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คํานํา
ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ชุดนี้ ใช้วิธีการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วย ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิต ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สําหรับนักเรี ยนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิต ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
ชุ ด กิ จ กรรมชุ ด นี้ เป็ นชุ ด ที่ 4 เรื่ อ ง การแพร่ แ บบฟาซิ ลิ เ ทตและการลํา เลี ย งแบบใช้
พลังงาน ในชุดกิจกรรมชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียง
แบบใช้พลังงาน และมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เพื่อให้
นักเรี ยนได้ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิ ลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงาน
ด้วยตนเอง ชุ ดกิ จกรรมมี ภาพประกอบชัดเจนสามารถทําให้นักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนยิ่งขึ้น และ
สามารถนําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ผูจ้ ดั ทําหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้ ชุ ดนี้ จะมี ประโยชน์ต่อการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และเป็ นส่ ว นสําคัญในการพัฒ นา
นัก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัว ชี้ วัด ผูจ้ ัด ทํา ขอขอบพระคุ ณ
ผูบ้ ริ หาร คณะครู อาจารย์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาภาคใต้ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือในการจัดทําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ หน่วย ดุลยภาพ
ของสิ่ งมีชีวิต จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้

สิ ริภรณ์ นวลศรี
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คําชี้แจงการใช้ ชุดกิจกรรม
1. ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงาน เป็ นชุด
กิ จกรรมในหน่ วยที่ 1 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ดุ ลยภาพของสิ่ งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
สําหรับนั ก เรี ยนที่ ไ ม่ เ น้ น วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบ
สื บ เสาะหาความรู ้ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชี วิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชุดกิจกรรมชุดนี้ เป็ นชุดกิจกรรมที่ฝึก
ให้นกั เรี ยนได้คิดและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
2. ชุ ด กิ จ กรรมที่ 4 เรื่ อ ง การแพร่ แ บบฟาซิ ลิ เ ทตและการลํา เลี ย งแบบใช้พ ลัง งาน
ประกอบด้วย
1) คําชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
2) คําชี้แจงสําหรับครู
3) คําชี้แจงสําหรับนักเรี ยน
4) มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
5) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6) บัตรคําสัง่
7) บัตรแบบทดสอบก่อนเรี ยน
8) บัตรเนื้อหา
9) บัตรกิจกรรม
10) บัตรแบบฝึ กหัด
11) บัตรแบบทดสอบหลังเรี ยน
12) บัตรเฉลยกิจกรรม
3. ชุดกิจกรรมชุดนี้ใช้เวลาเรี ยน 2 ชัว่ โมง
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คําชี้แจงสํ าหรับครู
1. ชุ ด กิ จ กรรม หน่วยที่ 1 รายวิ ช าพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ ดุ ล ยภาพของสิ่ งมี ชี วิ ต
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สําหรับนักเรี ยนไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
ทั้งหมด 10 ชุด ดังนี้
1) ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง เซลล์หน่วยของสิ่ งมีชีวิต
2) ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง องค์ประกอบสําคัญของเซลล์
3) ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง การแพร่ และการออสโมซิส
4) ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้
พลังงาน
5) ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง การลําเลียงสารโมเลกุลใหญ่
6) ชุดกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของนํ้าในพืช
7) ชุดกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของนํ้าและเกลือแร่ ในสิ่ งมีชีวิต
เซลล์เดียวและสัตว์ต่างๆ
8) ชุดกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของนํ้าและเกลือแร่ ในร่ างกายคน
9) ชุดกิจกรรมที่ 9 เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของกรด เบส
10) ชุดกิจกรรมที่ 10 เรื่ อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิ
2. ชุ ดกิ จกรรมชุ ดนี้ คือ ชุ ดที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิ ลิเทต และการลําเลียงแบบใช้
พลังงาน ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ประกอบการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิ ลิเทต
และการลําเลียงแบบใช้พลังงาน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
3. ครู ควรศึกษาคําชี้แจงในการใช้ ชุ ด กิจกรรมให้ เ ข้า ใจก่ อ นจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
4. ครู ตอ้ งชี้แจงขั้น ตอนการเรี ยนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมให้ นกั เรี ยนเข้าใจก่อนทํากิจกรรม
5. ถ้านักเรี ยนไม่เข้าใจ ครู ควรแนะนําเพิ่มเติม โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมทั้งในและ
นอกเวลาเรี ยน จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและมีทกั ษะเพิ่มขึ้น
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คําชี้แจงสํ าหรับนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิ ลิ เ ทต และการลํา เลี ย งแบบใช้ พ ลัง งาน
ชุ ด กิจกรรมชุดนี้ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง จัดทําขึ้ นเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และลงมื อ ปฏิบตั ิด้ ว ยตนเอง
2. ให้ นั ก เรี ยนศึ ก ษาคํา ชี้ แจงการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมให้ เ ข้า ใจก่ อ นเรี ยนด้วยตนเอง
3. นักเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน และปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามลําดับขั้น ตอนในชุ ด กิ จกรรมชุ ด ที่ 4 เรื่ อง การแพร่ แ บบฟาซิ ลิเ ทตและการลํา เลี ย งแบบใช้
พลังงานใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่งมีข้นั ตอน ดังนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) รู ้หรื อไม่ สงสัยหรื อเปล่า
2) ขั้นสํารวจค้นหา
(Exploration) เพิ่มเติมเนื้อหา มาร่ วมทํากิจกรรม
3) ขั้นอธิบาย
(Explanation) อภิปรายผลการศึกษา สรุ ปเนื้อหาให้ตรงกัน
4) ขั้นขยายความรู ้
(Elaboration) ขยายความรู ้ สู่ชีวิตประจําวัน
5) ขั้นประเมินผล
(Evaluation) ทดสอบ ประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. ในการทํา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข้ ัน ตอนที่ 1, 4 และ 5 ให้นัก เรี ย นทํา กิ จ กรรมเป็ น
รายบุคคล ส่ วนขั้นตอนที่ 2 และ3 ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมเป็ นกลุ่ม
5. นั ก เรี ยนต้อ งทํา กิ จ กรรมด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ไ ม่ ดู เ ฉลยก่ อ นทํา ชุ ด กิ จ กรรม
6. ถ้า มี ปั ญ หาหรื อข้อ สงสั ย ให้ ป รึ กษาครู ผู ้ส อนทัน ที
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ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน

