
                                                    

แผนการจัดการเรียนรู/ท่ี 2 

 

กลุ5มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตร=      ชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1 

สาระท่ี 1 สิ่งมชีีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต    ภาคเรียนท่ี 1/2562 

เร่ือง กล/องจุลทรรศน=       สัปดาห=ท่ี 1 เวลา 2 คาบ 

 

 

สาระพ้ืนฐาน สาระที่ 1 สิง่มีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู/ : มาตรฐาน ว 1.1 เข:าใจหน>วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธFของโครงสร:าง และ

หน:าที่ของระบบต>างๆ ของสิง่มีชีวิต ที่ทำงานสมัพันธFกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู:สื่อสารสิง่ที่เรียนรู: 

และนำความรู:ไปใช:ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมชีีวิต 

ตัวชี้วัด 

  ว 1.1  ม1/1 สังเกตและอธิบายรปูร>าง ลักษณะของเซลลFของสิ่งมีชีวิตเซลลFเดียวและเซลลFของ

สิ่งมีชีวิตหลายเซลลF 

สาระสำคัญ 

  สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ประกอบข้ึนด:วยเซลลF (cell) ซึ่งเปYนหน>วยชีวิตเล็ก ๆ ไม>สามารถมองเห็นได:ด:วยตา

เปล>า ดังน้ันในการศึกษาเรื่องเซลลFจงึต:องใช:กล:องจุลทรรศนF เพื่อศึกษาถึงลักษณะรูปร>างของเซลลFแต>ละชนิด 

หน:าที่ และตำแหน>งที่อยู>ของเซลลF 

จุดประสงค=การเรียนรู/  

  ด/านความรู/ความเข/าใจ (K) 

   1. นักเรียนสามารถช้ีส>วนประกอบของกล:องจลุทรรศนFพร:อมบอกหน:าที่ได: 

   2. นักเรียนสามารถใช:กล:องจุลทรรศนFได:อย>างถูกวิธีและเข:าใจถึงประโยชนFของกล:อง

จุลทรรศนF 

   3. นักเรียนสามารถเก็บรักษากล:องจลุทรรศนFได:อย>างถูกวิธี 

  ด/านทักษะกระบวนการ (P) 

   1. นักเรียนมทีักษะในการใช:กล:องจลุทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 

  ด/านคุณลักษณะ (A) 

    1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 



   2. นักเรียนสนใจใฝรู̀:และมีความสุขกบัการเรียนและการร>วมกิจกรรมในช้ันเรียน 

   3. นักเรียนส>งงานที่ได:รับมอบหมายตรงเวลา 

 

เน้ือหาสาระ 

ประวัติการศึกษากล/องจุลทรรศน= 

 ในอดีตน้ันการศึกษาวิทยาศาสตรFโดยเฉพาะสิ่งที่มีขนาดเล็กเปYนไปอย>างยากลำบาก โดยเฉพาะ

การศึกษาในศาสตรFวิชาที่เกี่ยวข:องกับเซลลF จึงทำให:มีการประดิษฐFและพัฒนาปรับปรุงกล:องจุลทรรศนFโดย

นักวิทยาศาสตรFหลายท>านมากข้ึน ซึ่งสามารถสรุปได:ดังน้ี 

 โรเบิรFต ฮุค (Robert Hooke ปk ค.ศ. 1665) : เปYนนักวิทยาศาสตรFชาวอังกฤษได:ประดิษฐFกล:อง

จุลทรรศนFเลนสFประกอบ (Compound microscope) และนำไปทดลองศึกษาดูแผ>นไม:คอรFกที่เฉือนเปYนแผ>น

บาง ๆ แล:วพบช>องเล็กๆมากมาย เขาเรียกช>องเหล>าน้ันว>า “เซลลF”  ซึ่งหมายถึงห:องว>างๆ หรือห:องขัง เซลลFที่

