


 ในการปฏบัิตกิารเกีย่วกับจุลชวีวทิยาจ าเป็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน ์เพือ่
ช่วยในการศกึษารูปร่างและโครงสร้าง ลักษณะหรือสัณฐานวทิยาของ
เชือ้จุลนิทรียช์นิดต่าง ๆ และช่วยในการขยายขนาดของจุลนิทรียใ์ห้ใหญ่ขึน้ 
เพราะตาของคนเราน้ันไม่สามารถมองเหน็สิง่ของทีม่ขีนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ทีต่ ่ากว่า 200 ไมครอน 





และในหอ้งปฏิบตัิการทางจลุชีววิทยาโดยทั่วไป จะตอ้งมีกลอ้งจลุทรรศนแ์บบ
ใชแ้สงธรรมดา (Light Microscope) ซึง่สามารถใชใ้นการศกึษา
จลุินทรยีไ์ดเ้กือบทกุชนิด ยกเวน้กลุม่ไวรสัท่ีมีขนาดเลก็ รวมทัง้สิ่งมีชีวิตท่ีมี
ขนาดเลก็กวา่ไวรสัซึง่จ  าเป็นตอ้งใชก้ลอ้งจลุทรรศนอ์ิเลก็ตรอน (Electron 

Microscope) นอกจากนีก้ารท่ีจะมองเหน็จลุินทรยีไ์ดอ้ยา่งชดัเจนนัน้ 
จะตอ้งมีการเตรียมสไลดจ์ลุินทรยีโ์ดยอาจท าไดโ้ดยการยอ้มสี เพ่ือศกึษา
รูปรา่งและโครงสรา้งของเชือ้ เม่ือไดเ้ชือ้ท่ีตอ้งการแลว้จะสามารถเพาะเลีย้ง
เชือ้นัน้ ๆ บนอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีเหมาะสมใหเ้จรญิเติบโตตอ่ไปได ้

 





กล้องจลุทรรศน์ (MICROSCOPE)  

 
 เน่ืองจากจุลินทรียมี์ขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตา จงึ

จ าเป็นตอ้งอาศัยกล้องจุลทรรศนม์าช่วยในการขยายขนาดเพือ่ให้
ทราบถึงสัณฐานวิทยาของเซลลไ์ด้ โดยกล้องจุลทรรศนท์ีใ่ช้กันแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื แบบใช้แสงธรรมดาและแบบใช้แสง
อเิล็กตรอนซึง่ในทั่วไปมักเป็นกล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสงธรรมดา 
(Compound  Microscope) ซึง่สามารถศึกษาจุลินทรียไ์ด้
เกือบทุกประเภท ยกเว้นไวรัสทีต่อ้งใช้กล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอน 
(Electron Microscope) 

 



กล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสง กล้องจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอน 



กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา 

(COMPOUND MICROSCOPE)  

 
   มีเลนส ์2 ชุดคือ ออพเจคทฟีเลนส ์(Objective 

Lens) หรือเลนสว์ัตถุ และเลนสต์า (Ocular Lens หรือ 
Eyepiece) ใช้แสงธรรมดาเป็นแหล่งก าเนิดแสง การขยายภาพ
เกดิจากแสงทีเ่ดนิทางจากแหล่งก าเนิดแสงผ่านคอนเดนเซอรเ์ลนส ์
(Condenser Lens) ซ่ึงจะบังคับใหแ้สงตรงเข้าสู่วัตถุทีต่้องการดู 
แล้วแสงจงึผ่านเข้าสู่เลนสวั์ตถุซึ่งอยู่ใกล้กับวัตถุมากทีสุ่ด ภาพของ
วัตถุจะถูกขยายอีกคร้ังโดยเลนสต์า ซึ่งกล้องจุลทรรศนท์ีใ่ช้แสง
ธรรมดายังแบ่งออกเป็น 5 ชนิดคือ 



กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงอัลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET 

MICROSCOPE)   

 เป็นกล้องจุลทรรศนท์ีใ่ช้แสงอัลตราไวโอเลตแทนแสงสว่างธรรมดา 
เน่ืองจากความยาวคล่ืนของแสงอัลตราไวโอเลตส้ันกว่าแสงธรรมดา 
(ประมาณ 180-400 นาโนเมตร) และกล้องจุลทรรศนนี์ใ้ช้
ควอตซ ์(Quartz) ท าเลนสซ์ึง่ไม่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต จงึท า
ใหก้ล้องมีก าลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศนแ์บบอืน่ ๆ ประมาณ 
200 เทา่และได้ภาพทีชั่ดเจนมากกว่า อย่างไรกต็ามแสง
อัลตราไวโอเลตเป็นแสงในช่วงทีต่ามนุษยม์องไม่เหน็ จงึต้องใช้
แผ่นฟิลม์ในการบันทกึภาพ 

 



ULTRAVIOLET MICROSCOPE 



กล้องจลุทรรศน์แบบเรืองแสง  

(FLUORESCENCE MICROSCOPE) 