ศึกษาคําชี้แจง

ศึกษาจุดประสงค์ การเรียนรู้

ทดสอบก่อนเรียน

ปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรียนรู้

ทดสอบหลังเรียน

ผ่ านเกณฑ์

ศึกษาชุ ดกิจกรรมต่ อไป

ไม่ ผ่านเกณฑ์
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มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่ทาํ งานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ในการดํารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ตัวชี้วดั ว 1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์โดยการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียง
แบบใช้พลังงานได้ (K)
2. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงานได้ (P)
3. ทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงาน
ด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และไม่ลอกงานผูอ้ ื่น (A)
4. นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงานได้ (C)
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บัตรคําสั่ ง ชุดกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงแบบใช้ พลังงาน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมตามขั้นตอนและเวลาที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
1. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนทํากิจกรรมรู ้หรื อไม่ สงสัยหรื อเปล่า (ขั้นสร้างความสนใจ)
3. นักเรี ยนทํากิจกรรมเพิม่ เติมเนื้อหา มาร่ วมทํากิจกรรม (ขั้นสํารวจค้นหา)
4. นักเรี ยนทํากิจกรรมอภิปรายผลการศึกษา สรุ ปเนื้อหาให้ตรงกัน (ขั้นอธิบาย)
5. นักเรี ยนทํากิจกรรมขยายความรู ้ สู่ชีวิตประจําวัน (ขั้นขยายความรู ้)
6. นักเรี ยนทํากิจกรรมทดสอบ ประเมินผลการเรี ยนรู ้ (ขั้นประเมินผล)
รวม

