
ชุดที่2 

    จัดท าโดย        

   นางสาวศริพิร  ฮูกระโทก 

          ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 

         โรงเรยีนครบรุ ี อ าเภอครบรุ ี จังหวดันครราชสมีา       

 ส านักการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา 

        กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย 

การล าเลยีงสารผา่นเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขั้น (7E) 

เรื่อง การรกัษาดลุยภาพของสิง่มชีวีติ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

วิชา ชีววิทยาพืน้ฐาน  

รหัสวชิา ว30103 

ชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่4 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

   ชุดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น 

ก 

(7E) 

ค าน า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพ

ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30103 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ประกอบด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ จ านวน 6 ชุด เวลา 18 ชั่วโมง ดังนี้ 

 ชุดที่ 1 การศึกษาโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ 

 ชุดที่ 2 การล าเลียงสารผํานเซลล์ 

 ชุดที่ 3 การรักษาดุลยภาพของน้ าและแรํธาตุในพชื 

 ชุดที่ 4 การรักษาดุลยภาพของน้ า แรํธาตุ และกรด-เบส ในรํางกายมนุษย์ 

 ชุดท่ี 5 การรักษาดุลยภาพของน้ า และแรํธาตุในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

 ชุดที่ 6 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในรํางกายสิ่งมีชีวิต 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) มีขั้นกิจกรรมการเรียนรู๎   

ที่เป็นล าดับ คือ ขั้นตรวจสอบความรู๎เดิม ขั้นเร๎าความสนใจ ขั้นส ารวจค๎นหา ขั้นอธิบาย      

ขั้นขยายความรู๎  ขั้นประเมินผล และขั้นน าความรู๎ ไปใช๎ เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎         

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ ท าให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในบทเรียน

มากยิ่งขึ้น โดยครูเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาแนะน า และคอยอ านวยความสะดวกตลอดจนติดตามผล

อยํางใกล๎ชิด 

ผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E)     

รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30103 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จะเกิด

ประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ของครูผู๎สอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎เป็นอยํางดี 

 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

ข 

(7E) 

เรื่อง หน๎า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ค าแนะน าการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับครู 1 

ค าแนะน าการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน 2 

ผังมโนทัศน์การใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ / ตัวชี้วัด / สาระส าคัญ 4 

จุดประสงค์การเรียนรู๎ 5 

บัตรบันทึกคะแนนชุดท่ี 2 6 

บัตรแบบทดสอบกํอนเรียน 7 

บัตรค าตอบแบบทดสอบกํอนเรียน - หลังเรียน 9 

ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรู๎เดิม 10 

    บัตรกิจกรรมที่ 2.1 ทบทวนสิ่งที่ฉันรู๎ 10 

ขั้นท่ี 2 ขั้นเร๎าความสนใจ 11 

    บัตรกิจกรรมที่ 2.2 ค าถามชวนคิด 11 

ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและค๎นหา 12 

    บัตรกิจกรรมที่ 2.3 ห๎องทดลอง 12 

    บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.3 การล าเลียงสารผํานเซลล์ 14 

ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย 17 

    บัตรความรู๎ที่ 2.1 การล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ 17 

    บัตรงานที่ 2.1 การล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ 22 

    บัตรความรู๎ที่ 2.2 การล าเสียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์ 23 

    บัตรงานที่ 2.2 การล าเสียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์ 25 

สารบญั 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

ค 

(7E) 

สารบญั (ตํอ) 

เรื่อง หน๎า 

    บัตรความรู๎ที่ 2.3 การสื่อสารระหวํางเซลล์ 26 

    บัตรงานที่ 2.3 การสื่อสารระหวํางเซลล์ 31 

ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู๎ 32 

    บัตรกิจกรรมที่ 2.4 คิดได๎ อธิบายเป็น 32 

ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล 33 

     บัตรกิจกรรมที่ 2.5 แผนผังความคิด 33 

ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู๎ไปใช๎ 34 

     บัตรกิจกรรมที่ 2.6 ลองคิด ลองท าดู 34 

บัตรแบบทดสอบหลังเรียน 35 

ภาคผนวก 37 

เฉลยบัตรค าตอบแบบทดสอบกํอนเรียน - หลังเรียน 38 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.1 ทบทวนสิ่งที่ฉันรู๎ 39 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.2 ค าถามชวนคิด 40 

เฉลยบัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.3 การล าเลียงสารผํานเซลล์ 41 

เฉลยบัตรงานที่ 2.1 การล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์เซลล์ 44 

เฉลยบัตรงานที่ 2.2 การล าเสียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์ 45 

เฉลยบัตรงานที่ 2.3 การสื่อสารระหวํางเซลล์ 46 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.4 คิดได๎ อธิบายเป็น 47 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.5 แผนผังความคิด 48 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2.6 ลองคิด ลองท าดู 49 

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนกิจกรรม 50 

การแปรผลคะแนนชุดกิจกรรม 51 

บรรณานุกรม 57 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

1 

(7E) 

ค าแนะน าการใช๎ชดุกิจกรรมการเรยีนรูส๎ าหรบัครู 

การจัดกิจกรรมมีจุดมุํงหมายเพื่อชํวยให๎การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู๎บรรลุ

วัตถุประสงค์การเรียนรู๎และมีประสิทธิภาพ ผู๎สอนควรเตรียมความพร๎อมและปฏิบัติตาม

ค าแนะน า ดังตํอไปนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น 

(7E) และแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน   

รหัสวิชา ว30103 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 การล าเลียงสารผํานเซลล์      

ใช๎เวลาในการเรียนรู๎ 3 ชั่วโมง 

2. เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เพียงพอตามจ านวนนักเรียน เตรียมวัสดุ สิ่งของ  

และอุปกรณ์ที่ระบุไว๎ให๎ครบและเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

3. ครูชี้แจงให๎นักเรียนเข๎าใจบทบาทของตนเอง แนะน าขั้นตอนในการใช๎ชุดกิจกรรม  

การเรียนรู๎ และเกณฑ์ในการประเมินผล 

4. ครูแบํงกลุํมให๎นักเรียน กลุํมละ 4-6 คน จ านวนกลุํมขึ้นอยูํกับนักเรียนในชั้นเรียน 

โดยคละนักเรียนในกลุํมเป็น 3 ระดับ คือ เกํง ปานกลาง อํอน เมื่อท าการวัดผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนให๎จัดห๎องท าการสอบรายบุคคล 

5. ในขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมครูคอยให๎ค าแนะน า สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุํม 

และประเมินผลการท ากิจกรรมแล๎วบันทึกผล 

6. ครูตรวจทานคะแนนของการท ากิจกรรมขั้นที่  1-7 ของนักเรียนแตํละกลุํม  

ตรวจทานคะแนนบัตรแบบทดสอบกํอนเรียน - หลังเรียนของนักเรียน 

7. ครูแจ๎งให๎นักเรียนบันทึกผลคะแนนกิจกรรมขั้นที่ 1-7 คะแนนแบบทดสอบ     

กํอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนลงในบัตรบันทึกคะแนน 

8. ครูแจ๎งผลการประเมินให๎นักเรียนทราบวําคนใดบ๎างที่ผํานเกณฑ์การประเมิน    

และคนใดไมํผํานเกณฑ์การประเมิน เพื่อให๎นักเรียนรู๎แนวทางในการปฏิบัติตํอไป 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

2 

(7E) 

ค าแนะน าการใช๎ชดุกิจกรรมการเรยีนรูส๎ าหรบันกัเรยีน 

การท ากิจกรรมนักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและตั้งใจปฏิบัติตามขั้นตอน 

ดังตํอไปนี้ 

1. นักเรียนฟังค าชี้แจงจากครูผู๎สอน อํานค าแนะน าการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียน ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู๎ / 

ตัวชี้วัด / สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ ให๎เข๎าใจกํอนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

2. นักเรียนแตํละคนท าแบบทดสอบกํอนเรียน ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎       

แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) ตามที่ครูแจกให๎ 

3. นักเรียนท ากิจกรรมทั้ง 7 ขั้น ตามที่ระบุไว๎ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎          

แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) ให๎ครบถ๎วน หากมีข๎อสงสัยขณะท ากิจกรรมให๎ปรึกษา

ครูผู๎สอนทันท ี

4.  นักเรียนตรวจค าตอบของกิจกรรมทั้ง 7 ขั้น ตามเฉลยท๎ายเลํมในชุดกิจกรรม

การเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) และสํงให๎ครูผู๎สอนตรวจความถูกต๎องอีกครั้ง 

5. นักเรียนแตํละคนท าแบบทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎        

แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) เมื่อท าเสร็จแล๎วให๎ตรวจค าตอบตามเฉลยท๎ายเลํม 

6. นักเรียนรํวมกันสรุปคะแนนการท ากิจกรรมทั้ง 7 ขั้น  ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎

แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) คะแนนแบบทดสอบกํอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียนลงในบัตรบันทึกคะแนน ถ๎าได๎คะแนนรวมไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 ของคะแนนรวม

ทั้งหมด จึงจะผํานเกณฑ์การประเมิน ถ๎านักเรียนไมํผํานเกณฑ์ให๎นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรม  

ซ้ าอีกครั้ง 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
3 

(7E) 

ผังมโนทศันก์ารใช๎ชดุกิจกรรมการเรยีนรู๎ 

ศึกษาค าแนะน าในการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) 

ศึกษาสาระการเรียนรู๎ /มาตรฐานการเรียนรู๎ /ตัวชี้วัด /สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู๎ 

ท าบัตรแบบทดสอบกํอนเรียน 

ด าเนินการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู ๎7 ขั้น (7E) 

ท าบัตรแบบทดสอบหลังเรียน 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 7 ขั้น (7E) ชุดที่ 3 

ไมํผํานเกณฑ์ ผํานเกณฑ ์



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

4 

(7E) 

สาระ และ มาตรฐานการเรยีนรู/๎ตวัชีว้ัด/สาระส าคญั 

 มาตรฐาน ว1.1  เข๎าใจหนํวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง      

และหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเอง และดูแลสิ่งมีชีวิต 

 ตัวชีว้ดั ว1.1 ม.4 - 6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

สาระที ่1 สิ่งมีชวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

  

สาระส าคญั  

การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์

 ในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จ าเป็นต๎องรับสารที่มีประโยชน์เข๎าสูํเซลล์ และก าจัดสาร  

ที่ไมํมีประโยชน์ออกจากเซลล์ สารตํางๆ จะล าเลียงเข๎าและออกจากเซลล์ได๎ด๎วยการล าเลียงสาร  

ผํานเยื่อหุ๎มเซลล์  

 การล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์ จะใช๎การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน และแบบไมํใช๎

พลังงาน ซึ่งแบบไมํใช๎พลังงานจะใช๎วิธีการล าเลียงสารด๎วยการแพรแํบบธรรมดา การออสโมซิส 

และการแพรแํบบฟาซิลเิทต 

 การล าเลียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อหุ๎มเซลล์ จะใช๎การล าเลียงสารแบบเอกโซไซโทซิส 

และแบบเอนโดไซโทซิส  ซึ่งแบบเอนโดไซโทซิส จะใช๎วิธีการล าเลียงสารด๎วยวิธีฟาโกไซโทซิส    

