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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่1 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 

 1.  ขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

  ก.  การหาภาพตอ้งหมุนปุ่มปรับภาพหยาบใหล้ ากลอ้งข้ึนไปอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงสุดก่อน แลว้จึงเล่ือนลง 
  ข.  การเร่ิมดูภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ใหห้มุนเลนส์ใกลว้ตัถุอนัท่ีมีก าลงัขยายต ่าสุดมาอยูต่รง 
   ล ากลอ้ง 
  ค.  ถา้ตอ้งการเล่ือนภาพท่ีเห็นจากกลอ้งลงดา้นล่างตอ้งเล่ือนแผน่สไลดข้ึ์นดา้นบน 

  ง.  การปรับหาภาพให้หมุนปุ่มปรับภาพหยาบจนเห็นวตัถุ แลว้จึงหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด 
 

 2.  อุปกรณ์ในขอ้ใดเม่ือเลิกใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แลว้ตอ้งถอดเก็บ 
  ก.  เลนส์ใกลว้ตัถุ ข.  เลนส์ใกลต้า 
  ค.  กระจกเงารับแสง ง.  ปุ่มปรับภาพหยาบ 
 

 3.  หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีท าหนา้ท่ีในการด ารงชีวติอยา่งสมบูรณ์ ไดแ้ก่ 
  ก.  เมด็คลอโรพลาสต์ ข.  โมเลกุลของโปรตีน 

  ค.  เซลล ์ ง.  นิวเคลียส 
 

 4.  เซลลใ์ดมีลกัษณะเป็นเส้นยาว และมีเส้นใยเป็นก่ิงแขนงมากมายมีทั้งยาวและสั้น 

  ก.  เซลลอ์สุจิคนและเซลลเ์มด็เลือดขาวคน 

  ข.  เซลลป์ระสาทคน 

  ค.  เซลลเ์มด็เลือดแดงและเซลลป์ระสาทคน 

  ง.  เซลลเ์มด็เลือดแดง  
 

 5.   “อะมีบา”เป็นส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวมีรูปร่างและลกัษณะของเซลลท่ี์แตกต่างกนั เพื่อให้เหมาะกบัการ 
       ด ารงชีวิตมีการเคล่ือนท่ีโดยใชส่ิ้งใด 
  ก.  แส้ ข.  ขน 

  ค.  ขาเทียม ง.  หาง 
 

 6.  ส่ิงมีชีวติใดท่ีมีรูปร่างรียาว มีแฟลเจลลา (แส้) อยูด่า้นบน ใชป้ระโยชน์ในการเคล่ือนท่ี 

  ก.  ยกูลีนา ข.  ไฮดรา 
  ค.  อะมีบา ง.  พารามีเซียม 
 

 7.  เซลลใ์นร่างกายมนุษยมี์นิวเคลียส ยกเวน้เซลลใ์นขอ้ใด 
  ก.  เซลลห์วัใจ ข.  เซลลต์บั 

  ค.  เซลลเ์มด็เลือดแดง ง.   เซลลส์มอง  
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 8.  องคป์ระกอบใดท่ีพบเฉพาะเซลลพ์ืชเท่านั้น 

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

 9.  ผนงัเซลลป์ระกอบดว้ยสารใดเป็นหลกัส าคญั 

  ก.  ไขมนั ข.  เซลลูโลส 

  ค.  โปรตีน ง.  คาร์โบไฮเดรต 
 

 10.  ส่วนใดของเซลลท่ี์ส าคญัท่ีสุดท่ีช่วยใหเ้ซลลด์ ารงสภาพอยูอ่ยา่งปกติ 
  ก.  ผนงัเซลล ์ ข.  เยือ่หุม้เซลล ์
  ค.  ไซโตพลาสซึม ง.  นิวเคลียส 
 

 11.  พืชสร้างอาหารไดเ้องเพราะในไซโตพลาสซึมมีสารใด 

  ก.  ไรโบโซม ข.  นิวเคลียส 

  ค.  ไมโทคอนเดรีย ง.  เมด็คลอโรพลาสต ์
 

 12.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
  1)  เซลล์เป็นหน่วยพืน้ฐานท่ีเลก็ท่ีสุดของส่ิงมีชีวิต 