 กล้องจุลทรรศนแ์บบนีนิ้ยมใช้กันมากเน่ืองจากสามารถประยุกตน์ าไปใช้ในการ
วนิิจฉัยโรคไดเ้มือ่ส่องดว้ยกล้องชนิดนีจ้ะเหน็จุลนิทรียเ์ร่ืองแสงออกมา  หลักการ
ของกล้องนีค้อืท าใหว้ัตถุตวัอยา่งมคีวามสว่างจากการเรืองแสง โดยมพีืน้ภาพหรือ
ฉากหลังมดื ท าไดโ้ดยยอ้มวัตถุตวัอยา่งดว้ยสเีร่ืองแสงหรือทีเ่รียกว่า ฟลูออเรส
เซนตไ์ดส ์(Fluorescent Dye) สามารถดดูรังสยีวูแีล้วเปลีย่นเป็นแสงที่
สามารถมองเหน็ได ้(Visible Light) ซึง่ในทางปฏบิตัทิ าไดโ้ดยน าจุลนิทรียม์า
ยอ้มดว้ยสเีรืองแสงซึง่ตดิอยูก่ับแอนตบิอดี ้(Antibody) ตัวอยา่งของสีเรืองแสง 
เช่น ฟลูออเรสซนี  

ไอโซไทโอไซยาเนต (Fluorescein Isothiocyanate) หรือโรตามินบ ีไอโซไท
โอไซยาเนต (Rhodamine B Isothiocyanate) 

 





กล้องจลุทรรศน์แบบเฟสคอนทรัสต์ 

 (PHASE-CONTRAST MICROSCOPE) 
 กล้องจุลทรรศนแ์บบนีนิ้ยมใช้ในการส่องดแูบคทเีรียทีม่ชีวีติหรือปรสติในเนือ้เยือ่นี

โกรบอดี ้(Negro Bodies) หรืออนิคลูช่ัน บอดี ้(Inclusion Body) ของ
ไวรัสโดยไม่ตอ้งยอ้มส ีโดยกล้องชนิดนีจ้ะมอุีปกรณช่์วยขยายความแตกตา่งของ
ระดบัล าแสงทีผ่่านทะลุวัตถุตวัอยา่งใหม้ากขึน้ ท าใหเ้หน็ภาพของวัตถุตวัอยา่ง
เดน่ชัดยิง่ขึน้ อุปกรณท์ีช่่วยขยายความแตกตา่งของระดบัความเข้มของแสงทีผ่่าน
ทะลุวัตถุตวัอยา่งดงักล่าว คอื กระบังแสงแบบวงแหวน (Annular 
Diaphragm) ซึง่อยูท่ีเ่ลนสร์วมแสงใตแ้ทน่วางสไลดแ์ละแผ่นหกัเหแสง 
(Diffraction Plate) ทีร่ะบบเลนสว์ัตถุ ซึง่จะช่วยเพิม่ค่าความแตกตา่งของรีเฟ
ลกซท์ฟี อนิเดก็ซ ์(Refractive Index) ท าใหม้องเหน็แบคทเีรียหรือปรสติใน
เนือ้เยือ่ไดอ้ยา่งชัดเจนยิง่ขึน้ ซึง่ถา้ดเูนือ้เยือ่เหล่านีด้ว้ยกล้องจุลทรรศนแ์บบพืน้ภาพ
สว่าง (Bright Field Microscope) จะตอ้งน าไปย้อมสจีงึจะเหน็ชัด 

 





กล้องจุลทรรศน์แบบภาพมืด (DARK FIELD MICROSCOPE) 

กล้องจุลทรรศนช์นิดนีนิ้ยมใช้ส่องดจุูลินทรียท์ีไ่ม่ย้อมสีและพวกทีย่อ้ม
ตดิสียาก เช่นเชือ้ Treponema pallidum ซึง่ท าใหเ้กิดโรค
ซฟิิลิส เป็นกล้องทีท่ าใหพ้ืน้ภาพเป็นสีด าในขณะทีวั่ตถุทีต่อ้งการดู
เกิดภาพสว่าง โดยอาศัยคอนเดนเซอรพ์เิศษ (Dark Field 
Stop) ทีจ่ะตดัแสงออกไปไม่ใหเ้ข้ากล้อง ดงัน้ันถ้าพืน้ของตวัอย่าง
ทีจ่ะศึกษาเป็นเนือ้เดยีวกันและโปร่งใส แสงทีผ่่านคอนเดนเซอร์
พเิศษนีจ้ะเลยออกไป และพืน้ภาพจะเป็นสีด าแตถ้่ามีวัตถุอยู่จะเกิด
การสะทอ้นและหกัเหแสงใหเ้ข้าสู่เลนส ์จงึเกิดภาพสว่างขึน้ในฉาก
มืด 

 





กล้องจุลทรรศน์แบบพื้นภาพสว่าง (BRIGHT FIELD MICROSCOPE)  

