
เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและการด ารงชีวิตของพืช

วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว21102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ชุดท่ี 1 เซลล์ของส่ิงมีชีวิต



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ก

ค ำน ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เร่ือง เซลล์ของสิ่งมชีีวิต จัดท าขึน้เพื่อใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส
วิชา ว21102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง หน่วยของสิง่มีชีวิตและการด ารงชีวิตของพืช โดยมกีารแบ่งชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 เร่ือง การแพร่และการออสโมซิส
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 3 เร่ือง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 4 เร่ือง การล าเลียงในพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 6 เร่ือง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 7 เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่ียวขอ้งกับพืช

ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เร่ือง เซลล์ของสิ่งมชีีวิต เปน็ชุดกิจกรรมที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 5E เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ ลงมือปฏบิัติ สรา้งองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการท างานกลุ่ม อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึน้ ผู้จัดท าหวงัเปน็อย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมชุดที่ 1 เร่ือง เซลล์ของสิง่มีชวีิต จะเปน็
ประโยชน์ตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การน าไปใชป้ระโยชน์ของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

เกรียงไกร ไชยภักษา



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต ข

สำรบัญ

เรื่อง หน้ำ

ค าน า ก

สารบัญ ข

สารบัญภาพ ง
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ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน 2

ผังขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4

ตัวชี้วัด 4

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 5

จุดประสงค์การเรียนรู้ 5

แบบทดสอบก่อนเรียน 6

ใบกิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนความรู้ 11

ค าชี้แจงใบกิจกรรมที่ 1.2 12

ใบความรู้ที่ 1.1 14

เกร็ดความรู้เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 21

ใบกิจกรรมที่ 1.2 23

ค าชี้แจงใบกิจกรรมที่ 1.3 27

ใบความรู้ที่ 1.2 30

ใบกิจกรรมที่ 1.3 36

ตอนที่ 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 37

ตอนที่ 2 หน้าที่ของโครงสร้างและออร์แกเนลล์ 38
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สำรบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้ำ

ตอนที่ 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างกันอย่างไร 39

แบบทดสอบหลังเรียน 41

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนความรู้ 46

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2 47

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.3 51

เฉลยตอนที่ 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 52

เฉลยตอนที่ 2 หน้าที่ของโครงสร้างและออร์แกเนลล์ 54

เฉลยตอนที่ 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่างกันอย่างไร 55

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 57

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 58
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สำรบัญภำพ

ภำพ หน้ำ

ภาพที่ 1.1    เซลล์สิ่งมีชีวิต 6

ภาพที่ 1.2 เซลล์สัตว์ 8

ภาพที่ 1.3 เซลล์พืช 9

ภาพที่ 1.4 อุปกรณ์ 11

ภาพที่ 1.5 สิ่งที่ต้องการศึกษา 11

ภาพที่ 1.6 แบคทีเรียรูปร่างกลม 14

ภาพที่ 1.7 แบคทีเรียรูปร่างแท่ง 14

ภาพที่ 1.8 แบคทีเรียรูปร่างเกลียว 14

ภาพที่ 1.9 พารามีเซียม 15

ภาพที่ 1.10 วอรต์ิเซลลา 15

ภาพที่ 1.11 อะมีบา 15

ภาพที่ 1.12 มอส 16

ภาพที่ 1.13 เฟิร์น 16

ภาพที่ 1.14 สนสองใบ 16

ภาพที่ 1.15 สาหร่ายสีเขียว 17

ภาพที่ 1.16 สาหร่ายสีน้ าตาล 17

ภาพที่ 1.17 สาหร่ายสีแดง 17

ภาพที่ 1.18 ฟองน้ าหินปูน 18

ภาพที่ 1.19 แมงกะพรุน 18

ภาพที่ 1.20 พลานาเรีย 18
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ภำพ หน้ำ

ภาพที่ 1.21 หอยมือเสือ 18

ภาพที่ 1.22 เพลี้ยแป้ง 18

ภาพที่ 1.23 แม่เพรียง 18

ภาพที่ 1.24 หมึกกระดอง 19

ภาพที่ 1.25 กั้งตั๊กแตน 19

ภาพที่ 1.26 ปลิงทะเล 19

ภาพที่ 1.27 ปลานกกระจอก 19

ภาพที่ 1.28  กระท่าง 19

ภาพที่ 1.29  งูกะปะ 19
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ภาพที่ 1.31    เห็ดทรัฟเฟิล 20

ภาพที่ 1.32    เห็ดเผาะ 20
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ภาพที่ 1.34    กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ  21

ภาพที่ 1.35 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน  22
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ภาพที่ 1.49 เซลล์ไข่คน 34

ภาพที่ 1.50 เซลล์อสุจิคน 34

ภาพที่ 1.51 เซลล์พาเรงคิมา 35
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ภาพที่ 1.57 เซลล์ประสาท 52

ภาพที่ 1.58    เซลล์ท่อล าเลียงพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  53
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ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 1

ค ำช้ีแจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับครู

ค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับครูผู้สอนนี้ใช้ประกอบกำรใช้ชุด
กิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ชุดที่ 1 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ 
ว21102 ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนแม่จริม อ ำเภอ แม่จริม จังหวัด น่ำน ก ำหนดให้เป็น
แนวทำงให้ครูผู้สอนควรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังนี้

1. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ชุดที่ 1 ใช้เวลำศึกษำทั้งหมด 2 ชั่วโมง

2. ศึกษำส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์อย่ำงละเอียด

3. ครูแนะน ำและชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ให้แก่นักเรียน

4. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ครบตำมแผนจัดกำรเรียนรู้เพื่อควำมต่อเนื่องของกิจกรรม

5. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตัิกิจกรรม และควบคุมกำรท ำ
กิจกรรมของนักเรียนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้อุปกรณ์ และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำกิจกรรม

6. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนใช้กำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5E โดยมี
ล ำดับขั้นดังนี้

6.1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)

6.2 ขั้นส ำรวจและค้นหำ (Exploration)

6.3 ขั้นอธิบำยและลงขอ้สรุป (Explanation)

6.4 ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)

6.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation)

7. หลังจำกนักเรียนท ำกิจกรรมครบแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและลงขอ้สรุป

8. ครูประเมินนักเรียนตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในแผนจัดกำรเรียนรู้



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 2

ค ำช้ีแจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียน

ค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนเพื่อศึกษำและลงมือ
กิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 เร่ืองเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ รหัสวิชำ 
ว21102 ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน ก ำหนดให้เป็น
แนวทำงให้นักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 

1. นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 เร่ืองเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตอย่ำงละเอียด 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน เลือกประธำนกลุ่ม กรรมกำรกลุ่ม และเลขำนุกำรกลุ่ม

3. นักเรียนท ำแบบทดสอบกอ่นเรียน ชุดที่ 1 เร่ือง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต จ ำนวน 10 ข้อ 
พร้อมทั้งตรวจค ำตอบและบันทึกคะแนน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำผลกำรเรียนรู้ และจุดประสงค์กำรเรียนรู้

5. นักเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม ตำมใบงำน ใบควำมรู้ ตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำอย่ำง
ใกล้ชิด

6. ท ำแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมทั้งตรวจค ำตอบ และบันทึกคะแนน

7. เปรียบเทียบควำมก้ำวหนำ้ของตนเอง

8. หำกไม่ผ่ำนเกณฑใ์ห้กลับไปศึกษำชุดกจิกรรมใหม่อีกครั้ง



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 3

ผังขัน้ตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรบันักเรียน

อ่ำนค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ท ำแบบทดสอบก่อนเรยีน

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตรแ์ละท ำกิจกรรมระหว่ำงเรยีน
ตำมชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์

ท ำแบบทดสอบหลังเรยีน
เรียน

กำรประเมินผล

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ผ่ำนเกณฑ์

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรยีนรู้
วิทยำศำสตรชุ์ดต่อไป
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้

สำระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต

มำตรฐำน ว 1.1 เข้ำใจหน่วยพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ควำมสัมพันธ์ของโครงสร้ำง และ
หน้ำที่ของระบบต่ำงๆของสิ่งมีชีวิตที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน มีกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ สื่อสำรสิ่ง
ที่เรียนรู้ น ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

สำระท่ี 8 ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำ
ควำมรู้ กำรแก้ปัญหำ รู้ว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน 
สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ ภำยใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลำนั้นๆ เข้ำใจว่ำ 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์

ตัวช้ีวัด

ว 1.1 ม.1/1 สังเกต และอธิบำยรูปร่ำงลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์

ว 1.1 ม.1/2 สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ว 1.1 ม.1/3 ทดลองและอธิบำยหนำ้ที่ของส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ว 8.1 ม.1/8 บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรส ำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้ำเพิ่มเติมจำก
แหล่งควำมรู้ต่ำงๆให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้
ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม
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สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง

1. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ เช่น เซลล์พืช และเซลล์
สัตว์มีรูปร่ำง ลักษณะแตกต่ำงกัน

