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 1.1  การค้นพบหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

  สิง่มชีวีติทีน่กัเรียนพบเหน็ทัว่ไปมขีนาดใหญแ่ละเลก็แตกต่างกนั ถา้นกัเรียนศกึษารายละเอยีด 

จะพบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและทุกขนาดประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 

หนว่ยนีถ้กูคน้พบมานานกว่า 300 ปีแลว้ โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ชือ่ โรเบิร์ต ฮคุ (Robert Hooke)

ภาพที่ 1.1 โรเบิร์ต ฮุค ผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์

ค้นพบและตั้งชื่อเซลล์ (cell)

 การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ในระยะแรก

  โรเบิร์ต ฮุค ได้สร้างอุปกรณ์ที่สำาคัญชิ้นหนึ่ง

เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (มีมากกว่า  

1 เลนส)์ ใชส้ำาหรับดส่ิูงต่าง ๆ  เหมอืนกล้องจุลทรรศน์

ในปัจจุบัน กล้องจุลทรรศน์ที่โรเบิร์ต ฮุค ประดิษฐ ์

มีลักษณะ ดังภาพ

 โรเบิร์ต ฮุค ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่สร้างขึ้น 

สอ่งดไูมค้อร์กทีฝ่านเป็นแผน่บาง ๆ  พบวา่มลีกัษณะ

เป็นห้องเล็ก ๆ  ที่ไม่มีความลึกจำานวนมาก ฮุค คิดว่า

หอ้งเลก็ ๆ  ทีเ่ขาคน้พบนีเ้หมอืนกบัการนำากลอ่งเลก็ ๆ  

มาเรียงต่อกันคล้ายรังผึ้ง

ภาพที่ 1.2 ห้องเล็ก ๆ ที่โรเบิร์ต ฮุค วาดขึึ้น

 โดยมองเห็นจากกล้องที่เขาสร้างขึ้นเอง

  โรเบิร์ต ฮุค ค้นพบอะไร มีลักษณะอย่างไร

   ประโยชน์ที่ได้จากการค้นพบของโรเบิร์ต ฮุค มีอะไรบ้าง

  หน่วยเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตกับรังผึ้งที่โรเบิร์ต ฮุค ค้นพบ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

    1.  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เซลล์เม็ดเลือดแดง
ของมนุษย์

เซลล์บุผิว
จากเยื่อบุข้างแก้มของมนุษย์

เซลล์ยูกลีนา
จากน้ำ�ในอ่างเลี้ยงปลา

เซลล์สเปิร์มของมนุษย์

เซลล์คุม

เซลล์พารามีเซียม
เซลล์ประสาทของมนุษย์

เซลล์กล้ามเนื้อของมนุษย์
เซลล์ไข่ไก่

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างเซลล์ต่าง ๆ 

เซลล์ชนิดต่าง ๆ 
มีลักษณะอย่างไรวัสดุอุปกรณ์

  ภาพตัวอย่างเซลล์ต่าง ๆ จำานวน     9   ภาพ

วิธีทำ�

  แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันจำาแนกประเภทเซลล์ที่กำาหนดให้ต่อไปนี้ 

แล้วบันทึกผลลงในสมุด โดยออกแบบและเขียนแผนภาพความคิด

 ความหมายของเซลล์

 เมื่อ ฮุค (Hooke) ค้นพบห้องเล็ก ๆ จากไม้คอร์ก และตั้งชื่อว่าเซลล์ (cell) แล้ว ใน พ.ศ. 2219  

อังตอง แวน เลเวนฮอค (Antonie van Leeuwenhock) ได้ประดิษฐ์เลนส์เพื่อใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ 

เพิ่มขึ้น เขาเรียกสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  ว่า จุลินทรีย์ และแมทิอัส จาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) 

กับทีโอดอร์ ชวาน (Theodor Schwann) กล่าวว่า “เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต” หลังจากนั้น 

ความรู้เร่ืองเซลลไ์ดข้ยายกวา้งขึน้เรือ่ย ๆ  นกัเรียนรูจ้กัเซลลอ์ะไรบ้าง เซลลเ์หลา่นัน้มรูีปร่างลกัษณะอยา่งไร 

มองด้วยตาเปล่าเห็นหรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมที่    1.1  ลักษณะของเซลล์ชนิดต่าง ๆ
คำ�ถ�มสำ�คัญ
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  ภาพเซลล์ที่นักเรียนศึกษามีรูปร่าง ลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

   เซลล์ชนิดใดไม่มีนิวเคลียส

   เซลล์ชนิดใดมีสารสีเขียว และสารนั้นคืออะไร

   เซลล์ชนิดใดเป็นเซลล์พืช ทราบได้อย่างไร 

   เซลล์ชนิดใดสร้างอาหารได้ ทราบได้อย่างไร

   เซลล์ชนิดใดมีหาง และมีไว้เพื่ออะไร

   เซลล์ชนิดใดมีขนรอบตัว และมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร

   ภาพเซลล์ที่นักเรียนได้ศึกษานั้นเป็นเซลล์ที่มีขนาดและรูปร่างต่างกัน บางเซลล์มีหาง  

  บางเซลล์มีคลอโรฟิลล์ และบางเซลล์มีขนรอบตัว ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร

   สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร

กิจกรรมที่   1.2  ลักษณะภายนอกและภายในเซลล์ไข่ไก่

วัสดุอุปกรณ์

 1.  ไข่ไก่        1     ฟอง

 2.  จานแก้วเพาะเชื้อ     1    ใบ

วิธีทำ�

ไขไ่ก่ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปลา่
มี ลั ก ษ ณ ะ ภ า ย น อ ก  แ ล ะ 
ลักษณะภายในอย่างไร

