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ประโยชนและโทษของจุลินทรีย อิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอม การประยุกตใชจุลินทรียในการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม 
 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
 1. สามารถบอกความหมาย และชนิดของจุลินทรียที่พบในส่ิงแวดลอมได 
 2. สามารถชี้บงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
 3. สามารถอธิบายกลไกการสราง และการสลายอาหารของจุลินทรีย 
 4. สามารถบอกความสัมพันธระหวางจุลินทรียและสิ่งแวดลอมได 
 5. สามารถอธิบายถึงวิธีการควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดกับส่ิงแวดลอมจากจุลินทรียได 
 6. สามารถบอกประโยชนและโทษของจุลินทรียได 
 7. สามารถนําความรูและเทคนิคตางๆที่เกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชได 
 
 



ฎ 
 
เน้ือหา 
 

สัปดาหท่ี เนื้อหา เวลา(ช่ัวโมง) 
1 บทที่  1 บทนําเก่ียวกับจุลชีววิทยา 

 1.1 การจัดจําแนกจุลินทรีย 
 1.2 ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา 
 1.3 ประวัติของวิชาจุลชีววิทยา 

4 
 

2-3 บทที่  2 จุลินทรียชนิดตาง  ๆ
 2.1 แบคทีเรีย 
 2.2 ฟงไจ 
 2.3 สาหราย 
 2.4.  โปรโตซัว 

8 

4 บทที่  3 เครื่องมือการศึกษาจุลินทรีย 
 3.1 กลองจุลทรรศนที่ใชในการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
 3.2 ลักษณะและโครงสรางละเอียดของแบคทีเรีย 

4 

5 ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคการถายเชื้อโดยเทคนิคปลอดเชื้อ 4 
6 ปฏิบัติการที่ 2 การยอมสีแบคทีเรีย 4 
7 ปฏิบัติการที่ 3 สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 4 

สอบกลางภาค 
9 บทที่  4 สารอาหารและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต         

ของจุลินทรีย 
 4.1 การเจริญของจุลินทรีย 
 4.2 อัตราการเจริญของแบคทเรีย 
 4.3 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย 
 4.4 วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรีย 

4 

10 ปฏิบัติการที่ 4 การเจริญของแบคทีเรีย 4 
 



ฏ 
 

สัปดาหท่ี เนื้อหา เวลา(ช่ัวโมง) 
11 บทที่  5 จุลินทรียในอุตสาหกรรม  

             5.1    จุลินทรียในอุตสาหกรรม 
             5.2 การควบคุมจุลินทรีย 

4 

12 ปฏิบัติการที่ 5 การทําไวน 4 
13-14 บทที่  6 จุลินทรียในส่ิงแวดลอม 

                6.1 จุลชีววิทยาของอากาศ  
                6.2 จุลชีววิทยาของดิน 
                6.3 จุลชีววิทยาของน้ํา 
                6.4 การตรวจคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยา 
  6.5 ข้ันตอนการบําบัดน้ําเสีย 
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15 ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจคุณภาพน้ําโดยวิธีการทางจุลชีววิทยา 4 
สอบปลายภาค 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. ศึกษาภาพเล่ือน (Slide) 
 3. แบงกลุมอภิปรายกลุมยอย โดยกําหนดสถานการณจริง และสถานการณจําลอง 
 4.   แบงกลุมศึกษาภาคปฏิบัติการ รายงานภาคปฏิบัติการ อภิปรายและตอบคําถาม 
 5. รวมอภิปรายเนื้อหา และทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน 
 6. งานที่ไดรับมอบหมาย 
 7. ผูสอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. คอมพิวเตอร อินเตอรเนต็ 
 2. ตํารา เอกสารประกอบการเรียน 
 3. อุปกรณ สารเคมี และหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 



ฐ 
 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. คะแนนระหวางเรียน    รอยละ 70 
  1.1 จิตพิสัย (เขาเรียน, สงงานตรงตอเวลา) รอยละ 10 
  1.2 รายงาน     รอยละ 10 
  1.3 สอบขอเขียน    รอยละ 20  
  1.4 ปฏิบัติการ     รอยละ 20 
 2. สอบปลายภาค     รอยละ 30 
 
การประเมินผล ใชแบบอิงเกณฑ ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง คาระดับคะแนน 
80-100 A ดีเย่ียม 4.0 
75-79  B+ ดีมาก 3.5 
70-74 B ดี 3.0 
65-69   C+ ดีพอใช 2.5 
60-64 C พอใช 2.0 
55-59   D+ ออน 1.5 
50-54 D ออนมาก 1.0 
0-49 F ตก 0.0 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
บทนําเกี่ยวกับจุลชีววิทยา 

 
หัวขอเน้ือหา 
 1.1 การจัดจําแนกจุลินทรีย 
 1.2 ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา 
 1.3 ประวัติของวิชาจุลชีววิทยา 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนน้ีแลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังน้ี 
 1.1 อธิบายความหมายของจุลชีววิทยาได 
 1.2 อธิบายความสําคัญของจุลชีววิทยาได 
 1.3 จําแนกยุคตางๆของจุลชีววิทยาได 
 1.4 บอกความสัมพันธของวิชาจุลชีววิทยากับวิชาอ่ืนๆได 
 1.5 สามารถอธิบายหลักการจําแนกประเภทของส่ิงมีชีวิตออกเปนอาณาจักร 

(Kingdom) ตางๆได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector 
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การวัดผลและการประเมิน 
 1. การซักถามในชั้นเรียน 
 2. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนําเกี่ยวกับจุลชีววิทยา 

 
จุลชีววิทยา เปนวิชาที่ศึกษาถึงจุลินทรียและกิจกรรมของจุลินทรีย เชน การศึกษาเกี่ยวกับ

รูปราง หนาที่การทํางาน กระบวนการเมแทบอลิซึม การสืบพันธุ การจัดจําแนกชนิด รองจุลินทรีย
(Identification) รวมทั่งศึกษาการกระจายของจุลินทรียในธรรมชาติ และความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน และกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน ประโยชนและโทษของจุลินทรียที่มีตอมนุษย สัตวและพืช ความสามารถที่
จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับส่ิงแวดลอม 

จุลชีววิทยา หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงส่ิงมีชีวิติขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 
หรือเปนวิชาที่ศึกษาถึงจุลินทรีย และกิจกรรมของจุลินทรีย 

การศึกษาจุลินทรียเนื่องจากจุลินทรียมีสมบัติของส่ิงมีชีวิตทั่งทางดานสรีรวิทยาพันธุ
ศาสตรและชีวเคมี ซึ่งเปนพื้นฐานของชีวิต และเนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงสะดวกในการเล้ียงทําใหใช
เนื้อที่นอยมาก และเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้กระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรียก็มี
แบบแผนเดียวกับของส่ิงมีชีวิตชั้นสูง 

จุลินทรียมีความสามารถในการสังเคราะหสารได เชน สาหราย แบคทีเรียบางชนิด
สามารถใชกาซไนโตรเจนสังเคราะหโปรตีนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ บางชนิดตองการสา
รอนินทรียหรืออินทรียไนโตรเจนเปนหนวยของการสรางสารประกอบไนโตรเจน บางพวกสังเคราะห
วิตามินได บางพวกตองการวิตามิน ดังนั้นความตองการทางดานอาหารในพวกจุลินทรียจึง
แตกตางกันมาก ตั้งแตพวกตองการสารอาหารงาย ๆ จนถึงสารที่ซับซอน ซึ่งแสดงวาพวกหลัง ๆ 
ยิ่งมีความสามารถในการสรางสารนอยลง 
 
1.1 การจัดจําแนกจุลินทรีย 

แตเดิมการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตแบงเปนพืชและสัตว ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจน
คือ 

1. เซลลพืชมีผนังเซลลที่แข็งแรง คงรูปราง แตเชลลสัตวมีความยืดหยุนได เพราะมีแต
เยื่อหุมเชลล 

2. พืชไมมีการเคล่ือนที่รวดเร็ว แตสัตวสวนใหญเคล่ือนที่อยางรวดเร็วได 
3. พืชเทานั้นที่มีคลอโรฟลล จึงสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหาร 

ประเภทคารโบไฮเดรตจากกาชคารบอนไดออกไซดและน้ํา ในสภาพที่มีแสงสวางได
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แตสัตวไมสามารถสังเคราะหอาหารได ตองอาศัยพลังงานจากสารอินทรียที่พืชสรางข้ึน 
4. พืชเก็บสะสมอาหารไวในรูปของแปง แตสัตวเก็บไวในรูปไกลโคเจนและไขมัน 
จากการศึกษาพบวาจุลินทรียบางชนิดมีลักษณะคลายพืช บางชนิดมีลักษณะคลายสัตว 

บางชนิดมีลักษณะคลายทั้งพืชและสัตว จึงไมสามารถจัดจําแนกใหแนนอนได ในป ค.ศ.1866 เฮ
กเกล (E.H. Haeckel) นักสัตววิทยาซาวเยอรมันจึงไดจัดตั้งอาณาจักรใหม คือ อาณาจักรโพรทิส
ตา(Protista) ซึ่งมีลักษณะเปนส่ิงมีชีวิตเชลลเดียวหรือหลายเซลลที่ไมมีการ จัดเรียงตัวของเซลลที่
แนนอน และไมมีการเปล่ียนแปลงของเซลลเปนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ทําหนาที่โดยเฉพาะ ส่ิงมีชีวิต
ในอาณาจักรนี้ ไดแก แบคทีเรีย สาหราย รา และโพรโทซัว จากการศึกษาตอมา พบวาอาจแบงโพร
ทีสตเหลานี้ออกเปน 2 พวก ตามลักษณะของเซลล คือ 

1.พวกโพรคาริโอต (Procaryote) หรือโพรคาริโอดิกเชลล (Procaryoticcell) ซึ่งมีลักษณะ
สําคัญ คือ นิวเคลียสไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส (nuclearmembrane) จุลินทรียเหลานี้ ไดแก แบคทีเรีย
และสาหรายลีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งปจจุบันจัดสาหรายลีเขียวแกมน้ําเงินเปน แบคทีเรียที่เรียกวาไช
แอโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) 

2.พวกยูคาริโอต (Eucaryote) หริอยูคาริโอดิกเชลล (Eucaryoticcell) มีลักษณะ สําคัญ 
คือ นิวเคลียสมีเยื่อหุมนิวเคลียส มีการแบงเซลลแบบไมโทซิล (mitoticcelldivision) จุลินทรีย
เหลานี้ ไดแก โปรโตซัว รา และสาหราย (ยกเวนสาหรายลีเขียวแกมน้ําเงิน) แสดง ความแตกตาง
ระหวางโพรคาริโอติกเซลลกับยูคาริโอดิกเซลลในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงความแตกตางระหวางโพรคาริโอดิกเซลลลับยูคาริโอดิกเซลล 
 

ลักษณะสําคัญ โพรคาริโอติกเซลล ยูคาริโอดิกเชลล 
1. กลุมส่ิงมีชีวิตที่พบ แบคทีเรีย สาหราย สาหราย รา โปรโตซัว 
      สีเขียวแกมน้ําเงิน พืช สัตว 
 2. ขนาดของส่ิงมีชีวิต 1-2 × 1-4 ไมโครเมตร มีความกวางมากกวา 
 หรือต่ํากวา 5 ไมโครเมตร 
 3. โครงสรางของนิวเคลียส   

- เยื่อหุมนิวเคลียส ไมมี มี 
- ลักษณะโครโมโซม วงกลม เปนเสน 
- จํานวนโครโมโซม 1 1 หรือมากกวา 1 
- โปรตีนที่โครโมโซม ไมมีฮีสโทน มีฮีสโทน 
- นิวคลีโอลัส ไมมี มี 

 4. โครงสรางของไซโทพลาซึม   
- กาซแวคิวโอล มี ไมมี 
- มีโซโซม มี ไมมี 
- ไรโบโซม 70S กระจายใน 80S ในไซโทพลาซึม 

 ไซโทพลาซึม 70S ในไมโทคอนเดรีย 

-ไทคอนเดรีย ไมมี และคลอโรพลาสต 
มี 

- คลอโรพลาสต ไมมี มีในเชลลพืช 
- โกลจิบอดี ไมมี มี 
- รางแหเอนโดพลาซึม ไมมี มี 
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    ตารางท่ี 1.1 แสดงความแตกตางระหวางโพรคาริโอดิกเซลลลับยูคาริโอดิกเซลล (ตอ) 
 

ตอมาในป ค.ศ.1969 วิทแทคเกอร(Robert H.Whittaker) เสนอใหจัดส่ิงมีชีวิตเปน 5 
อาณาจักร โดยอาศัยลักษณะการไดสารอาหารคือ การสังเคราะหแสง การดูดซึมอาหารและ การ
กินอาหาร ดังนี้ 

อาณาจักรโมเนรา(Monera) 
อาณาจักรโพรทิสตา(Protista) 
อาณาจักรเห็ดรา (Fungi) 
อาณาจักรพืช (Plantae) 
อาณาจักรสัตว (Animalia) 

ลักษณะสําคัญ โพรคาริโอติกเซลล ยูคาริโอติกเชลล 
5. โครงสรางของเยื่อหุมเซลล   

- ประกอบดวยสเตอรอล โดยมากไมมี มี 
- มีสวนเกี่ยวของกับกระ- มี ไมมี 

บวนการหายใจและการ   
ลังเคราะหแสง   

6. โครงสรางของผนังเชลล เพปติโดไกลแคน พืชและสาหรายเปน 
  เซลลูโลส ราเปนไคทิน 

7. โครงสรางในการเคล่ือนที่ ไฟบริลอยางงาย ประกอบดวยไมโครทิวบูล 
 ประกอบดวยแฟลกเจลลิน แบบ “9+2” 

- เทาเทียม ไมมี มีในบางพวก 
8. กลไกกระบวนการเมแท- มีแตกตางกันหลายแบบ ใชกระบวนการไกลโคลิชิส 

บอลิชีม โดยเฉพาะที่ไดพลังงาน ในการสรางพลังงานแบบ 
 แบบไมใชออกชิเจน ไมใชออกซิเจน 

9. อัตราสวนของเบสในDNA 28-73 ประมาณ 40 
(mol % G+C)   
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รูปท่ี 1.1การจัดส่ิงมีชีวิตเปน 5 อาณาจักรตามแบบของ วิทแทคเกอร 
(ที่มา https://www.pinterest.com/ginnymill/cc-cycle-1/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

