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ค าชี้แจง 

 
 คู่มือการใช้สื่อการสอนวิชาชีววิทยา จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการใช้ประกอบการ

สอนวิชาชีววิทยา  คู่มือนี้ได้ระบุจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาในสื่อ และแนวทางจัดการ

เรียนรู้ เพื่อให้ครูเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่สอน สามารถใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ

เตรียมตัวและเตรียมแผนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนในชั้น คู่มือนี้ยังมีส่วนภาคผนวกที่ประกอบด้วย

ค าอธิบายศัพท์ และแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะช่วยให้ครูสามารถสอนชีววิทยาได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้มากขึ้น  
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เรื่อง 

การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1 วัฏจักรเซลล์; interphase และ division phase 

 
 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1 เรื่อง วัฏจักรเซลล์: interphase และ division phase เป็นสื่อ

ประกอบการสอนตอนหน่ึงในชุดของเรื่องการสืบพันธุ์ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ตอน ได้แก่ 

1. การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1วัฏจักรเซลล์: interphase และ division phase 

2. การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2 วัฏจักรเซลล์: division phase; mitosis 

3. การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3 วัฏจักรเซลล์: division phase; meiosis 

4. รูปแบบของการสืบพันธุ์ 

5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธุ์ 

6. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 

7. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

8. การปฏิสนธิ 
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จุดประสงค ์

 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ  บอก ความแตกต่างของกิจกรรมระดับเซลล์ที่เกิดในช่วง interphase 

(อินเทอร์เฟส) กับช่วง division phase (ดิวิชัน เฟส) ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์การแบ่งเซลล์ได้  และทราบว่าการ

แบ่งนิวเคลียสมีวิธีการแบ่งท่ีแตกต่างกัน 2 แบบ ซึ่งท าให้เซลล์ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งนิวเคลียสแต่ละ

แบบมีสมบัติที่แตกต่างกัน 

 

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
เม่ือผู้เรียนได้ศึกษาจากสื่อประกอบการสอนตอนน้ีแล้ว สามารถ 

           1. ระบุถึงผลของการแบ่งเซลล์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

  2. อธิบายความหมายของ วัฏจักรเซลล์ (cell cycle) 

  3. บอกความแตกต่างของกิจกรรมระดับเซลล์ที่เกิดในแต่ละช่วงย่อย เมื่อเซลล์ในอยู่ช่วง  

               interphase  

  4.  ระบุบทบาทของกิจกรรมที่เกิดในแต่ละช่วงย่อยของ interphase ที่มีต่อเซลล์  

               และตอ่การแบ่งเซลลซ่ึ์งจะเกิดในระยะถดัไป 

  5.  ระบุความแตกต่างของเซลล์ผลลัพธ์ที่ได้การแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis (ไมโทซิส)  

              เม่ือเปรียบเทียบกบัเซลลผ์ลลพัธท่ี์ได้จากการแบ่งนิวเคลยีสแบบ meiosis (ไมโอซิส) 
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สาระ  
 

 การผลิตเซลล์ใหม่ท าให้มีจ านวนเซลล์เพิ่มขึ้นจัดเป็นการสืบพันธุ์ระดับเซลล์ การผลิตเซลล์เพิ่มขึ้น

ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ท าให้เกิดการเติบโต (growth) ของสิ่งมีชีวิตนั้น  

  การผลิตเซลล์ใหม่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ ในพืชจะพบกิจกรรมการแบ่งเซลล์เกิดที่เนื้อเยื่อเจริญ 

(meristematic tissue) ซึ่งมักพบที่บริเวณปลายยอด ปลายราก ตาใบ และ ตาดอก เป็นต้น  ส่วนในสัตว์จะ

พบกิจกรรมการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นชัดเจนในช่วงที่มีการเจริญของ embryo (เอมบริโอ) ที่เกิดหลังจากการ

ปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างไข่กับสเปิร์มได้เป็นเซลล์ zygote (ไซโกต)   รวมท้ังในขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้น

ก าลังมีการเจริญ  (development) เพื่อเป็นตัวเต็มวัย (adult)   เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้ว จะพบกิจกรรมการ

แบ่งเซลล์ได้ในเน้ือเยื่อที่ต้องการเซลล์ใหม่ไปทดแทนเซลล์เดิมท่ีตายไป 

 เมื่อศึกษาในเนื้อเยื่อเจริญของพืชหรือใน embryo จะพบว่าเซลล์ทุกเซลล์ไม่ได้มีกิจกรรมระดับ

