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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพชื 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 1 

เซลล ์โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 

 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์ ผูแ้ปล. (2544). หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม โลกพชื. : 7 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 1 

เซลล ์โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายส่วนประกอบ หนา้ท่ีของส่วนประกอบ และวธีิใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษา
เซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้

2. ศึกษาและอธิบายลกัษณะและรูปร่างของเซลลต่์างๆ ของพืชและสัตวไ์ด ้
3. อธิบาย และเขียนแผนภาพ แสดงส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืช และเซลลส์ัตว ์

(ผนงัเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์ไซโทพลาซึม คลอโรพลาสต ์และนิวเคลียส) จากการสังเกต
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

4. ศึกษาและอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ด ้
เวลาทีใ่ช้ 3 คาบ 
กจิกรรมที ่1.1  เร่ือง   ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (1 คาบ) 
กจิกรรมที ่1.2  เร่ือง   ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและสัตว ์(2 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 1 
 
 

กจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง     ส่วนประกอบและหน้าทีข่องกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

 
สาระส าคัญ 
 กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับส่องดูวตัถุท่ีมีขนาดเล็ก ไม่สามารถ
มองเห็นรายละเอียดดว้ยตาเปล่าได ้ซ่ึงสามารถเลือกใชก้ลอ้งไดต้ามขนาดก าลงัขยายของภาพ 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
1. บอกช่ือและหนา้ท่ีของส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ได ้
2. ใชแ้ละเก็บรักษากลอ้งจุลทรรศน์ไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

1. กลอ้งจุลทรรศน์ 1 กลอ้ง 
2. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด ์1 ชุด 
3. หลอดหยด 1 อนั 
4. น ้า 10 cm3 

นกัเรียนคิดวา่จะใชเ้คร่ืองมือชนิดใด
เพื่อดูวตัถุท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ได ้
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 
1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 

วธีิท ากจิกรรม  
1. ใชมื้อท่ีถนดัจบัท่ีแขนของกลอ้งจุลทรรศน์ อีกมือรองรับน ้ าหนกัท่ีฐานกลอ้ง วางกลอ้ง

ลงบนโตะ๊พื้นเรียบ 
2. หมุนเลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายต ่ามาไวต้รงต าแหน่งวตัถุท่ีจะดู 
3. ปรับกระจกใตก้ลอ้งเพื่อรับแสงสวา่งท่ีพอเหมาะใหผ้า่นเขา้สู่ช่องรับแสง เตรียมสไลด์

โดยหยดน ้าลงบนแผน่สไลด์ท่ีมีพยญัชนะรูปตวั ว ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์วางสไลด์
ลงบนแท่นวางสไลดใ์หต้รงกบัช่องรับแสง 

4. มองดา้นขา้งของแท่นวางวตัถุในแนวระนาบ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเล่ือนเลนส์
ใกลว้ตัถุใหล้งไปอยูใ่นต าแหน่งต ่าสุด 

5. มองผา่นเลนส์ใกลต้าโดยลืมตาทั้งสองขา้ง หมุนปุ่มปรับภาพหยาบใหเ้ลนส์เล่ือนห่าง
จากสไลด ์จนกระทัง่มองเห็นภาพของวตัถุ 

6. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนยิง่ข้ึน 
7. ขยายภาพใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนโดยหมุนเลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายปานกลางและ

ก าลงัขยายสูงเขา้มาไวต้รงต าแหน่งวตัถุท่ีจะดูตามล าดบั ปรับภาพใหช้ดัเจนข้ึนดว้ยปุ่ม
ปรับภาพละเอียด (หา้มใชปุ่้มปรับภาพหยาบกบัเลนส์วตัถุท่ีมีก าลงัขยายสูง) 

8. บนัทึกก าลงัขยายของภาพวตัถุจากก าลงัขยายของเลนส์ใกลต้าคูณก าลงัขยายของเลนส์
ใกลว้ตัถุ 

9. บนัทึกภาพท่ีปรากฏจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่1.1   
เร่ือง ส่วนประกอบและหนา้ท่ีของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ตารางบันทกึผลการท ากจิกรรม 