เวลาที่ใช้
(นาที)
10
10
30
30
10
10
100
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บัตรแบบทดสอบก่ อนเรียน ชุดกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงแบบใช้ พลังงาน
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. การเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวพามักพบได้ในข้อใด
ก. การนําโซเดียมไอออนออกนอกเซลล์
ข. การดูดซึมกลูโคสและกรดไขมัน
ค. การกําจัดยูเรี ยที่กระเพาะปัสสาวะ
ง. การดูดกรดอะมิโนกลับที่หลอดไต
2. ถ้า ATP ถูกทําลายภายในเซลล์ถูกทําลายจนหมดจะมีผลกระทบต่อกระบวนการใด
ก. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน
ข. การแพร่ แบบฟาซิลิเทต
ค. การออสโมซิส
ง. การแพร่
3. แร่ ธาตุในดินถูกนําเข้าสู่รากพืชได้โดยวิธีใด
ก. แรงดันราก
ข. การแพร่
ค. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน
ง. การออสโมซิส
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4. ข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง
ก. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานจะลําเลียงสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่บริ เวณทีมี
ความเข้มข้นมาก
ข. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานใช้พลังงานจาก ATP
ค. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานเกิดทั้งในสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ
ง. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตเป็ นการลําเลียงสารโดยอาศัยโปรตีนเป็ นตัวพา
5. ถ้าร่ างกายของมนุษย์ไม่ มกี ารลําเลียงสารผ่านเซลล์แบบใช้พลังงาน จะมีผลอย่างไร
ก.จะไม่มีการกรองของเสี ยที่ไต
ข.ร่ างกายจะขับเหงื่อออกนอกร่ างกายได้นอ้ ย
ค.ทําให้ระบบประสาทมีการทํางานผิดปกติ
ง.จะไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอด
6. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการลําเลียงสารแบบที่ตอ้ งใช้พลังงานอย่างถูกต้อง
ก. การดูดซึมกลูโคสและกรดอะมิโนกลับที่บริ เวณผนังท่อของหน่วยไต
ข. การดูดซึมโมเลกุลของสารที่ลาํ ไส้เล็ก
ค. การดูดซึมแร่ ธาตุของเซลล์ขนรากพืช
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ ใช่ การลําเลียงสารผ่านเซลล์แบบใช้พลังงาน
ก. คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เซลล์
ข. กลูโคสถูกดูดเข้าสู่กระแสเลือด
ค.โพแทสเซียมอิออนถูกดูดเข้าสู่ เซลล์
ง. ฟอสฟอรัสจากดินเข้าสู่เซลล์พืช
8. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตมีอตั ราเร็ วหรื อช้ากว่าการแพร่ ธรรมดา เพราะเหตุใด
ก. ช้ากว่า เพราะสารมีโมเลกุลใหญ่
ข. ช้ากว่า เพราะโปรตีนตัวพามีจาํ นวนน้อย
ค. เร็ วกว่า เพราะสารมีโมเลกุลใหญ่ แต่มีปริ มาณมาก
ง. เร็ วกว่า เพราะโปรตีนตัวพา ทําให้สารผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้เร็ ว
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9. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานเปรี ยบเทียบได้กบั เหตุการณ์ใด
ก. การตักนํ้าใส่ กะละมัง
ข. การสู บนํ้าขึ้นสู่ถงั เก็บนํ้า
ค. การเทนํ้าออกจากกะละมัง
ง. การปล่อยนํ้าลงจากถังเก็บนํ้า
10. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตต้องอาศัยตัวพาซึ่งตัวพานี้เป็ นสารชนิดใด
ก. ไขมัน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. กรดนิวคลีอิก
ง. โปรตีน
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กระดาษคําตอบ
ชื่อ................................................................................... เลขที่................. ชั้น.................
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ก่อนเรี ยน
ได้............................คะแนน
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รู้ หรือไม่ สงสั ยหรือเปล่ า ?
นักเรี ยนรู ้หรื อไม่วา่ สารอาหาร เช่น นํ้าตาลกลูโคส เข้าสู่เซลล์ได้อย่างไร ?

ตอบ........................................................................................................................