  2)  เซลล์มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน เซลล์พืชส่วนมากจะมีรูปส่ีเหล่ียม 

  3)  เซลล์ท่ีมีขนาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ ไข่ของสัตว์ปีก 

  4)  เซลล์ท่ียงัมีชีวิตต้องมีนิวเคลียสเสมอ 

ก.  1 เท่านั้น ข.  2 เท่านั้น 

ค.  3 เท่านั้น ง.  4 เท่านั้น    
 

 13.  เยือ่หุม้เซลลมี์คุณสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่น หมายความวา่อยา่งไร 
  ก.  ยอมใหน้ ้าผา่นไดเ้ท่านั้น ข.  ยอมใหโ้มเลกุลของสารบางชนิดผา่น 

  ค.  ยอมใหส้ารทุกชนิดผา่นได ้ ง.  ไม่ยอมใหส้ารใดๆ ผา่นเขา้ออก  
 

 14.  เซลลจ์ะเก็บสะสมสารต่างๆ ไวใ้นโครงสร้างใด 

  ก.  กอลจิบอดี ข.  ไรโบโซม 

  ค.  ร่างแหเอนโดพลาสซึม ง.  แวคิวโอล 
 

 15.  เซลลเ์มด็เลือดขาวท าหนา้ท่ีก าจดัส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้มาในร่างกาย ดงันั้นเซลลเ์มด็เลือดขาวน่าจะมี 

        โครงสร้างของเซลลเ์ป็นอยา่งไร 
  ก.  มีนิวเคลียสขนาดเล็ก ข.  มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ 

  ค.  มีคลอโรพลาสตจ์ านวนมาก ง.  มีไลโซโซมจ านวนมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมีชีวติ 
ผงัมโนทศัน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-1 ผงัมโนทศัน์ของหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. อธิบายอธิบายส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ และใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ไดอ้ยา่งถูกวิธี 
2. อธิบายรูปร่าง ลกัษณะ และส่วนประกอบส าคญัของเซลลต่์าง ๆ ของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติ

หลายเซลล ์
3. ทดลองเปรียบเทียบ และอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

 
  

 
 
 
 

หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1  หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมชีีวติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    วทิยาศาสตร์  

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1                         เวลาเรียน  10 ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ / แนวความคิดหลัก 
  

 ส่ิงมีชีวติทุกชนิดประกอบดว้ยเซลล ์(Cell) ส่ิงมีชีวติบางชนิดประกอบดว้ยเซลลเ์พียง 1 เซลล ์(unicellular 
organism) และบางชนิดประกอบดว้ยเซลลห์ลายเซลล ์(multicellular organism) เซลลข์องส่ิงมีชีวติมีขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกนั  
 เซลลส่ิ์งมีชีวติส่วนใหญ่มีขนาดเล็กจนมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น แต่ศึกษาไดโ้ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้
แสง ซ่ึงขยายภาพของวตัถุโดยหลกัการหกัเหของแสงผา่นเซลล ์เม่ือศึกษาส่ิงมีชีวติดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
(Microscope) ตอ้งเตรียมตวัอยา่งเป็นช้ินบางท่ีแสงสามารถส่องผา่นได ้การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ควรท าตามวธีิใช ้
คือ การเตรียมกลอ้งก่อนใช ้การใชก้ลอ้งส่องดูช้ินวตัถุท่ีตอ้งการ การเก็บรักษาท่ีถูกตอ้ง 
 เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์มีส่วนประกอบส าคญั 3 ส่วนท่ีเหมือนกนั ไดแ้ก่ เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) 
ไซโทพลาซึม (cytoplasm) และนิวเคลียส (nucleus) เยือ่หุ้มเซลลเ์ป็นเยือ่ท่ีอยูด่า้นนอกของเซลล ์มีหนา้ท่ีควบคุม
สารท่ีเขา้ออกเซลล ์ส าหรับเซลลพ์ืช ยงัมีผนงัเซลล์ (cell wall) ห่อหุม้อยูอี่กชั้นหน่ึง ไซโทพลาซึมมีลกัษณะก่ึง
เหลว ประกอบดว้ยน ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสารต่าง ๆ เช่น สารอาหาร แก๊ส ละลายและแขวนลอยอยู ่รวมทั้งมีออร์
แกเนลลอ์ยูด่ว้ย ออร์แกเนลล์มีหลายชนิด บางชนิดก็พบทั้งในพืชและสัตว ์เช่น แวคิวโอล (vacuole) ต่างจาก 
คลอโรพลาสต ์(chloroplast) ซ่ึงเป็นออร์แกเนลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง ท่ีพบในเซลลพ์ืชแต่ไม่พบ
ในเซลลส์ัตว ์นิวเคลียสเป็นส่วนประกอบของเซลลท่ี์รูปร่างค่อนขา้งกลม ภายในมีสารท่ีควบคุมลกัษณะทาง
พนัธุกรรมและควบคุมการท างาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล ์
 เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์โดยทัว่ไปเซลลมี์รูปร่างหลายแบบ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีของเซลลน์ั้น ๆ เช่น 
เซลลผ์วิใบ ปากใบและเซลลคุ์ม เซลลก์ลา้มเน้ือ เซลลป์ระสาท เซลลเ์มด็เลือดแดง โดยศึกษาดูเซลลช์นิดต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 
  

