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นิทรรศการ “เซลล์”  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3:  บนความเคล่ือนไหว  

บทน า 
 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทรรศการ “เซลล์” (Cell Expo) นักเรียนแสดงบทบาทเป็นผู้ออกแบบ
นิทรรศการ โดยได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้ออกแบบการจัด
นิทรรศการเรื่องเซลล์ ซึ่งต้องจัดท ารูปแบบจ าลอง 3 มิติ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ท าโปสเตอร์
แสดงโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และเซลล์ประเภทต่างๆ จัดกิจกรรมการ
ทดลองท่ีให้ลงมือปฏิบัติในเรื่องการเคลื่อนท่ี ของสสารท่ีอยู่โดยรอบเซลล์ ท่ีเคลื่อนท่ีเข้าและออก
จากเซลล์  และเคลือ่นท่ีระหว่างเซลล์และท าแผ่นพับประกอบการจัดนิทรรศการ  นักเรียนได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยเจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ คือ คุณกรรณิการ์ ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบ
งานด้วย นักเรียน จะได้รับค าปรึกษาและข้อแนะน าจาก ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ นักชีววิทยาด้าน
เซลล์ ท่ีจะให้ความรู้ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเซลล์  เพื่อให้สามารถน างานต่างๆ มา
สร้างสรรค์นิทรรศการได้    

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 จะใช้เวลา 2 คาบเรียน และเวลาส าหรับท าการบ้าน (หรือ 3 
คาบเรียน ถ้าครูไม่ต้องการให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน) ดังนั้นควรจะก าหนดเวลาให้เพียงพอส าหรับ
การท ากิจกรรมกลุ่มของนักเรียน ในการวางแผนและท าแผ่นพับเร่ืองนิทรรศการร่วมกัน 

ในบทเรียนนี้ คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์จะมอบหมายงานชิ้นท่ี 3 และ 4 ให้
นักเรียนซึ่งเป็น นักออกแบบการจัดนิทรรศการ งานชิ้นท่ี 3 คือการพัฒนากิจกรรมการทดลอง
ให้ผู้เข้าชมงานได้มีประสบการณ์ในเรื่องการเคลื่อนท่ีของสารเข้าออกเซลล์  ศาสตราจารย์
จุฑารัตน์จะพัฒนาให้นักเรียน   เกิดความคิดและความเข้าใจด้วยการให้นักเรียนได้ท าชุดการ
ทดลอง  4 เรื่อง แสดงตัวอย่างของการแพร่ และการออสโมซิส ซึ่งนักเรียนจะต้องท าและ
อธิบาย ท้ายท่ีสุดนักเรียนจะต้องท างานชิ้นท่ี 4  คือ การจัดท าแผ่นพับเพื่อท าให้การจัด
นิทรรศการเซลล์เสร็จสมบูรณ์ 
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ค าศัพท ์
 

การแพร่, การออสโมซีส, เยื่อเลือกผ่าน, สสาร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. ท าการทดลองกระบวนการเคลื่อนท่ีของสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และการออสโมซีสได้ 
2. อธิบายกระบวนการเคลื่อนท่ีของสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และการออสโมซีสได้ 
3. ออกแบบและสร้างแผ่นพับเรื่องการแพร่และการออสโมซีสได้  
4. น าเสนอข้อมูลบนแผ่นพับเรื่องการแพร่และการออสโมซีสได้  
5. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายต่างๆ  

 

กิจกรรมการเรียนรู้                                 140 นาท ี

ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)       5  นาท ี
แนะน างานชิ้นท่ี 3 และท้าทายหรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับสารท่ีเคลื่อนท่ีเข้าออกเซลล์ 
ภาพนิ่งท่ี 1   แนะน าแผนการเรียนรู้บทเรียนให้นักเรียน 
ภาพนิ่งท่ี 2      อธิบายจุดประสงค์ของแผนการเรียนรู้ 
ภาพนิ่งท่ี 3-5  คุณกรรณิการ์มอบหมายงานท่ีท้าทายชิ้นท่ี 3 และ 4 ได้แก่ การให้นักเรียนพัฒนา

