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Objectives

 ทราบชนิดของกลองจุลทรรศน1

 ทราบสวนประกอบ และหนาที่การทํางานของกลอจุลทรรศนธรรมดา และกลองสเตอริโอ2

 สามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลองจุลทรรศนธรรมดา และกลองสเตอริโอ3

 ทราบวิธีการใช การดูแล และเก็บรักษากลองจุลทรรศน4

 สามารถหาขนาดของวัตถุจากกลองจุลทรรศน5

 สามารถเตรียมสไลดสด และยอมสีตัวอยาง เพื่อดูดวยกลองจุลทรรศน6

Light microscope                      Stereomicroscope

กําลังขยาย 1,000 เทา แตไมเกิน 2,000 เทา
ภาพเกิดจากแสงสองผานวัตถุที่ตองการดู
ภาพเสมือนหัวกลับแบบ 2 มิติ

กําลังขยาย 80-200 เทา
เกิดจากแสงสองกระทบวัตถุแลวสะทอนเขาตา   
ภาพเสมือนหัวตั้งแบบ 3 มิติ

(bright-field microscope)                  (dissecting microscope)
Phase contrast microscope

• มีอุปกรณทําใหวัตถุและพื้นหลังมี
ความแตกตางกัน

• เหมาะสําหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มี
ลักษณะใสโดยไมตองยอมสี



Polarizing microscope

• ใชศึกษา ผลึก muscle fiber,
collagen fiber, cilia, cellulose

• โครงสรางที่เห็นจะสวางตดักับ
พื้นที่มืด

Darkfield microscope

• ใชสําหรับศึกษาสิ่งมีชีวิต
ขนาดเลก็ ที่อยูในของเหลว

• การเคลือ่นที่ของ protozoa

Fluorescence microscope

• ใชหาสารเรืองแสง เชน วิตามิน A, 
riboflavin และ chlorophyll

endothelium cells
from a pulmonary
artery

division of a  Chinese
hamster ovary cell

Ultraviolet microscope

• ใชตรวจหา nucleic acid 
โดยเฉพาะ purine และ
pyrimidine ของ nucleotide
และกรดอะมิโนบางตัว เชน 
tyrosine, phenylalamine

serotonin



Electron microscope

• TEM & SEM
• กําลังขยายสูงมาก TEM 1,000,000 เทา 

SEM 800,000 เทา
• แหลงกําเนิดแสง: ลําแสงอิเลคตรอน
ระบบเลนส: สนามแมเหล็กไฟฟา

TEM                             SEM

Light Microscope

สวนประกอบของกลองจลุทรรศน

1.   สวนที่เปนตัวกลอง ประกอบดวย
1.1 ลํากลอง (body tube)
1.2 แทนวางวตัถุ (stage)
1.3 ที่หนีบสไลด (spring clip)
1.4 แขน (arm)
1.5 ฐาน (base)

Body tube

Arm

Stage

Spring clip

base

สวนประกอบของกลองจลุทรรศน

condenser

Iris diaphragm

Light source

2. สวนทีท่ําหนาที่รับแสง ประกอบดวย
2.1 กระจกเงา (mirror) /หลอดไฟ (lamp)
2.2 เลนสรวมแสง (condenser)
2.3 ไอรสิไดอะแฟรม (iris diaphram)



สวนประกอบของกลองจลุทรรศน

Coarse adjustment knob

Fine adjustment knob

3. สวนที่ปรับภาพ
3.1 ปุมปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) - ใชหาระยะโฟกัส
3.2 ปุมปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob)

- ใชปรับภาพที่เห็นใหคมชัดยิ่งขึ้น

สวนประกอบของกลองจลุทรรศน

Ocular lens

Objective lens

Revolving nosepiece

4.      สวนทีท่ําหนาทีข่ยายภาพ 
2.2 เลนสใกลวัตถุ (objective lens)

- เลนสใกลวัตถุกําลังขยายต่ํา 
(low power objective) 4 เทา

- เลนสใกลวัตถุกําลังขยายปานกลาง 
(medium power objective) 10 เทา

- เลนสใกลวัตถุกําลังขยายสูง 
(high power objective) 40 เทา

- เลนสใกลวัตถุหัวน้ํามัน 
(oil-immersion objective) 100 เทา

2.3 เลนสใกลตา (eyepiece or ocular) 
10 เทา

Objective lens

100 คือ คาของกําลังขยายของ
Objective lens

1.25  คือ NA ความสามารถของ 
Objective lensในการรวบรวมแสง
ที่หักเหจากภายในวัตถุไดละเอียด
มากนอยเพียงใด
160 คือ คาความยาวของ body tube
0.17 คือ คากระจกปดสไลด 

