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กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่า เครื่องมือ

ขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็น เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น  
ศาสตร์ที่มุ่งสำรวจวัตถุขนาดเล็กโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวนี้ เรียกว่า จุลทรรศนศาสตร์ (microscopy) 

 
 
 

ในอดีตการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กมากใช้เพียงแว่นขยายและเลนส์อันเดียวส่องดู เช่นเดียวกับการใช้
แว่นขยายส่องดูลายมือ  

ช่วงปี พ.ศ. 2133 แซคาเรียส แจนเซน ช่างทำแว่นชาวดัตช์ ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์
ประกอบ ประกอบด้วยแว่นขยายสองอัน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2153 กาลิเลโอ กาลิเลอี ได้สร้างแว่นขยายส่องดูสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  
ในปี พ.ศ. 2208 รอเบิร์ต ฮุกได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบที่มีลำกล้องรูปร่าง

สวยงาม ป้องกันการรบกวนจากแสงภายนอกได้ และไม่ต้องถือเลนส์ให้ซ้อนกัน เขาส่องดูไม้คอร์กที่ฝานบาง ๆ 
แล้วพบช่องเล็ก ๆ มากมาย เขาเรียกช่องเหล่านั้นว่าเซลล์ ซึ่งหมายถึงห้องว่าง ๆ หรือห้องขัง เซลล์ที่ฮุ กเห็น
เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เหลือแต่ผนังเซลล์ของพืชซึ่งแข็งแรงกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ในสัตว์ จึงทำให้คงรูปร่างอยู่ได้ ฮุกจึง
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งชื่อเซลล์ 

ในปี พ.ศ. 2215 อันโตนี ฟัน เลเวินฮุก ชาวดัตช์ สร้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวจากแว่นขยายที่
เขาฝนเอง แว่นขยายบางอันขยายได้ถึง 270 เท่า เขาใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูหยดน้ำจากบึงและแม่น้ำ และ
จากน้ำฝนที่รองไว้ในหม้อ เห็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ มากมาย นอกจากนี้ เขายังส่องดูสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น เม็ดเลือด
แดง, กล้ามเนื้อ เป็นต้น เมื่อเขาพบสิ่งเหล่านี้ เขารายงานไปยังราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอน จึงได้รับการยก
ย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ 
 
 
 

กล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ  
1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light microscopes)  
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopes)  

ชนิดที่พบได้มากที่สุด คือชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง เป็น
อุปกรณ์ใช้แสงอย่างหนึ่ง มีเลนส์อย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อทำการขยายภาพวัตถุที่วางในระนาบโฟกัสของเลนส์นั้น ๆ 
  กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (light microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้เลนส์หลายอันและมีกำลังขยาย
ต่างๆ กัน จะเห็นภาพวัตถุได้โดยมีการสะท้อนแสงจากวัตถุเข้าสู่เลนส์ ประกอบด้วย เลนส์ 2 ชุด คือ เลนส์ใกล้วัตถุ 
(objective lens) และเลนส์ใกล้ตา (ocular lens หรือ eyepiece) ความสามารถในการแจกแจงรายละเอียดของ
ภาพของกล้องจุลทรรศน์ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของเลนส์ และแสงต้นกำเนิด  

1. Light microscope   เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่พบอยู่ทั่วไป โดยเวลาส่องดูจะเห็นพื้นหลังเป็นสีขาว 
และจะเห็นเชื้อจุลินทรีย์มีสีเข้มกว่า 

ประวัติของกล้องจุลทรรศน ์

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ 
 

 

กล้องจุลทรรศน์ 1 
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2. Stereo microscope   เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ส่องดูสิ่งมีชีวิตที่ไม่เล็กมาก ส่องดูเป็น 3 มิติ ส่วน
ใหญ่จะใช้ในการศึกษาแมลง 

3. Dark field microscope   เป็นกล้องจุลทรรศน์ที ่มีพื ้นหลังเป็นสีดำ เห็นเชื ้อจุลินทรีย์สว่าง 
เหมาะสำหรับใช้ส่องจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่ติดสียาก 

4. Phase contrast microscope   ใช้สำหรับส่องเชื ้อจุลินทรีย์ที ่ยังไม่ได้ทำการย้อมสี จะเห็น
ชัดเจนกว่า Light microscope 

5. Fluorescence microscope   ใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็นอัลตราไวโอเลต ส่องดูจุลินทรีย์ที่ย้อม
ด้วยสารเรืองแสง ซึ่งเมื่อกระทบกับแสง UV จะเปลี่ยนเป็นแสงช่วงที่มองเห็นได้ แล้วแต่ชนิดของสารที่ใช้ พื้น
หลังมักมีสีดำ 
  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังการขยายสูงมาก 
เพราะใช้ลำแสงอิเล็กตรอนแทนแสงปกติและใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้ว เป็นกล้องที่ใช้ในการศึกษา
โครงสร้าง และส่วนประกอบของเซลล์ ได้อย่างละเอียด ที่กล้องชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ มีกำลังขยาย 1,600 เท่า 

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) เป็นกล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษาพื้นผิวของตัวอย่าง โดยลำอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุ ทำให้ได้ภาพซึ่งมี
ลักษณะเป็นภาพ 3 มิติ กำลังขยาย 20-800,000 เท่า 

