สารบัญ
บทที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต		
1. เซลล์
2. กล้องจุลทรรศน์

7 บทที่ 5 พันธุศาสตร์

8
14

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของสาร

19

บทที่ 3 พืช

25

1. การแพร่				 20
2. การออสโมซิส			
21

1. อาณาจักรพืชหรือการจ�ำแนกพืช
2. ส่วนประกอบของพืช
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
4. การหายใจของพืช
5. การคายน�้ำของพืช
6. การขยายพันธุ์พืช
7. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
8. สารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
     ของพืช
9. ข้อควรรู้เกี่ยวกับพืช

บทที่ 4 สัตว์

1. การจ�ำแนกสัตว์
2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์
3. การสืบพันธุ์ของสัตว์
4. การปรับตัวของสัตว์ที่ควรรู้
5. พฤติกรรมของสัตว์ที่ควรรู้
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26
31
40
41
42
44
49

49
50

52

53
61
65
72
73

1. ลักษณะพันธุกรรม			
2. การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
     จากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก
3. ตัวอย่างการไขว้ยีนเพื่อแสดงลักษณะ
     การถ่ายทอดพันธุกรรม
4. ตัวอย่างการไขว้ยนี ของยีนทีผ่ ดิ ปกติและ
     ท�ำให้เกิดอาการของโรคโลหิตจางหรือ
ธาลัสซีเมีย

74

75

75
78
79

บทที่ 6 อาหารและสารอาหาร

81

บทที่ 7 ร่างกายมนุษย์

95

1. อาหาร				 82
2. สารอาหาร				 82
3. การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
     หรือถูกสัดส่วน
89
4. การทดสอบสารอาหาร
90
5. วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร 91
6. การถนอมอาหาร			
93

1. การเจริญเติบโตของมนุษย์
96
2. อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน
97
3. ระบบย่อยอาหาร		
100
4. ระบบหมุนเวียนเลือด
104
5. ระบบหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส        110
6. ระบบขับถ่ายของเสีย		
113
7. ระบบสืบพันธุ์
115
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บทที่ 8 สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ

1. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตในเชิงอาหาร
3. ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
6. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
7. ทรัพยากรป่าไม้		

121

122
123
124

126
128
131
133

บทที่ 9 พลังงานแสง

135

บทที่ 10 แรง งานและพลังงาน

154

1. สมบัติของแสง		
136
2. ตัวกลางของแสง		
136
3. สมบัติการสะท้อนของแสง
137
4. สมบัติการหักเหของแสง
138
5. ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง        141
6. การเกิดภาพ
144
7. ตาและการมองเห็น		
148
8. ทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับแสง
151

1. ปริมาณทางฟิสิกส์
155
2. แรงและการเขียนเวกเตอร์ของแรง      156
3. การหาแรงลัพธ์
157
4. แรงประเภทต่างๆ
157
5. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆ
     เมื่อมีแรงมากระท�ำ
164
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6. เครื่องผ่อนแรงประเภทต่างๆ  
7. งานและพลังงาน		

165
169

บทที่ 11 เสียงกับการได้ยิน

173

บทที่ 12 วงจรไฟฟ้า

182

บทที่ 13 สารในชีวิตประจ�ำวัน

198

1. พลังงานเสียงและสมบัติของเสียง
2. ลักษณะของเสียง
3. การได้ยิน

174
176
178

1. ชนิดของไฟฟ้า
183
2. สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
184
3. ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 184
4. แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า (ถ่านไฟฉาย)
     ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า    185
5. ชนิดของวงจรไฟฟ้า
188
6. ตัวน�ำและฉนวนไฟฟ้า
190
7. ไฟฟ้าลัดวงจร
191
8. การต่อหลอดไฟฟ้า
191
9. แม่เหล็ก
194
10. อุปกรณ์ไฟฟ้า
196