พิโนไซโทซิส และการน าสารเข๎าสูํเซลล์โดยอาศัยตัวรับ 

 การล าเลียงสารเข๎าและออกจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะเกิดขึ้นภายในเซลล์    

เพียงหนึ่งเซลล์ แตํสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ต๎องอาศัยการท างานประสานกันของเซลล์จ านวนมาก 

เพื่อรักษาสภาพเซลล์ให๎เหมาะสมตํอการด ารงชีวิต 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

5 

(7E) 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ๎ 

ด๎านความรู ๎(Knowledge) 

 1. อธิบายหลักการและวิธีการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ได๎ 

 2. เปรียบเทียบการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์แบบไมํใช๎พลังงานกับแบบใช๎พลังงานได๎ 

 3. อธิบายหลักการและวิธีการล าเลียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์ 

แบบเอกโซไซโทซิส และแบบเอนโดไซโทซิสได๎ 

 4. เปรียบเทียบการล าเลียงสารโดยการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์แบบเอกโซไซโทซิส 

และแบบเอนโดไซโทซิสได๎ 

ด๎านทักษะกระบวนการ (Process) 
 1. ทดลอง สังเกต และบันทึกผลเก่ียวกับการล าเลียงสารผํานเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได๎  

 2. เขียนเปรียบเทียบการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์แบบไมํใช๎พลังงาน      

กับแบบใช๎พลังงานได๎ 

 3. เขียนเปรียบเทียบการล าเลียงสารโดยการสร๎างถงุจากเยื่อห๎ุมเซลล์ 

แบบเอกโซไซโทซิส และแบบเอนโดไซโทซิสได๎ 

ด๎านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(Attitude) 
 1. มีความมุํงมั่นในการท างาน 

 2. มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎  

 3. มีความซื่อสัตย์ 

 4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ๎



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

6 

(7E) 

บัตรบนัทกึคะแนน ชุดที่ 2 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนบันทึกคะแนนลงในชํองคะแนนหลังจากท ากิจกรรมครบทุกกิจกรรม 

กิจกรรม คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ๎

แบบทดสอบกํอนเรียน 10   

บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.3 10   

บัตรงานที่ 2.1 5 

บัตรงานที่ 2.2 5 

บัตรงานที่ 2.3 5 

บัตรกิจกรรมที่ 2.4 5 

บัตรกิจกรรมที่ 2.5 10 

บัตรกิจกรรมที่ 2.6 5 

แบบทดสอบหลังเรียน 10   

รวมคะแนน 65 

เกณฑ์การประเมนิกจิกรรมและแบบทดสอบ 

 ผําน    =  ได๎คะแนนรวมไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 ของคะแนนรวมท้ังหมด 

 

 ไมํผําน  =  ได๎คะแนนรวมต่ ากวําร๎อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด  



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

7 

(7E) 

บัตรแบบทดสอบกอํนเรยีน 

เรื่อง การล าเลยีงสารผาํนเซลล์                     ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4  

รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐาน รหัสวชิา ว30103       คะแนนเตม็ 10 คะแนน       เวลา  10  นาท ี

ค าชี้แจง  1. ข๎อสอบมีจ านวน 10 ข๎อ เป็นข๎อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 2. ให๎นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต๎องท่ีสุดแล๎วท าเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

  

 

 

  

  

 1.  ข๎อใดไมถํกูตอ๎งเกีย่วกับการแพร ํ

  ก. การออสโมซิสเป็นการแพรํของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล ์

  ข. สารจะแพรํจากบริเวณท่ีมีอนุภาคของสารมากไปสูํบริเวณท่ีมีอนุภาคของสารน๎อยกวํา 

  ค. สารละลายที่มีความเข๎มข๎นน๎อยจะแพรไํปสูํสารละลายที่มีความเข๎มขน๎มาก 

  ง. สารที่เป็นของแข็งจะแพรํในของเหลวได๎ถ๎าของแข็งละลายได๎ในของเหลว 

 2. เมื่อน าสาหราํยแชลํงในน้ าประปา พบวาํเซลลข์องสาหราํยจะเตงํขึน้มา   

      เนื่องจากเกิดกระบวนการใด   

  ก. การแพรํแบบธรรมดา ข. การออสโมซิส 

  ค. การแพรํแบบฟาซิลเิทต ง. การล าเลียงแบบใช๎พลังงาน 

 3. การแพรแํบบฟาซลิเิทต สัมพนัธก์บัขอ๎ใด 

  ก. เป็นการล าเลียงสารที่ต๎องใช๎พลังงาน    

  ข. มีโปรตีนแทรกอยูํในเยื่อห๎ุมเซลล์เป็นตัวพาล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล ์

  ค. ล าเลียงสารที่มีโมเลกุลเล็กๆ และไมํมีประจุไฟฟ้าได๎รวดเร็วกวําการแพรํแบบธรรมดา 

  ง. เป็นการเคลื่อนท่ีอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นต่ าไปยังบริเวณ 

            ที่มีความเข๎มข๎นสูง 

 4. การล าเลยีงสารในขอ๎ใดแตกตาํงจากพวก 

  ก. การออสโมซิส ข. การแพรํแบบธรรมดา 

  ค. การแพรํแบบฟาซิลเิทต ง. การล าเลียงแบบใช๎พลังงาน 

  

  

 

 

 

นักเรยีนตอ๎งตัง้ใจท าขอ๎สอบ  

และมีความซือ่สตัยต์อํตนเองนะคะ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

8 

(7E) 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 5. ข๎อใดเปน็ลกัษณะทีเ่หมอืนกันระหวาํงการล าเลยีงสารแบบใชพ๎ลงังาน 

   กับการแพรแํบบฟาซลิเิทต 

  ก. ต๎องใช๎โปรตีนเป็นตัวพา 

  ข. เป็นการล าเลียงเฉพาะตัวท าละลาย 

  ค. ใช๎พลังงานจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในการล าเลียงสาร 

  ง. ทิศทางการล าเลียงสารจากบริเวณที่มีสารมากไปยังบริเวณที่มีสารน๎อย 

     ผํานเยื่อเลือกผําน 

 6. การน าสารเขา๎สูเํซลล์แบบพโินไซโทซสิมกีลไกอยาํงไร 

  ก. มีตัวพาบริเวณเยื่อห๎ุมเซลล์เพื่อน าสารโมเลกุลใหญํเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ข. ยื่นเยื่อห๎ุมเซลล์โอบล๎อมอาหารให๎กลายเป็นถุง แล๎วหลุดเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ค. โมเลกุลของสารมาเกาะติดกับเยื่อห๎ุมเซลล์ แล๎วหลุดเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ง. การน าอนุภาคของสารที่อยูํในรูปของสารละลายเข๎าสูํเซลล์ โดยการท าให๎เยื่อห๎ุมเซลล ์

     เว๎าเข๎าไปในไซโทพลาซึม 

 7. กระบวนการเอกโซไซโทซสิเกีย่วขอ๎งกับเหตกุารณ์ในขอ๎ใด 

  ก. การท าลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว 

  ข. การน าอนุภาคขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ของอะมีบา 

  ค. การขับเกลือแรํสํวนเกินออกทางเหงือกของปลาทะเล 

  ง. การหลั่งเอนไซม์ยํอยอาหารออกมาจากเยื่อบุผิวล าไส๎เล็ก 

 8. ข๎อใดเปน็การน าสารเขา๎สูเํซลล ์โดยอาศยัตวัรบับนเยือ่หุม๎เซลล ์

  ก. การน าคอเลสเตอรอลเข๎าสูํเซลล์ตับ ข. การน าสารเข๎าสูํเซลล์ท่ีหนํวยไต 

  ค. การดูดซึมกรดอะมิโนที่ล าไส๎เล็ก ง. การดูดธาตุอาหารเข๎าสูํรากพืช 

 9. ความสมัพนัธใ์นขอ๎ใดถกูตอ๎ง 

  ก. พิโนไซโทซิส   : การน าของแข็งเข๎าสูํเซลล ์   

  ข. ฟาโกไซโทซิส  : การน าของเหลวเข๎าสูํเซลล์ 

  ค. เอนโดไซโทซิส  : การน าสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ 

  ง. เอกโซไซโทซิส   : การน าสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ 

 10. ข๎อใดกลาํวเกีย่วกบัเอนโดไซโทซสิกบัเอกโซไซโทซสิไดถ๎กูตอ๎งตามล าดบั 

   ก. ล าเลียงสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดเล็กออกจากเซลล์ 

   ข. ล าเลียงสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดใหญํออกจากเซลล์ 

   ค. ล าเลียงสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดใหญํออกจากเซลล์ 

   ง. ล าเลียงสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ กับ  ล าเลียงสารขนาดเล็กออกจากเซลล ์

  

   

    

 

 

  

 

 

 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

9 

(7E) 

บัตรค าตอบแบบทดสอบกํอนเรยีน -หลังเรยีน 

เรื่อง การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์                     ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4  

รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐาน รหัสวชิา ว30103       คะแนนเตม็ 10 คะแนน       เวลา  10  นาท ี

ชื่อ ........................................................................................................ ชั้น ..................... เลขที่ ................... 

ข๎อที่  ก ข ค ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ทดสอบกอํนเรยีน ทดสอบหลงัเรียน 

คะแนน กํอนเรยีน คะแนน หลังเรยีน 

เต็ม 10 เต็ม 10 

ได๎ ได๎ 

ข๎อที่  ก ข ค ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

10 

(7E) 

ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรูเ๎ดมิ 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนแตํละกลํุมรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ “การล าเลียงสารเข๎า และออกจากเซลล์

มีความส าคัญอยํางไรตํอสิ่งมีชีวิต” 

  

ข๎อสรปุการอภปิราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

เด็กๆ ทราบหรือไมํวําสิ่งมีชีวิตล าเลียงสารเข๎า 

และออกจากเซลล์ได๎อยํางไร 

บัตรกิจกรรมที ่2.1 ทบทวนสิง่ทีฉ่นัรู ๎  



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
11 

(7E) 

ขั้นที่ 2 ขั้นเร๎าความสนใจ 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนรํวมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาพ แล๎วอภิปรายการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบค าถามตํอไปนี้  

ภาพ การทดลองแชํผักกาดขาวในน้ าผสมสีผสมอาหาร     

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/609870 

 จากภาพ เป็นการทดลองน าผักกาดขาวแชํในน้ าผสมสีผสมอาหาร เมื่อเวลาผํานไป 

นักเรียนคิดวําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไร และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เรียกวําอะไร 

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

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

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

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

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

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

บัตรกิจกรรมที ่2.2 ค าถามชวนคดิ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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(7E) 

ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจและคน๎หา 

 ค าชีแ้จง : ให๎นักเรียนแตํละกลํุมท าการทดลองตามขั้นตอนตํอไปนี้ (10 คะแนน) 

บัตรกิจกรรมที ่2.3 ห๎องทดลอง  

จุดประสงค์การทดลอง  

 1. ทดลองและสังเกตเกี่ยวกับการแพรํของสารได๎ 

 2. ทดลองและสังเกตเกี่ยวกับการออสโมซิสได๎ 

ตอนที ่1 การแพรขํองดาํงทบัทมิในน้ า 

วัสดุอุปกรณ ์

 1. ดํางทับทิม (โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต)  

