ชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ บทที่ 2 ดุลยภาพของสิง่ มีชวี ติ
รายวิชา ชีววิทยาพืน้ ฐาน ในชุดกิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง กล้องจุลทรรศน์ ได้จดั ทาขึน้ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ รายวิชา ชีววิทยาพืน้ ฐาน
(ว31103) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผูเ้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมได้
ด้วยตนเอง อีกทัง้ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครู โดยใช้ชุดกิจกรรมที่
กระตุน้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนสนใจในการเรียนรูใ้ นรายวิชาชีววิทยามากยิง่ ขึน้
หลังจากทีผ่ เู้ รียนได้ศกึ ษาชุดกิจกรรมนี้แล้ว ผูเ้ รียนจะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ
เกิดทักษะกระบวนการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการ
เรียนรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมเล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รียน
ครูผสู้ อน และผูท้ ส่ี นใจในการศึกษาหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองต่อไป
นางสาววราภรณ์ เสมอหน้า
ครูชานาญการ

เรื่อง
คานา
สารบัญ
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
คาแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรม
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั
สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 1 เรือ่ ง ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
ใบความรูท้ ่ี 2 เรือ่ ง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
ใบความรูท้ ่ี 3 เรือ่ ง การใช้กล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 3 เรือ่ ง การใช้กล้องจุลทรรศน์
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
แบบสรุปผลคะแนนทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยกิจกรรมที่ 1 เรือ่ ง ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
เฉลยกิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
เฉลยกิจกรรมที่ 3 เรือ่ ง การใช้กล้องจุลทรรศน์
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง กล้องจุลทรรศน์ สิง่ ทีค่ รูตอ้ งเตรียม
ดังนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ชุดกิจกรรมตามจานวนกลุ่มของนักเรียน
- อุปกรณ์และสารเคมีตามทีร่ ะบุไว้ในแต่ละกิจกรรม
- แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
2. ชีแ้ จงวิธกี ารและรายละเอียดของการใช้ชุดกิจกรรมให้นกั เรียนเข้าใจ
3. ครูมหี น้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเท่านัน้

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง กล้องจุลทรรศน์ สิง่ ทีน่ กั เรียนต้อง
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนด้วยความซื่อสัตย์และความตัง้ ใจ ดังนี้
1. ฟงั คาแนะนาในการศึกษาชุดกิจกรรมจากครูผสู้ อนให้เข้าใจถูกต้องก่อนทาการศึกษา
ด้วยตัวของนักเรียนเอง
2. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 เรือ่ ง กล้องจุลทรรศน์ ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
3. ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระสาคัญ
4. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ
5. ร่วมกันศึกษาใบความรูท้ ่ี 1-3 พร้อมกับทากิจกรรมหลังศึกษาใบความรูใ้ นแต่ละเรือ่ ง
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้ าที่ของ
ระบบต่ างๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่ งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่ งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ว 1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์และจิ ตวิ ทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ที่เกิ ดขึ้นส่วนใหญ่มีรปู แบบที่แน่ นอน สามารถ
อธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ เข้าใจว่า
วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/1 ตัง้ คาถามทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความรูแ้ ละความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
หรือความสนใจหรือจากประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ ทีส่ ามารถทาการสารวจตรวจสอบหรือศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมติฐานทีม่ ที ฤษฎีรองรับหรือคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะพบ
หรือสร้างแบบจาลองหรือสร้างรูปแบบเพื่อนาไปสู่การสารวจตรวจสอบ
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทีต่ อ้ งพิจารณาปจั จัยหรือตัวแปรสาคัญ
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อปจั จัยอื่น ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้และจานวนครัง้ ของการสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้ผลทีม่ ี
ความเชื่อมันอย่
่ างเพียงพอ
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธ ี อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสังเกต การวัด
การสารวจตรวจสอบอย่างถูกต้องทัง้ ทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ครอบคลุมทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมหรือ
ความผิดพลาดของข้อมูล
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทาข้อมูลโดยคานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขทีม่ รี ะดับความ
ถูกต้องและนาเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธที เ่ี หมาะสม
ตัวชี้วัด ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายข้อมูลและประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุปหรือสาระสาคัญ เพื่อตรวจสอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/8 พิจารณาความน่ าเชื่อถือของวิธกี ารและผลการสารวจตรวจสอบ โดยใช้
หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธกี ารสารวจตรวจสอบ
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/9 นาผลของการสารวจตรวจสอบทีไ่ ด้ไปสร้างคาถามใหม่ นาไปใช้
แก้ปญั หาในสถานการณ์ใหม่และในชีวติ จริง
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความสาคัญในการทีจ่ ะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การ
อธิบาย การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทน่ี าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความ
ถูกต้อง
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผลใช้พยาน
หลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพิม่ เติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้และยอมรับว่าความรูเ้ ดิมอาจมี
การเปลีย่ นแปลงได้พยานใหม่เพิม่ เติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึง่ ท้าทายให้มกี ารตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวังอันจะนาไปสู่การยอมรับเป็นความรูใ้ หม่
ตัวชี้วดั ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลงานของโครงงานหรือชิน้ งานให้ผอู้ ่นื เข้าใจ