ลกัษณะภาพทีป่รากฏจากกล้องจุลทรรศน์ ก าลงัขยายของภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. ให้บอกช่ือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่าน้ัน               

ตามหมายเลขทีก่ าหนดให้ 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
 

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2550).  เอกสารส าหรับผู้รับการอบรมวทิยาศาสตร์. : 182 
 

2. ต าแหน่งทีว่างกล้องจุลทรรศน์ ควรมีลกัษณะอย่างไร       
3. ถ้าบริเวณทีว่างกล้องจุลทรรศน์มีแสงสว่างน้อย นักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะให้แสง

สว่างผ่านเข้าสู่ล ากล้องได้พอเหมาะ โดยไม่ต้องเคลือ่นย้ายกล้องจุลทรรศน์  
            

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 

 



                                                                                                                                                                                7  

4. เมื่อต้องการหาภาพวตัถุทีต้่องการควรปฏิบัติอย่างไร       
และถ้าต้องการเห็นรายละเอยีดของภาพควรปฏิบัติอย่างไร      

5. ถ้าต้องการเลือ่นต าแหน่งภาพมาทางซ้าย จะต้องปฏิบัติอย่างไร     
            
ถ้าต้องการให้ต าแหน่งภาพเลื่อนมาทางขวา จะต้องปฏิบัติอย่างไร     
            

6. การท าให้สนามภาพของกล้องจุลทรรศน์สว่าง ก่อนน าสไลด์ทีต้่องการศึกษาไปวางบนแท่นวาง
วตัถุ ต้องปฏิบัติตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 
6.1 หมุนเลนส์    ทีม่ีก าลงัขยาย    ให้อยู่ตรงกลางกบั

แนวล ากล้อง 
6.2 ตามองผ่าน           
6.3 เปิด     และปรับ    ให้แสงเข้าล ากล้อง

เต็มที่ 
7. การหาภาพจากกล้องจุลทรรศน์จะต้องหมุน    และการปรับภาพให้คมชัด

ยิง่ขึน้ต้องหมุน           
8. เมื่อเปลีย่นเลนส์ใกล้วตัถุทีม่ีก าลงัขยายสูงเข้าแทนทีเ่ลนส์ใกล้วตัถุทีม่ีก าลงัขยายต ่า ต้องปรับ

ภาพให้คมชัดโดยหมุน      และขนาดของภาพทีเ่ห็นจะมี
ลกัษณะ       

9. ถ้านักเรียนน าอกัษร ว ไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ภาพที่นักเรียนเห็น คือ    
10. ถ้านักเรียนต้องการดูเซลล์ A ให้อยู่ตรงกลางสนามภาพ 

นักเรียนจะต้องเลือ่นสไลด์ดังนี้ 
        
 
 

ท่ีมา : ศรีลกัษณ์   ผลวฒันะ  และคณะ.  (2545).  ส่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ 
 เรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3. : 8  
 

11. การปรับภาพให้ชัดเจนท าได้โดยหมุนเลนส์ใกล้วตัถุให้เลือ่นขึน้หรือเลือ่นลง เพราะเหตุใด 
            

12. การดูภาพคร้ังแรกของกล้องจุลทรรศน์ควรเร่ิมใช้เลนส์ใกล้วตัถุก าลงัขยายเท่าใดก่อน 
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13. ขณะดูภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพราะเหตุใดจึงต้องท าให้สไลด์และกระจกปิดสไลด์แห้ง 
            

14. เมื่อใช้เลนส์ใกล้วตัถุก าลงัขยายสูงดูภาพ เราหมุนปุ่มปรับภาพปุ่มใดได้ 
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กจิกรรมที ่1.2 
เร่ือง     ส่วนประกอบและหน้าทีข่องส่วนประกอบของเซลล์พชืและสัตว์ 