 เป็นกล้องจุลทรรศนท์ีพ่บเหน็อยู่ในหอ้งปฏบัิตกิารทั่วไป (ภาพที ่2.1) โดยพืน้ภาพ (Field) 
หรือส่วนทีเ่ป็นฉากหลังทีว่่างเปล่าจะสว่าง ส่วนวัตถุตัวอย่างหรือ Specimen จะเกิดภาพ
จากการส่องผ่านของแสงมากน้อยแล้วแต่บริเวณของวัตถุตัวอย่าง กล้องจุลทรรศนช์นิดนี้
ประกอบด้วยเลนส ์2 ชนิดคือเลนสใ์กล้วัตถุ (Objective Lens) ซึง่ท าหน้าทีข่ยายภาพ
ของวัตถุใหม้ขีนาดใหญ่โดยทั่วไปจะมกี าลังขยายหลายขนาด คือ 4X   10X   40X  และ 
100X  ส่วนเลนสใ์กล้ตา (Ocular Lens) จะท าหน้าทีข่ยายภาพทีไ่ด้จากเลนสใ์กล้วัตถุให้
มขีนาดใหญ่มากขึน้ โดยเลนสใ์กล้ตาจะมกี าลังขยาย 5X  หรือ  10X หรือ  15X แล้วแต่
จะเลือกใช้ซึง่สามารถถอดเปล่ียนได้ ดังน้ันก าลังขยายของภาพทัง้หมดจงึเป็นผลคูณของ
ก าลังขยายของเลนสใ์กล้ตาและเลนสใ์กล้วัตถุ ดังน้ันก าลังขยายของกล้องจุลทรรศนช์นิดนีจ้ะ
เทา่กับประมาณ 1,000 – 2,000 เทา่ อย่างไรก็ตาม ก าลังขยายของกล้องจุลทรรศนย์ังขึน้กับ
ความสามารถของเลนสใ์กล้วัตถุในการแยกแยะรายละเอียดของภาพด้วย ดังน้ัน ถงึแม้ว่าจะมี
ก าลังขยายสูงมาก ๆ อาจไม่มปีระโยชน ์ถ้าภาพทีเ่หน็ขาดความคมชัดของภาพ 

 





ทางเดนิของแสงเขา้สู่ตาคนของกลอ้งจุลทรรศน์แบบพ ืน้ภาพสว่าง 



ค่ารซีอลวงิเพาเวอร์ (RESOLVING POWER) 

 ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของภาพเรียกว่าค่ารีซอลวิงเพาเวอร ์
(Resolving Power) คอืความสามารถของเลนสใ์กล้วัตถุทีจ่ะขยายภาพของวัตถุส่วนที่
เป็นรายละเอยีดใหอ้อกจากกันมากทีสุ่ดและมองเหน็ได้ชัดเจน กล้องทีม่คีวามสามารถใน
การแยกแยะรายละเอยีดของภาพสูงจะสามารถแยกจุดเล็ก ๆ  2 จุดทีอ่ยู่ชิดตดิกันทีสุ่ดบน
วัตถุทีส่่องดูใหแ้ยกหา่งจากกันได้ ส่วนกล้องทีม่คีวามสามารถในการแยกแยะรายละเอยีด
ของภาพต ่าจะไม่สามารถแยกจุด 2 จุดทีอ่ยู่ชิดตดิกันทีสุ่ดออกจากกันได้ คอืภาพทีเ่หน็จะ
ปรากฏเป็นจุดเดยีวหรือมองเหน็ภาพไม่ชัดโดยปัจจัยทีม่ผีลต่อความสามารถในการแยกแยะ
รายละเอยีดของภาพขึน้กับความยาวคลื่นแสง (Wave Length) และค่านิวเมอริคัลอ
เพอรเ์จอร ์(Numerical Aperture ; NA) ของระบบเลนสน้ั์น ดังสมการด้านล่าง 
ดังน้ันถ้าความยาวคลื่นแสงสั้นมากเทา่ใดจะใหร้ายละเอยีดของภาพมากขึน้ 

  

 





ค่ารซีอลวงิเพาเวอร์ 

ค่ารีซอลวงิเพาเวอร ์ = ความยาวคลื่นแสง   
                                                2NA                                      

  เลนสใ์กล้วัตถุทีมี่ก าลังขยาย 100 เทา่ เวลาทีต่้องการใช้
จะต้องท าการหยดน า้มัน (Oil Immersion) เน่ืองจากขนาด
ของเลนสม์ีขนาดเล็กมากเมื่อใช้ก าลังขยายของเลนสใ์กล้วัตถุ
เทา่กับ 100 เทา่ โดยน า้มันจะช่วยใหแ้สงไม่หกัเหออกจากเลนส์
ใกล้วัตถุ เพราะน า้มันและแก้วมีค่าดัชนีหกัเหเทา่กัน วธีิการหยด
น า้มันจะหยดน า้มันลงบนสไลดท์ีจ่ะท าการศึกษาแล้วหมุนเลนส์
วัตถุมาสัมผัสกับน า้มัน 

 





กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงอิเล็กตรอน  

(ELECTRON  MICROSCOPE)  

 
 กล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนมข้ีอแตกต่างจากกล้องจุลทรรศนแ์บบธรรมดาหลายประการ 