 2. บิกเกอร์ ขนาด 100 ml    

 3. น้ าเปลํา    

วิธีการทดลอง 

 1. เตรียมบิกเกอร์ 2 ใบ ใสํน้ าเปลําใบละ 50 ml  

 2. ตักเกล็ดดํางทับทิม 2-3 เกล็ด เทลงในบิกเกอร์ใบท่ี 1 สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้น แล๎วบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

 3. น าบิกเกอร์ใบท่ี 2 ที่ใสํน้ าเปลํา มาเปรียบเทียบกับใบที่ 1 สังเกตความแตกตําง

ของบิกเกอร์ทั้ง 2 ใบ แล๎วบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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วิธีการทดลอง 

 1. น าไขํไกํมา 1 ฟอง แล๎วใช๎ไม๎บรรทัด/มีดคัตเตอร์  กะเทาะเปลือกไขํไกํด๎านป้าน 

หรือด๎านมนออก ให๎มีเส๎นผําศูนย์กลางของเยื่อห๎ุมเซลล์ไขํ (สํวนที่เป็นสีขาวห๎ุมของเหลวภายใน

ไขํไกํเอาไว๎) ประมาณ 1 เซนติเมตร (อาจมากกวําได๎ ) 

     2. เจาะเปลือกไขํไกํด๎านแหลมให๎มีขนาดเทําหลอดพลาสติกใส 

     3. หลังจากนั้นให๎ใสหํลอดพลาสติกใสท่ีเตรียมไว๎ในชอํงไขํไกํด๎านแหลมที่เราเจาะไว๎ 

เมื่อสักครูํ 

     4. หยอดเทียนไขให๎รอบหลอดพลาสติกท่ีใสํในไขํไกํ เพื่อยึดหลอดพลาสติกใสให๎ติดกับ

เปลือกไขํไกํ และเพื่อปิดชํองวํางอื่นที่สามารถท าให๎ของเหลวในไขํไกํออกมาได๎ 

     5. ใสํน้ าใหเ๎ต็มบิกเกอร์ที่เราเตรียมไว๎ น าไขํที่เตรียมไว๎ข๎างต๎นมาวางบนบิกเกอร์   

โดยให๎ด๎านที่มีเยื่อห๎ุมเซลล์ติดอยูํวางลงในปากบิกเกอร์ 

     6. สังเกตการเปลี่ยนแปลง และบันทึกผลการทดลอง 

  วัสดุ/อปุกรณ ์

 1. ไขํไก ํ

 2. หลอดพลาสติกใส 

 3. เทียนไข (หรือดินน้ ามันก็ได๎) 

 4. บิกเกอร์ ขนาด 50 ml 

 5. น้ าเปลํา 

 6. มีดคัตเตอร์ 

ตอนที ่2 การออสโมซสิของน้ าผาํนเยือ่หุม๎ของเซลลไ์ขไํกํ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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บัตรบนัทกึกิจกรรมที ่2.3 การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์ 

ตอนที่ 1 

กลุํมที่ ....................................................... ชื่อกลุมํ ............................................................ 

สมาชกิกลุมํ 

1. .................................................................. 

2. .................................................................. 

3. .................................................................. 

4. .................................................................. 

5. .................................................................. 

6. .................................................................. 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลองการแพรํของดํางทับทิมในน้ า 

บิกเกอรท์ี่ ผลการสงัเกต ภาพการทดลอง 

1 

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

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

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

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

2 

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

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

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

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

คะแนน 

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



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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   ภาพการทดลองการออสโมซิสของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ของเซลล์ไขํไกํ 

ตอนที ่2 

ล าดับที่ เวลา ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

1 เริ่มต๎น 

2  5 นาท ี

3 10 นาที  

4 20 นาท ี

5 30 นาที  

6 60 นาท ี

ตารางบันทึกผลการทดลองการออสโมซิสของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ของเซลล์ไขํไกํ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

ค าถามเพือ่น าไปสูกํารสรปุผลการทดลอง 

1. เมื่อเทเกล็ดดํางทับทิมลงในน้ าที่อยูํในบิกเกอร์ใบท่ี 1 จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยํางไร 

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

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

2. เมื่อเวลาผํานไปเรื่อยๆ สีของดํางทับทิมที่อยูํในน้ า บิกเกอร์ใบท่ี 1 จะเป็นอยํางไร 

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

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

3. เมื่อเวลาผํานไป 20 นาที ไขํที่แชํอยูํในน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอยํางไร 

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

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

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

4. เมื่อเวลาผํานไปเรื่อยๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไรที่หลอดพลาสติก 

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

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

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



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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บัตรความรูท๎ี ่2.1 การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุม๎เซลล์ 

สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยูํได๎เนื่องจากสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกเซลล์มีความเหมาะสม กลําวคือ 

เมื่อเซลลไ์ด๎รับสารที่ต๎องการ เชํน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ น้ าและแรํธาตุตํางๆ จากสิ่งแวดล๎อม

ภายนอกก็จะมีการก าจัดสารบางอยํางออกนอกเซลล ์เซลลจ์ึงมีกระบวนการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์

ซึ่งมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผํานยอมให๎สารที่มี โมเลกุลขนาดเล็กผํานเข๎าออกได๎อยํางอิสระ แตํสารที่มี

โมเลกุลขนาดใหญํต๎องมีกลไกบางประการจึงจะเคลื่อนที่ผํานเข๎าหรือออกจากเซลล์ได๎ การล าเลียงสาร

ผํานเซลล์มี 2 แบบ คือ การล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล์ และ การล าเลียงสารโดยการสร๎างถุง      

จากเยื่อหุ๎มเซลล์ 

1. การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุ๎มเซลล ์ เป็นการล าเลียงสารที่มีอนุภาคขนาดเล็ก แบํงออกเป็นการล าเลียง 

แบบไมํใช๎พลังงาน และการล าเลียงแบบใช๎พลังงาน 

 1.1 การล าเลยีงสารแบบไมใํชพ๎ลงังาน (Passive transport) เซลลม์ีการล าเลียงสารผําน     

เยื่อห๎ุมเซลล์ได๎โดย การแพรแํบบธรรมดา (Simple diffusion) การแพรแํบบฟาซลิเิทต (Facilitated 

diffusion) และการแพรํของน้ า เรียกวํา การออสโมซสี  (Osmosis) 

ก า ร แพ รํ แ บ บ ธ ร ร ม ด า ( Simple 

diffusion) เป็นการเคลื่อนท่ีอนุภาคของสาร 

จากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารสูงไปสูํ

บริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารต่ าจนทั้ง 2 

บริเวณมีความเข๎มข๎นเทํากัน สารที่มีขนาดเล็ก

และละลายในไขมันได๎ดี และไมํมีขั้วจะมีอัตรา

การแพรํผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ได๎สูง เชํน การแพรํ

ของออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์  และไนโตรเจน 

รวมทั้งวิตามิน A D E K ที่ละลายในไขมันด๎วย 

ภาพ การแพรํแบบธรรมดา 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/32208 

ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

18 

(7E) 

ภาพ เปรียบเทียบการแพรํแบบ Simple Diffusion กับ การแพรํแบบ Facilitate Diffusion 

ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2/science2_2/biology2_2.php 

 การแพรํแบบฟาซิลิเทต (Facilitated diffusion)  เป็นการเคลื่อนที่อนุภาคของสารที่ไมํสามารถ 

ผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ได๎โดยตรง ต๎องเคลื่อนที่ผํานโปรตีนตัวพา (Carrier protein) ที่เป็นองค์ประกอบ

ของเยื่อห๎ุมเซลล์ โดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข๎มข๎น   

ของสารต่ า ตัวพาจะจับกับสารที่ถูกล าเลียงแล๎วพาผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ เมื่อผํานไปแล๎วจึงสลายตัว    

ปลํอยสารที่ล าเลียงไว๎ แล๎วตัวพาก็กลับมาท าหน๎าที่ล าเลียงสารใหมํ การล าเลียงวิธีนี้ไมํต๎องใช๎พลังงาน 

และมีอัตราการแพรํเร็วกวําการแพรํแบบธรรมดาหลายเทําตัว ตัวอยํางเชํน การล าเลียงไออนตํางๆ 

การล าเลียงกลีเซอรอล กลูโคส และกรดอะมิโน เป็นต๎น 

 การออสโมซีส (Osmosis) คือ การเคลื่อนท่ีของน้ าหรือการแพรํของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ 

จากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารละลายต่ า (น้ ามาก) ไปยังบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารละลาย

สูงกวํา (น้ าน๎อย) ปกติการแพรํของน้ าจะเกิดทั้งสองทิศทาง คือ ทั้งบริเวณที่มีความเข๎มข๎น     

ของสารละลายต่ า และบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารละลายสูง หรือกลําวได๎วํา การออสโมซิส 

เป็นการแพรํของน้ าจากบริเวณที่มีน้ ามากเข๎าสูํบริเวณที่มีน้ าน๎อยกวํา โดยผํานเยื่อห๎ุมเซลล์      

หรือเยื่อเลือกผําน 
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ภาพ การทดลองการออสโมซิสของสาร 

ที่มา : https://anisahcheana.wordpress.com/2015/11/29/การออสโมซิส-osmosis 

       1. สารละลายไฮโพโทนกิ (Hypotonic Solution) เป็นสารละลายมีความเข๎มข๎นน๎อยกวํา

ของเหลวภายในเซลล์ คือ สารละลายมีน้ ามากกวําภายในเซลล์ น้ าจึงออสโมซีสเข๎าไปภายในเซลล์ 

เรียกวํา Plasmoptysis ท าให๎เกิดแรงดันเตํง (Turgor pressure) ดันให๎เซลล์โป่งออก      

จนเซลล์แตกในที่สุด แตํถ๎าในเซลล์พืชจะไมํแตกเพราะมีผนังเซลล์กันไว๎ 

  

ภาพ เซลล์สัตว์ และเซลล์พืช ในสารละลาย Hypotonic Solution 

ที่มา : http://babakon1.blogspot.com 

การเปลีย่นแปลงสภาพของเซลลใ์นสารละลายทีม่คีวามเขม๎ขน๎แตกตาํงกนั 
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ภาพ เซลล์สัตว์และเซลล์พืช ในสารละลาย Isotonic Solution 

ที่มา : https://sufitya.wordpress.com/2015/10/18/88 

       3. สารละลายไฮเพอร์โทนิก (Hypertonic Solution) เป็นสารละลายมีความเข๎มข๎นมากกวํา

ของเหลวภายในเซลล์ คือ สารละลายมีน้ าน๎อยกวําภายในเซลล์ น้ าจึงออสโมซิสออกนอกเซลล์ เรียกวํา 

Plasmolysis ท าให๎เซลล์สูญเสียน้ า และเห่ียว 

ภาพ เซลล์สัตว์ และเซลล์พืช ในสารละลาย Hypertonic Solution 

ที่มา : https://www.slideshare.net/KankamolKunrat/ss-31829660 

       2. สารละลายไอโซโทนิก (Isotonic Solution) เป็นสารละลายมีความเข๎มข๎นเทํากับ

ของเหลวภายในเซลล์ คือ สารละลายมีน้ าเทําๆ กับภายในเซลล์ น้ าจึงเกิดการออสโมซิสเข๎า   

