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Robert Hooke (1635 - 1703)
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Light Microscope

• ใช้แสงธรรมดา (400 – 900 nm) ในการมองเห็น
วัตถ ุ

• แสงส่องผ่านวัตถุแล้วตกกระทบที่เลนส์ใกล้วัตถุ 
(Objective lens, มีกำลังขยาย x4, x10, x40 และ 
x100 เท่า) 

• แล้วแสงผ่านมาที่เลนส์ใกล้ตา (Ocular lens, มีกำลัง
ขยาย 10 เท่า)

ภาพเสมือนหัวกลับ

ภาพจริงหัวกลับ



ภาพจริงหัวกลับ

ภาพเสมือนหัวกลับ

Light Microscope
- เลนส์ใกล้ตา (Eye piece) 
เป็นเลนส์ที่อยู่บนสุดของลำ

กล้อง  
- โดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10x 
หรือ 15x  

- ทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จาก

เลนส์ใกล้วัตถุให้มีขนาด

ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดภาพที่ตา
ผู้ศึกษาสามารถมองเห็นได้ 
โดยภาพที่ได้เป็นภาพเสมือน

หัวกลับ

- เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective 
lens) ติดอยู่กับจานหมุน  

- เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 
ต่ำ x4 และ x10 เท่า และ
กำลังขยายสูง x40 และ 
x100 เท่า 

- ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้

วัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับ 
- จานหมุน (Revolving nose 

piece) ซึ่งจานหมุนนี้ทำ
หน้าที่ในการเปลี่ยนกำลัง

ขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 

- เลนส์รวมแสง (condenser) 
ทำหน้าที่รวมแสงให้เข้มขึ้น

เพื่อส่งไปยังวัตถุที่ต้องการ

ศึกษา 
- ไดอะแฟรม (diaphragm) 
อยู่ใต้เลนส์รวมแสงทำหน้าที่

ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนส์

ในปริมาณที่ต้องการ



- ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse 
adjustment) ทำหน้าที่ปรับ
ภาพโดยเปลี่ยนระยะโฟกัสของ

เลนส์ใกล้วัตถ ุ(เลื่อนลำกล้อง
หรือแท่นวางวัตถุขึ้นลง) เพื่อ
ทำให้เห็นภาพชัดเจน 
- ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine 
adjustment) ทำหน้าที่ปรับ
ภาพ ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมาก
ขึ้น

- Mechanical stage เครื่องมือที่
ติดอยู่บน stage ใช้สำหรับจับ slide 
ให้เลื่อนไปมาทั้ง ซ้าย ขวา เลื่อน
เข้าหาตัว และเลื่อนออกจากตัวผู้ใช้
ตามต้องการ กล้องจุลทรรศน์บาง
รุ่นไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้ แต่จะมี 
Spring clips (Stage clips) ซึ่งคือ
แผ่นเหล็กสปริงเล็ก ๆ 2 อัน ติดอยู่
บน stage ใช้กดทับ slide ให้ตรึง
แน่นกับแป้น

• กล้องชนิดนี้มีความสามารถในการ

แยกแยะวัตถุที่อยู่ใกล้กันได้ประมาณ 
0.212 ไมโครเมตร (μm) 

• ต้องใช้ cedar oil รวมแสงที่ผ่านวัตถุ
เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่กำลังขยาย 
100 เท่า (oil immersion lens) เพิ่ม
การมองเห็นวัตถุให้ชัดขึ้น

Light Microscope • เนื่องจากหน้าเลนส์ 
100X มีขนาดเล็กมาก 
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- บน objective lens แต่ละอัน มีตัวเลขบอกกำลังขยาย และมี
ตัวเลขแสดงค่าของ Numerical aperture (N.A.) เป็นตัวเลขที่
แสดงถึงประสิทธิภาพของเลนส์ objective  