 
อาณาจักรโมเนรา ไดแกจุลินทรียที่เปนพวกโพรคาริโอต การไดสารอาหารสวนใหญโดย

การดูดซึมอาหาร มีบางที่สังเคราะหแสงได สวนใหญสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
อาณาจักรโพรทิสตา ไดแกจุลินทรียที่เปนยูคาริโอตเซลลเดียว มีวิธีการไดสารอาหารทั้ง

สามวิธี คือ การสังเคราะหแสง การดูดซึมอาหาร และการกินอาหาร พวกสาหรายขนาดเล็กได
อาหารโดยการสังเคราะหแสง พวกโปรโตซัวไดอาหารโดยการกิน และโพรทิสตอ่ืน บางชนิดได
อาหารโดยการดูดซึม มีบางชนิดที่วิธีการไดอาหารเกี่ยวเนื่องกับการสังเคราะหแสงและ 

อาณาจักรพืช ไดแกพืชสีเชียวที่มีหลายเซลลและสาหรายชั้นสูง พืชสวนใหญเคราะหแสง
ไดเพราะมีคลอโรฟลล มีผนังเซลลแข็งแรง มีการเปล่ียนแปลงเนื้อเยื่อใหเปน ราก ลําตนใบ มีวง
ชีวิตซับซอน สืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

อาณาจักรเห็ดรา ไดแกราชั้นสูงที่มีหลายนิวเคลียส มีผนังเซลล และไดอาหารโดย การ
ดูดซึม 

อาณาจักรสัตว ไดแกพวกสัตวหลายเซลล ไมมีผนังเซลล เคล่ือนที่ได ดํารงชีวิต โดยการ
กินอาหาร สืบพันธุใดทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
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จุลินทรียจึงพบอยูในสามอาณาจักร คือ อาณาจักรโมเนรา (แบคทีเรียและไซแอโน

แบคทีเรีย) อาณาจักรโพรทิสตา (สาหรายขนาดเล็กและโพรโทชัว) และอาณาจักรเห็ดรา (ยีสตและ
รา) 

ในปจจุบัน เบอรกีย (Bergey.D.H.) ไดจัดอาณาจักรโมเนราเปนอาณาจักรโพรคาริโอตี 
(Procaryotae) เพราะมีลักษณะเซลลเปนแบบโพรคาริโอติกเซลล และเรียกสาหรายสีเชียวแกม น้ํา
เงินวา ไซแอโนแบคทีเรียสําหรับไวรัสและไวรอยด มีลักษณะเปนอนุภาค (particle) ไมมีลักษณะ
ของเซลล จึง ไมสามารถจัดอยูใน 5 อาณาจักรที่กลาวมาแลว แตจัดอยูในอาณาจักรไวรา (Vira) 
ตางหาก 
 

1.1.1 กลุมตางๆ ของจุลินทรีย 
สาหราย มีลักษณะคอนขางงาย พวกที่เกาแกที่สุดเปนเซลลเดียว บางพวกเชลลที่ 

คลายกันมารวมกลุมกันโดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง หนาที่ หรือมีการเปล่ียนแปลงเพียง 
เล็กนอย สาหรายขนาดใหญ เชน สาหรายสีน้ําตาลพวกเคลป (kelp) มีโครงสรางซับซอนและมี 
การเปล่ียนแปลงชนิดของเซลลเพื่อทําหนาที่โดยเฉพาะ เชลลของสาหรายทุกชนิดมีคลอโรฟลล 
เพื่อทําหนาที่สังเคราะหแสง พบสาหรายไดทั่วไปในแหลงน้ํา หรือดินชื้นแฉะ 

ไวรัส เปนอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากมองเห็นไดโดยอาศัยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
เทานั้น ยังไมมีองคประกอบของเซลล ไวรัสกอใหเกิดโรคแกพืช สัตว แบคทีเรีย และ โพรทิสตอ่ืนๆ 
การเพาะเล้ียงไวรัสตองอาศัยเซลลที่มีชีวิตเทานั้น 

แบคทีเรีย เปนพวกโพรคาริโอตเซลลเดียว โดยทั่วไปเพิ่มจํานวนเชลลโดยวิธีแบงตัว จาก
หนึ่งเปนสอง (binaryfission) 

โพรโทซัว เปนพวกยูคาริโอตเชลลเดียว มีความแตกตางกันทั้งดานรูปรางลักษณะ
โภชนาการและสรีรวิทยา มีบทบาทแตกตางกันในธรรมชาติ โพรโทซัวที่รูจักกันดีคือพวกกอโรคใน
คนและสัตว 

รา เปนพวกยูคาริโอตที่ไมมีคลอโรฟลล มักมีหลายเชลลแตไมเปล่ียนแปลงไปเปน ลําตน 
และใบ ขนาดและรูปรางแตกตางกันมากตั้งแตยีสตซึ่งมีเซลลเดียวขนาดเล็กตองดู ดวยกลอง
จุลทรรศน จนถึงเห็ดที่มีขนาดใหญหลายเชลล ที่นาสนใจ คือ พวกรา (mold) ยีสต (yeast) และรา
กอโรคพืช เชน ราสนิม (rusts) ราที่แทจริงประกอบดวยเสนใยที่รวมเปนไมซีเลียม (mycelium) มี
การสืบพันธุโดยวิธีแบงตัว แตกหนอ หรือสรางสปอรแตกตางกันไปตามชนิด 
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1.2 ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา 

ในการศึกษาวิชาจุลชีววิทยา จะตองเกี่ยวของกับจุลินทรียหลายชนิด เชน แบคทีเรีย รา 
สาหราย โปรโตซัว ดังนั้นเราอาจแบงการศึกษาออกเปน 

ก. การศึกษาจุลินทรียเฉพาะกลุม เชน วิชาแบคทีริโอโลยี (Bacteriology) ศึกษา
เกี่ยวกับแบคทีเรีย 

วิชาวิทยาสัตวเชลลเดียว (Protozoology) ศึกษาเกี่ยวกับโปรโตซัว 
วิชาปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเกี่ยวกับโพรโทซัวที่ทําใหเกิดโรค หรือเปนปรสิต 
วิชาวิทยาเห็ดรา (Mycology) ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและยีสต 
วิชาวิทยาไวรัส (Virology) ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส 
วิชาวิทยาสาหราย (Phycology) ศึกษาเกี่ยวกับสาหราย 
ข. การศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิงแวดลอม ไดแก 
1. จุลชีววิทยาทางน้ํา (AquaticMicrobiology) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของ 

จุลินทรียในน้ํา เชน การแพรระบาดของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย การควบคุม ปองกันและแกไข 
ปญหาน้ําเสียโดยอาศัยจุลินทรียเปนตน 

2.  จุลชีววิทยาทางนม (Microbiologyofmilk) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียใน
นมและ ผลิตภัณฑของนม เชน ศึกษาจุสินทรียที่เปนสาเหตุทําใหนมและผลิตภัณฑเนาเสีย การ
ปองกันและควบคุมจุลินทรียที่เปนสาเหตุนั้นๆ เปนตน 

3.จุลชีววิทยาทางอาหาร (FoodMicrobiology) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย
อยูในราอาหาร เชน จุลินทรียที่เปนสาเหตุการเนาเสียของอาหาร รวมทั้งการปองกันควบคุม
จุลินทรียนั้นๆ 

4. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (IndustrialMicrobiology) ศึกษาเกี่ยวกับการนําจุลินทรีย
มาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิตแอลกอฮอล เอนไซม สารปฏิชีวนะ เปนตน 

5. จุลชีววิทยาทางดิน (SoilMicrobiology) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียในดิน
ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสารตาง ๆ ในดิน เชน การเปล่ียนแปลงของวัฏจักรไนโตรเจน เปน
ตน 
 
1.3 ประวัติของวิชาจุลชีววิทยา 

แตเดิมมนุษยเชื่อวากําเนิดของส่ิงมีชีวิตเกิดจากส่ิงไมมีชีวิตที่เรียกวา อะไบโอเจเนชิส
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(Abiogenesis หรือ spontaneousgeneration) แนวความคิดนี้มีผูสนับสนุนหลายคน เชน ธาลีส 
(Thales) อะแนกชีมานเดอร (Anaximander) อะแนกชากอรัส (Anaxagorus) จีน แบบดีส วัน เฮ
ลมองต (JeanBaptisteVonHelmont) ชื่งเชื่อวาส่ิงมีชีวิตจะเกิดจากส่ิงไมมีชีวิต เชน โคลน ในทะเล
หรือโคลนตามแมน้ําลําคลอง ดิน น้ํา แมกระทั่งเหงื่อของมนุษย ความเชื่อในแนว ความคิดนี้มีมา
จนถึงประมาณศตวรรษที่ 17 จึงมีผูคัดคานแนวความคิดนี้และมีการทดลองเพื่อพิสูจนวา 
ส่ิงมีชีวิตตองเกิดจากส่ิงมีชีวิต (biogenesis) 

นักวิทยาศาสตรคนแรกที่ลบลางแนวความคิดอะไบโอเจเนซิส คือ ฟรานชีสโก เรดิ 
(FrancescoRedi ค.ศ.1626-1697) นายแพทยซาวอิตาลี โดยทดลองใหเห็นวาหนอนไมไดเกิด 
จากเนื้อเนา โดยใสเนื้อ 4 ชนิดลงในขวดปากกวาง 8 ใบ แบงเปน 2 ชุด ชุดแรกเปดฝาทิ้งไว ปรากฏ
วาเกิดหนอนพรอมกับมีแมลงวันบินเขาออก ชุดทีสองปดฝาจุกแนนหนา ไมปรากฏวามี หนอน
เกิดข้ึน เขาจึงสรุปวา หนอนเกิดจากไขแมลงวันที่บินมาวางบนเนื้อ เนื้อเปนเพียงชวยให แมลงวัน
มาวางไขเทานั้น 

แอนโทนีแวน ลีเวนฮุค (AntonievanLeeuwenhoek ค.ศ.1632-1723) เปนผูใชกลอง 
จุลทรรศนที่เขาประดิษฐข้ึนเองสองดูหยดน้ําจากที่ตาง ๆ ทําใหเห็นส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ จํานวนมาก 
ถึงแมเขาจะมิใชบุคคลแรกที่เห็นแบคทีเรียและโพรโทซัว แตก็เปนคนแรกที่รายงานส่ิงที่สังเกต เห็น
พรอมทั้งวาดรูปรายละเอียดตาง ๆ ไวดีมาก และเขียนจดหมายรายงานไปยังราชสมาคม แหงกรุง
ลอนดอน ถึงส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เขาพบ จากรูปวาดนี้เขาไตบรรยายเกี่ยวกับโพรโทซัว รา และ
แบคทีเรีย (รูปที่ 1.2) 
 

  
   ก     ข   

รูปท่ี 1.2       ก) แอนโทนีแวน ลีเวนฮุค (AntonievanLeeuwenhoek ค.ศ.1632-1723) 
ข) ภาพวาดแบคทีเรียของลีเวนอุค วาดในปค.ศ.1683 

(ที่มา http://biologiacelular2011.blogspot.com/สืบคน 13 กรกฎาคม 2558) 
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รอหน นิดแฮม (John Needham, ค.ศ.1713-1781) นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ไดตมน้ํา

กับเนื้อแกะ พบวามีแบคทีเรียเกิดข้ึนจากเนื้อ จึงสรุปวาส่ิงมีชีวิตเกิดข้ึนเอง 
ลาชชาโร สปาลแลนซานี (LazzaroSpallanzani, ค.ศ.1729-1799) ทดลองตมน้ําเนื้อ

แลวปดฝาใหแนน ก็ไมมีจุลินทรียเกิดข้ึน แตก็มีคนแยงวาอากาศซึ่งจําเปนสําหรับการเกิดส่ิงมีชีวิต
เขาไปไมได 

ฟรานชชูลช (Franz Schulze, ค.ศ.1815-1873) ไดพิสูจนวาอากาศเปนตัวนํา
เชื้อจุลินทรียเขาไป โดยใหอากาศผานสารละลายกรดแกกอนเขาไปในน้ําตมเนื้อ ก็พบวาไมมี
ส่ิงมีชีวิตใดๆ เกิดข้ึน 

ทีโอดอรชวานน (Theodor Schwann, ค.ศ.1810-1882) ทดลองใหอากาศผานหลอด 
แกวที่เผาไฟจนรอนแดง กอนที่อากาศจะผานเขาสูสารอาหารที่กําลังตม ก็พบวาไมมีจุลินทรีย 
เกิดข้ึนในอาหาร (รูปที่ 1.3 ก) 

ซูลซและชวานน ถูกแยงวา การใหอากาศผานกรดหรือความรอน จะไปเปล่ียนแปลงทํา 
ใหอากาศนั้นไมเหมาะกับการเจริญของส่ิงมีชีวิต 

สโครเดอรและวอนดัช (Schroeder and von Dusch) ในราวป 1850 ไดทดลองโดยให 
อากาศผานจุกสําลีที่อุดไวในหลอดแกวกอนจะเขาไปในอาหารในขวด พบวาจุลินทรียจะถูกกรอง
ไวที่สําลี ดังนั้นจึงไมมีจุลินทรียเติบโตในอาหาร (รูปที่ 1.3 ข) วิธีนี้จึงเปนจุดเร่ิมตนของ เทคนิคการ
อุดจุกสําลีในหองปฏิบัติการ 

หลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur, ค.ศ.1822-1895) เปนคนแรกที่พิสูจนวา ส่ิงมีชีวิต 
ตองเกิดจากส่ิงมีชีวิตเทานั้น โดยใชขวดแกวรูปคอหานที่ยืดยาวจนโคงงอ ตมอาหารและให อากาศ
ผานเขาออกตามปกติ ก็พบวา ไมมีจุลินทรียเกิดข้ึนในอาหาร เนื่องจากจุลินทรียและฝุน ละออง
เม่ือเขาไปในขวดแกว จะไปติดอยูตามสวนโคงงอของหลอดแกว และถาเอียงใหอาหาร มาลัมผัส
กับสวนโคงงอ ก็พบวาอาหารจะขุนเนื่องจากจุลินทรียเขาไปเจริญในอาหารนั้น (รูปที่ 1.4) 
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ก      ข 