และออกจากเซลล์เทําๆ กัน ท าให๎เซลล์คงสภาพอยูํได๎ การรักษาเซลล์ให๎คงสภาพเดิมอยูํได๎     

จึงต๎องอยูํในสารละลายแบบนี้เทํานั้น 
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 1.2 การล าเลยีงสารแบบใชพ๎ลงังาน หรือแอคทฟีทรานสปอรต์ (Active transport) 

        เป็นการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์จากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นน๎อยไปสูํบริเวณที่มี

ความเข๎มข๎นมาก การขนสํงลักษณะนี้ต๎องอาศัยพลังงานจากเซลล์ที่ได๎จากการสลายสารอาหาร       

ที่เรียกวํา ATP อาศัยโปรตีนที่แทรกอยูํในเยื่อห๎ุมเซลล์ท าหน๎าที่เป็นตัวพาและล าเลียงเชํนเดียวกับ

การแพรํแบบฟาซิลิเทต แตํแตกตํางกันตรงที่เซลล์ต๎องใช๎พลังงานเพื่อเป็นแรงผลักในการล าเลียง   

ซึ่งมีทิศทางการล าเลียงตรงข๎ามกับการแพรํแบบธรรมดา และการแพรํแบบฟาซิลเิทต ตัวอยํางเชํน 

การดูดธาตุอาหารเข๎าสูํรากพืช การดูดซึมสารอาหาร เชํน การดูดกลูโคสและกรดอะมิโนที่ล าไส๎เล็ก 

การล าเลียงโซเดียม-โพแทสเซียม(Na-K) เข๎าและออกจากเซลล์ประสาท เป็นต๎น 

     

ภาพ การล าเลียงสารแบบใชพ๎ลังงาน (Active transport) 

ที่มา : https://sites.google.com/site/bunsitamoonsan/home/main/yyy 

เพื่อนๆ คงทราบแล๎ววําสิ่งมีชีวิตมีการล าเลียงสาร 

เข๎าและออกจากเซลล์ได๎อยํางไร นอกจากการล าเลียงสาร

ผํานเยื่อห๎ุมเซลล์แล๎ว ยังมีวิธีล าเลียงแบบอื่นอีกหรือไมํ 
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คะแนน 

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

บัตรงานที ่2.1 การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุม๎เซลล ์ 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถกูต๎อง (5 คะแนน)  

 1. จงอธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ตํอไปนี้ (2 คะแนน) 

 1.1 การแพรํแบบธรรมดา คือ ..................................................................................................... 

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

 1.2 การออสโมซิส คือ .................................................................................................................. 

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

 1.3 การแพรํแบบฟาซิลเิทต คือ ................................................................................................. 

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

 1.4 การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน คือ .................................................................................... 

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

สิ่งเปรยีบเทยีบ แบบไมใํชพ๎ลงังาน แบบใชพ๎ลงังาน 

1. วิธีการล าเลียง     

และทิศทางการล าเลียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การใช๎ และไมํใช๎

พลังงาน 

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

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

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

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

3. การอาศัยโปรตีน 

บนเยื่อห๎ุมเซลล์ 

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

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

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

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

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

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

 2. จงเปรียบเทียบวิธีการล าเลียงสารผํานเซลล์แบบไมํใชพ๎ลังงาน และแบบใช๎พลังงาน (3 คะแนน) 
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บัตรความรูท๎ี ่2.2  

การล าเลยีงสารโดยการสรา๎งถงุจากเยือ่หุม๎เซลล์ 

 การล าเลยีงสารโดยการสรา๎งถงุจากเยือ่หุม๎เซลล์ 

 เป็นการล าเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญํท่ีไมํสามารถผํานเยื่อห๎ุมเซลล์หรือโปรตีนในเยื่อห๎ุมเซลล์

ไ ด๎โดยตรงเข๎ าหรือออกจากเซลล์  โดยอาศัยการสร๎างถุ ง หรือเวสิ เคิลจากเยื่ อ ห๎ุมเซลล์              

หรือออร์แกเนลล์ เยื่อห๎ุมเซลล์และเยื่อห๎ุมออร์แกเนลล์มีลิพิดเป็นองค์ประกอบท าให๎เยื่อห๎ุมสามารถ

คอดและหลุดออกเป็นเวสิเคิลหรือรวมตัวกับเยื่อห๎ุมเวสิเคิลได๎ จึงท าให๎เยื่อห๎ุมเซลล์สามารถล๎อมรอบ  

สารโมเลกุลขนาดใหญํเพื่อล าเลียงเข๎าและออกจากเซลล์ได๎ การล าเลียแบบนี้แบํงเป็น 2 ชนิด        

ตามทิศทางการล าเลียง คือ เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) ใช๎ส าหรับการล าเลียงสารออกนอกเซลล์ 

และเอนโดไซโทซิส (Endocytosis) ใช๎ส าหรับการล าเลียงสารเข๎าสูํเซลล์ 

 1. เอกโซไซโทซสิ (Exocytosis) เป็นการล าเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญํออกจากเซลล์  สารที่จะ

ถูกสํงออกไปนอกเซลล์บรรจุอยูํในเวสิเคิล เมื่อเวสิเคิลรวมตัวกับเยื่อห๎ุมเซลล์สารที่อยูํภายในเวสิเคิล  

ก็จะถูกปลํอยออกไปนอกเซลล์  โดยวิธีนี้พบไ ด๎ในหลายโอกาส เชํน การหลั่ งเอนไซม์ จาก            

เยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร การก าจัดของเสียที่ยํอยไมํได๎ออกจากเซลล์ 

 

ภาพ การล าเลียงสารออกนอกเซลล์แบบเอกโซไซโทซิส (Exocytosis)   

ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool/science1_2_2 
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ภาพ เปรียบเทียบการน าสารเข๎าสูํเซลล์ (Endocytosis) ในรูปแบบตํางๆ 

ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool 

2. เอนโดไซโทซสิ (Endocytosis) เป็นการล าเลียงสารตรงกันข๎ามกับเอกโซไซโทซิส กลําวคือ    

เป็นการล าเลียงสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ แบํงออกเป็น 3 วิธี คือ  

2.1 ฟาโกไซโทซสิ (Phagocytosis)  เป็นการล าเลียงสารเข๎าสูํเซลล์ท่ีพบได๎ในเซลล์จ าพวกอะมีบา

และเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยเซลล์สามารถยื่นไซโทพลาซึมออกมาล๎อมอนุภาคของสารที่มีขนาดใหญํที่เป็น

ของแข็งกํอนที่จะน าเข๎าสูํเซลล์ในรูปของเวสิเคิล เรียกอีกอยํางวํา การกินของเซลล์ (Cell eating) 

2.2 พิโนไซโทซิส (Pincocytosis) เป็นการน าอนุภาคของสารที่อยูํในรูปของสารละลายเข๎าสูํเซลล์ 

โดยการท าให๎เยื่อห๎ุมเซลล์เว๎าเข๎าไปในไซโทพลาซึมทีละน๎อย จนกลายเป็นถุงเล็กๆ เมื่อเยื่อห๎ุมเซลล์    

ปิดสนิทถุงนี้จะหลุดเข๎าไปกลายเป็นเวสิเคิลอยูํในไซโทพลาซึม เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา การด่ืมของเซลล์ 

(Cell drinking) 

2.3 การน าสารเขา๎สูเํซลลโ์ดยอาศยัตวัรบั (Receptor-mediatedendocytosis) เป็นการล าเลียงสาร

เข๎าสูํเซลล์ที่เกิดขึ้นโดยมีโปรตีนตัวรับบนเยื่อห๎ุมเซลล์ สารที่ถูกล าเลียงเข๎าสูํเซลล์ด๎วยวิธีนี้จะต๎องมี

ความจ าเพาะในการจับกับโปรตีนตัวรับที่อยูํบนเยื่อห๎ุมเซลล์จึงจะสามารถน าสารเข๎าสูํเซลล์ได๎    

หลังจากนั้นเยื่อห๎ุมเซลล์จึงเว๎าเป็นเวสิเคิลหลุดเข๎าสูํภายในเซลล์  
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ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนอธิบายหลักการและวิธีการล าเสียงสารของภาพที่ก าหนดให๎  

ตํอไปนี้ (5 คะแนน)          

  

 

 

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

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

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

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

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

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

คะแนน 

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

บัตรงานที ่2.2  

การล าเลยีงสารโดยการสรา๎งถงุจากเยือ่หุม๎เซลล ์ 

ภาพ เปรียบเทียบการน าสารเข๎าสูํเซลล์ในรูปแบบตํางๆ 

ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool 
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 บัตรความรูท๎ี ่2.3 การสือ่สารระหวํางเซลล์ 

      สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีการสื่อสารระหวํางเซลล์ข๎างเคียง ท าให๎เกิดการรับรู๎และการตอบสนอง

ตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน การรับรู๎แสง การหลีกเลี่ยงสารพิษ หรืออันตราย สํวนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  

การสื่ อสารระหวํ างเซลล์มีบทบาทส าคัญหลายอยํางมาก เชํน  การ เตือนภัยตํอ เซลล์             

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ เชํน ภายในเซลล์ไขํจะมีการแลกเปลี่ยนสํงสัญญาณระหวํางเซลล์   

ตลอดเวลา เพื่อพิจารณาวําเซลล์ ณ ต าแหนํงใด ควรมีการพัฒนาตํอหรือหยุดการเจริญ เป็นต๎น 

1. ขั้นตอนการสือ่สารของเซลล ์

      1.1 การรับสัญญาณ (Reception) เมื่อโปรตีน   

หรือตัวรับสัญญาณ (Receptor) ท่ีอยูํบริเวณเยื่อห๎ุมเซลล์  

หรืออยูํภายในเซลล์ของอวัยวะเป้าหมาย ได๎รับสัญณาณ     

จากภายนอกเซลล์เข๎ามาภายในเซลล์  

     1.2. การสงํสญัญาณ (Signal transduction) เป็นการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณ เมื่อโมเลกุล

ของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทจับกับโปรตีนตัวรับ ท าให๎โปรตีนตัวรับเกิดการเปลี่ยนแปลง   

เพื่อสํงสัญญาณ 

ภาพ การสื่อสารระวํางเซลล์ของเซลล์ประสาทมนุษย์ 

ที่มา : https://biologielessen.nl/index.php 

ภาพ การสื่อสารระหวํางเซลล์ 

ที่มา : https://pantip.com/topic/37423735 
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1.3. การตอบสนอง (Response) เป็นขั้นตอนที่เซลล์เป้าหมายแสดงกิจกรรมตํางๆ 

ตอบสนองตํอสัญญาณที่ได๎รับ เชํน การหลั่งสารออกจากเซลล์ การจัดเรียงตัวของไซโทสเกเลตอน   

ท าให๎เซลล์เปลี่ยนรูปรําง การตอบสนองของเซลล์มีความจ าเพาะตํอสารเคมี เพราะเซลล์ตํางชนิดกัน 