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) เป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญอย่างหนึ่งทีใ่ ช้ในการศึกษาเซลล์ของ
สิง่ มีชวี ติ ทีม่ ขี นาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
กล้องจุลทรรศน์ แบ่งตามแหล่งกาเนิดแสงออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (Light Microscope)
- กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
- กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
2. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน (Electron Microscope)
- กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
- กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)
1. นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกล้องจุลทรรศน์
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. นักเรียนสามารถบอกประเภท และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถบอกวิธกี าร ขัน้ ตอน และวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถปฏิบตั กิ ารทดลองตามขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้อง
4. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับกล้องจุลทรรศน์ได้
5. นักเรียนสามารถทางานร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่มได้
6. นักเรียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ด้านเจตคติ (A)
1. นักเรียนใฝเ่ รียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ รียน
2. นักเรียนมีความมุง่ มันในการท
่
างาน
3. นักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิทยาศาสตร์
4. นักเรียนเห็นคุณค่าของการนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ชุดกิ จกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกข้อทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครือ่ งหมาย (X) ลงในกระดาษคาตอบ
1. ใครคือผูป้ ระดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขน้ึ มาเป็นคนแรก
ก. เลเวน ฮุกค์
ข. ชวันน์และชไลเดน
ค. เอิรน์ รุสกา
ง. เอ็ม วอน เอนเดนนี
2. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะการแตกแขนงของเส้นใบของพืช นักเรียนจะเลือกศึกษาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
3. เมือ่ นักเรียนต้องการปรับภาพให้ชดั เจนขึน้ นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. เปลีย่ นกาลังขยายของเลนส์ใกล้วตั ถุให้สงู ขึน้
ข. ปรับความเข้มของแสงให้สงู ขึน้
ค. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบอีกครัง้
ง. หมุนปุม่ ปรับภาพละเอียด

4. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายใดทีน่ กั เรียนต้องเริม่ ใช้เป็ นอันดับแรก
ก. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 4X
ข. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 10X
ค. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 40X
ง. เลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 100X
5. ภาพทีเ่ กิดจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่านมีลกั ษณะเป็นอย่างไร
ก. ภาพเสมือนหัวกลับ
ข. ภาพเสมือนหัวตัง้
ค. ภาพจริง 2 มิติ
ง. ภาพจริง 3 มิติ

6. ภาพถ่ายด้านล่างเกิดจากการศึกษาด้วยกลองจุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
7. ภาพถ่ายด้านล่างเกิดจากการศึกษาด้วยกลองจุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
8. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนมีขอ้ ได้เปรียบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างไร
ก. ศึกษาเซลล์ขณะทีม่ ชี วี ติ
ข. มองเห็นวัตถุตวั อย่างเป็ นภาพสี
ค. มีกาลังขยายน้อยกว่า
ง. มีกาลังขยายมากกว่า
9. กล้องจุลทรรศน์มกี าลังขยายของเลนส์ใกล้ตาเท่ากับ 10 เท่า และกาลังขยายของเลนส์ใกล้วตั ถุเท่ากับ
100 เท่า ดังนัน้ กล้องจะมีกาลังขยายเท่าใด
ก. 10 เท่า
ข. 100 เท่า
ค. 1,000 เท่า
ง. 10,000 เท่า
10. เมือ่ ศึกษาแผ่นสไลด์ทต่ี ดิ ตัวอักษร โดยกล้องใช้แสงแบบธรรมดา ถ้าต้องการให้ภาพทีเ่ ห็นผ่านเลนส์
ใกล้ตาเป็นภาพอักษร “ภ” ตัวอักษรทีต่ ดิ อยูบ่ นสไลด์ตอ้ งอยูใ่ นลักษณะใด

A
ก. ภาพ A
ข. ภาพ B
ค. ภาพ C
ง. ภาพ D

B

C

D

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

เกณฑ์การประเมิ น
ตอบถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถกู ต้อง ข้อละ 0 คะแนน

ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ได้คะแนนตา่ กว่า 8 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน

คะแนนกลุม่ ของเราได้.......คะแนน
ถือว่า................

กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
กล้องจุลทรรศน์เป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญในการศึกษาวิชาชีววิทยา เพราะช่วยให้เรามองเห็นสิง่ ทีเ่ ล็กมากๆ
หรือพูดอีกอย่าง คือ เครือ่ งมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า
เช่น
จุลนิ ทรีย์
เซลล์เม็ดเลือด
เซลล์อสุจ ิ

ทีม่ า ttps://wallhere.com/th/
wallpaper/93135

ทีม่ า http://www.healthcarethai.com ทีม่ า https://www.reproduccionquiron.com/
blog/fertilidad-masculina/

ประโยชน์ ของกล้องจุลทรรศน์
1. ช่วยในการมองเห็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ขี นาดเล็กกว่าตาเรา
จะมองเห็น
2. ช่วยในการศึกษาหาข้อมูลหลักฐานทางชีววิทยา

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ยกย่องว่าเป็ นผูป้ ระดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ คือ แอนโทนี แวน เลเวนฮุค ชาวฮอลันดา
ทีส่ ร้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวจากแว่นขยายทีเ่ ขาฝนเอง ตรวจดูหยดน้าจากบึง แม่น้ า และ
น้าฝนทีร่ องไว้ในหม้อ เขาเห็นสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ จานวนมาก นอกจากนัน้ เขายังส่องดูเซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์สบื พันธุ์ เซลล์กล้ามเนื้อ เป็นต้น ต่อมามีนกั วิทยาศาสตร์มากมายได้มกี ารพัฒนากล้องจุลทรรศน์
ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ในปจั จุบนั แบ่งกล้องจุลทรรศน์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (Light Microscope)
2. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน (Electron Microscope)

กล้องจุลทรรศน์ทงั้ สองแบบ
ต่างกันอย่างไรครับ

กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสง (Light Microscope)
เป็นกล้องทีไ่ ด้รบั การพัฒนาจากในอดีตอย่างมากและใช้แสงทีด่ ที ส่ี ุด ในปจั จุบนั
มีกาลังขยายถึง 2,000 เท่า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงแบบธรรมดา
เป็นกล้องทีป่ ระกอบด้วยเลนส์ 2 ชนิด คือ เลนส์
ใกล้วตั ถุ และเลนส์ใกล้ตา โดยใช้แสงผ่านวัตถุแล้วส่อง
ขึน้ มาทีเ่ ลนส์จนเห็นภาพทีบ่ นวัตถุอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ใช้
ศึกษาสิง่ ทีม่ องด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ทีม่ า http://nationaloptical.com/products/215-rled-asc