ฮุคเห็นเปYนเซลลFที่ตายแล:ว เหลือแต>ผนังเซลลFของพืชซึ่งแข็งแรงกว>าเย่ือหุ:มเซลลFในสัตวF จึงทำให:คงรูปร>างอยู>

ได: ฮุคจึงได:ช่ือว>าเปYนผู:ต้ังช่ือเซลลF 

 แอนโทนี แวน ลิวเวนฮุค (Leeuwen Hock ปk ค.ศ.1674 ) เปYนนักวิทยาศาสตรFชาวฮอลันดา สร:าง

กล:องจุลทรรศนFชนิดเลนสFเดียวจากแว>นขยายที่เขาสร:างข้ึนเอง เขาใช:กล:องจุลทรรศนFตรวจดูหยดน้ำจากบึง

และแม>น้ำ และจากน้ำฝนที่รองไว:ในหม:อ เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆมากมายนอกจากน้ันเขายังส>องดูเซลลFต>างๆ เช>น 

เซลลFเม็ดเลอืดแดง, เซลลFสืบพันธุFสัตวFตัวผู:, เซลลFกล:ามเน้ือ เปYนต:น เมื่อเขาพบสิ่งเหล>าน้ี เขารายงานไปยังราช

สมาคมแห>งกรุงลอนดอน จึงได:รับการยกย>องว>าเปYนผู:ประดิษฐFกล:องจุลทรรศนF เปYนคนแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ A คือ โรเบิรFต ฮุค (Robert Hooke)               ภาพ B คือ แอนโทนี แวน ลิวเวนฮุค(Leeuwen    

                 Hock) 

 

  กล:องจลุทรรศนF เปYนอุปกรณFที่ใช:สำหรบัส>องดูวัตถุที่มีขนาดเล็ก ไม>สามารถมองเห็นรายละเอียดด:วย

ตาเปล>า ซึง่สามารถเลือกใช:กล:องได:ตามขนาดกำลังขยายของภาพ สำหรบักล:องจลุทรรศนFที่ใช:อยู>ในป�จจบุันมี 



2 ประเภท 

  1. กล:องจุลทรรศนFแบบใช:แสง (Light microscope) เปYนกล:องจุลทรรศนFที่นิยมใช:ในห:องปฏิบัติการ

ทั่วไป มีกำลังขยายสูงสุดประมาณ 2,000 เท>า 

  2. กล:องจุลทรรศนFชนิดอิเลก็ตรอน (Electron microscope) เปYนกล:องจลุทรรศนFที่ใช:ศึกษา

โครงสร:างที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เพราะมีกำลังขยายสูงถึง 800,000 เท>า 

กล:องจลุทรรศนFแบบใช:แสงที่ใช:ทั่วไปประกอบด:วยส>วนต>างๆดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส5วนประกอบของกล/องจุลทรรศน=แบบใช/แสง (Light microscopes) มีดังน้ี 

1. ฐานกล/อง (Base) เปYนส>วนที่ใช:วางบนโต�ะ ทำหน:าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของกล:องจุลทรรศนF ที่ฐานจะ

มีปุ`มสำหรับป�ดเป�ดไฟฟ�า 
2. แขนกล/อง (Arm) เปYนส>วนเช่ือมตัวลำกล:องกับฐาน ใช:เปYนที่จับเวลาเคลื่อนย:ายกล:องจุลทรรศนF  
3. ปุkมปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment) ทำหน:าที่ปรับภาพโดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของเลนสFใกล:

วัตถุ (เลื่อนแท>นวางวัตถุข้ึน) เพื่อทำให:เห็นภาพชัดเจน 
4.  ปุkมปรับภาพละเอียด (Fine adjustment) ทำหน:าที่ปรับภาพ ทำให:ได:ภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 
5. เลนส=ใกล/วัตถุ (Objective lens) เปYนเลนสFที่อยู>ใกล:กับวัตถุ แต>ละอันจะมีกำลังบอกเอาไว:เสมอ 
6. เลนส=ใกล/ตา (Eye piece) ทำหน:าที่ขยายภาพที่ได:จากเลนสFใกล:วัตถุให:มีขนาดใหญ>ข้ึน โดยภาพที่ได:

เปYนภาพเสมือนหัวกลับ 
7. เลนส=รวมแสง (Condenser) ทำหน:าที่รวมแสงให:เข:มข้ึนเพื่อส>งไปยังวัตถุที่ต:องการศึกษา 
8. แท5นวางวัตถุ หรือแท5นวางสไลด= (stage) เปYนแท>นใช:วางแผ>นสไลดFที่ต:องการศึกษา 

Ligh sourcet 
Stage clips Diaphragm 

 

Objectives 
Body tube 

Revolving Nosepiece 



9. ท่ีหนีบสไลด= (stage clip) ใช:หนีบสไลดFให:ติดอยู>กับแท>นวางวัตถุ 
10. แหล5งกำเนิดแสง หรือ หลอดไฟ (Light source)ปล>อยแสงในการฉายวัตถุ 

*** จากรูป   เลนสFใกล:ตา มีกำลังขยายโดยทั่วไปเปYน 10X  

                เลนสFใกล:วัตถุ มักมี 3 อัน และมีกำลังขยายต>าง ๆ กันไป เช>น 4X , 10X, 100X  เปYนต:น 

*** ดังน้ันกำลังขยายภาพของกล/องจุลทรรศน5 หาได/จากสมการ ดังน้ี 

 

 

 

 

ตัวอย5างท่ี 1 : เมื่อใช:กล:องจุลทรรศนFส>องวัตถุ A โดยใช:เลนสFตากำลงัขยาย 10 เท>า (10X) และเลนสFวัตถุ 

                      กำลังขยาย 4 เท>า (4X) ภาพของวัตถุ A จะมีกำลังขยายกีเ่ท>า  

วิธีทำ             จากสมการ   กำลังขยาย  = กำลังขยายเลนสFตา × กำลงัขยายเลนสFวัตถุ 

                                                              = 10 × 4 

                                                               =  40 เท>า  

          ดังน้ัน วัตถุ A จะมกีำลงัขยาย 40 เท>า  

และ 

  

 

 

 

กล/องจุลทรรศน=แบบใช/แสงท่ีใช/ท่ัวไปประกอบด/วยส5วนต5าง ๆ และการใช/กล/องจุลทรรศน=แบบใช/แสงมีข/อ

ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ต้ังตัวกล:องให:ตรง 

  2. หมุนเลนสFใกล:วัตถุให:เลนสFที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู>ตรงกับแนวลำกล:อง 

  3. ปรับกระจกเงาใต:แท>นวัตถุให:แสงผ>านเข:าลำกล:อง 

  4. นำสไลดFตัวอย>างเซลลFที่ต:องการศึกษา วางบนแท>นวางสไลดFให:อยู>กึง่กลางของช>องที่แสงผ>าน 

  5. ตามองด:านข:างตัวกล:อง ค>อย ๆ หมุนปุม̀ปรับภาพหยาบให:ลำกล:องเลื่อนใกล:กับวัตถุมากที่สุด 

  6. ตาที่มองเลนสFใกล:ตาผ>านลำกล:อง ถ:ายังไม>เห็นภาพของวัตถุให:ค>อย ๆ หมุนปุ`มปรบัภาพหยาบช:า ๆ 

จนเห็นภาพแล:วจึงค>อย ๆ หมุนปรับภาพละเอียด เพื่อให:เหน็ภาพชัดเจนมากข้ึน 

กําลงัขยาย  = กําลงัขยายเลนส์ตา × กําลงัขยายเลนส์วตัถ ุ

กําลงัขยาย  = ขนาดของภาพ (มองผ่านกล้อง) 

                     ขนาดของวตัถุ (ขนาดวตัถุจริง) 



  7. ถ:าต:องการขยายภาพให:ใหญ>ข้ึนให:หมุนเลนสFใกล:วัตถุ โดยให:เลือ่นเปลี่ยนเลนสFเปYนเลนสF