2. นิวเคลียส ไซโทพลำสซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนประกอบส ำคัญของเซลล์ที่เหมือนกัน
ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์

3. ผนังเซลล์ และคลอโรพลำสต์ เป็นส่วนประกอบที่พบได้ในเซลล์พืช

4. นิวเคลียส ไซโทพลำสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ แวคิวโอล เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์สัตว์ 
มีหน้ำที่แตกต่ำงกัน

5. นิวเคลียส ไซโทพลำสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ แวคิวโอล ผนังเซลล์ และคลอโรพลำสต์ เป็น
ส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์พืช มีหน้ำที่แตกต่ำงกัน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ด้ำนควำมรู้ (Knowledge)

1. สังเกตและอธิบำยรูปร่ำงของสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ได้

2. สังเกต เปรียบเทียบส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตวไ์ด้

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (Process)

1. ทดลอง สืบค้น หน้ำที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

1. มีพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน

2. ให้ควำมร่วมมือมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับนกัเรียนคนอ่ืนได้
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เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

1. แบบทดสอบเปน็แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จ ำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) 
ใช้เวลำในกำรท ำ 10 นำที

2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว แล้วเขียน
เครื่องหมำย × ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.  หน่วยเล็กๆที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต คือข้อใด

ก.  เซลล์

ข.  นิวเคลียส

ค.  ไซโทพลำซึม

ง.  เซลล์เมมเบรน

2.  องค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดพบในเซลล์พืชเท่ำนัน้

ก.  แวคิวโอล

ข.  ไรโบโซม

ค.  ผนังเซลล์

ง.  กอลจิบอดี

3.  ข้อใดกล่ำวถึงภำพดังกล่ำวได้ถูกต้อง

ก. เป็นภำพของสิ่งมีชวีิตเซลล์เดียว

ข. เป็นภำพของสิ่งมีชวีิตหลำยเซลล์

ค. เป็นเซลล์ของต้นอ่อนของพืช

ง. มีเซลล์ชนิดเดียวกันหลำยเซลล์มำรวมกันเพื่อท ำหนำ้ที่เดียวกัน

ภาพ 1.1 เซลล์สิ่งมีชีวิต
ที่มา : 
http://101science.com/images/
parameciumdrop9_300.jpg
(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ค ำช้ีแจง
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4.  เมื่อศึกษำเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ำเซลล์ A, B, C และ D มีโครงสร้ำงดังตำรำง

ก ำหนดให้  √  = มีโครงสร้ำง, × = ไม่มีโครงสร้ำง

ข้อใดกล่ำวถูกต้อง

ก.  ทั้ง A และ B เป็นเซลล์พืช

ข.  ทั้ง A และ D เป็นเซลล์พืช

ค.  B เป็นเซลล์พืช ส่วน C เป็นเซลล์สัตว์

ง.  C เป็นเซลล์พืช ส่วน D เป็นเซลล์สัตว์

5.  เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อน ำไปแช่ในน้ ำกลั่น เซลล์ใดจะแตกง่ำยกว่ำกัน

ก.  เซลล์พืช เพรำะมีผนังเซลล์

ข.  เซลล์สัตว์ เพรำะไม่มีผนังเซลล์

ค.  เซลล์สัตว์ เพรำะไม่มีคลอโรพลำสต์

ง.  เซลล์พืช เพรำะภำยในเซลล์มีปริมำณน้ ำมำกอยู่แล้ว  

6. ส่วนใดของเซลล์ท ำหน้ำที่สร้ำงอำหำรให้แก่พืช

ก.  นิวเคลียส

ข.  เยื่อหุ้มเซลล์

ค.  คลอโรพลำสต์

ง.  ผนังเซลล์

เซลล์
โครงสร้าง

นิวเคลียส คลอโรพลำสต์ ผนังเซลล์

A √ √ √

B √ √ ×

C √ × ×

D × × √
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7. หน้ำที่ของนิวเคลียสคือข้อใด

ก.  ควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออกของสำร

ข.  ให้ควำมแข็งแรงแก่เซลล์

ค.  สร้ำงอำหำรให้เซลล์

ง.  ควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรม

8. จำกภำพที่ก ำหนดให้ โครงสร้ำงหมำยเลขใดที่ภำยในบรรจุโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA)

ก. 1

ข. 5

ค. 10

ง. 12

9. องค์ประกอบส ำคัญที่ช่วยให้เซลล์ด ำรงสภำพควำมมีชีวิตอยูไ่ด้ คือ

ก. นิวเคลียส

ข. ไมโทคอนเดรีย

ค. ไลโซโซม

ง. แวคิวโอล

ภาพที่ 1.2 เซลล์สัตว์
ที่มา : https://www.78stepshealth.us/medical-
terminology/images/3431_44_48-labeling-
exercise-animal-cell.jpg, 
(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)
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10. จำกภำพที่ก ำหนดให้ โครงสร้ำงหมำยเลขใดท ำหน้ำที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง

ภาพที่ 1.3 เซลล์พืช
ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/29/52/96/295296213aab03f892c4711233938917.png

(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)

ก. 7

ข. 1

ค. 6

ง. 3

13.
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เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ชื่อ……………………………………………………………….. ชั้น……………… เลขที่……………. กลุ่มที่……………..

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน

คะแนนที่ได้
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนควำมรู้

จงจับคู่ภาพอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมส าหรับการดูสิ่งที่ต้องการศึกษาต่อไปนี้

อุปกรณ์ ภำพส่ิงท่ีต้องกำรศึกษำ

A.

B.

C.

D.

……….ก.

……….ข.

……….ค.

……….ง.

ภาพที่ 1.4 อุปกรณ์
ที่มาภาพ ก.: 
https://www.telescopes.net.nz/ic/2854443173/Saxon%20705AZ3.2.
1.jpg
ที่มาภาพ ข.: 
http://outdoorvision.info/wpcontent/uploads/2016/11/Nikon-
Prostaff-3S.jpg
ที่มาภาพ ค.: 
http://lghttp.33652.nexcesscdn.net/80F3FE/amscope/media/catalo
g/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d2
7136e95/c/o/compound-microscope-b490-01_8.jpg
ที่มาภาพ ง.: 
https://i.warbycdn.com/-/l/women-percey-eyeglasses-striped-
sassafras-angle-423-d31bb40c.jpg?quality=80

ภาพที่ 1.5 สิ่งที่ต้องกำรศึกษำ
ที่มาภาพ A.: 
https://amedia.britannica.com/700x450/26/181126-049-9ECAFDAC.jpg
ที่มาภาพ B.:
https://img00.deviantart.net/6b03/i/2002/33/4/d/open_book.jpg
ที่มาภาพ C.: 
https://boygeniusreport.files.wordpress.com/2017/10/screen-shot-
2017-10-04-at-3-45-24-pm.png
ที่มาภาพ D.: 
https://f.ptcdn.info/007/053/000/oukcz31d8sSgNzwgP4l-o.jpg

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)

ค ำช้ีแจง
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ค ำช้ีแจงใบกิจกรรมท่ี 1.2

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

วัสดุอุปกรณ์

วิธีด ำเนินกิจกรรม

1. สังเกตและอธิบำยรูปร่ำงของสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ได้

2. มีพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน

3. ให้ควำมร่วมมือมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับนกัเรียนคนอ่ืนได้

1. ใบควำมรู้ที่ 1.1

2. ใบกิจกรรมที่ 1.2

ขัน้สร้ำงควำมสนใจ (Engagement)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย โดยครูตั้งค ำถำมถึงสิ่งมีชีวิตบนโลกนีท้ี่นกัเรียนรู้จัก โดยให้
นักเรียนแต่ละคนเตรียมชื่อสิ่งมีชีวติไวใ้นใจคนละ 2 ชนิด และครูท ำกำรสุ่มถำมนักเรียนภำยใน
ห้อง

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยในหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 จำกรำยชื่อสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเสนอขึ้น นักเรียนสำมำรถแบ่งสิ่งมีชีวิตได้เปน็กี่กลุ่ม

2.2 สิ่งมีชีวิตสำมำรถด ำรงชีวิตได้ต้องมีคุณสมบตัิอย่ำงไรบ้ำง

2.3 สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ประกอบกันหลำยๆเซลล์กับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเหมือนหรือต่ำงกัน 
อย่ำงไร
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ขัน้ส ำรวจและค้นหำ (Exploration)

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คน เลือกประธำนกลุ่ม กรรมกำรกลุ่ม และเลขำนุกำรกลุม่

2. นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรูท้ี่ 1.1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ 
รวมถึงศึกษำเกร็ดควำมรู้เรื่องกล้องจุลทรรศน์

3. นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติตำมใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิต
หลำยเซลล์

ขัน้อธิบำยและลงขอ้สรุป (Explanation)

1. ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอผลกำรปฏิบัติตำมใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง สิ่งมีชีวิต
เซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและสรุปร่วมกันถึงภำพแต่ละภำพว่ำ เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวหรือสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ ตลอดจนอธิบำยถึงลักษณะของแต่ละภำพว่ำมีลักษณะเป็นเช่นใด และ
แตกต่ำงกันอย่ำงไร

ขัน้ขยำยควำมรู้ (Elaboration)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถงึลักษณะเดน่ คุณสมบัติต่ำงๆของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิต
หลำยเซลล์

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถงึ บทบำท ควำมส ำคัญของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลำย
เซลล์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ขัน้ประเมินผล (Evaluation)

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำกจิกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1.2 

2. สังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม ขณะท ำกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1.2

3. ประเมินผลกำรน ำเสนองำนหน้ำช้ันเรียน

4. ประเมินพฤติกรรมนักเรยีนด้ำนกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(มีพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน ควำมร่วมมือมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรมรว่มกับนักเรียนคนอื่นได้)

ค ำช้ีแจงใบกิจกรรมท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

สิ่งมีชีวิตมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะ
และรูปร่ำงแตกต่ำงกันตำมหน้ำที่ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำรงชีวิต

ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular organism)

สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีเซลล์เดียว กิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิต เช่น 
กำรกินอำหำร กำรขับถ่ำย กำรสืบพันธุ์ จะเกิดขึ้นภำยในเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น แบคทีเรีย โพรโทซัว ยีสต์ 
เป็นต้น

แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีรูปร่ำงแตกต่ำงกัน 3 
แบบ คือ แบคทีเรียรูปกลม แบคทีเรียรูปท่อน แบคทีเรียรูปเกลียว แสดงในภาพที่ 1.6-1.8

ภาพที่ 1.6 แบคทีเรียรูปร่ำงกลม ภาพที่ 1.7 แบคทีเรียรูปร่ำงแท่ง ภาพที่ 1.8 แบคทีเรียรูปร่ำงเกลียว
ที่มาภาพ 1.6:
https://i.pinimg.com/originals/cd/
df/ca/cddfca9e1692c9fb9f67cf1e
d7141d37.jpg

ที่มาภาพ 1.7:
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/b/b3/Bacillus_A
nthracis.png

ที่มาภาพ 1.8: 
https://media.gettyimages.com/pho
tos/spirillum-volutans-a-large-spiral-
bacterium-100x-at-35mm-
prokaryotic-picture-
id139820246?s=612x612

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

โพรโทซัว (Protozoa) เปน็สิ่งมชีีวิตเซลล์เดียวที่มีนวิเคลียสแท้จริง และนวิเคลียสมีเยือ่หุ้ม
สำมำรถด ำรงชีวิตได้ทั้งในน้ ำจืด น้ ำเค็ม และที่ชื้นแฉะ ตวัอยำ่งสิง่มีชีวิตกลุ่มโพรโทซัว ไดแ้ก่ พำรำมีเซียม
วอร์ติเซลลำ อะมีบำ เป็นต้น ตัวอย่ำงของโพรโทซัวแสดงในภาพที่ 1.9-1.11

ภาพที่ 1.9 พำรำมีเซียม ภาพที่ 1.10 วอร์ติเซลลำ ภาพที่ 1.11 อะมีบำ

ที่มาภาพ 1.9: 
http://101science.com/images
/parameciumdrop9_300.jpg

ที่มาภาพ 1.10: 
http://www.photomacrograph
y1.net/images/97_greenvorticl
ose2.jpg

ที่มาภาพ 1.11:
https://bhavanajagat.files.wordpr
ess.com/2012/04/amoeba-
proteus-the-cognitive-science-of-
spiritualism.jpg

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์ (Multicellular organism)

เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์มำกกว่ำหนึ่งเซลล์ โดยเซลล์ที่มีลักษณะคล้ำยกันหรือเป็นเซลล์ชนิด
เดียวกันมำอยู่ด้วยกัน ท ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกัน เรียกกลุ่มเซลล์เหล่ำนี้ว่ำ เนื้อเยื่อ (tissue) ตัวอย่ำงเช่น เนื้อเยื่อ
ประสำท เนื้อเยื่อบุผิว เป็นต้น เนื้อเยื่อหลำยๆชนิดท ำงำนอย่ำงเดียวกันรวมกันเป็น อวัยวะ (organ) เช่น ตับ 
ปอด หัวใจ เป็นต้น อวัยวะหลำยอวัยวะท ำงำนร่วมกันและมีควำมสัมพันธ์ต่อกันกลำยเปน็ ระบบอวัยวะ (organ 
system) เช่น ระบบประสำทส่วนกลำงประกอบด้วย สมอง และไขสันหลัง เป็นต้น และเมื่อหลำยๆระบบ
อวัยวะมำประกอบกันก็จะกลำยเป็น สิ่งมีชีวิต (organism) โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีควำมซับซ้อน และ
ควำมสมบูรณ์ของระบบเหมือนและแตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดและวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ สิ่งมีชีวิต
หลำยเซลล์พบได้ทั้งใน พืช สำหร่ำย สัตว์ เห็ด รำ   

พืช (Plant) ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่ำง ขนำด ลักษณะแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดของพืช โดยทั่วไป
พืชจะมีเซลล์ที่มีคลอโรพลำสต์อยู่มำกที่บริเวณใบ ซึง่สำมำรถเกิดกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ยแสงได้ ตัวอยำ่งของ
พืชแสดงในภาพที่ 1.12-1.14

ที่มาภาพ 1.12: 
https://www.borbabg.com/wp-
content/uploads/2017/08/325
5882093_ef57736593.jpg

ที่มาภาพ 1.13: 
http://www.thegardenhelper.
com/psd/polystichum_polybl
epharum.jpg  

ที่มาภาพ 1.14:
http://www.stonemountaintree
services.com/pine-trees.html 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)

ภาพที่ 1.12 มอส ภาพที่ 1.13 เฟิร์น ภาพที่ 1.14 สนสองใบ
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

สาหร่าย (Algae) มีลักษณะคล้ำยพืช แต่ไม่มีส่วน ใบ ล ำต้น รำก ที่แท้จริง และสังเครำะห์ด้วย
แสงได้เนื่องจำกมีคลอโรพลำสต์ภำยในเซลล์ เรำสำมำรถพบเห็นสำหร่ำยได้ทั้งในน้ ำจืดและน้ ำทะเล ขึ้นกับชนิด
ของสำหร่ำยแต่ละชนิด ตัวอย่ำงของสำหร่ำยแสดงในภาพที่ 1.15-1.17

ภาพที่ 1.15 สำหร่ำยสีเขียว ภาพที่ 1.16 สำหร่ำยสีน้ ำตำล ภาพที่ 1.17 สำหร่ำยสีแดง
ท่ีมาภาพ 1.15: 
http://www.cam.ac.uk/research/n
ews/scientists-discover-
%E2%80%98dancing%E2%80%9
9-algae  

ที่มาภาพ 1.16: 
http://www.algaeindustrymagazin
e.com/brown-algae-most-
studied-for-use-in-feed/

ที่มาภาพ 1.17: 
https://www.100percentpure.com/
blogs/feed/what-is-red-algae

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

สัตว์ (Animal) เป็นสิ่งมีชีวิตหลำยเซลล์ที่มีระยะตัวอ่อน (embryo) ไม่มีคลอโรพลำสต์ จึงสร้ำง
อำหำรเองไม่ได้ สัตว์จ ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (vertebrate) และสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
สันหลัง (invertebrate) ตัวอย่ำงของสัตว์แสดงในภาพที่ 1.18-1.29

ภาพที่ 1.18 ฟองน้ ำหินปูน ภาพที่ 1.19 แมงกะพรุน ภาพที่ 1.20 พลำนำเรีย

ภาพที่ 1.21 หอยมือเสือ ภาพที่ 1.22 เพลี้ยแป้ง ภาพที่ 1.23 แม่เพรียง

ที่มาภาพ 1.21:
http://www.sunsetseashellfarm.com
/learning_room/learning_room_2_Ar
ticle_3.html

ที่มาภาพ 1.22: 
https://www.svgroup.co.th/wpconte
nt/uploads/2017/07/%E0%B9%80%
E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B
5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9
%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0
%B8%87.jpg

ที่มาภาพ 1.23: 
https://biokingdom2013.files.wordpress
.com/2014/01/nereis_pelagica.jpg 

ที่มาภาพ 1.18: 
http://astronomy-to-
zoology.tumblr.com/post/42313126
508/sponge-regeneration-the-
sponges-most-amazing

ที่มาภาพ 1.19: 
https://www.worldatlas.

com/articles/how-many-species-of-
jellyfish-are-there.html

ที่มาภาพ 1.20: 
http://www.photomacrography.net/for
um/viewtopic.php?t=33607&start=0&p
ostdays=0&postorder=asc&highlight=&s
id=bec9699ae967b2847a6118a51f8be5
8c

(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ภาพที่ 1.24 หมึกกระดอง ภาพที่ 1.25 กั้งตั๊กแตน ภาพที่ 1.26 ปลิงทะเล

