


กล้องจุลทรรศน์ 

microscope มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก  ไมครอน (micron) หมายถึง ขนาดเลก็  
     สโคปอส (scopos) หมายถึง เป้าหมาย  

     หรือมมุมอง 

กล้องจุลทรรศน์ เป็นเคร่ืองมอืทีใ่ช้ศึกษาส่ิงมชีีวติทีม่ขีนาดเลก็มากจนไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า 



ประวัตขิองกล้องจุลทรรศน์ 

ปี พ.ศ. 2198 โรเบิรต์ ฮกุ ได้ประดิษฐก์ล้องจลุทรรศน์ชนิดเลนสป์ระกอบท่ี
มีล ากล้องรปูร่างสวยงาม ป้องกนัการรบกวนจากแสงภายนอกได้ และไม่ต้อง
ถือเลนสใ์ห้ซ้อนกนั เขาส่องดไูม้คอรก์ฝานบางๆ แล้วพบช่องเลก็ๆมากมาย 
เขาเรียกช่องเหล่านัน้ว่าเซลล ์ซ่ึงหมายถึงห้องว่างๆ หรือห้องขงั 

ปี พ.ศ. 2215 แอนโทนี แวน ลิวเวนฮคุ ชาวฮอลนัดา สร้างกล้องจลุทรรศน์
ชนิดเลนสเ์ดียวจากแว่นขยายท่ีเขาฝนเอง แว่นขยายบางอนัขยายได้ถึง 270 
เท่า เขาใช้กล้องจลุทรรศน์ตรวจดหูยดน ้าจากบึงและแม่น ้า และจากน ้าฝนท่ี
รองไว้ในหม้อ เหน็ส่ิงมีชีวิตเลก็ๆมากมายนอกจากนัน้เขายงัส่องดส่ิูงมีชีวิต
ต่างๆ เช่น เมด็เลือดแดง, เซลลสื์บพนัธุส์ตัวต์วัผู้, กล้ามเน้ือ เป็นต้น เม่ือ
เขาพบส่ิงเหล่าน้ี ผูป้ระดิษฐก์ล้องจลุทรรศน์ 



ปี พ.ศ. 2367 ดโูธรเชต ์นักพฤกษศาสตรช์าวฝรัง่เศสศึกษาเน้ือเย่ือพืช และสตัวพ์บว่า
ประกอบด้วยเซลล ์

 
ปี พ.ศ. 2376 โรเบิรต์ บราวน์ นักพฤกษศาสตรช์าวองักฤษ เป็นค้นแรกท่ีพบว่าเซลล์

พืชมีนิวเคลียสเป็นก้อนกลมๆ อยู่ภายในเซลล ์

ปี พ.ศ. 2378 นุก นะดือจารแ์ดง นักสตัวศาสตรช์าวฝรัง่เศส ศึกษาจลิุนทรียแ์ละส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆ พบว่าภายในประกอบด้วยของเหลวใสๆ จึงเรียกว่า ซารโ์คด ซ่ึงเป็นภาษาฝรัง่เศสมา
จากศพัทก์รีกว่า ซารค ์(Sarx) ซ่ึงแปลว่าเน้ือ 

 
ปี พ.ศ. 2381 ชไลเดน นักพฤกษศาสตรช์าวเยอรมนั ศึกษาเน้ือเย่ือพืชชนิดต่างๆ พบว่า

พืชทกุชนิดประกอบด้วยเซลล ์
 
ปี พ.ศ. 2382 ชไลเดรและชวาน จึงร่วมกนัตัง้ทฤษฎีเซลล ์ซ่ึงมีใจความสรปุได้ว่า 

"ส่ิงมีชีวิตทกุชนิดประกอบไปด้วยเซลลแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเซลล"์ 