รูปท่ี 1.3 การทดลองเพื่อแสดงวาทฤษฎี Spontaneous generation ไมจริง โดยใชเคร่ืองมือตางๆ 
กําจัดแบคทีเรียในอากาศ 

ก. ชวานนใหอากาศผานหลอดแกวที่เผาไฟจนรอนแดง 
ข. สโครเดอรและวอนดัซใหอากาศผานจุกสําลี 

(ที่มา http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter1/p7.html/สืบคน 
13 มิถุนายน 2558) 

 

 
 

รูปท่ี 1.4 แสดงการทอลองของหลุยปาสเตอรกับขวดแกวรูปคอหาน 
(ที่มา สืบคน https://th.wikipedia.org/wiki/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 

หลุยส ปาสเตอร ยังเปนผูพบกระบวนการหมักของจุลินทรีย (Fermentation) ซึ่ ง เ กิดจาก
การกระทําของจุลินทรียหลายชนิด ซึ่งเปนพวกยีสต และพบวาการที่เหลาองุนเสียนั้นเกิดจากการ
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กระทําของแบคทีเรียบางชนิดที่สรางกรดน้ําสม ดังนั้นจึงตองกําจัดจุลินทรียที่ไมตองการโดยใช
ความรอนต่ําซึ่งจะไมทําลายกล่ิน รส ของเหลาองุน วิธีการนี้คือกระบวนการพาสเจอรไรเซซัน 
(Pasteurization) โดยใชความรอน 62.8 องศาเซลเซียส 30 นาที เม่ือพบวาแบคทีเรียเปนสาเหตุทํา
ใหเหลาองุนเสียได จึงคิดวาก็นาจะเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคในคนและสัตวได จึงไดตั้งทฤษฎีเชื้อ
โรค (Germtheoryofdisease) เพื่อแกปญหาโรคแอนแทรกซ ผูที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ คือ โรเบิรต
คอคซ (ค.ศ.1843-1910) แพทยชาวเยอรมัน ซึ่งกําลังศึกษาสาเหตุของโรคแอนแทรกซที่เกิดกับวัว
ควายและติดตอมาถึงคน คอคซสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียเลือดของวัวที่ตาย เล้ียงใหเปนเชื้อ
บริสุทธิ์ และแยกไดวาเปนเชื้อ Bacillusanthracis นอกจากนี้ยังไดศึกษาสาเหตุของโรคตาง ฤ เชน 
วัณโรค เขาเปนคนแรกที่ได รวบรวมขอมูลและพิสูจนใหเห็นวาจุลินทรียเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคใน
สัตวไดจึงไดตั้งเปน สมมติฐานที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคที่เรียกวา สมมติฐานของคอคซ (Koch's 
postulate)(รูปที่ 1.5) ซึ่งมีใจความดังนี้ 

1. ตองพบจุลินทรียในสัตวหรือส่ิงมีชีวิตที่ปวยเปนโรค 
2. สามารถแยกจุ สินทรียออกจากส่ิงมีชีวิตนั้นและเลียงใหเปนเชื้อบริสุทธิ์ได (pureculture) 
3. ใชเชื้อบริสุทธิ์นั้นปลูก (inoculate) ลงในสัตวทดลองที่ไมปวย ก็สามารถทําใหเกิดโรคได 
4. สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ออกจากสัตวที่ปวยได และเปนเรือชนิดเดียวกับทีแยกได ในคร้ัง

แรก 
จากสมมติฐานของคอคซนี้จึงเปนจุดเร่ิมตนของยุคทองของวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งเปนยุคที่

พบสาเหตุของโรคจากแบคทีเรียจํานวนมากดังแสดงในตารางที่ 1.2 แตสมมติฐาน นี้ก็ไมสามารถ
ประยุกตกับจุลินทรียทุกชนิดได เพราะจุลินทรียบางชนิดไมสามารถเพาะเล้ียงใน อาหารเล้ียงเชื้อ 
เชน ไวรัส, Rickettsia rickettsii, Chlamydia trachomatis เปนตน อยางไรก็ตาม จากผลงานของ
โรเบิรตคอคซ ก็เปนพื้นฐานในการพิสูจนวา จุลินทรียเปนสาเหตุของโรคได  

โจเซฟลิสเตอร (JosephLister, ค.ศ.1827-1912) เปนผูพบวาผูปวยภายหลังการผาดัด 
มักจะตายเนื่องจากมีแบคทีเรียในบาดแผลจึงใชสารทําลายเชื้อ (disinfectant) ฆาเชื้อตาม
เคร่ืองมือและหองผาดัดพบวาอัตราการตายลดลงสารทําลายเชื้อที่ใชในสมัยนั้นคือกรดคารบอลิก 
นอกจากนี้ยังเปนผูทําเชื้อบริสุทธิ้ (pureculture) โดยใชวิธีทําใหเจือจาง (dilutionmethod) ดวย
เข็มฉีดยา โดยดูดจากนมที่มีแบคทีเรียหลายชนิดมาใสในนมที่ปราศจากเชื้อจะแยกไดเปนเชื้อชนิด
เดียว และตั้งชื่อวา Bacterium lactis 

เมทชนิคอฟฟ (ElieMetchnikoff, ค.ศ.1845-1916) เปนผูพบทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิตาน 
ทานคือเม่ือมีเชื้อเชาสูรางกาย เม็ดเลือดขาวจะกินเชื้อโรคเปนการตอตานส่ิงแปลกปลอมเซลลที่ทํา
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หนาที่ปองกันการติดเชื้อเรียกวา ฟาโกไซต (phogocyte = eatingcell) กระบวนการนี้เรียกวา ฟา
โกไซโทซิส ซึ่งถือวาเปนกลไกการปองกันรางกายดานแรก และสําคัญที่สุด 

เอ็ดเวิรด เจนเนอร (ค.ศ.1714-1823) นายแพทยซาวอังกฤษ ทดลองนําหนองฝจากวัว 
ที่เปนโรคฝดาษวัวมาใสในคน เพื่อกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอโรคฝดาษคนได ซึ่งเปน 
หลักการของการทําวัคซีนในปจจุบัน 

เอ็ดวินเคลบส (EdwinKlebs, ค.ศ.1883) และเฟเดอริกโลฟเลอร (FederickLoeffler, 
ค.ศ.1884) พบเชื้อโรคคอตีบ และพบวามันสรางสารพิษได 

อีมีล วัน แบริง (Emil Von Behring และริเบาซาบูโร คิตาซาโต (ShibasaburoKitasato) 
พบวิธีสรางภูมิคุมกันโดยฉีดทอกซินซึ่งเปนสารพิษของเชื้อคอตีบเขาสูรางกายสัตวเพื่อใหสรางแอน
ติทอกซินมาทําใหทอกชินเปนกลาง 

คิตาซาโต ยังเล้ียงเชื้อ Clostridium tetani ที่ทําใหเกิดบาดทะยัก และรวมกับแบริงทํา 
แอนติทอกชินเพื่อใชปองกันและรักษาโรคบาดทะยัก 

ไวโนแกลดสกี (Winogradsky) ชาวรัสเชียพบจุลินทรียในดินที่ตรึงกาซไนโตรเจนจาก
อากาศรวมกับไบเจอรีงค 

ในป ค.ศ.1888 เฮลริเจล (H.Hellriegei) และวิลฟาธ (H.Wiifarth) พบความสัมพันธ แบบ
พึ่งพาอาศัย (symbiosis) ระหวางแบคทีเรียกับพืชตระกูลถั่ว 

ในป ค.ศ.1901 ไบเจอริงค (Beijer inck) ซาวดัตช  พบเชื้อ Azotobacter ซึ่ งเปน 
แบคทีเรียที่ตรึงกาซไนโตรเจนแบบอิสระในดิน ที่ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 

ปลายศตวรรษที่ 19 เบอริลล (T.J.Burrill) พบโรค fireblight ในลูกแพร พบวาเกิดจาก 
แบคทีเรีย จึงเปนการเปดสาขาวิชาใหม คือ วิชาโรคพืช (PlantPathology) 

ในป ค.ศ.1886 เมเยอร (E.Mayer) พบโรคจุดของยาสูบ (Mottlingdisease) วาถาย ทอด
ไปตนใหมโดยผานน้ําคั้น (sap) จากตนที่เปนโรค 

อิวานอฟสกี (DmitriiIwanowski, ค.ศ.1864-1920) พบวาไวรัสเปนตัวนําโรคพืชในป 
ค.ศ.1892 โดยพบวาเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคดางใบยาสูบนี้ สามารถผานเคร่ืองกรองแบคทีเรีย 
และไมสามารถมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนธรรมดานอกจากนี้ในราวป ค.ศ. 1890 ไบเจอริงค ยัง
พบวาไวรัสไมเพียงแตผานเคร่ืองกรอง แบคทีเรียไปได แตยังแพรผานอาหารแข็งไดดวยจึงเรียกวา 
contagiumvivumfluidum (fluidinfectiousprinciple) 

ฮาชิโมโต (Haskimoto) ซาวญี่ปุน ในป ค.ศ.1894 พบวาโรคพืชจากไวรัสถายทอดโดย 
อาศัยแมลงเปนพาหะ 
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  ตารางท่ี 1.2 การคนพบโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในระหวางป ค.ศ.1876-1906 
 

โรค เช้ือกอโรค ป ค.ศ. ผูคนพบ 

Anthrax Bacillusanthracis 1876 Koch 
Pearfireblight Erwiniaamylovora 1877 Burrill 

Gonorrhea Neisseriagonorrhoeae 1879 Neisser 
Malarin Plasmodiummalariae 1880 Laverans 

Woundinfection 
 

Staphylococcusaureus 1881 Ogston 
Tuberculsis Mycobacteriumtuberculosis 1882 Koch 
Erysipelas Streptococcuspyogenes 1882 Fehleisen 
Diphtheria Corynebacteriumdiphtheria

e 
1883 KlebsandLoeffler 

Cholera Vibriocholerae 1883 Koch 
Typhoidfever Salmonellatyphi 1884 EberthandGaffky 

Bladderinfections Escherichiacoli 1885 Escherich 
Salmonellosis Salmonellaenteritidis 1888 Gaertner 

Tetanus Clostridiumtetani 1889 Kitasato 
Gas gangrene 

infections 
Clostridiumperfringens 1892 WelchandNuttall 

Plague Yersiniapestis 1894 YersinandKitasato 
Botulism Clostridiumbotulinum 1897 VanErmengem 

Shigellosis Shigelladysenteriae 1898 Shiga 
Whoopingcough Bordetellapertussis 1906 BordetandGengou 
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สแตนเลย (Wendell M, Stanley) และนอรทรัป (John H.Northrup) แยกไวรัสที่ทําให
เกิดโรคดางใบยาสูบ (Tobacco mosaic virus, TMV) ใหเปนผลึกได ทําใหทราบถึงโครงสรางทาง 
เคมีของไวรัส และตอมาพบวาประกอบดวยกรดนิวคลีอิกลอมรอบดวยโปรตีน 

เอนเดอร, รอบบินสและเวลเลอร (Enders, Robbins and Weller) ไดรางวัลโนเบลที่ 
เล้ียงโปลิโอไวรัสได ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทําวัคซีนปองกันโรคโปลิโอโดย ซอลค, คอกซี’, คอโป
รสกิ และเซบิน (Salk, Cox, Koprowski and Sabin) 

ในป ค.ศ.1958 ลีเดอรเบิรก, บีเดิล และทาทัม (Lederberg, Beadle and Tatum) ได 
รางวัลโนเบลที่พบยีนเปนตัวควบคุมกระบวนการทางเคมี แล ะยี น ใ น แบ คที เ รี ย จ ะ เ กิ ดก า ร
เปล่ียนแปลงโดยกระบวนการรีคอมบิเนชัน(recombination) ซึ่งจะเปนขอมูลในการศึกษา 
กระบวนการถายทอดลักษณะพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิตชั้นสูงข้ึน 

ค.ศ.1944 อะเวอรี (Avery) และผูรวมงาน พบกระบวนการแทรนสฟอร เมชัน 
(transformation) ในนิวโมคอคคัส พบวา DNA เปนตัวนําลักษณะพันธุกรรม 

ค.ศ. 1969 เดลบรุค, เฮอเชยและลูเรีย (Delbruck, Hershey and Luria) ไดรางวัล 
โนเบล จากการศึกษาวงจรชีวิตของแบคทีรีโอเฟจ 

ค.ศ. 1972 อีเดลแผน และ พอรเตอร (Edelman and Porter) ไดรางวัลโนเบลที่ศึกษา 
โครงสรางทางเคมีของแอนติบอดี 

ค.ศ. 1975 ดูลเบคโค, เทมมิน และ บัลเตอร (Dulbecco, Temin and Baltimore) 
ศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล พบวามีเอนไซมจําเพาะใน RNA tumor virus ที่สามารถสราง DNA 
จาก RNA ได ซึ่งอาจจะเปนตัวเชื่อมโยงระหวางไวรัสกับมะเร็ง 

สรุปเหตุการณที่สําคัญในประวัติของวิชาจุลชีววิทยา ตังตารางที่ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17

ตารางท่ี 1.3 เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในประวัติของวิชาจุลชีววิทยา 
 

ยุค ผูคนพบ เหตุการณสําคัญ 
1500-1600 Girolmo Fracastoro (1483-1553) ตั้งทฤษฏีวา ส่ิงมีชีวิตท่ีมองไมเห็นทําใหเกิดโรคได 
1600-1700 Francesco Redi (1626-1697) ทําการทดลองเพ่ือคัดคานสปอนเตเนียสเจนเนอเรชัน 
  Antony van Leeuwenhoek (1632-

1723) 
เปนคนแรกท่ีลังเกตและจดบันทึกเกี่ยวกับจุลินทรีย 

1700-1800 John Needham (1713-1781) ทําการทดลอง ผลการทดลองสนับสนุนแนวความคิด 
ของสปอนเตเนียสเจนเนอเรชัน 

 Lazaro Spallanzani (1729-1799) ทําการทดลอง ผลการทดลองคัดคานแนวความคิดของส
ปอนเตเนียสเจนเนอเรชัน 

 Edward Jenner (1749-1823) คนพบการทําวัคซีนฝดาษโดยใชหนองฝจากวัว 
1800-1900 Theodor Schwann (1810-1882) ทําการทดลอง ผลการทดลองคัดคานแนวความคิด ของส

ปอนเตเนียสเจนเนอเรชัน 
 Franz Schultze (1815-1873) ทําการทดลอง ผลการทดลองคัดคานแนวความคิด ของส