คอืมกี าลังขยายสูงมาก สามารถขยายได้มากกว่ากล้องจุลทรรศนธ์รรมดานับร้อยเทา่และ
มคีวามยาวคลื่นอเิล็กตรอนสั้นมากคอื 0.05 แองสตรอม (1 แองสตรอมเทา่กับ 10-10 
เมตร ) ดังน้ันจงึสามารถแยกแยะรายละเอยีดของวัตถุทีเ่ล็กขนาด 10 แองสตรอมได้ และ
สามารถขยายภาพได้ถงึ 400,000 เทา่ ในการท าใหเ้กดิภาพจะใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
และการเตรียมตัวอย่างเพือ่ใช้ในการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างทีแ่หง้และบางมาก ๆ  ภาพที่
ได้จากการศึกษาต้องเป็นตัวอย่างทีแ่หง้และบางมาก ๆ  

 

  ภาพทีไ่ด้จากการศึกษาจะปรากฏบนฉากเรืองแสงหรือถ่ายภาพไว้ กล้องจุลทรรศนม์ ี2 
ชนิดคอื กล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron 
Microscope; TEM) และกล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope; SEM) 

 



กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผา่น 

 (TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPE, TEM)  

 
 กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องผ่านใช้ในการศึกษาโครงสร้างภายในและรายละเอียดของ

องคป์ระกอบภายในตัวอย่าง (Specimen) และยังสามารถใช้ศึกษารูปร่าง ขนาด และลักษณะ
ภายนอกของตัวอย่างแบบสองมติไิด้ หลักการของกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องผ่านคือ ล าแส
อิเล็กตรอน (Electron Gun) จะถูกรวบรวมและปรับแสงใหม้คีวามเข้มเป็นล า เพือ่ใหผ่้าน
ตัวอย่างทีไ่ด้ตัดเป็นชิน้บาง ๆ มาก (Ultrathin Section) การโฟกัสล าแสงอิเล็กตรอนใหเ้ป็น
เส้นตรงตกลงบนตัวอย่างชิน้เล็ก ๆ โดยอาศัยคอนเดนเซอรเ์ลนสซ์ึง่เป็นเลนสแ์ม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Condenser Lens) ระบบเลนสท์ีใ่ช้ในกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอน
เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าทัง้สิน้ ซึง่จะควบคุมระบบแสง การโฟกัสภาพและการขยายภาพ โดยชิน้ตัวอย่าง
ต้องวางไว้บนแผ่นตาข่ายทองแดง (Copper Grid) ซึง่เป็นเลนสท์ีส่ าคัญทีสุ่ด เพราะท าหน้าที่
ขยายและปรับโฟกัสภาพใหไ้ด้รายละเอียดมากทีสุ่ด หลังจากนีโ้พรเจคเตอรเ์ลนส ์(Projector 

Lens) จะขยายภาพอีกต่อหน่ึง และปรับจุดโฟกัสของแสงอิเล็กตรอนใหย้าวพอทีจ่ะไปตกบนฉาก
เรืองแสง (Fluorescent Screen)  

 



 กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องผ่านมีข้อด ีคือ มีค่ารีโซลูช่ันสูงมาก
จงึขยายภาพของวัตถุละเอียดมากถงึแสนเทา่ได้ แต่กม็ีข้อเสียเปรียบคือ
ล าแสงอิเล็กตรอนมีอ านาจการทะลุทะลวงจ ากัด จงึต้องใช้ชิน้ตัวอย่างที่
บางมาก (60-90 นาโนเมตร) ทีต่้องผ่านการตัดด้วยเคร่ืองตัดอัลตราไม
โครโตม (Ultramicrotome) นอกจากนียั้งไม่สามารถเหน็ภาพสาม
มิตไิด้ และตัวอย่างทีน่ ามาศึกษาต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ  เช่น การ
ตรึง (Fix) การดูดน า้ออก (Dehydrate) และน ามาส่องดูในสภาพ
สุญญากาศ (Vacuum System) ของกล้องจุลทรรศนเ์พือ่ควบคุม
ล าแสงอิเล็กตรอนใหค้งทีต่ลอดเวลา ซึ่งนอกจากการฆา่ตัวอย่างทีน่ ามา
ศึกษาแล้วยังท าใหต้ัวอย่างเหีย่วย่นและเสียรูปทรง 



กลอ้งจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องผา่น (TEM) 



กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 (SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, SEM) 

  กล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องกราด มข้ีอดคีอื ไม่ต้องตัดชิน้ตัวอย่างใหบ้างมาก 

ๆ และมองเหน็ภาพ 3 มิตไิด้ จงึใช้ในการศึกษาสัณฐานและลักษณะพืน้ผิวของตัวอย่าง
แต่ก าลังขยายของภาพทีไ่ด้ไม่สูงเทา่กับกล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
หลักการท างานของกล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องกราดคล้ายคลึงกับกล้อง
จุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดยเฉพาะระบบแสงและระบบสุญญากาศ ส่วนที่
แตกต่างกันคอื ระบบการเกดิภาพเป็นการส่งสัญญาณคลื่น โดยแสงอเิล็กตรอนจะถูก
โฟกัสใหเ้ป็นล าอเิล็กตรอนทีเ่รียกว่า Primary Electron Beam แล้ว
อเิล็กตรอนน้ันผ่านเลนสแ์ม่เหล็กไฟฟ้าจะถกูโฟกัสลงบนผิวตัวอย่าง และถูกควบคุมให้
เคลื่อนทีไ่ปตามบริเวณทีต่้องการศึกษาด้วยระบบกวาดภาพ (Scan) แสงอเิล็กตรอน
ทีไ่ปกระทบ 



