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แบบทดสอบก่อนเรียน ประจาหน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ ถูกต้ องเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์
ก. การหาภาพต้องหมุนปุ่ มปรับภาพหยาบให้ลากล้องขึ้นไปอยูท่ ี่ตาแหน่งสู งสุ ดก่อน แล้วจึงเลื่อนลง
ข. การเริ่ มดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุอนั ที่มีกาลังขยายต่าสุ ดมาอยูต่ รง
ลากล้อง
ค. ถ้าต้องการเลื่อนภาพที่เห็นจากกล้องลงด้านล่างต้องเลื่อนแผ่นสไลด์ข้ ึนด้านบน
ง. การปรับหาภาพให้หมุนปุ่ มปรับภาพหยาบจนเห็นวัตถุ แล้วจึงหมุนปุ่ มปรับภาพละเอียด
2. อุปกรณ์ในข้อใดเมื่อเลิกใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วต้องถอดเก็บ
ก. เลนส์ใกล้วตั ถุ
ข. เลนส์ใกล้ตา
ค. กระจกเงารับแสง
ง. ปุ่ มปรับภาพหยาบ
3. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทาหน้าที่ในการดารงชีวติ อย่างสมบูรณ์ ได้แก่
ก. เม็ดคลอโรพลาสต์
ข. โมเลกุลของโปรตีน
ค. เซลล์
ง. นิวเคลียส
4. เซลล์ใดมีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว และมีเส้นใยเป็ นกิ่งแขนงมากมายมีท้ งั ยาวและสั้น
ก. เซลล์อสุ จิคนและเซลล์เม็ดเลือดขาวคน
ข. เซลล์ประสาทคน
ค. เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ประสาทคน
ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง
5. “อะมีบา”เป็ นสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวมีรูปร่ างและลักษณะของเซลล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการ
ดารงชีวิตมีการเคลื่อนที่โดยใช้สิ่งใด
ก. แส้
ข. ขน
ค. ขาเทียม
ง. หาง
6. สิ่ งมีชีวติ ใดที่มีรูปร่ างรี ยาว มีแฟลเจลลา (แส้) อยูด่ า้ นบน ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนที่
ก. ยูกลีนา
ข. ไฮดรา
ค. อะมีบา
ง. พารามีเซียม
7. เซลล์ในร่ างกายมนุษย์มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์ในข้อใด
ก. เซลล์หวั ใจ
ข. เซลล์ตบั
ค. เซลล์เม็ดเลือดแดง
ง. เซลล์สมอง
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8. องค์ประกอบใดที่พบเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้น
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. นิวเคลียส
ง. ไรโบโซม
9. ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารใดเป็ นหลักสาคัญ
ก. ไขมัน
ข. เซลลูโลส
ค. โปรตีน
ง. คาร์โบไฮเดรต
10. ส่ วนใดของเซลล์ที่สาคัญที่สุดที่ช่วยให้เซลล์ดารงสภาพอยูอ่ ย่างปกติ
ก. ผนังเซลล์
ข. เยือ่ หุม้ เซลล์
ค. ไซโตพลาสซึม
ง. นิวเคลียส
11. พืชสร้างอาหารได้เองเพราะในไซโตพลาสซึมมีสารใด
ก. ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรี ย
ง. เม็ดคลอโรพลาสต์
12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1) เซลล์ เป็ นหน่ วยพืน้ ฐานที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิต
2) เซลล์ มีรูปร่ างและขนาดแตกต่ างกัน เซลล์ พืชส่ วนมากจะมีรูปสี่ เหลี่ยม
3) เซลล์ ที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นด้ วยตาเปล่ า ได้ แก่ ไข่ ของสัตว์ ปีก
4) เซลล์ ที่ยงั มีชีวิตต้ องมีนิวเคลียสเสมอ
ก. 1 เท่านั้น
ข. 2 เท่านั้น
ค. 3 เท่านั้น
ง. 4 เท่านั้น
13. เยือ่ หุ ม้ เซลล์มีคุณสมบัติเป็ นเยือ่ เลือกผ่าน หมายความว่าอย่างไร
ก. ยอมให้น้ าผ่านได้เท่านั้น
ข. ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดผ่าน
ค. ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้ ง. ไม่ยอมให้สารใดๆ ผ่านเข้าออก
14. เซลล์จะเก็บสะสมสารต่างๆ ไว้ในโครงสร้างใด
ก. กอลจิบอดี
ข. ไรโบโซม
ค. ร่ างแหเอนโดพลาสซึ ม
ง. แวคิวโอล
15. เซลล์เม็ดเลือดขาวทาหน้าที่กาจัดสิ่ งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่ างกาย ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน่าจะมี
โครงสร้างของเซลล์เป็ นอย่างไร
ก. มีนิวเคลียสขนาดเล็ก
ข. มีแวคิวโอลขนาดใหญ่
ค. มีคลอโรพลาสต์จานวนมาก ง. มีไลโซโซมจานวนมาก
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 หน่ วยพืน้ ฐานของสิ่ งมีชีวติ
ผังมโนทัศน์ (Concept Maps)
หน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ

ภาพที่ 1-1 ผังมโนทัศน์ของหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. อธิบายอธิ บายส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ และใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกวิธี
2. อธิ บายรู ปร่ าง ลักษณะ และส่ วนประกอบสาคัญของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสิ่ งมีชีวติ
หลายเซลล์
3. ทดลองเปรี ยบเทียบ และอธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 หน่ วยพืน้ ฐานของสิ่ งมีชีวติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
สาระสาคัญ / แนวความคิดหลัก
สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ (Cell) สิ่ งมีชีวติ บางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียง 1 เซลล์ (unicellular
organism) และบางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ (multicellular organism) เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ มีขนาดและ
รู ปร่ างแตกต่างกัน
เซลล์สิ่งมีชีวติ ส่ วนใหญ่มีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ศึกษาได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง ซึ่งขยายภาพของวัตถุโดยหลักการหักเหของแสงผ่านเซลล์ เมื่อศึกษาสิ่ งมีชีวติ ด้วยกล้องจุลทรรศน์
(Microscope) ต้องเตรี ยมตัวอย่างเป็ นชิ้นบางที่แสงสามารถส่ องผ่านได้ การใช้กล้องจุลทรรศน์ควรทาตามวิธีใช้
คือ การเตรี ยมกล้องก่อนใช้ การใช้กล้องส่ องดูชิ้นวัตถุที่ตอ้ งการ การเก็บรักษาที่ถูกต้อง
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่ วนที่เหมือนกัน ได้แก่ เยือ่ หุ ม้ เซลล์ (cell membrane)
ไซโทพลาซึม (cytoplasm) และนิวเคลียส (nucleus) เยือ่ หุ ้มเซลล์เป็ นเยือ่ ที่อยูด่ า้ นนอกของเซลล์ มีหน้าที่ควบคุม
สารที่เข้าออกเซลล์ สาหรับเซลล์พืช ยังมีผนังเซลล์ (cell wall) ห่อหุ ม้ อยูอ่ ีกชั้นหนึ่ง ไซโทพลาซึ มมีลกั ษณะกึ่ง
เหลว ประกอบด้วยน้ าเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีสารต่าง ๆ เช่น สารอาหาร แก๊ส ละลายและแขวนลอยอยู่ รวมทั้งมีออร์
แกเนลล์อยูด่ ว้ ย ออร์ แกเนลล์มีหลายชนิด บางชนิดก็พบทั้งในพืชและสัตว์ เช่น แวคิวโอล (vacuole) ต่างจาก
คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ซึ่ งเป็ นออร์ แกเนล์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบ
ในเซลล์สัตว์ นิวเคลียสเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ที่รูปร่ างค่อนข้างกลม ภายในมีสารที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุ กรรมและควบคุมการทางาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยทัว่ ไปเซลล์มีรูปร่ างหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์น้ นั ๆ เช่น
เซลล์ผวิ ใบ ปากใบและเซลล์คุม เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท เซลล์เม็ดเลือดแดง โดยศึกษาดูเซลล์ชนิดต่าง ๆ
ดังนี้
เซลล์ประสาทของคน

เซลล์อสุจิของคน

เซลล์ท่อลาเลียงน้ า-เกลือแร่

เซลล์ไข่ของคน

เซลล์เม็ดเลือดแดง

เซลล์เม็ดเลือดขาว
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1.1 ลักษณะและรูปร่ างของเซลล์ สิ่งมีชีวิต
ใบงานที่ 1.1 ส่ วนประกอบของกล้ องจุลทรรศน์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเติมส่ วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ให้ถูกต้อง
9. ………………….
1. ………………….