 
สาระส าคัญ 
 เซลล ์คือ หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีแสดงลกัษณะของส่ิงมีชีวติ ส่ิงมีชีวติทุกชนิดประกอบดว้ย
เซลล ์ส่ิงมีชีวติบางชนิดประกอบดว้ยเซลลเ์พียง 1 เซลล ์และบางชนิดประกอบดว้ยเซลลห์ลายเซลล ์ 
เซลลบ์างชนิดสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น เซลลไ์ข่ไก่ แต่เซลลส่์วนใหญ่มองดว้ยตาเปล่า
ไม่เห็น จึงตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ช่วยในการศึกษา โดยตอ้งใชแ้ละเก็บรักษาอยา่งถูกวธีิ            
เซลลป์ระกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นิวเคลียส ไซโทพลาซึม และเยือ่หุม้เซลล ์    
ส าหรับเซลลพ์ืชยงัมีผนงัเซลลแ์ละคลอโรพลาสต ์ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีไม่พบในเซลลส์ัตว ์
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 
 เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1. เตรียมสไลดส์ดของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
2. ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลล ์
3. บนัทึกภาพและช้ีส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ 
4. อธิบายลกัษณะและส่วนประกอบส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. สาหร่ายหางกระรอก 
2. หวัหอมแดงหรือหอมหวัใหญ่ 
3. กลอ้งจุลทรรศน์ 
4. สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด ์
5. มีดโกนมีดา้ม 

 

1 ช่อ 
1 หวั 
1 ตวั 
3 ชุด 
1 เล่ม 

 

นกัเรียนใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ศึกษาลกัษณะ 
ของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตวไ์ดห้รือไม่  
และเซลลท์ั้งสองชนิดมีลกัษณะอยา่งไร 
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รายการ จ านวน/กลุ่ม 
6. ไมจ้ิ้มฟันชุบแอลกอฮอล์ 
7. หลอดหยด 
8. ปากคีบ 
9. เขม็เข่ีย 
10. กระดาษเยือ่ 
11. สารละลายไอโอดีน (100 cc) ความเขม้ขน้ 1 % 
12. สารละลายโซเดียมคลอไรด ์(น ้าเกลือ) 0.85 % 
13. น ้า 
14. ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว เช่น พารามีเซียม 

 

1 อนั 
1 อนั 
1 อนั 
1 อนั 

1 มว้น (ต่อห้อง) 
1 ขวด (ต่อห้อง) 
50 cm3 (ต่อห้อง) 

100 cm3 (ต่อห้อง) 
 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 
1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 
4. การจ าแนกประเภท 

การทดลองที ่1 ศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
วธีิท า 

1. หยดของเหลวตวัอยา่งท่ีเก็บจากแหล่งน ้าธรรมชาติ หรือตวัอยา่งส่ิงมีชีวติท่ีเตรียมไว ้เช่น 
พารามีเซียม ลงบนกระจกสไลด์ 

2. ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์โดยใชเ้ขม็เข่ีย  
3. น าสไลดไ์ปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อศึกษารูปร่าง ลกัษณะ ส่วนประกอบท่ีส าคญัของ

เซลลโ์ดยใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายต ่า บนัทึกภาพไว ้
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การทดลองที ่2 ศึกษารูปร่างและส่วนประกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์
วธีิท า 
ตอนที ่1 เซลล์พชื 

1. เซลล์หัวหอมแดง 
1.1 หยดน ้าบนสไลด ์1 หยด 
1.2 ใชป้ากคีบลอกเยือ่หรือผวิดา้นในของหวัหอมแดง ตดัเป็นช้ินเล็กๆ วางบนหยดน ้าบน

สไลด ์ระวงัไม่ใหเ้น้ือเยือ่พบัซอ้นกนั 

 
ภาพ 1.1   การลอกเน้ือเยื่อหวัหอมแดง 

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 45 

 
1.3 หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยดบนเยือ่หวัหอม ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์จากนั้นใช้

กระดาษเยือ่แตะขา้งๆ กระจกปิดสไลด ์เพื่อซบัของเหลวส่วนเกินออก 
1.4 น าไปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดยใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายต ่าและสูงตามล าดบั 

