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บัตรค าส่ังที ่ 1 
เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 

 
 
ค าช้ีแจงใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติัตามหวัขอ้ต่อไปน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและท ากิจกรรม
กลุ่มดว้ยความสามคัคี 
 

 1.  เลือกประธานและรองประธานกลุ่มเพื่อเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมและเลขานุการ
กลุ่มเพื่อบนัทึกขอ้มูลจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
 2.  ศึกษาบตัรเน้ือหาท่ี  1เร่ือง โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ 
 3.  ท ากิจกรรมตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
   3.1  บตัรกิจกรรมท่ี1.1  สร้างแบบจ าลองเซลล ์ เร่ือง  โครงสร้างของเซลลพ์ืชและ  
เซลลส์ัตว ์
  3.2  บตัร กิจกรรมท่ี 1.2  ปริศนาค าตอบ  เร่ือง  โครงสร้างของเซลล์ 

  3.3  บตัร กิจกรรมท่ี 1.3 เกมจบัคู่  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 4.  น าเสนอผลการท ากิจกรรมท่ี  1.1สร้างแบบจ าลองเซลล ์ เร่ือง  โครงสร้างของ  
เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
 5.  นกัเรียนตรวจค าตอบจากบตัรเฉลยกิจกรรมท่ี  1.2  และ  1.3   
 6.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย และสรุปความรู้ท่ีได ้จากบตัรเน้ือหาท่ี  1 เร่ือง  โครงสร้าง
และหนา้ท่ีของเซลล ์และจากการท ากิจกรรมท่ี  1.1,  1.2  และ  1.3  
 7.  ตอบค าถามลงในบตัรค าถามท่ี 1  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์โดยใหท้ าเป็น
รายบุคคลแต่สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนสามารถช่วยกนัหาค าตอบได ้
 8.  ประธานกลุ่มรวบรวมกระดาษค าตอบ แลว้น าไปแลกเปล่ียนกบักลุ่มอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียน
กนัตรวจ เป็นวงเรียงตามหมายเลขกลุ่ม ดงัน้ี 
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 9.  สมาชิกทุกคนช่วยกนัตรวจค าตอบของกลุ่มท่ีแลกเปล่ียนกนัตรวจและใหป้ระธาน 
กลุ่มรวบรวมส่งครูพร้อมกบัเก็บเอกสารใหเ้รียบร้อย  

10.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองโครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์เป็นรายบุคคล 
จ านวน 10 ขอ้ใชเ้วลา 10 นาที 

 11.ตรวจค าตอบของแบบทดสอบหลงัเรียนและสรุปผลคะแนนท่ีไดล้งในกระดาษค าตอบ
เพื่อทราบผลการเรียน 
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บัตรเนือ้หาที ่ 1 
เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 

 
 
 ส่ิงมีชีวติทั้งท่ีเป็นพืชและสัตวทุ์กชนิดประกอบดว้ยหน่วยขนาดเล็ก  ท่ีเรียกวา่  
“เซลล์” ( Cell )  ซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมกระบวนการท่ีส าคญัต่าง ๆ      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1-1 แสดงโครงสร้างของเซลลพ์ืช 
 ท่ีมา: ฤทธ์ิ  วฒันชยัยิง่เจริญ.  2551.  หนา้  3 

 

1.  เยือ่หุม้เซลล ์
2.  นิวเคลียส 
3.  ไซโทพลาซึม 
4.  ไรโบโซม 
5.  เอนโดพลาสมิก- 
เรติคิวลมั 
6.  กอลจิแอปพาราตสั 
     (กอลจิคอมเพลกซ์) 
7.  ไมโทคอนเดรีย 
8.  แวคิวโอล 
9.  ไลโซโซม 
10. เซนทริโอล 
11. คลอโรพลาสต ์
12. ผนงัเซลล ์

 

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่โครงสร้างท่ี
พบภายในเซลลน์ั้นมีอะไรบา้ง? 
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ภาพท่ี 1-2  แสดงโครงสร้างของเซลลส์ัตว ์
 

