บทที่ 2 กลองจุลทรรศน
(Microscope)
สาระสําคัญ
กลองจุลทรรศนมี 3 แบบใหญ ๆ คือ 1. Simple microscope 2. Compound
microscope และ 3. Microscope Electron

จุดประสงคการเรียนรู
1. แสดงขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับกลองจุลทรรศนชนิดตาง ๆ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. จําแนกกลองจุลทรรศนตามหลักการได
3. ใชงานกลองที่มีอยูในหองปฏิบัติการ
4. คํานวณกําลังขยายของกลองจุลทรรศนขณะใชงานได

ความหมายของกลองจุลทรรศน
กลองจุลทรรศน (Microscrope) คือ เครื่องมือที่ใชสองดูสิ่งตาง ๆ ที่มีขนาดเล็ก ที่ตา
ของคนเรามองไมเห็นหรือไมชัดเจน ใหเห็นสวนประกอบตาง ๆ ไดชัดเจน

ชนิดของกลองจุลทรรศน แบงได 3 ชนิด
1. Simple microscope กลองจุลทรรศนที่ประกอบขึ้นดวยเลนสเพียงชุดเดียว ที่มีตัว
เลนส 1-2 อัน ใหกําลังขยายต่ํา ใชสองดูสิ่งตาง ๆ ที่ตาเรามองเห็นไดไมชัดเจน ใหเห็นชัดเจนขึ้น
ตัวอยางไดแก แวนขยาย แวนสองพระ แวนซอมนาฬิกา แวนสองอัญมณี
2. Compound microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชอยูในหองปฏิบัติการที่ใชแสง
สวางของดวงอาทิตยหรือแสงสวางจากหลอดไฟฟา กลองจุลทรรศนประกอบดวยเลนส 2 ชุด คือ
เลนสใกลวัตถุ (Objective lens) ทําหนาที่ขยายภาพของวัตถุที่จะศึกษาที่กลองขยาย 4 x 10 x 40x
และ
100 x และเลนสใกลตา (Eyepiece)คุณภาพของกลองจุลทรรศนจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
กําลังขยายของเลนสทั้งสองนี้

กลองจุลทรรศน Compound microscope ที่ใชในหองปฏิบัติการมีหลายแบบ เชน

Stereo microscope เปนกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายต่ําใชแสงของดวงอาทิตยหรือ
จากหลอดไฟที่ใชศึกษาสวนประกอบเสนใบของพืชหรือเสนปกของแมลง
Ultraviolet microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชแสงอุลตราไวโอเลตแทนแสงสวาง
ธรรมดา เปนกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายมากกวากลองจุลทรรศนธรรมดา
Dark – field microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ทําใหเกิดภาพหรือเรืองแสงโดยที่มีฉาก
เปนสีดํา วัตถุที่เราตองการศึกษาจะเห็นเปนภาพเรืองแสง
Phase contrast microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชศึกษาลักษณะของเซลที่ยังมีชีวิต
อยูหรือเซลที่เคลื่อนที่ ซึ่งจะทําใหเห็นสวนประกอบตาง ๆ ของเซลมีความเขมขนของแสงที่แตกตาง
กันคลายภาพสามมิติ
Fluorescence microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชศึกษาตัวอยางที่มีสีใสหรือสวาง
ผานเครื่องกรองแสงทําใหฉากมืดหรือสลัวทําใหมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น

Digital Microscope เปนกลองชนิดหนึ่งในกลองกลุม Image Recording system
3. Electron microscope เปนกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงมากและมีราคาแพง ใช
ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เชน Virus Viroid หรือใชศึกษาโครงสรางของเซลของสิ่งมีชีวิต
เชน Protozoa Fungi Algae Rickettsia bacteria เซลพืชและเซลสัตว โดยใชลําแสงอีเลคตรอนที่มี
ความยาวคลื่นแสงสั้นกวาแสงอุลตราไวโอเลต
กลองอีเลคตรอนประกอบดวยเลนส 3 ชุด คือ
1) Condenser lens ทําหนาที่รวมแสงเขาสูเลนสใกลวัตถุ
2) Objective lens เลนสใกลวัตถุทําหนาที่ขยายภาพที่มีกําลังขาย 100× ถึง 300×