ปอนเตเนิยสเจนเนอเรชัน 
 Justus von Liebig (1803-1873) สนับสนุนแนวความคิดของทฤษฎีการหมัก (theory of 

fermentation) 
1800-1900 Jacob Henle (1809-1885) ตั้งหลักเกณฑทฤษฎีเช้ือโรค (Germ theory of disease) 
 Oliver Wendell Holmes (1809-1894) เนนวาโรคโลหิตเปนพิษหลังคลอดท่ีติดตอกันน้ันติด 

ตอไปยังมารดาคนอื่นโดยผานแพทย 
 Ignaz Philipp Semmelweis (1818- 

1865) 
เริ่มนํายาฆาเช้ือ (antiseptics) มาใช 

 Louis Pasteur (1822-1895) ตั้งทฤษฎีการหมักและทฤษฎีเช้ือโรค พัฒนาเทคนิคการ
สรางภูมิคุมกัน 

 Florence Nightingale (1820-1910) การลัดการในโรงพยาบาลชวยลดการติดเช้ือลงไค 
 Joseph Lister (1827-1912) พัฒนาเทคนิคท่ีปราศจากเช้ือ แยกแบคทีเรียใหเปนเช้ือ

บริสุทธิ์ได 
 Thomas J.Burrin' (1839-1916) พบโรคพืชที,เกิดจากแบคทีเรีย 
 John Tyndall (1820-1893) พัฒนากระบวนการฆาสปอรแบบทีนดอลไลเซชัน 

(Tyndallization) 
 Fanny Hesse (1850-1934) แนะนําการใชวุนเปนสารทําใหแข็งในอาหารเล้ียงเช้ือ 
 Rober Koch (1843-1910) พัฒนาเทคนิคการทําเช้ือใหบริสุทธิ์และตั้งสมมุติฐาน ของ

คอคซ เปนผูพบเช้ือสาเหตุของโรคแอนแทรกซ และวัณ
โรค 
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  ตารางท่ี 1.3 เหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในประวัติของวิชาจุลชีววิทยา (ตอ) 
 

ยุค ผูคนพบ เหตุการณสําคัญ 
1800-1900 Paul Ehrlich (1854-1916) พัฒนาแนวความคิดสมัยใหมของการรักษาโรคและยา

รักษาโรค 
 Elie Metchnikoff (1845-1916) คนพบกระบวนการฟาโกไซโทซิส 
 Hans Christian Gram (1853-1933) พัฒนาวิธีการสําคัญในการยอมสีแบคทีเรียท่ีแยกความ

แตกตางของแบคทีเรียได ทีเรียกวา การยอมสีแบบแกรม 
(Gramstain) 

 Sergei N.Winogradsky (1856-1953) พบแบคทีเรียท่ีตรึงไนโตรเจนในดิน 
 William Henry Welch (1850-1934) พบความสัมพันธของคลอสตรีเคียมกับโรคกาซ แกงกรีน 
 TheobaldS mith (1859-1934) พบการถายทอดโรคเท็กซัสทีแวอร (Texasfever) โดย เห็บ

ในวัวควาย 
1900-1910 Walter Reed (1851-1902) รายงานการถายทอดโรคไขเหลืองเกิดโดยยุง 
 Jules Bordet (1870-1961) and Octave 

Gengou (1875-1957) 
พบปฏิกิริยาการตรึงคอมพลืเมนต (complement- 
fixationreaction) 

 August von Wassermann(1866-1925) เริ่มนําการทดสอบการตรึงคอมพลีเมนตเพ่ือตรวจหาซิฟลิส 
 Martinus Willem Beijerinck(1851-1931) ใชอาหารเอนริซ (enrichmentcultures) เพ่ือชวยคนหาไวรัส 
 Frederick  W.Twort (1877-1950) 

Felix H.d'Herelle (1873-1949) 
ตางก็พบแบคทีรีโอเฟจ (bacteriophage) ซ่ึงเปนไวรัสท่ี
ทําลายแบคทีเรีย 

 Howard T.Ricketts (1871-1910) รายงานวาโรครอกกิเมาเทนสปอตเตดฟเวอร(Rocky 
Mountianspottedfever) ถายทอดโดยเห็บชนิดหน่ึง  
(woodtick) และเม็กซิกันไทฟส (Mexicantyphus)  
ถายทอดโดยเหา 
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บทสรุป 
ส่ิงมีชีวิตที่อุบัติข้ึนส่ิงแรกในโลกไดแกจุลินทรีย ซึ่งจุลินทรียมีบทบาทตอวัฏจักรตางๆ และ

เปนจุดเร่ิมตนของวิวัฒนาการ ซึ่งมีผลทําใหเกิดความหลากหลายทางชีววิทยา (biodiversity) 
จุลินทรียชนิดตางๆ มีคุณสมบัติและความสามารถแตกตางกัน โดยมีวิวัฒนาการปรับตัวเพื่อ
ดํารงชีวิตในระบบนิเวศนและสภาวะแวดลอมที่ไมเหมือนกัน ทําใหส่ิงมีชีวิตกลุมนี้กระจายอยูใน
แหลงตางๆ ทั้งในอากาศ ดิน น้ํา บนสวนตางๆ ของตนไม รวมทั้งในรางกายมนุษย ฯลฯ และแมใน
ที่ ๆ มีอุณหภูมิสูงมาก เชน ในน้ําพุรอน หรือที่เย็นจัดจนอุณหภูมิติดลบ บริเวณที่มีความเปนกรด-
ดางมาก ในทะเล หรือบริเวณที่มีความกดดันสูง จุลินทรียมีหลายชนิดดวยกัน คือ แบคทีเรีย รา 
ยีสต สาหราย และโปรโตซัว ซึ่งคาดวาบนโลกมีจุลินทรียประมาณ 500,000 ชนิด จุลินทรียที่อยูทุก
หนทุกแหงในโลก ลวนมีความสําคัญทั้งดานที่เปนคุณและเปนโทษ 
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แบบฝกหัดทบทวน 
 

1. จงบอกความหมายของวิชาจุลชีววิทยา 
2. จงบอกความหมายของคําวาจุลินทรียและจุลินทรียสวนใหญอยูในกลุมใด 
3. จงบอกชื่อนักวิทยาศาสตรที่คนพบทางจุลชีววิทยาตอไปนี้ 

3.1 ผูที่คนพบยาเพนนิซิลลิน 
3.2 ผูที่คนพบการควบคุมเชื้อโรคโดยวิธีพาสเจอรไรสเซชั่น 
3.3 ผูที่ปฏิกลองจุลทรรศนเปนคนแรก 
3.4 บิดาแหงวิชาจุลชีววิทยา 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
จุลินทรียชนิดตางๆ 

 
หัวขอเน้ือหา 
 2.1 แบคทีเรีย  
 2.2 ฟงไจ 
 2.3 สาหราย 
 2.4 โปรโตชัว 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังนี ้
 1. สามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย ฟงไจ สาหราย และโปรโตซัว 
 2. สามารถอธิบายโครงสรางของแบคทีเรีย ฟงไจ สาหรายและโปรโตซัว 
 3. สามารถอธิบายวิธีการสืบพันธุของแบคทีเรีย ฟงไจ สาหรายและโปรโตซัว 
 4. สามารถอธิบายหลักการจําแนกของแบคทีเรีย ฟงไจ สาหรายและโปรโตซัว 
 5. สามารถบอกประโยชนและโทษของฟงไจแบคทีเรีย ฟงไจ สาหรายและโปรโตซัว 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector 
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การวัดผลและการประเมิน 
 1. การซักถามในชั้นเรียน 
 2. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
จุลินทรียชนิดตางๆ 

 
2.1 แบคทีเรีย 

แบคทีเรีย (Bacteria) เปนจุลินทรียที่มีขนาดเล็กมากมองดวยตาเปลาไมเห็นตองอาศัย
กลองจุลทรรศน ลักษณะเซลลเปนพวกโพรคาริโอต มีการแพรกระจายทั้งในดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ  
แบคทีเรียมีหลายชนิด บางชนิดทําใหเกิดโรคแกคน สัตว พืช บางชนิดทําใหอาหารเนาเสีย และ
หลายชนิดถูกใชไปในอุตสาหกรรมตางๆ แบคทีเรีย เปนประเภทของส่ิงมีชีวิตประเภทใหญประเภท
หนึ่ง มีขนาดเล็ก มองดวยตาเปลาไมเห็น สวนใหญมีเซลลเดียวและมีโครงสรางเซลลที่ไมซับซอน
มาก และโดยทั่วไปแบคทีเรียแบงไดหลายรูปแบบ 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 รูปรางของแบคทีเรีย 
(ที่มา https://orangesdms.wikispaces.com/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 

 
2.1.1 รูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรีย 

สามารถจําแนกรูปรางของแบคทีเรียออกเปน 3 ชนิด ดังนี ้
1) ทรงกลม (coccus) เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะกลมหรือรี 

   (1) Micrococci ลักษณะเปนเซลลกลมเดี่ยว  ๆ
   (2) Diplococci ลักษณะเปนเซลลกลม 2 เซลลอยูติดกันเปนคู 
   (3) Streptococci ลักษณะเซลลกลมเรียงตอกันเปนเสนสาย 
   (4) Tetrad ลักษณะเปนเซลลกลม 4 เซลลเรียงตัวกัน 
              (5) Staphylococci ลักษณะเซลลกลมอยูรวมกันเปนกลุมคลายพวงองุน 
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  (6) Sarcina ลักษณะเปนเซลลกลม 8 เซลลเรียงตัวกันเปนลูกบาศก 

 
 

รูปท่ี 2.2 ลักษณะของแบคทีเรียทรงกลมหรือรี 
(ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial_cellular_morphologies/ 

สืบคน13 มิถุนายน  2558) 
 

 2) ทรงกระบอก (Bacillus, Rod) แบคทีเรียที่มีรูปรางเปนทอน อาจอยูเปนเซลล
เดี่ยวๆ หรือบางคร้ังอาจอยูเปนคู (Diplobacillus) หรืออาจอยูติดกันเปนสาย (Streptobacillus) 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 ลักษณะของแบคทีเรียทรงกระบอก 
(ที่มา http://kmonera.blogspot.com/p/blog-page_38.html/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 

 
 3) แบบเกลียว (Spirillum) แบคทีเรียที่มีรูปรางคดงอไปมา หรือมีลักษณะเปน

เกลียวคลายสวาน มักจะเกิดอยูเดี่ยว  ๆ

 
รูปท่ี 2.4ลักษณะของแบคทีเรียแบบเกลียว 

(ที่มา http://www.neutron.rmutphysics.com//สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
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แบคทีเรียเปนส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวที่มีโครงสรางภายในเซลลแบบงายๆ คือมีผนังเซลลที่
ประกอบดวยคารโบไฮเดรตและกรดอะมิโน โดยจะมีลักษณะเหมือนรางแหหอหุมของเหลว 
(protoplasm) อยูภายใน นิวเคลียส (nucleus) ของแบคทีเรียจะเปนลักษณะของสาย DNA คู ขด
เปนวงกลมลอยอยู โดยไมมีผนัง หอหุม DNA ไว การสืบพันธุจะเปนแบบไมอาศัยเพศ กลาวคือ 
เม่ือเซลลเจริญเติบโตเต็มที่แลวก็จะแบงออกเปน 2 เซลลเทากัน (binary fission) และทั้งสองเซลล
นี้ก็จะแบงเซลลตอไปเม่ือเจริญเต็มที่แลว 

2.1.2 โครงสรางของแบคทีเรีย 
1) ผนังเซลล เปนสวนที่ใหความแข็งแรงกับเซลล และเซลลคงรูปรางอยูได 

 2) เยื่อหุมเซลล มีหนาที่ควบคุมการผานเขาออกของ สารภายในเซลลและ
เกี่ยวของกับการสืบพันธุ 

 3) ไรโบโซม มีหนาที่สังเคราะหโปรตีน 
 4) แฟลกเจลลามีคุณสมบัติเปนแอนติเจน เปนโครงสรางที่ใชในการเคล่ือนที่ 
 5) แคปซูล เปนโครงสรางที่หอหุมเซลล มีคุณสมบัติเปนแอนติเจน มีหนาที่

ปองกันเซลลไมใหถูกกินดวยกระบวนการฟาโกไซโทซีส ทําใหแบคทีเรียทนตอสภาพที่ไมเหมาะสม 
 6) พิไล มีหนาที่ชวยใหแบคทีเรียยึดเกาะกับผิวเนื้อเยื่อ เกี่ยวของกับการสืบพันธุ

แบบคอนจูเกชัน และเปนตัวถายทอดทางพันธุกรรมที่ทําใหเกิดโรค 
 7) สไลมแลร หอหุมผนังเซลล และเปนโครงสรางที่แพทยนํามาสกัดเปน

พลาสมา 
 8) ไกลคอคคาลิกซ ทําหนาที่ยึดเกาะกับพื้นผิวตางๆได เชนยึดเกาะกับสาร

เคลือบฟน เรียกวา พล๊ัก เปนสาเหตุทําใหฟนผุ 
 9) เอนโดสปอร พบในแบคทีเรียสกุลบาซิลัสและคลอสิเดียม เปนโครงสรางที่ทน

ตอความรอน และเปนสาเหตุของการเนาเสียของาหารกระปอง 
 10) พลาสมิด เปนโครงสรางที่พบในแบคทีเรียบางชนิด และทําใหเกิดการดื้อยา 
 11) นิวเคลียส แบคทีเรียเปนจุลินทรียกลุมโพรคาริโอต นิวเคลียสไมมีเยื่อหุม 

เรียกสวนนี้วา นิวคลีออยด 
2.1.3 การสืบพันธุของแบคทีเรีย 

การสืบพันธุมีหลายวิธี ดังตอไปนี ้
 1) การแตกหักเปนทอน (Fragmentation) มีการแตกหักของเสนใยออกเปน

หนวยเล็กๆ เชน แอกติโนมัยซีส 



 
28 

 

 

 2) การแตกหนอ (Budding) มีการขยายใหญข้ึนและหลุดออกจากเซลลเดิมซึ่ง
เปนเซลลพอแม 

 3) การแบงตัวจากหน่ึงเปนสอง (Binary fission) 

          4) คอนจูเกชัน (conjugation) การสืบพันธุโดยการเขาคูของตัวใหและตัวรับแลว
มีการสงผานสารพันธุกรรมโดยใช sex pili 