 
 
เซลล์มีโครงสร้างพืน้ฐานแบ่งได้เป็น  3  ส่วนใหญ่  คือ   
 
 
 1.  ส่วนท่ีห่อหุม้เซลล ์ ท าหนา้ท่ีห่อหุม้องคป์ระกอบภายในเซลลค์งรูปอยูไ่ด ้ 
ประกอบดว้ย เยือ่หุม้เซลล ์( Cell  membrane )  และผนงัเซลล ์( Cell  wall ) 
 2.  นิวเคลียส(Nucleus )อยูใ่นไซโทพลาซึม รูปร่างค่อนขา้งกลม  ควบคุมการถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพอ่แม่ไปสู่รุ่นลูกหลานควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล ์ 
 3.  ไซโทพลาซึม (Cytoplasm )    เป็นส่วนท่ีอยูภ่ายในเซลลท์ั้งหมดยกเวน้นิวเคลียส  
มีลกัษณะเป็นของเหลวซ่ึงมีโครงสร้างเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา่ ออร์แกเนลลก์ระจายอยูท่ ัว่ไป   

ท่ีมา: ฤทธ์ิ  วฒันชยัยิง่เจริญ.  2551.  หนา้  3 
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1. ส่วนทีห่่อหุ้มเซลล์ท าหนา้ท่ีห่อหุม้องคป์ระกอบภายในเซลลค์งรูปอยูไ่ด ้ ประกอบดว้ย  
 เยือ่หุม้เซลล ์(Cell  membrane)  และผนงัเซลล ์(Cell  wall) 
 1.1  เยือ่หุม้เซลล(์Cell  membrane)  พบในเซลลส่ิ์งมีชีวิตทุกชนิดควบคุมการผา่นเขา้ออก
ของสารเพราะมีสมบติัเป็นเยือ่เลอืกผ่าน(Semipermeable membrane)  ประกอบดว้ยไขมนัและ
โปรตีนอยูร่วมกนัเป็น Fluid mosaic modelคือโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดเรียงกนัเป็น2  ชั้น 
หนัดา้นมีขั้วซ่ึงชอบรวมตวักบัน ้า(Hydrophilic)ออกดา้นนอก และหนัดา้นไม่มีขั้วซ่ึงไม่ชอบรวมกบั
น ้า(Hydrophobic) เขา้ขา้งใน ส่วนโปรตีนมีลกัษณะเป็นกอ้น (Globular)ฝังหรือลอยอยูใ่น 
ชั้นไขมนัและอาจพบคาร์โบไฮเดรตเกาะท่ีผวิโปรตีนดว้ยก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ภาพท่ี 1-3  แสดงโครงสร้างของเยือ่หุม้เซลล ์
   ท่ีมา : http://school.obec.go.th/huyhinpit/student/Anoto1/P3.html 

  
 1.2  ผนงัเซลล ์(Cell wall)พบในเซลลพ์ืช รา ยสีต ์ไม่พบในเซลลส์ัตว ์

สร้างความแขง็แรงท าใหเ้ซลลค์งรูปร่างอยูไ่ดย้อมให้ 
โมเลกุลของสารเกือบทุกชนิดผา่นเขา้ออกไดอ้ยา่งอิสระ 
ประกอบดว้ยเซลลูโลสเรียงกนัเป็นมดั ๆ เรียกวา่  
ไมโครไฟบริล(Microfibril) โดยมีสารเพกทิน (Pectin)  
เป็นตวัเช่ือม 
 