เซลล์ที่เป็นช่วงเดียวกัน บางเซลล์พบอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีกิจกรรมการแบ่งเซลล์เรียกว่า ช่วง interphase  

ในขณะท่ีบางเซลล์พบอยู่ในช่วงที่ก าลังมีการแบ่งเซลล์ซึ่งเป็นช่วง  division phase เรียกวงจรท่ีเซลล์มี

กิจกรรมสลับระหว่างช่วงอินเทอร์เฟส กับ division phase ว่า วัฏจักรเซลล์ (cell cycle) (ดังภาพที่1)   

อย่างไรก็ดีในเนื้อเยื่อที่มีเซลล์ที่ก าลังมีการแบ่งเซลล์ใน  division phase การแบ่งเซลล์ที่พบก็ไม่ได้อยู่ใน

ระยะย่อยเดียวกัน (ดังภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงวัฏจักรเซลล์และช่วงย่อยต่างๆ ในวัฏจักรเซลล์ 
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ภาพที่ 2 แสดงเซลล์ในช่วงและระยะต่างๆในเน้ือเยื่อปลายรากหอม 

 

กิจกรรมระดับเซลล์ในช่วง interphase 

เซลล์ในช่วง interphase มีกิจกรรมระดับเซลล์ต่างกัน จึงแบ่งช่วง  interphase เป็นช่วงย่อย 3 ช่วง 

ได้แก่ ช่วง G1, S และ G2 

ในช่วง G1 ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์เพิ่งจะผ่านการแบ่งเซลล์จากวัฏจักรเซลล์ในรอบก่อนหน้ามาใหม่ๆ 

เซลล์ยังมีขนาดเล็ก กิจกรรมระดับเซลล์ในช่วงนี้ได้แก่การผลิตและสะสมโมเลกุลต่างๆภายในเซลล์ เช่น 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรด ribonucleic (RNA) รวมท้ัง enzyme (เอนไซม์) ที่ต้องการใช้ในขั้นตอน

ต่อไป         ซึ่งส่งผลให้เซลล์มีโมเลกุลต่างๆเหล่านี้สะสมในไซโทพลาซึมมากขึ้นตามล าดับ และท าให้

เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้เกิดการเติบโตของเซลล์ (cell growth) 

ในช่วง  S เป็นช่วงที่เซลล์เตรียมความพร้อมส าหรับการแบ่งเซลล์ที่จะเกิดในอนาคตโดยการผลิต

เฉพาะโมเลกุลที่เป็นแหล่งบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมซึ่งได้แก่ กรด deoxyribonucleic หรือ DNA  

กระบวนการผลิต DNA โมเลกุลใหม่ เกิดโดยการใช้ DNA โมเลกุลเดิมเป็นแม่พิมพ์ ผ่านกระบวน

ผลิตแบบเฉพาะท่ีเรียกว่า  การจ าลองแบบก่ึงอนุรักษ์  (semi-conservative DNA replication) ท าให้

ได้  DNA โมเลกุลใหม่ 2 โมเลกุลที่เหมือนกันทุกประการ และเหมือนกับโมเลกุล  DNA ที่เป็น

แม่พิมพ์  (ดังภาพที่ 3)   ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ได้ DNA 2 โมเลกุลที่เหมือนกันทุกประการน้ันเกิดจาก 

กระบวนการที่มีการจับกันอย่างจ าเพาะเจาะจงของเบสคู่สม (complementary base pairs) ระหว่าง เบส  

Adenine – A (อะดีนีน)  กับเบส Thymine – T (ไทมีน) และเบส Cytosine – C (ไซโทซีน) กับ เบส 

Guanine – G (กัวนีน) (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 3 แสดงการจ าลอง DNA แบบกึ่งอนุรักษ์ (semi-conservative DNA replication) 

 
ภาพที่ 4 แสดงการจับกันอย่างจ าเพาะเจาะจงของเบสคู่สม (complementary base pairing) 
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 ดังนั้นเมื่อจบช่วง S ปริมาณ DNA ที่เคยเป็นสายเกลียวคู่ (double helix) เพียงโมเลกุลเดียว จะได้

เป็น DNA สายเกลียวคู่ 2 สายที่ยึดติดอยู่ท่ีบางต าแหน่ง ท าให้ปริมาณ DNA ภายในเซลล์จะเพิ่มเป็น 2 