3) Projector lens ทําหนาที่ขยายภาพจากเลนสใกลวัตถุที่มีกําลังขยาย 250× ดังนั้น
ภาพที่เราเห็นจะมีกําลังขยาย ประมาณ 25,000-100,000 เทา
ภาพจากตัวอยางที่ศึกษาจะถูกถายภาพใหปรากฏในฉากเรืองแสง ซึ่งภาพจะสามารถ
ขยายใหใหญไดอีกหลายแสนเทา การเตรียมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาจะตองเปนตัวอยางที่แหง
และบาง เพื่อจะไดเห็นรายละเอียดตาง ๆ ไดชัดเจน
กลองจุลทรรศนอีเลคตรอนมี 2 ชนิด
1. Transmission electron microscope สามารถขยายภาพที่ตองการศึกษาไดถึง
1,000,000 เทา จึงนํามาใชในการศึกษา Virus Viroid และอนุภาคขนาดเล็ก

ภาพแสดงขบวนการแปลงภาพของกลองอีเล็คตรอน
2. Scanning electron microscope เปนกลองจุลทรรศนที่สามารถดูภาพไดเปนสามมิติ
และมีกําลังขยาย 75,000 – 100,000 เทา
กลองจุลทรรศนอีเลคตรอน มีความสําคัญตอการศึกษาจุลชีววิทยาเปนอันมาก เพราะ
ชวยใหสามารถศึกษารายละเอียดของจุลินทรียไดเปนอยางดี

ภาพแสดงระบบกลองจุลทรรศน แบบสแกนนิ่ง ประกอบดวย
คอมพิวเตอร (ซาย) เครื่องควบคุมและจอแสดงภาพ (ขวา) และตัวกลอง (ลางขวา)

สวนประกอบของกลองจุลทรรศนในหอ งปฏิบัติการ ซึ่ง เปน กลองจุลทรรศนชนิด
Compound microscope ในการใชงานนักศึกษาจะตองรูสวนประกอบและหนาที่เพื่อจะใชงานได
อยางสะดวก กลองจุลทรรศนมีทั้งใชแสงสวางของดวงอาทิตยและใชแสงสวางจากไฟฟา ตอไปนีจ้ ะ
กลาวถึงสวนประกอบของกลองจุลทรรศนแบบชนิดใชไฟฟา

ภาพแสดงไดอะแกรมแสดงสวนตาง ๆ ของกลองจุลทรรศน
1. เลนสใกลตา (Eyepiece) เปนเลนสที่อยูติดกับตาผูดูประกอบดวย เลนส 2 อัน ทํา
หนาที่ขยายภาพจากเลนสใกลวัตถุใหโตขึ้น สวนมากมีกําลังขาย 5× 10× และ 15×
2. เลนสใกลวัตถุ (Objective) เปนชุดของเลนสที่อยูติดกับวัตถุและเปนสวนที่มีราคา
แพงที่สุด ทําหนาที่ขยายภาพของวัตถุ โดยทั่วไปกลองจุลทรรศน 1 เครื่องจะมีเลนสใกลวัตถุ 3-4 ตัว
ที่มีกําลังขยายขนาด 4× 10× 40× และ 100×

การคิดกําลังขยายของกลองจุลทรรศนขณะใชงาน
กําลังขยายของเลนสใกลตา x กําลังขยายของเลนสใกลวัตถุ
10 × 4
40× (อานวา 40 เทา)
10 × 10
100× (อานวา 100 เทา)

