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ก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 

รหัสวิชา ว30163 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขา
ชีววิทยา ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าท่ี วิธีการใช้งานและการดูแลเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อใช้
เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านชีววิทยา ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุด
กิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ท้ังความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 
บารเมษฐ์ สิมพร 
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ข ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าชี้แจงประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน 1 
บทบาทนักเรียน 3 
บัตรเน้ือหาที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 4 
บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 14 
แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจลุทรรศน์ 15 
บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ 17 
แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องการใช้กล้องจลุทรรศน์ 19 
บัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง วิธีวัดขนาดของวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ 20 
แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง วิธีวัดขนาดของวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ 22 
แบบทดสอบหลังเรียน 24 
บรรณานุกรม 27 
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1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 
ให้นักเรียนปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาผลการเรียนรู้ สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นี้จะเสนอเนื้อหาเป็นหัวข้อ ขอให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจ  
4. การเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติ ส่วนประกอบ และการวัดขนาดของ

กล้องจุลทรรศน์ รายวิชาพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต รหัสวิชา ว30163 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ชุดท่ี 1 เรื่อง 
กล้องจุลทรรศน์ ใช้เวลา 110 นาที ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์  
2. กิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
3. กิจกรรมท่ี 1.3 เรื่อง วิธีวัดขนาดของวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์  
2. นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 4 คน คละ หญิง – ชาย และให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  

คนท่ี 1 หัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าท่ีประสานงาน  
คนท่ี 2 ท าหน้าท่ีเป็นผู้บันทึกผลการทดลอง  
คนท่ี 3 ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และต้ังประเด็นคาถามสู่การอภิปราย  
คนท่ี 4 ท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการวัสดุอุปกรณ์ ยืม – คืน จัดเก็บให้เรียบร้อย  

3. หลังจากท่ีนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมารับเอกสารจาก
ครู ดังนี้ 3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ ส าหรับนักเรียน
คนละ 1 ฉบับ ซึ่งภายในประกอบด้วย 

1) ค าช้ีแจงสาหรับนักเรียน  จ านวน 1 ฉบับ  
2) บัตรเนื้อหา    จ านวน 1 ฉบับ  
3) บัตรกิจกรรม    จ านวน 3 ฉบับ  
4) แบบบันทึกบัตรกิจกรรม  จ านวน 3 ฉบับ  

3.2 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์  
3.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

4. การประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนจะประเมินจากแบบทดสอบ ตรวจผลงาน กระบวนการ
กลุ่ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5. นักเรียนควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หากมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน 
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2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

สาระส าคัญ 
กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาชีววิทยา เพราะใช้ขยายส่ิงท่ีเล็ก ๆ ให้สามารถ

สังเกตอย่างชัดเจน จ าแนกเป็น 2 แบบคือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 
เลนส์ใกล้ตา แหล่งก าเนิดแสง ไดอะแฟรมปรับความเข้มแสง ปุ่มปรับภาพหยาบและปุ่มปรับภาพ
ละเอียด กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมี 2 แบบคือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กับกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
 

มาตรฐาน ว 1.1: เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

สาระที่ 8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1: ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น 

ตัวชี้วัด 
ว 1.8 ม. 4-6/10: ตระหนักถึงความส าคัญในการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น าเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง 
ว 1.8 ม. 4-6/11: บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐาน

อ้างอิง หรือค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อหาหลักฐานอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับว่า ความรู้เดิมอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แย้งจากเดิม ซึ่งท้าทายให้มีการ
ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง อันจะน ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. อธิบายประวัติของกล้องจุลทรรศน์ได้ 
2. อธิบายหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาทางชีววิทยาได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. สืบค้นเกี่ยวกับประวัติของกล้องจุลทรรศน์ หลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แต่

ละประเภท และประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาทางชีววิทยาได้ 
2. สามารถน าความรู้เรื่องกล้องจุลทรรศน์ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาชีววิทยาได้ 
3. สามารถจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล 
4. มีทักษะในการน าเสนอความคิดเห็นของตนเอง 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ (A) 
สนใจใฝ่รู้ ความรอบคอบ การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ความมี
เหตุผล มีความรับผิดชอบในการท างานและให้ความร่วมมือกับกลุ่ม 
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3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 
 
 

1. นักเรียนภายในกลุ่มแบ่งหน้าท่ีตามค าช้ีแจงให้ชัดเจน  

2. นักเรียนควรร่วมมือกันศึกษาค าช้ีแจงส าหรับนักเรียนให้
เข้าใจ 

1. ร่วมอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนและครู  

2. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม  

3. สืบค้นข้อมูลจากบัตรเนื้อหา และอินเตอร์เน็ต  

4. ตอบค าถามลงในแบบบันทึกกิจกรรม  

5. แต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

6. ร่วมอภิปราย และสรุปสาระส าคัญ  

7. ท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดท่ี 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 

1. นักเรียนบันทึกสาระส าคัญจากการเรียนรู้ท่ีได้ลงในสมุด 
บันทึกการเรียน  

2. ประธานกลุ่มประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง และเพื่อน  

3. นักเรียนรวบรวมแบบบันทึกบัตรกิจกรรม แบบประเมินผล 
ส่งครูผู้สอน  

4. รวมท้ังรวบรวมวัสดุอุปกรณ์จัดเก็บให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ทุกครั้ง 

หลังเรียน 
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4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 
                ความหมายของกล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการศึกษาชีววิทยาและช่วยให้
เรามองเห็นในส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็ก  กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) คือ เครื่องมือขยายขอบเขตของ
ประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นส่ิงท่ีไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น 
 การประดิษฐ์คิดค้นและการพัฒนากลองจุลทรรศน์ 
 1. ตระกูลแจนเซน ประดิษฐ์กลองจุลทรรศน์โดยเอาแว่นขยายมาประกอบกัน 2 อัน 
 2. ลีเวนฮุก ไดดัดแปลงแกไขแว่นขยายให้เป็นกลองจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เด่ียว สองดูพบ
จุลินทรีย์มากมายจากหยดน้ าท่ีมาจากสระน้ า 
 3. โรเบิร์ต ฮุก ไดประดิษฐ์กลองชนิดเลนส์ประกอบข้ึนโดยน าเอาเลนส์เด่ียว 2 อันมาวางเรียง
ต่อกันในกระบอกโลหะท่ีไมมีแสงรบกวน สองดูช้ินไม้คอร์กท่ีเฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ และพบวาไม้คอร์
กประกอบด้วยชอ่งเล็ก ๆ มากมายเรียงติดกันเรียกแต่ละช่องว่า “เซลล์” 
 4. ต่อมาไดมีการดัดแปลงและพัฒนากลองจุลทรรศน์ของโรเบิร์ต ฮุกให้มีประสิทธิภาพดีและ
ก าลังขยายสูง 

ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ 
1. ช่วยในการมองเห็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กกว่าตาเราจะมองเห็น 
2. ช่วยในการศึกษาหาข้อมูลหลักฐานทางชีววิทยา 

 หลักการการท างานของกล้องจุลทรรศน์ 
                กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการมองวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องช่วยตาใน
การศึกษาลักษณะโครงสร้างของเซลล์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งกล้องจุลทรรศน์มีความสามารถขยาย 
(magnification) ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจกแจงรายละเอียด (Resolution / 
Resolving power) หมายถึง ความสามารถของกล้องจุลทรรศน์ในการแยกจุดสองจุด ซึ่งอยู่ใกล้กัน
ท่ีสุดให้มองเห็น แยกเป็นสองจุดได้ (Two points of discrimination) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 

1. ความยาวคล่ืนแสงท่ีส่องผ่านเลนส์ ซึ่งถ้าแสงมีความยาวคล่ืนท่ีส้ัน จะช่วยเพิ่ม resolving 
power  

2. ความสามารถในการรวมแสงของเลนส์วัตถุ (numerical aperture of objective lens / 
NA) โดยท่ีค่า NA ยิ่งมากภาพท่ีได้ก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นตาม 

ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ ในปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดาและ

แบบสเตอ-ริโอ      
2. กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

ผ่านและแบบส่องกราด 
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

                เป็นกล้องท่ีได้รับการพัฒนาจากในอดีตอย่างมาก และใช้แสงท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบัน ท่ีมี
ก าลังขยายถึง 2,000 เท่าและเป็นกล้องท่ีราคาถูกสามารถใช้ในงานท่ีละเอียดพอประมาณ แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทดังนี้  
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5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงแบบธรรมดา ประกอบด้วยเลนส์ 2 ชนิด คือ เลนส์ใกล้วัตถุและ
เลนส์ใกล้ตา โดยใช้แสงผ่านวัตถุแล้วขึ้นมาท่ีเลนส์จนเห็นภาพที่บนวัตถุอย่างชัดเจน 

 

  
 

ภาพที่ 1.1 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/biologyteachersite/classroom-

news/microscopepartsandfunctions 
 

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 
     1. ล ากล้อง (Body tube) เป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงอยู่ระหว่างเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุ มีหน้า
ป้องกันไม่ให้แสงจากภายนอกรบกวน 
     2. แขน (Arm) คือส่วนท่ีท าหน้าท่ียึดระหว่างส่วนล ากล้องกับฐาน เป็นต าแหน่งท่ีจับเวลายกกล้อง 
     3. แท่นวางวัตถุ (Specimens stage) เป็นแท่นใช้วางแผ่นสไลด์ท่ีต้องการศึกษา 
     4. ท่ีหนีบสไลด์ (Stage clip) ใช้หนีบสไลด์ให้ติดอยู่กับแท่นวางวัตถุ ในกล้องรุ่นใหม่จะมี 
Mechanical stage แทนเพื่อควบคุมการเล่ือนสไลด์ให้สะดวกขึ้น 
     5. ฐาน (Base) เป็นส่วนท่ีใช้ในการตั้งกล้อง ท าหน้าท่ีรับน้ าหนักตัวกล้องท้ังหมด 
     6. กระจกเงา (Mirror) ท าหน้าท่ีสะท้อนแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟภายในห้องให้
ส่องผ่านวัตถุโดยท่ัวไปกระจกเงามี 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นกระจกเงาเว้า อีกด้านเป็นกระจกเงาระนาบ 
ส าหรับกล้องรุ่นใหม่จะใช้หลอดไฟเป็นแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งสะดวกและชัดเจนกว่า 
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6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

     7. เลนส์รวมแสง (condenser) ท าหน้าท่ีรวมแสงให้เข้มขึ้นเพื่อส่งไปยังวัตถุท่ีต้องการศึกษา 
     8. ไดอะแฟรม (diaphragm) อยู่ใต้เลนส์รวมแสงท าหน้าท่ีปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนส์ใน
ปริมาณท่ีต้องการ 
     9.ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment) ท าหน้าท่ีปรับภาพโดยเปล่ียนระยะโฟกัสของเลนส์
ใกล้วัตถุ (เล่ือนล ากล้องหรือแท่นวางวัตถุขึ้นลง) เพื่อท าให้เห็นภาพชัดเจน  
    10. ปุ่มปรับภาพละเอยีด (Fine adjustment) ท าหน้าท่ีปรับภาพ ท าให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 
     11. เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) จะติดอยู่กับจานหมุน (Revolving nose piece) ซึ่งจาน
หมุนนี้ท าหน้าท่ีในการเปล่ียนก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ ตามปกติเลนส์ใกล้วัตถุมีก าลังขยาย 3-4 
ระดับ คือ 4x 10x 40x 100x ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับ 
     12. เลนส์ใกล้ตา (Eye piece) เป็นเลนส์ท่ีอยู่บนสุดของล ากล้อง โดยท่ังไปมีก าลังขยาย 10x หรือ 
15x ท า หน้าท่ีขยายภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้เกิดภาพท่ีตาผู้ศึกษาสามารถ
มองเห็นได้ โดยภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับ 
 
การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
  1. การจับกล้อง ใช้มือหนึ่งจับท่ีแขนของกล้อง และใช้อีกมือหนึ่งรองรับท่ีฐาน 
  2. ต้ังล ากล้องให้ตรงเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบต่างๆเล่ือนหลุดจากต าแหน่ง 
  3. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุให้เป็นเลนส์ท่ีมีก าลังขยายต่ าสุดให้อยู่ในต าแหน่งแนวของล ากล้อง 
  4. ปรับกระจกเงา หรือเปิดไฟเพื่อให้แสงเข้าล ากล้องได้เต็มท่ี 
  5. น าแผ่นสไลด์ท่ีจะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุ ให้วัตถุอยู่บริเวณกึ่งกลางบริเวณท่ีแสงผ่าน 
  6. มองด้านข้างตามแนวระดับแท่นวางวัตถุ ค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้เลนส์ใกล้วัตถุ
เล่ือนลงมาอยู่ใกล้ๆ กระจกปิดสไลด์ (แต่ต้องระวงัไม่ให้เลนส์กับสไลด์สัมผัสกัน เพราะจะท าให้ท้ังคู่
แตกหักหรือเสียหายได้) 
  7. มอง ท่ีเลนส์ใกล้ตาค่อยๆปรับปุ่มปรับภาพหยาบให้กล้องเล่ือนขึ้นช้าๆ เพื่อหาระยะภาพ 
เมื่อได้ภาพแล้วให้หยุดหมุน ตรวจดูแสงว่ามากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ ให้ปรับไดอะแฟรมเพื่อให้ได้
แสงท่ีพอเหมาะ 
  8. มอง ท่ีเลนส์ใกล้ตาหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าวัตถุท่ีศึกษา
ไม่อยู่ตรงกลางให้เล่ือนแผ่นสไลด์เล็กน้อยจนเห็นวัตถุอยู่ ตรงกลางพอดี 
  9. ถ้าต้องการให้ภาพขยายใหญ่ขึ้นก็หมุนเลนส์อันท่ีก าลังขยายสูงขึ้นเข้าสู่แนวล ากล้อง แล้ว
ปรับความคมชัดด้วยปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้น 
  10. บันทึกก าลังขยายโดยหาได้จากผลคูณดังท่ีกล่าวไว้แล้ว 
  11. หลัง จากใช้กล้องจุลทรรศน์แล้ว ให้ปรับกระจกเงาให้อยู่ในแนวดิ่ง ต้ังฉากกับตัวกล้อง 
เล่ือนท่ีหนีบสไลด์ให้ต้ังฉากกับท่ีวางวัตถุ หมุนเลนส์ใกล้วัตถุให้เป็นอันท่ีมีก าลังขยายต่ าสุดอยู่ใน
ต าแหน่งของล ากล้อง และเล่ือนล ากล้องให้อยู่ในต าแหน่งต่ าสุด เช็ดท าความสะอาดส่วนท่ีเป็นโลหะ
ด้วยผ้านุ่มๆและสะอาด แล้วจึงน ากล้องเข้าเก็บในต าแหน่งท่ีเก็บกล้อง ก าลังขยายเราสามารถค านวณ
ก าลังขยายของกล้องได้โดย ก าลังขยายของเลนส์ใกล้ตา x ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ  
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7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

 (2) กล้องที่ใช้แสงแบบสเตอริโอ เป็นกล้องท่ีประกอบด้วยเลนส์ท่ีท าให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ 
ใช้ศึกษาวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่แต่ตาเปล่าไม่สามารถแยกรายละเอียดได้จึงต้องใช้ กล้องชนิดนี้ช่วยขยาย 
กล้องชนิดนี้มีข้อแตกต่างจากกล้องท่ัวๆ ไป คือ 

1. ภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนมีความชัดลึกและเป็นภาพสามมิติ  
2. เลนส์ใกล้วัตถุมีก าลังขยายต่ า คือ น้อยกว่า 1 เท่า  
3. ใช้ศึกษาได้ท้ังวัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง  
4. ระยะห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุกับวัตถุท่ีศึกษาอยู่ในช่วง 63-225 มิลลิเมตร 

 

 
ภาพที่ 1.2 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 

ท่ีมา : http://xn--12cm6b0ch5atdb3e0g2a6f.blogspot.com/2014/04/stereo- 
microscopes.html  

 
วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 

  1. ต้ังระยะห่างของเลนส์ใกล้ตาให้พอเหมาะกับนัยน์ตาของผู้ใช้กล้องท้ังสองข้าง จะท าให้
จอภาพที่เห็นอยู่ในวงเดียวกัน 
  2. ปรับ โฟกัสเลนส์ใกล้ตาทีละข้างจนชัดเจน ถ้าหากต้องการศึกษาจุดใดจุดหนึ่งของตัวอย่าง
ให้ปรับโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุ ท่ีมีก าลังขยายสูงก่อน เพราะจะท าให้เห็นภาพวัตถุได้ชัดเจนท้ัง
ก าลังขยายสูงและก าลังขยายต่ า 
  การบ ารุงรักษากล้อง 
  1. ควรดูแลรักษากล้องให้สะอาดอยู่เสมอ และเมื่อไม่ได้ใช้กล้องควรใช้ถุงคลุมกล้องไว้ เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองและส่ิงสกปรกเข้าไปสัมผัสกับเลนส์ของกล้อง 
  2. ในการท าความสะอาดหรือการประกอบกล้อง ควรท าด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ช้ินส่วน
ถูกกระแทกหรือหลุด  ตกหล่น กรณีท่ีกล้องหรือส่วนประกอบใดๆของกล้องตกหรือกระแทก จะมีผล
ท าให้เมื่อประกอบกล้องแล้วภาพท่ีเห็นไม่คมชัด เป็นเพราะระบบภายใน (ปริซึม) อาจเกิดการ
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8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

คลาดเคล่ือนได้ ซึ่งกรณีนี้ ควรส่งให้กับบริษัทซ่อม เพราะการตั้งศูนย์ของปริซึมและระบบเลนส์ภายใน
นั้นต้องใช้เครื่องมือท่ีซับ ซ้อนและความช านาญของช่าง 
  3. ห้ามใช้มือหรือส่วนใดๆของร่างกาย สัมผัสถูกส่วนท่ีเป็นเลนส์ และหลีกเล่ียงการน าเลนส์
ออกจากตัวกล้อง 
  4. ในกรณีท่ีถอดเลนส์ออกจากตัวกล้อง ควรใช้ฝาครอบด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น
ละอองเข้าไปข้างใน ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ชัดของการมองภาพ 
  5. ส าหรับเลนส์ใกล้วัตถุ 100x ท่ีใช้กับ Oil immersion หลังจากใช้แล้ว ควรท าความสะอาด
ทุกครั้ง โดยการเช็ดด้วยกระดาษเช็ดเลนส์ cotton bud หรือผ้าขาวบางท่ีสะอาด และนุ่ม ชุบด้วย
น้ ายาไซลีน หรือส่วนผสมของแอลกอฮอล์และอีเทอร์ ในอัตราส่วน 40:60 ตามล าดับ 
  6. ควรหมุนปรับปุ่มปรับความฝืดเบาให้พอดี ไม่หลวมเกินไป ซึ่งจะท าให้แท่นวางสไลด์เล่ือน
หมุดลงมาได้ง่าย หรือฝืดจนเกินไปท าให้การท างานช้าลง 
  7. ปุ่มปรับ ภาพหยาบนั้น ควรหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ จนกว่าจะได้ภาพ 
ห้ามปรับปุ่มปรับภาพท้ังซ้ายและขวาของตัวกล้องในลักษณะสวนทางกัน เพราะนอกจากจะไม่ได้ภาพ
ตามต้องการแล้ว ยังจะท าให้เกิดการขัดข้องของฟันเฟือง 
  8. ในกรณีต้องการใช้แสงมากๆควรใช้การปรับไดอะแฟรม แทนการปรับเร่งไฟไปต าแหน่งท่ี
ก าลังแสงสว่างสุด (กรณีหลอดไฟ) จะท าให้หลอดไฟมีอายุยาวขึ้น 
  9. ก่อนปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งควรหรี่ไฟก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน และเมื่อเลิกใช้ก็ควรปิดสวิตช์
ทุกครั้ง 
  10. การเสียบปล๊ักไฟของตัวกล้องไม่ควรใช้รวมกนักับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เพราะจะท าให้
หลอดไฟขาดง่าย 
  11. หลังจากเช็ดส่วนใดๆของกล้องก็ตาม ถ้าไม่แน่ใจว่าแห้งหรือปราศจากความช้ืนแล้ว ควร
เป่าลมให้แห้ง โดยใช้    พัดลม หรือ ลูกยางเป่าลม (ห้ามเป่าด้วยปากเพราะจะมีความช้ืน) 
  12. เมื่อแน่ใจว่าแห้งและสะอาดแล้ว จึงคลุมด้วยถุงพลาสติก 
  13. เก็บกล้องไว้ในท่ีท่ีค่อนข้างแห้งและไม่มีความช้ืน 