- การเห็นรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งที่ศึกษาด้วยเลนส์ 
objective ที่มีค่า N.A. สูง ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทำให้เห็นราย
ละเอียดของวัตถุได้ดีมากขึ้น 
                  - low power objective lens (10 x) มีค่า N.A. = 0.25 
                  - high power objective lens (40 x) มีค่า N.A. = 0.65 
                  - oil immersion objective lens (100 x) มีค่า N.A. = 1.25

Light Microscope
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ค่า resolving power (R) ของกล้องจุลทรรศน์ = 

กล้องทั่วไปรับช่วงคลื่นแสงที่ ~530 nm และมีค่า N.A. = 
1.25 จะได้ค่า R ของกล้อง = 

                                                 = 212 nm   = 0.212 !m

ความยาวคลื่นของแสง (λ) 

2 x N.A.

Light Microscope

530 

2 x 1.25
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• กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ = กำลังขยายของ
เลนส์ใกล้ตา X กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ

• ขนาดจริงของภาพ = 

ขนาดภาพที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์
กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์

Light Microscope



Inverted 
microscope

• แหล่งกำเนิดแสง
อยู่ด้านบน

• Sample 

Light source

Ultraviolet Microscope

• ใช้แสง UV ในการมองเห็นวัตถุ แสงนี้มีความยาวคลื่นสั้นกว่า
แสงธรรมดา (~ 180 – 400 nm) 

• กำลังขยายมากกว่า light microscope ประมาณ 200 เท่า 

• สามารถแยกแยะวัตถุที่อยู่ใกล้กันประมาณ 0.1 ไมโครเมตร 
(μm)

Dark-field Microscope

❖ ใช้ดูเซลล์ที่มีชีวิตหรือเซลล์ขนาดบางมาก 

❖กล้องมีแผ่นสีดำกั้นทางเดินของแสง  

❖มีแสงเพียงบางส่วนที่ตกกระทบวัตถุ ทำให้เกิด

มุมหักเหเข้าเลนส์ใกล้วัตถุ 

❖ทำให้เห็นวัตถุสะท้อนแสง ส่วนพื้นเป็นสีดำ



ภาพที่เกิดจาก Dark-
field Microscope

Phase contrast Microscope

❖ Compound microscope ชนิด
หนึ่ง 

❖ มองเห็นความแตกต่างของวัตถุ 
ตามความเข้มและจางของแสงที่

ผ่านวัตถุ 

❖ ทำให้มองเห็นส่วนต่างๆ ของเซลล์
ได้แตกต่างกัน หรือดูการเจริญ
หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุได้
ชัดเจน
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Bright field Phase contrast Dark field

Fluorescence Microscope

❖ ใช้ดูวัตถุที่เรืองแสงได้หรือวัตถุที่เคลือบด้วยสาร

เรืองแสง 

❖ แสง UV กระตุ้นวัตถุหรือสารเรืองแสงที่เคลือบอยู่

บนวัตถุให้เกิดการเรืองแสงในระยะเวลาที่จำกัด  

❖ตรวจดูลักษณะของวัตถุที่เรืองแสงภายใต้ฉากสีดำ
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แสงหักเหผ่านวัตถุ ทำให้เห็นเป็นรูปสามมิต ิเช่น 
 - Differential Interference Contrast Microscopy (DICM) 
 - Atomic Force Microscopy (AFM) 
 - Confocal Scanning Laser Microscopy (CSLM)

Interference microscope

Confocal Microscope

❖ ใช้ดูวัตถุที่เรืองแสงหรือวัตถุที่เคลือบด้วยสารเรื่องแสง 

❖ ใช้หลังการส่องเป็นชั้น ๆ (sectioning) โดยไม่เกิด out-
of-focus blur  

❖ ใช้ visible wavelength lasers เป็นแหล่งกำเนิดแสง 

❖ ใช้ confocal apertures หรือ pinholes ในการตรวจจับ
แสงทำให้เกิดภาพ



Confocal Microscope
• เทคนิคที่ใช้จะเรียกว่า CLSM (Confocal Laser 

Scanning Microscopy) 