เท่าของปริมาณ DNA ในช่วง G1 (ภาพที่ 5) 

 

ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณ DNA ในวัฏจักรเซลล์ 

ในช่วง G2 เป็นช่วงที่เซลล์ผลิตโมเลกุลที่จะต้องใช้ส าหรับการแบ่งเซลล์ที่เกิดในช่วงต่อไปให้มี

พร้อม ดังนั้นเซลล์จะเกิดการเติบโตเพิ่มข้ึนจากช่วง G1 และ ช่วง S 

 

กิจกรรมระดับเซลล์ในช่วง division phase 

ในช่วง division phase เซลล์มีกิจกรรมการแบ่งเซลล์ โดยเกิดการแบ่งนิวเคลียสก่อนจึงเกิดการ

แบ่งไซโทพลาซึม 

การแบ่งนิวเคลียสมีวิธีการแบ่งท่ีแตกต่างกัน 2 แบบ ซึ่งส่งผลให้ได้เซลล์ผลลัพธ์ของแต่ละแบบที่มี

สมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่การแบ่งแบบ mitosis (ไมโทซิส)  กับการแบ่งแบบ meiosis (ไมโอซิส) 

 

การแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis 

 การแบ่งนิวเคลียสแบบ  mitosis เกิดกับเซลล์ร่างกาย (somatic cells) โดยเซลล์ที่เกิดการแบ่ง

นิวเคลียสแบบน้ี พบว่าจากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์เมื่อจบกระบวนการจะได้เซลล์ผลลัพธ์  2 เซลล์ที่มีข้อมูล

ทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการและเหมือนกับเซลล์เริ่มต้นด้วย (ดังภาพที่6) 
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           การแบ่งเซลลท่ี์ใช้การแบ่งนิวเคลยีสแบบน้ี ท าให้เน้ือเย่ือตา่งๆมีจ านวนเซลลเ์พ่ิมข้ึน ท าให้เกิด

การเติบโตของเนื้อเยื่อ ของอวัยวะ และ ของร่างกาย นอกจากนั้นการแบ่งเซลล์แบบน้ีในบางเนื้อเยื่อช่วย

ให้มีเซลล์ใหม่ไปทดแทนเซลล์เดิมท่ีเสื่อมสภาพและตายไป ท าให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถคงขนาดไว้ได้  

(ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8) 

 

ภาพที่ 6 แสดงเซลล์ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis ทั้งสองเซลล์ที่เหมือนกัน 

            และเหมือนกบัเซลลเ์ร่ิมตน้ 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงการเติบโตที่เป็นผลจากการเพิ่มจ านวนเซลล์ของเซลล์ร่างกายโดยการแบ่ง  

            นิวเคลยีสแบบ mitosis 
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ภาพที่ 8 แสดงการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อผิวหนังจากเซลล์เยื่อบุผิวที่อยู่ชั้นล่างเพื่อทดแทนเซลล์ 

            ช้ันบนท่ีตายไป 

 

การแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis 

การแบ่งนิวเคลียสแบบน้ีเป็นวิธีการพิเศษที่พบเกิดเฉพาะในเซลล์ที่จะเจริญต่อไปเป็นเซลล์

สืบพันธุ์ (germ line cells) ดังนั้นจะพบการแบ่งนิวเคลียสแบบน้ีได้เฉพาะในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 

(gonad) เช่นในอัณฑะ (testis) หรือในรังไข่ (ovary) (ดังภาพที่ 9) หรือในอับเรณู (anther) หรือรังไข่ในพืช 

(ดังภาพที่ 10) 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงอัณฑะและรังไข่ของมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบ  meiosis เพื่อ 

            ผลติอสจิุและไข่ 
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ภาพที่ 10 แสดง อับเรณูและรังไข่ของพืชดอกซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis  

             เพ่ือผลติเรณแูละไข่ 

 

ในกระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis นี้จะเกิดการแบ่งเซลล์ 2 ครั้งต่อเนื่องกันใน 1 วัฏจักร

เซลล์ (ดังภาพที่ 11) ในการแบ่งครั้งแรกจะได้เซลล์ 2 เซลล์ที่แตกต่างกันและแตกต่างจากเซลล์เริ่มต้น 

