
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวติกับวทิยาศาสตร์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวติ  
เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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ค าน า 
 

 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จดัท าขึน้เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สร้างเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ 
และสร้างจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิเป็นผลจากความพยายามของผู้สอนท่ีสร้างและ
พฒันาส่ือนวตักรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั และสอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแกนกลาง พ .ศ. 2551 โดยมี
ทัง้หมดจ านวน 8 ชดุ ดงันี ้
 
 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 2 โครงสร้างของเซลล์ 
 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 3 กระบวนการเคล่ือนท่ีของสารผา่นเย่ือหุ้มเซลล์  
 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 4 การล าเลียงสารในพืช 

 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 5 การสร้างอาหารของพืช 

 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 6 การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ 

ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 7 การสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ 
 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 8 การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของพืช 
 
 เอกสารชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ เลม่นี ้ใช้เวลา 3 
ชัว่โมง  
 หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เอกสาร “ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์” เลม่นีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับ
นกัเรียนและครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกนัได้อยา่งดีย่ิง 
 ขอขอบคณุ ผู้ช านาญการ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้องทกุทา่นท่ีให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุง ตรวจสอบและแก้ไขจนได้ชดุการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ มา ณ โอกาสนีด้้วย  
        ปรีดา  ดษิฐ์สาคร 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า ก 
สารบญั ข 
ค าชีแ้จง 1 
จดุประสงค์ 2 
ค าแนะน าส าหรับครู 4 
ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน 6 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 7 
ค าอธิบายรายวิชา 9 
โครงสร้างรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ 10 
แบบทดสอบก่อนเรียน 11 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 17 
         ใบความรู้ท่ี 1 ประวตักิารประดษิฐ์กล้องจลุทรรศน์ 17 
         ใบความรู้ท่ี 2 ประเภทของกล้องจลุทรรศน์ 21 
         ใบความรู้ท่ี 3 สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 23 
         ใบความรู้ท่ี 4 การหาก าลงัขยายของภาพ 27 
         ใบความรู้ท่ี 5 ข้อระวงัในการใช้กล้องจลุทรรศน์ 28 
ใบงานท่ี 1 ศกึษาเส้นผม 29 
ใบงานท่ี 2 การใช้กล้องจลุทรรศน์ 30 
แบบฝึกหดัท่ี 1 31 
แบบฝึกหดัท่ี 2 32 
แบบทดสอบหลงัเรียน 33 
บรรณานกุรม 39 
ภาคผนวก 41 
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 ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 หนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 ประกอบด้วยเนือ้หา ดงันี ้ 
 1. การใช้กล้องจลุทรรศน์ 

  2. สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 
     3. หน้าท่ีของสว่นประกอบตา่งๆ ของกล้องจลุทรรศน์  
 การน าชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มาใช้ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ ควรให้นกัเรียนได้ท า

แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือส ารวจพืน้ฐานความรู้ของนกัเรียน และร่วมกนัท ากิจกรรมแล้วจงึท า

แบบทดสอบหลงัเรียนอีกครัง้ เพ่ือวดัผลการพฒันาของนกัเรียน 

ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นี ้ข้าพเจ้าใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วและขณะนีไ้ด้
น ามาปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาเพิ่มเตมิ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกบัการพฒันาชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ทัง้ 8 เลม่ มีลกัษณะเค้าโครงและรูปแบบตามท่ีปรากฏ  
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หลงัจากศกึษาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 หนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 

ผู้ เรียนสามารถ 
  1.  อธิบายสว่นประกอบและหน้าท่ีของสว่นประกอบตา่งๆ ของกล้องจลุทรรศน์ได้  (K) 
  2.  อธิบายวิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ  (K) 
  3.  ใช้กล้องจลุทรรศน์ในการศกึษาวตัถแุละวาดภาพเพ่ือบนัทกึสิ่งท่ีสงัเกตเห็น (K) 
  4.  ทกัษะการแสวงหาความรู้ คดิและวางแผนในการท างานด้วยความตัง้ใจ  (P) 
  5.  ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์อยา่งถกูต้อง  (P) 
  6. ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นจริง ไมน่ าเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง  (A) 

 7. แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล (C) 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 

ตัวชีวั้ด จุดประสงค์ เวลา 
(ชม.) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง 

ว 1.1 ม.1/1 K 1. อธิบายสว่นประกอบและหน้าท่ี
ของสว่นประกอบตา่งๆ ของกล้อง
จลุทรรศน์ได้  
2. อธิบายวิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์
อยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้กล้องจลุทรรศน์ในการศกึษา
วตัถแุละวาดภาพเพ่ือบนัทกึสิ่งท่ี
สงัเกตเห็น  

2 1. รู้จกัและใช้ 
กล้องจลุทรรศน์ 

 P 1. ทกัษะการแสวงหาความรู้ คดิและ
วางแผนในการท างานด้วยความ
ตัง้ใจ 

2. ทกัษะการใช้กล้องจลุทรรศน์อยา่ง
ถกูต้อง  

  

 A 1. ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเป็นจริง  
ไมน่ าเอาผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

  

 C 1. แสวงหาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา แก้ปัญหาโดยใช้เหตผุล 
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1. เอกสารชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีทัง้หมดจ านวน 8 เลม่  

เอกสารเลม่นีเ้ป็นชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์  
ใช้เวลา 2 ชัว่โมง โดยแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
  1.1 ใบความรู้   

1.2 ใบงานและแบบทดสอบ 
 ซึง่ครูจะใช้ประกอบคูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เซลล์และ
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1 จ านวน 3 ชัว่โมง มีรายละเอียดการสอนดงัตอ่ไปนี  ้
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดการสอน 

 

ชุดที่ 
 

เร่ือง 
ประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

จ านวน
ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 
1 รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 1 3 
2 โครงสร้างของเซลล์ 2-3 4 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช 
3 กระบวนการเคล่ือนท่ีของสารผา่นเย่ือหุ้มเซลล์ 4-5 3 
4 การล าเลียงสารในพืช 6-8 4 
5 การสร้างอาหารของพืช 9-12 5 
6 การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ 13-15 5 
7 การสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ 16-17 3 
8 การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของพืช 18-19 3 
 รวม  30 

ค าแนะน าส าหรับครูในการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต  

ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์  
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2. ศกึษาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทัง้ 8 เลม่ ตัง้แตใ่บความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ  
แบบประเมินตา่ง ๆ 

3. ครูชีแ้จงให้นกัเรียนอา่นชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั ใบความรู้ ใบงาน 
แบบทดสอบ และให้ครูปฏิบตัติามคูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทกุขัน้ตอน โดยครูต้องท า
หน้าท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา กระตุ้นให้นกัเรียนท ากิจกรรมทกุขัน้ตอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และครู
ควรควบคมุการท ากิจกรรมแตล่ะชว่งให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด จะได้ไมก่ระทบตอ่การเรียนใน
เร่ืองตอ่ไป 

4. ครูตรวจแบบทดสอบ ใบงาน แตล่ะหนว่ย แล้วบนัทกึคะแนนไว้ประกอบการพฒันาหรือ
ซอ่มเสริม  

5. ครูแจ้งคะแนนจากแบบทดสอบเพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาหรือซอ่มเสริมตอ่ไป  
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เอกสารชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตกบัวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีทัง้หมดจ านวน 8 เลม่  

เอกสารเลม่นีเ้ป็นชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลม่ท่ี 1 เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์  
ใช้เวลา 3 ชัว่โมง ให้นกัเรียนปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ผู้ เรียนรับเอกสารจากครู ดงันี  ้
   1) คูมื่อผู้ เรียน พร้อมใบความรู้ ใบงาน 
   2) อปุกรณ์การท ากิจกรรม 
   3) แบบทดสอบ เร่ือง รู้จกัและใช้กล้องจลุทรรศน์ 
  2. กิจกรรมท่ีผู้ เรียนต้องปฏิบตัิ 
      1) ผู้ เรียนศกึษาคูมื่อให้เข้าใจอยา่งละเอียด และปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ี
ก าหนดให้อยา่งเคร่งครัดและมีความซ่ือตรงตอ่ตนเอง  
      2) ผู้ เรียนท ากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบัดงันี  ้
               -  แบง่กลุม่ผู้ เรียนจ านวน 5 กลุม่ๆ ละ 5 - 6 คน ให้สมาชิกแตล่ะกลุม่
เลือกหวัหน้ากลุม่และเลขานกุารกลุม่เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ี 
              -  ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรม 
                -  ท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 1 และใบงานท่ี 2  
                -  อภิปรายและสรุปแลกเปล่ียนเรียนรู้ การท ากิจกรรม   
          -  ศกึษาเอกสารสรุปความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมและในใบความรู้เพิ่มเตมิ  
                         -  ท าแบบทดสอบหลงัการท ากิจกรรมด้วยตนเอง   