สังเกตและบนัทึกภาพท่ีเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
2. เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก 

2.1 ใชป้ากคีบเด็ดใบของสาหร่ายหางกระรอก บริเวณใกลส่้วนยอด 1 ใบ วางบนหยดน ้า
บนสไลดอี์กแผน่หน่ึงปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์

 
ภาพ 1.2     การเด็ดใบสาหร่ายหางกระรอก 

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 45 

 
 
 

 

สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชดอก ไม่ใช่พืชพวกสาหร่าย  
เพราะมีดอกสีขาวนวลโผล่เหนือผิวน ้าในช่วงฤดูฝน 
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2.2 ปฏิบติัตามวธีิการในขอ้ 1.4 

 
 

ท่ีมา : บญัชา   แสนทวี.  (2546).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์ เล่ม 2. : 102 

 
3. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัองค์ประกอบของเซลล์พชื แล้วเปรียบเทยีบกบัเซลล์พชืที่นักเรียน

สังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 
ตอนที ่2 เซลล์สัตว์ 

1. ใชไ้มจ้ิ้มฟันดา้นป้านท่ีฆ่าเช้ือแลว้ ขดูเบาๆ ท่ีดา้นในของกระพุง้แกม้ แลว้น าไปแตะลงบน
หยดน ้าเกลือ 0.85 % บนสไลด ์จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงบนหยดน ้าเกลือ 1 หยด 
แลว้ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์ 

 
   ภาพ 1.4     การขดูเยื่อบุขา้งแกม้ 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 46 

 
2. น าสไลดไ์ปส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์โดยใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายต ่าและสูงตามล าดบั 

สังเกตและบนัทึกภาพ 
 

ภาพ 1.3     แสดงการทดลองและการเตรียมสไลด์ 

การเตรียมสไลดเ์ซลลพ์ืช ตอ้งหยดน ้า 
ลงบนสไลด ์1 – 2 หยด ส่วนการเตรียมสไลด์
เซลลส์ัตวต์อ้งหยดน ้าเกลือ 0.85 % ลงบน
สไลด ์1 – 2 หยด เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ซลลแ์หง้
และรูปร่างของเซลลเ์ปล่ียนไป  
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

กจิกรรมที ่1.2   
เร่ือง ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์พชืและสัตว์ 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
ผลของกจิกรรม 

การทดลองที ่1 ภาพท่ีบนัทึกไดมี้ลกัษณะดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทดลองที ่2  
ตอนที ่1 ภาพท่ีบนัทึกไดมี้ลกัษณะดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซลล์หัวหอมแดง เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก 
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 ตอนที ่2  ภาพท่ีบนัทึกไดมี้ลกัษณะดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
           
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซลล์เยือ่บุข้างแก้ม 

เซลลไ์ข่ของสัตวปี์ก คือ 
ส่วนท่ีเป็นไข่แดงนัน่เอง 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. อธิบายลกัษณะและส่วนประกอบส าคัญของเซลล์หัวหอมแดงและเซลล์ของใบสาหร่ายหาง
กระรอกจากการสังเกตจากกล้องจุลทรรศน์และการสืบค้นข้อมูล 
          
          
          
          
          
           

2. จากการศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบใดทีพ่บในเซลล์ของใบสาหร่าย
หางกระรอก แต่ไม่พบในเซลล์ของหัวหอมแดง 

            
             

3. ในการศึกษาเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงต้องหยดสารละลายไอโอดีน 
            
            
4. อธิบายลกัษณะและส่วนประกอบส าคัญของเซลล์เยือ่บุข้างแก้ม 
            

             
            
            
5. อธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทยีบรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์เยือ่หัวหอมแดง           

เซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอก และเซลล์เยือ่บุข้างแก้ม 
            

             
             
             
             
             

6. เหตุใดเซลล์สัตว์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 
           

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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7. ภาพเซลล์จากส่วนต่างๆ ของพชืและสัตว์ 
 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 49 

 
เซลล์ต่างๆ ในภาพ มีรูปร่างเป็นอย่างไร 

            
             