2. ………………….

10………………….

3. ………………….
4. ………………….
5. ………………….

11. ………………

6. ………………….

12. ………………

7. ………………….

13. ………………

8. ………………….

14. ……………….

ใบความรู้ ที่ 1.1 ส่ วนประกอบของกล้ องจุลทรรศน์
1. เลนส์ ใกล้ วตั ถุ ( Objective Lens) จะติดอยูเ่ ป็ นชุ ดกับจานหมุนใช้ขยายภาพของวัตถุ
2. แท่นวางสไลด์ ( Stage ) ใช้วางสไลด์ตวั อย่างที่ตอ้ งการศึกษา ตรงกลางมีรูให้แสงจากหลอดไฟ
ส่ องผ่านวัตถุ
3. หลอดไฟ ( Lamp ) สาหรับให้แสงส่ องสว่างเพื่อดูวตั ถุ
4. ฐาน ( Base ) ทาหน้าที่รองรับน้ าหนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์ มีรูปร่ างสี่ เหลี่ยมหรื อวงกลม
ที่ฐานจะมีปุ่มสาหรับปิ ดเปิ ดหลอดไฟ
5. เลนส์ ใกล้ตา ( Ocular Lens ) เลนส์น้ ีจะสวมอยูก่ บั ลากล้อง มีตวั เลขแสดงกาลังขยายอยูด่ า้ นบน
6. แขนกล้อง ( Arm ) เป็ นส่ วนยึดลากล้องและฐานไว้ดว้ ยกัน ใช้เป็ นที่จบั เวลาเคลื่อนย้ายกล้อง
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กาลังขยายของภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คานวณได้จากผลคูณกาลังขยายของเลนส์ใกล้วตั ถุ
กับกาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา
ใบความรู้ ที่ 1.2 การใช้ กล้ องจุลทรรศน์ แบบแสง

ขั้นตอนการใช้ กล้องจุลทรรศน์ แบบแสง
วางกล้องให้ฐานอยูบ่ นพื้นรองรับที่เรี ยบสม่าเสมอเพื่อให้ลากล้องตั้งตรง
หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุ อันที่มีกาลังขยายต่าสุ ดมาอยูต่ รงกับลากล้อง
เปิ ดหลอดไฟให้แสงผ่านเข้าลากล้อง
นาสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นของวัตถุ ให้วตั ถุอยูก่ ่ ึงกลางบริ เวณที่แสงผ่าน แล้วค่อยๆ หมุนปุ่ ม
ปรับภาพหยาบให้ลากล้องเลื่อนลงมาอยูใ่ กล้วตั ถุมากที่สุด โดยระวังอย่าให้เลนส์ใกล้วตั ถุสัมผัสกับ
กระจกปิ ดสไลด์
5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลากล้อง พร้อมกับหมุนปุ่ มปรับภาพหยาบขึ้นช้าๆ จนมองเห็นวัตถุที่จะ
ศึกษา แล้วจึงเปลี่ยนมาหมุนปรับปุ่ มภาพละเอียด เพื่อปรับภาพให้ชดั อาจเลื่อนสไลด์ไปมาช้าๆ
เพื่อให้สิ่งที่ตอ้ งการศึกษามาอยูก่ ลางแนวลากล้อง
6. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ข้ ึน ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุอนั ที่มีกาลังขยายสู งขึ้นเข้ามาในแนวลากล้อง
และไม่ควรขยับสไลด์อีก แล้วหมุนปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิง่ ขึ้น
1.
2.
3.
4.

การเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ แบบแสง
แบบแสง

1. การยกกล้อง ควรใช้มือหนึ่งจับที่แขนกล้อง และอีกมือหนึ่ งวางที่ฐานและต้องให้ลากล้องตั้งตรง
เสมอ เพื่อป้ องกันการเลื่อนหลุดของเลนส์ใกล้ตา ที่สามารถถอดออกได้ง่าย
2. สไลด์และกระจกปิ ดสไลด์ตอ้ งไม่เปี ยก เพราะอาจทาให้แท่นวางเกิดสนิ ม และทาให้เลนส์ใกล้วตั ถุช้ืน
อาจเกิดเชื้อราที่เลนส์ได้
3. ขณะที่ตามองผ่านเลนส์ใกล้ตา เมื่อจะต้องหมุนปุ่ มปรับภาพหยาบ ต้องหมุนขึ้นเท่านั้น ห้ามหมุนลง
เพราะเลนส์ใกล้ตาอาจกระทบกระจกสไลด์ทาให้เลนส์แตกได้
4. ในการทาความสะอาด ห้ามใช้มือแตะเลนส์ ให้ใช้กระดาษสาหรับเช็ดเลนส์ เท่านั้น
5. เมื่อใช้เสร็ จแล้วต้องเอาวัตถุที่ศึกษาออก เช็ดแท่นวางวัตถุและเช็ดเลนส์ให้สะอาด
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ใบงานที่ 1.2 การใช้ กล้ องจุลทรรศน์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามจากการอ่านใบความรู ้ที่ 6.2 เรื่ อง การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง
1. อธิบายวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ตามความเข้าใจของนักเรี ยน

2. การดูภาพครั้งแรกของกล้องจุลทรรศน์ ควรเริ่ มใช้เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายเท่าใดก่อน
3. เพราะเหตุใด จึงควรปิ ดแผ่นกระจกสไลด์ก่อนจะนาไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
4. เมื่อใช้เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายสู งดูภาพ เราหมุนปุ่ มปรับภาพปุ่ มใดได้
5. วาดภาพตัวอย่างที่มองเห็นจากการทากิจกรรมที่ 2.1 ในหนังสื อเรี ยน

ใบงานที่ 1.3 ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์ สิ่งมีชีวติ
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี้
1. วาดภาพสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์ ที่ศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์
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สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว

สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์

2. เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์

1.2 โครงสร้ างและหน้ าที่ของเซลล์ พชื และเซลล์ สัตว์
สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด
นิวเคลียส (nucleus) ไซโทพลาซึม (cytoplasm) และเยือ่ หุม้ เซลล์ (cell membrane) เป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
ของเซลล์ที่เหมือนกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ผนังเซลล์ (cell wall) และคลอโรพลาสต์(chloroplast) เป็ นส่ วนประกอบ
ที่พบได้ในเซลล์พืช นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยือ่ หุม้ เซลล์ แวคิวโอล เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์สัตว์ มีหน้าที่
แตกต่างกัน นิวเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุม้ เซลล์ แวคิวโอล ผนังเซลล์ และคลอโรพลาสต์ เป็ นส่ วนประกอบที่
สาคัญของเซลล์พืช มีหน้าที่แตกต่างกัน
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ใบความรู้ ที่ 1.3 ส่ วนประกอบและหน้ าทีข่ องส่ วนประกอบของเซลล์
ส่ วนประกอบของเซลล์
1. ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็ นส่ วนประกอบชั้นนอกสุ ดของเซลล์พืช และเป็ นส่ วนที่ไม่มีชีวติ
ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส, คิวติน, เพกติน ลิกนิน , ซูเบอริ น ผนังเซลล์มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น ทา
หน้าที่เสริ มสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทาให้เซลล์คงรู ปร่ างได้ ผนังเซลล์มีสมบัติยอมให้สารแทบ ทุกชนิด
ผ่านเข้าออกได้และมีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น