      
 

 
 
 

เซลลป์ระสาทของคน เซลลอ์สุจิของคน เซลลไ์ข่ของคน 
เซลลเ์มด็เลือดแดง 

เซลลเ์มด็เลือดขาว เซลลท่์อล าเลียงน ้ า-เกลือแร่ 
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1.1 ลักษณะและรูปร่างของเซลล์ส่ิงมีชีวิต 
 

ใบงานที ่1.1  ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเติมส่วนประกอบต่างๆ ของกลอ้งจุลทรรศน์ใหถู้กตอ้ง 
 

 
 

ใบความรู้ที ่1.1   ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
  

 1.  เลนส์ใกล้วตัถุ ( Objective Lens) จะติดอยูเ่ป็นชุดกบัจานหมุนใชข้ยายภาพของวตัถุ 

 2.  แท่นวางสไลด์ ( Stage ) ใชว้างสไลดต์วัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา ตรงกลางมีรูใหแ้สงจากหลอดไฟ 

    ส่องผา่นวตัถุ 

 3.  หลอดไฟ ( Lamp ) ส าหรับใหแ้สงส่องสวา่งเพื่อดูวตัถุ 

 4.  ฐาน ( Base ) ท าหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกัทั้งหมดของกลอ้งจุลทรรศน์ มีรูปร่างส่ีเหล่ียมหรือวงกลม 

    ท่ีฐานจะมีปุ่มส าหรับปิดเปิดหลอดไฟ 

 5. เลนส์ใกล้ตา ( Ocular Lens ) เลนส์น้ีจะสวมอยูก่บัล ากลอ้ง มีตวัเลขแสดงก าลงัขยายอยูด่า้นบน 

6. แขนกล้อง ( Arm ) เป็นส่วนยดึล ากลอ้งและฐานไวด้ว้ยกนั ใชเ้ป็นท่ีจบัเวลาเคล่ือนยา้ยกลอ้ง 

 

11. ……………… 

 

14. ………………. 
 

 

13. ……………… 

 

 

12. ……………… 

 

 

4. …………………. 

 

 

3. …………………. 

 

 

8. …………………. 
 

 

7. …………………. 

 

 

6. …………………. 

 

 

5. …………………. 

 

10…………………. 
 

 

2. …………………. 

 

 

1. …………………. 

