
 



 
 
 

 
 
 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชุดนีเ้ป็นชุดที่ 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวติ 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชุดนีม้ีเนื้อหาสาระตามหลักสูตร  

    ว21101 อจท. และกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและความสามรถของผู้เรยีน 

3. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น นี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 

    ด้วยตนเองขั้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน 

4. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ชุดนี ้ประกอบด้วย 

4.1 คำชีแ้จง 

4.3 แผนผังแสดงขัน้ตอนการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสิบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

      ชุดที่ 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวติ 

     4.4 คำแนะนำการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสิบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ สำหรับครู 

4.5 คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสิบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  

      สำหรับนักเรียน 

4.6 จุกประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

4.7 แบบทดสอบก่อนเรียน 

     4.8 กระดาษคำตอบแบบทสอบก่อนเรียน 

         4.9 ใบความรู้ 

         4.10 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ 

    4.11 แบบทดสอบหลังเรียน 

    4.12 กระดาดคำตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 

    4.13 แบบบันทึกคะแนน 
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อ่านคำชีแ้จง คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
 

ศกึษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ศกึษาใบความรู้ 
 

ทำใบกิจกรรม 
 

ทำแบบทดสอบหลังเรยีน 
 

การประเมนิ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

ศกึษาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้น ชุดที่ 2 ต่อไป 

แผนผังขั้นตอนการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชุดท่ี 1 เรื่องเซลล์ของส่ิงมชีีวติ 



 
 

 

 

 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้น  

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวติ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 

จังหวัดอุดรธานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยนักเรียนและมีครูเป็น

ผูช่้วย ตาม พ.ร.บ การศกึษาขั้นพื้นฐานที่ฝกึเน้นให้ผูเ้รียน เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผู้สอนควร

เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดของแผนจัดการเรยีรู้ เนื้อหา เอกสุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู ้และคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เขา้ใจก่อนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เตรยีมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหพ้ร้อมตามจำนวนหรอืกลุ่ม 

3. เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มใหแ้บ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน จำนวนกลุ่มขึน้อยู่กับ

นักเรียน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใหม้ีการเลือกประธานกลุ่มและ

เลขานุการกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 

4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรชีแ้จงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง 

แนะนำขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้แนวปฏิบัติในระหว่างการ

ดำเนนิกิจกรรมการเรยีนรู้ แล้วจึงให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู5้ ขัน้ ซึ่งประกอบด้วย  

ขั้นที่ 1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) ประกอบด้วย กิจกรรมสงสัยใคร่รู้ 

ครูทำาหน้าที่ตัง้ คำาถาม เพื่อกระตุ้น ยั่วยุ ใหน้ักเรียนอยากรู้อยากเห็นและกำาหนด

ประเด็นสำคัญ ให้นักเรียนได้สามารถ เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีกับความรูใ้หม่เพื่อนำไปสู่

การสำรวจตรวจสอบ 

ขั้นที่ 2 ขัน้การสำรวจค้นหา (Exploration) ประกอบด้วย กิจกรรมค้นดูเร่งเสาะหา 

ครูกระตุ้น ใหน้ักเรียนได้ตรวจสอบปัญหาดำาเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง และ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

ขั้นที่ 3 ขัน้การอธิบายและลงขอส้รปุ (Explanation) ประกอบด้วย กิจกรรมไขความ 

ลงขอส้รปุ โดยครูส่งเสริมให้นักเรียนได้นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำา

เสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนที่ความคิด บรรยายสรุป รูปวาด ฯลฯ เพื่อให้

นักเรียนได้ข้อสรุปและเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

3 

คำแนะนำการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สำหรับคร ู



 

 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู ้(้Elaboration) ประกอบด้วย กิจกรรมเปิดกรอบความคิด 