 ตัวอย่างจะท าให้อเิลก็ตรอนของตัวอย่างจะหลุดออกมาเป็น Secondary 

Electron ซึง่สะท้อนไปยังเคร่ืองรวบรวมอเิลก็ตรอน (Electron 

Collector) และจะจับสัญญาณได้ (เคร่ือง Detector) แล้วขยาย
สัญญาณให้มากขึน้เพือ่ส่งผลไปแปรเป็นภาพทีห่ลอดแคโทด (Cathode 

Ray Tube) ทีจ่อโทรทัศน ์การบันทกึภาพสามารถบันทกึจากหน้าจอ
โทรทัศน ์และตารางสรุปความแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสง
ธรรมดากับกล้องจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอน 

 



กลอ้งจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) 



ความแตกต่างระหว่างกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา 

กับกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน 

สมบัต ิ กล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสงธรรมดา กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอน 

แหล่งก าเนิดแสง แสงทีต่ามองเหน็ อิเล็กตรอน 

ตัวกลางทีแ่สงผ่าน อากาศ สุญญากาศ 

วัสดุรองรับตัวอย่าง สไลดแ์ก้ว ตาข่ายทองแดง (Copper Grid) 

ชนิดของเลนส ์ เลนสแ์ก้ว เลนสแ์ม่เหล็กไฟฟ้า 

การโฟกัสภาพ การเล่ือนวัตถุโดย 

กระบวนการทางกล 

ใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเพือ่ให้เกิด

สนามแม่เหล็กเพือ่เหน่ียวน าและเบี่ยงเบน

แสงอิเล็กตรอน 

ก าลังขยายของภาพ เปล่ียนขนาดเลนสวั์ตถุ ใช้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดของโพร

เจคเทอรเ์ลนส ์







การเตรียมวัสดุเพือ่ศึกษาด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดา  

 

 การเตรียมตวัอยา่งเชือ้จุลนิทรียเ์พือ่ใช้ในการศกึษาดว้ยกล้องจลุทรรศน์
แบบใช้แสงธรรมดาน้ัน ท าได ้2 วธีิคอื เลีย้งจุลนิทรียใ์นสภาพของเหลว
เพือ่ท าสไลดส์ดหรือหยดแขวน และอกีวธีิหน่ึงท าไดโ้ดยการท าใหเ้ซลล์
แหง้ตรึงตดิอยูก่ับทีแ่ละยอ้มสเีพือ่ใหเ้หน็ความแตกตา่งได ้ 

เทคนิคการเตรียมสไลดส์ดและการท าหยดแขวน วธีินีจ้ะท าใหม้องเหน็
จุลนิทรียใ์นสภาพธรรมชาตจิริง ๆ โดยเซลลจ์ุลนิทรียจ์ะลอยอยูใ่น
ของเหลว 

 



การเตรียมสไลดส์ด  

 โดยหยดของเหลวทีมี่จุลินทรียบ์นแผ่นแก้วบนสไลดแ์ล้วปิดทบัดว้ย
กระจกปิดสไลด ์โดยค่อย ๆ วางใหก้ระจกปิดอกีดา้นหน่ึงสัมผัสกับ
หยดของเหลว และค่อย ๆ ปล่อยกระจกปิดลงช้า ๆ เพือ่ไม่ใหเ้กิด
ฟองอากาศ หลังจากน้ัน เช็ดขอบกระจกปิดสไลดใ์หแ้หง้ ถ้าตอ้งการ
ใหส้ไลดเ์ก็บไดน้านขึน้อาจใช้ยาทาเล็บสีใสทาปิดระหว่างขอบกระจก
ปิดและสไลด ์

 



การท าหยดแขวน (Hanging Drop) 
 

 เป็นการท าหยดสารแขวนลอยของเชือ้จุลนิทรีย ์ทาวาสลนีบริเวณขอบกระจก
ปิดสไลด ์และหยดสารแขวนลอยลงบนกระจกปิดสไลดก์อ่น แล้วจงึน าสไลด์
หลุม (Depression Slide) ทีม่หีลุมตรงกลางคว ่าลงบนกระจกปิดสไลด ์
กะประมาณใหบ้ริเวณหลุมอยูเ่หนือหยดของเหลว แล้วรีบพลกิสไลดใ์หห้งาย
ขึน้อยา่งรวดเร็ว สารแขวนลอยของเชือ้จุลนิทรียจ์ะแขวนอยูก่ับกระจกปิด
สไลดแ์ละอยูเ่หนือหลุมของสไลดห์ลุมพอด ี 