1. สารและสมบัติของสาร
199
2. การละลายของสารและการตกผลึก 205
3. ธาตุและสารประกอบ
208
4. การแยกสาร		
209
5. การเปลีย่ นแปลงของสารในชีวติ ประจ�ำวัน 211
6. กรด-เบส
212
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บทที่ 14 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
1. วัสดุ
2. สมบัติของวัสดุ
3. วัสดุประเภทพลาสติก
4. การรีไซเคิล

217 บทที่ 18 ทักษะกระบวนการ
218
ทางวิทยาศาสตร์
218
223
225

บทที่ 15 ดิน แร่ หิน
และการเปลี่ยนแปลง

227

บทที่ 16 ลม ฟ้า อากาศ

238

บทที่ 17 ดาราศาสตร์

254

1. ดิน
2. แร่
3. หิน
4. โลกและการเปลีย่ นแปลงของเปลือกโลก

1. บรรยากาศของโลก
2. ลม
3. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
4. หยาดน�้ำฟ้า
5. เมฆและหมอก
1. ก�ำเนิดอวกาศ
2. ระบบสุริยะ
3. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
4. เทคโนโลยีอวกาศ
5. การศึกษาด้านดาราศาสตร์
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1. ความหมายของวิทยาศาสตร์
2. ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

273

274
274

228
230
232
235

239
242
248
250
251
255
256
263
269
271
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Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÇÔ·Â »ÃÐ¶Á

1. à«ÅÅ
หมาย¶Öง หน่วยพื้น°าน·ÕèàÅç¡·ÕèสØ´¢Í§สÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡ª¹Ô´
ÁÕร»Ù ร‹า§áÅÐ¢¹า´แตกต่างกัน ตามต�าแหน่ง หน้าที่ และชนิดของสิ่งมีชี วิ ต
ตัวอย่างชนิดของเซลล์ รูปร่างและหน้าที่ ดังตาราง
ª×èÍ

Àา¾

รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

เซลล์ประสาท

มีรปู ร่างยาวและมีหลายแ©ก
เพือ่ รับและส่งกระแสประสาท
äด้อย่างรวดเรçว

เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

มี รู ป ร ่ าง แบ น แ ล ะ เรี ย บ
เนื่ องจากผิ ว ข้ า งแก้ ม เรี ย บ
และลื่น

เซลล์กล้ามเนื้อเรียบ

มีรูปร่างยาว รี เรียงสลับกัน
äปมาเปšนผืน สามาร¶ยืดและ
หดตัวäด้

8
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ª×èÍ

Àา¾

รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè

เซลล์เมçดเลือดแดงของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

มีรูปร่างกลมและมีรอยบุŽม
ตรงกลาง äม่ มี นิ ว เคลี ย ส
สามาร¶ล�าเลียงแกสออกซิเจน
โดยอาศัยàÎâÁâ¡ÅบÔ¹

เซลล์คุมของพืช

มีรูปร่างคล้ายเมลçด¶ั่ว มีรู
ตรงกลางที่สามาร¶เปดและ
ป ด äด้ เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ แ ลก
เปลี่ยนแกสและควบคุมการ
คายน�้าของพืช

»ากãบ

เซลล์คุม
คลอโรพลาสต์

เซลล์ว่านกาบหอย

มีรูปร่างคล้ายช่องหกเหลี่ยม
และมีคลอโรพลาสต์จ�านวน
มากเพื่อท�าหน้าที่สังเคราะห์
ด้วยแสง

ค.ศ. 1655 âรàบÔรµ ÎØ¤ นักพÄษศาสตร์ชาวอังกÄษประดิษ°์
กล้องจุลทรรศน์ที่มีก�าลังขยายมาก¶Öง 300 เท่า ส่องäม้คอร์ก
พบว่าเปšนช่องเหลี่ยมขนาดเลçกมากมายเรี ยงติดกัน จÖงเรี ยก
แต่ละช่องว่า “à«ÅÅ” ซÖ่งหมาย¶Öง ห้องว่าง (สาเหตุที่พบเพี ยง
ช่องว่างเพราะศÖกษาเซลล์ที่ ตายแล้วและเหลือเพี ยงผนังเซลล์
เท่านั้น)