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope) เป็นกล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษารายละเอียดภายในของเซลล์หรือตัวอย่างวัตถุที่นำมาศึกษา ซึ่งให้ภาพ 2 มิติ กำลังขยาย 
50-600,000 เท่า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสง 
 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33809 
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1. เลนส์ใกล้ตา (eyepiece)   อยู่ส่วนบนของลำกล้อง โดยทั่วไปจะมีกำลังขยาย 10X 
2. ลำกล้อง (body tube)   ด้านบนติดกับเลนส์ใกล้ตา ด้านล่างติดกับเลนส์ใกล้วัตถุ 
3. จานหมุนเลนส ์(revolving nosepiece)   ใช้หมุนเมื่อต้องการเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 
4. เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens)    มีกำลังขยายต่ำและสูง (4X 10X 40X 100X) 
5. แท่นวางสไลด์ (stage)   ใชว้างสไลด์ที่ต้องการศึกษา 
6. ไดอะแฟรม (diaphragm)   ม่านปิด-เปิดรูรับแสง สามารถปรับขนาดของรูรับแสงให้ได้ปริมาณ

แสงตามต้องการ 
7. แหล่งกำเนิดแสง (light source)   เป็นหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างติดอยู่ที่ฐานกล้อง มีสวิทช์เปิดปิด 

และมีสเกลปรับปริมาณแสงสว่าง 
8. แขน (arm)    ใช้จับในขณะเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ 
9. ที่หนีบสไลด์ (stage clips)   ใช้หนีบสไลด์ให้ติดอยู่กับแท่นวางวัตถุ 
10. ปุ่มปรับคอนเดนเซอร์ และคอนเดนเซอร์ (condenser)   ทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มข้ึนเพื่อส่งไป

ยังวัตถุที่ต้องการศึกษา 
11. ปุ่มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment)   ใช้หมุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งแท่นของวัตถุ เพื่อปรับ

ระยะภาพ 
12. ปุ่มปรับภาพละเอียด (fine adjustment)   ใช้หมุนเพื่อทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 13. ฐานกล้อง (base)   เป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งกล้องและรับน้ำหนักตัวกล้อง 

 
 
 
 1. ศึกษาสว่นประกอบของกล้องจุลทรรศน ์
 2. นำสไลด์ถาวร 1 สไลด์ มาศึกษาภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ตามวธิีการตา่งๆ ดังนี ้
        2.1 ตั้งลำกล้องให้ตรง 
        2.2 หมุนเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดให้อยู่ตรงกลางกับแนวลำกล้อง 

  
 3. ปรับแหล่งกำเนิดแสงใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลำกล้องเต็มที่ โดยเมื่อ
มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงไปจะเห็นวงกลมสว่าง เรียกว่า สนามภาพ 
 
 

 4. นำสไลด์ที่ต้องการศึกษามาวางลงบนแท่นวางวัตถุ โดยให้วัตถุอยู่
กึ่งกลางบริเวณที่แสงผ่าน แล้วใช้ที่หนีบสไลด์จับสไลด์ให้แน่น หมุนปุ่มปรับภาพ
หยาบให้ลำกล้องเลื่อนมาอยู่ใกล้วัตถุที่กำลังศึกษามากที่สุด 

วิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
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 5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลำกล้อง พร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบลงช้าๆ 
เลนส์ใกล้วัตถุจะขยับห่างจากวัตถุทีละน้อยจนมองเห็นวัตถุที่กำลังศึกษาจึงหยุดหมุน 
แล้วจึงปรับภาพให้ชัดโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด 
 
 6. ถ้าต ้องการภาพให้ใหญ่ข ึ ้น ให้หมุนเลนส์ใกล้ว ัตถุ
กำลังขยายสูงขึ้นเข้ามาแทนที่ในแนวลำกล้อง และไม่ควรเลื่อน
สไลด์อีก แล้วหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 

 
 7. เมื่อต้องการปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ลำกล้องให้ปรับที่ไดอะแฟรม และ
วาดภาพสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้พร้องระบุกำลังขยาย 

 
 
 

กล้องจุลทรรศน์จะมีหลักการโดยใช้หลักการสะท้อนแสง และการหักเหของแสง ซึ่งลักษณะภาพที่
มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเป็น.. . ภาพเสมือนที่ขยายจากวัตถุจริงเป็นภาพหัวกลับกับวัตถุจริง โดยจะ
กลับบนลงล่าง และกลับซ้ายไปขวา ดังนั้นถ้าต้องการเลื่อนภาพขึ้นด้านบนต้องเลื่อนสไลด์ลงด้านล่าง ถ้า
ต้องการเลื่อนภาพไปทางขวาต้องเลื่อนสไลด์ไปทางซ้าย เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการทำงานของกลอ้งจุลทรรศน์ 
 

ภาพจริง 

ลักษณะภาพที่มองเห็น
จากกล้องจุลทรรศน์ 

d p q 
กลับจากบนลงล่าง กลับจากซ้ายไปขวา 

ภาพจริง 

ลักษณะภาพที่มองเห็น
จากกล้องจุลทรรศน์ 

d p q 

กลับจากซ้ายไปขวา กลับจากบนลงล่าง 
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 การหากำลังขยายของภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ หรือที่นักเรียนมองเห็นจากการส่องกล้อง
จุลทรรศน์นั้น จะสามารถหากำลังขยายของภาพได้จาก .. . 
 
 
 
ตัวอย่างท่ี 1  

โจทย ์ เมื่อส่องวัตถุด้วยกล้องจลุทรรศน ์โดยใช้เลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 10 เท่า (10X) และเลนส์ใกล้
วัตถุกำลังขยาย 40 เท่า (40X) ภาพที่ไดจ้ะมีกำลงัขยายกี่เท่า 

วิธีคิด กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถ ุ
        = 10 x 40 
        = 400 เท่า 

สรุป กำลังขยายของภาพจะมคี่า 400 เท่า 
 
ตัวอย่างที่ 2  

โจทย ์ เมื่อส่องวัตถุด้วยกล้องจลุทรรศน ์โดยได้ภาพที่มกีำลังขยาย 100 เท่า จากการใช้เลนส์ใกล้ตา
กำลังขยาย 10 เท่า (10X) อยากทราบว่าต้องใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายเท่าไร 