กิจกรรมทดลองด้วยตนเองเกี่ยวกับ สารท่ีอยู่รอบเซลล์เคลื่อนท่ีเข้าออกจากเซลล์
อย่างไร  และท าแผ่นพับสรุปงานนิทรรศการเพื่อแจกให้กับผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้
คุณกรรณิการ์ได้แจ้งเพิ่มเติมว่ากลุ่มเป้าหมายส าหรับกิจกรรมเหล่านี้ คือ นักเรียน
ประถมศึกษา (ป.6) 

ภาพนิ่งท่ี 6     ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ท้าทายให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของสารเข้าออก
เซลล์  ให้เวลานักเรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย
และถามค าถามแนวความคิดของกลุ่ม ก่อนท่ีจะเน้นแนวความคิดส าคัญๆ เช่น 
อาหารเคลื่อนท่ีเข้าสู่เซลล์  ของเสียเคลื่อนท่ีออกจากเซลล์ และน้ าเคลื่อนท่ีท้ังเข้า
และออกจากเซลล์ ครูอาจจะถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าสารเหล่านี้เคลื่อนรอบๆ 
และเข้าออกเซลล์อย่างไร 
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ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)       40 นาท ี
นักเรียนได้ส ารวจดูการเคลื่อนท่ีของสารรอบๆ เซลล์จากการแพร่และการเคลื่อนท่ีของน้ าเข้าและ
ออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการออสโมซิสจากการทดลอง. 

 

ภาพนิ่งท่ี 7-9  ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน าการทดลองท่ีจะจัดแสดง 4 เรื่องให้นักเรียน  ครูควร
จัดฐานการทดลองรอบๆ ห้องส าหรับการทดลองแต่ละเร่ือง (4 ฐานส าหรับการ
ทดลองแต่ละเรื่อง) คุณจะต้องแน่ใจว่าได้เตรียมเครื่องมือไว้เพียงพอส าหรับแต่ละ
กลุ่มเพื่อให้ท าการทดลองได้ครบท้ัง  4 เรื่อง   นักเรียนจะท าการทดลองจากเรื่อง
หนึ่งไปอีกเร่ืองหนึ่งโดยเดินไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา  การทดลองแต่ละเรื่องใช้
เวลา 10 นาที  กรุณาอ้างอิงถึงค าแนะน าในการเตรียมการทดลอง การทดลอง 4 
เรื่อง ได้แก่ 

1. การเคลื่อนท่ีของสี 
2. ผลึกสีม่วงมหัศจรรย์ 
3. มันฝรั่งดูดน้ าได้หรือ 
4. สารละลายแสนหวาน 

                 ครูควรจะเตรียมหลอดทดลองและเซลโลเฟนท่ีใส่น้ าเชื่อมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้
นักเรียนเพียงแต่จุ่มเซลโลเฟนลงในบีกเกอร์ท่ีบรรจุน้ าไว้ได้เลย  ครูควรจะแน่ใจว่า
นักเรียนจะย้ายไปท าการทดลองเร่ืองต่อไป ทุกๆ 10 นาที ครูควรแน่ใจว่านักเรียน
จะท าการทดลองและอภิปรายสิ่งท่ีเขาสังเกตเห็น และบันทึกลงในใบกิจกรรมการ
ทดลองของนักเรียน โดยย้ ากับนักเรียนว่ายังไม่ต้องตอบค าถามสุดท้ายจนกว่าจะท า
บทเรียนถัดไป  

ขั้นอธิบาย (Explain)          15 นาท ี
นักเรียนพยายามให้ค าอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในการทดลองแต่ละเร่ือง และไดร้ับการแนะน า
เกี่ยวกับกระบวนการแพร่และการออสโมซิส 
 