เพิ่มพนูความรู้ ครูควรจัดกิจกรรมหรอืสถานการณ์ให้นักเรียนขยายกรอบแนวคิดของ

ตนเองโดยใช้ประสบการณ์เดิม ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ตัง้ประเด็นเพื่ออภปิรายและ

แสดงความคิดเห็นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ขั้นที่ 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วย กิจกรรมประเมนิความรู้ เป็นการ

ประเมิน ผลการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยใหน้ักเรียนสามารถนำาความรูท้ี่

ได้มาประมวลเชื่อมโยงกับ ความรูเ้ดิมและสรา้งองค์ความรูใ้หม่ ปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น 

ๆได้ ครูควรส่งเสริมใหน้ักเรียนนำความรู ้ใหม่ที่ได้ไปปรบัประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ ได้ และ

ครูแจง้ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใหน้ักเรียน ทราบความก้าวหน้าทางการ

เรียน 

6. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน บัตร

กิจกรรมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทำงานกลุ่มคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และสมรรถนะสำคัญ  

7. เมื่อสิ้นสดุการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ เก็บชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ วัสดุ สิ่งของและอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย เพื่อ

สะดวกในการใชค้รั้งต่อไป 
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การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 

ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวติ โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ จังหวัด

อุดรธานี  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื้อสัตย์และตั้งใจ ดังนี ้  

1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง  

เซลล์ของสิ่งมีชีวติ ใช้เวลาในการเรียนรู ้5 ช่ัวโมง   

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถนักเรียนในกลุ่มเป็นเก่ง 

ปานกลาง และอ่อน (หรอืตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)  

3. อ่านคำชี้แจง คำาแนะนำาการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

5 ขัน้ ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ใหเ้ข้าใจ

ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ 

4. ศกึษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   

5. ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน ชดุกิจกรรมการเรยีนรู้ ชดุที่ 1 เรื่อง  

เซลล์ของสิ่งมีชีวติ จำนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน บันทึกผลคะแนนที่ได้ 

ลงในแบบบันทึกคะแนน  

6. ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู ้5 ขัน้  

7. เมือ่ปฏบิตักิจกิรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอน ในชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ในชดุกิจกรรม

การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ครูหรือนักเรียนจะช่วยกัน

ตรวจสอบคำถามให้ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม  

8. ทำาแบบทดสอบหลังเรยีนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ 1 

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมชีีวิต จำนวน 10 ขอ้  

9. ครูหรอืนักเรียนจะช่วยกันตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรยีน พร้อมบันทึกผล

คะแนนที่ได้เพื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้าทางการเรยีน ซึ่งนักเรียนตอ้งทำแบบทดสอบหลัง

เรียนได้รอ้ยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนดให้

ทบทวนเนือ้หา แล้วให้ทำาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ 2 ต่อไป  
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คำแนะนำการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียน 



 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู ้

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของเซลล์ต่อการทำหนา้ที่ของเซลล์ได้ (K) 

2. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวติได้ (K) 

3. ใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้ (P) 

4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้ (A) 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

   -  เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น 

อะมีบา พารามีเซียม ยีสต์ บางชนิดมีหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ 

  -   เซลล์ของสิ่งมีชีวติมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของ

เซลล์นั้น เช่น เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงยาว นำกระแสประสาทไปยัง

เซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป เซลล์ขนรากเป็นเซลล์ผิวของรากที่มีผนังเซลล์และ  เยื่อหุ้มเซลล์

ยื่นยาวออกมา ลักษณะคล้ายขนเส้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพืน้ที่ผิวในการดูดน้ำและแร่ธาตุ 

        -  พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวติหลายเซลล์มีการจัดระบบ โดยเริ่มจาก  เซลลไ์ปเป็นเนื้อเยื่อ 

อวัยวะ ระบบอวัยวะ และสิ่งมีชีวติ ตามลำดับ เซลล์หลายเซลล์มารวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ

หลายชนิดมารวมกันและทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ อวัยวะต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

6 

จุดประสงค์การเรียนรูแ้ละสาระการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 