2.1.4 การเจริญของแบคทีเรีย 
 การเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียโดยทั่วไป โดยวิธีการแบงตัวจากหนึ่งเปนสอง(การ

เพิ่มจํานวนแบบอนุกรมเรขาคณิต) ชวงระยะเวลาที่ใชในการแบงเซลลแตละคร้ังทําใหเซลลเพิ่มข้ึน
เปนสองเทาเรียกวา generation time แบคทีเรียแตละชนิดจะมีจะมี generation time ไมเทากัน  
นอกจากนั้นระยะเวลาที่ใชในการแบงเซลลแตละคร้ังยังแตกตางไปตามสภาพแวดลอมตางๆ เชน 
ชนิดของอาหาร และอุณหภูมิ เปนตน 

 1) กราฟการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (growth curve) 
แบคทีเรียในอาหารเล้ียงเชื้อ สามารถเพิ่มจํานวนไดที่ระยะเวลาตางๆ ซึ่งแบงไดเปน 4 ชวง ดังนี้ 

 
รูปท่ี 2.5 กราฟการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

(ที่มา http://microbialgrowth101.weebly.com/สืบคน 13  มิถุนายน  2558) 
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           (1) Lag phase เปนระยะที่มีการใสแบคทีเรียในอาหารเล้ียงเชื้อ แบคทีเรียจะมี
การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม ชวงนี้จะไมมีการเพิ่มจํานวน ไมแบงเซลล   แตเซลลพรอม
สําหรับการเจริญ 

(2) Log phase เปนระยะที่แบคทีเรียมีการแบงตัวอยางรวดเร็วในอัตราคงที่ 
ระยะนี้มีการเจริญมากที่สุด สารอาหารถูกใชไปอยางมากและรวดเร็ว และแบคทีเรียมีการเพิ่ม
จํานวนเปนสองเทา 

(3) Stationary phase เปนระยะที่แบคทีเรียมีจํานวนสูงสุดและคงที่ ไมมีการเพิ่ม
จํานวนอีก เนื่องจากอาหารถูกใชไปเกือบหมด และมีการขับของเสียที่เปนพิษจากกระบวนการแม
ทาบอลิซึม 

(4) Death phase แบคทีเรียจะมีการตายอยางรวดเร็ว เนื่องจากอาหารที่ใชเล้ียง
เซลลหมดไป และเกิดการสะสมของเสียและสารพิษจากกระบวนการแมทาบอลิซึม 

การจัดกลุมของแบคทีเรียเราสามารถจัดแบคทีเรียออกเปนกลุมๆ ไดหลายวิธี โดยอาศัย
คุณสมบัติบางอยางที่แตกตางกัน เชน ลักษณะรูปรางการ ดํารงชีวิต การเคล่ือนที่ ความตองการ
สารอาหารบางอยางดังตอไปนี ้

1) แบงโดยอาศัยชนิดของพลังงานที่แบคทีเรียใชในการดํารงชีวิต แบคทีเรียที่ใช
พลังงานแสง (photosynthesic bacteria) แบคทีเรียกลุมนี้สามารถสังเคราะหอาหารได
เองโดยอาศัยแสงสวาง แบคทีเรีย ที่ใชพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี (chemotrophic 
bacteria) แบคทีเรียกลุมนี้จะอาศัยพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาเคมีในการดํารงชีวิต ซึ่ง
ปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดข้ึนมี 2 ชนิดคือ ปฏิกิริยาเคมีจากสารอนินทรีย และปฏิกิริยาเคมีจาก
สารอินทรียสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก 
 Photoautotrop ดํารงชีวิตโดยอาศัยแหลงพลังงานจากแสงและอาศัยแหลงคารบอน

จากกาซคารบอนไดออกไซด เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน และแบคทีเรียที่สามารถ
สังเคราะหแสงได 

 Chemoautotropดํารงชีวิตโดยอาศัยแหลงพลังงานจากการออกซิเดชันของสารอนินท
รีย และอาศัยแหลงคารบอนจากกาซคารบอนไดออกไซด เชน แบคทีเรีย ที่สามารถใช
ไนไตรท และกํามะถัน เปนตน 

 Photoorganotrophดํารงชีวิตโดยอาศัยแหลงพลังงานจากแสง และอาศัยแหลง
คารบอนจากสารอนินทรีย เชน purple non-sulphur bacteria 
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 Chemoorganotrophดํารงชีวิตโดยอาศัยแหลงพลังงานและอาศัยแหลงคารบอนจาก
สารอินทรีย เชน แบคทีเรียกลุมตาง 

 2) อาศัยความตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิต ไดแก กลุมแบคทีเรียที่ตอง
อาศัยออกซิเจน (aerobic bacteria) เปนจุลินทรียที่ไดพลังงานจากการหายใจ โดยใช
ออกซิเจนเปนตัวรับอิเลคตรอนตัวสุดทาย กลุมที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่มี
ออกซิเจนอยูเล็กนอย (Microaerophile) กลุมที่สามารถเจริญเติบโตไดทั้งสภาพที่มีและไม
มีออกซิเจน (facultative) และกลุมที่ไมอาศัยออกซิเจน (anaerobic bacteria) 

3) แบงตามความชอบอุณหภูมิ ไดแก 
 Thermophileเจริญไดดีที่อุณหภูมิสูง มากกวา 55 องศาเซลเซียส 
 Mesophileเจริญไดดีที่อุณหภูมิปานกลาง ประมาณ 20-40 องศาเซลเซียส 
 Psychrophileเจริญไดดีที่อุณหภูมิต่ํา ไมเกิน 20 องศาเซลเซียส 

4) แบงตามการยอมติดสีแกรม (Gram's stian) มีได 2 ลักษณะคือ 
 พวกที่ติดสีแกรมบวก (Gram positive)  
 พวกที่ติดสีแกรมลบ (Gram negative) บางชนิดสามารถติดสีทั้งสองเรียกวา Gram 

variable ซึ่งการการติดสีจะเกี่ยวของกับ ผนังเซลลของแบคทีเรีย  
2.1.5 เทคนิคการยอมสีแกรมของแบคทีเรีย (Gram’s Stain Bacteria) 

 การยอมสีวิธี Gram จัดเปน differential stain ที่สําคัญที่สุดในการจําแนกแบคทีเรีย การ
ยอมสีวิธีนี้จะแบงแบคทีเรียออกเปน 2 พวก ซึ่งข้ึนอยูกับการติดสีแบคทีเรียที่ติดสี crystal violet (สี
น้ําเงินหรือมวง) หลังจากการลางดวยแอลกอฮอลเรียกวา "Gram-positive“ สวนพวกที่ไมติดสีของ
crystal violet   แตติดสีที่ยอมทับ (Counter stain) ของ Safranin (สีแดง) เรียกวา "Gram-
negative" 

 
รูปท่ี 2.6 การยอมสีแกรมของแบคทีเรีย 

(ที่มา http://anonmicrobiology.blogspot.com//สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
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ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเมื่อยอมสีมีดังน้ี  
การยอมสี Gram ในข้ันแรกยอม smear ดวยสี crystal violet เซลลแบคทีเรียทุกเซลลบน 

smear จะติดสีน้ําเงินหรือมวง เนื่องจากผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกมีผนังหนาจึงติดสี 
crystal violet ไดดีและเม่ือเติมสารละลายไอโอดีนลงไปจะรวมกับสี crystal violet กลายเปนผลึก
ที่มีโครงสรางซับซอน (crystal violetiodine complex) ทําใหสีติดดียิ่งข้ึน 

ตอมาเม่ือลางเซลลแบคทีเรียดวย ethyl alcohol 95% ข้ันตอนนี้ แบคทีเรียแกรมลบซึ่งมี
ไขมันอยูในสวนประกอบของผนังเซลลมาก ไขมันจะถูกละลายออกมากับแอลกอฮอล ทําใหรูผนัง
เซลลกวางข้ึน ผลึกของสีจึงหลุดออกมากับผนังเซลลตอนนี้แบคทีเรียแกรมลบจึงไมติดสี  

สวนแบคทีเรียแกรมบวกที่มีสวนประกอบของผนังเซลลที่เปนไขมันอยูนอย ผลึกของสี
ยังคงติดแนนอยู (crystal violet)  สีน้ําเงินหรือมวง) ซึ่งตอมาเม่ือยอมทับดวย Safranin (สีแดง) 
ผนังเซลลของแบคทีเรียพวกแกรมลบซึ่งเดิมไมติดสีจะติดสีแดงในข้ันตอนนี้จึงเห็นความแตกตาง
ระหวางแบคทีเรียทั้ง 2 กลุมอยางชัดเจน 

 
2.1.6อาศัยรูปรางและการเรียงตัวของเซลล 

  เนื่องจากแบคทีเรียรูปรางแตกตางกันไปแลวแตชนิด ซึ่งสามารถจัดไดเปน 3 กลุม
ใหญ คือ ลักษณะเปนแทง (rod) ลักษณะเปนรูปกลมหรือรี (cocci) และลักษณะเปนเกลียว 
(spirillum) นอกจากนี้แบคทีเรียแตละชนิดยังมีลักษณะการเรียงตัวของเซลลแตกตางกันดวย เชน 
บางชนิดจะตอกันเปนสายยาว บางชนิดอยูเปนเซลลเดี่ยวๆ  บางชนิดอยูกันเปนกระจุก 
 

2.1.7อาศัยการสรางสปอร 
  มีแบคทีเรียบางกลุมเม่ืออยูในสภาพที่เหมาะสม เชน ขาดแคลนอาหาร หรือไดรับ
การกระตุนจากปจจัยทางเคมีหรือกายภาพบางอยาง สามารถสรางสปอร ที่มีความทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม สปอรนี้จะไมชวยในการขยายพันธุเหมือนสปอรของราหรือพืชทั่วไป 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

 อุณหภูมิ 
 กาซ 
 รังสี มีผลตอการทําลายแบคทีเรีย แบงออกได 2 ชนิด คือ 

  1) Ionization Radiation: X-ray Grama Ray Cathode Ray 
  2) Non-Ionization Radiation: Ultraviolet  
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2.1.8 แรงดันออสโมติก 
  เกิดเม่ือความเขมขนของสารละลายที่อยูภายในและภายนอกเซลลไมเทากัน 
แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่ทนตอแรงดันน้ําไดดี แตไมสามารถเจริญในอาหารเหลวที่มีแรงดัน 2940-
8820 ปอนดตอตารางนิ้ว และแรงดันออสโมติกมีผลตอรูปราง การเคล่ือนที่และการแบงเซลลของ
แบคทีเรียความชื้น  

 
2.1.9 ความเปนกรด-ดาง (pH) 

  ความเปนกรดดางมีความสําคัญตอการทํางานของเอนไซม แบคทีเรียสวนมาก
เจริญไดดีที่พีเอชเปนกลางหรือเปนดาง แบคทีเรียบางชนิดเปนพวก Obligate  Acidophilus คือไม
เจริญในสภาวะที่เปนกลาง แบคทีเรียกลุมนี้มีคุณสมบัติเดนคือ สามารถออกซิไดซสารซัลไฟดให
กรดซัลฟวริก 

แบคทีเ รีย บางชนิดเ ม่ืออยูในภาวะแวดลอมไม เหมาะสม สามารถเปล่ียนแปลง
กระบวนการแบงตัวใหสรางเอนโดสปอร ข้ึนภายในเซลล มีผนังหุมหนาทนทานไดตั้งแตอุณหภูมิ-
250 ถึงมากกวา 100 องศาเซลเซียส การสรางเอนโดสปอรไมถือวาเปนการสืบพันธุ เพราะหนึ่ง
เซลลสรางเพียงหนึ่งเอนโดสปอรเทานั้น ไมมีการเพิ่มจํานวนข้ึน 

 
2.1.10 ประโยชนและโทษของแบคทีเรีย 

  ประโยชนของแบคทีเรีย นอกจากมีบทบาทเปนผูยอยสลายที่สําคัญของระบบ
นิเวศ (ทําใหการหมุนเวียนของสารภายไปในส่ิงแวดลอม) มนุษยยังนําแบคทีเรียมาใชประโยชน
ตางๆอีกมาก เชน 
  -ผลิตอาหารหมัก ไดแก น้ําปลา ปลารา ปลาสม ผักดอง นมเปร้ียว น้ําสมสายช ู
  -ผลิตยาปฏิชีวนะ ไดแก สเตรปโตมัยซิน Streptomyces griseusคลอแรมฟนิ
คอลStreptomyces venezuelae 
  -ใชเปนปุย ไดแก ไรโซเบียม Rhizobium sp. และอะโซแบคเตอร Azobactor sp. 
เปนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศได (เปล่ียน N2 เปน NO3) ไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (เปล่ียน
NH3) 
  -ใชฟอกหนัง โดยแบคทีเรียทําใหขนรวง เนื้อเปอยยุยออกจากหนัง 
  -ใชในการศึกษาวิจัยชีววิทยาพื้นฐาน ประยุกต และพันธุวิศวกรรม                          
  -แบคทีเรียถูกใชเปนตัวอยางเซลลสําหรับทดลอง เพราะมีโครงสรางเซลลไม
ซับซอน วัฏจักรชีวิตส้ัน สืบพันธุเร็วนําDNAอ่ืนเขาไปใสไดโดยใชพลาสมิด 
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  -ใชในเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก ใชเทคนิคพันธุวิศวกรรมสรางแบคทีเรียที่ผลิต
ฮอรโมนและเอนไซมบางชนิด 
  โทษของแบคทีเรีย 
  -โรคในคนและสัตวที่เกิดจากแบคทีเรีย ไดแก ไทฟอยด อหิวาตกโรค ปอดบวม   
ไอกรน บาดทะยัก ซิฟลิส โกโนเรีย โรคแอนแทรกซ ฯลฯ 
  -โรคในพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ไดแก โรครากเนา โรคใบไหมของสาล่ี โรค
ขอบใบแหง ในขาวฯลฯ 
  -ทําใหอาหารบูดเนา 
  -ทําใหฟนผุ (เปล่ียนน้ําตาลในปากใหเปนกรดแลคติกกัดกรอนฟน) 
 