พ.ศ. 2382 พวักินเย นักสตัวิทยาชาวเชคโกสโลวาเกีย ศึกษาไข่และตวัอ่อนของสตัวช์นิด
ต่างๆ พบว่าภายในมีของเหลวใส เหนียว อ่อนนุ่มเป็นวุ้น เรียกว่าโปรโตพลาสซึม 

 
พ.ศ. 2475 นักวิทยาศาสตรช์าวเยอรมนั คืออี.รสุกา และแมกซน์อลล ์ได้เปล่ียนแปลง

กระบวนการของกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้แสงและเลนสม์าใช้ล าอิเลก็ตรอน ท าให้เกิดกล้อง
จลุทรรศน์อิเลก็ตรอนขึน้ในระยะต่อๆมา ปัจจบุนัมีก าลงัขยายกว่า 5 แสนเท่า  

กล้องจลุทรรศน์สามารถแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ 
 
  1. กล้องจลุทรรศน์แบบแสง (Optical microscopes)  
 
 2. กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอน (Electron microscopes) 



 
Light microscope เป็นกลอ้งจลุทรรศน์ทีพ่บอยูท่ ัว่ไป โดยเวลาสอ่งดจูะเหน็พืน้หลงัเป็นสขีาว และจะ
เหน็เชือ้จุลนิทรยีม์สีเีขม้กวา่ 
 

 Stereo microscope เป็นกลอ้งจลุทรรศน์ทีส่อ่งดสูิง่มชีวีติทีไ่มเ่ลก็มาก สอ่งดเูป็น3มติ ิสว่นใหญ่
จะใชใ้นการศกึษาแมลง 
 

  Dark field microscoe เป็นกลอ้งจลุทรรศน์ทีม่พี ืน้หลงัเป็นสดี า เหน็เชือ้จุลนิทรยีส์วา่ง 
เหมาะส าหรบัใชส้อ่งจลุนิทรยีท์ีม่ขีนาดเลก็ ทีต่ดิสยีาก 
 

   Phase contrast microscope ใชส้ าหรบัสอ่งเชือ้จุลนิทรยีท์ีย่งัไมไ่ดท้ าการยอ้มส ี
จะเหน็ชดัเจนกวา่ Light microscope 
 

    Fluorescence microscope ใชแ้หล่งก าเนิดแสงเป็น อลัตราไวโอเลต 
สอ่งดจูุลนิทรยีท์ีย่อ้มดว้ยสารเรอืงแสง ซึง่เมือ่กระทบกบัแสง UV จะเปลีย่นเป็นแสงชว่งทีม่องเหน็ได ้
แลว้แต่ชนิดของสารทีใ่ช ้พืน้หลงัมกัมสีดี า 

กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง 



สูตรค านวณก าลงัขยายของกล้องจุลทรรศน์ 
 

ก าลงัขยายของกล้อง = ก าลงัขยายของเลนส์ใกล้ตา x ก าลงัขยาย
ของเลนส์ใกล้วตัถุ 

 
เช่น เลนสใ์กล้ตา มีก าลงัขยาย เท่ากบั 10X และเลนสใ์กล้วตัถมีุก าลงัขยาย เท่ากบั 40X ดงันัน้ ก าลงัขยาย
ของกล้อง เท่ากบั ? 



ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

1. ฐาน (Base) เป็นส่วนทีใ่ช้วางบนโต๊ะ ท าหน้าทีรั่บน า้หนักทั้งหมดของกล้องจุลทรรศน์  
มรูีปร่างส่ีเหลีย่ม หรือวงกลม ทีฐ่านจะมปุ่ีมส าหรับปิดเปิดไฟฟ้า 
 

2. แขน (Arm) เป็นส่วนเช่ือมตัวล ากล้องกบัฐาน ใช้เป็นที่จับเวลาเคลือ่นย้ายกล้อง
จุลทรรศน์ 

 