2. กล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงแบบสเตอริ โอ
เป็นกล้องทีป่ ระกอบด้วยเลนส์ทท่ี าให้เกิดภาพแบบ
3 มิติ ใช้ศกึ ษาวัตถุทม่ี ขี นาดใหญ่แต่ตาเปล่าไม่สามารถ
แยกรายละเอียดได้จงึ ต้องใช้กล้องชนิดนี้ช่วยขยาย

ทีม่ า http://www.merittech.co.th/index.php?
lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=256844

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscope)
ใช้ลาอิเล็กตรอน ซึง่ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแทนแสงสว่างทีม่ องเห็น และใช้
เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้ว ใช้ลาอิเล็กตรอนจากปืนยิงผ่านเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดภาพบนจอรับภาพ มีกาลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้

1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope)
สามารถมองเห็นองค์ประกอบภายในของเซลล์ได้ชดั เจน มีกาลังขยายสูงมาก ภาพทีเ่ ห็นเป็นภาพขาว-ดา
แบบ 2 มิติ

ทีม่ า http://www.directindustry.com/prod/hitachi-hightechnologies-europe/product-30506-462981.html

ทีม่ า https://ml.wikipedia.org/wiki

2.กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope)
ใช้ศกึ ษารูปร่างโครงสร้างและพืน้ ผิวของเซลล์ภายนอก ไม่เห็นองค์ประกอบด้านใน ภาพทีเ่ ห็นเป็นภาพ
ขาว-ดา แบบ 3 มิติ

ทีม่ า http://www.intactive.ru/en/brands/jeol/JSM7401F/
?PHPSESSID=g8n36d0feb8hfrd2f3bif6apd1

ทีม่ า http://web2.mfu.ac.th/center/stic/micro-analysisinstrument-menu/item/96-scaning-electron-microscrope.html

ภาพที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ทัง้ 2 ประเภทเป็นอย่างไรครับ

ปากใบของ
ต้นดอกลิลลี่
โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงแบบธรรมดา
ทีม่ า https://fineartamerica.com/featured/
plantain-lily-stomata-marek-mis.html

ทีม่ า http://www.amscope.com/cordlessled-stereo-microscope-20x-40x-80x.html

ทีม่ า http://www.amscope.com/cordlessled-stereo-microscope-20x-40x-80x.html

ทีม่ า https://macrojunkie.deviantart.com/
art/miner-bee-jaws-of-steel-86373260

ขากรรไกร
ของแมลง
โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงแบบสเตอริโอ

ภายในตับของมนุษย์
โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน (TEM)
ทีม่ า Mr. Bartlomiej Jarose นักศึกษา Medical ทีม่ า https://macrojunkie.deviantart.com/
art/miner-bee-jaws-of-steel-86373260
Biology with Diagnostics Elements.

เกสรตัวผูข้ อง
ดอกหงอนไก่
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด
(SEM)

ทีม่ า https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/CelosiaCristata
YellowToreador.jpg/640px-CelosiaCristataYellowToreador.jpg)

ได้คะแนน

1. ให้นักเรียนระบุใต้ภาพว่าเกิ ดจากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ประเภทใด

รูจ้ กั ประเภทของกล้องจุลทรรศน์
ไปแล้ว นักเรียนก็ตอ้ งเรียนรู้ เกีย่ วกับ
ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ดว้ ยนะคะ
วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรูส้ ่วนประกอบ
ของกล้องจุลทรรศน์ทโ่ี รงเรียนใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน นันก็
่ คอื กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบธรรมดา นันเองคะ
่

ทีม่ า https://pccpcell.wordpress.com

1. ลากล้อง (Body Tube)
เป็ นท่อกลวงปลายด้านบน
มีเลนส์ใกล้ตาสวมอยู่ อีก
ด้านหนึ่งมีชุดของเลนส์ใกล้
วัตถุซง่ึ ติดอยู่กบั จานหมุน

2. จานหมุนเลนส์
(Revolving Nosepiece)
เป็ นส่วนทีใ่ ช้สาหรับหมุน
เพื่อเปลีย่ นกาลังขยายของ
เลนส์ใกล้วตั ถุ

3., 4. และ 5. เลนส์ใกล้วตั ถุ (Objective Lens) ติดอยู่กบั
จานหมุน จะรับแสงทีส่ อ่ งผ่านวัตถุทน่ี ามาศึกษา เมื่อลาแสง
ผ่านเลนส์ใกล้วตั ถุ เลนส์ใกล้วตั ถุจะขยายภาพวัตถุทาให้ภาพ
ทีไ่ ด้เป็ นภาพจริงหัวกลับ (Primary Real Image)

6. ที่หนี บสไลด์ (Stage Clip)
ใช้หนีบสไลด์ให้ตดิ อยู่กบั แท่น
วางวัตถุ
10. แขนกล้อง
(Arm) ยึดลากล้อง
และฐานไว้ดว้ ยกัน
ใช้เป็ นทีจ่ บั เวลา
เคลื่อนย้ายกล้อง
จุลทรรศน์

ทีม่ า https://pccpcell.wordpress.com

7. เลนส์รวมแสง (Condenser)
ทาหน้าทีร่ วมแสงให้เข้มขึน้ เพื่อ
ส่งไปยังวัตถุทต่ี อ้ งการศึกษา

11. แท่นวางสไลด์ (Stage)
เป็ นแท่นสีเ่ หลีย่ มสาหรับวาง
สไลด์ตวั อย่างทีต่ อ้ งการศึกษา
วงกลมตรงกลางมีรใู ห้แสงส่อง
ผ่านวัตถุ และยังมีสเกลบอก
ตาแหน่งของสไลด์บนแท่นวาง
วัตถุ เพื่อบอกตาแหน่งของภาพ
บนสไลด์