มีโปรตีนที่เป็นตัวรับตํางชนิดกัน การตอบสนองจึงขึ้นอยูํกับชนิดของโปรตีนตัวรับของเซลล์นั้นๆ    

สิ่งส าคัญในการตอบสนองตํอสัญญาณ คือ ความสามารถของโปรตีนตัวรับในการเปลี่ยนรูปรําง

กลับไปมาได๎ เพื่อให๎พร๎อมที่จะตอบสนองเมื่อได๎รับสัญญาณใหมํ 

ภาพ การตอบสนองตํอการถูกกระตุ๎น 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest1/science04/46/2 

ล าดับขัน้ตอนการสือ่สารของเซลล์ 

สิ่งเรา๎ 1. หนํวยรบัความรูส๎กึ 

(อวัยวะรบัสมัผัส) 

กระแส 

ประสาท 
2. เซลลป์ระสาท   

รับความรูส๎กึ 

3. เซลลป์ระสาท 

ประสานงาน 

ในไขสนัหลงั 

หรือสมอง 

4. เซลลป์ระสาทสัง่การ 

กระแส 

ประสาท 5. หนํวยปฏบิตังิาน 

(กล๎ามเนือ้ยดึกระดกู) 

การตอบสนอง 
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2. การสื่อสารของสิ่งมีชีวิต 

 2.1 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular organism) เซลล์ท่ีอยูํใกล๎กันจะใช๎สารเคมีจากเซลล์ 

ผู๎สํงสัญญาณไปให๎เซลล์ผู๎รับท่ีมีโปรตีนใช๎จับสัญญาณจ าเพาะ เชํน การหลั่งสารเคมีของ ยีสต์      

เพื่อการผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

ภาพ การสื่อสารระหวําเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7J4m_BYc9Lg 

 2.2 สิ่งมชีวีติหลายเซลล ์(Multicellular organism) อาจเกิดขึ้นระหวํางเซลล์ข๎างเคียง  

หรือเซลล์ท่ีอยูํใกล๎กัน 

 - Synaptic signaling  สัญญาณจะถูกสํงไปตาม Axon ของเซลลป์ระสาท และเข๎าสูํ

เซลล์เป้าหมายที่ Synapse 

 - Paracrine signaling  สัญญาณจะถูกหลั่งเข๎าสูํของเหลวที่อยูํระหวํางเซลล์    

การออกฤทธิ์จะเกิดในเซลล์ใกล๎ๆ 

 - Endocrine  signaling  ฮอร์โมนที่ถูกผลิตจากตํอมไร๎ทํอจะหลั่งเข๎าสูํกระแสเลือด

และกระจายไปทั่วรํางกาย เพื่อกระตุ๎นเซลล์เป้าหมายตํางๆ ตํอไป 

 - Contact – dependent signaling  เซลลจ์ะต๎องมีการสัมผัสกันตัองผํานจังกช์ัน 

(Junction) ระหวํางเซลล์  
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3. การสือ่สารระหวาํงเซลล์ 

 3.1 เซลลพ์ชื จะใช๎ Plasmodesmata ที่อาศัยหลักการไหลของไซโทพลาซึมของเซลล์ข๎างเคียง

ไหลไปหากัน 

 3.2. เซลลส์ตัว ์จะใช๎จังกช์ันระหวํางเซลล์ ซึ่งมี 3 ชนิด ได๎แกํ 

  

  

- Gap junction ชํวยในการสื่อสาร

ระหวํางเซลล์ สร๎างขึ้นเพื่อให๎ชํองที่เยื่อ เซลล์     

2 ชํองมาเชื่อมตํอกัน ได๎ นอกจากนี้ยั งชํวย     

ให๎ความแข็งแรงแกํเซลล์ รวมไปถึงยอมให๎

โมเลกุลขนาดเล็ก หรือไอออนผํานเข๎า – ออกได๎

พบในกล๎ามเนื้อ หัวใจ และกล๎ามเนื้อเรียบ 

เนื่องจากต๎องมีการแลกเปลี่ยนไอออนเป็นหลัก  

  

ภาพ โครงสร๎าง Tight junction 

ที่มา : https://www.khanacademy.org/science/biology 

             ภาพ โครงสร๎าง Gap junction 

ที่มา : https://www.slideshare.net/mithumehr/intercellular-junction 

         - Tight junction เปรียบเสมือน

ก าแพงชํวยท าให๎เยื่อห๎ุมเซลล์อยูํชิดกันมากขึ้น   

โดย โปรตี นที่ เ ยื่ อ ห๎ุ ม เ ซ ลล์ จ ะ มี หน๎ า ที่      

ชํวยในการสร๎างสิ่งที่คล๎ายซิปชํวยยึดเซลล์     

ไว๎ ด๎วยกัน พบภายในล าไส๎ เซลล์บุทํอไต 

กระเพาะปัสสาวะ เป็นต๎น 
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      -  Adhering  junction / Desmosome  เชื่อมตํอกับไซโทสเกเลตอน (Cytoskeleton) 

ภายในแตํละเซลล์ โดยจะชํวยยึดเซลล์ไว๎ด๎วยกัน พบในอวัยวะบางชนิด เชํน หัวใจ กระเพาะอาหาร    

เป็นต๎น 

 ภาพ โครงสร๎างของ Adhering  junction 

ที่มา : https://www.histology.leeds.ac.uk/cell/cell_junctions.php 

เพื่อนๆ ทราบแล๎ววําทั้งพืชและสัตว์ 

มีการติดตํอสื่อสารกันอยํางไร   

แล๎วมนุษย์มีการตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อม 

รอบๆ ตัวอยํางไร ครับ 
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บัตรงานที ่2.3 การสือ่สารระหวํางเซลล ์

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนอธิบายขั้นตอนการรบัรู๎ และการตอบสนองของเซลล์จากสถานการณ์ที่ก าหนดให๎ 

ตํอไปนี้ (5 คะแนน) 

“ เมื่อเราสมัผสักับวตัถทุีร่อ๎นมากๆ ” 

อธิบายกลไกการรับรู๎ความรู๎สึกที่เกิดขึ้น ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนน 

............. 
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บัตรกิจกรรมที ่2.4 คิดได ๎อธิบายเปน็  

ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู ๎

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถกูต๎อง (5 คะแนน) 

1. การแพรํแบบธรรมดา (Simple diffusion) เหมือนหรือแตกตําง 

จากการแพรํแบบฟาซิลิเทตอยํางไร 

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

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

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

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

2. การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน (Active transport) มีความส าคัญ 

ตํอการด ารงชีวิตประจ าวันอยํางไร 

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

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

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

3. การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน (Active transport) เกิดในสิ่งไมํมีชีวิตได๎หรือไมํ 

เพราะเหตุใด 

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

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

4. เซลล์จะมีวิธีการน าสารที่เซลล์ต๎องการ แตํมีความเข๎มข๎นของสารน๎อยกวําภายในเซลล์

เข๎าสูํเซลล์ได๎อยํางไร 

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

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

5. การล าเลียงสารที่มีโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล์ (Endocytosis) และออกจากเซลล์ 

(Exocytosis) เหมือนกันและแตกตํางกันอยํางไร 

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

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

คะแนน 

.............. 
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บัตรกิจกรรมที ่2.5 แผนผงัความคดิ 
คะแนน 

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

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนแตํละกลํุมค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากบัตรความรู๎แล๎วสรุปองค์ความรู๎        

เรื่อง การล าเลียงสารผํานเซลล์ เป็นแผนผังความคิด (Mind map) (10 คะแนน) 

ขั้นที่ 6 ขั้นประเมนิผล 
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ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรูไ๎ปใช๎ 

บัตรกิจกรรมที ่2.6 ลองคดิ ลองท าด ู

คะแนน 

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

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ (5 คะแนน) 

 1. ถ๎าใสํปุ๋ยกับต๎นกุหลาบแล๎วลืมรดน้ า ต๎นกุหลาบจะเป็นอยํางไร เหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น  

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

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

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

 2. “ถ๎าน าผักกาดหอมแชํน้ าเกลือ เพื่อก าจัดสัตว์และแมลง เชํน ทาก และเพลี้ย ออกจาก

ผักกาดหอม แตํแชํผักกาดหอมนานเกินไปจึงท าให๎ผักกาดหอมเห่ียว” 

    2.1 จงอธิบายวําเพราะเหตุใดผักกาดหอมจึงเหี่ยว ...................................................................... 

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

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

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

    2.2 ให๎แนะน าวิธีท าให๎ใบผักกาดหอมกรอบอีกครั้ง .................................................................... 

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

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

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

 3. เหตุใดพํอค๎าและแมํค๎าท่ีขายผักและผลไม๎จึงพรมน้ าใสํผักและผลไม๎ ....................................... 

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

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

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

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

 4. จงยกตัวอยํางการแพรํแบบธรรมดา และการออสโมซิส ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

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

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

............................................................................................................................. ............................................... 
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บัตรแบบทดสอบหลงัเรยีน 

เรื่อง การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์                     ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4  

รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐาน รหัสวชิา ว30103       คะแนนเตม็ 10 คะแนน       เวลา  10  นาท ี

ค าชี้แจง  1. ข๎อสอบมีจ านวน 10 ข๎อ เป็นข๎อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

 2. ให๎นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต๎องที่สุดแล๎วท าเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

  

 

 

  

  

 1.  เมื่อน าสาหราํยแชลํงในน้ าประปา พบวาํเซลลข์องสาหราํยจะเตงํขึน้มา   

      เนื่องจากเกิดกระบวนการใด   

  ก. การแพรํแบบธรรมดา ข. การออสโมซิส 

  ค. การแพรแํบบฟาซิลเิทต ง. การล าเลียงแบบใช๎พลังงาน 

 2. การแพรแํบบฟาซลิเิทต สัมพนัธก์ับขอ๎ใด 

  ก. เป็นการล าเลียงสารที่ต๎องใช๎พลังงาน    

  ข. มีโปรตีนแทรกอยูํในเยื่อหุ๎มเซลล์เป็นตัวพาล าเลียงสารผํานเยื่อหุ๎มเซลล ์

  ค. ล าเลียงสารที่มีโมเลกุลเล็กๆ และไมํมีประจุไฟฟ้าได๎รวดเร็วกวําการแพรํแบบธรรมดา 

  ง. เป็นการเคลื่อนที่อนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นต่ าไปยังบริเวณ 

            ที่มีความเข๎มข๎นสูง 

 3. ข๎อใดไมถํกูตอ๎งเกีย่วกบัการแพร ํ

  ก. การออสโมซิสเป็นการแพรํของน้ าผํานเยื่อหุ๎มเซลล ์

  ข. สารจะแพรํจากบริเวณที่มีอนุภาคของสารมากไปสูํบริเวณที่มีอนุภาคของสารน๎อยกวํา 

  ค. สารละลายที่มีความเข๎มข๎นน๎อยจะแพรไํปสูํสารละลายที่มีความเข๎มขน๎มาก 

  ง. สารที่เป็นของแข็งจะแพรํในของเหลวได๎ถ๎าของแข็งละลายได๎ในของเหลว 

 4. ข๎อใดเปน็ลกัษณะทีเ่หมอืนกันระหวาํงการล าเลยีงสารแบบใชพ๎ลงังาน 

   กับการแพรแํบบฟาซลิเิทต 

  ก. ต๎องใช๎โปรตีนเป็นตัวพา 

  ข. เป็นการล าเลียงเฉพาะตัวท าละลาย 

  ค. ใช๎พลังงานจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในการล าเลียงสาร 