9
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ค.ศ. 1839 ªÇั¹¹áÅÐªäÅà´¹ นักวิ ทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน
2 คน äด้ร่วมกันก่อตั้งทÄษ®ีเซลล์ โดยมี ใจความส�าคัญว่า
“สÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡ª¹Ô´»รÐ¡Íบ´ŒÇÂà«ÅÅáÅÐ¼ÅÔµÀั³±¢Í§à«ÅÅ
à«ÅÅ¤×ÍË¹‹ÇÂ¾×é¹°า¹·ÕèàÅç¡·ÕèสØ´¢Í§สÔè§ÁÕªÕÇÔµ”

1.1 สÔè§ÁÕªÕÇÔµà«ÅÅà´ÕÂÇ
คือ สิ่งมีชีวิตที่มีแค่ 1 เซลล์ กçสามาร¶ด�ารงชีวิตและท�ากิจกรรมต่างæ äด้
มีนิวเคลียสอยู่ในเซลล์
โครงสร้างÀายในäม่ซับซ้อน
อาศัยอยู่äด้ทั้งบนบกและในน�้า
โดยทั่วäปäม่สามาร¶มองเหçนด้วยตาเปล่า แต่สามาร¶มองเหçนรูปร่างและ
ลักษณะäด้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์
ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รูปร่างและหน้าที่ ดังตาราง
ª×èÍ
อะมีบา

Àา¾

รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè
ซูโดโพเดียม

มีรูปร่างäม่แน่นอน เคลื่อนที่ โดยใช้
ขาเทียม ซÖง่ ขาเทียม คือ äซโทพลาซÖม
ที่ äหลäปทางใดทางหนÖ่ง แล้วท�าให้
เยื่ อ หุ ้ ม เซลล์ ยื่ น ออกäปคล้ า ยขา
àรียกว่า «Ùâ´â¾à´ÕÂÁ

10
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ª×èÍ

Àา¾

พารามีàซียม

รÙ»ร‹า§áÅÐË¹Œา·Õè
มีรปู ร่างยาว เรียว คล้ายรองเท้าแตะ
มี ส ่ ว นคล้ า ยขนเส้ น เลç ก æ สั้ น æ
รอบæ ตัว เพื่อใช้ส�าหรั บ เคลื่อนที่
àรียกว่า «ÔàÅÕÂ

ซิเลีย

ยูกลีนา

มี รู ป ร่ า งยาว มี á ¿Åà¨ÅÅา ซÖ่ ง มี
ลักษณะคล้ายแส้เส้นยาวอยู่ด้านบน
ยื่ นออกäปจากส่วนของล�าตัวเพื่อใช้
ในการเคลื่อนที่

แฟลเจลลา

1.2 สÔè§ÁÕªÕÇÔµËÅาÂà«ÅÅ
คือ สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์รวมเปšนร่างกาย
เซลล์แต่ละเซลล์มโี ครงสร้างพืน้ °านเหมือนกัน คือ เยือ่ หุม้ เซลล์ äซโทพลาซÖม
และนิวเคลียส

1. à«ÅÅสัµÇ
มีลักษณะ¡ÅÁ สามาร¶เปลี่ยนรูปร่างเพื่อäปท�าหน้าที่เ©พาะอย่างäด้ เช่น
เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกัน บางเซลล์äม่สามาร¶
มองเหçนäด้ดว้ ยตาเปล่า เช่น เซลล์ของแบคทีเรีย บางเซลล์สามาร¶มองเหçน
äด้ด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์äข่ของสัตว์ป‚กและสัตว์เลื้อยคลาน