 
 
 

ค าแนะน าส าหรับนักเรียนในการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต  

ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ี  
   ของระบบตา่งๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีท างานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการ 
   สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  
   ของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

 
ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. สงัเกตและอธิบายรูปร่าง ลกัษณะ

ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

- สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 
- วิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้สว่นใหญ่มีรูปแบบท่ี
แนน่อน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
ชว่งเวลานัน้ๆ เข้าใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม  มีความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

 
ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ตัง้ค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตวัแปรที่ส าคญัในการ

ส ารวจตรวจสอบ หรือศกึษาค้นคว้าเร่ืองทีส่นใจได้อยา่ง
ครอบคลมุและเช่ือถือได้ 

- 

 2. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

- 

 3. เลอืกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทัง้เชิงปริมาณและ
เชิงคณุภาพท่ีได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภยั โดยใช้วสัดแุละ
เคร่ืองมือที่เหมาะสม 

- 

 4.  รวบรวมข้อมลู จดักระท าข้อมลูเชิงปริมาณและคณุภาพ - 

 5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจกัษ์พยาน
กบัข้อสรุป ทัง้ที่สนบัสนนุหรือขดัแย้งกบัสมมติฐาน และ
ความผิดปกติของข้อมลูจากการส ารวจตรวจสอบ 

- 

 6. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือแสดงผล
ของการส ารวจตรวจสอบ 

- 

 7. สร้างค าถามที่น าไปสูก่ารส ารวจตรวจสอบ  ในเร่ืองที่
เก่ียวข้อง และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือ
อธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิน้งาน
ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ  

- 

 8. บนัทกึและอธิบายผลการสงัเกต การส ารวจ ตรวจสอบ 
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ให้ได้ข้อมลูที่เช่ือถือ
ได้ และยอมรับการเปลีย่นแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมลู
และประจกัษ์พยานใหมเ่พิ่มขึน้หรือโต้แย้งจากเดิม 

- 

 9. จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบั
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิน้งานให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

- 
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.   ศกึษาวิเคราะห์ เซลล์และสว่นประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายสว่นประกอบและหน้าท่ีของสว่นประกอบตา่งๆ ของกล้อง
จลุทรรศน์ได้ 
 
 รหัสตัวชีวั้ด 
 ว 1.1 ม.1/1 
 ว 8.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4 , ม.1-3/5, ม.1-3/6, ม.1-3/7, ม.1-3/8,  
          ม.1-3/9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 
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ชุดที่ 
 

เร่ือง 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

 

สาระส าคัญ 
เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

1 รู้จกัและใช้กล้อง
จลุทรรศน์ 

ว 1.1  ม.1/1 - การใช้กล้องจลุทรรศน์ได้ถกูต้องนัน้ 
จะต้องรู้จกัสว่นประกอบและหน้าที่ของ
สว่นประกอบตา่งๆ ของกล้องจลุทรรศน์ 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชาพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 
ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์  เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน 3 ช่ัวโมง 
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ค าชีแ้จง เลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว  
 
ว 1.1 ม.1/1 สงัเกตและอธิบายรูปร่างลกัษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
 
1. ข้อใดแสดงความสมัพนัธ์ได้ถกูต้อง 
 ก. แบคทีเรีย – กล้องโทรทศัน์    
 ข. ขามด – กล้องสอ่งทางไกล 
 ค. อะมีบา – กล้องจลุทรรศน์    
 ง. พารามีเซียม – แวน่ขยาย 
 
จากข้อความต่อไปนี ้
 1) น าสไลด์ท่ีศกึษาวางลงบนแทน่วางสไลด์ 
 2) มองผา่นเลนส์ใกล้ตา หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบออกจากวตัถทีุละน้อยจนมองเห็นภาพ
วตัถท่ีุศกึษา 
 3) ตรวจสอบให้เลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายต ่าสดุอยูใ่นแนวกลางของล ากล้อง  
 4) หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบให้วตัถอุยูใ่กล้เลนส์ใกล้วตัถมุากท่ีสดุ  
 
2. ข้อใดเรียงล าดบัวิธีการใช้งานกล้องจลุทรรศน์ได้ถกูต้อง  
 ก. 1 3 2 4 
 ข. 3 1 4 2 
 ค. 3 1 2 4 
 ง. 4 1 2 3 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1  
เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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จากรูปต่อไปนี ้ใช้ตอบค าถามข้อ 3-5 
 
 
 
 
 
 
 
3. เลนส์ใกล้วตัถตุรงกบัหมายเลขใด 
 ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3      
 ง. หมายเลข 4 
 
4. เม่ือต้องการหาต าแหนง่ของวตัถจุะต้องปรับท่ีหมายเลขใด  
 ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 4      
 ง. หมายเลข 5 
 
5. หากต้องการปรับให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้จะต้องปรับท่ีหมายเลขใด  
  ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
  ค. หมายเลข 4      
 ง. หมายเลข 5 
 
 
 
 

1 

2 

3 
4 

5 
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6. ถ้าเลนส์ใกล้วตัถมีุก าลงัขยาย 10 เทา่ และเลนส์ใกล้ตามีก าลงัขยาย 15 เทา่ ก าลงัขยายภาพ 
มีคา่เทา่ไร 
 ก.   10 เทา่      
 ข.   15 เทา่ 
 ค. 100 เทา่      
 ง.  150 เทา่ 
 
7. ถ้าภาพท่ีสงัเกตจากกล้องจลุทรรศน์มีก าลงัขยาย 400 เทา่ และเลนส์ใกล้ตามีก าลงัขยาย  
10 เทา่ ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถมีุคา่เทา่กบัข้อใด  
 ก.   10 เทา่      
  ข.   15 เทา่ 
 ค.    40 เทา่      
 ง.  100 เทา่ 
 
8. บคุคลใดปฏิบตัตินได้ถกูต้องเม่ือต้องการเคล่ือนย้ายกล้องจลุทรรศน์ 
 ก. แก้วเกล้าใช้มือทัง้ 2 ข้างถือท่ีแขนกล้อง 
 ข. ก่ิงกาญจน์ใช้มือทัง้ 2 ข้างจบับริเวณฐานกล้อง 
 ค. ก้อยแก้วใช้มือข้างหนึง่จบับริเวณแขนกล้อง สว่นมืออีกข้างหนึง่จบัล ากล้อง 
 ง. กาวใจใช้มือข้างหนึง่จบับริเวณแขนกล้อง สว่นมืออีกข้างหนึง่จบัฐานกล้อง  
 
9. บคุคลใดมีวิธีการดแูลและรักษากล้องจลุทรรศน์ได้ถกูต้อง  
 ก. ศติาใช้ผ้าแห้งท่ีสะอาดเช็ดบริเวณแขนและฐานกล้อง  
 ข. ธิดาปรับกระจกให้อยูใ่นแนวระนาบกบัพืน้หลงัการใช้งาน  
 ค. สดุาหมนุเลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายสงูสดุ เม่ือเลิกใช้งานแล้ว  
 ง. ลดาน ากระดาษช าระท าความสะอาดเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วตัถุ  
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10. ข้อใดถกูต้อง 
 ก. การเก็บกล้องจลุทรรศน์ควรเก็บบริเวณท่ีชืน้  
 ข. การดภูาพในกล้องจลุทรรศน์ควรลืมตาข้างเดียว  
 ค. การหาภาพให้หมนุเลนส์ใกล้วัตถ ุโดยเลือกเลนส์ท่ีมีก าลงัขยายต ่าสดุมาใช้ก่อน  
 ง. การหาภาพให้หมนุปุ่ มปรับภาพละเอียดจนมองเห็นวตัถกุ่อนแล้วจงึหมนุปุ่ มปรับภาพ
หยาบให้มองเห็นภาพชดัเจน  
 