การท าความสะอาดเลนส์ 
  1. เป่า หรือปัดเศษผงหรือวัสดุอื่นๆท่ีอาจจะก่อให้เกิดรอยขูดขีดบนพื้นผิวเลนส์ โดยใช้ลูกยาง
บีบ หรือปัดด้วยแปรงขนอ่อนๆ แต่ถ้ายังไม่สามารถเอาออกได้ให้ใช้ผ้าขาวบางท่ีสะอาดและนุ่มชุบด้วย
น้ าเช็ด เบาๆ  
  2. เตรียมน้ ายาเช็ดเลนส์ (อีเทอร์:แอลกอฮอล์ = 60:40)  
  3. ท าความสะอาดท้ังเลนส์ใกล้ตา และเลนส์ใกล้วัตถุ ใช้ cotton bud หรือ กระดาษเช็ด
เลนส์พันรอบปลายคีบ แล้วชุบด้วยน้ ายาเช็ดเลนส์เพียงเล็กน้อย แล้วจึงเริ่มเช็ดเลนส์จากจุดศูนย์กลาง
ของเลนส์แล้วหมุนท ารัศมีกว้างขึ้น เรื่อยๆไปสู่ขอบเลนส์อย่างช้าๆ  
  4. ในการใช้น้ ายาเช็ดเลนส์ต้องระวังด้วยว่าน้ ายานั้นสามารถละลายสีของกล้องและละลาย
กาวของเลนส์ได้  
  5. ใน การผสมน้ ายาเช็ดเลนส์อาจเปล่ียนแปลงได้ตามอุณหภูมิและความช้ืน หากอีเทอร์มาก
เกินไปอาจท าให้มีรอยการเช็ดอยู่บนเลนส์ได้ แต่ถ้าแอลกอฮอล์มากเกินไปจะมีรอยเป็นคราบอยู่บน
เลนส์เช่นกัน 
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2. กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน 
        เป็นกล้องท่ีใช้อิเล็กตรอนความถ่ีสูงให้การท างานแทนแสง สามารถขยายได้ถึง 500,000 เท่า 
จนเห็นโมเลกุลท่ีอยู่ในโครงสร้างต่างๆ ได้เลย แต่ด้วยความสามารถขยายท่ีสูงราคาจึงสูงตาม  
  1. กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope) เรียกย่อว่า 
TEM โดย (Ernst Ruska) สร้างได้เป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2475 ใช้ ในการศึกษาโครงสร้างภายใน
เซลล์ โดยล าแสงอิเล็กตรอนจะส่องผ่านเซลล์หรือ ตัวอย่างท่ีศึกษา ซึ่งต้องมีการเตรียมแบบพิเศษและ
บางเป็นพิเศษด้วย  

 
 

ภาพที่ 1.3 กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน  
ท่ีมา :http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e03/03e.htm 

 
ภาพที่ 1.4 ภาพที่ได้จากกล้องส่องผ่าน 

ที่มา : http://www2.le.ac.uk/colleges/medbiopsych/facilities-and-services/cbs/lite/em/transmission-
electron-microscopy 
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 2. กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) เรียกย่อว่า SEM 
โดย (M. Von Andenne) สร้างส าเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยใช้ศึกษาผิวของเซลล์หรือผิวของวัตถุท่ี
น ามาศึกษา โดนล าแสงอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิววัตถุ ท าให้ได้ภาพซึ่งมีลักษณะเป็นภาพ 3 มิติ 

 
ภาพที่ 1.5 กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2010/10/X9819533/ 
X9819533.html 
 

 
ภาพที่ 1.6 ภาพที่ได้จากกล้องส่องกราด 

ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Misc_pollen.jpg 
 

การวัดขนาดของเซลล์ 
1. วิธีการค านวณขนาดของวัตถุโดยใช้ไม้บรรทัดใส 

     วิธีการค านวณขนาดของวัตถุโดยใช้ไม้บรรทัดใส มี 2 ขั้นตอนดังนี้ 
       1.1 ใช้ไม้บรรทัดใสอย่างบางมาวางตรงช่องกลมของแท่นวางวัตถุของกลอง
จุลทรรศน์แล้วปรับสเกลของไม้บรรทัดใสด้วยก าลังขยายต่ าสุด นับจ านวนมิลลิเมตรจากขอบข้างหนึ่ง
ถึงอีกข้างหนึ่ง และภาพที่มองเห็นในกล้องจุลทรรศน์ คือ ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของภาพ
จากกล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้ก าลังขยายต่ า 
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      1.2 การหาขนาดวัตถุจากสูตร 
             ขนาดวัตถุจริง = ขนาดของภาพที่ปรากฏ /ก าลังขยายท้ังหมดของกล้องจุลทรรศน์ 
 
ตัวอย่าง สาหร่ายชนิดหนึ่งเมื่อน ามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ วัดขนาดได 1.2 มิลลิเมตร โดยดูด้วย
เลนส์ใกล้วัตถุ และเลนส์ใกล้ตา ก าลังขยาย 10 x และ 10 x  
  จากโจทย ์  จะได้ค่าก าลังขยายของกลอง  = 10 x 10 = 100 เทา 
      จะได้ขนาดวัตถุจริง   = 1.2/100 = 0.012 มิลลิเมตร 
       1 มิลลิเมตร   = 103 ไมครอน 

2. วิธีการค านวณขนาดของวัตถุโดยสเกลเวอร์เนียร์บนแท่นกลสเกลเวอร์เนียร์บนแท่นกล
สามารถค านวณขนาดของวัตถุ โดยบนแท่นกลของกลองจุลทรรศน์แบบใช้แสงมีสเกลเวอร์เนียร์ท้ัง
ทางด้านบนและด้านขา้งใช้อ่าน ระยะทางเมื่อเล่ือนแท่นกลไปท้ังซ้าย-ขวา และหน้า-หลัง ซึ่งนอกจาก
จะใช้บอกต าแหน่งและยังวัดขนาดของวัตถุบนกระจกสไลด์แล้วยังใช้วตัถุไดด้วย 

 