กำลังขยายทีสู่งข้ึนตามลำดับ แล:วปรบัภาพที่เห็นใหม>ให:ชัด ด:วยการหมุนปุ`มภาพละเอียดเพียงอย>างเดียว 

  8. ห:ามใช:มอืแตะเลนสFในการทำความสะอาดให:ใช:กระดาษสำหรับเช็ดเลนสFเท>าน้ัน 

  9. เมือ่ใช:เสร็จแล:วต:องเอาวัตถุออก เช็ดแท>นวางวัตถุและเช็ดเลนสFให:สะอาด หมุนเลนสFใกล:วัตถุที่มี

กำลังขยายต่ำทีสุ่ดอยู>ตรงกลางลำกล:อง และเลือ่นลำกล:องลงต่ำสุด ปรบักระจกให:อยู>ในแนวต้ังฉากกบัแท>น

วางวัตถุ เพื่อไม>ให:ฝุ`นลง แล:วเกบ็ใส>กล>องหรือตู:เย็นให:เรียบร:อย 

  ข/อควรระวังในการใช/กล/องจุลทรรศน= 

  1. ไม>หิ้วกล:องจลุทรรศนF เพราะอุปกรณFบางชนิด เช>น เลนสFใกล:ตาอาจหลุด วิธีถือที่ถูกต:องใช:มือจับ

แขนของกล:องและอกีมือรองฐาน 

  2. การหมุนปุ`มปรบัภาพ ไม>หมุนปรับภาพอย>างหยาบเมื่อใช:หัวเลนสFใกล:วัตถุที่มีกำลังขยายสงู ต:อง

หมุนปรับภาพอย>างละเอียด 

  3. ขณะหมุนปุ`มปรบัภาพอย>างละเอียดต:องใช:ตามองที่เลนสFใกล:ตา และหันกล:องออกนอกตัว เพือ่ให:

รับแสง 

  4. ไม>ใช:ผ:าอื่นใดเช็ดเลนสF ยกเว:นกระดาษเช็ดเลนสFโดยเฉพาะ 

  5. การวางสไลดFให:หงายโดยมีแผ>นป�ดสไลดFอยู>ด:านบนเท>าน้ัน 

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันนำ (20 นาที) 

  1) ครูให:นักเรียนดูภาพนมเปรี้ยวย่ีห:อ ยาคูล แล:วถามนักเรียนว>า “ นักเรียนเคยด่ืมเครื่องด่ืมชนิดน้ี

หรือไม> ? ถ:าเคยด่ืมมรีสชาติอย>างไร ? ” (แนวคำตอบ : เคยด่ืม และมีรสชาติเปร้ียว) 

  2) ครูถามต>อว>า “ นักเรียนคิดว>า เพราะเหตุใดนมชนิดน้ีจงึมีรสเปรี้ยว ” (แนวคำตอบ : เพราะในนม

ชนิดน้ีมีจุลินทรีย5ชนิด Lactobacillus casei อยูX ) 

  3) ครูถามนักเรียนที่เคยด่ืมว>า “ หลังจากที่นักเรียนด่ืมนมเปรี้ยวหมดแล:ว มีนักเรียนคนไหนเคยเห็น 

Lactobacillus casei อยู>ในขวดบ:าง ” (แนวคำตอบ : ไมXเคย เพราะจุลินทรีย5มีขนาดเล็กมาก มองด/วยตา

เปลXาไมXเห็น ) 

  4) ครูถามต>อว>า “ ถ:ามองด:วยตาเปล>าไม>เห็น เราควรทำอย>างไร ”(แนวคำตอบ : ต/องมองผXานกล/อง

จุลทรรศน5จึงจะสามารถเห็นได/ ) 

  5) ครูใช:แรงเสริมช่ืนชมนักเรียนที่ตอบคำถาม พร:อมสรปุในข้ันนำว>า สิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ 