8. หลอดไฟ
(Lamp) เป็ น
แหล่งกาเนิดแสง

12. ปุ่ มปรับภาพหยาบ
(Coarse Adjustment
Knob) เป็ นปุม่ ขนาดใหญ่
อยู่ดา้ นข้าง ใช้เลื่อน
ตาแหน่งของแท่นวางวัตถุ
ขึน้ ลงให้อยู่ในระยะโฟกัสที่
ทาให้มองเห็นภาพได้

9. เลนส์ใกล้ตา (Eyepiece Lens
หรือ Ocular Lens) เลนส์น้จี ะสวม
อยู่กบั ลากล้อง มีตวั เลขแสดง
กาลังขยายอยู่ดา้ นบน เช่น 5X,
10X หรือ 15X
13. ปุ่ มปรับภาพละเอียด (Fine

Adjustment Knob) เป็ นปุม่ ขนาด
เล็กอยู่ถดั จากปุม่ ปรับภาพหยาบ
ออกมาทางด้านนอกทีต่ าแหน่ง
เดียวกันเมื่อปรับด้วยปุม่ ปรับภาพ
หยาบจนมองเห็นภาพแล้วจึงหมุน
ปุม่ ปรับภาพละเอียดจะทาให้ได้
ภาพคมชัดยิง่ ขึน้
14. ฐานกล้อง (Base) ทาหน้าที่
รับน้าหนักทัง้ หมดของกล้อง
จุลทรรศน์ มีรปู ร่างสีเ่ หลีย่ ม หรือ
วงกลม ทีฐ่ านจะมีปมุ่ สาหรับปิ ด
เปิ ดไฟฟ้า

เลนส์ตา
ปุม่ ปรับกระบอกตา
กระบอกปรับระยะห่างกระบอกตา
หัวกล้อง
ปุม่ ล็อคหัวกล้อง
เลนส์ใกล้วตั ถุ 2X และ 4X
ชุดไฟส่องบน
สวิตซ์เปิ ดปิ ดกล้อง
คลิปหนีบวัตถุ
แผ่นรองรับวัตถุ
ปุม่ ปรับความเข้มแสง

ปุม่ ปรับโฟกัส
แขนกล้อง
สวิตซ์ไฟ
ฐานกล้อง

ยางกันเลื่อน
ทีม่ า http://xn--12cm6b0ch5atdb3e0g2a6f.blogspot.com/2014/04/stereo-microscopes.html

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอเป็นกล้องทีป่ ระกอบด้วยเลนส์ทท่ี าให้เกิดภาพแบบ
3 มิติ ใช้ศกึ ษาวัตถุทม่ี ขี นาดใหญ่แต่ตาเปล่าไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ จึงต้องใช้กล้องชนิดนี้
ช่วยขยาย กล้องชนิดนี้มขี อ้ แตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์ทวๆ
ั ่ ไป คือ
1. ภาพทีเ่ ห็นเป็ นภาพเสมือนมีความชัดลึกและเป็นภาพ 3 มิติ
2. เลนส์ใกล้วตั ถุมกี าลังขยายต่า คือ น้อยกว่า 1 เท่า
3. ใช้ศกึ ษาได้ทงั ้ วัตถุโปร่งแสงและวัตถุทบึ แสง
4. ระยะห่างจากเลนส์ใกล้วตั ถุกบั วัตถุทศ่ี กึ ษาอยูใ่ นช่วง 63-225 มิลลิเมตร

จาได้ไหมคะ... ภาพทีเ่ ห็นจากกล้องจุลทรรศน์
ใช้แสงแบบธรรมดา กับแบบสเตอริโอ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

ความรู้เพิ่มเติม

1. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน (Electron Microscope)
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนใช้ศกึ ษาวัตถุบางอย่างทีม่ ขี นาดเล็กเกินกว่าทีจ่ ะสังเกตให้เห็นได้
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนนัน้ ใช้ลาอิเล็กตรอนแทนรังสีของแสง
ซึง่ ภาพจะปรากฏบนจอเรืองแสง และสามารถบันทึกภาพได้โดยง่าย กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
โดยทัวไปมี
่ กาลังขยายสูงถึง 500,000 เท่า เพราะมีกาลังขยายสูงจึงมีราคาค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน

2. กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope)
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด
เรียกย่อว่า กล้อง SEM โดยเอ็ม วอน เอนเดนนี (M.
Von Andenne) สร้างสาเร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2481 โดยใช้
ศึกษาผิวของเซลล์หรือผิวของวัตถุทน่ี ามาศึกษา โดน
ลาแสงอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิววัตถุ ทาให้ได้
ภาพซึง่ มีลกั ษณะเป็นภาพ 3 มิติ

ทีม่ า http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/02.htm

3. กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope)
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องผ่าน เรียกย่อว่า กล้อง TEM โดย เอิรน์ รุสกา (Ernst
Ruska) สร้างได้เป็นคนแรก เมือ่ ปี พ.ศ. 2474 โดยลาแสงอิเล็กตรอนจะส่องผ่านเซลล์หรือตัวอย่างที่
ศึกษา ซึง่ ต้องมีการเตรียมแบบพิเศษและบางเป็ นพิเศษด้วย

ตารางเปรียบเทียบ
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์ แบบอิ เล็กตรอน
ลักษณะที่เปรียบเทียบ
1. ต้นกาเนิดแสง
2. แสงทีใ่ ช้

3. ชนิดของเลนส์
4. กาลังขยาย
5. ขนาดของวัตถุเล็กสุดที่
มองเห็น
6. อากาศในตัวกล้อง
7. ภาพทีไ่ ด้
8. ระบบหล่อเย็น
9. วัตถุทส่ี ่องดู
10. การเตรียม
ตัวอย่าง (Specimen)
11. ราคา
12. วิธกี ารใช้
13. สถานที่