 
                      ภาพท่ี 3.1 สเกลเวอรเนียรบนแท่นกล 
ท่ีมา: http://scienceprofonline.googlepages.com/MicroscopeMechanicalStage2.JPG/ 
  MicroscopeMechanicalStage2  
  http://www.practicalscience.com/xy4.jpg  
 

Micrometer เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดขนาดของส่ิงท่ีเล็กมากๆซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น 
จุลินทรีย์จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องขยาย หน่วยการวัดนิยมใช้หน่วย micron (1 micron เท่ากับ 
10-3 mm.)    Micrometer ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญคือ  

1. Stage micrometer หรือ objective มีลักษณะเป็นแผ่นกระจก  ขนาดเท่าสไลด์
ธรรมดา 

ตรงกลางมีขีด (scale) แบ่งไว้เป็นช่องๆ ห่างกนัช่องละ 10 micron  ความกว้างของสเกลอาจ
แตกต่างไปตามแต่บริษัทผู้ผลิตได้ท าไว้ แต่ละตัวมีเลขบอกระยะห่างของสเกลก ากับไว้ stage 
micrometer ไม่ได้ใช้วัดโดยตรง   แต่ใช้เป็นตัวเทียบค่า (calibration) ให้รู้ว่าสเกลของ ocular 
micrometer 1 ช่อง มีความกว้างเท่าไร 

2. Ocular หรือเรียกว่า eyepiece micrometer มีลักษณะเป็นแผ่นกระจกกลมใสมีเส้น
ผ่าน 

ศูนย์กลางเล็กกว่า ocular tube เล็กน้อย   เพื่อใส่ลงใน ocular tube ได้พอดี   ocular 
micrometer มีขีดแบ่งเป็นช่องๆเท่ากันโดยตลอด   ระยะห่างของช่องบน ocular micrometer นี้
ต้องเทียบค่ามาจาก stage micrometer  
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ภาพที่ 1 แสดงการใส่ ocular micrometer เข้าไปท่ี ocular 

 
วิธีเทียบค่า (calibration) เพื่อหาระยะห่างของช่องบน ocular micrometer 
1. วาง stage micrometer ลงบน stage ยึดสไลด์ให้แน่นด้วย mechanical stage clip 

ปรับโฟกัสจนเห็นสเกลชัดโดยใช้ low power objective  
2. ใส่ ocular micrometer ลงไปใน ocular tube  
3. จะเห็นสเกล 2 แถว   ให้หมุน ocular tube เพื่อให้สเกลใน ocular ขนานกับสเกลบน 

stage 

 
   ภาพที่ 2 แสดงสเกลของ ocular micrometer 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงสเกลของ stage micrometer. 
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ภาพที่ 4 แสดงการซ้อนสเกลของ ocular micrometer และ stage micrometer 
 
4. เล่ือน stage micrometer ให้ขีดใดขีดหนึ่งของสเกลท้ังสองตรงกันพอดี   แล้วนับดูว่า

ถัดไปอีกกี่ช่องท่ีสเกลท้ังสองจะมีขีดตรงกันพอดี 
5. ให้บันทึกว่ากี่ช่องของ ocular micrometer เท่ากับกี่ช่องของ stage micrometer   ให้

ท าซ้ า 3-5 ครั้งเพื่อหาค่าเฉล่ีย 
6. ค านวณค่า 1 ช่อง ocular micrometer เท่ากับกี่ไมครอน 

 

1 ชองไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตา = 
จ านวนช่อง stage X  ค่า  1 ช่อง stage micrometer 

จ านวนช่องของ ocular micrometer 
 
ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง สมมุติว่าก าลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุของกลองจุลทรรศน์ 40 X   
            ถา 40 ช่องของ ocular micrometer ทับกับ 100 ชองของ stage micrometer 
            ดังนั้น 1 ช่องของ ocular micrometer   = 100/40 ชองของ stage 
micrometer 
                                                 = 2.5 ชองของ stage micrometer 
            แต่ 1 ชองของสเกลมาตรฐานใน stage micrometer  = 10 ไมโครเมตร 
            1 ช่องของ ocular micrometer    = 2.5 x 10 ไมโครเมตร 
            นั่นคือ 1 ชองของสเกลใน ocular micrometer มีค่า  25 ไมโครเมตร 
             
  เมื่อค านวณไดแล้วว่าก าลังขยายหนึ่ง ๆ ว่า 1 ชองสเกลในไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตามีค่า 
กี่ไมโครมิเตอร์ ก็ใช้ค่า นี้ในการค านวณหาขนาดวัตถุไดเลย โดย ใช้ocular micrometer เลนส์เพียง
อย่างเดียววัดว่าวัตถุมีขนาดกี่ช่องแล้วจึงค านวณหาขนาดท่ีแท้จริง 
 เมื่อใช้ objective ท่ีมีก าลังขยายสูงขึ้น   สเกลบน stage micrometer จะถูกขยายมากขึ้น 
ท าให้จ านวนช่องของ ocular micrometer ต่อจ านวนช่องของ stage micrometer เปล่ียนไป   จึง
ต้องเทียบค่าขนาด 1 ช่องของ ocular มีขนาดเท่ากับกี่ไมครอนไว้ 
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สาระส าคัญ  

กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาชีววิทยา เพราะใช้ขยายส่ิงท่ีเล็ก ๆ ให้
สามารถสังเกตอย่างชัดเจน คือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา 
แหล่งก าเนิดแสง ไดอะแฟรมปรับความเข้มแสง ปุ่มปรับภาพหยาบและปุ่มปรับภาพละเอียด 
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. สามารถระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ 
 2. อธิบายหน้าท่ีของแต่ละส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ 
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากบัตรเนื้อหาท่ี 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ และ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบของกล้อง  

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นตอบค าถามในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบ
ของกล้องจุลทรรศน์ 
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลอื่นๆ 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8McZ9vbiQio 
2. http://www.microscope.in.th/การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
3. https://www.youtube.com/watch?v=taawPkif5IE 
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สมาชิกกลุ่มที่ ...................... 
1. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
2. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
3. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
4. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี........... 
 