วิธีคิด กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถ ุ
       100    = 10 x กำลงัขยายเลนส์ใกล้วัตถุ 

        100    = 10 เท่า 
                                     10 

สรุป ต้องใช้เลนส์ใกล้วตัถุกำลงัขยาย 10 เท่า 
 

 
 
 

1. ใช้ผา้แห้งและสะอาดเช็ดทำความสะอาดสิ่งที่เป็นโลหะ 
 2. เลนส์และกระจก ทำความสะอาดโดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น 
 3. ที่หนีบสไลด์เลื่อนให้ตั้งฉากกับตัวกล้อง 
 4. ต้องหมุนเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสดุให้อยูต่รงกับแนวลำกล้องและเลื่อนให้อยู่ในระดับต่ำสดุ 
 5. กระจกเงาปรับให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น 
 6. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้ผา้คลุม เก็บเข้ากล่อง และวางในที่แห้งเพื่อป้องกันเชื้อราขึ้นที่เลนส์ 
 
 
 
 
 
 

กำลังขยายภาพของกลอ้งจุลทรรศน์ 
 

กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยายเลนส์ใกล้วัตถ ุ

การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ 
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 1. ให้ใช้มือหน่ึงจับที่แขนกล้อง อีกมือหนึ่งใชร้องที่ใต้ฐาน ยกกล้องในลักษณะตั้งตรงเมื่อต้องการ
เคลื่อนย้ายกล้องไปยังบริเวณต่าง ๆ 
 2. ขณะที่หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อต้องการเลือ่นเลนส์ใกล้วัตถุลงมาใกล้แผ่นสไลด์ ต้องคอยระวัง
และสังเกต โดยมองดา้นข้างของเลนส์ใกล้วัตถุไม่ให้เลื่อนชนแผ่นสไลด์ 
 3. ในการมองภาพในกลอ้งจุลทรรศน์ควรลืมตามองทั้งสองข้าง หากใส่แวน่ ไม่ต้องถอดแว่น แต่ให้
ปรับโฟกัสจากปุ่มปรับภาพหยาบ และปุ่มปรับภาพละเอียดได้เลย 
 4. ห้ามใช้มือ หรือสิ่งใดๆ สัมผัสหรือแตะกับเลนส์ เพราะอาจทำให้เลนส์เสียหายได้ 
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ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________ ชั้น ม.1/______ เลขที่ ______  
 
จุดประสงค์ 
 1. สังเกตและอภิปราย เพือ่ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
 2. ฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อสังเกตเซลล์ 
 3. สังเกตเซลล์และนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับลักษณะของเซลล์ 
 
วิธีการทำกิจกรรม 
 1. สังเกตส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับหน้าที ่ของ
ส่วนประกอบต่างๆ โดยศึกษาวิธีการใช้จากเอกสารประกอบการเรียน 

2. สังเกตตวัอักษรที่อยู่บนแผ่นสไลด์และบันทึกผล โดย 
 2.1 สังเกตโดยใช้แว่นขยาย บันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนบรรยายลักษณะของภาพ 
 2.2 สังเกตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 4 เท่า , 10 เท่า 

และ 40 เท่าตามลำดับ และบันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนบรรยายลักษณะของภาพ 
  2.3 เมื่อใช้เลนส์ในกำลังขยาย 4 เท่า ให้เลื่อนแท่นวางสไลด์ไปทางซ้าย - ขวา และ บน - ล่าง 
จากนั้นบันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนบรรยายลักษณะของภาพ 
 
บันทึกผลจากการทำกิจกรรม 
1. ภาพที่สังเกตได้จากแว่นขยาย 

 
 
 
 

 
ภาพที่สังเกตได้จากแว่นขยายจะมีลักษณะ __________________________________________ 

2. ภาพที่สังเกตได้หลังจากใช้เลนส์ใกล้วัตถุขนาด 4X 10X และ 40X 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่สังเกตได้หลังจากใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกําลังขยายต่าง ๆ จะมีลักษณะ ___________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

กล้องจุลทรรศน์ ใบกิจกรรม 

ก่อนสังเกตด้วยแว่นขยาย หลังสังเกตด้วยแว่นขยาย 

ก่อนสังเกตด้วย 
กล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสง 

00 

กำลังขยาย 40 เท่า กำลังขยาย 100 เท่า กำลังขยาย 400 เท่า 
หลังสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 
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3. ภาพที่สังเกตไดจ้ากการเลื่อนแท่นวางสไลด์ไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง 
 
 
 
 
 
 
คําถามท้ายกิจกรรม 
1. แว่นขยายมีส่วนประกอบและหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์อย่างไร 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ภาพอักษรที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะแตกต่างจากแว่นขยายอย่างไร 
_______________________________________________________________________________ 

3. เมื่อปรับกําลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุให้สูงข้ึน ภาพที่เห็นเป็นอย่างไร 
_______________________________________________________________________________ 

4. เมื่อพบปัญหาขณะใช้กล้องจุลทรรศน์ เช่น ภาพไม่ชัดเจน ภาพที่เห็นมืดหรือสว่างเกินไป จะมีวิธกีารแก้ไขอย่างไร 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. จากกิจกรรมนักเรียนสามารถสรุปไดว้่าอยา่งไร 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 

ก่อนเล่ือนสไลด ์ เล่ือนสไลด์ไปทางซ้าย เล่ือนสไลด์ไปทางขวา เมื่อเล่ือนสไลด์ขึ้นบน เมื่อเล่ือนสไลด์ลงล่าง 
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ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________ ชั้น ม.1/______ เลขที่ ______  
 
คำสั่ง จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. กล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ _______ ประเภท คือ ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. จงระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงจากภาพที่กำหนดให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1 คือ _________________________         หมายเลข 2 คือ _________________________ 

หมายเลข 3 คือ _________________________         หมายเลข 4 คือ _________________________ 