11. การหยดสารละลายไอโอดีนลงไปบนสไลด์ขณะท่ีมีการเตรียมสไลด์สดเพ่ืออะไร  
 ก. เพ่ือให้เซลล์ไมเ่ห่ียวเฉา 
 ข. เพ่ือให้เซลล์ชดัเจนขึน้เม่ือสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์  
 ค. เพ่ือให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึน้เม่ือมองด้วยกล้องจลุทรรศน์  
 ง. เพ่ือให้เซลล์มีขนาดและรูปร่างเหมือนของจริงมากท่ีสดุเม่ือสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์  
 
12. ข้อใดถกูต้อง 
 ก. เซลล์คือหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของสตัว์เทา่นัน้ 
 ข. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้โดยใช้เซลล์เดียว 
 ค. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดและรูปร่างเหมือนกนั แตมี่หน้าท่ีแตกตา่งกนั 
 ง. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เกิดจากการรวมตวักนัของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  
 
13. ข้อใดเป็นวิธีการหาก าลงัขยายของกล้องจลุทรรศน์  
 ก. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ + ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ข. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ - ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ค. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ง. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ ÷ ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 
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14. ข้อใดเป็นวิธีการหาขนาดของวตัถจุากก าลงัขยายของภาพ  
 ก. ขนาดของวตัถุ  =   ก าลงัขยายของภาพ 
         ขนาดของภาพ 
 ข. ขนาดของวตัถุ  =       ขนาดของภาพ  
      ก าลงัขยายของภาพ  
 ค. ขนาดของวตัถุ  =     ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 
     ก าลงัขยายวตัถขุองเลนส์ใกล้ตา 
 ง. ขนาดของวตัถุ  =     ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 
        ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 
 
15. ข้อใดเป็นวิธีการหาเส้นผา่ศนูย์กลางของจอภาพเพ่ือต้องการหาขนาดของวตัถจุากกล้อง  
จลุทรรศน์ 
 ก.  ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
          ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา 
 ข. ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
              ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ 
 ค. ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
                        ก าลงัขยายของเลนส์สงูสดุ 
 ง. ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา 
              ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
 
16. น าเย่ือหอมไปสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ด้วยก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 12.5X และ
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 10X นกัเรียนจะเห็นภาพในกล้องจลุทรรศน์มีก าลงัขยายเทา่ไร  
 ก. 1.25 เทา่  
 ข. 12.5 เทา่  
 ค. 125 เทา่  
 ง. 1250 เทา่ 
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17. ถ้าวดัเซลล์สาหร่ายหางกระรอกได้ 200 ไมโครเมตร เม่ือนาไปศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตามีคา่ 10X ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถมีุคา่ 40X นกัเรียนจะเห็นภาพ
สาหร่ายหางกระรอกมีความยาวเพิ่มขึน้ก่ีเทา่  
 ก. 400 เทา่  
 ข. 4,000 เทา่  
 ค. 8,000 เทา่  
 ง. 80,000 เทา่ 
 
18. จากโจทย์ในข้อ 17 สาหร่ายหางกระรอกมีความยาวก่ีเซนตเิมตร  
 ก. 0.4 เซนตเิมตร 
 ข. 0.8 เซนตเิมตร 
 ค. 4.0 เซนตเิมตร 
 ง. 8.0 เซนตเิมตร 
 
19. ถ้าวตัถมีุความยาว 4 ไมโครเมตร เม่ือน ามาศกึษาภายใต้กล้องจลุทรรศน์จะมีความยาว
ประมาณ 4 มิลลิเมตร กล้องนีมี้ก าลงัขยายเทา่ใด  
 ก. 100 เทา่  
 ข. 1,000 เทา่  
 ค. 10,000 เทา่  
 ง. 100,000 เทา่ 
 
20. เม่ือน าวา่นกาบหอยมาดดู้วยกล้องจลุทรรศน์วดัขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางภาพของวา่นกาบหอย
ได้ 1.5 มิลลิเมตร โดยดดู้วยเลนส์ใกล้วตัถขุนาด 10X และเลนส์ใกล้ตาก าลงัขยาย 10X ขนาดจริง
ของวา่นกาบหอยเทา่กบัก่ีไมโครเมตร (μm )  
 ก.   5 ไมโครเมตร 
 ข. 10 ไมโครเมตร  
 ค. 15 ไมโครเมตร  
 ง. 25 ไมโครเมตร 
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ใบความรู้ที่ 1 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 
 กล้องจลุทรรศน์ (Microscope) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สอ่งวตัถท่ีุมีขนาดเล็กมากๆ จนมองดู
ด้วยตาเปลา่ไมเ่ห็น เชน่ ไวรัส แบคทีเรีย เซลล์พืช และเซลล์สตัว์ กล้องจลุทรรศน์มีหลายรูปแบบ
ตามลกัษณะการใช้งาน 
 
1. ประวัตกิารประดษิฐ์กล้องจุลทรรศน์ 
 เร่ิมมีขึน้หลงัจากการประดษิฐ์กล้องจลุทรรศน์ขึน้มา ซึง่มีประวตัิดงันี ้
 -  ปี ค.ศ.1590 พ่ีน้องตระกูลเจนเสน คือ Zacchairas Janssen และ Hans Janssen  
ได้ประดษิฐ์กล้องจลุทรรศน์ขึน้มาเป็นครัง้แรก  
 -  ปี ค.ศ.1665 โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ได้ประดษิฐ์
กล้องจลุทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (Compound Microscope) และได้ศกึษาเร่ืองเนือ้เย่ือของ 
ไม้คอร์กท่ีฝานเป็นแผน่บางๆ พบวา่ ประกอบด้วยชอ่งวา่งขนาดเล็กๆจ านวนมากมาเรียงตอ่กนั
และได้ตัง้ช่ือชอ่งวา่งนีว้า่ เซลล์ ฉะนัน้เซลล์ท่ีพบครัง้แรกเป็นเซลล์ท่ีตายแล้วแตย่งัคงรูปอยูไ่ด้
เพราะมีผนงัเซลล์(Cell Wall) ท่ีแข็งแรงเพราะมีเซลลโูลส (Cellulose) และ ซูเบอริน (Suberin)  
เป็นองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กล้องจลุทรรศน์ประดษิฐ์โดยโรเบร์ิต ฮกุ ในปี ค.ศ.1665  
ท่ีมา: http://www.nongjik.ac.th, 2557 

รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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 -  ปี ค.ศ. 1672  อันตัน แวน เลเวนฮุก (Anton Van Leeuwenhoek) นกัวิทยาศาสตร์
ชาวดตัช์ได้ดดัแปลงแวน่ให้เป็นกล้องจลุทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว (Single Microscope) ท่ีมีก าลงั 
ขยายสงูกวา่แวน่ขยายธรรมดา แล้วน ากล้องนีไ้ปศกึษาสิ่งตา่งๆ  เชน่ อสจุิ เซลล์เม็ดเลือด หยดน า้ 
และจากการศกึษาหยดน า้ พบวา่ มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย เขาได้ตัง้ช่ือสิ่งมีชีวิตดงักลา่วนีว้า่ 
แอนิมัลคิลล์ (Animalcules) เขาเช่ือวา่สิ่งมีชีวิตท่ีพบนัน้เป็นสตัว์เพราะสามารถเคล่ือนท่ีได้  
ตอ่มาได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้ ค้นพบจลุินทรีย์  
 -  ปี ค.ศ.1824 อาร์ เจ เอช ดูโทรเชท์ (R.J.H. Dutrochet) นกัพฤกษศาสตร์ชาวฝร่ังเศส
ได้ศกึษาเนือ้เย่ือพืชและสตัว์ สรุปวา่เนือ้เย่ือของสิ่งมีชีวิตทกุชนิดทัง้พืชและสตัว์จะประกอบไปด้วย
หนว่ยเล็กๆคือเซลล์นัน่เอง  
 -  ปี ค.ศ.1831 โรเบิร์ต บราวน์ (Robert Brown) นกัพฤกษศาสตร์ชาวองักฤษได้ศกึษา
โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ พบวา่ภายในเซลล์มีก้อนกลม ขนาดเล็กบรรจอุยู ่เรียกวา่ 
นิวเคลียส (Nucleus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2 โรเบร์ิต บราวน์ 
ท่ีมา: http://www.nongjik.ac.th, 2557 