ประเด็นสืบเสาะ 
 
1. กล้องจุลทรรศน์หมายเลข................... ชนิด............................................................................... 
2. ก าลังขยายต่ าสุดของกล้องจุลทรรศน์.......................................................................................... 
3. ก าลังขยายสูงสุดของกล้องจุลทรรศน์.......................................................................................... 
4. ให้นักเรียนบอกช่ือส่วนประกอบและหน้าท่ีของกล้องจุลทรรศน์ตามหมายเลข 
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หมายเลข 1 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 2 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 3 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 4 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 5 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 6 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 7 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 8 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 9 ....................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 10...................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 11 ..................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 12 ..................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 13 ..................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
หมายเลข 14 ..................................................... หน้าท่ี....................................................................... 
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สาระส าคัญ  
กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาชีววิทยา เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการมองวัตถุ

ท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องช่วยตาในการศึกษาลักษณะโครงสร้างของเซลล์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งกล้อง
จุลทรรศน์มีความสามารถขยาย (magnification) ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการแจก
แจงรายละเอียด (Resolution / Resolving power) หมายถึง ความสามารถของกล้องจุลทรรศน์ใน
การแยกจุดสองจุด ซึ่งอยู่ ใกล้กันท่ีสุดให้มองเห็น แยกเป็นสองจุดได้ ( Two points of 
discrimination) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 

1. ความยาวคล่ืนแสงท่ีส่องผ่านเลนส์ ซึ่งถ้าแสงมีความยาวคล่ืนท่ีส้ัน จะช่วยเพิ่ม resolving 
power  

2. ความสามารถในการรวมแสงของเลนส์วัตถุ (numerical aperture of objective lens / 
NA) โดยท่ีค่า NA ยิ่งมากภาพท่ีได้ก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นตาม 

 
จุดประสงค์ 

1. บอกช่ือ และหน้าท่ีของส่วนประกอบของกล้อง 
2. ใช้ และเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี 
3. ระบุขนาดของวัตถุจากภาพท่ีปรากฏภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
4. บันทึกภาพของวัตถุท่ีเห็นภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 
อุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ 
2. แผ่นสไลด์ และกระจกปิดสไลด์ 
3. หลอดหยด 
4. กระดาษเช็ดเลนส์ 
5. เข็มเข่ีย 
6. ตัวอักษรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร ์

 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การถือกล้องจุลทรรศน์  

 ใช้มือท่ีถนัดจับท่ีแขนกล้องจุลทรรศน์ อีกมือหนึ่งรองรับน้ าหนักท่ีฐานกล้อง วางกล้อง
จุลทรรศน์ลงบนโต๊ะด้วยความระมัดระวังโดยห่างจากขอบโต๊ะพอสมควร 

 หมุนเลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยายต่ าสุดให้อยู่ตรงกับแนวล ากล้องจุลทรรศน์ 

 ปรับกระจกเงาท่ีอยู่ใต้แท่นวางวัตถุ และปรับแสงให้เข้าได้เต็มท่ีหรือเปิดไฟ ถ้าใช้หลอดไฟ
เป็นแหล่งก าเนิดแสง และปรับแสงให้เข้าได้ประมาณ 2 ใน 3 ของความเข้มแสง 
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2. การเตรียมสไลด์ 

 พิมพ์ตัวอักษร “ง” ลงบนกระดาษเป็นตัวอย่างวัตถุศึกษา 

 น ากระดาษมาวางบริหารกึ่งกลางแผ่นสไลด์  หยดน้ า 1 หยดลงกลางสไลด์  

 ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ โดยท ามุม 45 องศา ใช้เข็มเข่ียดันแผ่นกระจกปิดสไลด์ แล้ว
ค่อยๆปล่อยแผ่นกระจกปิดสไลด์ลงมา 

 เช็ดแผ่นสไลด์ และขอบของแผ่นกระจกปิดสไลด์ให้แห้ง 
3. การวางสไลด์ น าสไลด์ท่ีเตรียมไว้วางบนแท่นวางสไลด์ และจัดต าแหน่งของวัตถุท่ีจะดูให้อยู่

ตรงกับช่องรับแสง แล้วปรับม่านปรับแสงใต้กล้องเพื่อให้รับแสงได้อย่างพอเหมาะ 
4. การหาภาพ 

 หมุนเลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยายต่ าสุดให้ตรงกับต าแหน่งของวัตถุท่ีจะดู 

 หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพื่อเล่ือนเลนส์ใกล้วัตถุให้ลงไปอยู่ในต าแหน่งต่ าสุดก่อน 

 ลืมตาท้ังสองข้างขณะดูท่ีเลนส์ใกล้ตา แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้เลนส์ใกล้วัตถุ
เล่ือนขึ้นอย่างช้าๆ จนเห็นภาพ หลังจากนั้นหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น 

 ถ้าภาพยังมีขนาดเล็กอยู่ ให้หมุนเลนส์ใกล้วัตถุท่ีมีก าลังขยายสูงกว่าเข้ามาแทนท่ีเลนส์
ใกล้วัตถุอันเดิม แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้ภาพชัดเจนขึ้น (ห้ามใช้ปุ่ม
ปรับภาพหยาบกับเลนส์ใกล้วัตถุท่ีมีก าลังขยายสูง) 

5. บันทึกภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบกับภาพวัตถุจริง 
6. การเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ หลังจากใช้กล้องจุลทรรศน์เรียบร้อยแล้ว 

 เก็บแผ่นสไลด์ และเช็ดแท่นวางสไลด์ให้สะอาด 

 หมุนเลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยายต่ าให้มาอยู่ด้านล่าง ท าความสะอาดเลนส์โดยใช้กระดาษ
เช็ดเลนส์ 

7. การยกกล้องเพื่อเคล่ือนย้ายให้ใช้มือหนึ่งจับท่ีแขนของกล้อง อีกมือหนึ่งใช้รองท่ีใต้ฐานและ
ยกกล้องในลักษณะตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์                                                                                                        บารเมษฐ์  สิมพร 
 

19 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง กล้องจุลทรรศน์ 

สมาชิกกลุ่มที่ ...................... 
1. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
2. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
3. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
4. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี........... 
 
ประเด็นสืบเสาะ 

1. ภาพตัวอักษร “ง” เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใช้เลนส์ใกล้วัตถุท่ีก าลังขยายต่ าสุด 
 
   ภาพวัตถุท่ีมองด้วยตาเปล่า        ภาพวัตถุใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ก าลังขยาย ................................ 
 

2. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของภาพ 
 เมื่อเล่ือนสไลด์ไปทางด้านซ้าย ภาพจะเล่ือนไปทางด้าน  

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

 เมื่อเล่ือนสไลด์ไปทางด้านขวา ภาพจะเล่ือนไปทางด้าน  
.......................................................................................................................................... 

 เมื่อเล่ือนสไลด์ออกจากตัว ภาพจะเล่ือนไปทางด้าน 
.......................................................................................................................................... 