 

9. …………………. 
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ใบความรู้ที ่1.2   การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง 

 
 

1.   วางกลอ้งใหฐ้านอยูบ่นพื้นรองรับท่ีเรียบสม ่าเสมอเพื่อใหล้ ากลอ้งตั้งตรง 
2.   หมุนเลนส์ใกลว้ตัถุ อนัท่ีมีก าลงัขยายต ่าสุดมาอยูต่รงกบัล ากลอ้ง 
3.   เปิดหลอดไฟใหแ้สงผา่นเขา้ล ากลอ้ง 
4.   น าสไลดท่ี์จะศึกษาวางบนแท่นของวตัถุ ใหว้ตัถุอยูก่ึ่งกลางบริเวณท่ีแสงผา่น แลว้ค่อยๆ หมุนปุ่ม 

      ปรับภาพหยาบใหล้ ากลอ้งเล่ือนลงมาอยูใ่กลว้ตัถุมากท่ีสุด โดยระวงัอยา่ใหเ้ลนส์ใกลว้ตัถุสัมผสักบั 

      กระจกปิดสไลด ์
5.   มองผา่นเลนส์ใกลต้าลงตามล ากลอ้ง พร้อมกบัหมุนปุ่มปรับภาพหยาบข้ึนชา้ๆ จนมองเห็นวตัถุท่ีจะ

 ศึกษา แลว้จึงเปล่ียนมาหมุนปรับปุ่มภาพละเอียด เพื่อปรับภาพใหช้ดั อาจเล่ือนสไลด์ไปมาชา้ๆ 

 เพื่อใหส่ิ้งท่ีตอ้งการศึกษามาอยูก่ลางแนวล ากลอ้ง 
6.   ถา้ตอ้งการขยายภาพให้ใหญ่ข้ึน ใหห้มุนเลนส์ใกลว้ตัถุอนัท่ีมีก าลงัขยายสูงข้ึนเขา้มาในแนวล ากลอ้ง  
      และไม่ควรขยบัสไลดอี์ก แลว้หมุนปรับภาพละเอียดเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน 
 

 
 

1.   การยกกลอ้ง ควรใชมื้อหน่ึงจบัท่ีแขนกลอ้ง และอีกมือหน่ึงวางท่ีฐานและตอ้งใหล้ ากลอ้งตั้งตรง
 เสมอ เพื่อป้องกนัการเล่ือนหลุดของเลนส์ใกลต้า ท่ีสามารถถอดออกไดง่้าย 

2.   สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์ตอ้งไม่เปียก เพราะอาจท าใหแ้ท่นวางเกิดสนิม และท าให้เลนส์ใกลว้ตัถุช้ืน 

 อาจเกิดเช้ือราท่ีเลนส์ได ้

3.   ขณะท่ีตามองผา่นเลนส์ใกลต้า เม่ือจะตอ้งหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ ตอ้งหมุนข้ึนเท่านั้น หา้มหมุนลง  
      เพราะเลนส์ใกลต้าอาจกระทบกระจกสไลดท์ าใหเ้ลนส์แตกได ้

4.   ในการท าความสะอาด หา้มใชมื้อแตะเลนส์ ใหใ้ชก้ระดาษส าหรับเช็ดเลนส์เท่านั้น 

5.   เม่ือใชเ้สร็จแลว้ตอ้งเอาวตัถุท่ีศึกษาออก เช็ดแท่นวางวตัถุและเช็ดเลนส์ใหส้ะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

ก าลงัขยายของภาพท่ีเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ ค านวณไดจ้ากผลคูณก าลงัขยายของเลนส์ใกลว้ตัถุ
กบัก าลงัขยายของเลนส์ใกลต้า 

ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง 
 

การเกบ็รักษากล้องจุลทรรศน์แบบแสง
แบบแสง 
 



7 
 

ใบงานที ่1.2   การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากการอ่านใบความรู้ท่ี 6.2 เร่ือง การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง 
 

1.  อธิบายวธีิการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ตามความเขา้ใจของนกัเรียน 

             
             
             
             
              

             
             
             
             
              

2.  การดูภาพคร้ังแรกของกลอ้งจุลทรรศน์ ควรเร่ิมใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายเท่าใดก่อน 