3. ล ากล้อง (Body tube) เป็นส่วนทีป่ลายด้านบนมเีลนส์ตา ส่วนปลายด้านล่างตดิกบั
เลนส์วตัถุ ซ่ึงตดิกบัแผ่นหมุนได้ เพือ่เปลีย่นเลนส์ขนาดต่าง ๆ ตดิอยู่กบัจานหมุนที่
เรียกว่า Revolving Nosepiece 

 

4. ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment) ท าหน้าที่ปรับภาพโดยเปลีย่นระยะโฟกสั
ของเลนส์ใกล้วตัถุ (เลือ่นล ากล้องหรือแท่นวางวัตถุขึน้ลง) เพือ่ท าให้เห็นภาพ
ชัดเจน 



5. ปุ่มปรับภาพละเอยีด (Fine adjustment) ท าหน้าที่ปรับภาพ ท าให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึน้ 
 

6. เลนส์ใกล้วตัถุ (Objective lens) เป็นเลนส์ทีอ่ยู่ใกล้กบัแผ่นสไลด์ หรือวตัถุ ปกตติดิกบั
แป้นวงกลมซ่ึงมปีระมาณ 3-4 อนั แต่ละอนัมกี าลงับอกเอาไว้ เช่น x3.2, x4, x10, x40 และ 
x100 เป็นต้น ภาพทีเ่กดิจากเลนส์ใกล้วตัถุเป็นภาพจริงหัวกลบั 
 

7. เลนส์ใกล้ตา (Eye piece) เป็นเลนส์ทีอ่ยู่บนสุดของล ากล้อง โดยทัง่ไปมกี าลงัขยาย 10x 
หรือ 15x ท าหน้าทีข่ยายภาพทีไ่ด้จากเลนส์ใกล้วัตถุให้มขีนาดใหญ่ขึน้ ท าให้เกดิภาพทีต่าผู้
ศึกษาสามารถมองเห็นได้ โดยภาพทีไ่ด้เป็นภาพเสมอืนหัวกลบั 
 

8. เลนส์รวมแสง (Condenser) ท าหน้าทีร่วมแสงให้เข้มขึน้เพือ่ส่งไปยงัวัตถุที่ต้องการศึกษา 



9. กระจกเงา (Mirror) ท าหน้าที่สะท้อนแสงจากธรรมชาตหิรือแสงจากหลอดไฟภายในห้อง
ให้ส่องผ่านวตัถุโดยทัว่ไปกระจกเงาม ี2 ด้าน ด้านหน่ึงเป็นกระจกเงาเว้า อกีด้านเป็นกระจก
เงาระนาบ ส าหรับกล้องรุ่นใหม่จะใช้หลอดไฟเป็นแหล่งก าเนิดแสง ซ่ึงสะดวกและชัดเจน
กว่า 
 

10. ไดอะแฟรม (Diaphragm) อยู่ใต้เลนส์รวมแสงท าหน้าทีป่รับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนส์ใน
ปริมาณทีต้่องการ 
 

11. แท่นวางวตัถุ เป็นแท่นใช้วางแผ่นสไลด์ทีต้่องการศึกษา 
 

12. ทีห่นีบสไลด์ ใช้หนีบสไลด์ให้ตดิอยู่กบัแท่นวางวัตถุ ในกล้องรุ่นใหม่จะม ีMechanical 
stage แทนเพือ่ควบคุมการเลือ่นสไลด์ให้สะดวกยิง่ขึน้  
 

13. จานหมุน (Revolving nosepiece) ใช้หมุนเมือ่ต้องการเปลีย่นก าลงัขยายของเลนส์ใกล้
วตัถุ 



กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 

 ใช้เลนส์แม่เหลก็ไฟฟ้าแทนเลนส์แก้วในกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เลนส์ของ
กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนน้ันประกอบด้วย เลนส์รวมแสง และโปรเจกเตอร์เลนส์ 
โดย โปรเจกเตอร์เลนส์น้ันมีหน้าที่ฉายภาพ จากตัวอย่างที่ต้องการศึกษาลงบนจอภาพ  

 กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน ( Electron microscope) ประดษิฐ์ขึน้คร้ังแรก
เมือ่ปี พ.ศ. 2475 ในประเทศเยอรมนี โดยนักวทิยาศาสตร์ 2 คน คอื แมกซ์ นอลล์ และ 
เอร์ินท์ รุสกา เป็นกล้องจุลทรรศน์ทีใ่ช้ล าอเิลก็ตรอนแทนแสงธรรมดา 

 แหล่งก าเนิดล าแสงอเิลก็ตรอน คอื ปืนยงิอเิลก็ตรอน ซ่ึงมลีกัษณะเป็น
ขดลวดตวัวที าจากทงัสเตน 





ชนิดของกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน 

 1) กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron 
microscope) หรือเรียกแบบย่อว่า TEM ซ่ึงคดิค้นโดย เอร์ินส์ท รุสกา ในปีพ.ศ. 2475 
หลกัการท างานของกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องผ่านล าแสงอเิลก็ตรอนเกดิจาก
การผ่านกระแสไฟฟ้าแรงสูง เข้าไปในขดลวดทงัสเตน (Tungsten filament) ท าให้มี
อเิลก็ตรอนวิง่ออกมาจากส่วนปลายของ filament จากน้ันจะวิง่ตรงไปยงัวัตถุ ซ่ึง
ล าแสงอเิลก็ตรอนที่วิ่งผ่านวัตถุจะวิง่ไปยงัเลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) และจะถูก
ขยายสัญญาณให้ใหญ่ขึน้โดย Objective lens สุดท้ายอเิลก็ตรอนจะไปกระตุ้นโมเลกลุ
ของซิงค์ซัลไฟด์ (Zinc sulfide) ทีฉ่าบอยู่บนฉากรับภาพ (Fluorescence screen) ท าให้
เกดิเป็นภาพ 2 มติ ิโดยทีว่ตัถุทีม่ค่ีาเลขอะตอม (Atomic number) มากน้ัน ภาพที่ได้จะ
เห็นเป็นสีด า ส่วนวตัถุทีม่ค่ีาเลขอะตอมน้อย ภาพทีเ่ห็นจะเป็นสีขาว 



 2) กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron 
microscope) หรือเรียกแบบย่อว่า SEM ซ่ึงคิดค้นโดยเอม็ วอน เอนเดนน่ี สร้างส าเร็จใน
ปีพ.ศ. 2481 เกดิจากการที่ Primary electron วิง่ไปกระทบพืน้ผวิของวัตถุ ท าให้มกีาร
สะท้อนกลบัของพลงังานในรูปแบบต่างๆ เช่น back-scatter electron, รังสีเอก็ซ์ (X-
ray) หรือ secondary electron เป็นต้น และในล ากล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่อง
กราด จะมีตวัรับสัญญาณทีท่ าหน้าที่รับและเปลีย่น secondary electron ให้เป็นสัญญาณ
อเิลก็ตรอน (electrical signal) แล้วส่งสัญญาณไปยงัจอภาพ (Cathode ray tube) เพือ่
ท าให้เกดิภาพทีต่ามองเห็นได้ โดยภาพทีอ่อกมาน้ันจะมีลกัษณะ 3 มิต ิ





เกสรดอกไม ้

ส่วนหวัของผเีส้ือกลางคืน 

กระดาษทิชชูหรือกระดาษช าระนัน่เอง 



สปอรข์อง Nosema algerae ซ่ึงเป็นปรสิตของลกูน ้ายงุ (ซ้าย) ภาพจากกล้องจลุทรรศน์
อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น (ขวา) ภาพจากกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด 