 

 

 

 

 

คำชีแจง ให้นักเรียนเลอืกคำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียง 1 คำตอบ  

แล้วทำเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคำตอบ 

1. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวติอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ข้อใด 

      ก. โมเลกุลของโปรตนี ข. เม็ดคลอโรพลาสต์        ค. นวิเคลียส  ง.เซลล์ 

2. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวติเซลล์เดียวทั้งหมด 

ก. ยูกลีนา พารามีเซียม อะมีบา  ข. ไฮดรา แบคทีเรยี พลานาเรียน 

ค. ยีสต์ สาหร่ายสไปโรไจรา ไดอะตอม ง. อะมีบา สาหร่ายสไปโรไจรา แบคทีเรยี 

3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชวีิตหลายเซลล์ทั้งหมด 

ก. อะมีบา พยาธิ แบคทีเรยี  ข. พลานาเรีย พยาธิ ไส้เดือน 

ค. ยูกลีนา พารามีเซียม อะมีบา ง. ไฮดรา แบคทีเรยี พลานาเรีย 

4. ข้อใดเรยีงลำดับการจัดระบบสิ่งมีชีวติจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กได้ถูกต้อง 

ก. เนือ้เยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ เซลล์ 

ข. สิ่งมีชีวติ อวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ 

ค. สิ่งมีชีวติ เนื้อเยื่อ เซลล์ อวัยวะ 

ง. ระบบอวัยวะ เซลล์ เนือ้เยื่อ สิ่งมีชีวติ 

5. ลำดับการจัดระบบของร่างกายขอใดถูกต้อง 

ก. หัวใจ เซลล์กล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ปอด 

ข. ระบบสืบพันธุ์  เซลล์ไข่ อัณฑะ อสุจิ 

ค. เนื้อเยื่อบุข้างแก้ม เนือ้เยื่อบุผวิ กระพุ้งแก้ม เซลล์ประสาท 

ง. เซลล์ประสาท เนื้อเยื่อประสาท สมอง ระบบประสาท 

6. เพราะเหตุใด รูปร่างลักษะของเซลล์สิ่งมีชีวติจงึมีความแตกต่างกัน 

ก. เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

ข. เซลล์มีลักษณะเฉพาะของเซลล์ 

ค. มโีครงสร้างพื้นฐานไม่เหมอืนกัน 

ง. เซลล์ทุกเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
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7. ส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์ที่ทำหน้าที่ขยายขนาดของวัตถุ 

   1. เลนส์ใกล้ตา  2. เลนส์ใกล้วัตถุ  3. แท่นวางสไลด์  4. กระจก 

ก. 1 2  ข. 1 3  ค. 2 3  ง. 1 2 3 4  

8. ข้อใดต่อไปนี้ระบุหน้าที่การทำงานของเซลล์ได้ถูกต้อง 

ก. เซลล์อสุจิ : ผลิตอสุจใินเพศชาย 

ข. เซลล์ประสาท : เป็นโครงสรา้งของร่างกาย 

ค. เซลล์กล้ามเนือ้ : ช่วยในการเคลื่อนไหวในร่างกาย 

ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง : ขนส่งออกซิเจนออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

9. ข้อใดเรยีงลำดับการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง 

ก. ใช้กำลังขยายสูงสุด     ปรับภาพละเอียด      ปรับกำลังขยายต่ำลง     ปรับภาพหยาบ 

ข. ใชก้ำลังขยายต่ำสุด     ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายสูงขึน้     ปรับภาพละเอียด       

ค. ใชก้ำลังขยายต่ำสุด      ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายต่ำลง      ปรับภาพละเอียด       

ง. ใช้กำลังขยายต่ำสุด      ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายสูงขึ้น      ปรับภาพละเอียด       

10. เมื่อใช้เลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 15X ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

1. กำลังขยายจะเท่ากับ 600 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 4X 

2. กำลังขยายจะเท่ากับ 150 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 10X 