              
3.  เพราะเหตุใด จึงควรปิดแผน่กระจกสไลดก่์อนจะน าไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

              
   4. เม่ือใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายสูงดูภาพ เราหมุนปุ่มปรับภาพปุ่มใดได ้

              
5.  วาดภาพตวัอยา่งท่ีมองเห็นจากการท ากิจกรรมท่ี 2.1 ในหนงัสือเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบงานที ่1.3  ลกัษณะและรูปร่างของเซลล์ส่ิงมีชีวติ 
 

ค าช้ีแจง  : ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ี 
1.  วาดภาพส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์ ท่ีศึกษาจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
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ส่ิงมีชีวติเซลล์เดียว ส่ิงมีชีวติหลายเซลล์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวและส่ิงมีชีวติหลายเซลล ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 นิวเคลียส  (nucleus) ไซโทพลาซึม (cytoplasm)  และเยือ่หุม้เซลล ์ (cell membrane)  เป็นส่วนประกอบส าคญั
ของเซลลท่ี์เหมือนกนัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ผนงัเซลล ์(cell wall) และคลอโรพลาสต(์chloroplast) เป็นส่วนประกอบ
ท่ีพบไดใ้นเซลลพ์ืช นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยือ่หุม้เซลล ์แวคิวโอล   เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลส์ัตว ์ มีหนา้ท่ี
แตกต่างกนั นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุม้เซลล์ แวคิวโอล ผนงัเซลล์ และคลอโรพลาสต ์เป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของเซลล์พืช มีหนา้ท่ีแตกต่างกนั 
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ใบความรู้ที ่1.3 ส่วนประกอบและหน้าทีข่องส่วนประกอบของเซลล์ 
 

ส่วนประกอบของเซลล์ 
 

1.  ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลลพ์ืช และเป็นส่วนท่ีไม่มีชีวติ 
ประกอบดว้ยสารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส, คิวติน, เพกติน ลิกนิน , ซูเบอริน ผนงัเซลลมี์ลกัษณะเป็นรูพรุน  ท า
หนา้ท่ีเสริมสร้างความแขง็แรงใหแ้ก่เซลล ์ท าใหเ้ซลลค์งรูปร่างได ้ผนงัเซลลมี์สมบติัยอมใหส้ารแทบ   ทุกชนิด 
ผา่นเขา้ออกไดแ้ละมีเฉพาะในเซลลพ์ืชเท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 

2.  เยือ่หุ้มเซลล์ ( Cell membrane หรือ plasma membrane ) มีลกัษณะเป็นเยือ่บางๆ ประกอบดว้ย 
สารไขมนัและโปรตีน เยือ่หุ้มเซลลมี์รูเล็กๆ ท าใหส้ามารถจ ากดัขนาดของโมเลกุลของสารท่ีจะผา่นเยือ่หุม้เซลล ์ดงันั้น
เยือ่หุม้เซลลจึ์งมีสมบติัเป็นเยื่อเลือกผา่น หรือเซมิเพอเมียเบิลเมมเบรน (Semipermeable  membrane) 
 
 
 
 
 

เยือ่หุ้มเซลล์มีหน้าที่ 
1)  ห่อหุม้ส่วนประกอบภายในเซลลใ์หค้งรูปอยูไ่ด ้
2)  ควบคุมปริมาณและชนิดของสารท่ีผา่นเขา้และออกจากเซลลท์  าใหป้ริมาณของสารต่าง ๆ 

 ภายในเซลลพ์อเหมาะ 
3)  เป็นต าแหน่งท่ีมีการติดต่อระหวา่งเซลลก์บัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

 

3.  ไซโทพลาซึม  ( Cytoplasm )  มีลกัษณะเป็นของเหลว ประกอบดว้ยสารท่ีส าคญัปนอยู ่คือ โปรตีน 
ไขมนั  คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งของเสียท่ีเกิดข้ึน ไซโทพลาซึมเป็นศูนยก์ลางการท างานของเซลล ์
เก่ียวกบัเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและสลายอินทรียสาร ไซโทพลาซึมประกอบดว้ยส่วนประกอบภายในท่ี
อาจเรียกวา่ อวยัวะของเซลล์  organelle มีหนา้ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1)   ร่างแหเอนโดพลาซึมหรือเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั (endoplasmic reticulum) มีทั้งชนิดเรียบและ
ชนิดขรุขระ ท าหนา้ท่ีขนส่งสารภายในเซลล ์