ภาพที่ 1 นํ้าตกภูริน อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกสี่ ขีด
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สิ ริภรณ์ นวลศรี (2555)

ปกติน้ าํ ไหลจากภูเขาลงสู่ลาํ ธาร ถ้าต้องการให้น้ าํ จากลําธารไหลย้อนไปบนภูเขาได้หรื อไม่

ตอบ................................................................................................
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เพิม่ เติมเนือ้ หา มาร่ วมทํากิจกรรม
เพิม่ เติมเนือ้ หา

บัตรความรู้ เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงแบบใช้ พลังงาน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาความรู ้จากบัตรความรู ้เรื่ อง การแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียง
แบบใช้พลังงาน แล้วนําความรู ้ที่ได้ไปทํากิจกรรมต่อไป
1. การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทต
การแพร่ แบบฟาซิ ลิเทต (Facilitated diffusion) เป็ นการลําเลียงสารจากบริ เวณที่มีความ
เข้มข้น สู งไปยังบริ เ วณที่ มีความเข้มข้น ตํ่า กว่า โดยมี ตวั พา (Carrier) เป็ นสารจําพวกโปรตี น อยู่
บริ เวณเยือ่ หุม้ เซลล์เป็ นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์โดยจับกับโปรตีนที่เป็ นตัวพาโดยไม่มี
การใช้พลังงานจากหลังจากนั้นตัวพาก็จะกลับคืนสู่ สภาพเดิมพร้อมที่จะรับสารโมเลกุลใหม่ต่อไป
ตัวอย่าง เช่น การลําเลียงสารที่ตบั และเซลล์เยือ่ บุผวิ เป็ นต้น

ภาพที่ 2 การแพร่ แบบฟาซิลิเทต
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552)
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2. การลําเลียงแบบใช้ พลังงาน
การลําเลียงแบบใช้พลังงาน (Active transport) เป็ นการลําเลียงสารโดยใช้พลังงานจาก
สารประกอบเคมีภายในเซลล์ เรี ยกว่า อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate) หรื อ ATP
เป็ นการเคลื่อนที่ของสารของเซลล์จากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารตํ่าผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์ไปยัง
บริ เวณที่มีความเข้มข้นสู งโดยมีโปรตีนตัวพาที่มีความจําเพาะกับสารนั้นอาศัยพลังงาน จาก ATP
เกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ที่ยงั มีชีวิตอยูเ่ ท่านั้น การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน ได้แก่ การดูดซึมกลูโคส
จากลําไส้เล็กเข้าสู่ กระแสเลือด การดูดกลับของสารที่หลอดไต การเกิดโซเดี ยมโพแทสเซี ยมปั๊ ม
(Sodium potassium pump) ของเซลล์ประสาท และการดูดซึมแร่ ธาตุจากดินเข้าสู่ เซลล์ขนรากของพืช
เป็ นต้น

ภาพที่ 3 การลําเลียงแบบใช้พลังงาน
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2552)
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มาร่ วมทํากิจกรรม

บัตรกิจกรรม เรื่อง การจําลองแบบการลําเลียงสารเข้ าสู่ เซลล์

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการและทํากิจกรรม เรื่ อง การจําลองแบบการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
จุดประสงค์ การทํากิจกรรม
1. เข้าใจโครงสร้างของเยือ่ หุม้ เซลล์กลไกและวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์มากขึ้น
2. เปรี ยบเทียบวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์และความเร็ วในการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
วิธีทาํ
ให้นกั เรี ยนพิจารณาวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์จากภาพด้านล่างนี้แล้วเติมข้อมูลในตาราง
ให้สมบูรณ์

ภาพที่ 4 การจําลองการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)
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ตารางบันทึกผลการทํากิจกรรม
อนุภาค
สาร

ตัวอย่างสาร

ลําเลียงแบบ พลังงาน
ใช้ ไม่ใช้

โปรตีน ความเข้มข้นของ
ตัวพา สารระหว่าง
มี ไม่มี ภายนอกกับ
ภายในเซลล์

ก O2 และ CO2
ข H2O และกลูโคส
ค สารมีข้วั เช่น K+
และNa+

สรุ ปผลการทํากิจกรรม
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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อภิปรายผลการศึกษา สรุปเนือ้ หาให้ ตรงกัน
อภิปรายผลการศึกษา