 1.  แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจดูลักษณะภายนอกของไข่ไก่ วาดภาพและบันทึก 

สิ่งที่สังเกตได้ให้มากที่สุดลงในสมุด  โดยใช้ประสาทสัมผัส  คือ  ตา  หู  จมูก  และมือ

 2.  ตอกไข่ไก่ใส่จานแก้วเพาะเชื้อ สังเกตลักษณะภายใน วาดภาพและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ 

ให้มากที่สุดลงในสมุด  โดยใช้ประสาทสัมผัส  คือ  ตา  หู  จมูก  และมือ

  ลักษณะภายนอกของไข่ไก่เป็นอย่างไร

   ลักษณะภายในที่นักเรียนสังเกตได้ภายหลังจากตอกไข่ไก่แล้วเป็นอย่างไร

   ของเหลวสีขาวใส และเปลือกแข็งของไข่ไก่มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

   สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร

   เพราะเหตุใด ผู้ใหญ่จึงนิยมให้ลูกหลานรับประทานไข่ไก่เป็นประจำา

   เซลล์ไข่ไก่มีการปรับตัวอย่างไร

 การสังเกตเซลล์ไข่ไก่ นักเรียนใช้ประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก และมือ สำารวจลักษณะภายนอก 

และลักษณะภายในของไข่ไก่ทำาให้นักเรียนได้ข้อมูล ดังนี้

 ลักษณะภายนอกของไข่ไก่ มีรูปร่างกลมรี สีน้ำ�ตาลอ่อน สั่นแล้วไม่มีเสียง เคาะกับพื้นไม้เบา ๆ  

มีเสียง ดมแล้วไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสเรียบ ลื่นมือ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร เส้นรอบวง

ประมาณ 12 เซนติเมตร

 ลักษณะภายในของไข่ไก่ เป็นของเหลวใสลื่นมือ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 เซนติเมตร  

ขนาดเท่าภาชนะขนาดเล็กที่ใส่ ตรงกลางมีสีเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร  

และมีเยื่อบาง ๆ  ห่อหุ้ม ใช้จมูกดมแล้วมีกลิ่น

 นักเรียนทราบข้อมูลเหล่านี้จากการใช้ประสาทสัมผัส สำาหรับสิ่งท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น 

แต่ถ้าเป็นสิ่งที่นักเรียนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  นักเรียนจะมีวิธีศึกษาอย่างไร

 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีของเซลล์นั้น  

เช่น เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว เพื่อนำากระแสประสาทไปยังเซลล์อื่น ๆ  

ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนรากเป็นเซลล์ผิวของรากท่ีมีผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นยาวออกมา ลักษณะ

คล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ำ�และธาตุอาหาร เซลล์ยูกลีนาและเซลล์สเปิร์มของมนุษย์

มีหางยาว เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ เซลล์พารามีเซียมมีขนเล็ก ๆ  รอบตัว ใช้ในการเคลื่อนที่เช่นกัน เซลล์ไข่ไก่

มีเปลือกแข็งช่วยป้องกันอันตราย

 การศึกษาเร่ืองเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำาให้ทราบว่าเซลล์มีขนาด รูปร่าง และลักษณะหลายแบบ 

แตกต่างกันไป เพื่อประโยชน์ในการดำารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า เซลล์บางชนิด 

มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เช่น เซลล์ไข่ไก่ เซลล์ไข่เป็ด เซลล์ไข่เต่า เซลล์ไข่นกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นเซลล์ที่มี

ขนาดใหญ่มาก บางชนิดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ ำานมบางชนิด 

เซลล์สเปิร์มของมนุษย์ เซลล์ยูกลีนา เซลล์พารามีเซียม เซลล์ที่นักเรียนได้ศึกษาจากภาพและพบว่า 

มองเห็นด้วยตาเปล่าได้นั้น  มีลักษณะภายนอกและลักษณะภายในเป็นอย่างไร

ภาพที่ 1.4 ประสาทสัมผัสในการสังเกต

ตา จมูก มือหู

คำ�ถ�มสำ�คัญ
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ภาพที่ 1.5 การศึกษาลักษณะภายนอก
ของแมลงหวี่ด้วยแว่นขยาย

  แมลงหวี่ที่มองด้วยตาเปล่า มีลักษณะอย่างไร

   แมลงหวี่ที่มองด้วยแว่นขยาย มีลักษณะอย่างไร

   แว่นขยายทำาหน้าที่อย่างไร

   แว่นขยายมีประโยชน์อย่างไร

   สรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร

   แว่นขย�ย  ใช้สำาหรับดูวัตถุขนาดเล็กให้เห็นขนาดขยายขึ้น เช่น 

ดูแมลงเล็ก ๆ ดูลายมือ ดูตัวหนังสือตัวเล็ก ๆ หรือดูเพชรพลอย 

ที่พอจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้เห็น 

รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้น หรือดูสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กมาก ๆ  

ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นักเรียนไม่สามารถใช้แว่นขยายดูสิ่งเหล่านี้

ให้เห็นชัดเจนได้ นักเรียนจะใช้เคร่ืองมือชนิดใด เพื่อช่วยให้เห็น 

สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ ภาพที่ 1.6 แว่นขยาย

 1.2  เครื่องมือช่วยขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา

  มนุษย์เรามีประสาทสัมผัสทางตาท่ีมีขอบเขตจำากัด ดังนั้น ถ้านักเรียนต้องการศึกษา 

สิ่งท่ีมีขนาดเล็ก ๆ นักเรียนจะต้องใช้เคร่ืองมือช่วยขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา เช่น  