 วิธีใช้กล้องจลุทรรศน์ 
 

1. การวางกล้อง ต าแหน่งทีว่างกล้องควรเป็นพืน้เรียบ และมีแสงสว่างเพยีงพอโดยให้ล า
กล้องตั้งตรง 
2. การวางสไลด์ น าสไลด์ทีเ่ตรียมไว้วางบนแท่นวางสไลด์ และจัดต าแหน่งของวตัถุทีจ่ะดู
ให้อยู่ตรงกบัช่องรับแสง แล้วปรับม่านปรับแสงใต้กล้องเพือ่ให้รับแสงได้อย่างพอเหมาะ 
3. การหาภาพ 
 3.1 หมุนเลนส์ใกล้วตัถุก าลงัขยายต ่าสุดให้ตรงกบัต าแหน่งของวัตถุทีจ่ะดู 
 3.2 หมุนปุ่มปรับภาพหยาบเพือ่เลือ่นเลนส์ใกล้วัตถุให้ลงไปอยู่ในต าแหน่งต ่าสุด
ก่อน 
 3.3 ลมืตาทั้งสองข้างขณะดูทีเ่ลนส์ใกล้ตา แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้
เลนส์ใกล้วตัถุเลือ่นขึน้อย่างช้าๆ จนเห็นภาพ หลงัจากน้ันหมุนปุ่มปรับภาพละเอยีดเพือ่ให้
เห็นภาพชัดเจนขึน้ 



 3.4 ถ้าภาพยงัมขีนาดเลก็อยู่ ให้หมุนเลนส์ใกล้วตัถุทีม่กี าลงัขยายสูงกว่าเข้ามา
แทนทีเ่ลนส์ใกล้วตัถุอนัเดมิ แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพละเอยีดเพือ่ให้ภาพชัดเจนขึน้ 
(ห้ามใช้ปุ่มปรับภาพหยาบกบัเลนส์ใกล้วัตถุทีม่ีก าลงัขยายสูง) 
4. ลกัษณะภาพทีม่องเห็นจากกล้องจุลทรรศน์ ภาพทีม่องเห็นจะเป็นภาพเสมอืนหัวกลบั
กบัวตัถุ ดงัน้ันถ้าต้องการเลือ่นภาพขึน้ด้านบนจะต้องเลือ่นสไลด์ลงด้านล่าง และเมือ่
ต้องการเลือ่นภาพไปทางขวาต้องเลือ่นสไลด์ไปทางซ้าย  
5. การเกบ็รักษากล้องจุลทรรศน์ หลงัจากใช้กล้องจุลทรรศน์เรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติ
ดงันี ้ 5.1 เกบ็แผ่นสไลด์ 
 5.2 เช็ดแท่นวางสไลด์ให้สะอาด 
 5.3 หมุนเลนส์ใกล้วตัถุก าลงัขยายต ่าให้มาอยู่ด้านล่าง 
 5.4 ท าความสะอาดเลนส์โดยใช้กระดาษเช็ดเลนส์ 
 5.5 การยกกล้องเพือ่เคลือ่นย้ายให้ใช้มือหน่ึงจับทีแ่ขนของกล้อง อกีมือหน่ึงใช้
รองทีใ่ต้ฐานและยกกล้องในลกัษณะตรง 



เซลล ์E. coli ไมโทรคอนเดรีย (Mitochondria) 



 - ส่ิงมีชีวิตท่ีมีเซลลส์ลบัซบัซ้อน เป็นเซลลข์นาดใหญ่มีโครโมโซม
จ านวนหลายชดุ บรรจอุยู่ในนิวเคลียสอีกทีหน่ึง  
 - หลกัการของยแูคริโอตคือ การบรรจดีุเอน็เอไว้ในโครโมโซมหลายตวั
ซ่ึงแวดล้อมด้วยโปรตีนภายในเน้ือเย่ือของนิวเคลียส  
 - ไมโทคอนเดรียน (Mitochondrion) ท าหน้าท่ีหายใจ  
 - คลอโรพลาสต ์(Chloroplast) สงัเคราะหแ์สงในการผลิตอาหาร  
 - โกลจิ (Golgi)ท าหน้าท่ีสะสมผลผลิตไว้เป็นพลงังาน  
 - เม่ือเซลลแ์บ่งตวัขยายพนัธุ ์ไรโบโซม (Rybosome) จะคดัลอกรหสั
พนัธกุรรมจากDNA ไปสู่เซลลต์วัใหม่โดยใช้กระบวนการทางโปรตีน  
 - ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นยแูคริโอต คือ สตัว,์ พืช และ เหด็รา ซ่ึงประกอบด้วย
เซลลห์ลายเซลล ์รวมทัง้ โพรทิสตา จ านวนมากท่ีมีเซลลเ์ดียว และโครมิส
ตา หรือสาหร่าย 