เกินกวXาท่ีตาเปลXาจะมองเห็น หรือ เกินกวXาท่ีแวXนขยายจะขยายได/น้ัน ในทางวิทยาศาสตร5จะศึกษาผXาน

ทางกล/องจุลทรรศน5 ดังน้ัน ในชั่วโมงน้ีเราจะเรียนในเร่ืองกล/องจุลทรรศน5  



ข้ันสอน (50 นาที) 

  1) ครูฉายภาพกล:องจุลทรรศนFบนหน:าจอ power point พร:อมกบัใช:คำถามเพื่อทดสอบความรู:เดิม

ของนักเรียนว>า “ นักเรียนทราบหรือไม>ว>านักวิทยาศาสตรFทีเ่ปYนคนประดิษฐFกล:องจุลทรรศนFเปYนคนแรกช่ือว>า

อะไร ? ” (แนวคำตอบ : ทราบ / ไมXทราบ) 

  2) ครูเล>าเรื่องประวัติการศึกษากล:องจลุทรรศนF เพื่อสร:างความสนุกสนานภายในห:องเรียน (พร:อม

แสดงรปูของนักวิทยาศาสตรFประกอบ)  

  3) หลังจากครเูล>าประวัติการศึกษากล:องจุลทรรศนFแล:ว ครอูธิบายที่มาของคำว>า กล:องจลุทรรศนF ว>า 

กล:องจลุทรรศนF เปYนคำภาษาไทย มาจากคำว>า จุล แปลว>า เล็ก และ คำว>า ทรรศน( แปลว>า การมอง ซึ่ง

สอดคล:องกบั ในภาษาอังกฤษที่เรียกกล:องจลุทรรศนFว>า Microscope เพราะ คำว>า micro แปลว>า เล็ก และ 

scope แปลว>า มุมมอง  

  4) ครูใช:คำถามกระตุ:นความคิด“ ดังน้ัน นักเรียนสามารถสรปุความหมายของกล:องจลุทรรศนF หรือ 

Microscope ได:ว>าอย>างไร ? ” (แนวคำตอบ : กล/องจุลทรรศน5 คือ อุปกรณ5สำหรับมองดูวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก

เกินกวXามองเห็นด/วยตาเปลXา ) 

  5) ครูใช:คำถามกระตุ:นความความคิดว>า “ หลังจากทีเ่ราทราบความหมายของกล:องจลุทรรศนFไปแล:ว 

นักเรียนคิดว>ากล:องจุลทรรศนFที่เราพูดถึงน้ีมกีี่ประเภท ” ( แนวคำตอบ : กล/องจุลทรรศน5ในปbจจุบันแบXง

ออกเปcน 2 ประเภท คือ กล/องจุลทรรศน5แบบใช/แสง (Light microscope) และ กล/องจุลทรรศน5

อิเล็กตรอน (Electron microscope) แตXในบทเรียนน้ีเราจะเน/นกันท่ี กล/องจุลทรรศน5แบบใช/แสง เพราะ 

พบเห็นงXายในห/องทดลอง เน่ืองจากมรีาคาถูกกวXา ) 

  6) ครูแสดงภาพกล:องจุลทรรศนFบนจอภาพ และใช:คำถามกระตุ:นความคิด “ จากภาพกล:อง

จุลทรรศนFที่นักเรียนเห็น ลองยกตัวอย>างส>วนประกอบของกล:องจุลทรรศนFแบบคร>าว ๆ ตามที่นักเรียนเห็นอยู>

ขณะน้ี  ”  

  8) ครูเฉลยส>วนประกอบของกล:องจลุทรรศนFโดยอธิบายทีละส>วน ว>ามีหน:าที่อย>างไร พร:อมอธิบาย

วิธีการคำนวณหา กำลังขยายของวัตถุที่ส>องด:วยกล:องจลุทรรศนF         

ข้ันสรุป (30 นาที) 

  1) ครูใช:เกม บิงโก (Binggo) เปYนสือ่กลางช>วยสรปุความคิดรวบยอด โดยแจกตารางบงิโกให:นักเรียน