ผนังเซลล์

2. เยือ่ หุ้มเซลล์ ( Cell membrane หรือ plasma membrane ) มีลกั ษณะเป็ นเยือ่ บางๆ ประกอบด้วย
สารไขมันและโปรตีน เยือ่ หุ ้มเซลล์มีรูเล็กๆ ทาให้สามารถจากัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยือ่ หุ ม้ เซลล์ ดังนั้น
เยือ่ หุ ม้ เซลล์จึงมีสมบัติเป็ นเยื่อเลือกผ่าน หรื อเซมิเพอเมียเบิลเมมเบรน (Semipermeable membrane)

เยื่อหุ้มเซลล์

เยือ่ หุ้มเซลล์ มีหน้ าที่
1) ห่อหุ ม้ ส่ วนประกอบภายในเซลล์ให้คงรู ปอยูไ่ ด้
2) ควบคุมปริ มาณและชนิดของสารที่ผา่ นเข้าและออกจากเซลล์ทาให้ปริ มาณของสารต่าง ๆ
ภายในเซลล์พอเหมาะ
3) เป็ นตาแหน่งที่มีการติดต่อระหว่างเซลล์กบั สิ่ งแวดล้อมภายนอก
3. ไซโทพลาซึม ( Cytoplasm ) มีลกั ษณะเป็ นของเหลว ประกอบด้วยสารที่สาคัญปนอยู่ คือ โปรตีน
ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต และเกลือแร่ ต่างๆ รวมทั้งของเสี ยที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึ มเป็ นศูนย์กลางการทางานของเซลล์
เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและสลายอินทรี ยสาร ไซโทพลาซึ มประกอบด้วยส่ วนประกอบภายในที่
อาจเรี ยกว่า อวัยวะของเซลล์ organelle มีหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่
1) ร่ างแหเอนโดพลาซึมหรื อเอนโดพลาสมิกเรติคูลมั (endoplasmic reticulum) มีท้ งั ชนิดเรี ยบและ
ชนิดขรุ ขระ ทาหน้าที่ขนส่ งสารภายในเซลล์
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ร่ างแหเอนโดพลาซึ ม

2) กอลจิคอมเพลกซ์ ( golgi complex หรื อ golgi bodies หรื อ golgi apparatus) เป็ นที่สะสมโปรตีน
เพื่อส่ งออกนอกเซลล์
3) ไมโทคอนเดรี ย ( mitochondria ) มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมๆ มีผนังหุ ม้ หนาที่ประกอบด้วยเยือ่
2 ชั้น มีหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
ไมโทคอนเดรี ย

4) คลอโรพลาสต์ ( chloroplast) พบเฉพาะในเซลล์พืชมีหน้าที่ดูดพลังงานแสง เพื่อใช้ในกระบวน การ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช )
คลอโรพลาสต์

5) แวคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช มีลกั ษณะเป็ นถุงมีเยือ่ หุ ม้ บางๆ และเป็ นที่สะสม
สารต่างๆ มีน้ าเป็ นส่ วนใหญ่ เรี ยกว่า เซลล์แซพ ( cell sap ) มีเกลือ น้ าตาล และสารเคมีอื่นๆ ละลายอยูภ่ ายใน

แวคิวโอล

4. นิวเคลียส ( Nucleus ) มีลกั ษณะค่อนข้างกลม เป็ นโครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัดอยูต่ รงกลางเซลล์ ทา
หน้าที่เป็ นศูนย์ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ ถูกควบคุมโดยคาสั่งจากนิวเคลียสมีส่วนประกอบ คือ
1) เยือ่ หุม้ นิวเคลียส ( nuclear membrane)
2) นิวคลีโอพลาซึม ( nucleoplasm ) คือ ส่ วนที่อยูภ่ ายในเยือ่ หุ ม้ นิวเคลียส ประกอบด้วย
นิวคลิโอลัส ( Nucleolus ) เป็ นแหล่งสังเคราะห์และรวบรวมกรดไรโบนิวคลีอิค ( ribonucleic acid )
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เรี ยกย่อว่า RNA ทาหน้าที่นาคาสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆ และสร้างไรโบโซมเพื่อไปทาหน้าที่
สังเคราะห์โปรตีนโครมาติน (Chromatin ) คือ ร่ างแหโครโมโซม โครโมโซมประกอบด้วย DNA
( Deoxyribo nucleic acid ) หรื อยีน ( Gene ) และโปรตีนหลายชนิด ยีนเป็ นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะ
ต่างๆ ในสิ่ งมีชีวติ เป็ นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมจากพ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน
หน้ าที่ของนิวเคลียส
- เป็ นศูนย์กลางควบคุมการทางานของเซลล์
- เป็ นแหล่งสังเคราะห์ DNA และ RNA
- ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
- ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ ลูกหลาน
นิวเคลียส