     ภาพท่ี 1 – 4แสดงโครงสร้างเซลลูโลสของผนงัเซลล ์ 

ท่ีมา: ประดิษฐเ์หล่าเนตร์และคณะ.  2551.  หนา้  8 
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2.  นิวเคลยีส (Nucleus)อยูใ่นไซโทพลาซึม รูปร่างค่อนขา้งกลม  ควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรมจากพอ่แม่ไปสู่รุ่นลูกหลานควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล ์มีเยือ่หุม้นิวเคลียส 
(Nucleusmembrane) ภายในนิวเคลียสมีสารพนัธุกรรมท่ีเรียกวา่ ดีเอน็เอ ( DNA) 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 -5 แสดงนิวเคลียสของเซลล์ 
ท่ีมา: สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2551.  หนา้  79 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.  ไซโทพลาซึม  (Cytoplasm )เป็นส่วนท่ีอยูภ่ายในเซลลท์ั้งหมดยกเวน้นิวเคลียส มีลกัษณะเป็น
ของเหลวซ่ึงมีโครงสร้างเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา่ ออร์แกเนลลก์ระจายอยูท่ ัว่ไป โดยจะท าหนา้ท่ีแตกต่างกนั
ไป 
 
 
 
 
 

เพือ่น ๆ รู้หรือไม่ 

เซลลส่ิ์งมีชีวติส่วนใหญ่ เช่น เซลลพ์ืช เซลล์
สัตวจ์ะมีเยือ่หุม้นิวเคลียส  เรียกวา่  เซลลย์คูาริโอต                 
( Eukaryotic  cell) ส่วนเซลลท่ี์ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส 
แต่สารพนัธุกรรมกระจายอยูท่ ัว่ไปในไซโทพลาซึม 
เรียกเซลลล์กัษณะน้ีวา่ เซลลโ์พรคาริโอต  
( Prokaryotic  cell ) เช่น แบคทีเรีย และ 
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 
 

เพื่อน ๆ ศึกษาลกัษณะและหนา้ท่ีของออร์แกเนลล์
ต่าง ๆ  ของเซลล ์ จากเน้ือหาต่อไป 

เยือ่หุม้นิวเคลียส 
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ตารางที ่ 1- 1   แสดงลกัษณะ และหน้าทีข่องออร์แกเนลล์ต่าง ๆ  ในเซลล์  
 

ออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ลกัษณะ หน้าที ่

1.ไรโบโซม(Ribosome) 
 
 
 

มีลกัษณะเป็นกอ้นกลมไม่มี
เยือ่หุม้กระจายอยูใ่น 
ไซโทพลาซึมและเกาะท่ีผวิ
ของร่างแหเอนโดพลาซึม 

ท าหนา้ท่ีสังเคราะห์โปรตีน 
 

2.กอลจิแอปพาราตสัหรือ 
กอลจิบอดีหรือกอลจิคอมเพลกซ์ 
(Golgi complex) 
 
 
 
 

เป็นถุงเยือ่แบนยาวซอ้นกนั
เป็นชั้น 

บรรจุโปรตีนท่ีไดม้าจาก 
การสังเคราะห์ เช่น  เอนไซม์ 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 

3.ร่างแหเอนโดพลาสซึม 
(Endoplasmic Reticulum) 
 
 
 
 

เป็นถุงเยือ่บาง ๆ  2  ชั้น คลา้ย
หลอดเล็ก ๆ แบนพบัทบัไปมา
คลา้ยห่างแห  มี 2  ชนิด คือ
ชนิดผวิเรียบ(SER) และชนิด
ผวิหยาบ(RER) 

ชนิดผวิเรียบ สังเคราะห์ไขมนั
ประเภทสเตอรอยด ์และ
คาร์โบไฮเดรต ชนิดผวิหยาบ 
สร้างและล าเลียงโปรตีน 

4.ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) 
 
 
 

เป็นถุงแท่งยาวรี มีเน้ือเยือ่  
2 ชั้น ชั้นนอกเรียบ  ชั้นใน 
ขดไปมา 

แหล่งผลิตและสะสมสารเคมีท่ีมี
พลงังานสูงใหแ้ก่เซลล ์

5. แวคิวโอล(Vacuole) 
 
 
 