แว่นขยาย  กล้องจุลทรรศน์

วัสดุอุปกรณ์

 1.  แว่นขยาย             1      อัน

 2.   ขวดแก้วใสใส่แมลงหวี่จำานวน      4-5      ตัว  

วิธีทำ�

 1.  แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตลักษณะภายนอกของ

แมลงหวี่ด้วยตาเปล่า แล้วบันทึกภาพลงในสมุด

 2.  สังเกตลักษณะภายนอกของแมลงหวี่ด้วยแว่นขยาย  

แล้วบันทึกภาพลงในสมุด

 3.  เปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ของแมลงหวี่ที่สังเกตได้  

ด้วยตาเปล่าและสังเกตด้วยแว่นขยาย แล้วบันทึกผลลงในสมุด   

โดยออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบ

กิจกรรมที่    1.3   หน้าที่และประโยชน์ของแว่นขยาย แว่นขยายมีหน้าที่

และประโยชน์อย่างไร

  ส่วนประกอบที่สำาคัญของกล้องจุลทรรศน์มีอะไรบ้าง

   กล้องจุลทรรศน์มีเลนส์กี่อัน อะไรบ้าง เลนส์แต่ละอันมีหน้าที่อย่างไร

   ตัวเลขที่เขียนกำากับไว้ที่เลนส์ที่ใช้สำาหรับมองหรือเลนส์ใกล้ตาคือเลขอะไร

   และหมายความว่าอย่างไร

   ถ้านำาตัวเลขที่เขียนกำากับไว้ที่เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุมาคูณกันได้ผลอย่างไร

   และมีความหมายอย่างไร

   กล้องจุลทรรศน์ที่วาดนี้มีกำาลังขยายกี่เท่า

   การใช้กล้องจุลทรรศน์ดูสิ่งต่าง ๆ แตกต่างจากการดูด้วยตาเปล่าอย่างไร

   กล้องจุลทรรศน์มีหน้าที่อย่างไร

   เพราะเหตุใด กล้องจุลทรรศน์จึงทำาให้เราสามารถเห็นวัตถุที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

  จนเห็นวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้น ชัดเจนขึ้นได้

   กล้องจุลทรรศน์สามารถใช้ส่องดูเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

   สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร

วัสดุอุปกรณ์

 กล้องจุลทรรศน์       1  กล้อง 

วิธีทำ�

 1. แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ จากกล้องจุลทรรศน์จริง

 2.  บันทึกผลโดยวาดภาพกล้องจุลทรรศน์ลงในสมุด พร้อมชี้ส่วนประกอบต่าง ๆ 

 3.  แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ในหัวข้อต่อไปนี้

  3.1  ส่วนประกอบที่สำาคัญของกล้องจุลทรรศน์

  3.2  เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

  3.3  ตัวเลขที่เขียนกำากับไว้ที่เลนส์แต่ละอัน

กล้องจุลทรรศน์ 
มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
และมีหน้าที่อย่างไร

  กล้องจุลทรรศน์  ทำาให้มนุษย์มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเร่ืองของเซลล์และสิ่งมีชีวิต เป็นเวลากว่า  

200  ปีมาแล้ว ที่มนุษย์ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง เพื่อจะได้เห็นวัตถุมีขนาดใหญ่และชัดเจนขึ้น

กิจกรรมที่    1.4   ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์
คำ�ถ�มสำ�คัญ

คำ�ถ�มสำ�คัญ
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  2. หมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุอันท่ีมีกำาลังขยาย- 

ตำ่าสุดอยู่ตรงกับแนวลำากล้อง

  3. ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสง 

เข้าลำากล้องเต็มท่ี หรือเปิดไฟถ้าใช้หลอดไฟฟ้า 

เป็นแหล่งกำาเนิดแสง

  4. นำาสไลด์สำาเร็จของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ 
ที่เตรียมจะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้เซลล์ 
หรือเนื้อเยื่ออยู่กึ่งกลางบริเวณท่ีแสงผ่าน ตรวจดู
แผ่นสไลด์และกระจกปิดให้แห้งทุกคร้ังก่อนวาง 
บนแท่น

 	 วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง  

  1. ยกกล้องโดยใช้มือหนึ่งจับแขนกล้อง 
และอีกมือหนึ่งรองรับที่ฐาน ต้องยกในสภาพ  
ท่ีกล้องต้ังตรงเสมอ เพื่อป้องกันส่วนประกอบของ
กล้อง  เช่น  กระจกเงา  เลนส์ใกล้ตาเลื่อนหลุด

ภาพที่ 1.7 ยกกล้องจุลทรรศน์
โดยใช้มือหนึ่งจับแขนกล้อง
 และอีกมือหนึ่งรองรับที่ฐาน

ภาพที่ 1.9 นำาแผ่นสไลด์ของเซลล์

ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

แหล่งกำาเนิดแสง

เลนส์ใกล้วัตถุ

ฐานกล้อง

แท่นวางวัตถุ

ปุ่มปรับภาพหยาบ

ที่หนีบสไลด์

ปุ่มปรับภาพละเอียด

แขนกล้อง

เลนส์ใกล้ตา

ภาพที่ 1.8 หมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุอันที่มีกำาลังขยายตำ่าสุด
อยู่ตรงกับแนวลำากล้อง
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  7. มองท่ีเลนส์ใกล้ตา โดยฝึกลืมนัยน์ตา 
ทั้งสองข้าง หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อปรับภาพ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนอาจเลื่อนสไลด์ไปมา 

เล็กน้อย เพื่อให้วัตถุที่ ต้องการศึกษาปรากฏ 

อยู่ตรงกลาง 

  6. มองผา่นเลนสใ์กลต้า หมนุปุม่ปรับภาพหยาบ
ให้เลนส์ใกล้วัตถุเลื่อนห่างจากสไลด์จนกระท่ัง 
เห็นภาพของวตัถ ุ(ต้องใชเ้ลนสใ์กลวั้ตถกุำาลงัขยาย-
ตำ่าสุดก่อนเสมอ เพราะจะปรับหาภาพได้สะดวก)