 เมื่อเล่ือนสไลด์เข้าหาตัว ภาพจะเล่ือนไปทางด้าน
.......................................................................................................................................... 
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สาระส าคัญ 
Micrometer เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดขนาดของส่ิงท่ีเล็กมากๆซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น 

จุลินทรีย์จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องขยาย หน่วยการวัดนิยมใช้หน่วย micron (1 micron เท่ากับ 
10-3 mm.)    Micrometer ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญคือ Stage micrometer หรือ objective มี
ลักษณะเป็นแผ่นกระจก  ขนาดเท่าสไลด์ธรรมดาตรงกลางมีขีด (scale) แบ่งไว้เป็นช่องๆ ห่างกันช่อง
ละ 10 micron  ความกว้างของสเกลอาจแตกต่างไปตามแต่บริษัทผู้ผลิตได้ท าไว้ แต่ละตัวมีเลขบอก
ระยะห่างของสเกลก ากับไว้ stage micrometer ไม่ได้ใช้วัดโดยตรง   แต่ใช้เป็นตัวเทียบค่า 
(calibration) ให้รู้ว่าสเกลของ ocular micrometer 1 ช่อง มีความกว้างเท่าไร ส่วน Ocular หรือ
เรียกว่า eyepiece micrometer มีลักษณะเป็นแผ่นกระจกกลมใสมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 
ocular tube เล็กน้อย   เพื่อใส่ลงใน ocular tube ได้พอดี   ocular micrometer มีขีดแบ่งเป็น
ช่องๆเท่ากันโดยตลอด   ระยะห่างของช่องบน ocular micrometer นี้ต้องเทียบค่ามาจาก stage 
micrometer 
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. สืบค้น และปฏิบัติการการค านวณหาก าลังขยายของภาพ ขนาดของวัตถุ ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ แบบใช้แสงได้ 
 
อุปกรณ์  

1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง   2. stage micrometer 
  3. ocular micrometer    4. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
 5. เข็มเข่ีย     6. หลอดหยด    
 7. ใบมีดโกน     8. ไม้จ้ิมฟัน    
 9. กระดาษเยื่อ     10. น้ า 
  11. หัวหอม     12. เย่ือบุข้างแก้ม 
  13. เอทิลแอลกอฮอล์ 70%  14. สารละลายไอโอดีน ความเข้มข้น 2% 
 15. สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 %  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ตอนที่ 1  
การเทียบค่า (calibration) เพื่อหาระยะห่างของช่องบน ocular micrometer 

1. วาง stage micrometer ลงบน stage  ยึดสไลด์ให้แน่นด้วย stage clip ปรับ
โฟกัสจนเห็นสเกลชัด (ไม่มีตัวเลขก ากับ) โดยใช้ก าลังขยายต่ าสุด ซึ่งในขณะเดียวกันเราจะ
เห็นสเกลของ ocular micrometer (มีตัวเลขก ากับ)  

2. ให้หมุนตรงกระบอกเลนส์ตา เพื่อให้สเกลของ stage micrometer ขนานกับ
สเกลบน ocular micrometer  
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3. ปรับเลนส์ใกล้วัตถุ เป็นก าลังขยาย 10X และปรับภาพให้ชัดเจนด้วยปุ่มปรับภาพ
ละเอียด  

4. เล่ือน stage micrometer ให้ขีดแรกทับกับขีดเลข 0 ของ ocular micrometer 
ปรับให้สเกลท้ังหมดขนานกัน แล้วนับดูว่าถัดไปอีกกี่ช่องท่ีสเกลท้ังสองจะมีขีดตรงกันพอดี 

5. ให้บันทึกว่ากี่ช่องของ ocular micrometer เท่ากับกี่ช่องของ stage 
micrometer (มองไปทางซ้ายมือ จากจุดเริ่มต้น) แล้วค านวณหาว่า 1 ช่องของ ocular 
micrometer เท่ากับท่ีไมโครเมตร 

6. ปรับเลนส์ใกล้วัตถุ เป็นก าลังขยาย 40X  แล้วท าตามข้ันตอนท่ี 3 – 5 
บันทึกภาพใต้กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบกับภาพวัตถุจริง 
ตอนที่ 2  
วิธีการค านวณขนาดของวัตถุโดยใช้ไมโครมิเตอร์ 

         เครื่องมือท่ีใช้วัดคือ ไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตาและไมโครมิเตอร์ของแท่นวางวัตถุ 
         - ไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตา (ocular micrometer)  
มีลักษณะเป็นกระจกกลม เส้นแบ่งสเกลเป็น 100 ช่องมีขีดยาวทุกๆ 10 ช่องติดไวกับเลนส์ใกล้ตา 
         - ไมโครมิเตอร์ของแท่นวางวัตถุ (stage micrometer)  
          เป็นกระจกสไลด์ขนาด 2.5 x 7.5 ตารางเซนติเมตร มีสเกล 100 ช่องแต่ละช่องยาว  0.01 
มิลลิเมตร               หรือ 10 ไมโครเมตร 
  เมื่อเปล่ียนเลนส์ใกล้วัตถุท าใหม้องเห็นระยะห่างของแต่ละช่องเปล่ียนไปด้วย และต้องท าการ
เปรียบเทียบค่าระยะห่างไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตาและไมโครมิเตอร์ของแท่นวางวัตถุ 
 
จากสูตร 
 

1 ชองไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตา = 
จ านวนช่องstage X  ค่า  1 ช่องstage micrometer 

จ านวนช่องของ ocular micrometer 
 
ตัวอย่าง สมมุติว่าก าลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุของกลองจุลทรรศน์ 40 X   
            ถา 40 ช่องของ ocular micrometer ทับกับ 100 ชองของ stage micrometer 
            ดังนั้น 1 ช่องของ ocular micrometer  = 100/40 ชองของ stage micrometer 
                                                = 2.5 ชองของ stage micrometer 
            แต่ 1 ชองของสเกลมาตรฐานใน stage micrometer  = 10 ไมโครเมตร 
            1 ช่องของ ocular micrometer    = 2.5 x 10 ไมโครเมตร 
            นั่นคือ 1 ชองของสเกลใน ocular micrometer มีค่า  25 ไมโครเมตร 
             เมื่อค านวณไดแล้วว่าก าลังขยายหนึ่ง ๆ ว่า 1 ชองสเกลในไมโครมิเตอร์ของเลนส์ใกล้ตามี
ค่า กี่ไมโครมิเตอร์ ก็ใช้ค่า นี้ในการค านวณหาขนาดวัตถุไดเลย โดย ใช้ocular micrometer เลนส์
เพียงอย่างเดียววัดว่าวัตถุมีขนาดกี่ช่องแล้วจึงค านวณหาขนาดท่ีแท้จริง 
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สมาชิกกลุ่มที่ ...................... 
1. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
2. ...........................................................................................ช้ัน ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
3. ...........................................................................................ชั้น ม.4 / ........... เลขท่ี...........  
4. ...........................................................................................ช้ัน ม.4 / ........... เลขท่ี........... 
 
ประเด็นสืบเสาะ 
1. วาดภาพอักษร ท่ีมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา  

สมาชิกคนท่ี 1........................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกคนท่ี 2........................................... 
 
 
 
 
 

สมาชิกคนท่ี 3........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกคนท่ี 4........................................... 
 