เป็นถุงท่ีมีเยือ่หุม้ชั้นเดียว  
ภายในบรรจุของเหลว  
มีความยดืหยุน่สูง 

สะสมอาหาร  น ้า หรือของเสีย 
เพื่อรักษาดุลยภาพของเซลล ์
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ตารางที ่1-1 ( ต่อ ) 
 

ออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ลกัษณะ หน้าที่ 

6.ไลโซโซม( Lysosome) 
 
 

 

มีลกัษณะเป็นถุงเล็ก ๆ 
 มีเยือ่หุม้ชั้นเดียว 

บรรจุเอนไซมท่ี์มีสมบติัใน 
การยอ่ยสารต่าง ๆในเซลล ์เช่น 
โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  
ในเมด็เลือดขาว ท าหนา้ท่ียอ่ย 
เช้ือโรคและยอ่ยตวัเอง 
เม่ือเซลลต์าย 

7. เซนทริโอต(Centriole) มีลกัษณะคลา้ยท่อ
ทรงกระบอก  2  อนั ตั้งฉาก
กนัแต่ละอนัประกอบดว้ย
หลอดเล็ก ๆ เรียกวา่  
ไมโครทิวบูล (Microtubule) 

ช่วยดึงและจดัโครโมโซม 
ในระยะเซลลแ์บ่งตวั 

8. คลอโรพลาสต(์Chloroplast) 
 

เป็นถุงท่ีมีเยือ่ผนงั  2  ชั้น   
ผนงัชั้นในพบัขดไปมา 
ซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ   
มีคลอโรฟิลลซ่ึ์งมีสีเขียว 
บรรจุอยู ่

แหล่งสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช  
สาหร่าย และส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว
บางชนิด 

 

ท่ีมารูปทั้งหมด:ประดิษฐ ์ เหล่าเนตร์และคณะ,  2551.  หนา้  9 – 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือเขา้ใจในเน้ือหาแลว้เร่ิมท ากิจกรรมไดเ้ลย 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

10 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

 
บัตรกจิกรรมที ่ 1.1  สร้างแบบจ าลองเซลล์ 
เร่ือง  โครงสร้างของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 

 
 

 
จุดประสงค์ของกจิกรรม 
 

1. เพื่อสร้างแบบจ าลองโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลลส์ัตว ์
2. อธิบายโครงสร้างของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้

 
ส่ือ/วสัดุ/อุปกรณ์ 
 

1.  ดินน ้ามนั 
2. กระดาษแขง็หรือแผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 
3. ไมจ้ิ้มฟัน 
4. กระดาษสี 
5. กาว 
6. กรรไกร 
7. บตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ 

 
วธีิท ากจิกรรม 
 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆละ 5 – 6  คนแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียน 
เก่งปานกลางอ่อนคละกนั 

2.  นกัเรียนศึกษาภาพเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวจ์ากบตัรเน้ือหาท่ี  1  เร่ือง  โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของเซลล์ 
 3.  นกัเรียนออกแบบและวางแผนการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว์
ดว้ยดินน ้ามนั 
 4.  นกัเรียนสร้างแบบจ าลองพร้อมติดป้ายส่วนประกอบโครงสร้างเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว์  
 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

11 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

 
บัตรค าถามที ่ 1 

เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 
 
ค าช้ีแจงนกัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. โครงสร้างพื้นฐานของเซลลป์ระกอบดว้ยส่วนส าคญัก่ีส่วน  อะไรบา้ง 

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

2. นกัเรียนศึกษาภาพเซลลส์ัตวแ์ละเซลลพ์ืช แลว้ ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบโครงสร้างระหวา่ง 
เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวด์งัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

โครงสร้างและออร์แกเนลล์ทีพ่บ เซลล์พชื เซลล์สัตว์ 
1.  ผนงัเซลล ์   
2.  เยือ่หุม้เซลล ์   
3.นิวเคลียส   
4.ไรโบโซม   
5.เอนโดพลาสมิกเรติคิวลมั   
6.กอลจิคอมเพลกซ์   
7.ไมโทคอนเดรีย   
8.แวคิวโอล   
9.เซนทริโอล   
10.คลอโรพลาสต ์   
11.ไซโทพลาซึม   
12.ไลโซโซม   