  ง. ทิศทางการล าเลียงสารจากบริเวณที่มีสารมากไปยังบริเวณที่มีสารน๎อย 

     ผํานเยื่อเลือกผําน 
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 5. การล าเลยีงสารในขอ๎ใดแตกตาํงจากพวก 

  ก. การออสโมซิส ข. การแพรํแบบธรรมดา 

  ค. การแพรํแบบฟาซิลิเทต ง. การล าเลียงแบบใช๎พลังงาน 

 6. ข๎อใดเปน็การน าสารเขา๎สูเํซลล ์โดยอาศยัตวัรบับนเยือ่หุม๎เซลล์ 

  ก. การน าคอเลสเตอรอลเข๎าสูํเซลล์ตับ ข. การน าสารเข๎าสูํเซลล์ท่ีหนํวยไต 

  ค. การดูดซึมกรดอะมิโนที่ล าไส๎เล็ก ง. การดูดธาตุอาหารเข๎าสูํรากพืช 

 7. การน าสารเขา๎สูเํซลลแ์บบพโินไซโทซสิมกีลไกอยาํงไร 

  ก. มีตัวพาบริเวณเยื่อห๎ุมเซลล์เพื่อน าสารโมเลกุลใหญํเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ข. ยื่นเยื่อห๎ุมเซลล์โอบล๎อมอาหารให๎กลายเป็นถุง แล๎วหลุดเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ค. โมเลกุลของสารมาเกาะติดกับเยื่อห๎ุมเซลล์ แล๎วหลุดเข๎าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

  ง. การน าอนุภาคของสารที่อยูํในรูปของสารละลายเข๎าสูํเซลล์ โดยการท าให๎เยื่อห๎ุมเซลล ์

     เว๎าเข๎าไปในไซโทพลาซึม 

 8. กระบวนการเอกโซไซโทซสิเกีย่วขอ๎งกับเหตกุารณ์ในขอ๎ใด 

  ก. การท าลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว 

  ข. การน าอนุภาคขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ของอะมีบา 

  ค. การขับเกลือแรํสํวนเกินออกทางเหงือกของปลาทะเล 

  ง. การหลั่งเอนไซม์ยํอยอาหารออกมาจากเยื่อบุผิวล าไส๎เล็ก 

 9. ข๎อใดกลาํวเกีย่วกับเอนโดไซโทซสิกับเอกโซไซโทซสิไดถ๎กูตอ๎งตามล าดับ 

   ก. ล าเลียงสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดเล็กออกจากเซลล์ 

   ข. ล าเลียงสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดใหญํออกจากเซลล์ 

   ค. ล าเลียงสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ กับ ล าเลียงสารขนาดใหญํออกจากเซลล์ 

   ง. ล าเลียงสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ กับ  ล าเลียงสารขนาดเล็กออกจากเซลล์ 

 10. ความสมัพนัธใ์นขอ๎ใดถกูตอ๎ง 

  ก. พิโนไซโทซิส   : การน าของแข็งเข๎าสูํเซลล ์   

  ข. ฟาโกไซโทซิส  : การน าของเหลวเข๎าสูํเซลล์ 

  ค. เอนโดไซโทซิส  : การน าสารขนาดใหญํเข๎าสูํเซลล์ 

  ง. เอกโซไซโทซิส   : การน าสารขนาดเล็กเข๎าสูํเซลล์ 

   

   

    

 

 

  

 

 

 

 

ท ากจิกรรมเสรจ็แลว๎  

อยําลมืตรวจค าตอบกนันะคะ 
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ภาคผนวก 
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เฉลยบตัรค าตอบแบบทดสอบกอํนเรยีน -หลังเรยีน 

เรื่อง การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์                                      ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4  

รายวชิาชวีวทิยาพืน้ฐาน     รหัสวชิา ว30103       คะแนนเตม็ 10 คะแนน     เวลา  10  นาท ี

ชื่อ ........................................................................................................ ชั้น ..................... เลขที่ ................... 

ข๎อที่  ก ข ค ง 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

ข๎อที่  ก ข ค ง 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 

7 X 

8 X 

9 X 

10 X 

ทดสอบกอํนเรยีน ทดสอบหลงัเรียน 
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ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนแตํละกลํุมรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ “การล าเลียงสารเข๎า และออกจากเซลล์

มีความส าคัญอยํางไรตํอสิ่งมีชีวิต” 

  

ข๎อสรปุการอภปิราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

เฉลยบตัรกิจกรรมที ่2.1 ทบทวนสิง่ทีฉ่นัรู ๎  

การล าเลียงสารเข๎าสูํเซลล์ เพื่อน าสารที่เซลล์ต๎องการและมีประโยชน์ไปใช๎ในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ 

ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เชํน แก๏สออกซิเจน กลูโคส น้ า และแรํธาตุ เป็นต๎น สํวนการล าเลียงสาร

ออกจากเซลล์เป็นการล าเลียงสารที่เซลล์ไมํต๎องการ หรือก าจัดสารที่ไมํมีประโยชน์ ของเสียตํางๆ  

ออกจากเซลล์ เชํน แก๏สคาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย กรดยูริก เป็นต๎น เพื่อให๎เซลล์อยูํในสภาพ 

ที่เหมาะสม ท าให๎สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตได๎ตามปกติ 

เด็กๆ คงทราบแล๎วนะ วําการล าเลียงสารเข๎า 

และออกจากเซลล์มีความส าคัญอยํางไรตํอสิ่งมีชีวิต 
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 จากภาพ เป็นการทดลองน าผักกาดขาวแชํในน้ าผสมสีผสมอาหาร เมื่อเวลาผํานไป 

นักเรียนคิดวําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไร และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เรียกวําอะไร 

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

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

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

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

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

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

เฉลยบตัรกิจกรรมที ่2.2 ค าถามชวนคดิ 

จากภาพการทดลอง เมื่อเวลาผํานไปจะสังเกตเห็นสีผสมอาหารคํอยๆ เคล่ือนที่ขึ้นไป 

ในใบผักกาดขาว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เรียกวํา การแพรํของน้ าเข๎าสูํเซลล์พืช  

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนรํวมกันศึกษาและวิเคราะห์ภาพ แล๎วอภิปรายการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น เพื่อตอบค าถามตํอไปนี้  

ภาพ การทดลองแชํผักกาดขาวในน้ าผสมสีผสมอาหาร     

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/609870 
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เฉลยบตัรบนัทกึกจิกรรมที ่2.3 การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์ 

ตอนที่ 1 

บันทึกผลการทดลอง 

บิกเกอรท์ี่ ผลการสงัเกต ภาพการทดลอง 

1 

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

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

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

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

2 

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

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

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

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

ตารางบันทึกผลการทดลองการแพรํของดํางทับทิมในน้ า 

เกล็ดของดํางทับทิม

คํอยๆ เคล่ือนที่ในน้ า 

ไปทั่วทุกบริเวณของน้ า 

ในบิกเกอร์ 

ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

ค าตอบของผู๎เรียนอาจแตกตํางจากเฉลยได๎ การให๎คะแนนขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของครูผู๎สอน (10 คะแนน) 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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 ภาพการทดลองการออสโมซิสของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ของเซลล์ไขํไกํ 

ตอนที ่2 

ล าดับที่ เวลา ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

1 เริ่มต๎น บริเวณหลอดพลาสติกไมํมีของเหลว 

2  5 นาท ี เยื่อห๎ุมไขํมีลักษณะบวมและเตํง 

3 10 นาที  เริ่มมีของเหลวเคล่ือนที่ขึ้นมาในหลอดพลาสติก 

4 20 นาท ี มีของเหลวลักษณะใสเคลื่อนที่ภายในหลอดพลาสติก 

5 30 นาที  ของเหลวเคล่ือนที่ขึ้นเหนือเปลือกไขํ 

6 60 นาท ี ของเหลวใสคํอยๆ เคล่ือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

ภาพการทดลองของนักเรียน 

ตารางบันทึกผลการทดลองการออสโมซิสของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ของเซลล์ไขํไกํ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

ค าถามเพือ่น าไปสูกํารสรปุผลการทดลอง 

เมื่อเวลาผํานไป 20 นาที พบวํามีของเหลวลักษณะใสเริ่มเคล่ือนที่ขึ้นมาบริเวณ

หลอดพลาสติก และมีการเคล่ือนที่คํอยๆ สูงขึ้น 

จากการทดลองตอนที่ 1 เมื่อเทเกล็ดดํางทับทิมลงในน้ า จะพบวําเกล็ดดํางทับทิมคํอยๆ 

เคลื่อนท่ีในน้ าไปท่ัวทุกบริเวณของน้ าในบิกเกอร์จนทุกๆ บริเวณของน้ าในบิกเกอร์มีสี 

ของดํางทับทิมเข๎มเทําๆ กัน เรียกการเคล่ือนที่ของดํางทับทิมในน้ าวํา การแพรํ 

จากการทดลองตอนที่ 2 พบวํามีของเหลวลักษณะใสเคลื่อนที่ขึ้นมายังหลอดพลาสติก 

ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา น้ าออสโมซิสผํานเยื่อห๎ุมเซลล์เข๎าไปในเซลล์ไขํไกํได๎ โดยสามารถ

ตรวจสอบได๎จากการเพิ่มปริมาณของของเหลวภายในเซลล์ไขํไกํท่ีเคล่ือนที่ดันตัวให๎เคล่ือนที่ 

ไปยังหลอดพลาสติก 

ของเหลวภายในไขํไกํคํอยๆ เคล่ือนที่ขึ้นมาในหลอดพลาสติก  

1. เมื่อเทเกล็ดดํางทับทิมลงในน้ าที่อยูํในบิกเกอรใ์บท่ี 1 จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

อยํางไร 

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

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

2. เมื่อเวลาผํานไปเรื่อยๆ สีของดํางทับทิมที่อยูํในน้ า บิกเกอรใ์บท่ี 1 จะเป็นอยํางไร 

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

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

3. เมื่อเวลาผํานไป 20 นาที ไขํที่แชํอยูํในน้ ามีการเปลี่ยนแปลงอยํางไร 

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

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

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

4. เมื่อเวลาผํานไปเรื่อยๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไรที่หลอดพลาสติก 

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

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

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

สีของดํางทับทิมที่อยูํในน้ ามีสีเข๎มเทําๆ กัน ทั่วทุกบริเวณของบิกเกอร์  

เกล็ดของดํางทับทิมคํอยๆ เคล่ือนที่ในน้ าไปทั่วทุกบริเวณของน้ าในบิกเกอร์ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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เฉลยบตัรงานที ่2.1 การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุม๎เซลล ์ 

 1. จงอธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ตํอไปนี้ (2 คะแนน) 

 1.1 การแพรํแบบธรรมดา คือ ..................................................................................................... 

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

 1.2 การออสโมซิส คือ .................................................................................................................. 

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

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

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

 1.3 การแพรํแบบฟาซิลเิทต คือ ................................................................................................. 