 2.1.11 แบคทีเรียกับสิ่งแวดลอม 

 แลคโตบาซิลลัสเปนแบคทีเรียชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย และพบตามธรรมชาติ
ในทางเดินลําไส และ ชองคลอด แลคโตบาซิลลัส ใชในการผลิต นมเปร้ียว และ โยเกิรต แลคโต
บาซิลลัสชวยลดระยะเวลาที่เกิดอาการทองเสียลงมาไดลงมาถึงสองในสามภายในหนึ่งวัน
Lactobacillus bulgaricus  (LB-51 super strain) อยูในระบบยอยอาหารที่สงตอไปยังลําไส เปน
แบคทีเรียที่ชวยทําใหโปรตีนแตกตัว ชวยใหระบบดูดซึมสารอาหารไดดี และชวยทําใหแบคทีเรียที่
มีประโยชนชนิดอ่ืน ๆ ติดอยูที่ผนังลําไสได 

แอคติโนมัยซีทีท Actinomycetesเปนแบคทีเรียจําพวกหนึ่งที่มีลักษณะใกลเคียงกับเชื้อรา 
กลาวคือ มีการเจริญเปนเสนใย และมีการสรางสปอร แตขนาดเซลลเล็กเทากับแบคทีเรีย พบวามัก
ยึดเกาะแนนในโคโลนีที่จมอยูในอาหารที่เจริญอยู สวนของเสนใยที่สัมผัสกับอากาศแหงจะมีการ
เปล่ียนรูปไปเปนสปอร ซึ่งใชในการแพรพันธุเชนเดียวกันกับเชื้อรา 

แบคทีเรีย Helicobacterpylori เปนแบคทีเรียแกรมลบที่มีลักษณะเปนเกลียว ซึ่งพบใน
กระเพาะอาหารของคน แบคทีเรียจะอาศัยอยูภายในกระเพาะอาหารของผูติดเชื้อไปตลอดชีวิต ซึ่ง
จะอยูบริเวณดานลางของกระเพาะอาหาร ในรายงานของโรบิน วารเรน กลาววา มักจะพบเชื้อ
H.pylori รวมกับการอักเสบของชั้นเยื่อบุกระเพาะอาหาร การคนพบของวารเรนไดจุดประกายให 
แบร่ี มาแชลล สนใจศึกษาแบคทีเรียชนิดนี้จนนําไปสูการเพาะเล้ียงเชื้อไดสําเร็จ และพิสูจนวา
แบคทีเรียชนิดนี้เปนตนเหตุของแผลในกระเพาะอาหาร  

แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var israelensis serotype H-14 มีประสิทธิภาพดีใน
การกําจัดลูกน้ํายุงลายและลูกน้ํายุงกนปลอง แตไดผลไมมากนักสําหรับการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ 
แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพดีในการกําจัดลูกน้ํายุงรําคาญ มีชื่อเรียกวา Bacillus sphaericus
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แบคทีเรียที่ไดรับการผลิตออกจําหนายตามทองตลาดมีชื่อการคาแตกตางกันไป เชน Bactimos, 
Teknar, VectoBac, Larvitab ฯลฯ 

จุลินทรีย เชน เชื้อรา แบคทีเรีย เปนแหลงทรัพยากรชีวภาพที่นาสนใจในการคนหาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในปจจุบัน  นักวิจัยจากทั่วโลกจึงนําจุลินทรียหลายชนิดมาศึกษา ผลจากการ
ศึกษาวิจัยเหลานี้กอใหเกิดการพัฒนายาชนิดใหมหลายชนิด ศาสตราจารย เกรต ชาลลิส  
(Professor Greg Challis) จากภาควิชาเคมี   มหาวิทยาลัยวอรริก ประเทศอังกฤษ ได
ทําการศึกษากระบวนการสรางสารตานมะเร็ง ชื่อวา สเตรปโตรูบิน บี  Streptorubin B ของ
แบคทีเรีย สเตรปโตมัยซิน โคลิคัลเลอร (Streptomyces coelicolor)  

อัตซูชิ โคจิมะ ซึ่งเปนชางทอผาไหมในเขตกุนมาของญี่ปุน ไดพบวาเสนใยใหมที่ทิ้งไวในถัง 
เปล่ียนเปนสีมวงน้ําเงิน เม่ือนําเสนดายนั้นมาวิเคราะหที่สถาบันก็ไดพบแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ชื่อวา 
Janthinobacterium lividum ปะปนอยู สีนี้มาจากสาร ไวโอเลซีน (violacein) ซึ่งอยูภายในตัว
แบคทีเรีย แบคทีเรียชนิดนี้ไมกอโรคใด ๆ และสารไวโอเลซีนก็เปนสารที่ไมมีพิษ  

นายสายัณห ดอกสะเดา ปวยเปนโรคไขกาฬหลังแอน มีอาการทองเสียเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล โดยโรคไขกาฬหลังแอน หรือ โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ เปนโรคติดเชื้อแบคทีเรียนิส
ซีเรีย มินิงไจติดิส มีรายงานพบไดทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตอบอุนและเขตรอน มักเกิดการ
ระบาดในฤดูรอน  

Acinetobacterเปนเชื่อแบคทีเรียแกรมลบ (gram-negative bacteria) ทรงแทง มี
ความสําคัญในฐานะที่เปนเชื้อกอโรคในโรงพยาบาลที่พบไดบอยข้ึน และมักเปนเชื้อที่ดื้อตอยา
ปฏิชีวนะหลายชนิด Acinetobacter spp. เปนสาเหตุของโรคปอดบวม (pneumonia) ชนิด 
ventilator-associated ความสําคัญอีกประการหนึ่งของ Acinetobacter spp. คือ เชื้อเหลานี้
มักจะดื้อตอยาปฏิชีวนะพรอมๆ กันหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการดื้อตอยาในกลุม 
Carbapenems  ทําใหมีความยากลําบากในการเลือกใชยาปฏิชีวนะในการรักษาภาวะติดเชื้อ 
Acinetobacter spp. 

แบคทีเรีย Escherichiacoli หรือ อีโคไล (นิยมใชชื่อยอ E.coli) แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรม 
เปนตัวชี้การปนเปอนของอุจจาระในน้ํา มีอยูตามธรรมชาติในลําไสใหญของสัตวและมนุษย 
แบคทีเรียชนิดนี้ทําใหเกิดอาการทองเสียบอยที่สุด ทั้งในเด็กและผูใหญ ทําใหถายอุจจาระเหลว 
หรือเปนน้ํา แตอาการมักไมรุนแรง เพราะทั้งเด็ก และผูใหญมักมีภูมิตานทานอยูบางแลว เนื่องจาก 
ไดรับเชื้อนี้เขาไปทีละนอยอยูเร่ือยๆ เชื้อนี้มักปนเปอนมากับอาหาร น้ํา หรือ มือของผูประกอบ
อาหาร ปกติเชื้อเหลานี้อาจพบในอุจจาระไดอยูแลวแมจะไมมีอาการอะไร 
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เล็บโตสไปรา (Leptospira) เปนเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคเล็ปโตสไปโรซิส มีลักษณะ
เปนเสนเกลียวยาว ปลายโคงคลายตะขอ เคล่ือนไหวรวดเร็ว โดยการหมุนหรือโคงงอ สามารถ
แบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมที่กอใหเกิดโรค และ กลุมที่ไมกอใหเกิดโรคพบไดใน สุนัข หนู โค 
กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตวเล้ียงในบาน เปนตน พบมากในหนู เชน หนูนา หนูพุกเชื้อนี้จะมีชีวิตอยู
ไดในส่ิงแวดลอมที่มีความชื้น ที่อุณหภูมิประมาณ 28 –32 องศาเซลเซียส สถานที่ตางๆ เชน ในดิน 
โคลน แองน้ํา ที่มี pH7.2 - 8.0โดยทั่วไป แสงแดดสามารถทําลายเชื้อได โดยเชื้อจะตายเม่ืออยูที่
อุณหภูมิมากกวา 45 องศาเซลเซียส เชน อากาศแหงก็สามารถทําลายเชื้อได เชื้อจะตายในไมกี่
ชั่วโมง ที่ที่มีคา pH ต่ํากวา 6.5 หรือ สูงกวา 8.0 หรือเจอความเค็ม รวมทั้งน้ํายาฆาเชื้อทั่วไป เชน 
คลอรีน ไอโอดีน รวมทั้งสบู สามารถฆาเชื้อได 

แบคทีเรียในวงศเดียวกันที่อาศัยอยูในน้ําจืดชื่อ Geobacter sulfurreducens (แบคทีเรีย
ยอยกํามะถันในน้ําจืด) เปนแบคทีเรียที่สามารถออกซิเดชั่นสารอะซีเตรต และปลอยกระแสไฟฟา
ได ขณะเดียวกันผลจากการศึกษาแบคทีเรียยอยกํามะถันน้ําจืดที่อยูในวงศเดียวกัน ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่สามารถออกซิเดชั่นสารอะซีเตรตและปลอยกระแสไฟฟาได  

แบคทีเรียสามารถ บอกตําแหนงคราบน้ํามันหกและมลพิษจากคราบน้ํามันได อาจชวยให
การกําจัดคราบน้ํามันในอนาคตรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในการทดลองกับมลภาวะที่พบในน้ําทะเล ที่
ทีมงานไดวิเคราะหสารเคมีที่ซึมผานจากน้ํามันไปสูน้ําทะเล แบคทีเรียไดใหสารเรืองแสงสีฟาตอ
อุปกรณรับแสง อยางงาย (light recording device) เพื่อบงบอกวาน้ํามีมลพิษปนเปอนอยู            
ผลประโยชนจากสีที่แบคทีเรียบอกก็คือ นักวิจัยสามารถบอกเวลาที่สารมลพิษเร่ิม           ปนเปอน
และระดับอันตรายได เพื่อทําการรับมือเพื่อแกไขปญหาตอไป 

แบคทีเรียสามารถ บอกตําแหนงคราบน้ํามันหกและมลพิษจากคราบน้ํามันได อาจชวยให
การกําจัดคราบน้ํามันในอนาคตรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในการทดลองกับมลภาวะที่พบในน้ําทะเล ที่
ทีมงานไดวิเคราะหสารเคมีที่ซึมผานจากน้ํามันไปสูน้ําทะเล แบคทีเรียไดใหสารเรืองแสงสีฟาตอ
อุปกรณรับแสง อยางงาย (light recording device) เพื่อบงบอกวาน้ํามีมลพิษปนเปอนอยู 
ผลประโยชนจากสีที่แบคทีเรียบอกก็ คือ นักวิจัยสามารถบอกเวลาที่สารมลพิษเร่ิม ปนเปอนและ
ระดับอันตรายได เพื่อทําการรับมือเพื่อแกไขปญหาตอไป 

อซีเนโตแบคเตอร แคลโคอเซติคัส Acinetobacter calcoaceticus แบคทีเรียที่นํามาใชใน
ระบบบําบัดคราบน้ํามัน มีความสามารถกินคราบน้ํามันได  

สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) เปนชื่อที่ใชเรียก
แบคทีเรียกลุมหนึ่งที่มีความสามารถในการสังเคราะหแสงไดเหมือนพืชทั่วไป แบคทีเรียกลุมนี้
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สามารถพบไดทั่วไปในส่ิงแวดลอมตางๆ และเปนส่ิงมีชีวิตที่มีประโยชนมากในทางอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ใชพลังงานแสงและกาซคารบอนไดออกไซด เปนแหลง
พลังงานเพื่อใชในการดํารงชีวิต นอกจากนี้แลวมันยังสามารถใชสารอินทรียตางๆเปนแหลง
คารบอน เพื่อใหใชการสังเคราะหเซลลไดดวย 
 
สรุป 

แบคทีเรีย หรือ บัคเตรี เปนประเภทของส่ิงมีชีวิตประเภทใหญประเภทหนึ่ง มีขนาดเล็ก 
มองดวยตาเปลาไมเห็น สวนใหญมีเซลลเดียว และมีโครงสรางเซลลที่ไมซับซอนมาก และ
โดยทั่วไปแบคทีเรียแบงไดหลายรูปแบบแบงตามรูปราง แบงไดหลายแบบทั้งกลม (cocci) แบบ
ทอน (bacilli,rod) แบบเกลียว (spiral) ซึ่งแตละแบบก็จะมีการจัดเรียงเซลลตางกัน แบงตามการ
ยอมติดสีแกรม (Gram's strain) มีไดสองลักษณะคือพวกที่ติดสีแกรมบวก (Gram positive) และ
ที่ติดสีแกรมลบ (Gram negative) แตบางชนิดสามารถติดสีทั้งสองเรียกวา Gram variable ซึ่ง
เกี่ยวของกับผนังเซลลของแบคทีเรียแบงกลุมแบคทีเรียตามแหลงอาหารและพลังงานไดเปนแบง
ตามความตองการใชออกซิเจน ซึ่งมีหลายแบบคือ aerobic bacteria, anaerobic bacteria, 
facultativeaerobic bacteria, microaerofilic bacteria เปนตนแบคทีเรียบางชนิดอยูรอดใน
สภาพที่เลวรายหรือไมเหมาะสมตอการเจริญไดโดยการสรางเอ็นโดสปอร (endospore) เม่ือ
สภาวะแวดลอมเหมาะสม เอ็นโดสปอรจะดูดซับน้ําและเจริญเปนแบคทีเรียใหม เอ็นโดสปอร
ทําลายยาก บางชนิดอยูไดถึง 100 ป 
 
2.2 ฟงไจ 
 ฟงไจ(Fungi) เปนประเภทของส่ิงมีชีวิตประเภทใหญประเภทหนึ่ง เดิมเคยจัดอยู
อาณาจักรเดียวกับพืช แตปจจุบันจัดอยูใน อาณาจักรเห็ดราหรือฟงไจ (Kingdom Fungi) เปนส่ิง
ชีวิตที่เซลลมีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุมนิวเคลียสเรียกวา ยูแคริโอต (eukaryote) อาจเปนส่ิงมีชีวิตที่
เซลลเดียวหรือหลายเซลล ไมมีคลอโรฟลล สังเคราะหอาหารเองไมได กินอาหารโดยสรางน้ํายอย
แลวปลอยออกมายอยสารอินทรียจนเปนโมเลกุลเล็กและดูดเขาเซลล (saprophyte) ไดแก 
ส่ิงมีชีวิตประเภทเห็ดรา และยีสต 
 ฟงไจ เปนจุลินทรียพวกยูคาริโอตที่ไมมีคลอโรฟวล สรางอาหารเองไมได จัดเปนพวก
เฮทเทอโรโทรป ซึ่งตองการสารอินทรียเปนอาหาร มีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
มีการสรางสปอร  
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 ราที่พบบางชนิดกอใหเกิดโรคในคนและสัตว บางชนิดใชในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร 
ไวน หรืออาหารบางชนิด เชน ซีอ๊ิว เนย เปนตน 
 สวนใหญดํารงชีวิตเปนแซโพรไฟต (Saprophyte) ยอยสลายสารอินทรียที่เนาเปอยใหมี
ขนาดเล็กลง จึงมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการหมัก เชน การทําเบียร ไวน เปนตนคําวา ฟงไจ 
หมายรวมถึง รา (mold) ยีสต(yeast) และเห็ด (mushroom) 
 