10 × 40
400× (อานวา 400 เทา)
10 × 100
1000× (อานวา 1000 เทา)
3. Body tube เปนทรงกระบอกยาว เปนทางผานของแสงจากวัตถุเขาสูตาเราภายในมี
กระจกปริซึมทําหนาที่หักเหแสง
4. Revolving nose piece เปนแปนหมุนที่ติดกับเลนสใกลวัตถุ ใชสําหรับเลื่อน
กําลังขยายของเลนสใกลวัตถุตามความตองการขณะใชงาน
5. Stage เปนแทนสี่เหลี่ยมตรงกลางมีรูปใหแสงผาน ใชสําหรับวางกระจกสไลดและ
วัตถุที่ตองการดู
6. Spring clip เปนแผนเหล็กบางติดอยูบนแทนรวมแสง จากหลอดไฟผานแทนเขาสูตา
เรา
7. Condenser เปนเลนสรวมแสงอยูใตแทนรวมแสง จากหลอดไฟผานทาเขาสูตาเรา
8. Iris diaphragm เปนที่ปรับปริมาณแสงผานเขา condenser มากนอยตามตองการ อยู
หนาเลนสรวมแสง
9. Fine adjustment ลอเล็ก ใชสําหรับหมุนปรับโฟกัสของภาพใหไดภาพที่ชัดเจนตาม
กําลังขยายที่ตองการ
10. Coarse adjustment ลอใหญ ใชสําหรับหมุนเลื่อนแทนที่วางแผนกระจกสไลดขึ้น –
ลง ตามความตองการ
11. Arm เปนแขนของกลองจุลทรรศน ใชสําหรับจับเลื่อนกลองจุลทรรศนใชมือที่ถนัด
จับแขนของกลองจุลทรรศน อีกมือหนึ่งวางไวใตฐานกลองจุลทรรศนขณะเคลื่อนยายกลอง
12. Lamp หลอดไฟฟาใหแสงสวางสําหรับกลองจุลทรรศนใชไฟฟา 12 โวลต กําลัง
สวาง 20 วัตต
13. ฐาน (Base) คื อ สว นที่ว างติ ด กับ พื้ น โตะ มีรูป ร า งเป น รู ป เกื อ กมา วงกลม หรื อ
สี่เหลี่ยม เปนฐานของอุปกรณสวนอื่น ๆ ของกลองจุลทรรศนทั้งหมด
14. สวิชท (Switch) เปนอุปกรณที่มีในกลองจุลทรรศนที่ใชไฟฟาทําหนาที่ปด-เปด
หลอดไฟใหแสงสวางกับจอของกลองจุลทรรศน สวิสซสามารถหรี่หรือเรงความสวางของหลอด
ไฟฟา ดังนั้นถาตองการใหแสงเขาสูจดของกลองจุลทรรศนมากหรือนอย นอกจาก ปด – เปด Iris
diaphragm แลว ยังขึ้นอยูกับการเปดสวิสซดวย
15. ปลั๊ก (Plug) เปนอุปกรณที่มีในกลองจุลทรรศนที่ใชไฟฟามีไวสําหรับเสียบกับปลั๊ก
ตัวเมียเพื่อตอวงจรไฟฟาใหกับกลองจุลทรรศน

ภาพแสดงทางเดินของแสงเขาสูกลอง
เลนสวัตถุที่ใชน้ํามัน (oil immersion objective)
เลนสวัตถุที่ใชน้ํามัน เปนเลนสวัตถุที่มีกําลังขยายมากที่สุด คือ 100 เทา การใชเลนส
วัตถุชนิดนี้ตองเพิ่มความระมัดระวังมาก เนื่องจากระยะหางระหวางวัตถุกับเลนสนี้ชิดกันมากเวลา
ใชจึงตองหยดน้ํามัน (cedar oil) บนสไลดที่จะดูและใหเลนสวัตถุสัมผัสน้ํามัน เพื่อใหแสงเดิน
ทางผานเปนเสนตรงเขาสูเลนสวัตถุได เพราะน้ํามันและแกวมีคาดัชนีหักเหเทากัน จึงเปนตัวกลาง
เนื้อเดียวกัน แสงเดินทางเปนเสนตรงไมหักเหออกจากเลนสวัตถุ ทําใหเปนภาพชัดเจนรายละเอียด
มาก แตถาไมใชน้ํามัน แสงที่ผานจากแกวสไลดเขาสูอากาศ จะหักเหออกไปมาก ทําใหแสงเขาสู
เลนสนอย ภาพจึงไมชัด

ภาพแสดงทางเดินของแสงเมื่อผานแกวสไลดกับน้ํามัน (immersion oil) ซึ่งมีดัชนีหักเหเทากัน แสง
เดินทางเปนเสนตรงเขาสูเลนส แตถาไมมีนา้ํ มันแสงหักเหออกจึงไมเขาสูกลอง

อุปกรณที่ใชประกอบกับกลองจุลทรรศน เชน
1. กระจกสไลด (Slide) เปนกระจกใสขนาด 1×3 นิ้ว มีไวสําหรับวางสิ่งตาง ๆ ที่มี
ขนาดเล็กและบางเพื่อการศึกษา
2. กระจก Cover glass หรือ Cover Slip เปนกระจกใสที่บางมากคลายพลาสติก มีขนาด
1.7×1.7 ซ.ม. มีไวสําหรับปดสิ่งตาง ๆ ที่ตองการศึกษา