11
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2. à«ÅÅ¾×ª
ส่วนใหญ่มีลักษณะเปšนª‹Í§àËÅÕèÂÁ เช่น เซลล์สาหร่ายหางกระรอก เซลล์
เยื่อหอม เซลล์ว่านกาบหอย Â¡àÇŒ¹ เซลล์คุม มีลักษณะคล้ายเมลçด¶ั่ว
มีโครงสร้างÀายในเซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์สัตว์ คือ มีผนังเซลล์ และ
คลอโรพลาสต์
คลอโรพลาสต์Àายในเซลล์พชื ท�าหน้าทีส่ ร้างอาหารโดยอาศัยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง

นิวเคลียส
äซโทพลาซÖม

เยื่อหุ้มเซลล์
ผนังเซลล์

à«ÅÅสัµÇ

คลอโรพลาสต์

à«ÅÅ¾×ª

à«ÅÅสัµÇมีรูปร่างกลมหรือรี แต่à«ÅÅ¾×ªมีรูปร่างเหลี่ยม

3. â¤ร§สรŒา§·Õ¾
è บà©¾าÐã¹à«ÅÅ¾ª×
¼¹ั§à«ÅÅ (Cell Wall)
สร้างความแขçงแรงให้เซลล์พืชและป้องกันการระเหยของน�้า
มีลักษณะหนา แขçงแรง ยืดหยุ่น
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยà«ÅÅÙâÅส (Cellulose) นอกจากนี้ยังมีสาร

12
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จ�าพวกลิกนิน (Lignin) คิวทิน (Cutin) เพกทิน (Pectin) ซูเบอริน
(Suberin) แทรกอยู่ด้วย
ผนังเซลล์ยอมให้สารเกือบทุกชนิด¼‹า¹à¢Œา-ÍÍ¡ä´Œ§‹าÂ
เมือ่ น�าผนังเซลล์äปแช่ในน�า้ กลัน่ พบว่าเซลล์äม่แตก เนือ่ งจากผนังเซลล์
ทนแรงต้านสูงของน�้ากลั่นäด้
¤ÅÍâร¾Åาสµ (Chloroplast)
อยู่ในäซโทพลาซÖม
เปšนออร์แกเนลล์ที่มีคลอโรฟลล์ (Chlorophyll) และรงควัต¶ุอื่นæ
อยู่Àายใน
สามาร¶ดูดกลืนแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