คนละ 1 แผ>น พร:อมแสดงตารางคำศัพทFบนจอ Power point  

  2) ให:นักเรียนเลือกคำศัพทFบนจอ Power point เขียนลงในตารางบงิโกของตนเองให:ครบทุกช>อง  

  3) ครูให:นักเรียนจบัฉลากคำถามจากกล>องคำถาม โดยเน้ือหาของคำถามน้ัน ครอบคลมุในหัวข:อ 



ความหมายของกล:องจลุทรรศนF ส>วนประกอบกล:องจุลทรรศนF และ หน:าที่ในแต>ละส>วนของกล:องจุลทรรศนF  

  4) ครูและนักเรียนร>วมกันเฉลยคำตอบ ถ:านักเรียนคนไหนเลือกคำศัพทFได:ตรงกบัคำถาม ครบช>อง 

ตามกติกาของเกมบิงโก ถือว>าเปYนผู:ชนะ  

  5) หลังจบเกมบิงโก (Binggo) ครสูรปุความรู:ของหัวข:อ ที่เรยีนมาทั้งช่ัวโมง ผ>านกระบวนการ 

ถาม – ตอบ และแจ:งหัวข:อที่จะเรียนในช่ัวโมงหน:า 

สื่อการสอนและแหล5งการเรียนรู/ 

  1. กล:องจุลทรรศนF 

  2. ใบความรู:เรือ่งโครงสร:างและหน:าที่ของเซลลF 

  3. เกมบงิโก 

  4. Power Point เรื่องกล:องจลุทรรศนF 

 

ภาระ/ชิ้นงาน 

  1. สรุปแผนผงัความคิด เรื่องกล:องจุลทรรศนF 

  2. เกมบงิโก 

การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู/ 

สิ่งท่ีต/องการวัดและประเมนิผล วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ=การประเมิน 

ด/านความรู/ (K) 

 1. นักเรียนสามารถช้ีส>วน 

ประกอบของกล:องจุลทรรศนF

พร:อมบอกหน:าที่ได: 

 2. นักเรียนสามารถใช:กล:อง

จุลทรรศนFได:อย>างถูกวิธีและเข:าใจ

ถึงประโยชนFของกล:องจุลทรรศนF 

 3. นักเรียนสามารถเก็บรักษา

กล:องจลุทรรศนFได:อย>างถูกวิธี 

 

 

- คำถามเกมบิงโก 

- แผนผงัความคิด 

- การตอบคำถาม

ในช้ันเรียน 

 

 

- เกมบิงโก 

- แผนผงัความคิด 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม  

 

- นักเรียนตอบคำถาม

ถูกต:อง 

- นักเรียนสรุปเน้ือครบ

ถ:วยสมบูรณF สวยงาม 

ด/านทักษะกระบวนการ(P)  

 1. นักเรียนมีทกัษะในการใช:กล:อง

จุลทรรศนFแบบใช:แสงธรรมดา 

 

- การสังเกต 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนใช:อปุกรณFได:

อย>างถูกวิธี 



 

ด/านคุณลักษณะ (A)  

 1. นักเรียนเข:าช้ันเรียนตรงเวลา 

 2. นักเรียนสนใจใฝรู̀:และมี

ความสุขกับการเรียนและการร>วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

 3. นักเรียนส>งงานที่ได:รบั

มอบหมายตรงเวลา 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- นักเรียนแสดง

พฤติกรรมดังกล>าวได:ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกหลงัการสอน 

 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน  

2. การสอนตามแผนน้ีเปYนไปตามที่วางแผนไว:หรือไม> ถ:าไม>เปYนไปตามแผน ผู:สอนจะแก:ป�ญหาอย>างไร  

3. มีข:อเสนอแนะ / สิ่งที่ได:เรียนรู: / มีข:อบกพร>องอย>างไร 

       ลงช่ือ..........................................................ผู:สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