หมายเลข 5 คือ _________________________         หมายเลข 6 คือ _________________________ 

หมายเลข 7 คือ _________________________         หมายเลข 8 คือ _________________________ 

หมายเลข 9 คือ _________________________         หมายเลข 10 คอื ________________________ 

หมายเลข 11 คือ ________________________         หมายเลข 12 คอื ________________________ 

3. กล้องจุลทรรศน์จะมีหลักการโดยใช้หลักการ _____________________________________________  

ซึ่งลักษณะภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเป็นภาพ _____________________________________  

โดยจะกลับ _______________________________________________________________________ 

 

 

กล้องจุลทรรศน์ แบบฝึกหัด 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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4. จงเรียงลำดับข้ันตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างถูกวิธี โดยเติมลำดับตัวเลข 1 – 5 ลงหน้าข้อ 
_______ นำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ เลื่อนให้วัตถุอยู่กึ่งกลางบริเวณที่แสงผ่าน มองด้านข้างตาม
แนวระดับแท่นวางวัตถุ ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ เลื่อนให้แท่นวางวัตถุอยู่ในระดับสูงสุด 
_______ หากต้องการศึกษาภาพโดยใช้กำลังขยายสูงขึ ้น ให้หมุนจานหมุนเพื ่อเลื ่อนเลนส์ใกล้วัตถุที ่มี
กำลังขยายสูงขึ้น (10X มาแทนที่กำลังขยาย 4X) จากนั้นปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นโดยการหมุนปุ่มปรับภาพ
ละเอียด) 
_______ เมื่อต้องการเก็บกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง หมุนจานหมุนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่ำสุดให้ตรง
กับลำกล้อง เลื่อนแท่นวางสไลด์ให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ปิดสวิตซ์ไฟ ทำความสะอาดเลนส์ด้วยกระดาษเช็ด
เลนส์ เก็บสายไฟ และวางกล้องจุลทรรศน์ในชั้นวางให้เรียบร้อย 
_______ มองผ่านเลนส์ใกล้ตาพร้อมกับหนุมปุ่มปรับภาพหยาบช้าๆ ให้เลนส์ใกล้วัตถุขยับห่างออกจากวัตถุที
ละน้อยจนมองเห็นวัตถุ แล้วปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียด ปรับไดอะเฟรม เมื่อ
ต้องการปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ลำกล้อง 
_______ ตรวจสอบเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุด (4X) อยู่ตรงกับลำกล้อง และแท่นวางวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง
ต่ำสุด เปิดสวิตซ์ไฟ ปรับความเข้มแสง ปรับระยะห่างของเลนส์ใกล้ตา 

5.เมื่อเปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูง เข้ามาแทนที่เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ สิ่งที่ไม่ควรทำ คือ ____ 

____________________________ แต่ต้องปรับภาพให้คมชัดโดยการหมุน _______________________ 

6. ถานักเรียนตองการดูเซลล ์A ภายใตกลองจุลทรรศน์ ดังนั้นภาพเซลล์ A ที่ นักเรียนเห็นจากกลองจุลทรรศน์
ควรมีลักษณะใด 

 

 

 

 

 

7. เมื่อส่องวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 10 เท่า (10x) และเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 
4 เท่า (4X) ภาพที่ได้จะมีกำลังขยายกี่เท่า 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ภาพจริง ลักษณะภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ 

ง 
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เมื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในระบบนิเวศ ขนาด และลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แต่มี

ความเหมือนกันอยู่อย่างหน่ึง คือ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดเล็กที่เรียกว่า เซลล์ (Cell) ซึ่ง
มีรูปร่างหลายแบบแตกต่างกัน 
 
 
 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนประกอบด้วยเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 20 ไมโครเมตร (µm) เล็กมาก
จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษา จึงพบว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ถึงแม้ว่าจะมี
รูปร่างลักษณะแตกต่างกัน แต่ก็มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  สว่นประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน  คือ 
1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์  ได้แก่  เย่ือหุ้มเซลล์ (Cell membrane) และผนังเซลล์ (Cell wall) ซึ่ง

พบเฉพาะในเซลล์พืช 
2. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)  คือ  ส่วนที ่ล้อมนิวเคลียสอยู ่ภายในเยื ่อหุ ้มเซลล์ ซึ่ง

ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ออร์แกเนลล์ (Organelles) และ ไซโทซอล (Cytosol) 
3. นิวเคลียส (Nucleus)  คือ  ส่วนที่สำคัญของเซลล์ มีลักษณะเหนียวข้นเป็นก้อน มักอยู่

ตอนกลางของเซลล์ 
 
 
 
 
 
 

 

โลกของเซลล์ 2 

ส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ 

ที่มา : สื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานและตวัชี้วัดชั้นป ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2.   
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  1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์   

1.1 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)  
     เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีเยื่อหุ้มเซลล์หุ้มอยู่ภายนอก มีลักษณะเป็นเยื ่อบางๆ เหนียว 

ประกอบด้วยสารประเภทไขมันและโปรตีน เย่ือหุ้มเซลล์มีรูเล็กๆ สามารถจำกัดขนาดของสารที่ผ่านเข้าออกได้ 
จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable membrane)  

หน้าที ่  
   1. ควบคุมปริมาณและชนิดของสารบางอย่างที่ผ่านเข้า

ออกจากเซลล์ เช่น น้ำ อาหาร อากาศ และสารละลายต่างๆ 
    2. แสดงขอบเขตของเซลล์และห่อหุ้มส่วนประกอบในเซลล ์
  