ยแูคริโอต (Eukaryote)  







 - เป็นส่ิงมชีีวติทีป่ระกอบด้วยออร์แกแนลทีไ่ม่มเียือ่หุ้ม ไม่มนิีวเคลยีส  
 - มกัเป็นส่ิงมชีีวติเซลล์เดยีว ตวัอย่างของเซลล์กลุ่มนี ้ได้แก่ แบคทเีรีย  
 ประกอบด้วยเยือ่หุ้มเซลล์ และไซโทพลาสซึม โดยในไซโทพลาสซึมจะมไีรโบโซม 
(ribosome) ไม่มีนิวเคลยีส  
 - ส่วน DNA จะเป็นรูปวงแหวนพนัอยู่กบัโปรตนี อยู่ในไซโทพลาสซึมเรียกว่า
นิวคลอีอยด์ (neucleoid)  
 - ด้านนอกของเยือ่หุ้มเซลล์ จะมผีนังเซลล์ประกอบด้วยเปบทโิดไกลแคน  
 - แบคทเีรียแกรมลบ จะมเียือ่หุ้มด้านนอกผนังเซลล์ (outer membrane) อกีช้ัน 
แต่แบคทเีรียแกรมบวกไม่มี   
 - อาร์เคยี เป็นแบคทีเรียที่พบในสภาพแวดล้อมที่ผดิธรรมชาติเช่น เป็นกรดจัด 
อุณหภูมสูิง องค์ประกอบของเยือ่หุ้มเซลล์และผนังเซลล์ต่างจากแบคทเีรียทั่วไป 
 - สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงนิ เป็นโปรคาริโอตทีสั่งเคราะห์แสงได้  

โปรคาริโอตหรือโพรแคริโอต (Prokaryote) 





ลกัษณะ เซลลโ์ปรคาริโอต เซลลย์คูาริโอต 

1. กลุ่มส่ิงมีชีวติ แบคทีเรีย, สาหร่ายสีเขียว แกมน ้ าเงิน (ไซยา
โนแบคทีเรีย) 

สาหร่าย, รา, โปรโตซวั, พืช, สตัว ์

2. ขนาด 1-2 ไมโครเมตร x 1-4ไมโครเมตร หรือเลก็
กวา่น้ี 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง มากกวา่ 5ไมโครเมตร 

3. โครงสร้างนิวเคลียส ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส, มีโครโมโซม เป็น
วงกลมเสน้เดียว,โครโมโซม ไม่มีฮีสโตน ไม่มี
การแบ่งเซลลแ์บบไมโตซิส 

มีเยือ่หุม้นิวเคลียส, มีโครโมโซม
มากกวา่ 1 เสน้, ฮีสโตน มีการแบ่งนิวเคลียส 
แบบไมโตซิส 

4. การไหลเวยีน ของไซโตปลาสซึม ไม่มี มี 

5. ฟิโนไซโตซิส ไม่มี มี 

6. กาซแวคิวโอ มีในบางพวก ไม่มี 

7. มีโซโซม มี ไม่มี 

เปรยีบเทยีบเซลลโ์ปรคารโิอตกับเซลลย์คูารโิอต 

 



• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 

• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 

• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 

• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 

• Bullet 1 

• Bullet 2 

• Bullet 3 

 