 2.2.1 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ 
  1) เซลลเปนแบบ Eucaryotic cell มีเยื่อหุมนิวเคลียส  
  2) ไมมีคลอโรฟลล ดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายสารอินทรียที่เนาเปอย  
  3) ผนังเซลลเปนสารไคตินกับเซลลูโลส  
  4) มีทั้งเซลลเดียวและเปนเสนใยเล็ก เรียกวาไฮฟา (Hypha) รวมกลุม เรียกวา
ขยุมรา (mycelium) ลักษณะของเสนใยแบงออกเปน 2 ชนิด  
   (1) เสนใยมีผนังกั้น (Septate hypha)  
   (2) เสนใยที่ไมมีผนังกั้น (Nonseptate hypha or coencytic hypha) 
 
 2.2.2 สัณฐานวิทยาของฟงไจ 
  มีรูปรางหลายแบบ คือ เปนเซลลเดียว เชน ยีสต และที่เปนหลายเซลล คือ               
พวกที่เปนเสนสาย เปนเสนใย เรียกวา hypha กลุมของเสนใย เรียกวา mycelium 
Mycelium แบงออกเปน 2 สวน คือ  
  1) สวนที่ยึดเกาะกับอาหารมีหนาที่ดูดซึมอาหารที่ยอยแลวไปเล้ียงสวนตางๆ  
  2) สวนที่สองเปนไมซีเลียมที่ยื่นไปในอากาศ ทําหนาที่สรางสปอรเพื่อการสืบพันธุ 
ลักษณะเสนใย แบงออกเปน 2 ชนิด ตามลักษณะโครงสราง คือ 

 เสนใยไมมีผนังกั้น(nonseptate hypha)  
 เสนใยมีผนังกั้น(septate hypha) 

 เสนใยของฟงไจอาจเปล่ียนแปลงแปลงรูปรางเพื่อทําหนาที่พิเศษ ไดแก Haustorium 
เปนเสนใยที่ยื่นเขาเซลลโฮสต เพื่อดูดอาหารจากโฮสต พบในราที่เปนปรสิตRhizoid มีลักษณะ
คลายรากพืชยื่นออกจากไมซีเลียม เพื่อยึดใหติดกับผิวอาหารและชวยดูดซึมอาหารดวย เชนรา
ขนมปงเชื้อราบางชนิดมีรูปรางได 2 แบบ เม่ือเจริญในธรรมชาติหรืออาหารเล้ียงเชื้อจะมีรูปรางเปน
เสนใย แตถาเจริญที่ 37 องศาเซลเซียสหรือในรางกายโฮสตจะมีรูปรางเปนเซลลเดี่ยวแบบยีสต 
ไดแก ราที่กอใหเกิดโรค เชน กลาก เกล้ือน และโรคกับพืช เปนตน 
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 2.2.3 สภาพแวดลอมในการเจริญของฟงไจ 
  1) อาหาร โดยทั่วไปฟงไจจะใชกลูโคสเปนแหลงคารบอนและพลังงาน สวน
สารประกอบอินทรียของไนโตรเจนใชเปนแหลงไนโตรเจน 
  2) อุณหภูมิ ฟงไจมีชวงอุณหภูมิในการเจริญแคบกวาแบคทีเรีย สวนมากจะ
เจริญที่  0-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ เหมาะสม 20-30 องศาเซลเซียสบางชนิดพวก 
Thermophilic fungi เจริญไดสูงสุดที่ 50 องศาเซลเซียส 
  3) พีเอช ฟงไจเจริญไดชวง pH 2-10 สวน pH ที่เหมาะสมอยูระหวาง 4-6 ดังนั้น
สภาวะที่เปนกรดจะทําใหฟงไจเจริญไดดีกวาแบคทีเรียรวมทั้งการเนาเสียของอาหารที่เปนกรด 
  4) การดํารงชีวิตฟงไจไมสามารถสังเคราะหแสงเองไดเนื่องจากไมมีคลอโรฟลล 
สวนมากอาศัยอาหารสําเร็จรูปที่ไดจากส่ิงมีชีวิตรวมทั้งอินทรียวัตถุตางๆ สามารถจําแนกการ
ดํารงชีวิตของฟงไจ ไดดังนี้ 
  (1) แซโพรไฟต เปนฟงไจที่เจริญบนซากพืชซากสัตว พบทั้งในน้ําและในดิน เปน
การดํารงชีวิตที่พบมากที่สุด 
  (2) ปรสิต เปนฟงไจที่เจริญบนเนื้อเยื่อส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ทําใหเนื้อเยื่อของ
พืชและสัตวเกิดบาดแผลข้ึนราที่ทําใหเกิดการติดเชื้อในแมลงจะทําอันตรายตอแมลงได เชน รา
ชนิด Entomophthpra muscaeพบวาเปนสาเหตุของการระบาดของโรคในแมลงวันบาน จิ้งหรีด 
และตั๊กแตน 
   (3)  Mutualism เปนการอยูรวมกันระหวางฟงไจกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แบบพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ไดแก 
   3.1 Micorrhizas เปนภาษากรีก แปลวารากของรา เปนการอยูรวมกัน
ระหวางฟงไจกับรากพืชชั้นสูง โดยฟงไจแผเสนใยเขาปกคลุมรากพืช ฟงไจจะชวยดูดซึมน้ําและ
เกลือแรเพื่อใหพืชนําไปใชประโยชน สวนพืชจะใหอาหารและสารอ่ืนๆแกฟงไจในการเจริญเชน
Armillaria melleaเปนฟงไจที่อยูรวมกับรากของกลวยไม 
   3.2 lichen เปนการอยูรวมกันระหวางฟงไจ (รา) กับสาหราย ซึ่งตางฝาย
ตางไดประโยชน แยกจากกันไมได โดยราจะเจริญปกคลุมสาหรายไว ทําใหสาหรายก็ไดรับ
ความชื้นและเกราะปองกันจากรา สวนสาหรายจะสังเคราะหอาหารคารโบไฮเดรตใหแกราเพื่อใช
ในการดํารงชีวิต 
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 2.2.4 การสืบพันธุ 
 ฟงไจมีการสืบพันธุแบบทั้งอาศัยเพศและไมอาศัยเพศการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปน
การสืบพันธุที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเกิดไดรวดเร็วและมีจํานวนมากFragmentation การหักเปน
ทอนๆ เกิดจากเสนใยที่หักเปนสวนๆ สามารถเจริญเปนเสนใยใหมได 
 Budding เปนการที่เซลลแบงออกเปนหนอขนาดเล็กและนิวเคลียสของเซลลแมแบง
ออกเปนสองนิวเคลียส นิวเคลียสอันหนึ่งจะเคล่ือนยายไปเปนนิวเคลียสของหนอ เม่ือหนอเจริญ
เต็มที่จะทําใหรอยตอระหวางเซลลแมและหนอคอดเวาขาดจากกัน พบในยีสตทั่วไป 
 Fission เปนการแบงเซลลออกเปนสองสวน แตละเซลลคอดเวาตรงกลางและหลุดจาก
กันเปนสองเซลล พบในยีสตบางชนิด 
 Sporulation การสรางสปอร เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เกิดข้ึนโดยการแบงแบบ
ไมโทซีส และไมมีการรวมกันของนิวเคลียสของเซลล 
 1) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 มีการรวมกันของนิวเคลียสของสองเซลลการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศของฟงไจตางๆ จะมี
การสรางสปอร เกิดข้ึนจากการรวมกันของสองนิวเคลียส สปอรแบบนี้มีจํานวนนอยกวาสปอรแบบ
ไมอาศัยเพศ 
 2) ยีสต 
 หมายถึง ราที่ มี ลักษณะเปนเซลลเดี่ยว แตอาจมีการตอกันเปนสาย เ รียกวา 
Pseudomycelium มีการสืบพันธุโดยวิธีสรางสปอร (sporulation) การแตกหนอ (budding) หรือ
แบงตัว (fission) เนื่องจากเปนเซลลเดียวจึงเจริญและสืบพันธุไดเร็วกวาเชื้อราที่เปนเสนสาย และ
มีการเปล่ียนแปลงทางเคมีไดดีกวาในการยอยสลายน้ําตาลของยีสตสวนมาก จะเปนการยอย
สลายแบบไมใชออกซิ เจน หรือ กระบวนการหมักแอลกอฮอล  ซึ่ งผลผลิตสุดทายจะได
เอทิลแอลกอฮอลและคารบอนไดออกไซด 
  C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 
ยีสตพวกที่ชอบแรงดันออสโมซีสสูง (osmophilic yeast) สามารถเจริญอยูในที่ที่มีความเขมขน
ของเกลือหรือน้ําตาลสูงๆ ไดยีสตสามารถเจริญไดในชวงตั้งแต 0-47 องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่
เหมาะสมสวนใหญอยูที่ 20-30 องศาเซลเซียสยีสตที่กอโรคเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30-37 องศา
เซลเซียสยีสตจะเจริญไดดีในอาหารที่มีความเปนกรดระหวาง pH 3.5-3.8 ซึ่งจะยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียสวนใหญ 
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 2.2.5 สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรน้ีแบงเปน 4 ไฟลัม คือ 
  1) ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota) 
ราที่มีวิวัฒนาการต่ําสุด  
 ลักษณะ  
   (1) เซลลเดี่ยวเจริญอยูในน้ํา บนบก และซากพืชซากสัตว  
   (2) เสนใยชนิดไมมีผนังกั้น  
   (3) ตองการความชื้น  
   (4) ดํารงชีวิตแบบปรสิต(Parasite) และผูยอยสลาย (saprophyte)  
   (5) การสืบพันธุ  
 - แบบไมอาศัยเพศ สรางสปอร เรียกวา sporangiospore  
 - แบบอาศัยเพศ สรางสปอร เรียกวา zygospore  
 ประโยชน  
   (1) Rhizopus oryzae ผลิตแอลกอฮอล  
   (2) Rhizopus.nigricans ผลิตกรดฟูตริก 
 โทษ ทําใหเกิดโรคในพืชและสัตว 
 

 
 

รูปท่ี 2.7วงจรชีวิตของ Zygomycetes, Rhizopus 
(ที่มา saowalakmim11.wordpress.com/สืบคน 13 มิถุนายน  2558 
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  2) ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) 
 ลักษณะ 
   (1) เซลลเดียว ไดแก ยีสต นอกนั้นเปนพวกมีเสนใยมีผนังกั้นและเปนรา
คลายถวย (cup fungi)  
   (2) ดํารงชีวิตบนบก  
   (3) การสืบพันธุ  
 - แบบไมอาศัยเพศ สรางสปอรเรียกวา conidia ที่ปลายไฮฟา สวนยีสตจะแตกหนอ  
 - แบบอาศัยเพศ สรางสปอร ที่มีชื่อวา ascospore อยูในถุงเรียกวา ascus  
 ประโยชน  
   (1) Saccharomyces cerevisiae ใชผลิตแอลกอฮอล และมีโปรตีนสูง  
   (2) Monascus sp. ใชผลิตขาวแดงและเตาหูยี้  
 โทษ เกิดโรคกับคนและสัตว  
 

 
 

รูปท่ี 2.8วงจรชีวิตของ Ascomycetes 
(ที่มา https://saowalakmim11.wordpress.com/สืบคน 13 มิถุนายน  2558) 
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  3) ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) 
 ลักษณะ  
   (1) เสนใยมีผนังกั้นและรวมตัวอัดแนนเปนแทงคลายลําตน เชน ดอกเห็ด  
   (2) การสืบพันธุ  
   - แบบไมอาศัยเพศ สรางสปอรเรียกวา codiospore ใน conidia  
   - แบบอาศัยเพศ สรางสปอรที่สรางโดยอาศัยเพศสรางบนอวัยวะคลาย
กระบองหรือเบสิเดียม (basidium) เรียกวา แบสิดิโอสปอร (basidiospore)  
 ประโยชน  

(1) ใชเปนแหลงอาหาร   
 โทษ   
   (1) ทําใหเกิดโรคในพืช เชน ราสนิม ราเขมา  
   (2) เห็ดรา มีสารพิษเขาทําลายระบบประสาท ทางเดินอาหาร ตับ หัวใจ  
 

 
 

รูปท่ี 2.9 วงจรชีวิตของ Basidiomycetes 
(ที่มา https://saowalakmim11.wordpress.com/สืบคน 13 มิถุนายน  2558) 
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  4 ไฟลัมดิวเทดโรไมโคตา (Phylum Deuteromycota) 
 ลักษณะ  
   (1) เสนใยมีผนังกั้น  
   (2) สืบพันธุไมแบบอาศัยเพศเทานั้น โดยสรางสปอรที่เรียกวา โคนิเดีย 
(conidia) จึงเรียกราในกลุมนี้วา Fungi Imperfecti  
   (3) แตหากเม่ือใดมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศจะไปอยูใน 
Ascomycetes และ Basidiomycetes ไฟลัมดิวเทดโรไมโคตา ( Phylum Deuteromycota) 
 ประโยชน  
   (1) Penicillium chrysogernum ใชผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน  
   (2) Aspergillus wendtii ใชผลิตเตาเจี้ยว  
   (3) Aspergillus. oryzae ใชผลิตเหลาสาเก  
 โทษ  
   (1) ทําใหเกิดโรคในพืช  
   (2) สรางสารพิษ ทําใหเกิดโรค  
   (3) ทําใหเกิดโรคในคน เชน กลาก เกล้ือน โรคเทาเปอยหรือฮองกงฟุต 
 