1.2 ผนังเซลล์ (Cell wall) 
      มีเฉพาะในเซลล์พืชเป็นโครงสร้างที่อยู่ชั้นนอกสุดห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่งเป็นผนังแข็งแรง 
ซึ่งส่วนใหญ่สร้างจากสารเซลลูโลส (Cellulose) เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ทำให้เซลล์ทนทาน แข็งแรง แม้ว่าเซลล์
อาจตายไปแล้วก็ตาม และเป็นเน้ือเยื่อที่ยอมให้สารต่างๆ ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ได้ 

หน้าที ่  
   1. เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้กับเซลล์พืช 

 
  2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) 

 เป็นส่วนที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียส มีลักษณะกึ่งของเหลว ส่วนใหญ่เป็นน้ำและมีสารที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น น้ำตาล กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน และของเสียต่างๆ จากกิจกรรมของเซลล์
ละลายและแขวนลอยอยู่ 
 นอกจากนี้ภายในไซโทพลาซึมยังมีโครงสร้างเล็กๆ ที่เรียกว่า ออร์แกเนล์ (Organelle) กระจายอยู่
ทั่วไป มีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันในกระบวนการดำรงชีวิตของเซลล์ 

 2.1 ออร์แกเนลล์ที่พบท้ังในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีหลายชนิด เช่น 
 2.1.1 แวคิวโอล (Vacuole)  
        มีลักษณะเป็นถุง เยื่อหุ้มชั้นเดียว มีรูปร่างและขนาด
แตกต่างกัน ภายในมีสารละลายอยู่ 
        ในเซลล์พืชมี แซบแวคิวโอล (Sap vacuole) ทำหน้าที่
สะสมน้ำและสารอื่นๆ ทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ เช่น สารสี  
น้ำตาล  กรดอะมิโน  สารพิษต่างๆ พืชที่มีอายุน้อยจะมีแวคิวโอล
ขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อพืชอายุมากขึ้นแวคิวโอลเหล่านี้จะรวมเป็น
ถุงเดียวกันทำให้ขนาดใหญ่ข้ึน 

ที่มา : https://slideplayer.com/slide/14601497/ 

ที่มา : http://asapeducate.weebly.com/biology-
terms/previous/4 

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
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        ในเซลล์สัตว์ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว มี
ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) ทำหน้าที่บรรจุอาหารที่
รับมาจากภายนอกเซลล์เพื่อย่อยสลายภายในเซลล์ 
        ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  เช่น  อะมีบา พารา
ม ี เซ ี ยม ม ีคอนแทร ็ก ไทล ์แวค ิ ว โอล ( Contractile 
vacuole) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำ และของเสียภายใน
เซลล์ 

   
  
2.1.2 ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)      

                        เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้เซลล์ 
 
 

 
 
2.1.3 ไรโบโซม (Ribosome)      

                 เป็นแหล่งสร้างโปรตีน 
 
 
 
 
 
 

     2.1.4 กอลจบิอด ี(Golgi body)          
             เป็นแหล่งรวบรวมบรรจ ุและขนส่ง เป็นต้น 
 
 
 
2.1.5 ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic reticulum : ER) 

เป็นท่อแบนพับเรียงต่อกันเป็นชั้น  มี 2 ชนิด คือ 
แบบเรียบ และแบบขรุขระ  

หน้าที ่  
1. แบบขรุขระจะสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ 

 2. แบบเรียบจะสังเคราะห์ ไขมัน กำจัดสารพิษ และ
ช่วยลำเลียงสาร 
 
 
 

กอลจิคอมเพลกซ์ 

ไมโทคอนเดรีย 

ไรโบโซม 

กอลจิบอดี 

ที่มา : https://brainly.com/question/16884190 

ที่มา : http://www.kontrolrider.com/14593932/... 

ที่มา : https://hmong.in.th/th... 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/... 

ที่มา : https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/endoplasmic-reticulum... 
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2.2 ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช  ได้แก่ 
2.2.1 คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)   
       พบในไซโทพลาซ ึมของเซลล์พ ืชบางชน ิด มี

ลักษณะเป็นเม็ดสีเขียว มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น โดยเยื่อชั้นนอกทำหน้าที่
ควบคุมโมเลกุลของสารที่ผ่านเข้าออก ชั้นในมีสารสีเขียว เรียกว่า 
คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับพลังงานแสง
และมีของเหลวที่ประกอบด้วยเอนไซม์หลายชนิดที่ใช้ในการสร้าง
อาหารของพืช 

หน้าที ่  
       1. รับพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
 
2.3 ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ ได้แก่  
2.3.1 ไลโซโซม (Lysosome)   
       ทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งเอนไซม์ที่มีสมบัติในการย่อยสลาย  
 
 

 
 
 

2.3.2 เซนทริโอล (Centriole)  
       ช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและแยกโครมาทิดแต่ละคู่ออก
จากกันขณะเซลล์แบ่งตัว 

 
 
 

3. นิวเคลียส (Nucleus)  
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ มีลักษณะค่อนข้างกลม มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีรูเล็กๆ เป็นเยื่อเลือก

ผ่าน ซึ่งเป็นทางผ่านของสารต่างๆ เข้าและออกจากนิวเคลียส ภายในมีโครมาทิน (Chromatin) เป็นสาร
พันธุกรรมหรือยีนขดพันกันไปมา เมื่อนิวเคลียสมีการแบ่งตัวโครมาทินจะขดตัวแน่น ทำให้มีขนาดใหญ่และสั้น
ลง เรียกว่า โครโมโซม (Chromosome) 

หน้าที ่  
   1. ควบคุมการทำงานของเซลล์และการเจริญเติบโต 
   2. ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
   3. เป็นแหล่งสังเคราะห์สารพันธุกรรม และควบคุมการ

สังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ 
 
 

 
 

คลอโรพลาสต์ 

เซนทริโอ 

นิวเคลียส 

ที่มา : https://www.shutterstock.com/th/image-
vector/illustration-chloroplast-131953784 

ที่มา : https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/brain-
bio/lysosome 