14. ภาพ

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
กระจกหรือหลอดไฟ
แสงสว่างในช่วงทีต่ ามองเห็นได้
(ม่วง-แดง) ความยาวคลื่น 4,0007,000 อังสตรอม
เลนส์แก้ว
1,000-1,500 เท่า
0.2 ไมโครเมตร

กล้องจุลทรรศน์ แบบอิ เล็กตรอน
ปืนยิงอิเล็กตรอน
ลาแสงอิเล็กตรอนความยาวคลื่น
ประมาณ 0.05 อังตรอม

มีอากาศ
ภาพเสมือนหัวกลับดูได้จากเลนส์ตา
ไม่ม ี
มีหรือไม่มชี วี ติ
การเตรียมไม่ยงุ่ ยาก

สุญญากาศ
ภาพปรากฏบนจอรับภาพเรืองแสง
มีเนื่องจากเกิดความร้อนมาก
ไม่มชี วี ติ เท่านัน้
การเตรียมยุง่ ยาก และวิธกี ารมาก

ราคาปกติ ไม่สงู มากนัก
ใช้งา่ ย สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก
ใช้ได้ทุกสถานที่
เพราะน้าหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้
สะดวก
ภาพทีไ่ ด้เป็นภาพสีธรรมชาติ
หรือย้อมสี

สูงมาก
ใช้ยงุ่ ยาก ต้องเป็นผูช้ านาญการเท่านัน้
ใช้ในห้องเฉพาะเท่านัน้

เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า
200,000-500,000 เท่าหรือมากกว่า
0.0004 ไมโครเมตร

ภาพทีไ่ ด้เป็นภาพขาวดาเท่านัน้

รูไ้ หมว่า....คนที่มสี ายตาปกติ จะสามารถมองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็ก

ที่สดุ ได้เพียงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.1 มิ ลลิ เมตร
วัตถุที่เล็กกว่านี้ นัน้ สายตาคนเราจะมองไม่เห็น

ได้คะแนน

1. ให้นักเรียนเติ มชื่อส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา

2. ให้นักเรียนเติ มชื่อส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริ โอ

1.

4.
2.
5.
3.

6.

1. ยกหรือเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์โดยใช้มอื ข้างหนึ่งจับทีแ่ ขนกล้อง อีกข้างรองทีฐ่ านกล้องใน
สภาพทีล่ ากล้องตัง้ ตรงเสมอ
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายต่าสุดให้อยูต่ รงกลางแนวลากล้อง
3. วางสไลด์ทจ่ี ะศึกษาบนแท่นวางวัตถุ โดยวางให้อยูต่ รงกึง่ กลางบริเวณทีแ่ สงผ่าน
4. ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อให้เลนส์ใกล้วตั ถุกบั กระจกปิดสไลด์เลื่อนเข้ามาใกล้ๆ กัน
(ระวังอย่าให้เลนส์สมั ผัสกับกระจกปิดสไลด์)
5. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลากล้อง (ฝึกมองโดยลืมนัยน์ตาทัง้ สองข้าง) จากนัน้ หมุนปุม่ ปรับภาพ
หยาบเพื่อเลื่อนสไลด์กบั เลนส์ใกล้วตั ถุให้ห่างจากกันจนกระทังมองเห็
่
นภาพของวัตถุ
6. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาและหมุนปุม่ ปรับภาพละเอียด เพื่อปรับภาพทีป่ รากฏในกล้องให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
อาจต้องเลื่อนสไลด์ไปมาเล็กน้อยเพื่อให้วตั ถุหรือส่วนเฉพาะทีต่ อ้ งการดูอยูต่ รงกลาง
7. ถ้าต้องการขยายภาพให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ โดยหมุนจานหมุนทีม่ เี ลนส์ใกล้วตั ถุตดิ อยู่ ให้หมุนเปลีย่ น
เลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายจากต่าไปหาเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายสูงขึน้ คือ จาก 4x เป็น 10x
40x และ 100x ตามลาดับ (100x จะต้องใช้รว่ มกับหยดน้ามัน)
8. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่าสุดมาอยูต่ รงกลางแนว
ลากล้อง ใช้ผา้ นุ่มๆ เช็ดส่วนต่างๆ ของกล้อง ส่วนเลนส์กล้องต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์เ ท่านัน้

กาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = กาลังขยายของเลนส์ใกล้วตั ถุxกาลังขยายของเลนส์ใกล้ตา
ตัวอย่าง ใช้เลนส์ใกล้ตากาลังขยาย 15X และเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 10X ส่องดูสงิ่ มีชวี ติ ชนิดหนึ่ง
กาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = 10X x 15X = 150X หรือ 150 เท่า

ขนาดวัตถุจริ ง = ขนาดของภาพ/กาลังขยายทัง้ หมดของกล้อง
ตัวอย่าง ศึกษาเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์เดียวชนิดหนึ่ง เมือ่ ตรวจดูดว้ ย
กล้องจุลทรรศน์มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร โดยดูดว้ ย
เลนส์ใกล้ตากาลังขยาย 10X และเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย 10X ขนาด
จริงของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ เซลล์เดียวชนิดนี้มขี นาดกีไ่ มครอน
กาลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = 100 เท่า
ขนาดวัตถุจริง = 1.5 / 100 = 0.015 มิลลิเมตร
ขนาดวัตถุจริงในหน่วยไมครอน = 0.015 มิลลิเมตรx1,000 ไมครอน
= 15 ไมครอน
สิ่ งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิ ดนี้ มีขนาด 15 ไมครอน
*(1 มิ ลลิ เมตร = 1,000 ไมครอน)

การดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ เมือ่ ใช้งานเสร็จแล้วมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. เช็ดทาความสะอาดส่วนทีเ่ ป็ นโลหะด้วยผ้าแห้ง ส่วนบริเวณเลนส์
ให้ใช้กระดาษเช็ดเลนส์เท่านัน้
2. เลื่อนสไลด์ให้ตงั ้ ฉากกับกล้อง หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยาย
ต่าสุดมาอยูต่ รงกลางแท่นวางวัตถุ และหมุนเลนส์ใกล้วตั ถุให้ม ี
ความละเอียดต่าสุด
3. ปรับกระจกเงาให้ตงั ้ ฉากกับพืน้
4. เก็บใส่กล่องหรือใช้ผา้ คลุมกล้องไว้ทุกครัง้ หลังเลิกใช้งาน เพื่อ
ป้องกันฝุน่

สูตรสาคัญเกี่ยวกับ
กล้องจุลทรรศน์

ผมอยากทดลอง
ใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วครับ

1. วางตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา เช่น หยดน้ า หรือลาต้นพืชตัดตามขวางทีบ่ างมากวางบน
กึง่ กลางของสไลด์ทส่ี ะอาด
2. ใช้หลอดหยด หยดน้ าหนึ่งหรือสองหยดบนตัวอย่างทีจ่ ะศึกษา
3. นากระจกปิดสไลด์มาวางทีด่ า้ นใดด้านหนึ่งของสไลด์ แล้วค่อยวางกระจกปิดสไลด์ปิด
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ระวังอย่าให้มฟี องอากาศ
4. ถ้ามีน้ามากเกินพอหรือมีฟองอากาศอยูใ่ นกระจกปิดสไลด์ ให้ใช้กระดาษเยือ่ ซับทีด่ า้ นข้าง
ด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์ เพื่อซับน้าที่เป็ นส่วนเกินและไล่อากาศออก

แผ่นสไลด์

น้า
หยดน้า 1-2 หยด

ใบอ่อนบริเวณยอด
สาหร่ายหางกระรอก

กระจกปิ ดสไลด์

ทีม่ า http://www.xn--m3cd7afqio6dbp6y.net/worksheetm-1/

ได้คะแนน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนได้ศกึ ษาสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กบางชนิดในน้ าจากแหล่งต่างๆ ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
2. เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาได้อย่างถูกวิธ ี

วัสดุอปุ กรณ์
1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ จานวน 2 ชุด
3. หลอดหยด
4. จานเพาะเชือ้
5. กระดาษเยือ่
6. น้าจากแหล่งต่างๆ เช่น บึง บ่อ สระน้าในโรงเรียน อ่างเลีย้ งปลา

วิ ธีการทดลอง
1. ยกกล้องจุลทรรศน์โดยใช้มอื ข้างหนึ่งจับทีแ่ ขนกล้อง อีกข้างรองทีฐ่ านกล้องในสภาพที่
ลากล้องตัง้ ตรงเสมอมาวางไว้บนโต๊ะราบ
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายต่าสุดให้อยูต่ รงกลางแนวลากล้อง
3. ใช้หลอดหยดดูดน้ าตัวอย่างทีน่ กั เรียนสนใจหยดลงบนกึง่ กลางของสไลด์ทส่ี ะอาด
นากระจกปิดสไลด์มาวางทีด่ า้ นใดด้านหนึ่งของสไลด์ แล้วค่อยๆ วางกระจกปิดสไลด์ปิด
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ระวังอย่าให้มฟี องอากาศ
4. ใช้กระดาษเยือ่ ซับทีด่ า้ นข้างด้านหนึ่งด้านใดของกระจกปิดสไลด์ เพื่อซับน้ าทีเ่ กิน และไล่
อากาศออก
5. นาสไลด์ทไ่ี ด้ไปวางบนแท่นวางสไลด์ โดยวางให้วตั ถุอยูต่ รงกึง่ กลางบริเวณทีแ่ สงผ่าน
6. ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อให้เลนส์ใกล้วตั ถุกบั กระจกปิดสไลด์เลื่อนเข้ามาใกล้ๆ
กัน (ระวังอย่าให้เลนส์สมั ผัสกับกระจกปิดสไลด์)

7. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลากล้อง (ฝึกมองโดยลืมนัยน์ตาทัง้ สองข้าง) จากนัน้ หมุนปุม่ ปรับ
ภาพหยาบเพื่อเลื่อนสไลด์กบั เลนส์ใกล้วตั ถุให้ห่างจากกันจนกระทังมองเห็
่
นภาพของวัตถุ
8. เมือ่ ต้องการขยายภาพให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ให้หมุนจานหมุนทีม่ เี ลนส์ใกล้วตั ถุตดิ อยู่ ให้หมุน
เปลีย่ นเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายจากต่าไปหาเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายสูงขึน้ (ในกิจกรรม
นี้ให้ใช้สงู สุดเพียงแค่กาลังขยาย 40X เท่านัน้ )
10. บันทึกภาพทีป่ รากฏจากกล้องจุลทรรศน์ (ถ่ายภาพหรือวาดภาพพร้อมระบุกาลังขยาย)
11. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่ าสุดมาอยู่ตรงกลาง
แนวลากล้อง ใช้ผา้ นุ่มๆ เช็ดส่วนต่างๆ ของกล้อง ส่วนเลนส์กล้องต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์
เท่านัน้

แหล่งน้าตัวอย่าง
1.

2.