ใบงานที่ 1.4 ส่ วนประกอบและหน้ าทีข่ องส่ วนประกอบของเซลล์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้อง และตอบคาถามต่อไปนี้
1. ส่ วนประกอบส่ วนใดของเซลล์ที่ทาหน้าที่เป็ นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
ก. คลอโรพลาสต์
ข. นิวเคลียส
ค. ออร์แกเนลล์
ง. ไมโทคอนเดรี ย
2. ข้อใดคือรงควัตถุสีเขียวที่สามารถพบอยูใ่ นคลอโรพลาสต์
ก. คลอโรฟิ ลล์
ข. เซลลูโลส
ค. แคโรทีนอยด์
ง. โครโมโซม
3. ทุกข้อเป็ นความสาคัญของนิวเคลียส ยกเว้นข้อใด
ก. ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
ข. ควบคุมการทางานของเซลล์
ค. ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
ง. เป็ นที่สร้างสารพันธุกรรม
4. ออร์แกเนลล์ที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืช คือข้อใด
ก. คลอโรพลาสต์ ผนังเซลล์
ข. คลอโรพลาสต์ นิวเคลียส
ค. นิวเคลียส ไมโทคอนเดรี ย
ง. กอลจิบอดี แวคิวโอล
5. ส่ วนประกอบใดที่ทาหน้าที่ป้องกันส่ วนต่างๆ ที่อยูภ่ ายในเซลล์ของพืช
ก. ผนังเซลล์
ข. คลอโรพลาสต์
ค. ไมโทคอนเดรี ย
ง. กอลจิบอดี

12
6.
7.
8.
9.

คลอโรพลาสต์เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส่ วนประกอบใดที่มีสมบัติเป็ นเยือ่ เลือกผ่าน
แวคิวโอล ทาหน้าที่
ในไซโทพลาซึมประกอบด้วยอะไรบ้าง (บอกมา อย่ างน้ อย 3 ชนิด)

ของพืช

10. DNA อยูใ่ นส่ วนใดของเซลล์
ใบงานที่ 1.5 ส่ วนประกอบของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์
คาชี้แจง : ให้นกั เรี ยนทาการทดลองตามขั้นตอน พร้อมเติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. คาถามก่อนการทดลอง
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลกั ษณะอย่างไร
2. สมมติฐาน
3. อุปกรณ์

4. วิธีการทดลอง
4.1 เตรี ยมสไลด์ชิ้นส่ วนของเยื่อหอม
4.2 นาสไลด์ชิ้นส่ วนของเยื่อหอมไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโดยใช้กาลังขยายต่า
สังเกตภาพที่เห็น
4.3 ย้อมสี โดยหยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด ลงบนสไลด์เยื่อหอม ปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์
แผ่นใหม่
4.4 นาไปส่ องด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกครั้งหนึ่งโดยใช้กาลังขยายที่สูงขึ้น
4.5 ทาตามขั้นตอนที่ 1 โดยเปลี่ยนเป็ นเซลล์เยือ่ บุแก้ม
ตารางบันทึกผลการทดลอง
สถานการณ์
เซลล์เยือ่ หอมที่ส่องด้วยกาลังขยายต่า

บันทึกผลการทดลอง
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เซลล์เยือ่ หอมที่ยอ้ มสี และส่ องด้วยกาลังขยายสู ง