บัตรแบบฝึ กหัด
เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงสารแบบใช้ พลังงาน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายผลการศึกษาแล้วตอบคําถามต่อไปนี้
1. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตมีลกั ษณะต่างจากการแพร่ แบบธรรมดาอย่างไร
ตอบ .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. การลําเลียงแบบใช้พลังงานมีทิศทางการเคลื่อนที่ของสารเหมือนหรื อต่างจากการแพร่
ตอบ .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. การลําเลียงแบบใช้พลังงาน พลังงานที่เซลล์นาํ มาใช้มาจากสารชนิดใด
ตอบ .....................................................................................................................................
4. การลําเลียงแบบฟาซิลิเทตต่างกับจากการลําเลียงสารแบบใช้พลังงานอย่างไร
ตอบ .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5. จงเปรี ยบเทียบอัตราเร็ วของการแพร่ การแพร่ แบบฟาซิลิเทต และการลําเลียงสารแบบใช้
พลังงานอย่างไร
ตอบ .....................................................................................................................................
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สรุปเนือ้ หาให้ ตรงกัน จากการศึกษาเรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงสารแบบใช้
พลังงานสามารถสรุปได้ ว่า

............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ขยายความรู้ สู่ ชีวติ ประจําวัน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้
ในชีวติ ประจําวันเราสามารถพบการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงาน
ได้จากที่ใดบ้าง
ตอบ............................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ทดสอบ ประเมินผลการเรียนรู้
บัตรแบบทดสอบหลังเรียน ชุ ดกิจกรรมที่ 4 การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงสารแบบใช้ พลังงาน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. ถ้าร่ างกายของมนุษย์ไม่ มกี ารลําเลียงสารผ่านเซลล์แบบใช้พลังงาน จะมีผลอย่างไร
ก.จะไม่มีการกรองของเสี ยที่ไต
ข.ร่ างกายจะขับเหงื่อออกนอกร่ างกายได้นอ้ ย
ค.ทําให้ระบบประสาทมีการทํางานผิดปกติ
ง.จะไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอด
2. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตต้องอาศัยตัวพาซึ่งตัวพานี้เป็ นสารชนิดใด
ก. ไขมัน
ข. คาร์โบไฮเดรต
ค. กรดนิวคลีอิก
ง. โปรตีน
3. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานเปรี ยบเทียบได้กบั เหตุการณ์ใด
ก. การตักนํ้าใส่ กะละมัง
ข. การสูบนํ้าขึ้นสู่ถงั เก็บนํ้า
ค. การเทนํ้าออกจากกะละมัง
ง. การปล่อยนํ้าลงจากถังเก็บนํ้า
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานจะลําเลียงสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่บริ เวณที่มี
ความเข้มข้นมาก
ข. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานใช้พลังงานจาก ATP
ค. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานเกิดทั้งในสิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ง. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตเป็ นการลําเลียงสารโดยอาศัยโปรตีนเป็ นตัวพา
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5. ข้อใดไม่ ใช่ การลําเลียงสารผ่านเซลล์แบบใช้พลังงาน
ก. คาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เซลล์
ข. กลูโคสถูกดูดเข้าสู่กระแสเลือด
ค.โพแทสเซียมอิออนถูกดูดเข้าสู่ เซลล์
ง. ฟอสฟอรัสจากดินเข้าสู่เซลล์พืช
6. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการลําเลียงสารแบบที่ตอ้ งใช้พลังงานอย่างถูกต้อง
ก. การดูดซึมกลูโคสและกรดอะมิโนกลับที่บริ เวณผนังท่อของหน่วยไต
ข. การดูดซึมโมเลกุลของสารที่ลาํ ไส้เล็ก
ค. การดูดซึมแร่ ธาตุของเซลล์ขนรากพืช
ง. ถูกทุกข้อ
7. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตมีอตั ราเร็ วหรื อช้ากว่าการแพร่ ธรรมดา เพราะเหตุใด
ก. ช้ากว่า เพราะสารมีโมเลกุลใหญ่
ข. ช้ากว่า เพราะโปรตีนตัวพามีจาํ นวนน้อย
ค. เร็ วกว่า เพราะสารมีโมเลกุลใหญ่ แต่มีปริ มาณมาก
ง. เร็ วกว่า เพราะโปรตีนตัวพา ทําให้สารผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้เร็ ว
8. แร่ ธาตุในดินถูกนําเข้าสู่รากพืชได้โดยวิธีใด
ก. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน
ข. การออสโมซิส
ค. แรงดันราก
ง. การแพร่
9. การเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวพามักพบได้ในข้อใด
ก. การนําโซเดียมไอออนออกนอกเซลล์
ข. การดูดซึมกลูโคสและกรดไขมัน
ค. การกําจัดยูเรี ยที่กระเพาะปั สสาวะ
ง. การดูดกรดอะมิโนกลับที่หลอดไต
10. ถ้า ATP ถูกทําลายภายในเซลล์ถูกทําลายจนหมดจะมีผลกระทบต่อกระบวนการใด
ก. การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน
ข. การออสโมซิส
ค. การแพร่
ง. การแพร่ แบบฟาซิลิเทต
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กระดาษคําตอบ
ชื่อ................................................................................... เลขที่................. ชั้น.................