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

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

 1.4 การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน คือ .................................................................................... 

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

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

สิ่งเปรยีบเทยีบ แบบไมใํชพ๎ลงังาน แบบใชพ๎ลงังาน 

1. วิธีการล าเลียง     

และทิศทางการล าเลียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การใช๎ และไมํใช๎

พลังงาน 

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

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

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

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

3. การอาศัยโปรตีน  

บนเยื่อหุ๎มเซลล ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การเคล่ือนที่อนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข๎มข๎น 

ของสารสูงไปสูํบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารต่ าจนทั้งสองบริเวณมีความเข๎มข๎นเทํากัน 
การแพรํของน้ าผํานเยื่อห๎ุมเซลล์หรือเยื่อเลือกผํานจากด๎านทีม่ี 

ความเข๎มข๎นของสารละลายต่ า (น้ ามาก) ไปยังด๎านที่มีความเข๎มข๎นของสารละลายสูงกวํา (น้ าน๎อย)   

ปกติการแพรํของน้ าจะเกิดทั้งสองทิศทางคือ ทั้งบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารละลายต่ า      

และบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารละลายสูง 
การเคล่ือนที่ของโมเลกุลของสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ 

จากบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารต่ า โดยอาศัยโมเลกุล

ของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อห๎ุมเซลล์เป็นตัวพาสารเข๎าและออกจากเซลล์  

ทีม่ีความเข๎มข๎นของสารน๎อยไปสูํบริเวณที่มีความเข๎มข๎นของสารมากกวํา การล าเลียงลักษณะนี้ 

ต๎องอาศัยพลังงานที่ได๎มาจากเซลล ์

การแพรํของสาร 

จากความเข๎มข๎นสารมาก 

ไปสูํความเข๎มข๎น 

สารน๎อยกวํา 

ไมํใชํการแพรํ เป็นการเคล่ือนที่

ของสารจากความเข๎มสารน๎อย

ไปสูํความเข๎มข๎นสารมากกวํา 

ไมํต๎องใช๎พลังงานจากเซลล์ ต๎องใช๎พลังงานจากเซลล์ 

ในรูปของ ATP 

การแพรํแบบฟาซิลิเทต  

อาศัยโปรตีน  

การแพรํแบบธรรมดา  

และการออสโมซิส 

ไมํต๎องอาศัยโปรตีน 

อาศัยโปรตีนที่อยูํบน 

เยื่อห๎ุมเซลล์ 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถกูต๎อง (5 คะแนน)  

การล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์จากบริเวณ 

 2. จงเปรียบเทียบวิธีการล าเลียงสารผํานเซลล์แบบไมํใชพ๎ลังงาน และแบบใช๎พลังงาน (3 คะแนน) 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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...............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เฉลยบตัรงานที ่2.2   

การล าเลยีงสารโดยการสรา๎งถงุจากเยือ่หุม๎เซลล ์ 

พิโนไซโทซสิ (Pinocytosis)  

 คือ การน าของเหลวเข๎าสูํเซลล์ 

เหมือนกับการด่ืม (Cell drinking)  

โดยเยื่อห๎ุมเซลล์จะเว๎าเป็นรํองให๎ของเหลว 

หลุดเข๎ามาในเซลล์ เชํน กระบวนการดูดซึม

ไขมันที่ล าไส๎เล็ก เป็นต๎น 

การน าสารเขา๎สูเํซลลโ์ดยอาศยัตวัรบั

(Receptor-mediated endocytosis)  

 คือ การน าสารเข๎าสูํเซลล์โดยมีโปรตีน

ตัวรับท่ีมีความจ าเพาะกับสารที่เยื่อห๎ุมเซลล์ 

เชํน การน าอนุภาค ไลโพโปรตีน เข๎าสูํเซลล ์

เอกโซไซโทซสิ (Exocytosis) 

  คือ กระบวนการล าเลียงสารโมเลกุล

ขนาดใหญํออกจากเซลล์ เกิดจากการหลอมรวม

เยื่อห๎ุม Vesicle ที่บรรจุสารกับเยื่อห๎ุมเซลล์ 

แล๎วปลํอยสารนั้นออกไปนอกเซลล์ เชํน  

สารพวกเอนไซม์ หรือ ฮอร์โมน 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนอธิบายหลักการและวิธีการล าเสียงสารของภาพที่ก าหนดให๎  

ตํอไปนี้ (5 คะแนน)          

  

 

 

ภาพ เปรียบเทียบการน าสารเข๎าสูํเซลล์ในรูปแบบตํางๆ 

ที่มา : http://www.digitalschool.club/digitalschool 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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เฉลยบตัรงานที ่2.3 การสื่อสารระหวาํงเซลล์ 

“ เมื่อเราสมัผสักับวตัถทุีร่อ๎นมากๆ ” 

วัตถุที่มีความร๎อน 

มือโดนความร๎อน เซลล์ประสาทรับความรู๎สึก เซลล์ประสาทประสานงาน 

เซลล์ประสาทสั่งการ อวัยวะปฏิบัติงาน การตอบสนอง 

ดึงมือออกจากวัตถุ 

อธิบายกลไกการรับรู๎ความรู๎สึกท่ีเกิดขึ้น ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เมื่อสัมผัสกับความร๎อนความร๎อนจะถูกสํงผํานประสาทรับความรู๎สึก จากนั้นก็จะสํงตํอความรู๎สึก

ไปยังระบบประสาทประสานงานจากนั้นระบบประสาทจะสั่งการให๎เกิดการตอบสนองไปยังอวัยวะ

ที่ถูกกระตุ๎นและสั่งการให๎ตอบสนองโดยการชักมืออกจากวัตถุที่ร๎อน 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนอธิบายขั้นตอนการรบัรู๎ และการตอบสนองของเซลล์จากสถานการณ์ที่ก าหนดให๎ 

ตํอไปนี้ (5 คะแนน) 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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เฉลยบตัรกิจกรรมที ่2.4 คิดได ๎อธิบายเปน็  

1. การแพรํแบบธรรมดา (Simple diffusion) เหมือนหรือแตกตําง 

จากการแพรํแบบฟาซิลิเทตอยํางไร 

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

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

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

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

2. การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน (Active transport) มีความส าคัญ 

ตํอการด ารงชีวิตประจ าวันอยํางไร 

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

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

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

3. การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน (Active transport) เกิดในสิ่งไมํมีชีวิตได๎หรือไมํ 

เพราะเหตุใด 

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

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

4. เซลล์จะมีวิธีการน าสารที่เซลล์ต๎องการ แตํมีความเข๎มข๎นของสารน๎อยกวําภายในเซลล์

เข๎าสูํเซลล์ได๎อยํางไร 

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

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

5. การล าเลียงสารท่ีมีโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล์ (Endocytosis) และออกจากเซลล์ 

(Exocytosis) เหมือนกันและแตกตํางกันอยํางไร 

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

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

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

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

 

 

 

การแพรํแบบฟาซิลเิทต เป็นการแพรํของสารผํานโปรตีนตัวพาที่อยูํบริเวณเยื่อห๎ุมเซลล์ 

(เกิดเฉพาะภายในเซลล์ท่ีมีชีวิตเทํานั้น) เพราะโปรตีนมีรูให๎แทรกผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ได๎ 

สํวนการแพรํแบบธรรมดา เป็นการแพรํของสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์โดยตรง เชํน การแพรํ

ของแก๏ส และน้ า โดยสารไมํมีขั้วใช๎ทางผํานของสารบริเวณ Lipid bilayer membrane  

การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน พบในการดูดซึมสารอาหารเข๎าสูํกระแสเลือดที่ล าไส๎เล็ก

ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น รํางกายจึงได๎รับสารอาหารอยํางเพียงพอ และมีความส าคัญ 

ในกระบวนการ Na+ - K+ ป๊ัม เพื่อสํงกระแสประสาท 

น าสารเข๎าสูํเซลล์ได๎ด๎วยวิธีการออสโมซีส และการล าเลียงสารเข๎าสูํเซลล์ได๎ด๎วยวิธี 

การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ให๎ถกูต๎อง (5 คะแนน) 

ไมํได๎ เพราะต๎องใช๎พลังงานจากเซลล์เพื่อต๎านแรงดันของสารภายในเซลล์ 

มีการสร๎างถุงจากเยื่อห๎ุมเซลล์หรือเวสิเคิลเหมือนกันแตกตํางกันท่ีทิศทางการล าเลียง 

คือ การน าสารเข๎าสูํเซลล์จะมีการสรา๎งถุงหรือเวสิเคิลหํอห๎ุมสารแล๎วน าสารเข๎าสูํเซลล์ 

แตํการน าสารออกจากเซลล์มีการสร๎างถุงหรือเวสิเคิลหํอห๎ุมสารนั้นแล๎วจึงมาที่เยื่อหุ๎ม

เซลล์แล๎วปลํอยสารนั้นออกนอกเซลล์ 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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(7E) 

เฉลยบตัรกิจกรรมที ่2.5 แผนผงัความคดิ 

การล าเลยีงสารผาํนเซลล์ 

การล าเลียงสารผํานเยื่อห๎ุมเซลล์ การล าเลียงสารโดยการสร๎างถุง 

จากเยื่อห๎ุมเซลล์ 

การล าเลียงสารแบบไมํใช๎พลังงาน 

(Passive transport)  

การแพรํแบบธรรมดา 

(Simple diffusion) 

การออสโมซิส 

(Osmosis) 

การล าเลียงสารแบบใช๎พลังงาน 

(Active transport)  

การล าเลียงสารแบบเอนโดไซโทซิส 

Endocytosis  

 ฟาโกไซโทซิส

(Phagocytosis) 

 พโินไซโทซิส 

(Pinocytosis) 

การล าเลียงสารโดยอาศัยตัวรับ  

Recepter-mediater 

 

การล าเลียงสารแบบเอกโซไซโทซิส 

 (Exocytosis) 

 

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนแตํละกลํุมค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากบัตรความรู๎แล๎วสรุปองค์ความรู๎        

เรื่อง การล าเลียงสารผํานเซลล์ เป็นแผนผังความคิด (Mind map) (10 คะแนน) 

ค าตอบของผู๎เรียนอาจแตกตํางจากเฉลยได๎ การให๎คะแนนขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของครูผู๎สอน 

การแพรํแบบฟาซิลิเทต 

(Facilitateddiffusion) 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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(7E) 

เฉลยบตัรกิจกรรมที ่2.6 ลองคดิ ลองท าด ู

ค าชี้แจง : ให๎นักเรียนตอบค าถามตํอไปนี้ (5 คะแนน) 

 1. ถ๎าใสํปุ๋ยกับต๎นกุหลาบแล๎วลืมรดน้ า ต๎นกุหลาบจะเป็นอยํางไร เหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น  

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

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

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

 2. “ถ๎าน าผักกาดหอมแชํน้ าเกลือ เพื่อก าจัดสัตว์และแมลง เชํน ทาก และเพลี้ย ออกจาก

ผักกาดหอม แตํแชํผักกาดหอมนานเกินไปจึงท าให๎ผักกาดหอมเห่ียว” 

    2.1 จงอธิบายวําเพราะเหตุใดผักกาดหอมจึงเหี่ยว ...................................................................... 