ผนังเซลล์ 

เย่ือหุ้มเซลล์ 
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2)   กอลจิคอมเพลกซ์ ( golgi complex หรือ golgi bodies หรือ golgi apparatus) เป็นท่ีสะสมโปรตีน
เพื่อส่งออกนอกเซลล ์

 3)  ไมโทคอนเดรีย ( mitochondria ) มีลกัษณะเป็นกอ้นกลมๆ มีผนงัหุม้หนาท่ีประกอบดว้ยเยือ่              
2 ชั้น มีหนา้ท่ีเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลงังานใหแ้ก่เซลล ์

 
 
 
 
 
4)   คลอโรพลาสต ์( chloroplast) พบเฉพาะในเซลลพ์ืชมีหนา้ท่ีดูดพลงังานแสง เพื่อใชใ้นกระบวน การ

สังเคราะห์ดว้ยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช )  
 
 
 
 
 
5) แวคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลลพ์ืช มีลกัษณะเป็นถุงมีเยือ่หุม้บางๆ และเป็นท่ีสะสม

สารต่างๆ มีน ้าเป็นส่วนใหญ่ เรียกวา่ เซลลแ์ซพ ( cell sap ) มีเกลือ น ้าตาล และสารเคมีอ่ืนๆ ละลายอยูภ่ายใน 
 

 
 
 
 
 

4.  นิวเคลยีส ( Nucleus ) มีลกัษณะค่อนขา้งกลม เป็นโครงสร้างของเซลลท่ี์เห็นชดัอยูต่รงกลางเซลล์ ท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยค์วบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล ์ถูกควบคุมโดยค าสั่งจากนิวเคลียสมีส่วนประกอบ คือ 

 1)  เยือ่หุม้นิวเคลียส ( nuclear membrane) 
 2)  นิวคลีโอพลาซึม ( nucleoplasm ) คือ ส่วนท่ีอยูภ่ายในเยือ่หุม้นิวเคลียส ประกอบดว้ย   

นิวคลิโอลสั ( Nucleolus )  เป็นแหล่งสังเคราะห์และรวบรวมกรดไรโบนิวคลีอิค ( ribonucleic acid )  

ร่างแหเอนโดพลาซึม 

ไมโทคอนเดรีย 

คลอโรพลาสต์ 

แวคิวโอล 
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เรียกยอ่วา่   RNA  ท  าหนา้ท่ีน าค าสั่งจากนิวเคลียสไปยงัเซลลส่์วนอ่ืนๆ  และสร้างไรโบโซมเพื่อไปท าหนา้ท่ี
สังเคราะห์โปรตีนโครมาติน (Chromatin ) คือ  ร่างแหโครโมโซม โครโมโซมประกอบดว้ย  DNA    
( Deoxyribo nucleic acid )  หรือยีน ( Gene ) และโปรตีนหลายชนิด ยนีเป็นตวัควบคุมการแสดงออกของลกัษณะ
ต่างๆ ในส่ิงมีชีวติเป็นตวัถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากพอ่แม่ไปสู่ลูกหลาน 

 หน้าที่ของนิวเคลียส 
 -   เป็นศูนยก์ลางควบคุมการท างานของเซลล์ 
 -   เป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA และ RNA 
 -   ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ 
 -   ควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน 
 
  

 
 
 

ใบงานที ่1.4  ส่วนประกอบและหน้าทีข่องส่วนประกอบของเซลล์ 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง  และตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