  5. มองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ 
ค่อย ๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลำากล้องเลื่อนลง
จนเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ใกล้กระจกปิดสไลด์ แต่ระวัง
อย่าให้เลนส์สัมผัสกับกระจกปิดสไลด์

ภาพที่ 1.12 มองที่เลนส์ใกล้ตาลงไปตามลำากล้อง 
หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อปรับภาพให้ชัดเจน

  9.  ระบุขนาดขยายของวัตถุที่นำามาศึกษา ซ่ึงคำานวณได้จากกำาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุคูณด้วย

กำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา

        10.  การหากำาลังขยายของภาพ ใช้สูตรดังต่อไปนี้

กำาลังขยายของภาพ  = 
ขนาดของภาพ

ขนาดของวัตถุ 

 11. หลังจากใช้กล้องจุลทรรศน์แล้ว ควรดูแล

ความเรียบร้อยของส่วนต่าง ๆ ดังนี้  ใช้ผ้านุ่ม 

ทำาความสะอาดกล้องโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะ  

ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ทำาความสะอาดเลนส์ทุกคร้ัง 

เลื่อนท่ีหนีบสไลด์ให้ต้ังได้ฉากกับแท่นวางวัตถุ  

ปรับกระจกเงาให้อยู่ในแนวดิ่งและต้ังได้ฉากกับ 

ตัวกล้อง หมุนเลนส์ใกล้วัตถุท่ีมีกำาลังขยายต่ำ�สุด 

ใหอ้ยูต่รงกบัตวักลอ้ง แลว้เลือ่นใหอ้ยูใ่นระดบัต่ำ�สดุภาพที่ 1.14 ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ทำาความสะอาดเลนส์ทุกครั้ง

ภาพที่ 1.13 หมุนแป้นที่เลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่ ให้เลนส์ใกล้วัตถุอันที่มีกำาลังขยายปานกลางและกำาลังขยายสูงเข้าแนวลำากล้อง

  8. ถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น หมุนแป้นที่เลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่ ให้เลนส์ใกล้วัตถุที่มี 

กำาลังขยายปานกลางและกำาลังขยายสูงเข้าแนวลำากล้องตามลำาดับ (จะมีเสียงดังคลิก) มองท่ีเลนส์ใกล้ตา

แล้วปรับภาพให้ชัดด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดทุกครั้ง

ภาพที่ 1.11 หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้เลนส์ใกล้วัตถุ
เลื่อนห่างจากสไลด์ จนกระทั่งเห็นภาพของวัตถุ

ภาพที่ 1.10 หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้ลำากล้องเลื่อนลง
จนเลนส์ใกล้วัตถุอยู่ใกล้กระจกปิดสไลด์
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 ภาพที่ 1.15 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันในโรงเรียนมีจำานวนเลนส์ใกล้วัตถุต่างกัน เช่น 1 อัน 2 อัน 3 อัน และม ี
กำาลังขยายต่างกันด้วย กำาลังขยายต่ำ�สุด × 4 กำาลังขยายขนาดกลาง × 10 และกำาลังขยายขนาดสูง × 40  
หรือ × 80 หรืออาจมีกำาลังขยายสูงมาก ๆ คือ × 100 สำาหรับกำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตานั้น โดยทั่วไป 
จะเป็นกำาลังขยายขนาด × 10 หรือ × 15

 กำาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำานวณได้จากผลคูณของกำาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุกับ 
กำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา (ซึ่งมีตัวเลขเขียนกำากับไว้ที่เลนส์) ดังนี้

กำาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = กำาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ × กำาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา

 กล้องจุลทรรศน์ชนิดใชแ้สงมีขีดความสามารถจำากดั ชว่ยให้เหน็วัตถขุนาดเล็กทีส่ดุ 

เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ไม่สามารถมองวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 0.2 ไมโครเมตร  

ดังนั้น  จึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

 สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีจำานวนมากมายทั้งพืช สัตว์ และอื่น ๆ มีท้ังขนาดเล็กท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น 

จนกระทั่งมีขนาดใหญ่มาก สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวจนกระทั่งจำานวน 

ล้าน ๆ เซลล์ ถ้านำาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมาจัดเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ จะจำาแนกได้ ดังนี้

 2.1 ใช้จำานวนเซลล์เป็นเกณฑ ์จะจำาแนกได้เป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

ดังนี้

   1) สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียว มีลักษณะท่ีสำาคัญ คือ  

เป็นเซลล์เดี่ยวที่อาจมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสก็ได้ ถ้าไม่มีนิวเคลียสสารจะกระจายอยู่ทั่วเซลล์ 

โครงสร้างภายในเป็นแบบง่าย ๆ พบได้ทั่วไปทั้งในน้ำ�และบนบก ดำารงชีวิตอย่างอิสระ

   สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีลักษณะในการดำารงชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยสิ่งมีชีวิต 

เซลล์เดียวสามารถทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กินอาหาร ย่อยอาหาร หายใจ เคลื่อนที่ สืบพันธุ์ 

   ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม คลอเรลลา ยีสต์

ภาพที่ 1.16 ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

    2.  ประเภทของเซลล์

 พ.ศ. 2475 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 2 ท่านชื่อ  
แมกซ์ นอลล์ (Max Noll) และเอินสต์ รุสกา (Ernst Ruska) 
ประดษิฐก์ลอ้งจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอนท่ีสามารถดวูตัถเุลก็ ๆ  ได ้ต่อมา 
พ.ศ. 2493 ได้มีการปรับปรุงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนให้
สามารถใชส้อ่งดวูตัถขุนาดเลก็ท่ีสดุประมาณ 0.0005 ไมโครเมตร
ได้ และทำาให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของส่วนประกอบ 
เล็ก ๆ ในเซลล์ได้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในปัจจุบัน 
มีกำาลังขยายสูงถึง 500,000 เท่า หรือมากกว่า
 กล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอนมีส่วนประกอบคล้ายกับ
กลอ้งจลุทรรศนช์นดิใชแ้สง คอื มแีหลง่กำาเนดิแสง เลนสร์วมแสง 
เลนส์ใกล้วัตถุ และเลนส์ใกล้ตา แต่ใช้ลำาอิเล็กตรอนที่มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่าแทนแสงสว่างธรรมดาที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และใช้
เลนสแ์มเ่หลก็ไฟฟา้แทนเลนสแ์กว้ในกลอ้งจุลทรรศนช์นดิใชแ้สง

อะมีบา พารามีเซียม

คลอเรลลา ยีสต์

เด็กควรรู้
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  2)  สิ่งมีชีวิตหล�ยเซลล์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 เซลล์   

    ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น มนุษย์ สัตว์ พลานาเรีย ไฮดรา และพืชทั่วไป

 2.2 ใช้การสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจำาแนกได้เป็น สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้กับสิ่งมีชีวิต 

ที่สร้างอาหารไม่ได้  ดังนี้

  1) สิ่งมีชีวิตที่สร้�งอ�ห�รได้  หมายถึง  สิ่ งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลล์  สามารถเปลี่ยน 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ�ให้เป็นน้ำ�ตาลได้  เช่น  สาหร่ายสีเขียว  และพืชสีเขียวทุกชนิด

  2)  ส่ิงมีชีวิตที่สร้�งอ�ห�รไม่ได้  หมายถึง  สิ่ งมีชีวิตที่ ไม่มีคลอโรฟิลล์  ไม่สามารถ 

สร้างอาหารได้เอง แต่ต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการดำารงชี วิต จึงต้องอาศัยพลังงานจากการกิน 

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น  เช่น  มนุษย์  สัตว์

ภาพที่ 1.17 ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

  นักเรียนทราบแล้วว่า เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด มีความแตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่าง ลักษณะ  

ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างก็ประกอบด้วยเซลล์เล็ก ๆ เหมือนกัน นักเรียนคิดว่า 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

ตอนที่ 1  เซลล์เยื่อหอมแดง

วิธีทำ�

        1. แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มลอกเยื่อผิวของหอมแดง 

ตัดเฉพาะส่วนบาง ๆ วางบนสไลด์ จากนั้นหยดน้ำ�ลงบน 

เยื่อหอมแดง

 2. หยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด นำากระจกปิดสไลด ์

วางลงเอียงทำามุม 45 องศา โดยใช้ปลายไม้จ้ิมฟันรองรับ 

กระจกปิดสไลด์  แล้วค่อย ๆ วางแผ่นกระจกปิดสไลด์ลง 

นำาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์  บันทึกผลลงในสมุด ภาพที่ 1.20 การลอกเยื่อหอมแดง

กิจกรรมที่    1.5  ศึกษารูปร่างลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์์สัตว์

วัสดุอุปกรณ์

 1.   กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง   1    กล้อง      

 2.  สไลด์และกระจกปิดสไลด์   2   ชุด

 3.  มีดโกน         1    เล่ม

 4.  ไม้จิ้มฟัน         1     อัน

 5.  เซลล์เยื่อหอมแดง

 6.  เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

 7.  สารละลายเมทิลีนบลู     1    ลูกบาศก์เซนติเมตร

 8.  สารละลายไอโอดีน     1    ลูกบาศก์เซนติเมตร

 9.  ภาพเซลล์พืช        1    ภาพ

      10.  ภาพเซลล์สัตว์        1    ภาพ 

    3.  ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

มนุษย์ สัตว์

พืชไฮดรา

พลานาเรีย

ภาพที่ 1.18 ต้นไม้ : สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ ภาพที่ 1.19  มนุษย์และสัตว์ : สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารไม่ได้

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
มีลักษณะอย่างไร

คำ�ถ�มสำ�คัญ



เยื่อหุ้มเซลล์
ไรโบโซม

ผนังเซลล์

ไซโทพลาซึม

แวคิวโอล

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

คลอโรพลาสต์
กอลจิคอมเพลกซ์

ไลโซโซม ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์

ไซโทพลาซึม

นิวเคลียสไมโทคอนเดรีย

เซนทริโอล

ภาพที่ 1.21 เซลล์พืช

2322

ภาพที่ 1.22 การขูดเยื่อบุข้างแก้ม

ภาพที่ 1.23 เซลล์สัตว์

  เซลล์เยื่อหอมแดงมีลักษณะอย่างไร
   เซลล์พืชในภาพมีลักษณะอย่างไร
   เซลล์เยื่อหอมแดงและเซลล์พืชในภาพมีส่วนประกอบใดบ้างที่เหมือนกัน
   สรุปลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชได้อย่างไร

ตอนที่ 2  เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

วิธีทำ�

 1. ใช้ไม้จ้ิมฟันด้านไม่แหลมขูดเบา ๆ บริเวณด้านใน 
ของเยื่อบุข้างแก้ม  จากนั้นนำาไปป้ายบนแผ่นสไลด์

 2. ห ย ด ส า ร ล ะ ล า ย เ ม ทิ ลี น บ ลู ล ง ไ ป บ ริ เ ว ณ ที่ มี  
เยื่อบุข้างแก้ม  1  หยด

 3.  ปิดดว้ยกระจกปดิสไลด ์นำาไปสอ่งดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์
บันทึกผลลงในสมุด