 ข้อดขีองการท าสไลดส์ดและหยดแขวนคอื สามารถศึกษาเซลลจ์ุลนิทรียม์ี
ชวีติไดแ้ละสามารถศึกษาพฤตกิรรมตา่ง ๆ ของเซลลจ์ุลนิทรียไ์ด ้เช่น การ
เคลือ่นทีด่ว้ยแฟลกเจลลา การแบ่งเซลล ์เป็นตน้ 



เทคนิคการท าหยดแขวน (HANGING DROP TECHNIQUE) ภาพตัดขวาง

ของสไลด์และกระจกปิดสไลด์ (วาสลีนจะใส่รอบ ๆ กระจกปิดสไลด์) 



การย้อมสีจลิุนทรีย์  

  เน่ืองจากจุลนิทรียข์นาดเลก็มากและมักโปร่งแสง ท าใหแ้ยกความแตกตา่งระหว่าง
สารแขวนลอยกับเชือ้จุลนิทรียไ์ดค้อ่นข้างยาก การยอ้มสจุีลนิทรียจ์ะช่วยท าให้
มองเหน็รายละเอยีดและความแตกตา่งของจุลนิทรียแ์ตล่ะชนิดไดม้ากขึน้ สทีีใ่ช้ยอ้ม
แบคทเีรีย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

 1. สทีีม่สีมบัตเิป็นกรดหรือมปีระจุลบ (Acid Dye  หรือ Anionic Dye) สีชนิด
นีต้วัท าใหส้มีปีระจุไฟฟ้าเป็นลบ จงึยอ้มตดิสารทีม่ปีระจไุฟฟ้าเป็นบวก ไดแ้ก่สอีโีอ
ซนิ (eosin) 

 

 2. สทีีม่สีมบัตเิป็นเบสหรือมปีระจุบวก (Basic Dye หรือ Cationic Dye) สี
ชนิดนีต้วัท าใหเ้กดิสมีปีระจไุฟฟ้าเป็นบวก จงึยอ้มตดิกับสารทีม่ปีระจุไฟฟ้าเป็นลบ
ไดด้ ีไดแ้ก่ สเีมทลินีบลู (Methylene Blue) 

 



วิธีการย้อมสีแบคทีเรีย มีวิธีการส าคัญ 2 แบบ  คือ 

 

การย้อมสีแบบธรรมดา (Simple Staining) 

  โดยใช้สีชนิดเดยีวกันย้อมเซลลท์ิง้ไว้ระยะหน่ึง หลังจากน้ันล้างออก
ด้วยน า้และซับใหแ้หง้ เซลลจ์ะย้อมตดิสีสม ่าเสมอกัน การย้อมแบบนีเ้พือ่
ศึกษารูปร่างและขนาดของเซลล ์ตัวอย่างสีทีใ่ช้คือเมทลิีนบลู 
(Methylene Blue )  คริสตัลไวโอเลต (Crystal Violet)  คาร์
บอลฟุคซิน (Carbol Fuchsin) 

การย้อมมากกว่าหน่ึงสี (Differential Staining)  

  โดยการใช้สีย้อมมากกว่า 1 ชนิด ท าใหส้ีย้อมตดิส่วนต่าง ๆ ของเซลล์
ไม่เทา่กัน จงึเหน็ความแตกต่างระหว่างเซลลห์รือองคป์ระกอบของเซลล ์
ตัวอย่างเช่น การย้อมสีแกรม (Gram Staining) การย้อมสีทนกรด 
(Acid Fast Staining) การย้อมสีสปอร ์(Spore Staining) 

 





การย้อมสีแบบแกรม (GRAM STAINING) 

 

 การย้อมวธีินีม้คีวามส าคัญมากทีสุ่ด และใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้
ศกึษารูปร่างลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล ์และท าให้สามารถจ าแนก
แบคทเีรียได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คอื แบคทเีรียแกรมบวกและแบคทเีรียแกรมลบ 
ซึง่การย้อมมขัี้นตอนดังต่อไปนี ้ 

 

การเกลีย่เชือ้ (Smear) โดยการเกลีย่เชือ้จุลนิทรียใ์ห้เป็นฟิลมบ์าง ๆ ไม่
หนาแน่นมากเกนิไปและปล่อยทิง้ไว้ให้แห้งในอากาศ (Air Dry) 

 
 การตรึงเชือ้ (Fix) ให้ตดิแน่นกับสไลดท์ าให้เชือ้จุลินทรียไ์ม่หลุดออกในขณะย้อมสี การตรึงเชือ้ท าได้โดย
การผ่านสไลดท์ีเ่กล่ียเชือ้ไว้แล้วไปบนเปลวไฟอย่างรวดเร็ว 2-3 คร้ัง 

 



GRAM STAINING 



การยอ้มสแีบบแกรม (GRAM STAINING) 

 

 หยดสคีริสตัลไวโอเลต (Crystal Violet) บนรอยเกลีย่ของเชือ้ให้
ทว่ม ทิง้ไว้ 1 นาทแีล้วเทสทีิง้ 
หยดสารละลายลูกอลไอโอดนี (Lugol’s Iodine) บนรอยเกลีย่ของ
เชือ้ ทิง้ไว้ 1 นาท ีเทสารละลายทิง้ สารละลายไอโอดนีท าหน้าทีเ่ป็นมอร์
แดนต ์(Mordant) โดยช่วยใหเ้ซลลต์ดิสยีอ้มไดด้ขีึน้ 