1. ส่วนประกอบส่วนใดของเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งสร้างพลงังานใหแ้ก่เซลล ์
 ก. คลอโรพลาสต ์ ข.   นิวเคลียส 
 ค.   ออร์แกเนลล์ ง.   ไมโทคอนเดรีย 
2.   ขอ้ใดคือรงควตัถุสีเขียวท่ีสามารถพบอยูใ่นคลอโรพลาสต ์
 ก.   คลอโรฟิลล์ ข.   เซลลูโลส 
 ค.   แคโรทีนอยด์ ง.   โครโมโซม 
3.   ทุกขอ้เป็นความส าคญัของนิวเคลียส ยกเวน้ขอ้ใด 
 ก.   ควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 ข.   ควบคุมการท างานของเซลล์ 
 ค.   ควบคุมการผา่นเขา้ออกของสาร 
 ง.   เป็นท่ีสร้างสารพนัธุกรรม 
4. ออร์แกเนลลท่ี์พบไดเ้ฉพาะในเซลลพ์ืช คือขอ้ใด 
 ก.   คลอโรพลาสต ์ ผนงัเซลล์ ข.   คลอโรพลาสต ์ นิวเคลียส 
 ค.   นิวเคลียส  ไมโทคอนเดรีย ง.   กอลจิบอดี  แวคิวโอล 
5.   ส่วนประกอบใดท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัส่วนต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในเซลลข์องพืช 
 ก.  ผนงัเซลล ์ ข.   คลอโรพลาสต ์ 
 ค. ไมโทคอนเดรีย ง.   กอลจิบอดี 

     นิวเคลียส 
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6.   คลอโรพลาสตเ์ก่ียวขอ้งกบักระบวนการ      ของพืช 
7.  ส่วนประกอบใดท่ีมีสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่น       
8.   แวคิวโอล  ท าหนา้ท่ี         
9. ในไซโทพลาซึมประกอบดว้ยอะไรบา้ง (บอกมา อย่างน้อย 3 ชนิด) 

          
10. DNA อยูใ่นส่วนใดของเซลล ์         

 

ใบงานที ่1.5  ส่วนประกอบของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอน  พร้อมเติมค าในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
 

1.  ค าถามก่อนการทดลอง  
 เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์ลกัษณะอยา่งไร 
               

2. สมมติฐาน              
3. อุปกรณ์ 

             
             
              

4. วธีิการทดลอง 
 4.1 เตรียมสไลดช้ิ์นส่วนของเยื่อหอม 
 4.2 น าสไลดช้ิ์นส่วนของเยื่อหอมไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสงโดยใชก้ าลงัขยายต ่า  
 สังเกตภาพท่ีเห็น 

4.3 ยอ้มสีโดยหยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด ลงบนสไลดเ์ยื่อหอม  ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์ 
 แผน่ใหม่ 
4.4 น าไปส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อีกคร้ังหน่ึงโดยใชก้ าลงัขยายท่ีสูงข้ึน 
4.5 ท าตามขั้นตอนท่ี 1 โดยเปล่ียนเป็นเซลลเ์ยือ่บุแกม้ 

ตารางบันทกึผลการทดลอง 
 

สถานการณ์ บันทกึผลการทดลอง 
เซลลเ์ยือ่หอมท่ีส่องดว้ยก าลงัขยายต ่า 
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เซลลเ์ยือ่หอมท่ียอ้มสีและส่องดว้ยก าลงัขยายสูง  
 
 
 
 

เซลลเ์ยือ่บุแกม้ท่ีส่องดว้ยก าลงัขยายต ่า  
 
 
 
 

เซลลเ์ยือ่บุแกม้ท่ียอ้มสีและส่องดว้ยก าลงัขยายสูง  
 
 
 
 

 

อภิปรายผลการทดลอง 
             
              
              

สรุปผลการทดลอง 
              
              
              

5.    ค าถามหลงัการทดลอง 
        5.1  เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์ส่วนใดท่ีเหมือนกนั 

             
             
5.2  เซลลพ์ืชมีส่วนประกอบใดท่ีไม่พบในเซลลส์ัตว ์
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ค าถามหน่วยการเรียนรู้ที ่1 หน่วยพืน้ฐานของส่ิงมีชีวติ 
 

1. โครงสร้างสร้างใดท่ีพบในเซลลพ์ืช แต่ไม่พบในเซลลส์ตัว ์
................................................................................................................................................................................... 
 2. ส่วนประกอบของเซลลต่์อไปน้ีท าหนา้ท่ีอะไร 

2.1 นิวเคลียส........................................................................................................................................................ 
2.2 ผนงัเซลล.์....................................................................................................................................................... 
2.3 ไซโทพลาซึม.................................................................................................................................................. 
2.4 เยือ่หุม้เซลล.์................................................................................................................................................... 