4. â¤ร§สรŒา§·Õ¾è บ·ั§é ã¹à«ÅÅ¾ª× áÅÐà«ÅÅสµั Ç
àÂ×èÍËØŒÁà«ÅÅ (Cell Membrane)
ห่อหุ้มเซลล์ ช่วยให้เซลล์สามาร¶คงรูปอยู่äด้
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยâ»รµÕ¹áÅÐä¢Áั¹
à»šนàÂ×Íè àÅ×Í¡¼‹า¹ โดยควบคุมชนิดและปริมาณของสารทีผ่ า่ นเข้า-ออก
เซลล์
สารที่ผ่านเข้า-ออกเซลล์äด้เปšนสารขนาดเลçก äด้แก่ น�้า แกสต่างæ
สารอาหารขนาดเลçก (สารอาหารขนาดใหญ่ เช่น แป้ง äขมัน โปรตีน
äÁ‹สาÁาร¶¼‹า¹ä´Œ)
ä«â·¾Åา«ÖÁ (Cytoplasm)
เปšนของเหลวที่อยู่ในเซลล์ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส
ประกอบด้วยน�้า โปรตีน คาร์โบäÎเดรต แร่ธาตุต่างæ
มีÍÍรá¡à¹ÅÅตา่ งæ อยูÀ่ ายในและเปšนแหล่งเกิดป¯ิกริ ยิ าชีวเคมีตา่ งæ
Àายในเซลล์
ÍÍรá¡à¹ÅÅ (Organelle) คือ ส่วนประกอบต่างæ
ของเซลล์ บางชนิดพบในพืช บางชนิดพบในสัตว์ บางชนิด
พบäด้ทั้งในพืชและสัตว์
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¹ÔÇà¤ÅÕÂส (Nucleus)
ท�าหน้าที่¶่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและควบคุมการท�างานของ
เซลล์
สังเคราะห์สารประเÀทโปรตีนและเอนäซม์
เปšนส่วนประกอบที่ส�าคัญที่สุดของเซลล์
Àายในประกอบด้วย´ÕàÍç¹àÍ (DNA) Ëร×Í¡ร´´ÕÍÍ¡«Õäรâบ¹ÔÇ¤ÅÕÍÔ¡
(Deoxyribonucleic Acid) และÍารàÍç¹àÍ (RNA) Ëร×Í¡ร´äรâบ¹ÔÇ¤ÅÕÍ¡Ô
(Ribonucleic Acid) ซÖ่งเปšนสารชีวโมเลกุลที่พบบนโครโมโซมใน
นิวเคลียสของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ทุกเซลล์ มีหน้าทีเ่ กçบข้อมูลรหัสพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต
เซลล์ 1 เซลล์ มี 1 นิวเคลียสเสมอ Â¡àÇŒ¹ พารามีเซียม 1 เซลล์ มี
2 นิวเคลียส
เซลล์เมçดเลือดแดงของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ตอนแรกมีนวิ เคลียส เมือ่
เจริญเติบโตเตçมที่แล้วจะäม่มีนิวเคลียส
äวรัสและäวรอยด์ äÁ‹ ãª‹à«ÅÅ เนื่องจากäม่มีเยื่อหุ้มเซลล์
เซลล์ที่àÅç¡·ÕèสØ´ คือ äมโครพลาสมา
เซลล์ที่ ãËญ‹·ÕèสØ´ คือ เซลล์äข่ของนกกระจอกเทศ
¡าร¨ั´รÐบบ¢Í§à«ÅÅ ã¹สÔè§ÁÕªÕÇÔµ
เซลล์ (Cell)
เนื้อเยื่อ (Tissue)
อวัยวะ (Organ)
ระบบอวัยวะ (System)
ร่างกาย (Body)

2. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹
คือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ความสามาร¶ในการมองเหçนสิง่ มีชวี ติ
ขนาดเลçกที่ äม่สามาร¶มองเหçนäด้ด้วยตาเปล่า
มี 2 ชนิด คือ ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹áบบãªŒáส§áÅÐ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹ÍÔàÅç¡µรÍ¹
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2.1 ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹áบบãªŒáส§
หลักการท�างานคือ ใช้แสงสะท้อนเข้าสูก่ ล้องด้วยกระจกและมีเลนส์ชว่ ยขยาย
Àาพให้ใหญ่ขÖ้น
Àาพที่ äด้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเปšนÀาพขยาย หัวกลับ และกลับซ้าย
à»šนขวา

Àา¾»¡µÔ

É

É

Àา¾·Õè ä´Œ¨า¡
¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹áบบãªŒáส§

1. ส‹Ç¹»รÐ¡Íบ¢Í§¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹áบบãªŒáส§

เลนส์ใกล้ตา
ปุ†มปรับÀาพหยาบ
แขน
เลนส์ใกล้วัต¶ุ

ล�ากล้อง
จานหมุน
แท่นวางสäลด์

ปุ†มปรับÀาพละเอียด

แหล่งก�าเนิดแสง

°านกล้อง
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2. ÇÔ¸Õ ãªŒ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹áบบãªŒáส§
1) ตั้งล�ากล้องให้ตรง และเปดแหล่งก�าเนิดแสง
2) ใช้เลนส์ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยายต�่าก่อนเสมอ
3) วางสäลด์บนแท่นวางสäลด์
4) หมุนปุ†มปรับÀาพหยาบจนเหçนÀาพ
5) หมุนปุ†มปรับÀาพละเอียดเพื่อให้ÀาพชัดเจนขÖ้น
6) หากต้องการขยายÀาพให้ใหญ่ขÖ้น ให้หมุนเลนส์ ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย
สูงขÖ้นแล้วหมุนปุ†มปรับÀาพละเอียดเพื่อให้Àาพชัดเจน