กาลังขยาย

ภาพวาด/ภาพถ่าย

อภิ ปรายผลการทดลอง

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
สรุปผลการทดลอง

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

คาถามหลังการทดลอง

ได้คะแนน

1. ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ มีลกั ษณะที่แตกต่ างจากภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
อย่างไร
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. หากนักเรียนต้องการมองเห็นภาพที่ศึกษาภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ มีขนาดใหญ่ขึ้น
นักเรียนจะมีวิธีการทาอย่างไร
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. หากนักเรียนต้องการเห็นภาพที่ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชดั เจนขึ้น นักเรียนจะมี
วิ ธีการทาอย่างไร
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ชุดกิ จกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเลือกข้อทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครือ่ งหมาย (X) ลงในกระดาษคาตอบ
1. ใครคือผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเป็นคนแรก
ก. เลเวน ฮุกค์
ข. ชวันน์และชไลเดน
ค. เอิร์น รุสกา
ง. เอ็ม วอน เอนเดนนี
2. หากนักเรียนต้องการศึกษาลักษณะการแตกแขนงของเส้นใบของพืช นักเรียนจะเลือกศึกษาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
3. เมื่อนักเรียนต้องการปรับภาพให้ชัดเจนขึ้น นักเรียนจะทาอย่างไร
ก. เปลี่ยนกาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุให้สูงขึ้น
ข. ปรับความเข้มของแสงให้สูงขึ้น
ค. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบอีกครั้ง
ง. หมุนปุ่มปรับภาพละเอียด

4. เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยายใดที่นักเรียนต้องเริ่มใช้เป็นอันดับแรก
ก. เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยาย 4X
ข. เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยาย 10X
ค. เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยาย 40X
ง. เลนส์ใกล้วัตถุกาลังขยาย 100X
5. ภาพที่เกิดจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. ภาพเสมือนหัวกลับ
ข. ภาพเสมือนหัวตั้ง
ค. ภาพจริง 2 มิติ
ง. ภาพจริง 3 มิติ

6. ภาพถ่ายด้านล่างเกิดจากการศึกษาด้วยกลองจุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
7. ภาพถ่ายด้านล่างเกิดจากการศึกษาด้วยกลองจุลทรรศน์ใด
ก. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
ข. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
ค. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ง. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
8. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีข้อได้เปรียบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงอย่างไร
ก. ศึกษาเซลล์ขณะที่มีชีวิต
ข. มองเห็นวัตถุตัวอย่างเป็นภาพสี
ค. มีกาลังขยายน้อยกว่า
ง. มีกาลังขยายมากกว่า
9. กล้องจุลทรรศน์มีกาลังขยายของเลนส์ใกล้ตาเท่ากับ 10 เท่า และกาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเท่ากับ 100
เท่า ดังนั้นกล้องจะมีกาลังขยายเท่าใด
ก. 10 เท่า
ข. 100 เท่า
ค. 1,000 เท่า
ง. 10,000 เท่า
10. เมื่อศึกษาแผ่นสไลด์ที่ติดตัวอักษร โดยกล้องใช้แสงแบบธรรมดา ถ้าต้องการให้ภาพที่เห็นผ่านเลนส์ใกล้ตา
เป็นภาพอักษร “ภ” ตัวอักษรที่ติดอยู่บนสไลด์ต้องอยู่ในลักษณะใด

A
ก. ภาพ A
ข. ภาพ B
ค. ภาพ C
ง. ภาพ D

B

C

D

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

เกณฑ์การประเมิน
ตอบถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถกู ต้อง ข้อละ 0 คะแนน

ได้คะแนน 8 คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน ได้คะแนนตา่ กว่า 8 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน

คะแนนกลุ่มของเราได้.......คะแนน
ถือว่า................

กิจกรรมที่ 1 ประเภทของกล้องจุลทรรศน์

ได้...............คะแนน

กิจกรรมที่ 2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

ได้...............คะแนน

กิจกรรมที่ 3 การใช้กล้องจุลทรรศน์

ได้...............คะแนน

คาภามหลังกิจกรรมที่ 3

ได้...............คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่ม ได้...............คะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ได้...............คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

ได้...............คะแนน
คะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน

ได้...............คะแนน

คะแนนก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียน

ได้...............คะแนน

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากัน
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1. ให้นักเรียนระบุใต้ภาพว่าเกิดจากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ประเภทใด

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบธรรมดา

กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องผ่าน

กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องผ่าน

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบธรรมดา

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง
แบบธรรมดา

กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องกราด

เกณฑ์การประเมิ น

ตอบถูก 7-9 ข้อ ได้ 3 คะแนน มีระดับคุณภาพ ดี
ตอบถูก 4-6 ข้อ ได้ 2 คะแนน มีระดับคุณภาพ พอใช้
ตอบถูก 0-3 ข้อ ได้ 1 คะแนน มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

1. ให้นักเรียนเติ มชื่อส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา

เลนส์ใกล้ตา
ลากล้อง

จานหมุนเลนส์

แขนกล้อง

เลนใกล้วตั ถุ 10X
เลนใกล้วตั ถุ 40X
เลนใกล้วตั ถุ 100X

แท่นวางสไลด์

ทีห่ นีบสไลด์

ปุม่ ปรับภาพหยาบ

คอนเดนเซอร์

ปุม่ ปรับภาพละเอียด

หลอดไฟ
ฐานกล้อง

2. ให้นักเรียนเติ มชื่อส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริ โอ

1. เลนส์ใกล้ตา

4. ปุม่ ปรับโฟกัส
2. เลนส์ใกล้วตั ถุ
5. ชุดไฟส่องบน
3. แผ่นรองรับวัตถุ

6. ปุม่ ปรับความเข้มแสง

เกณฑ์การประเมิ น

ตอบถูก 17-20 ข้อ
ตอบถูก 10-16 ข้อ
ตอบถูก 1-9 ข้อ

ได้ 3 คะแนน มีระดับคุณภาพ ดี
ได้ 2 คะแนน มีระดับคุณภาพ พอใช้
ได้ 1 คะแนน มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนได้ศกึ ษาสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กบางชนิดในน้ าจากแหล่งต่างๆ ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
2. เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาได้อย่างถูกวิธ ี

วัสดุอปุ กรณ์
1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ จานวน 2 ชุด
3. หลอดหยด
4. จานเพาะเชือ้
5. กระดาษเยือ่
6. น้าจากแหล่งต่างๆ เช่น บึง บ่อ สระน้าในโรงเรียน อ่างเลีย้ งปลา