 4. ศึกษาภาพเซลล์สัตว์ที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

 5.  เปรียบเทียบลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์ 
จากเยื่อบุข้างแก้มกับเซลล์สัตว์ในภาพ  บันทึกผลลงในสมุด

 2.  เปรียบเทยีบความเหมอืนและความแตกตา่งของเซลลพื์ชและเซลลส์ตัว์  แลว้บนัทกึผลลงในสมดุ

  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะอย่างไร

  ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์พืช  แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

   ส่วนประกอบใดบ้างที่พบในเซลล์สัตว์  แต่ไม่พบในเซลล์พืช

  ส่วนประกอบใดพบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

  เหตุใดเซลล์พืชสร้างอาหารเองได้  แต่เซลล์สัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้

  สรุปผลการทำากิจกรรมนี้ได้อย่างไร

กิจกรรมที่    1.6   เปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

วัสดุอุปกรณ์

 1. ภาพเซลล์พืช     1  ภาพ

 2. ภาพเซลล์สัตว์     1  ภาพ 

วิธีทำ�

 1. แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  

ที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

ภาพที่ 1.24 เซลล์พืช ภาพที่ 1.25 เซลล์สัตว์

เ ซ ล ล์ พื ช แ ล ะ เ ซ ล ล์ สั ต ว์  
เหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร

 เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบบางส่วนคล้ายคลึงกัน คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม  

และนิวเคลียสเหมือนกัน แต่ก็มีส่วนประกอบบางส่วนที่แตกต่างกัน โดยเซลล์พืชมีผนังเซลล์และ 

คลอโรฟิลล์  เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรฟิลล์  แต่เซลล์สัตว์มีเซนทริโอลที่เซลล์พืชไม่มี   

 3.  ศึกษาภาพเซลล์พืชที่กำาหนดให้อย่างละเอียด

 4. เปรียบเทียบลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์  

จากเยื่อหอมแดงกับเซลล์พืชในภาพ  บันทึกผลลงในสมุด

  เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะอย่างไร
   เซลล์สัตว์ในภาพมีลักษณะอย่างไร
   เซลล์เยื่อบุข้างแก้มและเซลล์สัตว์ในภาพมีส่วนประกอบใดบ้างที่เหมือนกัน
   สรุปลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ได้อย่างไร

คำ�ถ�มสำ�คัญ



คำ�ถ�ม

สำ�คัญ
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เซลล์สัตว์มีผนังเซลล์เหมือนกับเซลล์พืช

หรือไม่ อย่างไร

ชั้นลิพิด

โปรตีน
สายคาร์โบไฮเดรต

ภาพที่ 1.26 เยื่อหุ้มเซลล์

  3)  โพรโทพล�ซึม (protoplasm)

เป็นส่วนประกอบทั้งหมดภายในเยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยส่วนท่ีมีลักษณะเป็นของเหลว 

เรียก ไซโทพลาซึม และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นโครงสร้างลักษณะต่าง ๆ เรียกว่า ออร์แกเนลล์  

(organelles) ไดแ้ก ่นวิเคลยีส และไมโทคอนเดรีย ถา้เปน็เซลลพ์ชืจะพบคลอโรพลาสต ์และแวควิโอลเพิม่ขึน้

  4)  ไซโทพล�ซึม (cytoplasm)

เปน็สว่นประกอบทีเ่ปน็ของเหลวอยูภ่ายในเซลลถ์ดัจากเยือ่หุม้เซลลแ์ละอยูร่อบ ๆ  นวิเคลยีส 

ของเหลวนี้นอกจากประกอบด้วยน้ำ�แล้วยังมีสารท่ีละลายน้ ำาได้ เช่น โปรตีน ภายในไซโทพลาซึม 

ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่สำาคัญอีกหลายชนิด เช่น
 (1)  ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวรี ทำาหน้าที่เกี่ยวกับ 
การสลายสารอาหาร เพื่อให้พลังงานแก่เซลล์
 (2)  คลอโรพลาสต์ (chloroplast) เป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะในเซลล์พืช มองเห็นเป็นสีเขียว 
เพราะมีสารพวกคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซ่ึงไม่ดูดกลืนแสงสีเขียว คลอโรพลาสต์เป็นแหล่งที่เกิด 
การสังเคราะห์ด้วยแสง
 (3)  ไรโบโซม (ribosome) เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีน 
เพื่อส่งออกไปใช้ทั้งภายในและภายนอกเซลล์
 (4)  กอลจิคอมเพลกซ์ (golgi complex) เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงแบน ๆ คล้ายจาน  
เรียงซ้อนกนัเปน็ชัน้ ๆ  หลายชัน้  ทำาหนา้ทีส่ร้างคาร์โบไฮเดรตทีร่วมกบัโปรตนี แลว้สง่ออกไปใชภ้ายนอกเซลล์
 (5)  เซนทริโอล (centriole) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ และโพรติสต์บางชนิด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การแบ่งเซลล์
 (6)  แวคิวโอล (vacuole) เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ทำาหน้าท่ี 
เก็บน้ำ�และสารต่าง ๆ

ภาพที่ 1.27 ไมโทคอนเดรีย ภาพที่ 1.28 คลอโรพลาสต์ ภาพที่ 1.29 กอลจิคอมเพลกซ์

 3.1 ส่วนประกอบและหน้าที่สำาคัญของส่วนประกอบของเซลล์

  เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมาก แต่ภายในยังมีโครงสร้างต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบมากมาย

หลายชนิด ซ่ึงนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป สำาหรับชั้นนี้ นักเรียนควรรู้จักส่วนประกอบท่ีสำาคัญบางส่วน 

ที่ศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ดังต่อไปนี้

  1)  ผนังเซลล์ (cell wall)