3. โครงสร้างของคลอโรพลาสตมี์สารอะไร และมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติทุกชนิดอยา่งไร 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
จงใช้รูปเซลล์ต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ 4-5 
 
 

 
 
 
 
 

4. เซลลต่์อไปน้ีคือเซลลใ์นรูปใด 
 4.1 เซลลแ์พลิเซด รูป.......... 4.2 เซลลป์ระสาท รูป............  4.3 เซลลข์นราก รูป......... 
 4.4 เซลลก์ลา้มเน้ือ รูป......... 4.5 เซลลอ์ะมีบา รูป............ 
5. ลกัษณะหรือการท างานของเซลล์ต่อไปน้ี คือเซลลใ์นรูปใด 
 5.1 ดูดซึมปุ๋ยและน ้าจากดินเขา้สู่รากและล าตน้พืช รูป............... 
 5.2 ส่งความรู้สึกเยน็จากปลายน้ิวมือเม่ือไดรั้บความเยน็ รูป......... 
 5.3 ท าใหแ้ขนและขาเกิดการเคล่ือนไหว รูป....... 
 5.4 เป็นส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว รูป.......... 
 5.5 เม่ือมีแสงแดดสามารถสร้างน ้าตาลกลูโคสไดเ้อง รูป.......... 
 
 

A B 

C 

D 

E 
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1.  ส่ิงมีชีวติทุกชนิดประกอบข้ึนมาจากหน่วยเล็กๆ ท่ีเรียกวา่.................. 
2.  เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวมี์โครงสร้างบางอยา่งแตกต่างกนัดงัน้ี 

เซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์
- ................................................ - ................................................. 
- ................................................ 
-    ................................................ 

- ................................................. 
- ................................................. 

3.  พืชสามารถสร้างอาหารไดเ้อง เน่ืองจากพืชมี.....................................เป็นองคป์ระกอบส าคญั 
4.  กลอ้งจุลทรรศน์มีประโยชน์ คือ......................................................................................................................... 
5.  ก าลงัขยายของกลอ้งจุลทรรศน์เท่ากบั 10 x 40 เท่า หมายความวา่ 

............................................................................................................................................................................ 
6.  นิวเคลียสมีหนา้ท่ี................................................................................................................................................. 
7.  การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของส่ิงมีชีวติ หมายความวา่....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
8.  รากมีลกัษณะยาวและบางเพราะ.......................................................................................................................... 
9.  ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวเคล่ือนท่ีไดโ้ดย..................................................................................................................... 
  10. เซลลข์องส่ิงมีชีวติจะมีรูปร่างและลกัษณะแตกต่างกนัไป เพราะ...................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 

1. หนังสือประกอบการค้นคว้า 
ประดบั นาคแกว้ และคณะ. หนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ม.1. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์มค็ จ  ากดั, 
 2553. 
ยพุา วรยศ และคณะ. หนังสือเรียน รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ : บริษทั อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ  ากดั,  

2555. 
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครูรายวชิาพืน้ฐาน 

วทิยาศาสตร์ 2.  กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2554 
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนพืน้ฐานชีววทิยา 

       ส าหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6. พิมพค์ร้ังท่ี 2, กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 
       2553. 
 
 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
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      2.    อนิเตอร์เน็ต (Internet) 
1. http://weerasak.net/image/JJ.gif  
2. www.dekmaihiso.web44.net/Neurons_I.html 
3. www.student.nu.ac.th/u46410023/ 
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