Resolution

Resolution คือ ความสามารถของเลนสใกลวัตถุของกลองในการแยกจุดสองจุดที่อยูใกล
กันที่สุดใหเหน็แยกออกเปนสองจุด

R =   0.6   x   λ
NA

λ = ความยาวคลื่นแสง 
ปกติใชแสงสีเขียวเปนมาตรฐาน (0.55 μm)

NA = Numerical aperture คอื ความสามารถของ
เลนสใกลวัตถุในการเก็บรวบรวมแสงที่หักเหจาก
ภายในวัตถุไดละเอียดมากนอยเพียงใด หรือ
ความสามารถของเลนสใกลวัตถุ (n) คณูดวย sine 
ของ semiangle ของ aperture ของเลนส (α)

ยิ่ง NA มาก จะเหน็รายละเอียดและความคมชัดมากกวา



ระยะทํางาน (Working distance) Magnification

การหากําลังขยายของภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศน     คํานวณไดจาก
กําลังขยายของภาพ = กําลังขยายเลนสใกลตา x กําลังขยายเลนสใกลวัตถุ

400x10x40xHigh Power

100x10x10xMedium Power

40x10x4xLow Power

Total
MagnificationOcular lensMagnificationObjective lens

วิธีการใชกลองจลุทรรศน (1)
• เตรียมกลองจุลทรรศนใหพรอม

1

2

3

วิธีการใชกลองจลุทรรศน (2)
• วางสไลดลงบนแทนวางสไลด

5 6



วิธีการใชกลองจลุทรรศน (3)
• หาระยะโฟกัส

7 8

9

การวัดขนาดวัตถภุายใตกลองจลุทรรศน

4x 10x

• simple

pencil

4x 10x

wet mount

การวัดขนาดวัตถภุายใตกลองจลุทรรศน

1 ชอง (space) = 0.01 mm100 ชอง

• ocular & stage micrometers

stage micrometerocular micrometer

100 ชอง = 1 mm

เลื่อนใหเสนแรกของ 
scale ทั้งสองตรงกัน

Example

Ocular scale

Stage scale



Calculation

เมื่อใชเลนสใกลวัตถุ 40 เทา พบวา 
70 ชอง ocular ตรงกันพอดีกับ 40 ชอง stage 

1 ชอง ocular = 40/70 ชอง stage
= 0.57 ชอง stage x 0.01 mm
= 0.0057 mm 
= 0.0057 x 1000 μm
= 5.7 μm

ocular micrometer

stage micrometer

ocular micrometer

100 ชอง = 1 mm

4x
5 ชอง ocular ตรงกันพอดีกับ 10 ชอง stage



10x
5 ชอง ocular ตรงกันพอดีกับ 5 ชอง stage

40x
20 ชอง ocular ตรงกันพอดีกับ 5 ชอง stage

40x (กําหนดให 1 ชอง stage micrometer = 0.01 mm)

ตัวอยาง จากภาพ พบวา 20 ชอง ocular micrometer ตรงกัน
พอดีกับ 5 ชอง stage micrometer จงหาเสนผาศูนยกลางของ
โคโลนี Volvox นี้วามีกี่ไมโครเมตร (µm)

การเตรียมสไลดสด (wet mount)

การปดกระจกสไสด                  การยอมสีตัวอยาง



การวาดภาพจากกลองจลุทรรศน งานที่ตองปฏิบัติ

1. ศึกษาสวนประกอบตางๆของกลองจุลทรรศน และหนาที่การทํางาน
2. ฝกหัดวิธีการใชกลองจุลทรรศนธรรมดาโดยใชสไลดถาวรและกลองสเตอริโอโดยใช

ตัวอยางทีม่ีชีวิต
3. ฝกหัดวิธีการเก็บกลองจุลทรรศนธรรมดา และกลองสเตอริโอ
4. เปรียบเทียบความแตกตางของภาพที่มองเห็นจากกลองจุลทรรศนธรรมดา และ

กลองสเตอริโอ
5. เขียนตัวอักษร ก หรือ อ แลวนําไปสองดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา และสเตอริโอ
6. วัดเสนผานศูนยกลางของอาณาเขตที่เหน็ในกลองจุลทรรศนธรรมดา เมื่อใชเลนสใกล

วัตถุกําลังขยายต่ํา กลางและสูง
7. ฝกหาขนาดจรงิของวัตถุจากกลองจุลทรรศนธรรมดา
8. ฝกการเตรียมสไลดสด และยอมสีอยางงาย และนําไปดูดวยกลองจุลทรรศน