และเซลล์ทั้ง 2 เซลล์นี้เม่ือมีการแบ่งต่อไปจะได้เซลล์ทั้งสิ้น 4 เซลล์ที่แต่ละ 

เซลล์แตกต่างกัน (ดังภาพที่ 12) 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงวัฏจักรเซลล์ของการแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis 
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ภาพที่ 12 แสดงเซลล์ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งนิวเคลียสแบบ meiosis ได้เซลล์ผลลัพธ์ 4  

             เซลลท่ี์แตกตา่งกนัและแตกตา่งจากเซลลเ์ร่ิมตน้ 

 

การแบ่งไซโทพลาซึม 

 เกิดเม่ือการแบ่งนิวเคลียสเสร็จสิ้น การแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์พืช กับเซลล์สัตว์มีวิธีการท่ี

แตกต่างกัน  

 

สรุป 

1. วัฏจักรเซลล์เป็นวงจรที่เซลล์มีกิจกรรมสลับระหว่างช่วง division phase ที่เซลล์มีกิจกรรม 

    การแบ่งเซลล์ กับช่วง interphase ที่เซลล์ไม่มีการแบ่งเซลล์ แต่มีกิจกรรมการสังเคราะห์และ  

    สะสมโมเลกุลต่างๆ  

2. ช่วง interphase แบ่ง 3 ช่วงย่อยได้แก่ G1, S และ G2 ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงย่อย  

3. การจ าลอง DNA ในระยะ S ท าให้เซลล์มีปริมาณ DNA เพิ่มเป็น 2 เท่าของปริมาณ  DNA ใน 

    ระยะ G1  

4. DNA โมเลกุลใหม่ทั้งสองโมเลกุลเหมือนกันทุกประการ และเหมือนกับ DNA ในระยะ G1 ซึ่ง  

   เป็นแม่พิมพ์ 
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5. การแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis เกิดกับเซลล์ร่างกาย มีผลให้เม่ือจบ division phase ได้เซลล์  

   ใหม่ 2 เซลล์ที่เหมือนกันทุกประการและเหมือนกับเซลล์เริ่มต้น 

6. การแบ่งนิวเคลียสแบบ  meiosis เกิดในกระบวนการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ เกิดการแบ่งเซลล์ 2  

   รอบต่อเนื่องกัน มีผลให้เมื่อจบกระบวนการได้เซลล์ผลลัพธ์ 4 เซลล์ที่แตกต่างกัน และแต่ละ  

   เซลล์แตกต่างจากเซลล์เริ่มต้น 
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แนวทางในการจัดการเรียนรู ้

 
  สื่อประกอบการสอนเรื่องการสืบพันธุ์ระดับเซลล์ทั้ง 3 คือการสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1  การ

สืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2 และ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3   เป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ในเร่ือง วัฏ

จักรเซลล์ ; interphase กับ division phase เป็นตอนท่ี 1 ของการสืบพันธุ์ระดับการ ซึ่งการแสดงว่าใน

ช่วงเวลาต่างๆเซลล์มีกิจกรรมระดับเซลล์ที่แตกต่างกัน กิจกรรมที่เกิดในช่วงก่อนหน้าจะมีบทบาทต่อ

กิจกรรมที่จะเกิดในระยะถัดไป เมื่อศึกษาครบทั้ง 3 ตอนแล้วจะทราบว่ากิจกรรมที่เกิดในช่วง interphase 

จะมีผลต่อช่วง division phase ได้อย่างไร การใช้สื่อประกอบการสอนเร่ืองที่ก าลังศึกษาอยู่น้ีเป็นการปู

พื้นฐานเพื่อไปท าความเข้าใจกับสิ่งที่จะได้ศึกษาต่อในอีก 2 ตอน คุณครูควรศึกษาสื่อเรื่องนี้ให้เข้าใจ 

สามารถน าสื่อเรื่องนี้ไปใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียนได้ ควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจและเกิดมโนภาพว่า 

วัฏจักรเซลล์ไม่ได้จบเพียงรอบเดียวดังแสดงในภาพ เซลล์ผลลัพธ์แต่ละเซลล์จะเข้าสู่วัฏจักรเซลล์รอบใหม่

ต่อไป 

จากน้ันคุณครูให้นักเรียนอภิปราย โดยใช้แนวค าถามและมีแนวทางในการตอบดังนี้ 

1.    ค าถาม  ในเนื้อเยื่อที่ก าลังมีกิจกรรมการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นมาก แต่ละรอบของวัฏจักรเซลล์ใช้  

                เวลาน้อย ซ่ึงตา่งจากเน้ือเย่ือท่ีมีกจิกรรมการแบ่งเซลลเ์กิดไม่มาก เช่น เน้ือเย่ือของ  

                สิง่มีชีวติตวัเตม็วยัท่ีแตล่ะรอบของวฏัจักรเซลลใ์ช้เวลานานกวา่ ช่วงย่อยใดของ  

                interphase ที่สามารถมีระยะเวลาแตกต่างกันได้. 