3. หลอดหยด (Dropper) มีไวสําหรับหยดน้ําลงบนวัตถุที่ตองการศึกษากอนที่จะปด
ดวยกระจก Cover glass เพื่อไมใหสิ่งตาง ๆ ที่เราตองการศึกษาแหง และยังทําหนาที่ใหกระจก
Cover glass กับกระจก Slide ติดกันแนนไมรวงหลน
4. สียอม เนื่องจากการศึกษาตัวอยางบางชนิดไมมีสีตัวใสเหมือนกับน้ําหรือตองการ
เนนจุดหนึ่งจุดใดโดยเฉพาะ จึงตองใชการยอมสีชวยเพื่อใหไดภาพที่เห็นชัดเจนขึ้น สีที่ใชยอมมี
หลายชนิด เชน Crystal Violet, Methyl Orange, Methyl red, Methyl Violet, Safranin, Methylene
blue
5. สไลดถาวร (Permanent slide) เปนแผนสไลดสําเร็จรูป มีตัวอยางที่ตองการศึกษา
ถาวรดูไดตลอดเวลา
ขอควรปฏิบตั ใิ นการใชกลองจุลทรรศน
ถานักศึกษารูจกั ระมัดระวังในการใชกลองใหดี
เลนสของกลองและสไลดที่เตรียมไว
หรือ ความเสียหายตางๆจะเกิดขึ้นไดยาก และยังสามารถเห็นตัวอยางที่จะศึกษาไดอยางชัดเจน
1. กอนใชกลองจุลทรรศน มือจะตองสะอาดและแหง สไลดทุกชนิดทีน่ าํ มาสองตอง
สะอาด และแหง
2. การเคลื่อนยายกลอง ใชมือที่ถนัดจับที่ arm สวนอีกมือรองรับกลองสวนฐาน (base) ให
ตัวกลองตั้งในแนวดิ่ง หรือฐานกลองขนานกับพื้น ระวังไมใหกลองเอียง
3. วางกลองใหตรง หามเอียงกลอง และวางกลองบนโตะที่มั่นคงแข็งแรง
4. จับสวน revolving nosepiece หมุน objective อันที่มกี ําลังขยายต่ําสุดใหเขาทีใ่ หสังเกต
เสียงดัง”คลิ๊ก” แสดงวาหมุนเขาที่แลว
5. ปรับปุม thumb wheel ให ocular tubes ทั้งสองมีชวงหางพอดีกบั ระยะหางของตาผูใช
กลองที่ใชอยูป ระจําระยะหางจะพอดีอยูแลว ไมควรเลือ่ นบอยๆ
6. จัดแสงใหเขากลอง โดยเปด diaphragm กวางสุด เพื่อใหแสงผาน condenser และ
objective lens กรณีแสงผาน specimen มากเกินไป ทําใหเห็นภาพไมชัด จะตองปรับแสงใหพอดี
โดยการหรี่ไฟ ปรับ condenser และ/หรือปรับ diaphragm ทั้งนี้ขนึ้ กับชนิดของกลองและสายตา
ของผูใชกลอง ฉะนั้นควรศึกษาและหัดปรับดูความแตกตางเอาเองจนชินและเขาใจสวนประกอบ
ตางๆ การใชกลองในขณะที่มีแสงมากหรือนอยเกินไปจะทําใหเคืองตาได
การปรับแสงใหเปดสวิทซไฟที่ฐาน ปรับตําแหนง condenser โดยหมุน condenser height
adjustment knob ให condenser อยูตําแหนงหางจากแทนประมาณ 2 – 3 มม. เลื่อนคันโยกเพื่อเปด