เซลล์เยือ่ บุแก้มที่ส่องด้วยกาลังขยายต่า

เซลล์เยือ่ บุแก้มที่ยอ้ มสี และส่ องด้วยกาลังขยายสู ง

อภิปรายผลการทดลอง

สรุ ปผลการทดลอง

5. คาถามหลังการทดลอง
5.1 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนใดที่เหมือนกัน

5.2 เซลล์พืชมีส่วนประกอบใดที่ไม่พบในเซลล์สัตว์
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คาถามหน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 หน่ วยพืน้ ฐานของสิ่ งมีชีวติ
1. โครงสร้างสร้างใดที่พบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สตั ว์
...................................................................................................................................................................................
2. ส่ วนประกอบของเซลล์ต่อไปนี้ทาหน้าที่อะไร
2.1 นิวเคลียส........................................................................................................................................................
2.2 ผนังเซลล์........................................................................................................................................................
2.3 ไซโทพลาซึม..................................................................................................................................................
2.4 เยือ่ หุม้ เซลล์....................................................................................................................................................
3. โครงสร้างของคลอโรพลาสต์มีสารอะไร และมีความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดอย่างไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
จงใช้ รูปเซลล์ ต่อไปนี้ตอบคาถามข้ อ 4-5
A

B
D

C

E

4. เซลล์ต่อไปนี้คือเซลล์ในรู ปใด
4.1 เซลล์แพลิเซด รู ป.......... 4.2 เซลล์ประสาท รู ป............ 4.3 เซลล์ขนราก รู ป.........
4.4 เซลล์กล้ามเนื้อ รู ป......... 4.5 เซลล์อะมีบา รู ป............
5. ลักษณะหรื อการทางานของเซลล์ต่อไปนี้ คือเซลล์ในรู ปใด
5.1 ดูดซึ มปุ๋ ยและน้ าจากดินเข้าสู่ รากและลาต้นพืช รู ป...............
5.2 ส่ งความรู ้สึกเย็นจากปลายนิ้วมือเมื่อได้รับความเย็น รู ป.........
5.3 ทาให้แขนและขาเกิดการเคลื่อนไหว รู ป.......
5.4 เป็ นสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว รู ป..........
5.5 เมื่อมีแสงแดดสามารถสร้างน้ าตาลกลูโคสได้เอง รู ป..........
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แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ประจาหน่ วยการเรี ยนรู้
1. สิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดประกอบขึ้นมาจากหน่วยเล็กๆ ที่เรี ยกว่า..................
2. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างบางอย่างแตกต่างกันดังนี้
เซลล์พืช
เซลล์สัตว์
- ................................................ - .................................................
- ................................................ - .................................................
- ................................................ - .................................................
3. พืชสามารถสร้างอาหารได้เอง เนื่องจากพืชมี.....................................เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
4. กล้องจุลทรรศน์มีประโยชน์ คือ.........................................................................................................................
5. กาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์เท่ากับ 10 x 40 เท่า หมายความว่า
............................................................................................................................................................................
6. นิวเคลียสมีหน้าที่.................................................................................................................................................
7. การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่ งมีชีวติ หมายความว่า.......................................................................................
............................................................................................................................................................................
8. รากมีลกั ษณะยาวและบางเพราะ..........................................................................................................................
9. สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวเคลื่อนที่ได้โดย.....................................................................................................................
10. เซลล์ของสิ่ งมีชีวติ จะมีรูปร่ างและลักษณะแตกต่างกันไป เพราะ......................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
แหล่ งเรียนรู้
1. หนังสื อประกอบการค้ นคว้า
ประดับ นาคแก้ว และคณะ. หนังสื อเรียนรายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ม.1. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แม็ค จากัด,
2553.
ยุพา วรยศ และคณะ. หนังสื อเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด,
2555.
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิ การ. คู่มือครู รายวิชาพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์ 2. กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2554
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสื อเรียนพืน้ ฐานชีววิทยา
สาหรับนักเรียนที่เน้ นวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุ งเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา,
2553.
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2. อินเตอร์ เน็ต (Internet)
1. http://weerasak.net/image/JJ.gif
2. www.dekmaihiso.web44.net/Neurons_I.html
3. www.student.nu.ac.th/u46410023/