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

 
3. เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร  และมีองคป์ระกอบใดแตกต่างกนับา้ง 

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

4. นกัเรียนรู้จกัส่ิงมีชีวติจ าพวกโพรคาริโอตและยคูาริโอตหรือไม่ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร   
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติไดแ้ก่ส่ิงมีชีวติใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………. 
5. ออร์แกเนลลใ์ดของเซลลเ์ปรียบเหมือนโรงผลิตพลงังานสูงใหแ้ก่เซลล์ 

………………………………………………………………………………………………… 
6. เยือ่หุม้เซลล ์ (Cell  membrane) มีสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่น  มีความส าคญัอยา่งไรต่อเซลล ์

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

7. ผนงัเซลล ์( Cell  wall ) พบในส่ิงมีชีวติใดบา้ง  เป็นสารประกอบประเภทใด   และมี
ความส าคญัอยา่งไรแก่เซลล์ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

8.  นิวเคลียส ( Nucleus) ของเซลล ์มีความส าคญัอยา่งไรต่อเซลล์ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

13 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

บัตรเฉลยค าถามที ่ 1 
เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 

 
ค าช้ีแจงนกัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

1. โครงสร้างพื้นฐานของเซลลป์ระกอบดว้ยส่วนส าคญัก่ีส่วน  อะไรบา้ง 
แนวค าตอบโครงสร้างพื้นฐานของเซลลป์ระกอบ   3   ส่วน   ไดแ้ก่  ส่วนท่ีห่อหุม้เซลล ์ 

นิวเคลียส  และไซโทพลาซึม 
 

2. นกัเรียนศึกษาภาพเซลลส์ัตวแ์ละเซลลพ์ืช แลว้ ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบโครงสร้างระหวา่ง
เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวด์งัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างและออร์แกเนลลท่ี์พบ เซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์
1. ผนงัเซลล ์ มี ไม่มี 
2. เยือ่หุม้เซลล ์ มี มี 
3.นิวเคลียส มี มี 
4.ไรโบโซม มี มี 
5.เอนโดพลาสมิกเรติคิวลมั มี มี 
6.กอลจิคอมเพลกซ์ มี มี 
7.ไมโทคอนเดรีย มี มี 
8.แวคิวโอล มี มี 
9.เซนทริโอล ไม่มี มี 
10.คลอโรพลาสต ์ มี ไม่มี 
11.ไซโทพลาซึม มี มี 
12.ไลโซโซม มี มี 
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14 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

3. เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์มีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งไร  และมีองคป์ระกอบใดแตกต่างกนับา้ง  
แนวค าตอบรูปร่างของเซลลพ์ืชมีลกัษณะรูปร่างท่ีแน่นอน  เป็นเหล่ียม เน่ืองจากมีผนงัเซลล์

เป็นโครงสร้างชั้นนอกท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัและใหค้วามแขง็แรงแก่เซลลพ์ืช   ส่วนเซลลส์ัตว ์ไม่มี
ผนงัเซลล ์เซลลจึ์งมีรูปร่างไม่แน่นอน  โดยมีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนัไป  องคป์ระกอบท่ีพบใน
เซลลพ์ืชแต่ไม่พบในเซลลส์ัตว ์ ไดแ้ก่  ผนงัเซลล ์ และคลอโรพลาสต ์ และองคป์ระกอบท่ีพบใน
เซลลส์ัตวไ์ม่พบในเซลลพ์ืช  ไดแ้ก่  เซนทริโอล 

4. นกัเรียนรู้จกัส่ิงมีชีวติจ าพวกโพรคาริโอตและยคูาริโอตหรือไม่ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร   
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติไดแ้ก่ส่ิงมีชีวติใดบา้ง 