iris diaphragm สําหรับกลองที่มีปุมควบคุมความเขมแสง (sliding control lever) จะเปด iris
diaphragm ไดเต็มที่ ถาจัด condenser และ iris diaphragm ใหมีตําแหนงตางไป จะมีผล
เปลี่ยนแปลงความเขมของแสง ซึ่งในทางปฏิบัติไมนิยมปรับความเขมของแสงโดยวิธีเลื่อนตําแหนง
condenser หรือ iris diaphragm เพราะจะมีผลไปลด resolving power ของกลอง แตจะเปด iris
diaphragm เพื่อเพิ่ม contrast เทานั้น เชนในการทํา wet mount เพื่อศึกษา specimen ที่มีชีวิตซึ่งจะ
ยอมสีไมได การเพิ่ม contrast โดยวิธีนี้จะเสีย resolution ไปบาง
7. วางสไลดทตี่ องการดูลงบน stage ยึดใหแนนดวย spring clip หรือ mechanical stage ให
specimen ที่จะสองอยูตรงกลางชองที่แสงจะผาน
8. การหาระยะโฟกัส ตามองที่ปลาย objective หมุน coarse adjustment เพื่อให objective
และ stage เคลื่อนเขาใกลมากที่สุด แลวจึงมองที่ ocular พรอมกับหมุน coarse adjustment ให
objective กับ stage เคลื่อนหางกันชา ๆ แลวใช fine adjustment ปรับใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น
นักศึกษาควรฝกใหเปนนิสยั วา การตรวจหา specimen ทุกชนิดดวยกลองจุลทรรศนควร
เริ่มสังเกตจากเลนสกําลังต่ําสุดของกลองนั้น แลวจึงเปลี่ยนกําลังขยายใหสูงขึ้น กลองที่ใชใน
หองปฏิบัติการสวนใหญ เมื่อเราไดระยะโฟกัสของ objective lens อันหนึ่งแลว เมื่อเปลี่ยน
กําลังขยายสูงขึ้น อาจเห็นภาพไดชัดทันที หรือปรับโฟกัสดวย fine adjustment อีกเพียงเล็กนอย
9. เมื่อใชกําลังขยาย objective 40 X แลวตองการเปลี่ยนดูดว ย 100 X (oil immersion
objective) ใหหมุนหัว objective 40 X เขาแทนที่ แลวหยด oil หนึ่งหยดตรงบริเวณ specimen ที่จะ
สอง จากนั้นเปลี่ยนเปน objective 100 X ผานหยดน้ํามัน ทําเชนนีเ้ พือ่ ปองกันเลนส 40 X เปอน
น้ํามันจนใชการไมได
การทําความสะอาดเลนสที่เปอนน้ํามันตองเช็ดดวยกระดาษเช็ดเลนสจนสะอาดอยาปลอย
ทิ้งไวจะทําใหเลนสมัว
หามมองในกลองขณะที่มือเลื่อน oil immersion objective เขามา stage เด็ดขาด แตใหมอง
ที่เลนส objective กับสไลด เพื่อคอยระวังวา lens objective จะชนกับสไลดหรือไม เมื่อเลื่อน oil
immersion objective เขาที่แลว คอยๆหมุน fine adjustment ขึ้นชาๆเพื่อใหไดภาพชัดเจน เมื่อใช oil
immersion ตอง เปด iris diaphragm ใหกวางเต็มที่ สไลดที่เปยกหามดูดวย oil immersion เด็ดขาด
กลองบางชนิดการติดตั้ง objective ไมดี ถาเลื่อน objective 40 X หรือ 100 X มาแทนที่ objective ที่
มีกําลังขยายต่าํ กวา อาจจะทําใหเลนสบบี สไลดจนสไลดหรือเลนสแตกได ฉะนั้นการเปลี่ยนเลนส
กําลังขยายสูงมาแทนที่กําลังขยายต่ํา ควรดูกลองเสียกอนวาจะเปลี่ยนไปแทนที่เลยไดหรือไม ถา
ไมไดจะตองหมุน coarse adjustment ให stage หางจาก objective พอที่จะไมกระทบสไลดใหเกิด
ความเสียหายได แลวจึงปรับโฟกัสใหมจนเห็นภาพชัด