ภาพที่ 1.27 ปลำนกกระจอก ภาพที่ 1.28 กระท่ำง ภาพที่ 1.29 งูกะปะ

ท่ีมาภาพ 1.27:
http://www.coastcaribbeanimage
s.com/photographs.cfm?PageActi
on=Details&PhotoID=6818

ที่มาภาพ 1.28: 
http://biology.ipst.ac.th/?p=901

ที่มาภาพ 1.29: 
http://www.bandonhospitalsamui.c
om/malayan-pit-viper/

ที่มาภาพ 1.24: 
https://a-z-
animals.com/animals/cuttlefish

ที่มาภาพ 1.25: 
http://lookforest.com/00newlook
/module/spdict/bio_info.php?id_
send=5796&idgroup=4961&place
type=shrimp 

ที่มาภาพ 1.26: 
https://phys.org/news/2016-10-
scientists-mechanisms-shape-
shifting-sea-cucumbers.html

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.1 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

เห็ดรา (Fungus) เป็นสิ่งมีชีวิตในอำณำจักรฟังไจ มีกำรสร้ำงเส้นใยเรียก ไฮฟำ (hypha) ยกเว้น
ยีสต์ที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ (single cell) จัดเป็นเซลล์แบบยูแคริโอต ผนังเซลล์มีสำรไคตินเป็นส่วนประกอบ ไม่มี
คลอโรพลำสต์ จึงสร้ำงอำหำรเองไม่ได้ (heterotroph) ได้รับสำรอำหำรจำกกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์โดย
ปล่อยเอนไซม์ออกมำย่อยสำรอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนำดใหญ่ให้กลำยเป็นสำรอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนำดเล็กแล้ว
ล ำเลียงเข้ำสู่เซลล์ เห็ดรำถือว่ำมีบทบำทส ำคัญในระบบนิเวศเพรำะช่วยย่อยสลำยซำกเศษอินทรีย์ต่ำงๆ 
ตัวอย่ำงของเห็ดรำแสดงในภาพที่ 1.30-1.32

ภาพที่ 1.30 รำด ำ ภาพที่ 1.31 เห็ดทรัฟเฟิล ภาพที่ 1.32 เห็ดเผำะ

ที่มาภาพ 1.30: 
https://fineartamerica.com/f
eatured/bread-mold-
fungus-rhizopus-nigricans-
gregory-g-dimijian.html 

ที่มาภาพ 1.31: 
https://www.nanagarden.co
m/product/266479

ที่มาภาพ 1.32:
https://www.manager.co.th/Fo
od/ViewNews.aspx?NewsID=95
90000063004 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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เกร็ดควำมรู้เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์ (microscope) เป็นเครื่องมือที่ช่วยขยำยรำยละเอียดของวตัถุที่มองไม่

เห็นด้วยตำเปล่ำให้มีขนำดใหญ่ กล้องจุลทรรศน์มี 2 ชนิด ได้แก่

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) แบ่งเป็น

1.1 กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (compound light microscope)

1.2 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereo microscope)

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (electron microscope) แบ่งเป็น

2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่ำน (transmission electron microscope)

2.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (scanning electron microscope)

ภาพที่ 1.33 กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ ภาพที่ 1.34 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ

ที่มาภาพ 1.33: 
https://www.pinterest.com/pin/5
32269249691599521/

ที่มาภาพ 1.34: 
https://www.sciencecompany.com/
Celestron-Labs-S10-60-Stereo-
Microscope-P17120.aspx

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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เกร็ดควำมรู้เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ (ต่อ)

ภาพที่ 1.35 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่ำน ภาพที่ 1.36 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด
ที่มาภาพ 1.35:
http://entertainmentnewsaccess.com/transmission-
electron-microscope-market-2/

ที่มาภาพ 1.36: 
http://www.tut.fi/en/research/research-
fields/materials-science/research-
equipment/microscopy/sem/index.htm

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)

1. วำงกล้องบนพื้นรำบ และมีแสงสว่ำงเพียงพอ

2. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ เลือกก ำลังขยำยต่ ำสุดมำใช้ก่อน

3. เปิดสวิตซ์หลอดไฟให้แสงส่องผ่ำนเข้ำรูล ำกล้องได้เต็มที่

4. วำงแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้บนแท่นวำงวัตถุ จัดวัตถุให้ตรงต ำแหน่งแสงส่องผ่ำน แล้วหนีบสไลด์

5. หมุนปุ่มปรับภำพหยำบจนเลนส์ใกล้วตัถุเลื่อนลงมำต่ ำสุด โดยไม่ชนแผ่นสไลด์

6. มองผ่ำนเลนส์ใกล้ตำแล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภำพหยำบเลื่อนขึน้จนมองเห็นภำพวัตถชุัดที่สุดแล้วจึง
หมุนปรับภำพละเอียด

7. ถ้ำต้องกำรขยำยภำพให้ใหญ่ขึ้น ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีก ำลังขยำยสูงมำแทนที่ แล้วปรับปุ่มปรับ
ภำพละเอียดเพื่อให้ภำพชัดเจนขึ้น

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
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ใบกิจกรรมที่ 1.2

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ให้นักเรียนพิจารณาว่าเซลล์ที่ก าหนดให้เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องว่าง พร้อมทั้งอธิบายรูปร่างลักษณะ
ของเซลล์นั้นๆที่สังเกตเห็น

ค ำช้ีแจง

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต

ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์

เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.37

1.38

ที่มาภาพ 1.37:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Mikrofoto.de-volvox-8.jpg/640px-
Mikrofoto.de-volvox-8.jpg  

ที่มาภาพ 1.38: https://i.pinimg.com/originals/07/1f/0b/071f0bcc53f6dbc6b46fc8d297351435.jpg 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต
ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์
เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.39

1.40

1.41

ที่มาภาพ 1.39: 
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgsep01/amoebfeed1b.jpg 

ที่มาภาพ 1.40:
https://5.imimg.com/data5/IR/EC/MY-863101/lactobacillus-casei-500x500.jpg 

ที่มาภาพ 1.41: 
https://i.pinimg.com/originals/cd/df/ca/cddfca9e1692c9fb9f67cf1ed7141d37.jpg

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต
ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์
เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.42

1.43

1.44

ที่มาภาพ 1.42: 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKkG3dcQexQFTDFr81rHVKCyJnB6I6JoXlTztGBgimUt8
wHlm8 

ที่มาภาพ 1.43: http://stevegallik.org/sites/histologyolm.stevegallik.org/images/SkeletalMuscle_2.jpg 

ที่มาภาพ 1.44:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Qm2uTj2v6Vkcn7pMNGIY0LL-Tt-
3PLS6cWlAcIW0cANrYnTW 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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อภิปรายผลการท ากิจกรรม

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

สรุปผลการท ากิจกรรม

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

อภิปรำยและสรุปผลกำรท ำกิจกรรม
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ค ำช้ีแจงใบกิจกรรมท่ี 1.3

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

วัสดุอุปกรณ์

1. สังเกต เปรียบเทียบส่วนประกอบที่ส ำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตวไ์ด้

2. ทดลอง สืบค้น หน้ำที่ของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ได้

3. มีพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน

4. ให้ควำมร่วมมือและมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับนกัเรียนคนอ่ืนๆ

1. ใบควำมรู้ที่ 1.2 6  ชุด

2. ใบกิจกรรมที่ 1.3 6  ชุด

3. กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงแบบเลนสป์ระกอบ 6  เครื่อง

4. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์เยื่อบุข้ำงแก้ม 1  แผ่น

5. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์เม็ดเลือดแดง 1  แผ่น

6. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์ประสำท 1  แผ่น

7. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์ท่อล ำเลียงพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 1  แผ่น

8. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์ท่อล ำเลียงพืชใบเลี้ยงคู่ 1  แผ่น

9. สไลด์ส ำเร็จรูปเซลล์ผิวใบของว่ำนกำบหอย 1  แผ่น
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วิธีด ำเนินกิจกรรม

ค ำช้ีแจงใบกิจกรรมท่ี 1.3 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ขัน้สร้ำงควำมสนใจ (Engagement)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย โดยครูตั้งค ำถำมถึงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตดังนี้

1.1 นักเรียนจะพบเห็นเซลล์ของสิ่งมีชีวติได้ที่ไหนบำ้ง

1.2 เซลล์สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยเห็นมีหนำ้ตำอย่ำงไรบ้ำง

1.3 ในสัตว์และพืช ประกอบด้วยเซลล์จ ำนวนกี่เซลล์ และมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่

ขัน้ส ำรวจและค้นหำ (Exploration)

1. นักเรียนยังคงอยู่กลุ่มเดิมต่อเนือ่งจำกกิจกรรมที่ 1.2 

2. นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ 1.2 เร่ือง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

3. นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันปฏิบัตติำมใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ขัน้อธิบำยและลงขอ้สรุป (Explanation)

1. ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอผลกำรปฏิบตัิตำมใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง เซลล์

พืช เซลล์สัตว์

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบำยและลงข้อสรุปร่วมกันถึงส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบำยและลงข้อสรุปร่วมกันเก่ียวกับหน้ำที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
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ขัน้ขยำยควำมรู้ (Elaboration)

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงลักษณะเด่น คุณสมบัติต่ำงๆของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึง บทบำท ควำมส ำคัญของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ที่น ำมำใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ ำวัน

3. ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นหำข่ำวในสื่อต่ำงๆเก่ียวกับเซลล์พืช เซลล์สัตว์แล้ว

จัดท ำเป็นบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้ส่งในชั่วโมงต่อไป

ขัน้ประเมินผล (Evaluation)

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรท ำกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1.3 

2. สังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม ขณะท ำกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1.3

3. ประเมินผลกำรน ำเสนองำนหนำ้ชั้นเรียน

4. ประเมินประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้ำนกำรปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(มีพฤติกรรมที่ใฝ่เรียนรู้ในกำรท ำงำน ควำมร่วมมือมุ่งมั่นในกำรท ำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนคน

อ่ืนได้)

5. ประเมินชิ้นงำนที่มอบหมำย

6. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจค ำตอบและบันทึกคะแนน

วิธีด ำเนินกิจกรรม

ค ำช้ีแจงใบกิจกรรมท่ี 1.3 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 30

ใบควำมรู้ท่ี 1.2

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

เซลล์จัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่และท ำหน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตได้ เช่น กำรเจริญเติบโต กำรสืบพันธุ์ เป็นต้น 
ปี พ.ศ. 2208 รอเบิร์ด ฮุค (Robert Hooke) นักวิทยำศำสตร์ชำวอังกฤษ ได้ค้นพบเซลล์จำกกำรที่เขำได้น ำ
เลนส์มำส่องดูสิ่งต่ำงๆ เขำน ำเปลือกต้นโอ๊กมำตัดเป็นชิ้นบำงๆแล้วน ำมำส่องดูด้วยเลนส์เห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยม
เล็กๆเรียงติดต่อกัน เรียกช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหล่ำนั้นว่ำ เซลล์ (cell)                                   

โครงสร้ำงและหน้ำที่ของส่วนต่ำงๆ ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีควำมคล้ำยคลึงกัน แต่จะแตกต่ำงกัน
บ้ำงขึ้นกับชนิดของเซลล์ เช่น

- เซลล์พืชมักมีรูปร่ำงเปน็เหลี่ยม มีผนงัเซลล์ (cell wall) ห่อหุ้มเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงให้กบัเซลล์ มี
เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ห่อหุ้มส่วนต่ำงๆของเซลลไ์ว้ มีคลอโรพลำสต์ (chloroplast) เพื่อใช้ใน
กระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง แต่ไม่มีเซนทริโอล (centriole)

- เซลล์สัตว์มีรูปร่ำงไม่แน่นอน ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไม่มีคลอโรพลำสต์ แต่มีเซนทริโอล
(centriole) และแวคิวโอลมีขนำดเล็กพบในบำงเซลล์

1. ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นโครงสร้ำงที่ไม่มีชีวิตคอยห่อหุ้มรอบนอกของเซลล์ ประกอบด้วยสำร
จ ำพวกเซลลูโลส ผนังเซลล์ท ำหน้ำที่ให้ควำมแข็งแรงแก่เซลล์ และช่วยให้เซลล์สำมำรถคงรูปอยู่ได้

2. เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นเยื่อบำงๆล้อมรอบเซลล์ อยู่ถัดจำกผนังเซลล์เข้ำมำ สร้ำง
จำกสำรโปรตีนและไขมัน ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรแลกเปลี่ยนสำรระหว่ำงภำยในและภำยนอกเซลล์

3. ไซโทพลาสซึม (cytoplasm) เป็นของเหลวซึ่งเป็นที่รวมกันของสิ่งต่ำงๆที่อยู่ภำยในเซลล์ ท ำ
หน้ำที่เก่ียวกับกิจกรรมส่วนใหญ่ภำยในเซลล์ โดยมีออร์แกเนลล์ ชนิดต่ำงๆดังนี้

3.1 ไรโบโซม (ribosome) เป็นออร์แกเนลล์ที่ส ำคัญในกำรสังเครำะห์โปรตีนภำยในเซลล์ มี
บทบำทที่ส ำคัญต่อกำรแปลรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

3.2 เซนทริโอล (centriole) พบในเซลล์สัตว์ ไม่พบในเซลล์พืช ประกอบด้วยหลอดโปรตีน                
ไมโครทิวบูล ท ำหน้ำที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนที่ของโครโมโซม 

โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์
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ใบควำมรู้ท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

3.3 ไซโทสเกเลตอน (cytoskeleton) ท ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ ำจุนเซลล์ให้คง
รูปร่ำง 

3.4 ร่างแหเอนโดพลาซึม (endoplasmic reticulum: ER) พบในเซลล์ยูคำริโอต 
มี 2 ชนิด คือ        

3.4.1 ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดขรุขระ (rough endoplasmic reticulum: 
RER) มีไรโบโซมเกำะอยู่เป็นจ ำนวนมำก ท ำหน้ำที่สังเครำะห์โปรตีนส่งออกนอกเซลล์

3.4.2 ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดเรียบ (smooth endoplasmic reticulum: 
SER) ไม่มีไรโบโซมมำเกำะจึงท ำให้ผิวเรียบ ท ำหน้ำที่สังเครำะห์ไขมันและสำรสเตียรอยด์ส่งออกนอก
เซลล์ และก ำจัดสำรพิษ

3.5 กอลจิ บอดี (Golgi body) มีลักษณะเป็นถุงเยื่อบำงๆซ้อนกัน มักอยู่ใกล้กับ
RER ท ำงำนร่วมกันเพื่อพำสำรออกนอกเซลล์ โดยเมื่อ RER สร้ำงโปรตีนและไขมันจะส่งมำเก็บไว้ที่
กอลจิ บอดี

3.6 ไลโซโซม (lysosome) ลักษณะเป็นถุงกลมๆ พบในเซลล์สัตว์ มีเอนไซม์ท ำ
หน้ำที่ย่อย

3.7 แวคิวโอล (vacuole) ลักษณะใส ในเซลล์พืชจะมีขนำดใหญ่กว่ำเซลล์สัตว์ เป็น
แหล่งสะสมสำรต่ำงๆ ควบคุมปริมำณน้ ำและของเสียภำยในเซลล์

3.8 ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งสร้ำงพลังงำนให้กับเซลล์
จำกกำรสลำยโมเลกุลของสำรอำหำรในกระบวนกำรหำยใจภำยในเซลล์

3.9 พลาสติด (plastid) เป็นออร์แกเนลล์เม็ดสีที่พบในพืชและสำหร่ำย มี 3 ชนิด คือ
3.9.1 ลิวโคพลาสต์ (leucoplast) เป็นพลำสติดที่มีสีขำว พบในเซลล์สะสม

อำหำรจ ำพวกแป้งและโปรตีนในรำกหรือล ำต้นที่อยู่ใต้ดิน เช่น หัวเผือก หัวผักกำด เป็นต้น
3.9.2 โครโมพลาสต์ (chromoplast) เป็นพลำสติดที่ประกอบด้วยรงควัตถุสี

ต่ำงๆ เช่น     แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ให้สีส้ม สีแดง 
3.9.3 คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ภำยในมีรงควัตถุสีเขียว คือ คลอโรฟิลล์ 

(chlorophyll) ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรสังเครำะห์ด้วยแสง

4. นิวเคลียส (nucleus) เป็นโครงสร้ำงที่ส ำคัญมำกภำยในเซลล์ พบได้เกือบทุกเซลล์ ทั้ง
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของเซลล์ กำรแบ่งเซลล์ และถ่ำยทอดลักษณะทำง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
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ใบควำมรู้ท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ภาพที่ 1.45 เซลล์สัตว์

ที่มา: http://www.zoofirma.ru/images/knigi/0977/16.jpg



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 33

ใบควำมรู้ท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ภาพที่ 1.46 เซลล์พืช

ที่มา: http://www.instructables.com/id/Plant-Cell-Cake/
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ใบควำมรู้ท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ตัวอย่ำงเซลล์สัตว์

ภาพที่ 1.47 เซลล์เม็ดเลือด ภาพที่ 1.48 เซลล์ประสำท

ภาพที่ 1.49 เซลล์ไข่คน ภาพที่ 1.50 เซลล์อสุจิคน

ที่มาภาพ 1.47: 
https://www.newsmedical.net/health/Absolute
-Neutrophil-Count-(ANC)(Dutch).aspx
ที่มาภาพ 1.49: 
http://www.bioquicknews.com/node/4561

ที่มาภาพ 1.48: 
http://slideplayer.com/slide/10996608/

ที่มาภาพ 1.50: 
http://www.dengetip.com/yuksek-tansi
yon-hipertansiyon-nedir/

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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ใบควำมรู้ท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ตัวอย่ำงเซลล์พืช