             
             
             
             

8. นักเรียนเห็นส่วนประกอบใดบ้างในเซลล์เหล่านี้ 
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9. ให้เปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์พชืและเซลล์สัตว์ โดยใช้แผนภาพ
เวนน์ (Venn diagram) ส่วนทีเ่หมือนกนัของเซลล์ทั้ง 2 ชนิด ให้เขียนไว้ตรงกลางทีว่งกลม
ทบัซ้อนกนั ส่วนทีแ่ตกต่างกันของเซลล์ทั้ง 2 ชนิด ให้เขียนลงในวงกลมบริเวณส่วนที่      
ไม่ทบัซ้อน 

 
 

 
10. ส่วนประกอบของเซลล์ต่อไปนีม้ีความส าคัญอย่างไร 

10.1 ผนังเซลล์           
10.2 เยือ่หุ้มเซลล์          
10.3 ไซโทพลาซึม          
10.4 นิวเคลยีส           
10.5 คลอโรฟิลล์          
10.6 แวคิวโอล           
 
 
 
 
 
 
 
 

เซลล์พชื เซลล์สัตว์ 
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11. จงสรุปรายละเอียดเกีย่วกบัเซลล์ของพชืและสัตว์ในรูปของผงัมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัมโนทศัน์เกีย่วกบัส่วนประกอบของเซลล์พชื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผงัมโนทศัน์เกีย่วกบัส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ 
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ใบความรู้ที่ 1 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 1 

เซลล ์โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์
 

 

 
 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 12 

 

เซลล์ไข่  มีอาหารสะสมอยูใ่นไซโทพลาซึม 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่1 
เซลล ์โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์

 
 

ส่ิงมีชีวติทุกชนิดประกอบดว้ยหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดเรียกวา่ เซลล ์(cell) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีการ 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชีวติ พืชและสัตวคื์อส่ิงมีชีวติท่ีเกิดข้ึนจากเซลลแ์ต่ละเซลลม์าเช่ือมต่อกนั
เป็นจ านวนหลายลา้นเซลล ์เซลล์จึงเป็นหน่วยยอ่ยขนาดเล็กท่ีมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
เซลล ์

ส่ิงมีชีวติท่ีมีขนาดเล็กมาก เช่น ยกูลีนา พารามีเซียม ยสีต ์เป็นตน้ ประกอบดว้ยเซลลเ์พียง 
เซลลเ์ดียว ในขณะท่ีแมลงหน่ึงตวัประกอบดว้ยเซลลจ์  านวนหลายลา้นเซลล ์เช่นเดียวกบัมนุษย ์     
ก็ประกอบดว้ยเซลลน์บัลา้นลา้นเซลล ์

เราไม่สามารถมองเห็นเซลลข์องส่ิงมีชีวติไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยตาเปล่า จึงตอ้งศึกษาและ 
สังเกตโครงสร้างรวมทั้งส่วนประกอบของเซลลส่ิ์งมีชีวติผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ 
พ.ศ. 2215 แอนโทนี แวน ลวิเวนฮุก (Antonie van Leeuwenhoek) ชาวดตัช์ เป็นผูป้ระดิษฐ์ 

กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียว 
พ.ศ. 2208 รอเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) ชาวองักฤษ เป็นผูป้ระดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 

เลนส์ประกอบ และใชต้รวจดูแผน่ไมค้อร์กท่ีฝานบางๆ พบวา่ประกอบดว้ยช่องเล็กๆ คลา้ยรังผึ้ง 
เรียกช่องน้ีวา่ เซลล ์

กล้องจุลทรรศน์  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยขยายขนาดของส่ิงท่ีมีขนาดเล็กเกินกวา่ท่ีจะมองเห็น 
ไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น เซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์เป็นตน้ 
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1.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของกลอ้งจุลทรรศน์มีดงัน้ี 
 

 
 

 