3. ภาพที่เห็นจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพจรงิ 600 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 40X 

4. ภาพที่เห็นจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพจรงิ 150 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย    

   100X 

ก. 1 2  ข. 1 3  ค. 2 3  ง. 1 2 3 4  
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ชื่อ......................................................ชั้น.............เลขที่............ 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ได้คะแนน.........คะแนน 

 

 

       ลงช่ือ...........................................ผูต้รวจทาน 

         (.....................................................) 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

 



 

ความหมายของเซลล์ 
           เซลล์ (cell) เป็นโครงสรา้งและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติแทบทุกชนิด  

ในบางครัง้ อาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิต  สิ่งมีชีวติบางชนิด เช่น 

แบคทีเรยี ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์ (unicellular) แต่สัตว์หลายชนิด เช่น มนุษย์เป็น

สิ่งมีชีวติหลายเซลล์ (multicellular)  

ประเภทของสิงมีชวีิต 

   1.สิ่งมีชีวติเซลล์เดียว หมายถึง สิ่งมีชีวติที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียว มลีักษณะที่

สำคัญ คอื เป็นเซลล์เดี่ยวที่มนีิวเคลียส โดยสารในนิวเคลียสจะกระจายอยู่ทั่วเซลล์ 

โครงสรา้งภายในเป็นแบบง่ายๆ พบได้ทั้งในน้ำและบนบก ดำรงชีวติอย่างอสิระ 

      สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวมีลักษณะในการดำรงชีวติเหมือนสิ่งมีชีวติหลายเซลล์ โดย

สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กินอาหาร ย่อยอาหาร หายใจ เคลื่อนที่ 

สืบพันธ์ุ เป็นต้น 

      ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่นอะมีบา พารามีเซียม คลอเรลลา ไดอะตอม ยูกลี

นา พารามีเซียม เป็นต้น 

    
      อะมีบา     พารามีเซียม      คลอเรลลา 

     
              ไดอะตอม          ยูกลีนา              พารามีเซียม 
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      ใบความรู้ 

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมชีีวติ 
 



 

 

 2 .สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หมายถึง สิ่งมีชีวติท่ีประกอบด้วยเซลล์มากกว่า 1 

เซลล์ ไดแ้ก่ สาหร่าย เห็รา สัตว์ และพชืโดยทั่วไป 

     ตัวอย่างสิ่งมีชวีิตหลายเซลล์ เช่น ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดอืนดนิ  

ตน้ตีนตุ๊กแก เป็นตน้ 

 

 
 

กล้องจุลทรรศน์ 

เดิมการศึกษาวัตถุที่มขีนาดเล็กมากใช้เพียงแว่นขยายและเลนส์อันเดียวส่องดู 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2208 โรเบิร์ต ฮุกได้ประดษิฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบที่มีลำ

กล้องรูปร่างสวยงาม ป้องกันการรบกวนจากแสงภายนอกได้ และไม่ต้องถือเลนส์ใหซ้้อน

กัน เขาส่องดูไม้คอร์กที่ฝานบาง ๆ แล้วพบช่องเล็ก ๆ มากมาย เขาเรียกช่องเหล่านั้นว่า

เซลล์ ซึ่งหมายถึงหอ้งว่าง ๆ หรอืหอ้งขัง เซลล์ที่ฮุกเห็นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว เหลอืแต่ผนัง

เซลล์ของพืชซึ่งแข็งแรงกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ในสัตว์ จึงทำให้คงรูปร่างอยู่ได้ ฮุกจงึได้ชื่อว่าเป็นผู้

ที่ตัง้ช่ือเซลล์ 
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ภาพเซลล์ไม้คอร์กที่ตายแล้ว (ซ้าย) ภาพกล้องจุลทรรศน์ของโรเบิร์ต ฮุก (ขวา) 

 

 
 

ภาพกล้องจุลทรรศน์ปัจจุบัน แบบใช้แสงธรรมดา 

 