ภาพที่ 1.51 เซลล์พำเรงคิมำ ภาพที่ 1.52 กำรแบ่งเซลล์ของเซลล์ปลำยรำกหอม

ภาพที่ 1.53 ปำกใบพืชและเซลล์คุม ภาพที่ 1.54 เซลล์รำกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ที่มาภาพ 1.51: 
https://www.plantscience4u.com/
2016/04/parenchyma-different-types-
structure.html

ทีม่าภาพ 1.53:
http://photomeandering.blogspot.com/
2012/05/hidden-beauties-4.html

ที่มาภาพ 1.52:
https://www.pinterest.es/pin/4497970
81512649538/

ที่มาภาพ 1.54: 
http://slideplayer.com/slide/3621389/

(สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
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ใบกิจกรรมที่ 1.3

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ขัน้ตอนกำรท ำกิจกรรม

1. เตรียมกล้องจุลทรรศน์ให้พร้อมส ำหรับใช้งำน โดยครูท ำกำรสำธิตขั้นตอนกำรใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดู
ลักษณะของเซลล์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่ำง 1 สไลด์

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำสไลด์ที่ครเูตรียมไว้ไปสอ่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เวลำสไลด์ละ 5 นำที
ดังนี้

1.1 เซลล์เยื่อบุข้ำงแก้ม

1.2 เซลล์เม็ดเลือดแดง

1.3 เซลล์ประสำท

1.4 เซลล์ล ำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

1.5 เซลล์ล ำต้นพืชใบเลี้ยงคู่

1.6 เซลล์ผิวใบของว่ำนกำบหอย

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกำรศึกษำและวำดภำพพร้อมทั้งอธิบำยลักษณะที่สังเกตเห็นลงในตำรำง
บันทึกผลใน ตอนที่ 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วท ำกำร
หมุนเวียนไปศึกษำสไลด์อ่ืนจนครบ

4. เมื่อนักเรียนได้ศึกษำลักษณะเซลล์ต่ำงๆจนครบแล้วให้นักเรียนช่วยกนัท ำกิจกรรมใน ตอนที่ 2 หน้าที่
ของโครงสรา้งและออรแ์กเนลล์ (สมำชิกในกลุ่มที่ยังศึกษำภำพสไลด์ในตอนที่ 1 ไม่ละเอียดสำมำรถ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูได้ตลอดขณะท ำกิจกรรม)

5. หลังจำกท ำกิจกรรมในตอนที่ 2 เสร็จแล้วให้นักเรียนท ำกจิกรรมใน ตอนที่ 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ต่างกันอย่างไร ต่อเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้ำงและออรแ์กเนลลท์ี่พบในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แล้วจึง
อภิปรายและสรุปผลการท ากิจกรรม ทั้งหมด

6. ถ้ำนักเรียนมีข้อสงสัยในกำรปฏิบตัิกิจกรรมให้สอบถำม และขอค ำแนะน ำจำกครูผู้สอนได้ตลอดเวลำ
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เซลล์
ภาพที่สังเกตได้จากกล้อง

จุลทรรศน์
อธิบายลักษณะที่ได้

จากการสังเกต

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

เซลล์เม็ดเลือดแดง

เซลล์ประสาท

เซลล์ท่อล าเลียงพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว

เซลล์ท่อล าเลียงพืชใบเลี้ยงคู่

เซลล์ผิวใบของว่านกาบหอย

ตอนท่ี 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

ตำรำงบันทึกผล
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ตอนท่ี 2  หน้ำท่ีของโครงสร้ำงและออร์แกเนลล์

ให้นักเรียนร่วมกันพิจำรณำและตอบค ำถำมต่อไปนีจ้ ำนวน 10 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมำย √ ใน
ข้อที่ตอบว่ำ ใช่ และใส่เครื่องหมำย × ในข้อที่ตอบว่ำ ไม่ใช่

ค ำช้ีแจง

ข้อ ค าถาม/ประเด็น
ใช่ 
(√)

ไม่ใช่
(×)

1. นิวเคลียสมีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของเซลล์

2. ไรโบโซมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง

3. แหล่งสร้ำงพลังงำนในเซลล์ที่ส ำคัญคือ ไมโทคอนเดรีย

4. ในพืชและสัตว์จะพบโครโมโซมอยูใ่นนวิเคลียส

5. เซนทริโอลเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรแบ่งเซลล์ในพืช

6. ร่ำงแหเอนโดพลำสซึมชนดิขรุขระสังเครำะห์โปรตีนได้เพรำะมีไรโบโซมมำเกำะที่ผิว

7. RER มักท ำงำนร่วมกับ กอลจิ บอดี

8.
คลอโรพลำสต์ที่พบในเซลล์พืช สำหร่ำย เห็ด รำ เก่ียวข้องกับกระบวนกำร
สังเครำะห์ด้วยแสง

9. หำงลูกอ๊อดจะย่อยสลำยได้ตอ้งอำศัยไลโซโซม

10. แวคิวโอลเป็นแหล่งสะสมสำรต่ำงๆในเซลล์
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ตอนท่ี 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่ำงกันอย่ำงไร

โครงสร้าง/ออรแ์กเนลล์ พืช สัตว์

1. ผนังเซลล์

2. เยื่อหุ้มเซลล์

3. ไรโบโซม

4. เซนทริโอล

5. ร่างแหเอนโดพลาสซึม

6. กอลจิ บอดี

7. ไลโซโซม

8. แวคิวโอล

9. ไมโทคอนเดรีย

10. คลอโรพลาสต์

ให้นักเรียนร่วมกันพิจำรณำและตอบค ำถำมต่อไปนีจ้ ำนวน 10 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมำย √ ใน
ข้อที่ตอบว่ำ มี และใส่เครื่องหมำย × ในข้อที่ตอบว่ำ ไม่มี

ค ำช้ีแจง



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 40

อภิปรายผลการท ากิจกรรม

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

สรุปผลการท ากิจกรรม

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

อภิปรำยและสรุปผลกำรท ำกิจกรรม
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เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

1. แบบทดสอบเปน็แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จ ำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน) 
ใช้เวลำในกำรท ำ 10 นำที

2. ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว แล้วเขียน
เครื่องหมำย × ลงในกระดำษค ำตอบ 

1.  องค์ประกอบของเซลล์ในข้อใดพบในเซลล์พืชเท่ำนัน้

ก.  แวคิวโอล

ข.  ไรโบโซม

ค.  ผนังเซลล์

ง.  กอลจิบอดี

2.  เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เมื่อน ำไปแช่ในน้ ำกลั่น เซลล์ใดจะแตกง่ำยกว่ำกัน

ก.  เซลล์พืช เพรำะมีผนังเซลล์

ข.  เซลล์สัตว์ เพรำะไม่มีผนังเซลล์

ค.  เซลล์สัตว์ เพรำะไม่มีคลอโรพลำสต์

ง.  เซลล์พืช เพรำะภำยในเซลล์มีปริมำณน้ ำมำกอยู่แล้ว  

3. หน้ำที่ของนิวเคลียสคือข้อใด

ก.  ควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออกของสำร

ข.  ให้ควำมแข็งแรงแก่เซลล์

ค.  สร้ำงอำหำรให้เซลล์

ง.  ควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ค ำช้ีแจง
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4.  เมื่อศึกษำเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ำเซลล์ A, B, C และ D มีโครงสร้ำงดังตำรำง

ก ำหนดให้  √  = มีโครงสร้ำง, × = ไม่มีโครงสร้ำง

ข้อใดกล่ำวถูกต้อง

ก.  ทั้ง A และ B เป็นเซลล์พืช

ข.  ทั้ง A และ D เป็นเซลล์พืช

ค.  B เป็นเซลล์พืช ส่วน C เป็นเซลล์สัตว์

ง.  C เป็นเซลล์พืช ส่วน D เป็นเซลล์สัตว์

5. ข้อใดกล่ำวถึงภำพดังกล่ำวได้ถูกต้อง

ก. เป็นภำพของสิ่งมีชวีิตเซลล์เดียว

ข. เป็นภำพของสิ่งมีชวีิตหลำยเซลล์

ค. เป็นเซลล์ของต้นอ่อนของพืช

ง. มีเซลล์ชนิดเดียวกันหลำยเซลล์มำรวมกันเพื่อท ำหนำ้ที่เดียวกัน

เซลล์
โครงสร้าง

นิวเคลียส คลอโรพลำสต์ ผนังเซลล์

A √ √ √

B √ √ ×

C √ × ×

D × × √

ภาพ 1.1 เซลล์สิ่งมีชีวิต
ที่มา : 
http://101science.com/images/
parameciumdrop9_300.jpg
(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)
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6.  จำกภำพที่ก ำหนดให้ โครงสร้ำงหมำยเลขใดที่ภำยในบรรจุโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA)