 
 -  ปี ค.ศ. 1835   คือ  จาแดง(Felix Dujadin) นกัสตัววิทยาชาวฝร่ังเศส ได้ศกึษา
โครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ พบวา่ มีของเหลวใส คล้ายวุ้นบรรจอุยูภ่ายในเซลล์ เรียกวา่  
ซาโคด (Sacode) 
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 -  ปี ค.ศ. 1838-1839  ทีโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schawann) นกัสตัวิทยาชาวเยอรมนั
และแมทเทียส จาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schleiden) นกัพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมนั 
พบวา่เนือ้เย่ือพืชและสตัว์ทกุชนิดประกอบไปด้วยเซลล์  และเซลล์เหลา่นีไ้มส่ารมารถอยูเ่ดี่ยวๆ ได้ 
จงึตัง้ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) มีใจความวา่ “เนือ้เยือ่ของส่ิงมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ประกอบดว้ย
เซลล์และผลิตภณัฑ์ของเซลล์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 แมทเทียส จาคอบ ชไลเดน 

ท่ีมา: http://www.nongjik.ac.th, 2557 
 
 -  ปี ค.ศ. 1839  โจฮันเนส เพอร์คินเจ (Johannes Purkinje) นกัสตัววิทยาชาวเชโก
สโลวะเกีย ได้ศกึษาไขแ่ละตวัออ่นของสตัว์ชนิดตา่งๆ พบวา่  ภายในไขป่ระกอบด้วยของเหลวใส
คล้ายวุ้นเรียกของเหลวใสนีว้า่ โพรโทพลาสซึม (Protoplasm) 
 -  ปี ค.ศ.1846  ฮูโก ฟอน โมล์ (Hogo Von Mohl) นกัพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมนั ได้
ศกึษาเนือ้เย่ือของพืช พบวา่ เซลล์ประกอบด้วยของเหลวใสคล้ายวุ้นเรียกวา่  โพรโทพลาสมา 
(Protoplasma) 
 -  ปี ค.ศ.1858  รูดอล์ฟ วีร์โชว์ (Rudolf Virchow) นายแพทย์ชาวเยอรมนัได้ศกึษา
เก่ียวกบัเซลล์และสรุปวา่ “เซลล์เจริญมาจากเซลล์เดมิท่ีมีอยูก่่อนแล้ว” จากแนวคดินี ้ท าให้เข้าใจ
วา่วา่พฤติกรรมตา่งๆ การเจริญเตบิโต ตลอดจนการถ่ายทอดลกัษณะตา่งๆของสิ่งมีชีวิต  เป็นผล
มาจากพฤตกิรรมของเซลล์นัน่เอง 
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 -  ปี ค.ศ.1861 แมกซ์ ชูลท์ (Max Schultze) นกัสตัววิทยาชาวเยอรมนั ได้ศกึษาเก่ียวกบั
เซลล์และสรุปวา่ของเหลวใสคล้ายวุ้นท่ีอยูภ่ายในเซลล์ เชน่ ซาโคด  โพรโทพลาสซมึ โพรโทพลาส- 
มา นัน้เป็นสิ่งเดียวและเรียกช่ือใหมว่า่ โพรโทพลาสซมึ (Protoplasm) 
 -  ปี ค.ศ.1868 ทอมัส เอช. ฮักซ์ลีย์ (Thomas H. Huxly) นายแพทย์ชาวองักฤษ ได้
ศกึษาคณุสมบตัขิองโพรโทพลาสซมึของสิ่งมีชีวิตชนิดตา่งๆ พบวา่  โพรโทพลาสซมึเป็นสว่นส าคญั
ท่ีสดุท่ีเก่ียวข้องกบัการมีชีวิตของเซลล์และของสิ่งมีชีวิต  
 -  ปี ค.ศ.1880 วันเทอร์ เฟลมมิง (Walther Flemming) นกัชีววิทยาชาวเยอรมนัได้
ศกึษาโครงสร้างของนิวเคลียส พบวา่ ภายในนิวเคลียสประกอบด้วย โครโมโซม (Chromosome) 
 -  ปี ค.ศ.1887  ไวส์มันน์ (August Weisman) นกัสตัววิทยาชาวเยอรมนั กลา่ววา่ “เซลล์
เป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจบุนัสามารถตดิตามย้อนไปหาบรรพบรุุษแตด่ัง้เดมิของมนัได้” และได้ตัง้ทฤษฎี
ขึน้เรียกวา่ ทฤษฎีเจิร์มพลาซึม 
 -  ปี ค.ศ. 1888 ดับเบิลยู. วอลดีเยอร์ (W. Knoll) นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนัเป็นคน
แรกท่ีตัง้ช่ือ โครโมโซม ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ซึง่อยูภ่ายในนิวเคลียสของเซลล์  
 -  ปี ค.ศ.1932 เอ็ม. นอลล์ (M. Knoll) และ อี.รุสกา (E. Ruska) ได้ร่วมกนัประดษิฐ์
กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนขึน้ท่ีใช้อิเล็กตรอนแทนสอ่งแสงไปยงัวตัถ ุก าลงัขยายสงูกวา่กล้อง
จลุทรรศน์ธรรมดา 100,000 เทา่ 
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ใบความรู้ที่ 2 ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ 
 1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Optical microscope) แบง่ออกเป็น 
 - กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงธรรมดา (Light microscope) เป็นกล้องจลุทรรศน์ท่ีนิยมใช้  
ในการสงัเกตวตัถตุา่งๆ จะเห็นพืน้หลงัเป็นสีขาว และวตัถมีุสีเข้มกวา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 กล้องจลุทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา 
ท่ีมา: http://www.microscopes.in.th, 2557 

 
 - กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo microscope) เป็นกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้สงัเกต
ดสูิ่งมีชีวิตท่ีไมเ่ล็กมากจะได้ภาพเป็น 3 มิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5 กล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo microscope) 
ท่ีมา: http://www.khu.ac.th, 2557 
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 2. กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน (Electron microscope) เป็นกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้
ล าแสงของอิเล็กตรอนแทนแสงธรรมดา 
 - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope) 
เป็นกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้ศกึษาโครงสร้างภายในเซลล์ให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6 กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งผา่น (Transmission electron microscope) 
ท่ีมา: http://www.microscopic.center.sci.buu.ac.th, 2557 

  
 - กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope)  
เป็นกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้ศกึษาโครงสร้างของผิวเซลล์ หรือผิววตัถท่ีุให้ภาพ 3 มิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่งกราด (Scanning electron microscope) 
ท่ีมา: http://www.csir.co.za/nano/images/Scanning_Electron_microscopes1.gif, 2557 
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ใบความรู้ที่ 3 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
 
 กล้องจลุทรรศน์ เป็นเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชนิดหนึง่ท่ีชว่ยให้
นกัวิทยาศาสตร์ท างานได้สะดวกมากขึน้ กล้องจลุทรรศน์ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 8 สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 
ท่ีมา: ท่ีมา: http://www.nongjik.ac.th, 2557 