โครงสร้างโดยทั่วไปของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา  

1. ส่วนฐาน (base) คือส่วนฐานที่วางติดกับโต๊ะ มีหลอดไฟฟ้าติดอยู่ที่ฐานกล้อง 

พร้อมสวิทช์ปิดเปิด 

2. ส่วนแขน (arm) คือส่วนที่ยึดติดระหว่างลำกล้องกับส่วนฐาน 

3. ลำกล้อง (body tube) มีเลนส์ใกล้ตาติดอยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างติดกับแผ่น

หมุน ซึ่งมีเลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่ บางกล้องมีปริซึมตดิอยู่เพื่อหักเหแสงจากเลนส์ใกล้วัตถุให้

ผ่านเลนส์ใกล้ตา 

4. แผ่นหมุน (revolving nosepiece) คือแผ่นกลมหมุนได้ มเีลนส์ใกล้วัตถุติดอยู่

เพื่อหมุนเปลี่ยนกาลังขยายของเลนส์ตามความตอ้งการ 
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5. เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens) คือเลนส์ที่ตดิอยู่บนแผ่นหมุน ตามปกติ 

จะมี 3 หรือ 4 อัน แต่ละอันจะมีตัวเลขแสดงกำลังขยายกำกับไว้ เช่น x4, x10, x40 หรอื 

x100 เป็นต้น  

6. เลนส์ใกล้ตา (eyepiece lens) คือเลนส์ชุดที่อยู่ส่วนบนสุดของกล้อง มตีัวเลข

บอกกำลังขยายอยู่ทางด้านบน เช่น x5, x10, หรอื x15 เป็นต้น บางกล้องมเีลนส์ใกล้ตาอัน

เดียว (monocular) บางกล้องมเีลนส์ใกล้ตา 2 อัน (binocular) เลนส์ชุดนี้ขยายภาพที่เกิด

จากเลนส์ใกล้วัตถุ ภาพที่เห็นมขีนาดขยาย เป็นภาพเสมือนหัวกลับ และกลับซ้ายเป็นขวา

กับวัตถุ 

7. วงล้อปรับภาพ (adjustment wheel) สำหรับปรับระยะห่างระหว่างวัตถุกับ

เลนส์ใกล้วัตถุ เพื่อปรับภาพให้เห็นชัด วงลอ้ดังกล่าวมี 2 ชนิด คือ ชนิดปรับภาพหยาบ  

ใช้ปรับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุชนดิกำลังขยาย 10 เท่าลงมา และชนิดปรับ

ภาพละเอียด ใช้ปรับภาพให้ชัด เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูง 40 เท่าขึน้ไป 

8. แท่นวางวัตถุ (stage) มีช่องตรงกลางสำหรับใหแ้สงผ่าน และใช้วางสไลด์แก้ว 

เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ ด้วยการหมุนปุ่มบังคับ อุปกรณ์ดังกล่าวมคีลิปเกาะสไลด์ และมี

สเกลบอกตำแหน่งของสไลด์บนแท่นวางวัตถุ ช่วยในการเลื่อนสไลด์ไปทางขวา ซ้าย หนา้ 

และหลังได้ในขณะที่ตามองภาพในกล้อง ทำให้หาภาพได้รวดเร็ว  

9. คอนเดนเซอร์ (condenser) คือชุดของเลนส์ที่ทำหน้าที่รวมแสงให้มีความเข้ม

มากที่สุด เพื่อส่องวัตถุบนสไลด์แก้วใหส้ว่างที่สุด มีปุ่มปรับความสูงต่ำของ condenser 