    เป็นเยื่อหุ้มผิวด้านนอกสุดของเซลล์พืช ในเซลล์ท่ัวไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส 

เป็นหลัก ทำาหน้าที่ ให้ความแข็งแรงและห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช ให้ เซลล์คงรูป 

และให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์บางชนิดอาจมีสารเคลือบ 

เยื่อหุ้มเซลล์ได้ ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของเซลล์นั้น ๆ เช่น เปลือกกุ้ง กระดองปู  

มีสารเคลือบพวกไกลโคโปรตีน เซลล์ของไดอะตอมมีสารเคลือบเป็นพวกซิลิกา สารเคลือบเหล่านี้ 

ทำาให้เซลล์คงรูปร่างได้

  2)  เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane)

    เป็นเยื่อบาง ๆ ประกอบด้วยโปรตีนและลิพิด เยื่อหุ้มเซลล์จึงทำาหน้าท่ีห่อหุ้มเซลล์ 

และควบคุมปริมาณและชนิดของสารท่ีผ่านเข้าออกจากเซลล์ และมีรูเล็ก ๆ เพื่อให้สารบางอย่างผ่าน 

เข้าออกได้ และไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์ จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable  

membrane)
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 สารในนิวเคลียส คือ นิวคลีโอพลาซึม 

ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ คือ

 1. นิวคลีโอลัส เป็นสารพวกนิวคลีโอโปรตีน  

มองเ ห็นทึบแสงหรือติดสี เข้มในนิว เคลียส 

เป็นตำ�แหน่งที่มีการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ (RNA)

 2. ร่างแหโครมาทิน มีโครงสร้างเป็นเส้น 

ที่สานกันเป็นร่างแห ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA)  

หรือยีน ซึ่งมีสารพันธุกรรมประกอบอยู่ เมื่อเซลล์

มีการแบ่งตัว ร่างแหโครมาทินจะเปลี่ยนไปเป็น

  ส่วนประกอบใดที่ยอมให้สารโมเลกุลเล็กผ่าน แต่ไม่ยอมให้สารโมเลกุลใหญ่ผ่าน

   ส่วนประกอบใดมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน

   เปลือกกุ้งหรือกระดองปูเปรียบเสมือนสิ่งใดของเซลล์พืช

   เซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมาก ควรมีส่วนประกอบชนิดใดมากเป็นพิเศษ

ภาพที่ 1.30 นิวเคลียส

  5)  นิวเคลียส (nucleus)

    เป็นโครงสร้างท่ีอยูต่รงกลางของเซลล ์เซลลม์ชีวีติโดยทัว่ไปมนีวิเคลยีส ยกเว้นเซลลบ์างชนดิ 

เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ�นม และเซลล์ลำาเลียงอาหารของพืช ซ่ึงเมื่อเจริญเติบโต

เต็มที่จะไม่มีโครงสร้างนิวเคลียส มีแต่สารสำาคัญในนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์โดยไม่มีเยื่อหุ้ม

    นิวเคลียสมีความสำาคัญมาก ทำาหน้าท่ีควบคุมการทำางานของเซลล์ร่วมกับไซโทพลาซึม  

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นอกจากนี้นิวเคลียสยังทำาหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบ

ของเซลล์

    นิวเคลียสประกอบด้วย เยื่อหุ้มนิวเคลียส ซ่ึงเป็นเยื่อบาง ๆ คล้ายเยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบ 

สารสำาคัญเอาไว้ ภายในเชื่อมติดต่อกับร่างแหเอนโดพลาสมิก เยื่อหุ้มนิวเคลียสมีรูเล็ก ๆ กระจาย 

อยู่ทั่วไป เพื่อให้สารต่าง ๆ  ผ่านเข้าออกระหว่างของเหลวภายในนิวเคลียส (นิวคลีโอพลาซึม) กับของเหลว

ภายนอกนิวเคลียสในเซลล์ (ไซโทพลาซึม) โดยวิธีการแพร่

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

โครมาทิน

นิวคลีโอลัส

โครโมโซมและเป็นตัวควบคุมการแสดงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

 3. เยื่อหุ้มนิวเคลียส เป็นเยื่อบาง ๆ 2 ชั้น ชั้นนอกขรุขระ เพราะมีไรโบโซมเกาะอยู่   

และมีทางติดต่อกับร่างแหเอนโดพลาสมิก กอลจิบอดี และไมโทคอนเดรีย มีหน้าท่ีควบคุม 

การแลกเปลี่ยนสารและเป็นทางผ่านของสารต่าง ๆ ระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม

ภาพที่ 1.31 ส่วนประกอบของเซลล์พืช

นิวเคลียส

ผนังเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์

ไรโบโซม

ไซโทพลาซึม
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต์

กอลจิคอมเพลกซ์

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

 3.2  เซลล์พืชและเซลล์สัตว์

  ส่วนประกอบภายในเซลล์พืชและ 

เซลล์สัตว์ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

  เซลล์พืช  ประกอบด้วยผนังเซลล์ 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสารพวกเซลลูโลส (cellulose)  

ห่อหุ้ ม เยื่ อ หุ้ม เซลล์ ไ ว้ อี กชั้ นหนึ่ ง  ภ ายใน 

โพรโทพลาซึมมีไซโทพลาซึม และโครงสร้างท่ี 

ทำาหน้าท่ีเฉพาะ  เช่น  นิวเคลียส  ไมโทคอนเดรีย  

ซ่ึงเปน็โครงสร้างให้พลังงานแก่เซลล์   คลอโรพลาสต์

เ ป็น โครงส ร้ าง ท่ีภายในบรร จุคลอโรฟิลล์   

มีประโยชน์ในการสังเคราะห์ด้วยแสง นอกจากนี้

ยังมีแวคิวโอลที่มีหน้าที่เก็บนำ้าหรือสะสมสารต่าง ๆ 

เช่น  สารที่มีสี  เม็ดแป้ง  ธาตุอาหารต่าง ๆ

   เซลล์สัตว์  ไม่มีผนังเซลล์แต่มีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มโพรโทพลาซึม ภายในโพรโทพลาซึม  