ที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/ 
naturemystery/sci3/cell/centrioles.html 

ที่มา : https://www.biology-questions-and-
answers.com/cell-nucleus.html 
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ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________ ชั้น ม.1/______ เลขที่ ______  
 
คำสั่ง จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และเขียนเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูก หรือเขียนเครื่องหมาย  
หน้าข้อความผิด 
   1.1 ______ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนดิประกอบไปด้วยเซลล์ 

   1.2 ______ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส 

   1.3 ______ ผนังเซลล์มีหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าและออกของสารภายในเซลล์ 

   1.4 ______ ภายในเซลล์พืชและเซลล์สัตวจะพบไลโซโซมที่มีสมบัติในการย่อยสลาย 

   1.5 ______ เซลล์ทุกชนิดจะมีขนาดและรูปร่างที่เหมือนกัน 

2. จงเติมโครงสร้างของเซลล์ที่เปรียบเทียบได้กับสิ่งที่กำหนดให้ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการเปรียบเทียบ
ลงในตารางต่อไปนี ้

สิ่งที่กำหนดให ้
โครงสร้างของเซลล์เปรียบเทียบ

กับสิ่งที่กำหนดให ้
เหตุผล 

1. สมองคน 
 
 

 
 
 
 

2. กุก๊ (พ่อครัว)  

 
 
 
 

3. รั้วบ้าน  

 
 
 
 

4. ร.ป.ภ. (ยาม)  

 
 
 
 

 

 
 

 

โลกของเซลล์ แบบฝึกหัด 
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3. จงระบุรายละเอียดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ลงในตารางเปรียบเทียบให้สมบูรณ์ 

ตารางแสดงการเปรยีบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
ส่วนประกอบ เซลล์พืช เซลล์สัตว ์

1. รูปร่างเซลล ์   

2. ผนังเซลล์   

3. เยื่อหุ้มเซลล์   

4. คลอโรพลาสต์   

5. ไรโบโซม   

6. แวคิวโอล   

7. ความแข็งแรง   

8. ไลโซโซม   

9. เซนทริโอ   

10. ไมโทคอนเดรีย   

11. กอลจิบอดี้   

12. ร่างแหเอนโดพลาซึม   

13. นิวเคลียส   
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ในการดำรงชีวิตของพืชตอ้งใช้พลังงานที่ได้จากกระบวนการหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นโดยการเผาผลาญอาหาร

ที่พืชสร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจึงมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหว 
การสืบพันธ์ ซึ่งในการสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นวัตถุดิบ 
โดยพืชจะดูดน้ำเข้าสู่รากและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อพืชสร้างอาหารแล้วก็จะลำเลียงอาหารไปยัง
เน้ือเยื่อทุกๆ ส่วนของพืช 

 

 
 

 
รากพืช (Root)  ทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุ

อาหารที่ละลายปนอยู่ในน้ำ โดยมีขนรากทำหน้าที่
ดูดน้ำและ        ธาตุอาหาร 

ขนราก (Root Hair)  อยู่เหนือปลายราก
เล็กน้อย มีลักษณะเป็นขนเส้นเล็กเป็นฝอยจำนวน
มากอยู่รอบปลายราก เป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง
มาจากเซลล์ผิวนอกสุดของราก โดยผนังเซลล์ของ
แต่ละเซลล์จะยืดยาวออกไป การที่ขนรากมีจำนวน
มากก็เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่ผิวในการสัมผัสน้ำและธาตุ
อาหารต่างๆ ในดินได้มากขึ้น ช่วยให้การดูดน้ำและ
ธาตุอาหารต่างๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รากและขนราก 

 

โลกของพืช 3 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33802 

 

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/338191 
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 ในพืชชั้นสูงจะมีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารตา่งๆ เรียกว่า เนื้อเยื่อลำเลียง ประกอบไปด้วยเน้ือเยื่อ
ไซเล็ม (Xylem) และเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม (Phloem) 
 
  โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 
 - โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ เรียกวา่ ไซเล็ม (Xylem) 
 - ประกอบไปด้วยเซลล์ที่ตายแล้วเรียงต่อกัน โครงสร้างภายในเซลล์
สลายตัวไปเหลือเพียงผนังเซลล์ 
 - บริเวณรอยต่อระหวา่งเซลล์สลายตัวไปด้วย จึงทำให้มีลักษณะเป็น
ท่อกลวงยาวตั้งแตร่ากจนถึงใบ 
 

 
 
  โครงสร้างที่ใช้ลำเลียงอาหาร 
 - โครงสร้างทีใ่ช้ลำเลียงอาหาร เรียกวา่ โฟลเอ็ม (Phloem) 
 - ประกอบไปด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ  
  + เซลล์ตะแกรง (sieve cell)   มรีูปร่างเป็นทรงกระบอก เมื่อ
เจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียสแต่ยังคงมีชีวิตอยู ่ที่รอยต่อระหว่างเซลล์จะมี
ลักษณะเหมือนแผ่นตะแกรง 
  + คอมพาเนียนเซลล์ (companion cell)   จะทำหน้าที่ควบคมุ
การทำงานของเซลล์ตะแกรง 
 
 

 
 
 

เมื่อขนรากดูดน้ำและแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่เซลล์ขนรากแล้วจะส่งผ่านไปยังเซลล์ชั้น
ต่างๆ ของรากจนเข้าสู่กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ซึ่งเซลล์กลุ่มนี้เรียกว่า เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ 
และแร่ธาตุ หรือ ไซเล็ม (Xylem) โดยเซลล์เหล่านี้เรียงกันเป็นท่อต่อเน่ืองตั้งแต่ราก ลำต้น กิ่ง และใบ 
 เมื่อน้ำเคลื่อนที่ไปตามเน้ือเยื่อไซเล็มจากราก ลำต้น เข้าสู่ใบทางเส้นใบ จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงที่บริเวณเซลล์ใบ โดยพืชจะนำน้ำที่ลำเลียงมานี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างอาหาร 