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

หลังเรี ยน
ได้............................คะแนน

23

บัตรเฉลยกิจกรรม

บัตรเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมที่ 4
การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงสารแบบใช้ พลังงาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ข
ก
ค
ค
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ง
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รู้หรือไม่ สงสั ยหรือเปล่า ?

นักเรี ยนรู ้หรื อไม่วา่ สารอาหาร เช่น นํ้าตาลกลูโคส เข้าสู่เซลล์ได้อย่างไร ?

ตอบ การลําเลียงโดยอาศัยโปรตีนตัวพา เรี ยกว่า การแพร่ แบบฟาซิลิเทต

ภาพที่ 1 นํ้าตกภูริน อุทยานแห่งชาติน้ าํ ตกสี่ ขีด
ที่มา : ภาพถ่ายโดย สิ ริภรณ์ นวลศรี (2555)

ปกติน้ าํ ไหลจากภูเขาลงสู่ลาํ ธาร ถ้าต้องการให้น้ าํ จากลําธารไหลย้อนไปบนภูเขาได้หรื อไม่

ตอบ ทําได้โดยใช้แรงดันจากปั้มสูบนํ้า

25
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กิจกรรม เรื่อง การจําลองแบบการลําเลียงสารเข้ าสู่ เซลล์

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการและทํากิจกรรม เรื่ อง การจําลองแบบการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
จุดประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของเยือ่ หุม้ เซลล์ กลไก และวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
2. เปรี ยบเทียบวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์และความเร็วในการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
วิธีทาํ
ให้นกั เรี ยนพิจารณาวิธีการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์จากภาพด้านล่างนี้แล้วเติมข้อมูลในตาราง
ให้สมบูรณ์

ภาพที่ 4 การจําลองการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์
ที่มา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556)
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ตารางบันทึกผลการทํากิจกรรม
อนุภาค
สาร

ตัวอย่างสาร

แบบการลําเลียง

การใช้
พลังงาน
ใช้ ไม่ใช้

ก O2 และ CO2

การแพร่



ข H2O และ
กลูโคส

การแพร่ แบบ
ฟาซิลิเทต



ค สารมีข้ วั เช่น
K+ และNa+

การลําเลียงแบบ 
ใช้พลังงาน

โปรตีน ความเข้มข้นของ
ตัวพา สารระหว่าง
มี ไม่มี ภายนอกกับ
ภายในเซลล์
 ความเข้มข้นของ
สารภายนอกเซลล์
มากกว่าภายใน
เซลล์