ล้างสอีอก (Decolorize) ด้วยเอทลิแอลกอฮอล ์95% ทิง้ไว้ประมาณ 
15 วนิาท ีแล้วล้างออกดว้ยน า้สะอาด ขัน้ตอนการล้างน า้นีส้ าคัญมาก
เน่ืองจากเป็นการหยุดปฏกิริิยาการล้างส ี

หยดสซีาฟรานิน (Safranin) บนรอยเกลีย่ประมาณ 15-30 วนิาท ี
ล้างน า้และซับใหแ้หง้ ตรวจดดูว้ยกล้องจุลทรรศน ์

 





การยอ้มสแีบบแกรม (GRAM STAINING) 

 

 ผลจากการยอ้มสีแกรมพบว่าแบคทเีรียแกรมบวกจะตดิสมี่วงของคริสตัลไวโอเลต
ส่วนแบคทเีรียแกรมลบจะตดิสแีดงของซาฟรานิน ขัน้ตอนและปฏกิริิยาการยอ้มสี
แกรมของแบคทเีรียแกรมบวกและแกรมลบแสดงในภาพและตารางส าหรับกลไก
การตดิสแีกรมของแบคทเีรียเกีย่วข้องกับโครงสร้างและองคป์ระกอบของผนัง
เซลล ์โดยทีผ่นังเซลลข์องแบคทเีรียแกรมลบจะมสีารพวกไขมันทีผ่นังเซลล์
มากกว่าของแบคทเีรียแกรมบวกและยงัมชัีน้ของผนังเซลลท์ีบ่างกว่าดว้ย ใน
กระบวนการยอ้มสแีกรมน้ัน เมือ่ล้างสดีว้ยแอลกอฮอล ์95% จะไปละลายในส่วน
ของไขมันท าใหรู้เปิดของผนังเซลลก์ว้างขึน้ จงึยอมใหส้ารโมเลกุลใหญ่ของสี
คริสตัลไวโอเลต-ไอโอดนีคอมเพลก็ซห์ลุดออก เมือ่ยอ้มสซีาฟรานินไปในขัน้ตอน
สุดทา้ยจงึตดิสแีดงของสีซาฟรานิน 

 



ข ัน้ตอนการยอ้มสแีกรม 



กลไกการตดิสใีนการยอ้มสแีบบแกรม (GRAM’S STAIN) 
 



แบคทเีรียแกรมบวกน้ัน มลัีกษณะของ
เมมเบรนทีม่ ีpeptidoglycan อยู่

ช้ันนอกสุด เวลาที ่Crystal Violet ลง
ไปเน่ีย มันกจ็ะสร้าง Complex บนเมม
เบรน เวลาทีใ่ช้ Alcohol ชะออก มันก็

จะไม่หลุดไปด้วย ดังน้ันการใช้ส ี
Safranin ย้อมอกีจงึไม่ตดิ สไลดท์ีไ่ด้ก็
ให้สนี า้เงนิ เรียกว่า positive result 

ดังน้ันจงึเรียกแบคทเีรียทีย้่อมตดิสนีีว่้า 
แกรมบวก 

 
 

แบคทเีรียแกรมบวก 



แบคทเีรยีแกรมลบ 

ส่วน แบคทเีรียแกรมลบ น้ัน มoีuter 

membrane ทีเ่ป็น Phospholipid 

อยู่ดังน้ัน complex ของ crystal 

violet จงึหลุดออก เวลาทีช่ะด้วย 
Alcohol ออก และย้อมตดิด้วยสแีเดง
ของ Safranin สไลดท์ีไ่ด้คอืสแีดง 
เรียกว่าให้ negative result จงึเรียก 
แกรมลบน่ันเอง 
 





แสดงล าดบัและปฏกิริยิาในการยอ้มสแีบบแกรม 

                    สารละลายทีใ่ช้ ปฏิกิริยาทีเ่กิดขึน้ 
แบคทเีรียแกรมบวก แบคทเีรียแกรมลบ 

1. คริสตัลไวโอเลต เซลลต์ดิสีม่วง เซลลต์ดิสีม่วง 

1. สารละลายลูกอลไอโอดนี เกิดเป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ของ

สีคริสตัลไวโอเลต-ไอโอดีนคอมเพล็กซ ์

เซลลย์ังคงตดิสีม่วง 

เกิดเป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ของ

คริสตัลไวโอเลต-ไอโอดนีคอมเพล็กซ ์

เซลลย์ังคงตดิสีม่วง 

1. เอทลิแอลกอฮอล ์95% ผนังเซลลเ์กิดการสูญเสียน า้เซลลเ์หีย่ว 

เยือ่หุ้มเซลลม์ีรูเล็กลง สารประกอบ

โมเลกุลใหญ่ของสีไม่สามารถละลาย

ออกมาได้ เซลลย์ังคงตดิสีม่วง 

แอลกอฮอลจ์ะไปละลายไขมันทีผ่นัง

เซลล ์ท าให้รูของผนังเซลลท์ีก่ว้างขึน้ 

จึงยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่

ของสีหลุดออกมาได้ 

1. ซาฟรานิน เซลลไ์ม่ท าปฏิกิริยากับสี 

ซาฟรานินจึงตดิสีม่วง 

เซลลท์ าปฏิกิริยากับสี 

ซาฟรานิน เซลลต์ดิสีแดง 



การยอ้มสแีบบแกรม (GRAM STAINING) 