 

สมการการใชใ้นการสรา้งอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์  +   น้ำ    ----------------->    แก๊สออกซิเจน   +   น้ำตาลกลูโคสน้ำ   +   น้ำ 
 

ซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ น้ำตาล จะถูกลำเลียงไปในรูปของสารละลาย โดยกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่
ลำเลียงอาหาร เรียกว่า เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร หรือ โฟลเอ็ม (Phloem) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่เรียงต่อกันไปจาก

เน้ือเยื่อลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร 

แสง 
คลอโรฟิลล ์

โครงสร้างของระบบลำเลียง 

ที่ม
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ใบไปตามก้านใบ กิ่ง ลำต้น และราก เพื่อส่งอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ของพืช โดยพืชจะนำไปใช้ใน
กระบวนการหายใจ โดยอาหารจะรวบกับแก๊สออกซิเจนทำให้เกิดพลังงานและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และไอน้ำออกมา ซึ่งพลังงานจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืช เช่น การเจริญเติบโต 
การสร้างใบ ดอก ผล 

 

สมการการใช้อาหารของพืชหรือกระบวนการหายใจของพืช 

น้ำตาลกลโูคส   +   แกส๊ออกซิเจน    --------->    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   +   น้ำ   +  พลังงาน 
 
 
 
 
 น้ำ และแร่ธาตุที่ดูดเข้าสู่ลำต้นทางขนราก และอาหารที่สร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
จะถูกลำเลียงโดยเนื้อเยื่อไซเล็มและเนื้อเยื่อโฟลเอ็ม โดยมีทิศทางดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทิศทางการลำเลียงน้ำ และแร่ธาตใุนเนื้อเยื่อไซเล็ม 

จะมีทิศทางการลำเลียงขึ้นเท่านั้น () โดยจะลำเลียงจาก
รากไปยังเนื ้อเยื ่อที ่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ ่งส่วนใหญ่ คือ 
บริเวณใบ และการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจะเกิดขึ ้นได้ดีในเวลา
กลางวัน ขณะที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำของพืช 

 

ทิศทางการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารของพืช 

ที่มา : https://sites.google.com/site/hommaemoh/phuch-smunphir 

ที่มา : https://sites.google.com/site/ 
hommaemoh/phuch-smunphir 
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  ทิศทางการลำเลียงอาหารในเน้ือเยื่อโฟลเอ็ม 
จะมีทิศทางทั้งขึ้นและลง () แต่อัตราการลำเลียงอาหาร

ในเนื้อเยื่อโฟลเอ็มจะช้ากว่าการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในเนื้อเยื่อไซ
เล็ม ซึ่งการลำเลียงอาหารของพืชจะลำเลียงจากใบไปยังส่วนต่างๆ 
ของพืชที่ต้องการใช้อาหารหรือเพื่อนำไปเก็บสะสมยังแหล่งสะสม
อาหาร เช่น ราก ลำต้น และหัว โดยอาหารจะแพร่ออกจากเนื้อเยื่อ
โฟลเอ็มไปยังเซลล์ต่างๆ โดยตรง 

 
 
 

 
 

เมื่อขนรากดูดน้ำและแรธ่าตุเข้าสู่เซลล์ น้ำจะเกิดกระบวนการออสโมซิส 
ส่วนแร่ธาตุจะเกิดกระบวนการแพร่และแอกทีฟทรานสปอร์ต 

 
น้ำและแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์ขนราก ก็จะส่งผา่นไปยังเซลล์ชั้นต่างๆ 

 
เข้าสู่กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ 

เน้ือเยื่อลำเลียงน้ำ หรือ ไซเลม็ 

 
จะเรียงกันเป็นท่อต่อเน่ืองตั้งแต่ ราก ลำต้น กิ่ง ใบ 

 
เมื่อน้ำเคลื่อนไปตามส่วนต่างๆ พืชจะนำนำ้ที่ลำเลียงมาเป็นวัตถุดิบ 

ซึ่งจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงบริเวณใบ ได้อาหารที่สรา้ง คือ น้ำตาล 

 
อาหารที่สร้างจะถูกลำเลียงในรูปสารละลาย 

โดยเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร หรือ โฟลเอ็ม 

 
จากนั้นก็จะเกิดกระบวนการแพร่และแอกทีฟทรานสปอร์ต 

ที่เน้ือเยื่อเรียงต่อกันไปจากใบ ไปตามก้านใบ กิ่ง ลำต้น และราก 

 
ส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ของพืช พืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจ 

 
 

การทำงานของระบบลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหารในพืช 
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ที่มา : https://sites.google.com/site/ 
hommaemoh/phuch-smunphir 
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  การจัดเรียงตัวของกลุ่มเน้ือเยื่อลำเลียงในลำต้นของพืช 
ในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ และเนื้อเยื่อลำเลียง

อาหารจะเรียงตัวเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ (Xylem) อยู่ด้านใน ส่วนกลุ่มเนื้อเยื่อ
ลำเลียงอาหาร (Phloem) อยู่ด้านนอก และเนื้อเยื่อทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว : ไซเล็มและโฟลเอ็มอยู่รวมกันอย่างกระจัดกระจายทั่วทั้งลำต้น 
พืชใบเลี้ยงคู่  : ไซเล็มและโฟลเอ็มรวมตัวอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบรอบลำต้น โดยมีโฟลเอ็ม

เรียงตัวอยู่ด้านนอกและไซเล็มเรียงตัวอยู่ด้านใน มีเนื้อเยื่อแคมเบียม (Cambium) แทรกอยู่ตรงกึ่งกลาง
ระหว่างไซเล็มและโฟลเอม 

 

 
 