• ประโยชน์ คือ ใช้สร้างภาพ 3D ของเซลล์ได้

Electron Microscope

• ใช้อิเลคตรอนเป็นแหล่งทำให้เกิดภาพ 

• มีสนามแม่เหล็กทำหน้าที่เป็นตัวบังคับลำอิเลคตรอน
คล้าย condenser lens 

• อิเลคตรอนผ่านวัตถุไปตกกระทบบนแผ่นรับทำให้เกิด
ภาพ 

• ใช้ดูวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 0.2 ไมโครเมตร (μm) 

• กำลังขยายประมาณ 1,000-100,000 เท่า
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• กล้องอิเลคตรอนมี 2 ชนิด  

• Transmission electron microscope (TEM) 
ใช้ตรวจสอบโครงสร้างภายในของเซลล์ 

• Scanning electron microscope (SEM) ใช้
ตรวจสอบโครงสร้างภายนอกของเซลล์ โดย
อาศัยการสะท้อนของ อิเลคตรอน

Electron Microscope



การวัดขนาดวัตถุ

❖ กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ประกอบการวัดขนาด 

❖ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

❖Ocular micrometer  

❖Stage micrometer 

❖ Ocular micrometer มีขีดแบ่ง (scale) จำนวน 50 หรือ 100 ช่อง   เล็ก ๆ 
มีขนาดเท่ากัน (มักมีตัวเลขกำกับ) 

❖ Stage micrometer มีขีด (ขนาด 1 mm) แบ่ง (scale) จำนวน 100 ช่อง 
(ขนาดเท่ากัน) แต่ละช่องกว้าง 0.01 mm 

❖ ดังนั้น 1 ช่องเล็ก มีขนาดความกว้างเท่ากับ 10 micrometer (micron)
42

0.1 mm
0.05 mm
0.01 mm

การหาขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช ้micrometer
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!

วธิกีารใช ้micrometer

44

Ocular micrometer และ stage micrometer



45

วธิกีารเตรยีม ocular micrometer การวัดขนาดวัตถุ
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เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 4x

เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 10x

เมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 40x

4X 
8 x 25    = 200 !m 
10X 
20 x 10  = 200 !m 
40X 
81 x 2.5 = 202.5 !m

❖ Micrometer

การวัดขนาดวัตถุ
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หาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพที่กำลังขยายต่ำสุด (4×) โดยใช้ไม้บรรทัด

หาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพที่กำลังขยายอื่นโดยการคำนวณ

หาขนาดโดยประมาณของวัตถุโดยเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพขณะศึกษา

การหาขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยไม้บรรทัดเป็นตัวเปรียบเทียบ

การวัดขนาดวัตถุ
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เลนส์ใกล้วัตถุที่

กำลังขยาย 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของจอภาพ (mm)

4x 5
10x 2
40x 0.5

ใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่กำลังขยาย 4x 
ตัวอย่าง

กำลังขยายต่ำสุดของเลนส์ใกล้วัตถุ x เส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพที่กำลังขยายต่ำสุด 

                                กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุขณะที่ศึกษา

4   X  5 mm 
     10 = 2 mm= เส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของจอภาพ (ขณะศึกษา)

การหาขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยไม้บรรทัดเป็นตัวเปรียบเทียบ



การวัดขนาดวัตถุ
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ใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย 40× 

พารามีเซียมมีขนาดประมาณ  2 / 5 ของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพ

ขนาดพารามีเซียม  ≈ =  0.2 mm2
5 × 0.5

การหาขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยไม้บรรทัดเป็นตัวเปรียบเทียบ

เลนส์ใกล้วัตถุที่

กำลังขยาย 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของจอภาพ (mm)

4x 5
10x 2
40x 0.5

ใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่กำลังขยาย 4x 
ตัวอย่าง