  ส่วนแบคทเีรียแกรมบวก มไีขมันทีผ่นังเซลลน้์อยกว่าและมคีวามซับซ้อนของ
องคป์ระกอบของผนังเซลลน้์อยกว่า เมือ่ล้างสดีว้ยเอทลิแอลกอฮอล ์95% 
เซลลจ์ะเหีย่ว เพราะเกดิการสูญเสยีน า้ เยือ่หุม้เซลลม์รูีขนาดเลก็ลง ท าให้
สารประกอบโมเลกุลใหญ่ของสลีะลายออกมาไม่ได ้เซลลย์งัคงตดิสม่ีวง เมือ่
ยอ้มทบัดว้ยซาฟรานิน จงึย้อมไม่ตดิสีแดง 

 

 วธีิการยอ้มสีแกรมมปีระโยชนใ์นการจ าแนกแบคทเีรียออกเป็นแกรมบวกและ
แกรมลบ แตส่ าหรับจุลนิทรียช์นิดอืน่จะยอ้มตดิสยีอ้มชนิดใดชนิดหน่ึงเทา่น้ัน 
เช่น ยสีตจ์ะตดิสแีกรมบวก ในบางคร้ังแบคทเีรียแกรมบวกอาจตดิสแีกรม
บวกหรือแกรมลบ (Gram-Variable) เกดิจากการทีแ่บคทเีรียแกรมบวก
ทีม่อีายุมาก จะสูญเสยีสมบัตใินการตดิสคีริสตลั ไวโอเลต จงึยอ้มตดิสซีาฟรา
นิน และเมือ่อยูใ่นสภาพทีเ่ป็นกรดแบคทเีรียแกรมบวกจะยอ้มตดิสแีกรมลบ
ไดเ้ช่นกัน 

 



สรปุท้ายบท 

 
 การศกึษาเกีย่วกับจุลนิทรียจ์ าเป็นตอ้งอาศัยเคร่ืองมอืทีช่่วยในการขยายขนาดของ

เชือ้ คอืกล้องจุลทรรศนแ์บบใช้แสงธรรมดาและกล้องจลุทรรศนแ์บบใช้แสง
อเิลก็ตรอน ในการศกึษาจุลนิทรียด์ว้ยกล้องจุลทรรศนน้ั์น จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ทราบส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน ์ขัน้ตอนการใช้งาน และขัน้ตอนการเกบ็
กล้องจุลทรรศน ์รวมถงึเข้าใจหลักการใช้กล้องจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องผ่าน 
(TEM) และแบบส่องกราด (SEM) ดว้ย การทีจ่ะมองเหน็จุลนิทรียน้ั์นจะตอ้งมี
วธีิการเตรียมสไลดท์ัง้ทีเ่ชือ้ยงัมชีวีติอยูแ่ละไม่มชีวีติ เพือ่ใหก้ารมองเหน็จุลนิทรีย์
จากกล้องจุลทรรศนชั์ดเจนขึน้ตอ้งท าการยอ้มสจีุลนิทรีย ์การยอ้มสจีุลนิทรียจ์ะ
สามารถท าใหม้องเหน็รูปร่างและโครงสร้างของเชือ้ไดชั้ดเจนยิง่ขึน้ วธีิการยอ้มสี
จุลนิทรียม์ี 2 วธีิคอื การยอ้มสแีบบธรรมดา และการยอ้มสมีากกว่าหน่ึงส ี 

 



แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1. จุลทรรศนท์ีใ่ช้แสงธรรมดายังแบ่งออกเป็นกี่ชนิด และชนิดใดบ้าง 

2. ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของภาพของกล้องจุลทรรศนเ์รียกว่า 

3. กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนมขี้อแตกต่างจากกล้องจุลทรรศนแ์บบธรรมดาหลายประการคือ 

4. ข้อดขีองการท าสไลดส์ดและหยดแขวนคือ 

5. จงอธิบายขัน้ตอนการย้อมสีแบบแกรม 

6. ความแตกต่างของแบคทเีรียแกรมบวกกับแบคทเีรียแกรมลบทีส่ าคัญคือ 

7. เชือ้แบคทเีรีย Mycobacterium tuberculosis ทีท่ าใหเ้กิดโรควัณโรคต้องย้อมสีวิธีการใด 

8. ข้อดขีองการใช้กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron 

Microscope;   

    TEM) คือ 

9. การย้อมสีแฟลกเจลลาของจุลินทรียต์้องย้อมด้วยสีย้อมชือ่อะไร 

10. ในการย้อมสีแกรม สารละลายลูกอลไอโอดนีท าหน้าทีอ่ย่างไร 
 



THE END 