แนวค าตอบเซลลย์คูาริโอต  ( Eukaryotic  cell)เป็นเซลลท่ี์มีเยือ่หุม้นิวเคลียส เช่น 
 เซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์ส่วนเซลลท่ี์ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส แต่สารพนัธุกรรมกระจายอยูท่ ัว่ไปใน 
ไซโทพลาซึม เรียกเซลลล์กัษณะน้ีวา่ เซลลโ์พรคาริโอต ( Prokaryotic  cell ) 
 เช่น  แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 

5. ออร์แกเนลลใ์ดของเซลลเ์ปรียบเหมือนโรงผลิตพลงังานสูงใหแ้ก่เซลล์ 
แนวค าตอบไมโทคอนเดรีย ( Mitochondria) 

6. เยือ่หุม้เซลล ์ (Cell  membrane) มีสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่น  มีความส าคญัอยา่งไรต่อเซลล ์
แนวค าตอบเยือ่หุม้เซลล ์ประกอบดว้ยสารจ าพวกลิพิดและโปรตีน  เป็นเยือ่บาง ๆ  ท่ีท าให้

เกิดการล าเลียงสารผา่นเขา้และออกจากเยือ่หุม้เซลลแ์ละนอกจากน้ีส่วนประกอบของลิพิดซ่ึงเหลว
สามารถหลุดขาดออกจากกนัและเช่ือมต่อกนัได ้ จึงเกิดการล าเลียงสารขนาดใหญ่เขา้และออกจาก
เซลล ์รวมทั้งการยอ่ยอาหารและส่ิงแปลกปลอมในเซลลด์ว้ย 

7. ผนงัเซลล ์( Cell  wall ) พบในส่ิงมีชีวติใดบา้ง  เป็นสารประกอบประเภทใด   และมี
ความส าคญัอยา่งไรแก่เซลล์ 

แนวค าตอบผนงัเซลลพ์บในเซลลพ์ืช  รา  ยสีต ์และแบคทีเรียบางชนิด  ไม่พบใน 
เซลลส์ัตว ์ เป็นสารประกอบจ าพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่  เช่น  เซลลูโลส  พบในเซลลพ์ืช
ทุกชนิด  มีความส าคญั โดยท าหนา้ท่ีป้องกนัและใหค้วามแขง็แรงแก่เซลล์ 
       8.  นิวเคลียส ( Nucleus) ของเซลล ์มีความส าคญัอยา่งไรต่อเซลล์ 

แนวค าตอบนิวเคลียสมีความส าคญัต่อเซลล ์ เน่ืองจากเป็นท่ีอยูข่องสารพนัธุกรรม จึงมี
หนา้ท่ีควบคุมการท างานต่าง ๆ ของเซลลโ์ดยท างานร่วมกบัไซโทพลาซึม 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

15 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

แบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง  โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ 

ค าช้ีแจงแบบทดสอบน้ีมีจ านวน  10  ขอ้ (10  คะแนน)ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบเป็น  
เวลา  10  นาที ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X)  
ลงในกระดาษค าตอบ 

**************************************************
1.ขอ้ความใด   ถกูต้อง   เก่ียวกบัเซลล์ 
 ก.เซลลข์องสัตวบ์างชนิดไม่มีออร์แกเนลล์ 
 ข. เซลลข์องส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งมีเยือ่หุม้นิวเคลียส 
 ค. เซลลข์องพืชบางชนิดสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
 ง.เซลลข์องส่ิงมีชีวติทุกชนิดประกอบดว้ยส่วนประกอบ ท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ  กนั 
2.ขอ้ความใด ไม่ถกูต้อง เก่ียวกบัเซลล ์
 ก.   เซลลข์องส่ิงมีชีวติจะมีโครงสร้างบางอยา่งท่ีเหมือนและแตกต่างกนั 
 ข.เซลลข์องส่ิงมีชีวติจะมี ขนาด รูปร่างท่ีแตกต่างกนัไปตามหนา้ท่ีของเซลลน์ั้น ๆ 
 ค.เซลลทุ์กชนิดมีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ศึกษา 
 ง.ส่ิงมีชีวติจ าพวกไวรัสไม่จดัวา่เป็นเซลล ์เพราะไม่มีโครงสร้างบางอยา่งท่ีเหมือนเซลล์ 
3.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูต้องเก่ียวกบัออร์แกเนลล์ 