        ตอบ   ช่วง G1 เป็นช่วงที่มีเวลาแตกต่างกันตามลักษณะของเนื้อเยื่อ และช่วงระยะของการ  

              เจริญวา่ยังเป็น embryo หรือ ตัวอ่อน (larva) หรือ เป็นตัวเต็มวัยแล้ว    ส่วนระยะเวลาที่  

              ใช้ช่วง S และ G2 ของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดค่อนข้างคงที่ 

2.    ค าถาม   DNA โมเลกุลใหม่ 2 โมเลกุลที่ได้ภายหลังช่วง S เหมือนกันทุกประการ  และยัง  

                เหมือนกบัโมเลกุลเดิมท่ีเป็นแม่พมิพด้์วยเพราะเหตใุด  

     ตอบ  การจ าลอง  DNA ใช้ DNA โมเลกุลเดิมจากช่วง  G1 เป็นแม่พิมพ์    DNA จากช่วง G1ที่เป็น 

           สายเกลยีวคูเ่กิดการแยกสายเป็นสายเด่ียว แตล่ะสายเป็นแม่พมิพใ์นการสงัเคราะห์   

           DNA โมเลกุลใหม่ และการจับกันอย่างจ าเพาะเจาะจงของเบสคู่สม A-T, G-C เป็นปัจจัย 

           ท่ีท าให้ได้ DNA 2 โมเลกุลใหม่ที่เหมือนกันทุกประการและเหมือนกับ DNA โมเลกุล  

           เร่ิมตน้ด้วย (คุณครูสามารถอธิบายโดยใช้ภาพการจ าลอง DNA ประกอบ)   

           และสง่ผลใหป้ริมาณ DNA ในช่วง G2 เป็น 2 เท่าของช่วง G1  
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         *(ในช่วงนี้แสดงเป็นภาพรวมของปริมาณ DNA ที่แตกต่างกันในช่วง G1 กับ  G2  

            เท่าน้ัน  ไม่ควรน าไปตีความเป็นมีโครโมโซมเป็นอย่างไรเพราะจะท าให้เกิดความ  

            สับสนได้อยา่งมาก)* 

 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากได้รับฟังจากนักเรียนมาหลายครั้งว่า ในช่วง  interphase เซลล์เตรียมพร้อมเพื่อจะแบ่ง

เซลล์ในรอบต่อไป จึงขอชี้แจงว่าส าหรับเซลล์ที่ยังสามารถแบ่งเซลล์ได้นั้น ช่วง  G1 เป็นช่วงที่เซลล์ท า

หน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิดผลิตโมเลกุลต่างๆตามชนิดของเซลล์และท าให้เซลล์เกิดการเติบโต เซลล์จะ

เตรียมพร้อมอย่างแท้จริงส าหรับการแบ่งเซลล์เมื่ออยู่ในช่วง S และ G2 
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายศัพท ์

การจ าลอง DNA แบบกึ่งอนุรักษ์ 

semi-conservative DNA replication 

กระบวนการสังเคราะห์ DNA ที่ท าให้ได้ DNA 

ใหม่ 2 โมเลกุลที่เหมือนกันทุกประการ 

การเติบโต (growth) การมีขนาดตัว มวล หรือน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น 

จากเดิม 

ตัวเต็มวัย (adult)                           สัตว์ที่มีการเจริญเต็มที่พร้อมสืบพันธุ์ได้ 

เบสคู่สม 

(complementary base pairs) 
เบสของกรดดีออกซี่ไรโบนิวคลีอิกที่สามารถ 

สร้างพันธะไฮโดรเจนจับกันได้อย่างจ าเพาะ 

 เจาะจงเป็นคู่ๆ 

วัฏจักรเซลล์ (cell cycle)                  วงจรท่ีเซลล์มีกิจกรรมสลับระหว่างช่วงที่เซลล์ 