3. ¡íาÅั§¢ÂาÂÀา¾·Õè ä´Œ¨า¡¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹
ก�าลังขยายของÀาพ =

ก�าลังขยาย
ก�าลังขยาย ĭ
ของเลนส์ ã¡ÅŒµา ของเลนส์ ã¡ÅŒÇัµ¶Ø

µัÇÍÂ‹า§â¨·Â 1
กล้องจุ ลทรรศน์ ใช้เลนส์ ใกล้ตาที่ มีก�าลังขยาย 15 เท่า (15X) และ
เลนส์ ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย 30 เท่า (30X) Àาพที่ äด้มีก�าลังขยาย
กี่àท่า
ÇÔ¸Õ·íา
ก�าลังขยาย
ก�าลังขยายของÀาพ = ก�าลังขยาย ĭ
ของเลนส์ ใกล้ตา ของเลนส์ ใกล้วัต¶ุ
= 15 ĭ 30
= 450 เท่า
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µัÇÍÂ‹า§â¨·Â 2
ใช้กล้องจุ ลทรรศน์ส่องดูจุ ลินทรี ย์ โดยใช้เลนส์ ใกล้ตาที่ มีก�าลังขยาย
20 เท่า และเลนส์ ใกล้วัต¶ุที่มีก�าลังขยาย 200 เท่า สามาร¶มองเหçน
จุลินทรีย์ขนาด 500 มิลลิäมครอน จงหาขนาดของจุลินทรีย์จริงว่ามี
ขนาดกี่มิลลิäมครอน
ÇÔ¸Õ·íา
ก�าลังขยาย
ก�าลังขยายของÀาพ = ก�าลังขยาย ĭ
ของเลนส์ ใกล้ตา
ของเลนส์ ใกล้วัต¶ุ
= 20 ĭ 200
= 4,000 เท่า
ขนาดของÀาพ
ก�าลังขยาย =
ขนา´ของวัต¶ุ
500
4,000 =
ขนา´ของวัต¶ุ
ขนาดของวัต¶ุ = 0.125 มิลลิäมครอน

2.2 ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹ÍÔàÅç¡µรÍ¹
มีหลักการท�างานคล้ายกับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง แต่ใช้ลา� แสงอิเลçกตรอน
แทนแสงแดดหรือแสงจากหลอดäฟ และใช้เลนส์แม่เหลçกäฟฟ้าแทนเลนส์แก้ว
ท�าให้มี¡íาÅั§¢ÂาÂสÙ§¡Ç‹ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ประเÀทของกล้องจุลทรรศน์อิเลçกตรอน äด้แก่

1. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹ÍÔàÅç¡µรÍ¹áบบส‹Í§¼‹า¹ (TEM)
ใช้ศÖกษาโครงสร้างÀายในของเซลล์ สามาร¶ขยายÀาพäด้ 200,000500,000 เท่า
Àาพที่ äด้เปšนÀาพ 2 มิติ
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2. ¡ÅŒÍ§¨ØÅ·รรÈ¹ÍÔàÅç¡µรÍ¹áบบส‹Í§¡รา´ (SEM)
ใช้ศÖกษารูปร่าง โครงสร้าง และพื้นผิวÀายนอกเซลล์ แต่äม่สามาร¶เหçน
องค์ประกอบÀายในเซลล์äด้
มีก�าลังขยายต�่ากว่า TEM
Àาพที่ äด้เปšนÀาพ 3 มิติ

18
AW0_Lecture ������������� �����1-10.indd 18

18/6/2562 BE 16:52