10. ไอริสไดอะแฟรม (iris diaphragm) เป็นม่านปรับรูเปิดเพื่อให้แสงผ่านเข้า 

condenser และมีปุ่มสาหรับปรับ iris diaphragm ให้แสงผ่านเข้ามากน้อยตามตอ้งการ 

11. แหล่งกำเนิดแสง (light source) เป็นหลอดไฟฟ้าใหแ้สงสว่างตดิอยู่ที่ฐาน

กล้อง มสีวิทช์เปิดปิด และมีสเกลปรับปริมาณแสงสว่าง 
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ชื่อ....................................................................................ช้ัน..........เลขที่............... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ แล้วระบุชื่อส่วนประกอบ 

ของกล้องจุลทรรศน์แต่ละส่วนใหถู้กต้อง (14 คะแนน) 

 

14
40 

               ใบกิจกรรมท่ี 1.1 

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์   



 

 

 

 
 

สมาชิกในกลุ่ม 

1. ชื่อ.................................................................................... เลขที่...............  
2. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

3. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

4. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

คำชี้แจง ให้นักศึกษาขั้นตอนการใชก้ล้องจุลทรรศน์ แล้วเขียนขั้นตอน 

การใชก้ล้องจุลทรรศน์ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 

ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 

ขั้นตอนการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 



  

 

 

 

 

สมาชิกในกลุ่ม 

1. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

2. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

3. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

4. ชื่อ.................................................................................... เลขที่............... 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 

คำชี้แจง  จงวาดภาพเซลล์ หรอืสิ่งมีชีวติภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และอธิบายลักษณะ 

     หรอืหนา้ที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดนัน้ลงในตารางให้สมบูรณ์ (12 คะแนน) 

 

ภาพท่ีเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ประเภทของเซลล์  

(เซลล์เดียว/ 

หลายเซลล์) 

ลักษณะ/หน้าที่ 

ของเซลล์ ภาพวาดรูปร่างของเซลล์ ชื่อ 
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 



ภาพท่ีเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ประเภทของเซลล์  

(เซลล์เดียว/ 

หลายเซลล์) 

ลักษณะ/หน้าที่ 

ของเซลล์ ภาพวาดรูปร่างของเซลล์ ชื่อ 
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ชื่อ....................................................................................ช้ัน........เลขที่............... 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรูเ้รื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวติ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง           

(5 คะแนน) 

1. จงอธิบายความหมายของเซลล์ 

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

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

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

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

2. เพราะเหตุใดเซลล์ของสิ่งมีชีวติจึงมขีนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน 

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

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

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

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

3. เมื่อพิจารณาเซลล์ของสิ่งมชีีวติ สามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

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

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

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

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

4. สิ่งมีชีวติเซลล์เดียวและสิ่งมชีีวติหลายเซลล์มีความแตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

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

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

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

5. จงยกตัวอย่างสิ่งมีชีวติแต่ละประเภทที่กำหนดให้ 

สิ่งมีชีวติเซลล์เดียว 1)...................... 2) ......................... 3)...................... 

สิ่งมีชีวติหลายเซลล์ 1)...................... 2) ......................... 3)..................... 
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ใบกิจกรรมที่ 1.4 

ทบทวนความเข้าใจ เซลล์คอือะไรน้า.. 



 

 

 

 

 
 

คำชีแจง ให้นักเรียนเลอืกคำตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียง 1 คำตอบ  

แล้วทำเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคำตอบ 

1. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวติอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ข้อใด 

      ก. โมเลกุลของโปรตนี       ข. เม็ดคลอโรพลาสต์        ค. นวิเคลียส         ง.เซลล์ 

2. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวติเซลล์เดียวทั้งหมด 

ก. ยูกลีนา พารามีเซียม อะมีบา  ข. ไฮดรา แบคทีเรยี พลานาเรียน 

ค. ยีสต์ สาหร่ายสไปโรไจรา ไดอะตอม ง. อะมีบา สาหร่ายสไปโรไจรา แบคทีเรยี 

3. ข้อใดเป็นสิ่งมีชวีิตหลายเซลล์ทั้งหมด 

ก. อะมีบา พยาธิ แบคทีเรยี  ข. พลานาเรีย พยาธิ ไส้เดือน 

ค. ยูกลีนา พารามีเซียม อะมีบา ง. ไฮดรา แบคทีเรยี พลานาเรีย 

4. ข้อใดเรยีงลำดับการจัดระบบสิ่งมีชวีิตจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กได้ถูกต้อง 