ข้อควรทราบ 
 กล้องจลุทรรศน์แบบอิเล็กตรอนชว่ยให้สามารถมองเห็นวตัถขุนาดเล็ก 
ถึงระดบันาโนเมตรได้ 1,000,000 นาโนเมตร เทา่กบั 1,000,000 ไมโครเมตร  
เทา่กบั 1,000 มิลลิเมตร เทา่กบั 1 เมตร 
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 1. ส่วนที่ท าหน้าที่ขยายภาพ ได้แก่ 
  1) เลนส์ใกล้ตา (ocular or eyepiece) เป็นเลนส์นนู อยูบ่นสดุของล ากล้อง  
ใช้ส าหรับมองดวูตัถดุ้วยตา ท าหน้าท่ีขยายภาพวตัถใุห้ใหญ่ขึน้ สามารถถอดเปล่ียนก าลงัขยายได้ 
คือ 10 เทา่ (10x) หรือ 15 เทา่ (15x) 
  2) เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) เป็นเลนส์นนู อยูก่บัแป้นกลมซึง่เช่ือมตดิอยู่
ท่ีล ากล้องมีขนาด 4 ขนาด คือ (4x) 10 เทา่ (10X) 40 เทา่ (40x) และ 100 เทา่ (100x) 
 2. ส่วนที่เป็นตัวกล้อง ได้แก่  
  1) ล ากล้อง (body tube หรือ ocular tube) ด้านบนใช้ส าหรับใสเ่ลนส์ใกล้ตา 
ด้านลา่งใช้ส าหรับเลนส์ใกล้วตัถ ุเช่ือมระหวา่งเลนส์ใกล้ตากบัเลนส์ใกล้วตัถุ  
  2) แท่นวางวัตถุ (stage) เป็นแทน่ท่ีใช้ส าหรับวางวตัถหุรือสไลด์ท่ีต้องการศกึษา 
มีชอ่งวงกลมใสอยูต่รงกลาง เพ่ือให้แสงจากด้านลา่งสอ่งมาด้านบน  
  3) คลิปหนีบสไลด์หรือที่หนีบสไลด์ (spring clip) ตดิอยูก่บัแทน่วางวตัถ ุ 
เป็นแถบโลหะ 1 คู ่ใช้หนีบสไลด์ให้อยูก่บัท่ี 
  4) ฐาน (base) เป็นท่ีใช้วางบนพืน้โต๊ะ เป็นสว่นรับน า้หนกัของกล้อง  
  5) แขน (arm) เป็นสว่นเช่ือมระหวา่งตวักล้องกบัฐาน ใช้ส าหรับการจบัเพ่ือ
เคล่ือนย้ายกล้องเป็นสว่นท่ีรับน า้หนกัทัง้หมดของตวักล้องจลุทรรศน์ 
 3. ส่วนที่ท าหน้าที่ปรับภาพ ได้แก่ 
  1) ปุ่มปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) เป็นปุ่ มขนาดใหญ่ด้านข้าง
ตวักล้องท่ีสามารถหมนุได้ เม่ือหมนุจะท าให้ล ากล้องเล่ือนขึน้ลง ถ้าเลนส์ใกล้วตัถอุยูใ่กล้กบัวตัถุ
มากขึน้ก็จะท าให้เห็นภาพชดัเจน 
  2) ปุ่มปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob) เป็นปุ่ มเล็กกวา่ปุ่ มปรับภาพ
หยาบ อยูด้่านข้างล ากล้อง ท าหน้าท่ีปรับภาพให้ละเอียดและคมชดัยิ่งขึน้  
 4. ส่วนที่ท าหน้าที่รับแสง ได้แก่  
  1) แหล่งก าเนิดแสง (light source) เป็นกระจกสะท้อนแสงหรือหลอดไฟท าให้
แสงสอ่งไปยงัวตัถุ 
  2) ไดอะแฟรม (diaphragm) อยูใ่ต้แทน่วางวตัถ ุท าหน้าท่ีปรับให้แสงผา่นเข้าสู่
ล ากล้องได้มากน้อยตามต้องการ 
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วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 
 กล้องจลุทรรศน์เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยขยายประสาทสมัผสัทางการมองเห็น ใช้ในการศกึษา
วตัถท่ีุมีขนาดเล็กมาก จนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ วิธีใช้กล้องจลุทรรศน์ มีดงันี  ้
 1. การเคล่ือนย้ายกล้อง ใช้มือด้านท่ีถนดัจบับริเวณแขน มืออีกด้านหนึง่จบับริเวณฐาน 
แล้วยกขึน้จากพืน้โต๊ะ 
 2. การวางกล้อง ต าแหนง่ท่ีวางกล้องจลุทรรศน์ควรเป็นพืน้ท่ีเรียบ แข็งแรงมัน่คง ไม่
เปียกชืน้และมีแสงสวา่งเพียงพอ 
 3. การวางสไลด์ น าสไลด์ท่ีเตรียมไว้วางบนแทน่วางบนสไลด์ โดยวางบนต าแหนง่ของ
วตัถท่ีุจะดใูห้ตรงกบัชอ่งรับแสง แล้วใช้ท่ีหนีบสไลด์หนีบวตัถใุห้อยูก่บัท่ี 
 4. การหาภาพ  
  -  หมนุเลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัต ่าสดุให้ตรงกบัแนวของล ากล้อง  
  -  เปิดแหลง่ก าเนิดแสงให้แสงสามารถสอ่งผา่นเข้ามาสูล่ ากล้องได้  
  -  น าสไลด์ท่ีต้องการศกึษาวางลงบนแทน่วางวตัถุ 
  -  หมนุปรับปุ่ มภาพหยาบ เพ่ือให้เลนส์ใกล้วตัถอุยูใ่กล้กบัวตัถมุากท่ีสดุ  
  -  ลืมตาทัง้สองข้างในขณะท่ีดเูลนส์ใกล้ตา คอ่ยๆ ปรับปุ่ มปรับภาพหยาบ  
โดยเล่ือนออกอยา่งช้าๆ จนสงัเกตเห็นภาพ 
  -  หมนุปรับภาพละเอียดเพ่ือให้ภาพชดัเจนขึน้ 
  -  ถ้าภาพยงัมีขนาดเล็ก หมนุเลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายสงูเข้ามาแทน  
แล้วคอ่ยๆ หมนุปุ่ มปรับภาพละเอียดเพ่ือให้ภาพชดัเจนขึน้อีกครัง้  
  -  ปรับไดอะแฟรม เพ่ือให้ปรับความเข้มของแสงให้เพียงพอ 
 ลกัษณะของภาพท่ีเห็นจากกล้องจลุทรรศน์ เป็นภาพเสมือนหวักลบั ดงันัน้ ถ้าต้องการ
เล่ือนภาพดดู้านบน จะต้องเล่ือนสไลด์ลงลา่ง และถ้าต้องการดภูาพทางซ้าย ต้องเล่ือนไปทางขวา  
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 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 สว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 
ท่ีมา: http://www.khu.ac.th, 2557 

 
 1. หัวกล้อง ชนิดกระบอกตาคูเ่อน 45 องศา หวักล้องหมนุได้รอบตวั 360 องศา และมี 
ปุ่ มล็อคตรึงให้อยูก่บัท่ี ท าด้วยโลหะท่ีแข็งแรง  ปรับระยะหา่งของตาได้ ตัง้แต ่55 - 75 มลิลิเมตร 
พร้อมกบัเกลียวหมนุปรับ Diopter ท่ีกระบอกตาหนึง่ข้าง  
 2. เลนส์ตา ชนิด Wide Field 10X 1 คู ่เห็นภาพกว้าง 23 มลิลิเมตร พร้อมท่ีครอบกนัแสง 
1 คู ่
 3. เลนส์วัตถุ รับก าลงัขยายได้ 2 ชว่ง คือ 1X และ 3X (ก าลงัขยายได้ 10 และ 30 เทา่) 
 4. ระยะการท างานของกล้อง (Working Distance) สามารถปรับระยะการท างานได้ไม่
น้อยกวา่ 6 เซนตเิมตร 
 5. แท่นวางวัตถุ มีแผน่รองรับวตัถ ุ2 แผน่ เป็นแผน่วงกลมทบึสีขาวด าและเป็นกระจกใส 
สามารถถอดเปล่ียนได้ 
 6. ระบบไฟ มีชดุไฟสอ่ง 2 ชดุ ชดุแรกใช้ส าหรับสอ่งบนวตัถุ (Incident light) ชดุท่ีสองอยู ่
ใต้ฐานกล้อง ให้แสงสวา่งผา่นวตัถ ุ(Transmitted light) มีปุ่ มปิด- เปิดไฟฟ้า ใช้กบัไฟฟ้า 220 
โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และมีฟิวส์ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 
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วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 
 

1. ตัง้ระยะหา่งของเลนส์ใกล้ตาให้พอ เหมาะกบันยัน์ตาของผู้ใช้กล้องทัง้สองข้าง  จะท าให้
จอภาพท่ีเห็นอยูใ่นวงเดียวกนั  

2. ปรับโฟกสัเลนส์ใกล้ตาทีละข้างจนชดัเจน ถ้าหากต้องการศกึษาจดุใดจดุหนึง่ของตวัอยา่ง 
ให้ปรับโฟกสัของเลนส์ ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายสงูก่อน เพราะจะท าให้เห็นภาพวตัถไุด้ชดัเจน 
ทัง้ก าลงัขยายสงูและก าลงัขยายต ่า 
 