มีส่วนประกอบและโครงสร้างต่าง ๆ คล้ายกับเซลล์พืช เช่น ไซโทพลาซึม ซึ่งเป็นของเหลว  

และมีโครงสร้างต่าง  ๆ  เช่น  นิวเคลียส  ไมโทคอนเดรีย  แต่ไม่มีคลอโรพลาสต์

ไรโบโซม

กอลจิคอมเพลกซ์

ไมโทคอนเดรีย
ไซโทพลาซึม

เยื่อหุ้มนิวเคลียส

นิวเคลียส

เยื่อหุ้มเซลล์

ภาพที่ 1.32 ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์

แวคิวโอล
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 สิง่มชีวีติแต่ละชนดิทัง้พชืและสตัว ์ ประกอบดว้ยหนว่ยท่ีเลก็ทีส่ดุ คอื เซลล ์แต่รายละเอยีดของเซลล์

แตกต่างกัน  เช่น เซลล์พืชมีผนังเซลล์ เพื่อให้ความแข็งแรง แต่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ นอกจากนี้ 

เซลล์พืชยังมีคลอโรพลาสต์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่เซลล์สัตว์ไม่มีหน่วยที่เรียกว่า  

คลอโรพลาสต์ นอกจากหน่วยย่อย ๆ ภายในเซลล์แล้ว สิ่งที่แตกต่างกันสำาหรับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

ก็คือ ลักษณะและรูปร่างของเซลล์ทั้งสอง เซลล์ส่วนใหญ่ของพืชมีลักษณะคงรูปและมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 

ในขณะที่เซลล์ส่วนใหญ่ของสัตว์มีลักษณะไม่คงรูปและมีรูปร่างค่อนข้างกลมรี   

 เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์เม็ดเลือด เซลล์กระดูก เซลล์กล้ามเนื้อ  

เซลล์ประสาท เซลล์ชนิดเดียวกันมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เซลล์  เพื่ อทำ าหน้ าที่ เฉพาะอย่ าง  

เรียกว่า เนื้อเยื่อ (tissue) ตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท กลุ่มเนื้อเยื่อ 

หลาย ๆ ชนิดที่รวมกันเพื่อทำาหน้าที่ เรียกกลุ่มเนื้อเยื่อนี้ว่า อวัยวะ (organ) ตัวอย่างอวัยวะ เช่น ปาก 

หลอดอาหาร ตับ ตับอ่อน อวัยวะหลาย ๆ ชนิดมาทำาหน้าที่สำาคัญร่วมกัน เรียก ระบบอวัยวะ  

ตวัอยา่งระบบอวยัวะ  เชน่  ระบบหายใจ  ระบบยอ่ยอาหาร  ระบบประสาท  และยงัมอีกีหลายระบบทีท่ำางาน

ประสานกัน  ประกอบกันเป็นรูปร่าง  เป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิต

1คำาถามทา้ยหนว่ยการเรยีนรูท้ี ่  

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

 1.  ส่วนประกอบภายในเซลล์จะมีขนาดเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับขนาดของเซลล์

 2.  จากตัวอย่างส่วนประกอบภายในเซลล์ที่กล่าวมา ส่วนประกอบใดท่ีพบในเซลล์พืชเท่านั้น  

  ไม่พบในเซลล์สัตว์

 3.  จากตัวอยา่งสว่นประกอบภายในเซลลท์ีก่ลา่วมา สว่นประกอบใดทีส่ามารถพบในเซลลทุ์กชนดิ

 4.  ถา้เขยีนสว่นประกอบของเซลล์ โดยให้มสีว่นประกอบเพยีง 2 สว่น แลว้ครอบคลุมเซลล์ท้ังหมด 

  ส่วนประกอบ 2 ส่วนนั้นคืออะไร

 5.  เซลล์ทุกชนิดต้องมีนิวเคลียสจริงหรือไม่ อย่างไร

 6.  เยื่อหุ้มเซลล์เกี่ยวข้องกับการลำาเลียงสารอย่างไร

 7.  นำาเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.005 มิลลิเมตร มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์  

  เพื่อให้เห็นมีขนาด 2 มิลลิเมตร ควรใช้กำาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่าใด ถ้ากำาลังขยายของ 

  เลนส์ใกล้ตาเป็น  10  เท่า

 8.  การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด จะต้องใช้ประสาทสัมผัสด้านใดบ้าง

 9.  ถ้านำาเยื่อบาง ๆ ของใบชบามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร

   10.  การนำาเซลล์ซ่ึงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมาจัดระบบเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิต  

  มีขั้นตอนอย่างไร

 นักวิทยาศาสตร์  (Scientist)  ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจในธรรมชาติ  

แล้วนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อไป  

โดยผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่รักการสังเกต สามารถตั้งข้อสงสัยจากข้อมูล

ที่ได้จากการสังเกตนั้น และรักที่จะหาคำาตอบข้อสงสัยนั้นให้ได้

แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบและประดิษฐ์แบบจำาลองเซลล์พืช

และเซลล์สัตว์ จากวัสดุเหลือใช้ แล้วนำาเสนอในแบบประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ภาพที่ 1.33 อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์

ปอด หัวใจ

สมอง

ตับ

ไต

ลำาไส้

กระเพาะอาหาร

ตับอ่อน

ม้าม

 จุดประกายโครงงาน

อาชีพน่ารู้
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