ความเข้มข้นของ
สารภายนอกเซลล์
มากกว่าภายใน
เซลล์

ความเข้มข้นของ
สารภายในเซลล์
มากกว่าภายนอก
เซลล์

สรุ ปผลการทํากิจกรรม
การลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์แบบใช้พลังงานจะมีอตั ราเร็ วมากและมีความจําเพาะของสาร
กับโปรตีนตัวพา การแพร่ แบบฟาซิลิเทตก็มีอตั ราเร็ วมากและมีความจําเพาะของสารกับโปรตีน
ตัวพาแต่จะมีอตั ราเร็ วตํ่ากว่าแบบใช้พลังงาน ส่ วนการแพร่ แบบธรรมดาจะช้าที่สุดเพราะไม่มี
โปรตีนเป็ นตัวพา
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แบบฝึ กหัด เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงแบบใช้ พลังงาน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายผลการศึกษาแล้วตอบคําถามต่อไปนี้
1. การแพร่ แบบฟาซิลิเทตมีลกั ษณะต่างจากการแพร่ แบบธรรมดาอย่างไร
ตอบ การแพร่ แบบฟาซิลิเทตต้องอาศัยโปรตีนเป็ นตัวพาแต่การแพร่ เป็ นการเคลื่อนที่โดย
อาศัยพลังงานจลน์จากอนุภาคของสาร
2. การลําเลียงแบบใช้พลังงานมีทิศทางการเคลื่อนที่ของสารเหมือนหรื อต่างจากการแพร่
ตอบ ต่างกัน การแพร่ เป็ นการเคลื่อนที่ของสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไป
ยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยแต่การลําเลียงแบบใช้พลังงานเป็ นการเคลื่อนที่ของ
สารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย
3. การลําเลียงแบบใช้พลังงาน พลังงานที่เซลล์นาํ มาใช้มาจากสารชนิดใด
ตอบ Adenosine triphosphate หรื อเรี ยกว่า ATP
4. การลําเลียงแบบฟาซิลิเทตต่างกับจากการลําเลียงสารแบบใช้พลังงานอย่างไร
ตอบ ต่างกัน การแพร่ แบบฟาซิลิเทตการเคลื่อนที่โดยของสารโดยไม่ใช้พลังงานแต่
การลําเลียงสารแบบใช้พลังงานเพื่อให้สารเคลื่อนที่จากบริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารตํ่า
ไปสู่บริ เวณที่มีความเข้มข้นของสารสูง
5. จงเปรี ยบเทียบอัตราเร็ วของการแพร่ การแพร่ แบบฟาซิลิเทต และการลําเลียงสารแบบใช้
พลังงานอย่างไร
ตอบ การลําเลียงสารแบบใช้พลังงาน การแพร่ แบบฟาซิลิเทต การแพร่
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สรุปเนือ้ หาให้ ตรงกัน จากการศึกษา เรื่อง การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงแบบใช้
พลังงานสามารถสรุปได้ ว่า

การแพร่ แบบฟาซิลิเทต เป็ นการลําเลียงสารจากบริ เวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยัง
บริ เวณที่มีความเข้มข้นตํ่ากว่าโดยมีตวั พา(Carrier) เป็ นสารจําพวกโปรตีนอยูบ่ ริ เวณเยือ่ หุม้ เซลล์
เป็ นการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์โดยจับกับโปรตีนที่เป็ นตัวพาโดยไม่มีการใช้พลังงาน
การลําเลียงแบบใช้พลังงาน เป็ นการลําเลียงสารโดยใช้พลังงานจากสารประกอบเคมี
ในเซลล์ที่เรี ยกว่า อะดีโซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate) หรื อ ATP เป็ นการเคลื่อนที่
ของสารจากบริ เวณที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ไปยังบริ เวณที่มีความ
หนาแน่นมากกว่าโดยมีโปรตีนบริ เวณเยือ่ หุม้ เซลล์เป็ นตัวพาโดยอาศัยพลังงาน จาก ATP

บัตรเฉลย

ขยายความรู้ สู่ ชีวติ ประจําวัน

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้

ในชีวติ ประจําวันเราสามารถพบการแพร่ แบบฟาซิลิเทตและการลําเลียงแบบใช้พลังงาน
ได้จากที่ใดบ้าง
แนวคําตอบ การแพร่ แบบฟาซิลิเทต พบบริ เวณในร่ างกายคนที่เซลล์บุผวิ ลําไส้เล็ก เช่น
การลําเลียงกลูโคสเข้าสู่เซลล์ เป็ นต้น การลําเลียงแบบใช้พลังงาน เช่น การดูดแร่ ธาตุจาก
ดินเข้าสู่เซลล์ขนรากของพืช
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุ ดกิจกรรมที่ 4
การแพร่ แบบฟาซิลเิ ทตและการลําเลียงสารแบบใช้ พลังงาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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