ใบความรู้ที่ 4 การหาก าลังขยายของภาพ 
 
 
 
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา มีคา่ตัง้แต ่10 เทา่ และ 15 เทา่ 
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุมีค่าตัง้แต ่4 เทา่ 10 เทา่ 40 เทา่ และ 100 เทา่ 
 
ตัวอย่างที่ 1 ก าลงัขยายเลนส์ใกล้ตา 10 เทา่ (10x) และก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ40 เทา่ 
(40x) ก าลงัขยายของภาพมีขนาดเทา่ไร 
วิธีท า 
ก าลงัขยายของภาพ = ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ
   = 10 x 40 
   = 400 
 ดงันัน้ ก าลงัขยายของภาพเทา่กบั 400 เทา่ (400x)   ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 2 ก าลงัขยายเลนส์ใกล้ตา 15 เทา่ (15x) และก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ10 เทา่ 
(10x) ก าลงัขยายของภาพมีขนาดเทา่ไร 
วิธีท า 
ก าลงัขยายของภาพ = ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ
   = 15 x 10 
   = 150 
 ดงันัน้ ก าลงัขยายของภาพเทา่กบั 150 เทา่ (150x)   ตอบ 

ก าลงัขยายของภาพ = ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ
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ตัวอย่างที่ 3 ก าลงัขยายของภาพมีคา่ 100 เทา่ และก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ10 เทา่ (10x) 
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถมีุขนาดเทา่ไร 
วิธีท า 
ก าลงัขยายของภาพ = ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ
  100 = A x 10 
   = 10 
 ดงันัน้ ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุเทา่กบั 10 เทา่ (10x)   ตอบ 
 
ใบความรู้ที่ 5 ข้อระวังในการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 
 กล้องจลุทรรศน์เป็นเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาแพง การใช้งานต้องมีความ
ระมดัระวงัเพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหาย และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากท่ีสดุ  
 
 ข้อควรระวังในการใช้กล้องจุลทรรศน์ มีดงันี ้
 1. ใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดท าความสะอาดบริเวณท่ีเป็นโลหะ 
 2. ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ท าความสะอาดบริเวณท่ีเป็นเลนส์ และสว่นท่ีเป็นกระจก 
 3. เล่ือนท่ีหนีบสไลด์ให้ตัง้ฉากกบัล ากล้อง 
 4. หมนุเลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายต ่าสดุอยูใ่นแนวล ากล้อง 
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ใบงานที่ 1 ศึกษาเส้นผม  
 
วิธีทดลอง     
               1.  ศกึษาสว่นประกอบ วิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์ และข้อควรระวงัอยา่งละเอียด  

                   2.  น าเส้นผมมา 1 เส้น วางลงบนแผส่ไลด์ หยดน า้ลงไป 1 หยด แล้วคอ่ยๆ วางกระจก
ปิดสไลด์ปิดทบัเส้นผม 
               3. วางแผน่สไลด์ลงบนแทน่วางวตัถขุองกล้องจลุทรรศน์ ปรับภาพให้เห็นรายละเอียดท่ีชดัเจน  
     4.  สงัเกตภาพในกล้องจลุทรรศน์ แล้ววาดรูป 
     5.  ใช้สิ่งท่ีมีขนาดเล็กท่ีนักเรียนต้องการดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ โดยท าเชน่เดียวกบัข้อ   2   และ   3 
 
ตารางบันทกึผล 

ภาพท่ีเห็นจากกล้องจลุทรรศน์ ลกัษณะท่ีสงัเกตได้ 
 
 
 
 

 

ตอบค าถาม 
1. ถ้าต้องการให้แสงสอ่งผา่นเข้าไปในล ากล้องจลุทรรศน์ได้เตม็ท่ี ควรท าอยา่งไร 
    ตอบ........................... ............................................................................................... ....... 
2. ในการหาภาพของส้นผม เม่ือวางแผน่สไลด์ลงบนแทน่วางวตัถแุล้วควรปฏิบตัอิยา่งไร  
    ตอบ..................................................................... ....................................................... ....... 
3. ถ้าต้องการมองเห็นภาพในกล้องจลุทรรศน์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ควรปฏิบตัอิยา่งไร 
    ตอบ .............................................................................................................. ................... 
4.  ภาพเส้นผม หรือภาพอ่ืน ๆ ท่ีนกัเรียนน ามาดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ตา่งจากท่ีมองเห็นโดยทัว่ๆ ไปอยา่งไร 
    ตอบ ............................................................................................................................. ..... 
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ใบงานที่ 2 การใช้กล้องจุลทรรศน์  
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษาการใช้กล้องจลุทรรศน์ โดยปฏิบตักิิจกรรมตามท่ีก าหนด 
              นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาลักษณะเส้นใยผ้า 2 ชนิด (ผ้าฝ้ายและผ้าไนลอน)  
โดยน าเส้นใยวางบนสไลด์แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วาดภาพลักษณะของเส้นใย 
ที่เหน็ 
 
   ลักษณะ 

    

    

    
 
 
   ลักษณะ 

    

 
 
 
 
ตอบค าถามจากการทดลอง 

1)เม่ือมองเส้นใยด้วยตาเปลา่ เส้นใยมีลกัษณะอยา่งไร  
เส้นใยผ้าฝ้ายมีลกัษณะ .................................................................................. ........................ 
เส้นใยผ้าไนลอนมีลกัษณะ ......................................................................................................  
2)เม่ือมองเส้นใยด้วยกล้องจลุทรรศน์ เส้นใยมีลกัษณะตา่งจากท่ีมองด้วยตาเปลา่อยา่งไร  
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ................ 
3)กล้องจลุทรรศน์ชว่ยในการมองเห็นวตัถอุยา่งไร 
............................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ................ 
................................... ..........................................................................................................  

(วาดภาพ) 

(วาดภาพ) 
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แบบฝึกหดัที่ 1 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง   
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนจบัคูข้่อความท่ีมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกนัเก่ียวกบัการใช้กล้องจลุทรรศน์  
    แบบใช้แสง แล้วน าตวัอกัษรจากขวามือมาใสห่น้าข้อความทางซ้ายมือ  
 
....... 1. ปรับแสงสวา่งให้เข้าล ากล้องมากหรือน้อย   ก. ปุ่ มปรับภาพหยาบ 
........2. เลนส์นนูชว่ยขยายภาพ ตดิอยูด้่านบนของกล้อง  ข. ก าลงัขยายต ่าสดุ 
....... 3. ต้องการเห็นภาพให้ชดัเจนขึน้    ค. กระดาษเช็ดเลนส์ 
....... 4. หมนุหาภาพของวตัถภุายใต้ก าลงัขยายต ่า  ง. ท่ีหนีบสไลด์ 
....... 5. การหาภาพต้องเร่ิมต้นด้วยเลนส์ใกล้วตัถุ   จ. แขนกล้อง 
....... 6. ก าลงัขยายของกล้องจลุทรรศน์    ฉ. เลนส์ใกล้ตา 
....... 7. ใช้กดสไลด์ให้แนน่และอยูก่บัท่ี   ช. เลนส์ใกล้ตา × เลนส์ใกล้วตัถุ 
....... 8. เลนส์ 4x, 10x , 40x , 100x    ซ. เลนส์ใกล้วตัถ ุ
....... 9. เช่ือมตอ่ระหวา่งตวักล้องกบัฐาน    ฌ. แผน่ไดอะแฟรม 
 ใช้จบัเพ่ือเคล่ือนย้ายกล้อง    ญ. หมนุปุ่ มปรับละเอียด 
..... 10. ท าความสะอาดเลนส์   
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แบบฝึกหดัที่ 2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนชีบ้อกสว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ และหน้าท่ีของสว่นประกอบตา่งๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.    หน้าท่ี   
 2.    หน้าท่ี   
 3.    หน้าท่ี   
 4.    หน้าท่ี   
 5.    หน้าท่ี   
 6.    หน้าท่ี   
 7.    หน้าท่ี   
 8.    หน้าท่ี   

5…………………

.. 

1               

2                

3                  

4                    

6………………….   

7…………………...  