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา 
ก าลังขยาย......................... 
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2.  การวัดขนาดของเซลล์ 
ผลการวัดขนาดของเซลล์ 
 1. จดบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ถา ............ ช่องของ ocular micrometer ทับกับ ................ชองของ stage micrometer 
            ดังนั้น 1 ช่องของ ocular micrometer  = ....................... ชองของ stage micrometer 
                                                = ................... ชองของ stage micrometer 
            แต่ 1 ชองของสเกลมาตรฐานใน stage micrometer  = 10 ไมโครเมตร 
            1 ช่องของ ocular micrometer    = ....................... ไมโครเมตร 
            นั่นคือ 1 ชองของสเกลใน ocular micrometer มีค่า  ............................ ไมโครเมตร 
  

2. การวัดขนาดของตัวอักษรของแต่ละคน 
 

ตัวอย่าง ความยาว ความกว้าง 
ตัวอย่างท่ี  เฉล่ีย (µm) ตัวอย่างท่ี  เฉล่ีย (µm) 

ตัวอักษร 1.............................. 
2............................. 
3.............................. 
4............................. 

 1.............................. 
2............................. 
3.............................. 
4............................. 

 

 
- ขนาดของตัวอักษรสมาชิกคนท่ี 1 = ............................................. ไมครอน 
- ขนาดของตัวอักษรสมาชิกคนท่ี 2 = ............................................. ไมครอน 
- ขนาดของตัวอักษรสมาชิกคนท่ี 3 = ............................................. ไมครอน 
- ขนาดของตัวอักษรสมาชิกคนท่ี 4 = ............................................. ไมครอน 
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 
เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 

ค าชี้แจง  
1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลาท า 10 นาที  
2. ให้นักเรียนเลือกตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย () ลงใน
กระดาษค าตอบ 
 
1. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นกล้องจุลทรรศน์ท่านใดท่ีค้นพบจุลินทรีย์เป็นคนแรก 
 ก. ลีเวนฮุก    ข. แจนเซน 
 ค. โรเบิร์ต ฮุก    ง. ชวาน 
 
2. ถ้าอยากศึกษาสภาพภายนอกของอับละอองเรณูของพืชดอก ควรใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใด 
 ก. Light microscope   ข. Stereo microscope 
 ค. Dark-field microscope  ง. Transmission electron microscope 
 
3. เมื่อมองภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ชัดเจนแล้ว ถ้าเล่ือนสไลด์ไปทางด้านขวาและล่างตามล าดับ 
เหตุการณ์ของภาพใต้กล้องจะเป็นอย่างไร 
 ก. ภาพจะเบลอไม่ชัดเจน 
 ข. ภาพมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมมาก 
 ค. ภาพจะเคล่ือนท่ีไปทางด้านซ้ายและบน ตามล าดับ 
 ง. ภาพจะเคล่ือนท่ีไปทางด้านขวาและล่าง ตามล าดับ 
 
4. ถ้าตัวอักษรท่ีน ามาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ คือ ตัวอักษร p ภาพที่เกิดข้ึนท่ีเลนส์ใกล้วัตถุจะมี
ลักษณะอย่างไร 

ก. p ข. d ค.  p ง.  p 

 
5. จากการน าแผ่นสไลด์ท่ีมีตัวอักษรตัว p ท่ีเรียงกันตามยาว 20 ตัว ไปส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสงท่ีมีก าลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ 10 เท่า เห็นภาพอักษรตัว p เรียงต่อกัน 12 ตัว เมื่อเพิ่ม
ก าลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุเป็น 40 เท่า จะเห็นตัวอักษรตัว p กี่ตัว ก. 2   ข. 3
   ค. 4   ง. 5 
 
6.  เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยาย 10x เลนส์ใกล้ตา 10x พบว่า 20 ช่อง ของ ocular micrometer 
ทับกับ 40 ช่อง ของ stage micrometer  พอดี และเมื่อส่องดูเซลล์หอมแดง พบว่ามีความยาว 8 
ช่อง ของ ocular micrometer ฉะนั้นเซลล์หอมแดงมีความยาวเท่าใดในหน่วยไมโครเมตร 
 ก. 80    ข. 160 
 ค. 320    ง. 640  
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7. เมื่อส่องดูตัวอักษรท่ีมีขนาด 50 ไมโครเมตร โดยใช้เลนส์ใกล้ตาก าลังขยาย 10x และเลนส์ใกล้วัตถุ
ก าลังขยาย 40x ภาพของตัวอักษรท่ีเห็นมีความยาวเท่าใด 
 ก. 2 มิลลิเมตร   ข. 4 มิลลิเมตร 
 ค. 5 มิลลิเมตร   ง. 20 มิลลิเมตร  
 
8. ในการเก็บและรักษากล้องจุลทรรศน์ภายหลังจากส่องดูด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 40x ควรปฏิบัติอย่างไร 
ตามล าดับ 
 1. เล่ือนสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวงั 
 2. เล่ือนแท่นวางสไลด์ลงต่ าสุดด้วยปุ่มปรับภาพหยาบ 
 3. เปล่ียนเลนส์ใกล้วัตถุก าลังขยาย 40x เป็น 4x 
 4. ท าความสะอาดแท่นวางวัตถุและเลนส์ใกล้วัตถุ 
  ก. 3 > 2 > 1> 4   ข. 2 > 3 > 1 > 4 
  ค. 1 > 4 > 2 > 3   ง. 1 > 2 > 3 > 4 
 
9. ถ้าพบว่ามีจุดด าเกิดขึ้นจากการมองภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยเมื่อเล่ือนสไลด์ไปมา
และเปล่ียนก าลังขยายแล้วจุดด านั้นก็คงอยู่ต าแหน่งเดิม แสดงว่าจุดด านั้นเป็นจุดสกปรกของส่วนใด
ของกล้อง 
 ก. สไลด์     ข. คอนเดนเซอร์ 
 ค. เลนส์ใกล้วัตถุ    ง. เลนส์ใกล้ตา 
 
10. ถ้าน าสไลด์ท่ีมีตัวอักษรมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ท้ัง 4 ตัว ดังตาราง 
 

กล้องตัวที ่ ก าลังขยายเลนส์ใกล้ตา ก าลังขยายเลนส์ใกล้วัตถุ ค่า N.A. 
1 4 10 1.25 
2 6 10 0.5 
3 10 40 1.25 
4 10 20 0.5 

 
กล้องตัวใดท่ีจะเห็นรายละเอียดของตัวอักษรได้นอ้ยท่ีสุด 
 ก. กล้องตัวที่ 1   ข. กล้องตัวที่ 2 
 ค. กล้องตัวที่ 3   ง. กล้องตัวที่ 4 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้ 
ชุดท่ี 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ 

 
ช่ือ ............................................................................................ ช้ัน ม.4 / ......... เลขท่ี ..................... 
 
 
 

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

 
 
 
คะแนนเต็ม 10   ผ่าน 
คะแนนท่ีได้    ไม่ผ่าน 
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