ภาพนิ่งท่ี 10-11  ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ (ตัวครูเอง) ท้าทายนักเรียนให้คิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขา
สังเกตเห็น ว่าสารอะไรท่ีเคลื่อนท่ี และการทดลองใดแสดงให้เห็นการเคลื่อนท่ี
รอบๆ เซลล์ และการทดลองใดแสดงการเคลื่อนท่ีเข้าและออกเซลล์ หรือระหว่าง
เซลล์ 
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ภาพนิ่งท่ี 12-16แนะน านกัเรียนในเรื่องกระบวนการแพร่และการออสโมซิส และการเคลื่อนท่ีของ
สารจากบริเวณท่ีมีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณท่ีมีความเข้มข้นต่ ากว่า หลังจากนั้น
นักเรียนตอบค าถามสุดท้ายในใบกิจกรรมการทดลองของนักเรียนท้ัง 4 เรื่อง เพื่อ
เสริมความเข้าใจในเรื่องกระบวนการดังกล่าว 

 

ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)        30 นาท ี
นักเรียนรับฟังการสรุป หลังจากนั้นด าเนินการพัฒนากิจกรรมส าหรับให้ฝึกลงมือทดลอง 
 

ภาพนิ่งท่ี 17-18 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มอบหมายให้นักเรียนพัฒนากิจกรรมท่ีให้ฝึกลงมือทดลอง
เกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของสารเข้าออกเซลล์ 

 

ขั้นประเมินผล (Evaluate)        50 นาท ี
นักเรียนน าเสนอและอธิบายกิจกรรมส าหรับฝึกการทดลอง หลังจากนั้นจัดท าแผ่นพับ 
ภาพนิ่งท่ี 19        นักเรียนน าเสนอกิจกรรมการทดลอง ครูควรจะจัดแสดงไวร้อบๆ ห้อง 
ภาพนิ่งท่ี 20-25   แนะน างานชิ้นสุดท้ายท่ีนักเรียนต้องท า คือ การออกแบบแผ่นพับท่ีแจกในงาน

นิทรรศการ  เน้นเน้ือหาท่ีจ าเป็นและเคล็ดลับ หลังจากนั้นนักเรียนน าเสนองาน
แผ่นพับซึ่งครูสามารถจัดแสดงแผ่นพับของนักเรียนรอบๆ ห้องได้เช่นเดิม          
ครูอาจจะปรับแบบประเมินผลโปสเตอร์เพ่ือน ามาใช้ประเมินแผ่นพับ 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
การประเมินผลย่อย 

ใช้โอกาสประเมินนักเรียนท้ังในขณะท่ีตั้งค าถามถามนักเรียนและในขณะช่วยเหลือแนะน า
นักเรียน ด้วยการใช้ค าถามและการสังเกต ระหว่างท่ีนักเรียนท าการทดลอง, พัฒนากิจกรรมท่ีใช้
ฝึกทดลอง (ส าหรับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ) และระหว่างการท าและน าเสนอแผ่นพับ 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

นกัเรียนบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะรวบรวม
ความคิดเพื่อพัฒนากิจกรรมการทดลองและการท าแผ่นพับ  
 

 



นิทรรศการเซลล์ 3
 บนความเคลื่อนไหว

  

 

 

 

5 

 ⓒ Inspiring Science Project 2012 

การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมท่ี 1: การเคลื่อนท่ีของสี 
ใบกิจกรรมท่ี 2: ผลึกสีม่วงมหัศจรรย์ 
ใบกิจกรรมท่ี 3: มันฝรั่งดูดน้ าได้หรือ 
ใบกิจกรรมท่ี 4: สารละลายแสนหวาน 
  

เครื่องมือที่ใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ  
ส าหรับท้ังชั้นเรียน: 
แบบจ าลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หรือรูปภาพเซลล์ท้ัง 2 ชนิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของสารเข้าและออกเซลล์ 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่มและในแต่ละฐานการเรียนรู้ ครูจะต้องเตรียมเครื่องมือดังปรากฏ
ด้านล่างและแผ่นบอกวิธีการท าการทดลอง            
ครูจะต้องเตรียมการทดลอง 4 เรื่อง และ ควรจะมีฐานการทดลอง 4 ฐานต่อการทดลองแต่ละเรื่อง 