วิ ธีการทดลอง
1. ยกกล้องจุลทรรศน์โดยใช้มอื ข้างหนึ่งจับทีแ่ ขนกล้อง อีกข้างรองทีฐ่ านกล้องในสภาพที่
ลากล้องตัง้ ตรงเสมอมาวางไว้บนโต๊ะราบ
2. หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายต่าสุดให้อยูต่ รงกลางแนวลากล้อง
3. ใช้หลอดหยดดูดน้ าตัวอย่างทีน่ กั เรียนสนใจหยดลงบนกึง่ กลางของสไลด์ทส่ี ะอาด
นากระจกปิดสไลด์มาวางทีด่ า้ นใดด้านหนึ่งของสไลด์ แล้วค่อยๆ วางกระจกปิดสไลด์ปิด
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ระวังอย่าให้มฟี องอากาศ
4. ใช้กระดาษเยือ่ ซับทีด่ า้ นข้างด้านหนึ่งด้านใดของกระจกปิดสไลด์ เพื่อซับน้ าทีเ่ กิน และไล่
อากาศออก
5. นาสไลด์ทไ่ี ด้ไปวางบนแท่นวางสไลด์ โดยวางให้วตั ถุอยูต่ รงกึง่ กลางบริเวณทีแ่ สงผ่าน
6. ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อให้เลนส์ใกล้วตั ถุกบั กระจกปิดสไลด์เลื่อนเข้ามาใกล้ๆ
กัน (ระวังอย่าให้เลนส์สมั ผัสกับกระจกปิดสไลด์)

7. มองผ่านเลนส์ใกล้ตาลงตามลากล้อง (ฝึกมองโดยลืมนัยน์ตาทัง้ สองข้าง) จากนัน้ หมุนปุม่ ปรับ
ภาพหยาบเพื่อเลื่อนสไลด์กบั เลนส์ใกล้วตั ถุให้ห่างจากกันจนกระทังมองเห็
่
นภาพของวัตถุ
8. เมือ่ ต้องการขยายภาพให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ให้หมุนจานหมุนทีม่ เี ลนส์ใกล้วตั ถุตดิ อยู่ ให้หมุน
เปลีย่ นเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายจากต่าไปหาเลนส์ใกล้วตั ถุทม่ี กี าลังขยายสูงขึน้ (ในกิจกรรม
นี้ให้ใช้สงู สุดเพียงแค่กาลังขยาย 40X เท่านัน้ )
10. บันทึกภาพทีป่ รากฏจากกล้องจุลทรรศน์ (ถ่ายภาพหรือวาดภาพพร้อมระบุกาลังขยาย)
11. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนเลนส์ใกล้วตั ถุกาลังขยายต่ าสุดมาอยู่ตรงกลาง
แนวลากล้อง ใช้ผา้ นุ่มๆ เช็ดส่วนต่างๆ ของกล้อง ส่วนเลนส์กล้องต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์
เท่านัน้

ตารางบันทึกผลการทดลอง
แหล่งน้าตัวอย่าง

กาลังขยาย

ภาพวาด/ภาพถ่าย

1.
ขึ้นอยู่กบั ภาพที่ ปรากฏเห็นภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ที่นักเรียนศึกษา

2.
ขึ้นอยู่กบั ภาพที่ ปรากฏเห็นภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ที่นักเรียนศึกษา

อภิ ปรายผลการทดลอง
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของครูผต้ ู รวจ

.
.

สรุปผลการทดลอง
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของครูผต้ ู รวจ

.
.

เกณฑ์การประเมิ น
3 คะแนน เขียนข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาถูกต้อง/ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง
2 คะแนน เขียนข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาถูกต้องบางส่วน/ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ แต่ยงั สอบถามครู
เกีย่ วกับการใช้ 1-2 คาถาม
1 คะแนน เขียนข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาถูกต้องเพียงเล็กน้อย/ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ แต่ยงั สอบถาม
ครูในระหว่างการใช้กล้องจุลทรรศน์

คาถามหลังการทดลอง
1. ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ มีลกั ษณะที่แตกต่ างจากภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
อย่างไร
สามารถมองเห็นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า
.
2. หากนักเรียนต้องการมองเห็นภาพที่ศึกษาภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ มีขนาดใหญ่ขึ้น
นักเรียนจะมีวิธีการทาอย่างไร
สามารถทาได้โดยใช้จานหมุนเพื่อเปลี่ยนกาลังขยายของเลนส์ใกล้วตั ถุให้มีกาลังขยาย
สูงขึ้น
.
3. หากนักเรียนต้องการเห็นภาพที่ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชดั เจนขึ้น นักเรียนจะมี
วิ ธีการทาอย่างไร
สามารถทาได้โดยหมุนปุ่ มปรับภาพละเอียดเท่ านัน้
.
.
เกณฑ์การประเมิ น
ตอบถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ตอบไม่ถูกต้อง ข้อละ 0 คะแนน

1. ก
2. ข
3. ง
4. ก
5. ค
6. ง
7. ก
8. ง
9. ค
10. ค

พฤติกรรม

กลุ่มที่

การวางแผน
ร่วมกัน

การแบ่งงาน
รับผิดชอบ

การทางาน
ร่วมกับหมู่
คณะ

การแสดง
ความคิดเห็น
ร่วมกัน

1

1

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

สรุปผลการประเมิน
คะแนน
เฉลีย่

1
2
3
4
5
6
7
8
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
เกณฑ์การประเมิ น
1 หมายถึง มีผลการปฏิบตั นิ ้อย
2 หมายถึง มีผลการปฏิบตั ปิ านกลาง
3 หมายถึง มีผลการปฏิบตั มิ าก
ผลการประเมิ น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 2 ขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