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

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

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

    2.2 ให๎แนะน าวิธีท าให๎ใบผักกาดหอมกรอบอีกครั้ง .................................................................... 

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

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

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

 3. เหตุใดพํอค๎าและแมํค๎าท่ีขายผักและผลไม๎จึงพรมน้ าใสํผักและผลไม๎ ....................................... 

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

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

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

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

 4. จงยกตัวอยํางการแพรํแบบธรรมดา และการออสโมซิส ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

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

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

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

ต๎นกุหลาบจะเห่ียว เนื่องจากสารละลายภายในดินมีความเข๎มข๎นมากกวําสารละลายภายใน

ต๎นกุหลาบ ท าให๎เกิดการออสโมซิสของน้ าออกจากต๎นกุหลาบ ต๎นกุหลาบจึงเหี่ยว 

เนื่องจากสารละลายน้ าเกลือ 

ที่น าผักกาดหอมไปแชํเป็นสารละลายที่มีความเข๎มข๎นกวําในเซลล์ผักกาดหอม สารละลายในเซลล์ 

ผักกาดหอมจึงออสโมซิสออกมานอกเซลล์ผักกาดหอม ท าให๎สูญเสียน้ า ผักกาดหอมจึงเหี่ยว 

น าผักกาดหอมไปแชํในสารละลาย 

ที่เจือจางกวํา คือ น้ าเปลํา จะท าให๎น้ าออสโมซิสเข๎าไปในผักกาดหอมท าให๎ผักกาดหอมสด 

และกรอบขึ้น 

สดอยูํ เนื่องจากการพรมน้ าใสํผักและผลไม๎ท าให๎สารละลายภายนอกเซลล์มีความเข๎มข๎นต่ ากวํา 

ภายในเซลล์ (มีน้ ามากกวํา) จึงเกิดการออสโมซิสของน้ าเข๎าสูํภายในเซลล์ของผักและผลไม ๎

ท าให๎ผักและผลไม๎สดอยู ํ

เพื่อให๎ผักและผลไม๎ 

ตัวอยํางเชํน การแพรํของน้ าหอมในอากาศ  การแพรํของน้ าแดงในน้ า  การแพรํของกล่ินอาหาร 

ในอากาศ  การออสโมซิสของน้ าในดินเข๎าสูํเซลล์ขนรากของพืช  เป็นต๎น 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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(7E) 

เกณฑป์ระเมนิผล 

คะแนนกจิกรรม 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
51 

(7E) 

การแปรผลคะแนนชดุกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมนิบตัรบนัทึกกจิกรรมที ่2.3 การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์ 

ประเดน็การประเมนิ (ประเมนิ 5 ด๎าน / ด๎านละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน) คะแนน 

1. ด๎านการทดลอง 

1.1 ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดได๎ถูกต๎อง 2 

1.2 ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนได๎แตํต๎องมีการแนะน าบางขั้นตอน 1 

1.3 ทดลองไมํถูกวิธีการและไมํเป็นไปตามขั้นตอน 0 

2. ด๎านการใชอ๎ุปกรณ ์/ เครื่องมอื  

2.1 ใช๎อุปกรณ์ / เครื่องมือ อยํางคลํองแคลํว และถูกต๎องตามหลักการ 2 

2.2 ใช๎อุปกรณ์ / เครื่องมือ ไมํคลํองแคลํว และถูกต๎องตามหลักการ 1 

2.3 ใช๎อุปกรณ์ / เครื่องมือ ไมํคลํองแคลํว และไมํถูกต๎องตามหลักการ 0 

3. ด๎านการบนัทึกผลการทดลอง 

3.1 บันทึกผลได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน เป็นระเบียบและเป็นไปตามการทดลอง 2 

3.2 บันทึกผลได๎ถูกต๎องแตํไมํครบถ๎วนและชัดเจน เป็นระเบียบเล็กน๎อย 

    และเป็นไปตามการทดลองบางสํวน 
1 

3.3 บันทึกผลไมํถูกต๎อง ไมํเป็นระเบียบ ไมํเป็นไปตามการทดลอง 0 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 
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(7E) 

เกณฑ์การประเมนิบตัรบนัทึกกจิกรรมที ่2.3 การล าเลยีงสารผาํนเซลล ์(ตํอ)  

เกณฑ์การประเมนิบตัรงานที ่2.1 การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุม๎เซลล ์ 

เกณฑ์การประเมนิ ข๎อที่ 1 (4 ข๎อ / ข๎อละ 0.5 คะแนน  รวม 2 คะแนน) คะแนน 

1. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน  4 ข๎อ   1 

2. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน  3 ข๎อ  1.5 

3. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน  2 ข๎อ  1 

4. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน  1 ข๎อ  0.5 

5. อธิบายไมํถูกต๎อง  0 

ประเดน็การประเมนิ (ประเมนิ 5 ด๎าน / ด๎านละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน) คะแนน 

4. ด๎านการตอบค าถามและสรปุผล 

4.1 ตอบค าถามได๎ถูกต๎องชัดเจน และสรุปผลได๎ครอบคลุมถูกต๎องชัดเจน 2 

4.2 ตอบค าถามได๎ถูกต๎องแตํไมํชัดเจน และสรุปผลได๎ถูกต๎องแตํไมํครอบคลุม 

    และไมํชัดเจน 
1 

4.3 ตอบค าถามไมํถูกต๎อง และสรุปผลไมํครอบคลุม ไมํถูกต๎อง และไมํชัดเจน 0 

5. ด๎านการดูแลและเก็บอปุกรณ ์/ เครื่องมอื 

5.1 ดูแลอุปกรณ์ / เครื่องมือ โดยท าความสะอาดและเก็บอยํางถูกต๎องตามหลักการ 2 

5.2 ดูแลอุปกรณ์ / เครื่องมือ โดยท าความสะอาด และเก็บไมํถูกต๎องตามหลักการ 1 

5.3 ไมํดูแลอุปกรณ์ / เครื่องมือ ไมํท าความสะอาด และเก็บไมํถูกต๎องตามหลักการ 0 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 

วิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชุดที ่2 

เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  7 ขั้น 

53 

(7E) 

เกณฑ์การประเมนิบตัรงานที ่2.1 การล าเลยีงสารผาํนเยือ่หุม๎เซลล ์(ตํอ) 

เกณฑ์การประเมนิ ข๎อที่ 2 (3 ข๎อ / ข๎อละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน) คะแนน 

1. เปรียบเทียบได๎ถูกต๎องครบถ๎วนชัดเจน   1 

2. เปรียบเทียบได๎ถูกต๎องบางสํวน ไมํชัดเจน  0.5 

3. เปรียบเทียบไมํถูกต๎อง   0 

เกณฑ์การประเมนิบตัรงานที ่2.2 การล าเลยีงสารโดยการสรา๎งถงุจากเยือ่หุม๎เซลล ์ 

ประเดน็การประเมนิ คะแนน 

1. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจนครบ 3 ภาพ 5 

2. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจนครบ 2 ภาพ 4 

3. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจนครบ 1 ภาพ 3 

4. อธิบายได๎ถูกต๎องบางสํวน มีรายละเอียดเล็กน๎อย 2 

5. อธิบายได๎ถูกต๎องบางสํวน ไมํมีรายละเอียด 1 

6. อธิบายไมํถูกต๎อง ไมํมีรายละเอียด 0 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 
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เกณฑ์การประเมนิบตัรงานที ่2.3 การสือ่สารระหวาํงเซลล ์

ประเดน็การประเมนิ คะแนน 

1. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจน 5 

2. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียด 4 

3. อธิบายได๎ถูกต๎อง มีรายละเอียดเล็กน๎อย 3 

4. อธิบายได๎ถูกต๎องบางสํวน มีรายละเอียดเล็กน๎อย 2 

5. อธิบายได๎ถูกต๎องบางสํวน ไมํมีรายละเอียด 1 

6. อธิบายไมํถูกต๎อง ไมํมีรายละเอียด 0 

เกณฑ์การประเมนิบตัรกิจกรรมที่ 2.4 คิดได๎ อธิบายเปน็  

ประเดน็การประเมนิ (5 ข๎อ / ข๎อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) คะแนน 

1. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจน 1 

2. อธิบายได๎ถูกต๎อง มีรายละเอียดบางสํวนไมํชัดเจน 0.5 

3. อธิบายไมํถูกต๎อง ไมํมีรายละเอียด 0 



  จัดท าโดย        

นางสาวศิริพร  ฮูกระโทก 
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เกณฑ์การประเมนิบตัรกิจกรรมที่ 2.5 แผนผงัความคดิ 

ประเดน็การประเมนิ (ประเมนิ 2 ด๎าน / ด๎านละ 5 คะแนน รวม 10  คะแนน) คะแนน 

1. ด๎านเนือ้หา 

1.1 เนื้อหาครอบคลุม มีความถูกต๎อง สอดคล๎องกับเรื่องที่ก าหนด 5 

1.2 เนื้อหาไมํครอบคลุม มีความถูกต๎อง สอดคล๎องกับเรื่องท่ีก าหนด 4 

1.3 เนื้อหาไมํครอบคลุม มีความถูกต๎องบางสํวน สอดคล๎องกับเรื่องที่ก าหนด 3 

1.4 เนื้อหาไมํครอบคลุม มีความถูกต๎องบางสํวน สอดคล๎องกับเรื่องที่ก าหนดบางสํวน 2 

1.5 เนื้อหาไมํครอบคลุม มีความถูกต๎องบางสํวน ไมํสอดคล๎องกับเรื่องที่ก าหนด 1 

1.6 เนื้อหาไมํครอบคลุม ไมํมีความถูกต๎อง ไมํสอดคล๎องกับเรื่องที่ก าหนด 0 

2. ด๎านความสวยงาม 

2.1 มีสีสันสวยงามประณีต แยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยํอยได๎ชัดเจน 5 

2.2 มีสีสันสวยงาม แยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยํอยได๎ชัดเจน 4 

2.3 มีสีสันสวยงามปานกลาง แยกประเด็นหลัก ประเด็นรองได๎ชัดเจน 

    แตํประเด็นยํอยไมํชัดเจน 
3 

2.4 มีสีสันสวยงามปานกลาง แยกประเด็นหลักได๎ชัดเจน แตํประเด็นรอง 

    และประเด็นยํอยไมํชัดเจน 
2 

2.5 มีสีสันสวยงามเล็กน๎อย แยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นยํอย 

    ไมํชัดเจน 
1 

2.6 สีสันไมํสวยงาม แยกประเด็นหลัก ประเด็นรอง และประเด็นยํอยไมํชัดเจน 0 
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เกณฑ์การประเมนิบตัรกิจกรรมที่ 2.6 ลองคิด ลองท าด ู

ประเดน็การประเมนิ (5 ข๎อ / ข๎อละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) คะแนน 

1. อธิบายได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีรายละเอียดชัดเจน 1 

2. อธิบายได๎ถูกต๎อง มีรายละเอียดบางสํวนไมํชัดเจน 0.5 

3. อธิบายไมํถูกต๎อง ไมํมีรายละเอียด 0 

เพื่อนๆ เฉลยเสร็จแล๎ว 

อยําลืมบันทึกคะแนน 

ลงในบัตรบันทึกคะแนนกันนะครับ 
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