 การแบ่งเซลล์กับช่วงที่เซลล์ไม่มีกิจกรรมการ 

 แบ่งเซลล์ 

Division phase                              ช่วงระยะเวลาในวัฏจักรเซลล์ที่เกิดกิจกรรม 

 การแบ่งเซลล์ 

Embryo   ระยะการเจริญเริ่มจากหลังการปฏิสนธิไป 

 จนกระท่ังฟักออกจากไข่ 

Interphase     ช่วงระยะเวลาในวัฏจักรเซลล์ที่เซลล์ไม่มี 

 กิจกรรมการแบ่งเซลล์ 

Meiosis การแบ่งนิวเคลียสแบบที่ท าให้ได้นิวเคลียสใหม่ 

ที่แตกต่างกันและแตกต่างจากนิวเคลียสเริ่มต้น 

Mitosis การแบ่งนิวเคลียสแบบที่ท าให้ได้นิวเคลียสใหม่ท่ี 

เหมือนกันและเหมือนกับนิวเคลียสเริ่มต้น 

Zygote                                      เซลล์ที่ได้จากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่ 

  

                                             -  
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รายช่ือสื่อการสอนวิชาชีววิทยาจ านวนทั้งหมด   92  ตอน 
 

ตอน

ที่ 
ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

1 ชีววิทยาคืออะไร รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

2 ชีวจริยธรรม รศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 

3 การวางแผนการทดลอง และการตรวจสอบสมมติฐาน ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร 

4 ตัวอย่างการทดลองทางชีววิทยา ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร 

5 ส่วนประกอบและวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง อ.ดร.จิรารัช  กิตนะ 

6 
การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาและประมาณขนาดด้วยกล้อง

จุลทรรศน์แบบใช้แสง 

อ.ดร.จิรารัช  กิตนะ 

7 ปฎิกิริยา polymerization และ hydrolysis  อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ ์

8 โปรตีน ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร  

9 กรดนิวคลีอิค ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร  

10 การด ารงชีวิตของเซลล์ ผศ.ดร.พงชัย  หาญยุทธนากร 

11 การสื่อสารระหว่างเซลล์; บทน า ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

12 
การสื่อสารระหว่างเซลล์; การสื่อสารระยะใกล้ในพืชและ

สัตว ์

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

13 การสื่อสารระยะไกลในสัตว์ ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

14 องค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างเซลล์ ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

15 
ทางเดินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยว

เอื้อง 

ผศ.ดร.พัชนี  สิงห์อาษา 

16 การย่อยและการดูดซึมสารอาหารในล าไส้เล็ก ผศ.ดร.พัชนี  สิงห์อาษา 

17 ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์ อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ ์

18 ลูกโซ่หายใจ อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ ์

19 oxidative phosphorylation อ.ดร.จุฑาพันธุ์  พิณสวัสดิ ์

20 การแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์น้ าและสัตว์บก รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 
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ตอน

ที่ 
ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

21 เรื่องกลไกการหายใจและศูนย์ควบคุมการหายใจในคน รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

22 ไต: หน่วยไต และการสร้างปัสสาวะของไตคน รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

23 
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด (open circulatory system) 

และแบบปิด (closed circulatory system) 

รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

24 
องค์ประกอบของเลือด  หมู่เลือด  และ  การแข็งตัวของ

เลือด 

รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

25 การป้องกันตนเองของร่างกาย และ ระบบภูมิคุ้มกัน รศ.ดร.วิทยา  ยศยิ่งยวด 

26 การเคลื่อนท่ีของปลา รศ.วีณา เมฆวิชัย 

27 กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่าง    รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

28 การท างานของเซลล์ประสาท อ.ดร.นพดล  กิตนะ 

29 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท  อ.ดร.นพดล  กิตนะ 

30 เซลล์รับความรู้สึก รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

31 หูและการได้ยิน รศ.ดร.ประคอง  ตังประพฤทธิ์กุล 

32 ฮอร์โมนคืออะไร รศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 

33 ชนิดของฮอร์โมนและชนิดของเซลล์เป้าหมาย รศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 