ก. 1

ข. 5

ค. 10

ง. 12

7. ส่วนใดของเซลล์ท ำหน้ำที่สร้ำงอำหำรให้แก่พืช

ก.  นิวเคลียส
ข.  เยื่อหุ้มเซลล์
ค.  คลอโรพลำสต์
ง.  ผนังเซลล์

8.  หน่วยเล็กๆที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต คือข้อใด

ก.  เซลล์
ข.  นิวเคลียส
ค.  ไซโทพลำซึม
ง.  เซลล์เมมเบรน

ภาพที่ 1.2 เซลล์สัตว์
ที่มา : https://www.78stepshealth.us/medical-
terminology/images/3431_44_48-labeling-
exercise-animal-cell.jpg, 
(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)



ชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 44

9.  จำกภำพที่ก ำหนดให้ โครงสร้ำงหมำยเลขใดท ำหน้ำที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง

ภาพที่ 1.3 เซลล์พืช
ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/29/52/96/295296213aab03f892c4711233938917.png

(สืบค้นวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)

ก. 7

ข. 1

ค. 6

ง. 3

10. องค์ประกอบส ำคัญที่ช่วยให้เซลล์ด ำรงสภำพควำมมีชีวติอยู่ได้ คือ

ก. นิวเคลียส

ข. ไมโทคอนเดรีย

ค. ไลโซโซม

ง. แวคิวโอล

13.
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เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ชื่อ……………………………………………………………….. ชั้น……………… เลขที่……………. กลุ่มที่……………..

ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผลการท าแบบทดสอบหลังเรยีน

คะแนนที่ได้
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.1 ทบทวนควำมรู้

จงจับคู่ภาพอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมส าหรับการดูสิ่งที่ต้องการศึกษาต่อไปนี้

อุปกรณ์ ภำพส่ิงท่ีต้องกำรศึกษำ

A.

B.

C.

D.

ภาพที่ 1.4 อุปกรณ์
ที่มาภาพ ก.: 
https://www.telescopes.net.nz/ic/2854443173/Saxon%20705AZ3.2.
1.jpg
ที่มาภาพ ข.: 
http://outdoorvision.info/wpcontent/uploads/2016/11/Nikon-
Prostaff-3S.jpg
ที่มาภาพ ค.: 
http://lghttp.33652.nexcesscdn.net/80F3FE/amscope/media/catalo
g/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d2
7136e95/c/o/compound-microscope-b490-01_8.jpg
ที่มาภาพ ง.: 
https://i.warbycdn.com/-/l/women-percey-eyeglasses-striped-
sassafras-angle-423-d31bb40c.jpg?quality=80

ภาพที่ 1.5 สิ่งที่ต้องกำรศึกษำ
ที่มาภาพ A.: 
https://amedia.britannica.com/700x450/26/181126-049-9ECAFDAC.jpg
ที่มาภาพ B.:
https://img00.deviantart.net/6b03/i/2002/33/4/d/open_book.jpg
ที่มาภาพ C.: 
https://boygeniusreport.files.wordpress.com/2017/10/screen-shot-
2017-10-04-at-3-45-24-pm.png
ที่มาภาพ D.: 
https://f.ptcdn.info/007/053/000/oukcz31d8sSgNzwgP4l-o.jpg

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2560)

ค ำช้ีแจง

……C….ก.

……D….ข.

……A….ค.

……B….ง.
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ให้นักเรียนพิจารณาว่าเซลล์ที่ก าหนดให้เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องว่าง พร้อมทั้งอธิบายรูปร่างลักษณะ
ของเซลล์นั้นๆที่สังเกตเห็น

ค ำช้ีแจง

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต

ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์

เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.37 √

เซลล์มีลักษณะทรงกลม มี
ลักษณะโครงสร้ำงเป็นเม็ด
สีเขียวอยู่ข้ำงใน อยู่เป็น
เซลล์เดี่ยวๆ

1.38 √

เซลล์มี ลั กษณะเหลี่ ยม 
บำงเซลล์มีเซลล์ลักษณะ
คล้ำยเมล็ดถั่วอยู่ข้ำงใน
และมีเม็ดเล็กๆสีเขียวอยู่
ในเซลล์ดังกล่ำว

ที่มาภาพ 1.37:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Mikrofoto.de-volvox-8.jpg/640px-
Mikrofoto.de-volvox-8.jpg  

ที่มาภาพ 1.38: https://i.pinimg.com/originals/07/1f/0b/071f0bcc53f6dbc6b46fc8d297351435.jpg 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต
ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์
เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.39 √
เซลล์มีลั กษณะมีควำม
ยืดหยุ่น สีขำว ใสมีรูปร่ำง
ไม่แน่นอน

1.40 √ เซลล์มีลักษณะเป็นรูปแท่ง
ต่อๆกันเป็นสำย

1.41 √
เซลล์มีลักษณะเป็นรูปทรง
กลมอยู่รวมกันเป็นกระจุก
หลำยๆเซลล์

ที่มาภาพ 1.39: 
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/imgsep01/amoebfeed1b.jpg 

ที่มาภาพ 1.40:
https://5.imimg.com/data5/IR/EC/MY-863101/lactobacillus-casei-500x500.jpg 

ที่มาภาพ 1.41: 
https://i.pinimg.com/originals/cd/df/ca/cddfca9e1692c9fb9f67cf1ed7141d37.jpg

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.2 (ต่อ)

เรื่อง ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวและส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

ภาพที่ ภาพเซลล์/สิ่งมีชีวิต
ประเภทสิ่งมีชีวิต

ลักษณะเซลล์
เซลล์เดียว หลายเซลล์

1.42 √
เซลล์มีลักษณะเป็นทรง
กลมเดี่ยวๆ สีแดง ตรง
กลำงเว้ำ ไม่มีนิวเคลียส

1.43 √
เซลล์มีลักษณะเป็นลำย มี
จ ำนวนนิวเคลียสมำกกว่ำ 
1 นิวเคลียสต่อเซลล์

1.44
√

เซลล์ประกอบไปด้วยเส้น
ใยหลำยเส้นแตกเป็นแขนง  
มีนิวเคลียสเดียว

ที่มาภาพ 1.42: 
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKkG3dcQexQFTDFr81rHVKCyJnB6I6JoXlTztGBgimUt8
wHlm8 

ที่มาภาพ 1.43: http://stevegallik.org/sites/histologyolm.stevegallik.org/images/SkeletalMuscle_2.jpg 

ที่มาภาพ 1.44:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Qm2uTj2v6Vkcn7pMNGIY0LL-Tt-
3PLS6cWlAcIW0cANrYnTW 

(สืบค้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2560)
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เฉลยอภิปรำยและสรุปผลกำรท ำกิจกรรม

อภิปรายผลการท ากิจกรรม

จำกกำรศึกษำใบกิจกรรมที่ 1.2 พบว่ำ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือสิ่งมีชีวิตที่สำมำรถด ำรงชีวิต
อยู่และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิตได้โดยมีเซลล์เดียว ส่วนสิ่งมีชีวิตหลำย
เซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์มำกกว่ำหนึ่งเซลล์ เกิดจำกเซลล์ที่มีลักษณะคล้ำยกันหรือ
เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันมำอยู่รวมกันและท ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกัน

สรุปผลการท ากิจกรรม

จำกกำรศึกษำใบกิจกรรมที่ 1.2 สรุปได้ว่ำ สิง่มีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชวีิตหลำยเซลล์มี
รูปร่ำงแตกต่ำงกนั โดยสิง่มีชีวิตเซลล์เดียวจะประกอบด้วยเซลลเ์พียงเซลล์เดียว สว่นสิ่งมีชวีิตหลำย
เซลล์จะประกอบด้วยเซลล์หลำยเซลล์มำรวมกัน
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1.3

เรื่อง เซลล์พืช เซลล์สัตว์

ขัน้ตอนกำรท ำกิจกรรม

1. เตรียมกล้องจุลทรรศน์ให้พร้อมส ำหรับใช้งำน โดยครูท ำกำรสำธิตขั้นตอนกำรใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดู
ลักษณะของเซลล์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่ำง 1 สไลด์

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำสไลด์ที่ครเูตรียมไว้ไปสอ่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เวลำสไลด์ละ 5 นำที
ดังนี้

1.1 เซลล์เยื่อบุข้ำงแก้ม

1.2 เซลล์เม็ดเลือดแดง

1.3 เซลล์ประสำท

1.4 เซลล์ล ำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

1.5 เซลล์ล ำต้นพืชใบเลี้ยงคู่

1.6 เซลล์ผิวใบของว่ำนกำบหอย

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ำกำรศึกษำและวำดภำพพร้อมทั้งอธิบำยลักษณะที่สังเกตเห็นลงในตำรำง
บันทึกผลใน ตอนที่ 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วท ำกำร
หมุนเวียนไปศึกษำสไลด์อ่ืนจนครบ

