ัตถุ 

       ก.  3—4—1—2                        

       ข.  2—1—3—4      

       ค.  3—2—4—1                     

       ง.  3—2—1—4  

20.   โครงสร้างของสิงมีชีวิตทีเล็กทีสุดคือข้อใด 

        ก.  ระบบอวัยวะ   

        ข.  อว ัยวะ  

        ค.  เนือเยือ  

        ง.  เซลล ์
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

                           ชดการเรียนร้ที ุ ู 1  ลักษณะและรปร่างของเซลล์สิงมีชีวิต  ู  

 

 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      11     

2      12     

3      13     

4      14     

5      15     

6      16     

7      17     

8      18     

9      19     

10      20     

       

คะแนนทีทําได้  

พัฒนาขึนร้อยละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนจะบอก

ความก้าวหน้า

ทางการเรียนนะคะ 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

                                                เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

                         ชดการเรียนร้ที ุ ู 1  ลักษณะและรปร่างของเซลล์สิงมีชีวิู ต 
 

 

 

 1.   ก       11.     ก 

         2.       ก      12.     ง 

   3.       ค      13.     ง 

   4.       ข      14.     ง 

   5.       ก      15.     ง 

   6.       ง      16.     ง 

        7.       ข      17.     ก 

        8.       ง      18.     ข 

  9.       ข      19.     ก 

                      10.       ง       20.     ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความซือสัตย์

ในการตรวจ

คําตอบนะคะ

เด็กด ี
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                                               เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

                       ชดการเรียนร้ที ุ ู 1  ลักษณะและรปร่างของเซลล์สิงมีชีวิตู  
 

 

 

 

 

 1.   ง       11.     ง 

   2.       ง      12.     ก 

   3.       ข      13.     ก 

   4.       ค       14.     ก 

   5.       ง      15.     ก 

   6.       ข         16.     ข 

        7.       ค      17.     ก 

        8.       ก        18.     ค 

   9.       ง      19.     ง 

                       10.       ง       20.     ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความซือสัตย์

แล้วต้องขยัน

หมันเรียนรู้

ด้วยนะคะ 
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ชุดที 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์สิงมีชีวิต ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 1  

                                                      กิจกรรมเสนอแนะ 

   

  

 

*** ให้นักเรียนศึกษาสิงมีชีวิตเล็ก  ๆในแหล่งนําใกล้ ๆ บ้าน *** 

 จดประสงค์ุ  

- เพือศึกษาชนิด และจํานวน สิงมีชีวิตเซลล์เดียวในนํา และสิงมีชีวิตหลายเซลล์ในแหล่

นํา 

อปกรณ์ุ  

- กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง /  แว่นขยาย 

- สไลด์หลุม หลอดหยด 

- สมุดบันทึก / ดินสอ 

- แหล่งสืบค้นข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในนํา มีสิงมีชีวิตเยอะแยะ 

จริงหรือครับ  คุณลุง 

ก็ลองนํามาส่องดูด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ดูซิ แล้วอย่าลืม 

  วาดภาพ หรือบันทึกภาพไว้ด้วย

นะ จะได้หาได้ว่าทีมองเห็นคือ

อะไร 
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