34 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1  วัฏจักรเซลล์ อินเทอร์เฟส และ 

division phase    

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

35 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2  วัฏจักรเซลล์   division phase   

mitosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

36 
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3 วัฏจักรเซลล์; division phase; 

meiosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สัตยาลัย 

37 เซลล์พืช ผศ.ดร.มานิต  คิดอยู ่

38 เนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.มานิต  คิดอยู ่

39 ปากใบและการควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ อ.ดร.อัญชลี  ใจด ี

40 การล าเลียงน้ าของพืช รศ.ดร.ปรีดา  บุญ-หลง 

41 พลังงานชีวิต รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ 
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ตอน

ที่ 
ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

42 ปฏิกิริยาแสง (Light reaction) รศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ 

43 ปฏิกิริยาคาร์บอน (carbon reaction) – Calvin cycle ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 

44 
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช 

C4 

ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 

45 
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช 

CAM 

ผศ.ดร.บุญธิดา  โฆษิตทรัพย์ 

46 ปัจจัยจ ากัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง รศ.ดร.ปรีดา  บุญ-หลง 

47 โครงสร้างของดอก (Structure of Flower) ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  สีลานันท์ 

48 การปฏิสนธิในพืชดอก ผศ.ดร.ชุมพล  คุณวาสี 

49 การเกิดและโครงสร้างผล อ.ดร.สร้อยนภา  ญาณวัฒน์ 

50 การงอกของเมล็ด  รศ.นันทนา  อังกินันทน์ 

51 การวัดการเจริญเติบโตของพืช อ.ดร.อัญชลี  ใจด ี

52 ออกซิน ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ   

53 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเกษตร ผศ.พัชรา  ลิมปนะเวช 

54 การเคลื่อนไหวของพืช ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ   

55 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก ผศ. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 

56 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ผศ. เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 

57 มัลติเปิลแอลลีล (Multiple alleles) อ.ดร.วราลักษณ์  เกษตรานันท์ 

58 พอลิยีน (Polygene) อ.ดร.วราลักษณ์  เกษตรานันท์ 

59 โครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA structure) อ.ดร.เพลินพิศ  โชคชัยช านาญกิจ 

60 โครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome structure) อ.ดร.เพลินพิศ  โชคชัยช านาญกิจ 

61 การถอดรหัส (Transcription) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มัญชุพานี 

62 การแปลรหัส (Translation) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มัญชุพานี 

63 แนะน าพันธุวิศวกรรม อ.ดร.ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต 
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ตอน

ที่ 
ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

64 ขั้นตอนของพันธุวิศวกรรม อ.ดร.ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต 

65 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified 

organisms: GMOs) 

อ.ดร.รัชนีกร  ธรรมโชติ 

66 ชาร์ล ดาร์วิน คือใคร ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

67 หลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

68 ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

69 วิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

70 วิวัฒนาการของมนุษย์ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบริพันธ์ 

71 อาณาจักรมอเนอรา ผศ.ดร.รสริน  พลวัฒน์ 

72 อาณาจักรโพรทิสตา ผศ.ดร.รสริน  พลวัฒน์ 

73 อาณาจักรฟังไจ ผศ.ดร.จิตรตรา  เพียภูเขียว 

74 ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ผศ.ดร.อาจอง  ประทัตสุนทรสาร 

75 ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง รศ.วีณา  เมฆวิชัย 

76 กลไกของพฤติกรรม รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

77 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

78 การสื่อสารระหว่างสัตว์ รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 

79 แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ   ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

80 ไบโอมบนบก   ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

81 การส ารวจระบบนิเวศบนบก ผศ.ดร.อาจอง ประทัตสุนทรสาร 

82 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ  ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

83 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

84 โซ่อาหารและใยอาหาร ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

85 วัฏจักรสาร ผศ.ดร.วิเชฎฐ์  คนซื่อ 

86 
ความหมายของค าว่าประชากร(population) และประวัติ

การศึกษาประชากร 

รศ.ดร.ก าธร   ธีรคุปต์ 
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ตอน

ที่ 
ชื่อตอน อาจารย์ผู้จัดท าสื่อ 

87 
วิธีการหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบวางแปลง (quadrat sampling method) 
อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 

88  การเพิ่มขนาดของประชากร (population growth) อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 

89 โครงสร้างอายุ (age structure) ของประชากร อ.ดร.ธงชัย  งามประเสริฐวงศ์ 

90 ประเภทของทรัพยากร อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 

91 ปัญหาท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 

92 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ.ดร.พงษ์ชัย  ด ารงโรจน์วัฒนา 

 

 

 

 