4. เมื่อนักเรียนได้ศึกษำลักษณะเซลล์ต่ำงๆจนครบแล้วให้นักเรียนช่วยกนัท ำกิจกรรมใน ตอนที่ 2 หน้าที่
ของโครงสรา้งและออรแ์กเนลล์ (สมำชิกในกลุ่มที่ยังศึกษำภำพสไลด์ในตอนที่ 1 ไม่ละเอียดสำมำรถ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูได้ตลอดขณะท ำกิจกรรม)

5. หลังจำกท ำกิจกรรมในตอนที่ 2 เสร็จแล้วให้นักเรียนท ำกจิกรรมใน ตอนที่ 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ต่างกันอย่างไร ต่อเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้ำงและออรแ์กเนลลท์ี่พบในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แล้วจึง
อภิปรายและสรุปผลการท ากิจกรรม ทั้งหมด

6. ถ้ำนักเรียนมีข้อสงสัยในกำรปฏิบตัิกิจกรรมให้สอบถำม และขอค ำแนะน ำจำกครูผู้สอนได้ตลอดเวลำ
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เฉลยตอนท่ี 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

ตำรำงบันทึกผล

เซลล์ ภาพที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์
อธิบายลักษณะที่ได้

จากการสังเกต

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

ภาพที่ 1.55 
ที่มา: 
http://www.vcharkarn.com/vcafe/191390

เซลล์มีรูปร่ำงไม่แน่นอน เห็น
นิวเคลียสชัดเจน

เซลล์เม็ดเลือดแดง
ภาพที่ 1.56 

ที่มา:
https://www.memrise.com/course/972099/
anatomy-and-physiology-ii-2/2/

เซลล์มีลักษณะทรงกลม เว้ำ
ตรงกลำง ไม่มีนิวเคลียส

เซลล์ประสาท

ภาพที่ 1.57
ที่มา: 
https://www.pinterest.com/pin/4908220593
63807980/

เซลล์มีลักษณะแตกเป็นเส้นใย 
นิวเคลียสมีขนำดใหญ่และเห็น
ชัดเจน
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เฉลยตอนท่ี 1 ลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ต่อ) 

ตำรำงบันทึกผล

เซลล์ ภาพที่สังเกตได้จากกล้องจุลทรรศน์
อธิบายลักษณะที่ได้

จากการสังเกต

เซลล์ล าต้นพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว

ภาพที่ 1.58
ที่มา:
http://www.microbehunter.com/monocots-
and-dicots/

เซลล์มีลักษณะเป็นเหลี่ยม มี
ก ลุ่ ม เ ซ ล ล์ มั ด ท่ อ ล ำ เ ลี ย ง
กระจำยทั่วเซลล์

เซลล์ล าต้นพืช
ใบเลี้ยงคู่

ภาพที่ 1.59
ที่มา:
https://www.plantscience4u.com/2013/03/d
icot-stem-anatomy.html

เซลล์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมี
กำรจัดเรียงเป็นชั้นโดยเซลล์
โฟลเอมจะอยู่ด้ำนนอก ไซเลม
อยู่ด้ำนใน

เซลล์ผิวใบของว่าน
กาบหอย

ภาพที่ 1.60
ที่มา: http://slideplayer.com/slide/8369651/

เซลล์มีลักษณะเป็นเหลี่ยม บำง
เซลล์พบปำกใบและเซลล์คุม
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เฉลยตอนท่ี 2  หน้ำท่ีของโครงสร้ำงและออร์แกเนลล์

ข้อ ค าถาม/ประเด็น
ใช่ 
(√)

ไม่ใช่
(×)

1. นิวเคลียสมีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของเซลล์ √
2. ไรโบโซมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสังเครำะห์ด้วยแสง ×
3. แหล่งสร้ำงพลังงำนในเซลล์ที่ส ำคัญคือ ไมโทคอนเดรีย √
4. ในพืชและสัตว์จะพบโครโมโซมอยูใ่นนวิเคลียส √
5. เซนทริโอลเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรแบ่งเซลล์ในพืช ×
6. ร่ำงแหเอนโดพลำสซึมชนดิขรุขระสังเครำะห์โปรตีนได้เพรำะมีไรโบโซมมำเกำะที่ผิว √
7. RER มักท ำงำนร่วมกับ กอลจิ บอดี √

8.
คลอโรพลำสต์ที่พบในเซลล์พืช สำหร่ำย เห็ด รำ เก่ียวข้องกับกระบวนกำร
สังเครำะห์ด้วยแสง ×

9. หำงลูกอ๊อดจะย่อยสลำยได้ตอ้งอำศัยไลโซโซม √
10. แวคิวโอลเป็นแหล่งสะสมสำรต่ำงๆในเซลล์ √

ให้นักเรียนร่วมกันพิจำรณำและตอบค ำถำมต่อไปนีจ้ ำนวน 10 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมำย √ ใน
ข้อที่ตอบว่ำ ใช่ และใส่เครื่องหมำย × ในข้อที่ตอบว่ำ ไม่ใช่

ค ำช้ีแจง
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เฉลยตอนท่ี 3 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่ำงกันอย่ำงไร

โครงสร้าง/ออรแ์กเนลล์ พืช สัตว์

1. ผนังเซลล์ √ ×
2. เยื่อหุ้มเซลล์ √ √
3. ไรโบโซม √ √
4. เซนทริโอล × √
5. ร่างแหเอนโดพลาสซึม √ √
6. กอลจิ บอดี √ √
7. ไลโซโซม × √
8. แวคิวโอล √ √
9. ไมโทคอนเดรีย √ √
10. คลอโรพลาสต์ √ ×

ให้นักเรียนร่วมกันพิจำรณำและตอบค ำถำมต่อไปนีจ้ ำนวน 10 ข้อโดยใส่เคร่ืองหมำย √ ใน
ข้อที่ตอบว่ำ มี และใส่เครื่องหมำย × ในข้อที่ตอบว่ำ ไม่มี

ค ำช้ีแจง
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เฉลยอภิปรำยและสรุปผลกำรท ำกิจกรรม

อภิปรายผลการท ากิจกรรม 

จำกกำรปฏบิัติกิจกรรมที่ 1.3 ตอนที่ 1 ศึกษำเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พบวำ่เซลล์พืชมี
ลักษณะเปน็เหลี่ยมสว่นเซลล์สตัว์มีรูปร่ำงไม่แนน่อน ทั้งเซลลพ์ืชและเซลล์สัตวบ์ำงเซลล์เห็นนิวเคลยีส
ชัดเจน บำงเซลล์เปลี่ยนไปท ำหนำ้ที่เฉพำะ

จำกกำรปฏบิัติกิจกรรมที่ 1.3 ตอนที่ 2 ค ำถำมเก่ียวกบัหนำ้ที่ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์
พบว่ำในเซลล์พืชและเซลล์สัตวแ์ต่ละเซลล์มีออร์แกเนลล์ท ำหนำ้ที่เฉพำะ และบำงออร์แกเนลล์มีกำร
ท ำงำนร่วมกันเช่นร่ำงแหเอนโดพลำสซึมกบักอลจิบอดี

จำกกำรปฏบิัติกิจกรรมที่ 1.3 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พบวำ่บำง
ออร์แกเนลล์พบได้เฉพำะในสัตว์ ได้แก่ เซนทริโอลและไลโซโซม บำงโครงสร้ำง/ออร์แกเนลล์พบได้
เฉพำะในพืช ได้แก่ ผนังเซลล์และคลอโรพลำสต์

สรุปผลการท ากิจกรรม

จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.3 สรุปได้ว่ำ ถ้ำสังเกตลักษณะภำยนอกเซลล์พืชจะมีควำม
แตกต่ำงจำกเซลล์สัตว์คือ เนื่องจำกเซลล์พืชมีผนังเซลล์จึงท ำให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์
ไม่มีผนังเซลล์จึงมีรูปร่ำงที่หลำกหลำย ไม่แน่นอน

ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ต่ำงเป็นเซลล์ประเภทยูคำริโอต จึงมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส 2 ชั้น มี
ออร์แกเนลล์หลำยชนิดโดยแต่ละชนิดมีหน้ำที่เฉพำะ มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของเซลล์ บำงออร์
แกเนลล์มีควำมสัมพันธ์และท ำงำนร่วมกันได้

กำรท ำงำนของออร์แกเนลล์ชนิดเดียวกันในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีบทบำทที่เหมือนกัน
แต่มีบำงออร์แกเนลล์ที่พบได้เฉพำะในเซลล์สัตว์ และบำงโครงสร้ำง/ออร์แกเนลล์พบได้ในเซลล์พืช 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

ข้อที่ ค าตอบ

1 ก

2 ค

3 ก

4 ข

5 ข

6 ค

7 ง

8 ก

9 ก

10 ค
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง หน่วยของส่ิงมีชีวิตและกำรด ำรงชีวิตของพืช    ชุดท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต 

ข้อที่ ค าตอบ

1 ค

2 ข

3 ง

4 ข

5 ก

6 ก

7 ค

8 ก

9 ค

10 ก
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