10. เมื่อเลิกใช oil immersion objective ตองเลื่อน low power objective มาแทนที่กอ นจึงเลื่อน
สไลดออกจาก stage ได เพราะถาเลื่อนสไลดออกในขณะที่ oil immersion objective อยูชิดกับ
สไลดมากอาจทําใหเลนสเสียหายได
11. ถาเลนส objective หรือ eyepieces อันหนึ่งอันใดเห็นไมชัด แจงใหอาจารยผูควบคุมทราบ
อยาถอดเลนสออกมาเช็ดเองโดยไมไดรับอนุญาต
12. ขณะมองกลองใหมองทั้งสองตา การหลับตามองขางเดียวไมทําใหเห็นภาพชัดขึ้นและการ
ใชสายตานาน ๆ จะทําใหปวดตาได
การเก็บรักษากลองจุลทรรศน
เมื่อเลิกใชกลองควรปฏิบัติดังนี้
1. กลองที่ใชหลอดไฟฟาเปนแหลงกําเนิดแสง ใหหรี่ไฟตรง sliding control lever ไปที่
ระดับต่ําสุดกอนปดสวิทซไฟ และดึงปลัก๊ ไฟออกตามลําดับ
2. เลื่อน low power objective เขาแทนที่ high power objective หรือ oil immersion objective
จึงเอาสไลดออกจาก stage
3. ใชกระดาษเช็ดเลนสเช็ด ocular lens (หามนํา ocular ออกจากกลอง) และเช็ดเลนส
objective อื่น ๆ
4. ใชกระดาษเช็ดเลนสซับ oil ออกจาก oil immersion objective lens ใหหมด หามใชผาหรือ
กระดาษใด ๆ เช็ดเลนสเด็ดขาด
5. เมื่อใช oil immersion objective หลายๆครั้ง ควรใชกระดาษเช็ดเลนสชุบ xylene พอ
หมาดๆไปซับที่เลนส เพื่อให oil ที่ติดคางออกเสีย ไมควรใช xylene ชําระลาง oil ทุกครั้ง เพราะ
xylene นอกจากจะละลายน้าํ มันแลวยังละลายกาวที่ตดิ กับเลนส objective tube ดวย แลวเช็ดเลนส
ดวยกระดาษเช็ดเลนสอีกครั้งหนึ่ง
6. เลื่อน low power objective เขามาอยูในตําแหนงทีจ่ ะใช หมุน coarse adjustment ใหตวั
กลอง (body tube) ลงต่ําสุด หรือเลื่อน stage ใหอยูในระดับต่ําสุด และอยาให mechanical stage
ยื่นเกินออกมา
7. เลื่อน condenser ลงต่ําสุด ถา condenser นัน้ เลื่อนขึ้นลงได และปด iris diaphragm
8. ถากลองใชกระจกเปน light source ใหหนั กระจกอยูใ นสภาพที่ฝุนเกาะไดนอยที่สุด
9. ใชผานิ่มๆและสะอาดเช็ดฝุนละอองที่ติดอยูตามตัวกลองทั่วไป
10. คลุมกลองดวยถุงคลุม และเก็บเขาที่ใหเรียบรอย
ขอควรระวังพิเศษในการใชกลองจุลทรรศน
เพื่อเก็บรักษากลองจุลทรรศนและเลนสตางๆใหสะอาดและไมเสียหาย

1. หามแตะถูกเลนส ถาเลนสสกปรก ใหเช็ดเบาๆดวยกระดาษเช็ดเลนส
2. หามทิ้งสไลดไวบนกลองจุลทรรศน เมื่อไมตองการใช
3. เช็ดน้ํามัน (oil) จากเลนส oil immersion objective ทุกครั้งหลังการใช
4. รักษา mechanical stage ใหแหงและสะอาด ถามีของเหลวใดหยดลงไป เช็ดใหแหงดวย ผา
ก็อซหรือกระดาษทิชชู ถาน้ํามันเปอน stage ใหชุบกระดาษทิชชูหรือผาก็อซดวย xylene และเช็ด
stage จากนัน้ เช็ดใหแหง
5. หามเอียงกลองจุลทรรศนขณะใช oil immersion objective เพราะน้ํามันอาจไหลเขาไป
ภายใต mechanical stage ทําใหทําความสะอาดไดยาก หรือหยดลงบนสวนที่เปน condenser และ
เกาะแนนบริเวณนั้น
6. อยาให objective lens สัมผัสถูก cover glass หรือ slide
7. อยาเลื่อน body tube ดวย coarse adjustment ขณะที่ตาอยูที่เลนส eyepieces

สมรรถนะที่ตองการ
คําถามทายบท 2
1. กลองจุลทรรศน คืออะไร
2. Simple microscope มีตัวอยางอะไรบาง 1

2

3. Compound microscope กับ Electron microscope ตางกันอยางไร

4. Eyepiece คือ
5. Objective คือ
6. กําลังขยายของเลนสใกลตา x ........................................= กําลังขยายของกลอง
จุลทรรศน

7. Iris diaphragm

คือ

8. Fine adjustment คือ
9. oil immersion objective ใชเพื่อ