 
  การจัดเรียงตัวของกลุ่มเน้ือเยื่อลำเลียงในรากของพืช 

ในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ และเนื้อเยื่อลำเลียง
อาหารจะเรียงตัวเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับลำต้น โดยกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ (Xylem) อยู่ด้านใน ส่วน
กลุ่มเน้ือเยื่อลำเลียงอาหาร (Phloem) อยู่ด้านนอก และเนื้อเยื่อทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว : จะการจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่ออย่างเป็นระเบียบรอบ โดยไซเล็มเรียงตัวอยู่
บริเวณรอบพิธ (Pitch) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่ออยู่ตรงส่วนกลางของราก ขณะที่โฟลเอ็มแทรกตัวอยู่ระหว่างไซเล็ม  

พืชใบเลี้ยงคู่  : ไซเล็มเรียงตัวคล้ายดวงดาวหลายแฉก (2-5 แฉก) บริเวณกึ่งกลางของราก ส่วน
โฟลเอ็มแทรกอยู่ระหว่างไซเล็ม ซึ่งจะมีการจัดเรียงตัวอย่างกระจัดกระจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเรียงตวัของกลุ่มเน้ือเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ และเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33802 

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33802 
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  ภาพตัดขวางท่อลำเลียงในรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 
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ชื่อ – นามสกุล ____________________________________________ ชั้น ม.1/______ เลขที่ ______  
 
คำสั่ง จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. ต้นพืชจะลำเลียง ________________ ผ่านทางท่อโฟลเอ็มไปยังส่วนต่างๆ โดยเริ่มต้นจาก ___________ 

   ซึ่งได้มาจากกระบวนการ ________________ 

2. น้ำจะเคลื่อนที่จากดินเข้าไปจนถึงท่อ ____________ ด้วยวิธีการ ____________ โดยจะเริ่มต้นจาก ___ 

    ___________ จนขึ้นไปถึงบริเวณ ____________เพื่อใช้ในการสร้างอาการ 

3. การจัดเรียงตัวของกลุ่มท่อลำเลียงจะมีการจัดเรียงตัว โดยท่อ ____________ ซึง่เป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่ลำเลียง 

   น้ำและแร่ธาตุ โดยจะมีการจัดเรียงตัวอยู่บริเวณ ______________ ส่วนท่อโฟลเอ็มซ่ึงเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่ใช ้

   ลำเลียงอาหารจะจัดเรียงตัวอยู่บริเวณด้าน ____________ เน้ือเยื่อทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน 

4. การจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงในลำต้นของพืชในภาพรวม โดย … 

   4.1 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไซเล็มและโฟลเอ็มอยู่รวมกันอย่าง _____________________________________ 

   4.2 พืชใบเลี้ยงคู่ ไซเล็มและโฟลเอ็มรวมตัวอยู่ด้วยกันอย่าง ___________________________________ 

5. การจัดเรียงตัวของกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียงในรากของพืชในภาพรวม โดย … 

   4.1 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไซเล็มและโฟลเอ็มอยู่รวมกันอย่าง _____________________________________ 

   4.2 พืชใบเลี้ยงคู่ ไซเล็มและโฟลเอ็มรวมตัวอยู่ด้วยกันอย่าง ___________________________________ 

6. พิจารณาภาพแสดงภาพตัดขวางขอลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แล้วเติมข้อความในช่องว่างให้
ถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โลกของพืช แบบฝึกหัด 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

ลำต้นของพืชใบเลี้ยง………………… ลำต้นของพืชใบเลี้ยง………………… 
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7. เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว จากนั้นนำตัวเลขของข้อที่เลือกตอบมาใส่ใน (ตอบข้อ ___) ที่กำหนดให ้

7.1 น้ำในดินเข้าสู่เซลล์ขนรากด้วยวิธีการใด   (ตอบข้อ _____) 
   1. การแพร่         2. การออสโมซิส         3. แอกทีฟทรานสปอร์ต        4. แรงดึงจากการคายน้ำที่ปากใบ 

7.2 ข้อใดเรียงลำดับการลำเลียงน้ำจากดินไปสู่ยอดพืชได้ถูกต้อง   (ตอบข้อ _____) 
   1. เซลล์ขนราก  ราก  ท่อลำเลียง  ยอด       2. เซลล์ขนราก  ท่อลำเลียง  ราก  ยอด 
   3. ราก  ท่อลำเลียง  เซลล์ขนราก  ยอด        4. ราก  เซลล์ขนราก  ท่อลำเลียง  ยอด 

7.3 บริเวณใดของรากที่ดูดน้ำได้ดีที่สุด    (ตอบข้อ _____) 
   1. ปลายสุดของราก       2. บริเวณขนราก        3. บริเวณเหนือขนรากขึ้นมา        4. ทุกบริเวณของราก 

7.4 การลำเลียงอาหารของพืชผ่านทางโฟลเอ็ม จะต้องมีลักษณะอย่างไร    (ตอบข้อ _____) 
   1. เกิดกับเซลล์ที่มีชีวิต             2. กระบวนการลำเลียงเกิดช้ากว่าในไซเล็ม      
   3. ทิศทางการลำเลียงมีทั้งขึ้นและลง      4. ถูกทุกข้อ 

7.5 ท่อลำเลียงอาหารแตกต่างจากท่อลำเลียงน้ำอย่างไร    (ตอบข้อ _____) 
   1. ท่อลำเลียงอาหารเป็นเซลล์มีชีวิต ท่อลำเลียงน้ำเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว 
   2. ท่อลำเลียงทั้งสองมีนิวเคลียส 
   3. ท่อลำเลียงอาหารเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว ส่วนท่อลำเลียงน้ำเป็นเซลล์ที่มีชีวิต 
   4. ท่อลำเลียงทั้งสองเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว 
 

 