1. การเคลื่อนที่ของสี (การแพร่: สีย้อมในน ้า) 
วัสดุท่ีต้องใช้ต่อกลุ่ม: 
1. สีผสมอาหารสีแดง และเขียว (10 มิลลิลิตร) 
2. น้ าร้อน (30 มิลลิลิตร) 
3. น้ าเย็น (30 มิลลิลิตร) 
4. ท่ีหยดสารแบบพลาสติก 
5. นาฬิกา 
6. บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร 2 ใบ 
วิธีการ: 
1. ใช้ท่ีหยดสารแบบพลาสติกหยดสีผสมอาหารสีแดงหยดใหญ่ลงในน้ าเย็นในบีกเกอร์ ใน

ขณะเดียวกันหยดสีเขียวลงในน้ าร้อนในบีกเกอร์อีกใบหนึ่ง 
2. บันทึกเวลา สังเกตน้ าทุกๆ 1 นาที 
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3. สังเกตความแตกต่างระหว่างบีกเกอร์ท้ังสองใบ 
4. บันทึกความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละนาที  สังเกตต่อไปจนกว่าจะไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้ว       
· สวมเสื้อคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเปรอะเป้ือน และสวมใส่ถุงมือนิรภัยเพื่อ

ปกป้องมือ 
· หมายเหตุ: ครูสามารถใช้สีผสมอาหารสีอ่ืนๆ ได้ แต่อย่าลืมว่าสีเหลืองจะมองเห็นได้

ยาก 
 
2.   ผลึกสีม่วงมหัศจรรย์ (การแพร่: โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเน็ต, KMnO4,  ในน ้า) 

วัสดุท่ีต้องใช้ต่อกลุ่ม: 
- โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเน็ต(KMnO4) 
- น้ า (30 มล.)   
- จานเพาะเลี้ยง 
- บีกเกอร์ ขนาด 100 มล. 
- ไม้พาย 
วิธีการ: 
1. ใส่เม็ดโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเน็ต (KMnO4) ลงในบีกเกอร์ท่ีบรรจุน้ าไว้ 
2. สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในบีกเกอร์ 

- โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเน็ตเป็นสารพิษและอาจจะติดค้างเป็นคราบบนผิวหนัง
หรือเสื้อผ้าได้ ควรระมัดระวังเมื่อใช้สาร หลังการทดลองคุณควรล้างมือให้สะอาด
ด้วยน้ าอุ่นและสบู่ 

 
3.    มันฝร่ังก้าลังดื่มอยูห่รือ  (ออสโมซิส: มันฝร่ังต้ม/มันฝร่ังดิบและน ้าตาล) 

วัสดุท่ีต้องใช้ต่อกลุ่ม 
o มันฝรั่งต้ม (เซลล์ตายแล้ว), มันฝรั่งดิบ (เซลล์มีชีวิต) 
o มีด 
o เขียง 
o จานเพาะเลี้ยง 
o มีดปอกเปลือก 
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o น้ าตาลทราย 
o น้ า  

หมายเหตุ: ครูอาจจะต้องเตรียมวัสดุเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเพียงเพื่อให้นักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นใน          
จานเพาะเลี้ยง 2 ใบนั้น  

วิธีการ: 
· ผ่าแบ่งครึ่งมันฝร่ังท่ีต้มแล้วและมันฝรั่งดิบ 
· ตัดส่วนล่างของมันฝร่ังท้ังท่ีต้มและดิบเป็นแถบกว้าง 1 เซนติเมตร เพื่อให้วางได้บน

จานเพาะเลี้ยงได้ 
· เจาะส่วนบนของมันฝรั่งครึ่งซีกแต่ละลูกให้เป็นแอ่งดว้ยมีดปอกเปลือก 
· เทน้ าปริมาณเท่าๆกันในจานเพาะเลี้ยงท้ังสองใบ 
· วางส่วนล่างของมันฝรั่งต้มครึ่งซีกลงบนจานเพาะเล้ียงใบหนึ่ง และมันฝรั่งดิบครึ่งซีกลง