8………………………

. 
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ค าชีแ้จง เลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว  
 
ว 1.1 ม.1/1 สงัเกตและอธิบายรูปร่างลกัษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
 
จากข้อความต่อไปนี ้
 1) น าสไลด์ท่ีศกึษาวางลงบนแทน่วางสไลด์ 
 2) มองผา่นเลนส์ใกล้ตา หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบออกจากวตัถทีุละน้อยจนมองเห็นภาพ
วตัถท่ีุศกึษา 
 3) ตรวจสอบให้เลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายต ่าสดุอยูใ่นแนวกลางของล ากล้อง  
 4) หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบให้วตัถอุยูใ่กล้เลนส์ใกล้วตัถมุากท่ีสดุ  
 
1. ข้อใดเรียงล าดบัวิธีการใช้งานกล้องจลุทรรศน์ได้ถกูต้อง  
 ก. 1 3 2 4 
 ข. 3 1 4 2 
 ค. 3 1 2 4 
 ง. 4 1 2 3 
 
2. ข้อใดแสดงความสมัพนัธ์ได้ถกูต้อง 
 ก. แบคทีเรีย – กล้องโทรทศัน์    
 ข. ขามด – กล้องสอ่งทางไกล 
 ค. อะมีบา – กล้องจลุทรรศน์    
 ง. พารามีเซียม – แวน่ขยาย 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1  
เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์ 
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จากรูปต่อไปนี ้ใช้ตอบค าถามข้อ 3-5 
 
 
 
 
 
 
 
3. เลนส์ใกล้วตัถตุรงกบัหมายเลขใด 
 ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 3      
 ง. หมายเลข 4 
 
4. เม่ือต้องการหาต าแหนง่ของวตัถจุะต้องปรับท่ีหมายเลขใด  
 ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
 ค. หมายเลข 4      
 ง. หมายเลข 5 
 
5. หากต้องการปรับให้เห็นชดัเจนยิ่งขึน้จะต้องปรับท่ีหมายเลขใด 
  ก. หมายเลข 1      
 ข. หมายเลข 2 
  ค. หมายเลข 4      
 ง. หมายเลข 5 
 
 
 

1 

2 

3 
4 

5 
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6. ถ้าภาพท่ีสงัเกตจากกล้องจลุทรรศน์มีก าลงัขยาย 400 เทา่ และเลนส์ใกล้ตามีก าลงัขยาย 10 
เทา่ ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถมีุคา่เทา่กบัข้อใด  
  ก.   10 เทา่      
 ข.   15 เทา่ 
 ค.    40 เทา่      
 ง.  100 เทา่ 
 
7. ถ้าเลนส์ใกล้วตัถมีุก าลงัขยาย 10 เทา่ และเลนส์ใกล้ตามีก าลงัขยาย 15 เทา่ ก าลงัขยายภาพมี
คา่เทา่ไร 
 ก.   10 เทา่      
 ข.   15 เทา่ 
 ค. 100 เทา่      
 ง.  150 เทา่ 
 
8. บคุคลใดมีวิธีการดแูลและรักษากล้องจลุทรรศน์ได้ถกูต้อง 
 ก. ศติาใช้ผ้าแห้งท่ีสะอาดเช็ดบริเวณแขนและฐานกล้อง  
 ข. ธิดาปรับกระจกให้อยูใ่นแนวระนาบกบัพืน้หลงัการใช้งาน  
 ค. สดุาหมนุเลนส์ใกล้วตัถท่ีุมีก าลงัขยายสงูสดุ เม่ือเลิกใช้งานแล้ว  
 ง. ลดาน ากระดาษช าระท าความสะอาดเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วตัถุ  
 
9. บคุคลใดปฏิบตัตินได้ถกูต้องเม่ือต้องการเคล่ือนย้ายกล้องจลุทรรศน์  
 ก. แก้วเกล้าใช้มือทัง้ 2 ข้างถือท่ีแขนกล้อง 
 ข. ก่ิงกาญจน์ใช้มือทัง้ 2 ข้างจบับริเวณฐานกล้อง 
 ค. ก้อยแก้วใช้มือข้างหนึง่จบับริเวณแขนกล้อง สว่นมืออีกข้างหนึง่จบัล ากล้อง  
 ง. กาวใจใช้มือข้างหนึง่จบับริเวณแขนกล้อง สว่นมืออีกข้างหนึง่จบัฐานกล้อง  
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10. การหยดสารละลายไอโอดีนลงไปบนสไลด์ขณะท่ีมีการเตรียมสไลด์สดเพ่ืออะไร  
 ก. เพ่ือให้เซลล์ไมเ่ห่ียวเฉา 
 ข. เพ่ือให้เซลล์ชดัเจนขึน้เม่ือสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์  
 ค. เพ่ือให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึน้เม่ือมองด้วยกล้องจลุทรรศน์ 
 ง. เพ่ือให้เซลล์มีขนาดและรูปร่างเหมือนของจริงมากท่ีสดุเม่ือสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์  
 
11. ข้อใดถกูต้อง 
 ก. การเก็บกล้องจลุทรรศน์ควรเก็บบริเวณท่ีชืน้  
 ข. การดภูาพในกล้องจลุทรรศน์ควรลืมตาข้างเดียว  
 ค. การหาภาพให้หมนุเลนส์ใกล้วตัถ ุโดยเลือกเลนส์ท่ีมีก าลงัขยายต ่าสดุมาใช้ก่อน 
 ง. การหาภาพให้หมนุปุ่ มปรับภาพละเอียดจนมองเห็นวตัถกุ่อนแล้วจงึหมนุปุ่ มปรับภาพ
หยาบให้มองเห็นภาพชดัเจน  
 
12. ข้อใดเป็นวิธีการหาก าลงัขยายของกล้องจลุทรรศน์  
 ก. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ + ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ข. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถ ุ- ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ค. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ × ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา  
 ง. ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ ÷ ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 
 
13. ข้อใดถกูต้อง 
 ก. เซลล์คือหนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของสตัว์เทา่นัน้  
 ข. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยใช้เซลล์เดียว 
 ค. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดและรูปร่างเหมือนกนั แตมี่หน้าท่ีแตกตา่งกนั 
 ง. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เกิดจากการรวมตวักนัของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  
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14. ข้อใดเป็นวิธีการหาขนาดของวตัถจุากก าลงัขยายของภาพ  
 ก. ขนาดของวตัถุ  =   ก าลงัขยายของภาพ 
         ขนาดของภาพ 
 ข. ขนาดของวตัถุ  =       ขนาดของภาพ  
      ก าลงัขยายของภาพ  
 ค. ขนาดของวตัถุ  =     ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 
     ก าลงัขยายวตัถขุองเลนส์ใกล้ตา 
 ง. ขนาดของวตัถุ  =     ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 
        ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 
 
15. ข้อใดเป็นวิธีการหาเส้นผา่ศนูย์กลางของจอภาพเพ่ือต้องการหาขนาดของวตัถจุากกล้อง  
จลุทรรศน์ 
 ก.  ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
          ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา 
 ข. ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
              ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ 
 ค. ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
                        ก าลงัขยายของเลนส์สงูสดุ 
 ง. ก าลงัขยายของเลนส์ต ่าสดุ x ก าลงัขยายของเลนส์ขณะท่ีศกึษา 
              ก าลงัขยายของจอภาพท่ีก าลงัขยายต ่าสดุ 
 
16. น าเย่ือหอมไปสอ่งดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ด้วยก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา 12.5X และ
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถุ 10X นกัเรียนจะเห็นภาพในกล้องจลุทรรศน์มีก าลงัขยายเทา่ไร  
 ก. 1.25 เทา่  
 ข. 12.5 เทา่  
 ค. 125 เทา่  
 ง. 1250 เทา่ 
 

 



ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์_41 
 

17. ถ้าวดัเซลล์สาหร่ายหางกระรอกได้ 200 ไมโครเมตร เม่ือนาไปศกึษาด้วยกล้องจลุทรรศน์
ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตามีคา่ 10X ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้วตัถมีุคา่ 40X นกัเรียนจะเห็นภาพ
สาหร่ายหางกระรอกมีความยาวเพิ่มขึน้ก่ีเทา่  
 ก. 400 เทา่  
 ข. 4,000 เทา่  
 ค. 8,000 เทา่  
 ง. 80,000 เทา่ 
 