 
ภาพ 1.5     ส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ 

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 175 

 
1) ฐาน เป็นส่วนท่ีใชว้างบนโต๊ะและรองรับน ้าหนกัของตวักลอ้ง 
2) แขน เป็นส่วนท่ีเช่ือมระหวา่งตวักลอ้งกบัฐาน 
3) แท่นวางวตัถุ เป็นแท่นส าหรับวางวตัถุหรือสไลด ์มีช่องกลมอยูต่รงกลางเพื่อให้

แสงจากดา้นล่างส่องผา่นข้ึนมาได ้
4) ทีห่นีบสไลด์ เป็นแผน่โลหะอยูบ่นแท่นวางวตัถุ ท าหนา้ท่ีหนีบสไลดใ์หอ้ยูก่บัท่ี 
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5) ล ากล้อง เป็นท่อเช่ือมระหวา่งเลนส์ใกลต้ากบัเลนส์ใกลว้ตัถุ 
6) เลนส์ใกล้ตา เป็นเลนส์นูน ท าหนา้ท่ีขยายภาพของวตัถุ สามารถถอดเปล่ียน

ก าลงัขยายได ้
7) เลนส์ใกล้วตัถุ เป็นเลนส์นูน ท าหนา้ท่ีขยายภาพของวตัถุใหเ้ลนส์ใกลต้า  
8) กระจกเงา เป็นกระจกเวา้ ท าหนา้ท่ีสะทอ้นแสงใหส่้องไปท่ีวตัถุ 
9) ปุ่มปรับภาพหยาบ ส าหรับใชห้มุนหาภาพของวตัถุก่อนใชปุ่้มปรับภาพละเอียด 
10) ปุ่มปรับภาพละเอยีด ส าหรับใชห้มุนปรับภาพของวตัถุใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

1.2 วธีิการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
กลอ้งจุลทรรศน์มีความส าคญัมากส าหรับการท างานในห้องปฏิบติัการทาง 

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีส่วนประกอบและการใชง้านท่ีซบัซอ้น ดงันั้น    
จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วธีิการใชแ้ละฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีถูกตอ้งดงัน้ี 

1) วางตวักลอ้งบนพื้นราบท่ีมีความแขง็แรงและมีแสงสวา่งเพียงพอ โดยให ้     
ล ากลอ้งตั้งตรง 

2) หมุนเลนส์ใกลว้ตัถุ  โดยเลือกเลนส์ท่ีมีก าลงัขยายต ่าสุดมาใชก่้อน 
3) ปรับกระจกเงาใตแ้ท่นวางวตัถุใหแ้สงส่องผา่นเขา้สู่ล ากลอ้งไดเ้ตม็ท่ี โดยมอง

ผา่นเลนส์ใกลต้าจะเห็นวงกลมสวา่งท่ีสุด 
4) วางแผน่สไลดท่ี์เตรียมไวบ้นแท่นวางวตัถุ จดัวตัถุให้อยูต่รงต าแหน่งท่ีมีแสง

ส่องผา่นได ้แลว้ใชท่ี้หนีบสไลดจ์บัแผน่สไลดใ์หแ้น่น 
5) หมุนปุ่มปรับภาพหยาบจนเลนส์ใกลว้ตัถุเล่ือนลงมาต ่าสุด โดยไม่ชนแผน่

สไลด ์
6) มองผา่นเลนส์ใกลต้าแลว้ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเล่ือนข้ึนจนมองเห็น

ภาพของวตัถุปรากฏข้ึนชดัเจนท่ีสุด แลว้จึงหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด ขณะน้ี
อาจเล่ือนแผน่สไลดเ์พื่อใหม้องเห็นวตัถุในต าแหน่งท่ีเราสนใจอยูต่รงกลาง
ภาพพอดี 

7) ถา้ตอ้งการขยายภาพใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน ให้หมุนเลนส์ใกลว้ตัถุท่ีมีก าลงัขยาย
สูงมาแทนท่ี โดยไม่ตอ้งเล่ือนแผน่สไลด ์แลว้ใหห้มุนปุ่มปรับภาพละเอียด 
เพื่อปรับภาพใหช้ดัเจนมากข้ึน (หา้มใชปุ่้มปรับภาพหยาบ) 