บนจานเพาะเล้ียงอีกใบหนึ่ง 
· ใส่น้ าตาลครึ่งข้อนชาลงในแอ่งของมันฝร่ังครึ่งซีกแตล่ะลูก 
·  ท้ิงตัวอย่างท้ังสองไว้ 1 ชั่วโมง 
· หลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วให้สังเกตตัวอย่างมันฝรั่งท้ังสองลูกอย่างถี่ถ้วน 

หมายเหตุ:  ครูอาจจะเปลี่ยนน้ าตาลเป็นสารอื่นได้ เช่น เกลือ   ผลท่ีได้ควรจะพบว่าไม่มีน้ าในแอ่ง
ของมันฝรั่งต้ม แต่จะมีน้ าอยู่ในแอ่งของมันฝร่ังดิบ (เซลล์ยังมีชีวิตอยู่)  
 
4. สารละลายน ้าเช่ือม (ออสโมซิส: เซลโลเฟนละน า้ตาล)    

วัสดุท่ีต้องใช้ต่อกลุ่ม: 
- เซลโลเฟน (ขนาด 15x15 ซม) 
- สารละลายกลูโคส 10% (30 มล) 
- น้ า 
- หลอดแก้วขนาดเล็ก 
- บีกเกอร์ขนาดเล็ก 
- ลวดส าหรับต่อเชื่อม 
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วิธีการ: 
1. ตัดเซลโลเฟนและวางในบีกเกอร์ท่ีมีน้ ากล่ันและทิ้งให้เซลโลเฟนจุ่มน้ าเป็นเวลาหลาย

นาที 
2. เตรียมถุงเซลโลเฟนจากบีกเกอร์ท่ีบรรจุน้ า มัดปลายถุงด้านหนึ่งเพื่อให้ในถุงบรรจุน้ าอยู่

ได้     เปิดปากถุงอีกด้านหนึ่งไว้ 
3. ใส่สารละลายกลูโคส 10% ประมาณครึ่งหนึ่งของถุงเซลโลเฟน 
4. สวมหลอดทดลองไว้ท่ีด้านบนของถุงเซลโลเฟน ต้องแน่ใจว่าปลายของหลอดทดลองจุ่ม

อยู่ในสารละลายกลูโคส มัดให้แน่นด้วยเชือก ใช้น้ ากลั่นล้างสารละลายท่ีล้นและค้างอยู่ด้านนอก
ของ             หลอดเซลโลเฟน 

5. จัดหาบีกเกอร์ขนาดเล็กที่สะอาดมาใส่น้ ากลั่นให้ประมาณครึ่งบีกเกอร์ วางหลอดเซล
โลเฟนในบีกเกอร์ท่ีมีน้ ากล่ันนั้นดังแสดงในรูป 

6. สังเกตระดับกลูโคสทุกๆ 2 นาทีและบันทึกผล 
หมายเหตุ:   แนะน าว่าครูควรจะท าการทดลอง 1-4 ส าหรับนักเรียน ก่อนท่ีจะเริ่มบทเรียน 
 

· ระมัดระวังระดับน้ ากลั่นในหลอดทดลอง ไม่ควรจะให้ล้นถึงปลายหลอด 
· ควรใส่แว่นด าน้ าหรือแว่นนิรภัยป้องกันทุกครั้งท่ีอยู่ในห้องปฏิบัติการ  
· การก าจัดของเสีย ควรจะท าให้ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละท้องถิ่น 
· ท าความสะอาดเคร่ืองมือเครื่องแก้ว อุปกรณ์ด้วยน้ าสบู่  ล้างน้ าด้วยน้ ากล่ันหรือน้ าท่ี

ปราศจากประจุก่อนเก็บ เครื่องแก้ว 
ขั้นอธิบาย 
ส าหรับนักเรีนแต่ละคน:  
ใบกิจกรรมส าหรับนักเรียนคนละ 1 แผ่น  
ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม: 
วัสดุและเครื่องมือส าหรับนักเรียนในการพัฒนากิจกรรมการทดลองของนักเรียน 

ขั้นประเมินผล  
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
แบบประเมินแผ่นพับ (ครูเลือกที่จะท าหรือไม่ท าก็ได้) 
  