18. จากโจทย์ในข้อ 17 สาหร่ายหางกระรอกมีความยาวก่ีเซนตเิมตร  
 ก. 0.4 เซนตเิมตร 
 ข. 0.8 เซนตเิมตร 
 ค. 4.0 เซนตเิมตร 
 ง. 8.0 เซนตเิมตร 
 
19. เม่ือน าวา่นกาบหอยมาดดู้วยกล้องจลุทรรศน์วดัขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางภาพของวา่นกาบหอย
ได้ 1.5 มิลลิเมตร โดยดดู้วยเลนส์ใกล้วตัถขุนาด 10X และเลนส์ใกล้ตาก าลงัขยาย 10X ขนาดจริง
ของวา่นกาบหอยเทา่กบัก่ีไมโครเมตร (μm )  
 ก.   5 ไมโครเมตร 
 ข. 10 ไมโครเมตร  
 ค. 15 ไมโครเมตร  
 ง. 25 ไมโครเมตร 
 
20. ถ้าวตัถมีุความยาว 4 ไมโครเมตร เม่ือน ามาศกึษาภายใต้กล้องจลุทรรศน์จะมีความยาว
ประมาณ 4 มิลลิเมตร กล้องนีมี้ก าลงัขยายเทา่ใด  
 ก. 100 เทา่  
 ข. 1,000 เทา่  
 ค. 10,000 เทา่  
 ง. 100,000 เทา่ 
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เฉลยใบงานที่ 1 ศึกษาเส้นผม 
 
วิธีทดลอง     
 1. ศกึษาสว่นประกอบ วิธีการใช้กล้องจลุทรรศน์ และข้อควรระวงัอยา่งละเอียด  

                 2. น าเส้นผมมา 1 เส้น วางลงบนแผส่ไลด์ หยดน า้ลงไป 1 หยด แล้วคอ่ยๆ วางกระจกปิด
สไลด์ปิดทบัเส้นผม 
 3. วางแผน่สไลด์ลงบนแทน่วางวตัถขุองกล้องจลุทรรศน์ ปรับภาพให้เห็นรายละเอียดท่ีชดัเจน 
 4. สงัเกตภาพในกล้องจลุทรรศน์ แล้ววาดรูป 
 
ตารางบันทกึผล 

ภาพท่ีเหน็จากกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะท่ีสังเกตได้ 
 
 
 
 

เป็นเสน้สีด า มีลกัษณะผิวไม่เรียบ 

ตอบค าถาม 
1. ถ้าต้องการให้แสงสอ่งผา่นเข้าไปในล ากล้องจลุทรรศน์ได้เตม็ท่ี  ควรท าอยา่งไร  
ตอบ ตอ้งปรับกระจกเงาใตแ้ท่นวางวตัถุ 
2. ในการหาภาพของส้นผม เม่ือวางแผน่สไลด์ลงบนแทน่วางวตัถแุล้วควรปฏิบตัอิยา่งไร  
ตอบ.   1.  หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบจนเลนส์ใกลว้ตัถเุลือ่นลงต ่าสดุ โดยมองดา้นข้างทีแ่ท่นวางวตัถุ 
 2.   มองผ่านเลนส์ใกลต้าค่อยๆ หมนุปุ่ มปรับภาพหยาบข้ึนจนมองเห็นภาพของวตัถุ 
3. ถ้าต้องการมองเห็นภาพในกล้องจลุทรรศน์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ควรปฏิบตัอิยา่งไร 
ตอบ หมนุเลนส์ใกลว้ตัถทีุมี่ก าลงัขยายสูงมาแทนที ่และปรับภาพโดยใช้ปุ่ มปรับภาพละเอียด 
4.  ภาพเส้นผม หรือภาพอ่ืนๆ  ท่ีนกัเรียนน ามาดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ตา่งจากท่ีมองเห็นโดยทัว่ๆ  ไปอยา่งไร 
ตอบ เห็นเสน้ผมมีลกัษณะผิวไม่เรียบ 
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เฉลยใบงานที่ 2 การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ศกึษาการใช้กล้องจลุทรรศน์ โดยปฏิบตักิิจกรรมตามท่ีก าหนด 
              นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาลักษณะเส้นใยผ้า 2 ชนิด (ผ้าฝ้ายและผ้าไนลอน)  
โดยน าเส้นใยวางบนสไลด์แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ วาดภาพลักษณะของเส้นใย 
ที่เหน็  
 
   ลักษณะ 

   เสน้ใยหนาและหยิกงอบิดพนักนัเป็นเกลียว ซ่ึงอาจ 

   บิดตามทิศทางการหมนุของเข็มนาฬิกา หรือบิดทวน 

   เข็มนาฬิกา ข้ึนอยู่กบัสายพนัธ์ุ 
 
 
   ลักษณะ 

                   เสน้ใยยาวมีความต่อเนือ่ง ผิวเรียบแบน 

    

    
 
 

(พิจารณาตามค าตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของครูผูส้อน) 
 

  ตอบค าถามจากการทดลอง 

  1) เมื่อมองเส้นใยด้วยตาเปลา่ เส้นใยมีลกัษณะอยา่งไร 

   เส้นใยผ้าฝ้ายมีลกัษณะ   หนาและผิวเป็นขยุ  

   เส้นใยผ้าไนลอนมีลกัษณะ   บางและผิวเรียบ  

  2) เมื่อมองเส้นใยด้วยกล้องจลุทรรศน์ เส้นใยมีลกัษณะตา่งจากที่มองด้วยตาเปลา่อยา่งไร 

    เสน้ใยผา้ทีม่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะมองเห็นรายละเอียดไดม้ากกว่ามองดว้ยตาเปล่า  

  3) กล้องจลุทรรศน์ช่วยในการมองเห็นวตัถอุยา่งไร 

    ช่วยขยายภาพวตัถใุหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน และท าใหม้องเห็นวตัถขุนาดเล็กทีไ่ม่สามารถมองเห็น 

ดว้ยตาเปล่าได ้



ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์_47 
 

เฉลยแบบฝึกหดัที่ 1  

 

ข้อ ค าตอบ 
1 ฌ 
2 ฉ 
3 ญ 
4 ก 
5 ข 
6 ช 
7 ง 
8 ซ 
9 จ 
10 ค 
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เฉลยแบบฝึกหดัที่ 2  
 
ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนชีบ้อกสว่นประกอบของกล้องจลุทรรศน์ และหน้าท่ีของสว่นประกอบตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.    เลนส์ใกลว้ตัถ ุ  หน้าท่ี   ขยายภาพของวตัถ ุ  

 2.    แท่นวางวตัถ ุ  หน้าท่ี   ใช้วางสไลด์ตวัอย่างทีต่อ้งการศึกษา  

 3.    หลอดไฟ  หน้าท่ี   ใหแ้สงส่องสว่างเพือ่ดูวตัถ ุ   

 4.    ฐาน  หน้าท่ี   รองรบัน ้าหนกัของตวักลอ้ง  

 5.    เลนส์ใกลต้า  หน้าท่ี   ขยายภาพของวตัถ ุ  

 6.    แขน  หน้าท่ี   ใช้เป็นทีจ่บั เมื่อเคลือ่นยา้ยกลอ้ง  

 7.    ปุ่ มปรบัภาพหยาบ  หน้าท่ี   ใช้เลือ่นแท่นวางวตัถเุพือ่ใหม้องเห็นภาพ  

 8.    ปุ่ มปรบัภาพละเอียด  หน้าท่ี   ปรบัความคมชดัของภาพ  

5   เลนส์ใกลต้า 

1           เลนส์ใกลว้ตัถ ุ    

2            แท่นวางวตัถ ุ    

3              หลอดไฟ    

4                ฐาน    

6  แขน 

7 ปุ่ มปรบัภาพหยาบ 

8 ปุ่ มปรบัภาพละเอียด 



ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 เร่ือง รู้จักและใช้กล้องจุลทรรศน์_49 
 

เฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 
ข้อ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 ค ข 
2 ข ค 
3 ข ข 
4 ค ค 
5 ง ง 
6 ง ค 
7 ค ง 
8 ง ก 
9 ก ง 
10 ค ข 
11 ข ข 
12 ข ค 
13 ค ข 
14 ข ข 
15 ก ก 
16 ค ค 
17 ก ก 
18 ง ง 
19 ข ค 
20 ค ข 

 

 

 

 
 

รู้นะ...จะแอบดูเฉลยสิ 