8) บนัทึกภาพท่ีเห็นภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และระบุก าลงัขยายท่ีใช ้
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วธีิค านวณก าลงัขยาย 
ก าลงัขยายของกลอ้ง = ก าลงัขยายของเลนส์ใกลต้า x ก าลงัขยายของเลนส์ใกลว้ตัถุ  
เช่น ก าลงัขยายของกลอ้ง = 10 x 40 = 400 หมายความวา่ ภาพท่ีมองเห็นจากกลอ้ง

จุลทรรศน์มีขนาดใหญ่กวา่วตัถุจริง 400 เท่า 

1.3 ข้อควรระวงัในการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
กลอ้งจุลทรรศน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพงและมีความซบัซอ้นในการใชง้าน ผูใ้ชจึ้ง 

ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัและรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายและสามารถ
น าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้ควรระวงัมีดงัน้ี 

1) การยกกลอ้งเพื่อเคล่ือนยา้ย ใหใ้ชมื้อหน่ึงจบัท่ีแขนของกลอ้ง อีกมือหน่ึงใชร้อง
ท่ีใตฐ้าน และยกกลอ้งในลกัษณะตั้งตรง 

2) ขณะท่ีหมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเล่ือนเลนส์ใกลว้ตัถุลงใกลแ้ผน่สไลด ์ใหค้อย
มองดา้นขา้งของเลนส์ใกลว้ตัถุไม่ใหช้นแผน่สไลด์ 

3) การมองภาพในกลอ้งจุลทรรศน์ควรลืมตาทั้งสองขา้ง 
4) การเช็ดเลนส์ใหใ้ชก้ระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น 
5) การเก็บกลอ้งจุลทรรศน์เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ ควรปฏิบติัดงัน้ี 

- ใชผ้า้แหง้นุ่มท าความสะอาดตวักลอ้ง 
- เล่ือนท่ีหนีบสไลดใ์หข้นานกนั 
- ปรับกระจกเงาให้อยูใ่นแนวด่ิงตั้งฉากกบัตวักลอ้ง 
- หมุนเลนส์ใกลว้ตัถุท่ีมีก าลงัขยายต ่าสุดใหต้รงกบัล ากลอ้ง และเล่ือนใหอ้ยูใ่น
ระดบัต ่าสุด 

 

2. เซลล์พชืและเซลล์สัตว์ 
เซลลมี์รูปร่างหลายแบบ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีของเซลลน์ั้นๆ เช่น เซลลผ์วิใบ ปากใบ 

หรือเซลลคุ์ม เซลลก์ลา้มเน้ือ เซลลป์ระสาท เซลลเ์มด็เลือดแดง เป็นตน้ 
เซลล์พชืและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างแตกต่างกนั 
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ท่ีมา : ประดบั   นาคแกว้  และคณะ.  (2546).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. : 21 

 

2.1 เซลล์พชื 
พืชเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีโครงสร้างของเซลลแ์ละเน้ือเยื่อท่ีแขง็แรงมากกวา่เน้ือเยื่อของ 

สัตวเ์น่ืองจากในเซลลพ์ืชมีโครงสร้างผนงัเซลลท่ี์แขง็แรง ดงัรูป 
 

 
ท่ีมา : ประดบั   นาคแกว้  และคณะ.  (2546).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. : 21 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.6     แสดงเซลลช์นิดต่างๆ 

ภาพ 1.7     แสดงโครงสร้างท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
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เซลล์พชืมีส่วนประกอบทีส่ าคัญและมีหน้าทีด่ังนี้ 
1) ผนังเซลล์ (cell wall) เป็นผนงัท่ีคลุมเยือ่หุม้เซลลไ์ว ้สร้างมาจากเซลลูโลส เป็นโครงสร้างท่ี

ท าใหเ้ซลลพ์ืชแขง็แรงและคงรูปอยูไ่ด ้เช่น เน้ือไม ้เป็นตน้ ผนงัเซลลมี์ช่องใหน้ ้า แร่ธาตุ 
และสารอาหารแพร่ผา่นเขา้และออกจากเซลลไ์ด ้