ก. เนือ้เยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ เซลล์ 

ข. สิ่งมีชีวติ อวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ 

ค. สิ่งมีชีวติ เนื้อเยื่อ เซลล์ อวัยวะ 

ง. ระบบอวัยวะ เซลล์ เนือ้เยื่อ สิ่งมีชีวติ 

5. ลำดับการจัดระบบของร่างกายขอใดถูกต้อง 

ก. หวัใจ เซลล์กล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ปอด 

ข. ระบบสืบพันธุ์  เซลล์ไข่ อัณฑะ อสุจิ 

ค. เนื้อเยื่อบุข้างแก้ม เนือ้เยื่อบุผวิ กระพุ้งแก้ม เซลล์ประสาท 

ง. เซลล์ประสาท เนื้อเยื่อประสาท สมอง ระบบประสาท 

6. เพราะเหตุใด รูปร่างลักษะของเซลล์สิ่งมีชีวติจงึมีความแตกต่างกัน 

ก. เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 

ข. เซลล์มีลักษณะเฉพาะของเซลล์ 

ค. มโีครงสร้างพื้นฐานไม่เหมอืนกัน 

ง. เซลล์ทุกเซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 



 

 

7. ส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์ที่ทำหน้าที่ขยายขนาดของวัตถุ 

   1. เลนส์ใกล้ตา  2. เลนส์ใกล้วัตถุ  3. แท่นวางสไลด์  4. กระจก 

ก. 1 2  ข. 1 3  ค. 2 3  ง. 1 2 3 4  

8. ขอ้ใดต่อไปนีร้ะบุหนา้ที่การทำงานของเซลล์ได้ถูกต้อง 

ก. เซลล์อสุจิ : ผลิตอสุจใินเพศชาย 

ข. เซลล์ประสาท : เป็นโครงสรา้งของร่างกาย 

ค. เซลล์กล้ามเนือ้ : ช่วยในการเคลื่อนไหวในร่างกาย 

ง. เซลล์เม็ดเลือดแดง : ขนส่งออกซิเจนออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

9. ขอ้ใดเรียงลำดับการใชก้ล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง 

ก. ใช้กำลังขยายสูงสุด     ปรับภาพละเอียด      ปรับกำลังขยายต่ำลง     ปรับภาพหยาบ 

ข. ใชก้ำลังขยายต่ำสุด     ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายสูงขึน้     ปรับภาพละเอียด       

ค. ใชก้ำลังขยายต่ำสุด      ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายต่ำลง      ปรับภาพละเอียด       

ง. ใช้กำลังขยายต่ำสุด      ปรับภาพหยาบ     ปรับกำลังขยายสูงขึ้น      ปรับภาพละเอียด       

10. เมื่อใช้เลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 15X ข้อใดต่อไปนีถู้กต้อง 

1. กำลังขยายจะเท่ากับ 600 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 4X 

2. กำลังขยายจะเท่ากับ 150 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 10X 

3. ภาพที่เห็นจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพจรงิ 600 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 40X 

4. ภาพที่เห็นจะมีขนาดใหญ่กว่าภาพจรงิ 150 เท่า เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย    

   100X 

ก. 1 2  ข. 1 3  ค. 2 3  ง. 1 2 3 4  
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ชื่อ......................................................ชั้น.............เลขที่............ 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ได้คะแนน.........คะแนน 

 

 

                             ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจทาน 

                     (.....................................................) 
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

 



 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1.1 14   

1.2 10   

1.3 12   

1.4 5   

รวม 41   

 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

ก่อนเรียน 10   

หลังเรยีน 10   

ผลการพัฒนา ร้อยละ............... 
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แบบบันทึกคะแนน 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 