ก.   ส่วนประกอบท่ีมีรูปร่างต่างๆกนัภายในเซลล์ 
ข.   เซลลต์อ้งมีการควบคุมการท างานของออร์แกเนลลต่์างๆ 
ค.   ออร์แกเนลลแ์ต่ละออร์แกเนลลจ์ะท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ง.   ออร์แกเนลลข์องเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์โครงสร้างท่ีเหมือนกนัทุกประการ 

4.  “โครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเยือ่บางๆและเหนียวประกอบดว้ยสารประเภทโปรตีนแทรกอยูใ่นชั้น
ไขมนั”  ขอ้ความขา้งตน้กล่าวถึงส่วนประกอบของเซลลด์งัขอ้ใด 

ก.  ผนงัเซลล ์
ข.  ไรโบโซม 
ค.  เยือ่หุม้เซลล ์
ง.  ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดขรุขระ 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

5.ขอ้ความใดถกูต้อง 
ก.เยือ่หุม้นิวเคลียสจะมีรูกระจายอยูท่ ัว่ไป 
ข.ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งมีเยือ่หุม้นิวเคลียส 
ค.เยือ่หุม้นิวเคลียสยอมใหส้ารต่าง ๆผา่นเขา้-ออกจากเซลลย์ากมาก 
ง.เยือ่หุม้นิวเคลียสจะท าหนา้ท่ีควบคุมการขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์ 

6.  โครงสร้างในขอ้ใดท่ีเป็นแหล่งสร้างพลงังานใหแ้ก่เซลล์ 
ก.ไซโทพลาซึม 
ข.  ไมโทคอนเดรีย 
ค.  ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดเรียบ 
ง.  ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดขรุขระ 

7.  โครงสร้างของเซลลส่์วนใดท่ีมีสารจ าพวกเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบส าคญั 
ก.  ผนงัเซลล ์
ข.  นิวเคลียส 
ค.  เยือ่หุม้เซลล ์
ง.  ไซโทพลาซึม 

8. เราสามารถพบออร์แกเนลลต่์างๆของเซลลไ์ดท่ี้ส่วนใด 
ก.   แวคิวโอล   
ข.  ไรโบโซม 
ค.  ไซโทพลาซึม 
ง.   ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดเรียบ 

9.  ส่ิงใดท่ีท าใหโ้ครงสร้างพื้นฐานของเซลลพ์ืชและสัตวมี์ความแตกต่างกนั 
              ก. นิวคลีโอลสัและไรโบโซม 
              ข. ผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์
             ค. ร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดเรียบและไลโซโซม 
            ง.ผนงัเซลลแ์ละร่างแหเอนโดพลาซึมชนิดหยาบ 
10. โครงสร้างใดของเซลล ์ท่ีมีคุณสมบติั “Semipermeable membrane” 
            ก.ผนงัเซลล ์   
            ข.เยือ่หุม้เซลล์ 
            ค.นิวเคลียส    
             ง.ไรโบโซม 



 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ดลุยภาพของส่ิงมีชีวิต 
 

17 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1  โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

ขอ้  1    ตอบ ง 
 

ขอ้  2    ตอบ ค 
 

ขอ้  3    ตอบ ง 
 

ขอ้  4    ตอบ ค 
 

ขอ้  5    ตอบ ก 
 

ขอ้  6    ตอบ ข 
 

ขอ้  7    ตอบ ก 
 

ขอ้  8    ตอบ ค 
 

ขอ้  9    ตอบ ข 
 

ขอ้  10    ตอบ ข 
 
 
 
 
 
 
 
 