2) เยือ่หุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นเยื่อบางๆ ลอ้มรอบเซลล ์อยูถ่ดัจากผนงัเซลลเ์ขา้มา สร้าง
จากสารโปรตีนและไขมนั ท าหนา้ท่ีควบคุมการแลกเปล่ียนสารระหวา่งภายในและภายนอก
เซลล ์

3) ไซโทพลาซึม (cytoplasm) เป็นของเหลวซ่ึงเป็นท่ีรวมของส่ิงต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในเซลล ์รวมทั้ง
เป็นแหล่งท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ท่ีจะช่วยใหเ้ซลลด์ ารงชีวติอยูไ่ด ้หรือเป็นแหล่งท่ีด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในเซลลข์องส่ิงมีชีวตินัน่เอง 

4) คลอโรพลาสต์ (chloroplast) เป็นโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเมด็กลมๆ อยูใ่นไซโทพลาซึม 
ภายในคลอโรพลาสตมี์สารสีเขียวเรียกวา่ คลอโรฟีลล ์(chlorophyll) ท าหนา้ท่ีดกัจบัพลงังาน
แสง เพื่อน ามาใชส้ร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง เซลลพ์ืชท่ีพบวา่มี        
คลอโรพลาสตอ์ยูเ่ป็นจ านวนมากคือ ใบ เซลลพ์ืชบางเซลลก์็ไม่มีคลอโรพลาสต ์

5) นิวเคลยีส (nucleus) มีลกัษณะเป็นกอ้นกลมหรือค่อนขา้งกลม อยูใ่นไซโทพลาซึม          
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลล ์มีหนา้ท่ีควบคุมการท างานของเซลล ์และถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติชนิดนั้นๆ 

6) แวคิวโอล (vacuole) เป็นช่องวา่งภายในเซลล ์ซ่ึงบรรจุของเหลวท่ีเรียกวา่ น ้าเล้ียงเซลล ์     
อยูภ่ายใน และเป็นท่ีเก็บสะสมของเสียภายในเซลล ์

2.2 เซลล์สัตว์ 
เน้ือเยือ่ของสัตวมี์ลกัษณะอ่อนนุ่ม ไม่แขง็แกร่งเหมือนเน้ือเยือ่ของพืชเน่ืองจากเซลล ์

พืชและเซลลส์ัตวมี์โครงสร้างบางอยา่งแตกต่างกนั เซลลส์ัตวมี์ส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัรูป 

 
ภาพ 1.8     แสดงส่วนประกอบของเซลลส์ัตวโ์ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

 
ท่ีมา : ประดบั   นาคแกว้  และคณะ.  (2546).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1. : 22 
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2.3 ความแตกต่างระหว่างเซลล์พชืกบัเซลล์สัตว์ 
เซลล์พชืและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างบางอย่างแตกต่างกนัดังนี้ 

 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม  
 ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 48 

 
เซลล์พชื เซลล์สัตว์ 

 มีรูปร่างคลา้ยกล่องมีลกัษณะแขง็เพราะมี
ผนงัเซลล ์

 มีนิวเคลียสอยูด่า้นขา้งของเซลล ์
 แวคิวโอลมีขนาดใหญ่และมีน ้าเล้ียงเซลลอ์ยู่

ภายใน 
 มีผนงัเซลล ์
 บางเซลลมี์คลอโรพลาสต์ 

 มีรูปร่างไม่แน่นอน มีลกัษณะอ่อนนุ่ม เพราะมี
เพียงเยือ่หุม้เซลล ์

 มีนิวเคลียสอยูบ่ริเวณตรงกลางเซลล ์
 แวคิวโอลมีขนาดเล็กและไม่มีน ้าเล้ียงเซลล ์
 
 ไม่มีผนงัเซลล ์
 ไม่มีคลอโรพลาสต ์

 
 

 
 

ภาพ 1.9     ส่วนประกอบส าคญัของเซลลส์ัตวแ์ละเซลลพ์ชื 