2.3 สาหราย 
 สาหราย (algae) เปนส่ิงมีชีวิตที่จัดอยูในกลุมยูคาริโอต สวนใหญจะมีคลอโรฟลลที่เปน 
สารสี เขียวที่ใชในการสังเคราะหแสง มีทั้งที่เปนเซลล เดียวอยูเปนอิสระเกาะติดกับพืชอ่ืนหรือกอน
หิน อยูเปนกลุม เปนสาย จนถึงมีโครงสรางซับซอนสาหรายแตละชนิดจะมีชนิดของรงควัตถุ ชนิด
ของอาหารที่ สะสมไวภายในเซลล สารประกอบ ทางเคมีของผนังเซลล ลักษณะและตําแหนงของ
อวัยวะที่ใชในการเคล่ือนที่ (flagella) และอวัยวะสืบ พันธุแตกตางกัน 
 สาหรายเปนส่ิงมีชีวิตชั้นต่ํา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Algae และภาษากรีกวา Phycos 
เปนส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา จนถึงขนาดใหญที่เห็นดวยตาเปลา 
สาหรายไมมีราก เปนลักษณะลําตนที่แทจริง สวนใหญจะมีคลอโรฟลลชวยในการสังเคราะหดวย
แสง 
 สาหรายมักเปนสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับแหลงน้ํา เชน เกิดกล่ิน รสในน้ํา การเจริญ
ของสาหรายที่มากเกินไปจะขัดขวางการใชน้ําในแหลงน้ํา และยังเปนเคร่ืองกีดขวางการผานของ
แสงและออกซิเจนเขาสูแหลงน้ําดวย ทําใหปลาและสัตวน้ําตายเนื่องจากขาดอากาศในทางตรงกัน
ขาม สาหรายก็เปนตัวเพิ่มออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะหแสงดวย 
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 2.3.1 สัณฐานวิทยาของสาหราย 
  เซลลของสาหรายเหมือนกับเซลลพืชทั่วๆไป ดังนี ้
  เยื่อหุมเซลล (cell membrane) เยื่อหุมเซลลของสาหรายมีหลายแบบ ตั้งแตเซลล
ที่ไมมีอะไรปกคลุม จนกระทั่งเยื่อหุมเซลลมีผนังเซลลปกคลุมอยูอยางสมบูรณ 
  ผนังเซลล (cell wall) ผนังเซลลของสาหรายคลายพืชชั้นสูงประกอบดวยสารพวก
เซลลูโลสประสารกันไปมาปกคลุมเซลล สาหรายที่มีผนังเซลลที่สมบูรณ ไดแก สาหรายสีแดง 
สาหรายสีน้ําตาล สาหรายสีเขียวแกมเหลือง สาหรายสีเขียว แหลงผลิตสารที่เปนองคประกอบของ
ผนังเซลลของสาหรายอาศัยออรแกเนลลที่เรียกวา กอลจิบอดี เชนเดียวกับพืชชั้นสูงไซโทพลาสซึม
(cytoplasm) ในไซโทพลาสซึมประกอบดวยออรแกเนลลชนิดตางๆ ไดแก คลอโรพลาสต ไพรี
นอยด อายสปอต  แวคิวโอล เปนตน 
  นิวเคลียส (nucleus) นิวเคลียสของสาหรายแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1) พวกที่ยังไมมีนิวเคลียสอยางแทจริง (prokaryote) ไดแก สาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน 
  2) พวกที่มีนิวเคลียสแยกออกจากไซโทพลาสซึมอยางแทจริง(eukaryote) พบใน
สาหรายทั่วไป 
  แฟลกเจลลัม (flagellum) เปนโครงสรางที่ใชในการเคล่ือนไหวของเซลล 
โดยทั่วไปสาหรายแทบทุกชนิดจะมีแฟลกเจลลัม ยกเวน สาหรายสีแดง และสาหรายสีเขียวแกมน้ํา
เงินรงควัตถุ(pigment) ทําหนาที่ในการสังเคราะหแสง ทําใหสาหรายมีสีแตกตางกันออกไป เชน 
สาหรายสีเขียว สีเขียวแกมน้ําเงิน  สีน้ําตาล สีแดง เปนตน  รงควัตถุเหลานี้อาจกระจายอยูใน ไซ
โทพลาสซึม คลอโรพลาสต หรือไมโครพลาสตรงควัตถุทั้ง 3 ชนิด ไดแก คลอโรฟลล แคโรทินอยด 
ไฟโคบิลิน 
  1) ขนาด (size) 
 ขนาดของสาหรายมีความแตกตางกันมาก ตั้งแตมองไมเห็นดวยตาเปลาจนถึงสาหราย
ขนาดยาวหลายรอยฟุต ไดแก สาหรายสีน้ําตาล Macrocytis pyrefera (giant kelp) เปนสาหราย
ที่มีความยาวที่สุดในโลก 
  2) รูปราง (shape) 
 สาหรายมีรูปรางลักษณะหลายรูปแบบดวยกัน เชน เซลลเดียว โคลีนี เสนสาย และทอ
ติดตอถึงกัน 
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  3) การสะสมอาหาร 
 การสะสมอาหารของสาหรายไดมาจากกระบวนการสังเคราะหแสง จะไดน้ําตาล
นําไปใชเปนวัตถุดิบในการหายใจ และสะสมไวในรูปตางๆ ดังนี้ แปง น้ําตาล โพลีแซคคาไรด และ
ไขมัน 
 2.3.2 การสืบพันธุ 
  1) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Fragmentation) พบในสาหรายกลุมที่เปน
เสนสาย แตละทอนที่หลุดหรือขาดออกมาสามารถเจริญเปนเสนสายใหมได และเสนสายเดิมยังมี
การเจริญเปนปกติ 
  Akinete การสรางอะคินีท จะพบในสาหรายที่มีลักษณะเปนเสนสาย เกิดข้ึนโดย
เซลลหนึ่งของเสนสายมีการเปล่ียนแปลงไปทําใหผนังเซลลหนาข้ึน มีการสะสมอาหารมากข้ึน มี
ความทนทานตอสภาพแวดลอมสูง แมวาเสนสายอ่ืนจะตายไป แตเซลลที่เปนอะคินียังสามารถมี
ชีวิตและงอกออกเปนเซลลใหมได 
  Binary fission เปนการแบงเซลลจากหนึ่งเปนสอง โดยเกิดการคอดเวาและแบง
ออกเปนสองเซลล แตละเซลลเจริญเปนสาหรายเซลลใหมตอไป 
  Sporulation การสรางสปอรของสาหรายจะเกิดข้ึนเม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนไป 
เชน เกิดการแหงแลงอยางกะทันหัน การเปล่ียนจากที่เคยมีแสงสวางเปนที่มืด หรือการเปล่ียนจาก
น้ําไหลเปนน้ํานิ่ง เปนตน 
  2) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
สาหรายแบงออกเปนกลุมๆ ได 7 กลุมดังน้ี 
  1) ดิวิชัน คลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไป
วา สาหรายสีเขียว จัดเปนกลุมที่ใหญที่สุด พบทั้งในน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย บางชนิดลอยตาม
ผิวน้ํา บางชนิดเกาะกับพืชอ่ืนหรือกอนหิน บางชนิดอาศัยอยูในเซลลส่ิงมีชีวิตอ่ืน เชน ในโปรโตซัว 
ไฮดรา หรือฟองน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ บางคร้ังจะพบวาน้ํามีสีเขียวเขมเกิดข้ึน  
  2) ดิวิชัน ยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) สาหรายในกลุมนี้มีอยู 2 พวก
คือ พวกที่สังเคราะหอาหารเองได และพวกที่สังเคราะหอาหารเองไมได สวนใหญจะมีรูปรางเปน
เซลลเดียว เคล่ือนที่ได มีลักษณะคลายโปรโตซัว 
  3) ดิวิชัน แคโรไฟตา (Division Charophyta) สาหรายในกลุมนี้พบมากในบอน้ํา
จืดในทะเลสาบ หรือแหลงน้ําที่มีหินปูนละลายอยู สาหรายในกลุมนี้จะมีลักษณะคลายพืชชั้นสูง
มาก เชน มีสวนที่ทําหนาที่คลายลําตน ใบ และราก 
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  4) ดิวิชัน ฟโอไฟตา (Division Phaeophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวา 
สาหรายสีน้ําตาล เนื่องจากภายในเซลลของสาหรายกลุมนี้มี รงควัตถุพวก ฟูโคแซนทิน
(fucoxanthin) ที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลมากกวารงควัตถุอ่ืน สาหรายในกลุมนี้มีประโยชนทาง
เศรษฐกิจมาก คือ ใชเปนอาหารโดยตรง ซึ่งนิยมรับประทานกันในยุโรป บางชนิดนํามาสกัด
สารประกอบพวกแอลจิน (algin) เพื่อใชทําสี ทํายา และขนมหวานบางชนิด 
5. ดิวิชัน คริสโซไฟตา (Division Chrysophyta) สาหรายในกลุมนี้มีรงควัตถุฟูโคแซนทินเหมือน
สาหรายสีน้ําตาล แตมีในปริมาณนอยกวา แบงไดเปน 3 พวกใหญ คือ สาหรายสีเขียวแกมเหลือง 
สีน้ําตาลแกมเหลือง และไดอะตอม กลุมที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจมากคือ ไดอะตอม เนื่องจาก
การตายทับถม กันของพวกไดอะตอมเปน เวลานาน จนกลายเปนไดอะตอมมาเชียส เอิรท 
(diatomaceous earth) ซึ่งมีประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย เชน ยาขัดเคร่ืองเงิน 
เคร่ืองทองเหลือง ใชในการฟอกสี และเปนฉนวน 
  6) ดิวิชัน ไพรโรไฟตา (Division Pyrrophyta) สาหรายในกลุมนี้สวนใหญจะเปน
เซลลเดียว พบทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม ในทะเลบางคร้ังจะเกิดปรากฏการณ น้ําทะเลเปล่ียนสี สวน
ใหญจะเกิดจากสาหรายในกลุมนี้เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากผิดปกติ (water boom) ซึ่งชาว
ทะเลเรียกวา ข้ีปลาวาฬ 
  7) ดิวิชัน โรโดไฟตา (Division Rhodophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวา 
สาหรายสีแดง มีประโยชนตอมนุษยเชนเดียวกับสาหรายสีน้ําตาล เนื่องจากสารเมือกที่สกัดออก
จากผนังเซลลเรียกวา คารแรจีแนน (carrageenan) นํามาผลิตเปนวุนได นอกจากนี้สาหรายสีแดง
ยังนํามาประกอบ เปนอาหารโดยตรงที่ทุกคนรูจักกันดีในชื่อ “จีฉาย” 
 
 2.3.3ความสําคัญของสาหราย 
  1) ความสําคัญทางนิเวศวิทยา 
  สาหรายดํารงชีวิตแบบ autotrophic organism เปนส่ิงมีชีวิตที่ผลิตออกซิเจน
ใหแกส่ิงแวดลอม นอกจากนี้สาหรายยังเปนผูผลิต และเปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหารข้ันตนของ
ส่ิงมีชีวิตในน้ํา 
  2) ความสําคัญทางดานอาหาร 
  สาหรายเปนอาหารทั้งคนและสัตว สวนใหญเปนสาหรายสีน้ําตาลและสาหราย สี
แดง สาหรายสีแดงที่สําคัญ คือพวก Porphyra หรือที่เรียกวา จีฉาย  
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  3) ความสําคัญทางอุตสาหกรรม 
  วุน (agar) สามารถสกัดไดจากผนังเซลลของสาหรายสีน้ําตาลและสาหรายสีแดง 
นํามาใชเปนสวนผสมของแยม ลูกอม ไอศกรีม เนย เปนอาหารเล้ียงเชื้อในหองปฏิบัติการ เปนตน 
  คารราจินิน (carrageenin) สกัดไดจากผนังเซลลของสาหรายสีแดง คารราจินิน
ใชเปนสารคงรูปในการทําอาหาร เชน ไอศกรีม ผลิตภัณฑนม เปนตน เปนสารทําใหขนในครีมโกน
หนวด สบู โลชั่นตางๆ และใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ยา เคร่ืองหนัง และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
  อัลจิเนต (alginate) สกัดจากผนังเซลลของสาหรายสีน้ําตาล ใชในอุตสาหกรรมที่
ตองการสารที่ทําใหเกิดการเหนียวตัว เชน ใสในครีมโลชั่นตางๆ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรม
กระดาษ ทําใหกระดาษเรียบเพื่อปองกันการซึมของหมึกทําใหเห็นตัวพิมพ ทางการแพทยใชเปน
ไหมเย็บละลาย 
  ไดอะโตไมท (diatomite) ไดจากซากของไดอะตอมที่ทับถมกัน เม่ือผานกรรมวิธี
แลวสามารถนํามาใชเปนเคร่ืองกรองในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ําตาล โรงงานตมกล่ัน
สุรา โรงงานผลิตสารปฏิชีวนะ ฉนวนกันความรอนในอุปกรณไฟฟา ผสมสีทาบาน และผงขัดเงา
โลหะตางๆ 
  4) ความสําคัญดานการเกษตร 
  สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินหลายชนิดชวยเพิ่มไนโตรเจนใหกับนาขาว ที่มีสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินพวก Nostocปกคลุมอยูมากๆ จะพบวามีการเพิ่มสารอินทรียและไนโตรเจน
ใหกับดินบริเวณนั้น 
  5) ความสําคัญทางดานยารักษาโรค 
  ไดแก การนําสาหรายสีแดงDiigenia simplexทํายาสมุนไพร ใชถายพยาธิ และ
รักษาโรคตานขโมย สาหรายสีน้ําตาลพวก Sargassumรักษาคอพอกและตมรับประทานแกรอนใน 
สาหรายคลอเรลลาเปนสารปฏิชีวนะใชตานแบคทีเรีย 
  6) ความสําคัญดานการกําจัดนํ้าเสีย 
  สาหรายสามารถเพิ่มออกซิเจนใหแกกระบวนการบําบัด สาหรายที่อยูในสระจะใช
ฟอสเฟต ไนเตรท สารอินทรียและสารอนินทรียอ่ืนๆที่ปะปนมากับน้ําเสียไปไดมาก ขณะเดียวกันก็
ไดออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะหแสงของสาหราย ทําใหน้ําสะอาดข้ึน 
สาหรายบางชนิดที่เปนปรสิตกับพืชชั้นสูง เชน สาหรายสีเขียว Cephaleurosทําลายใบของตนชา 
กาแฟ พริกไทย และพืชเมืองรอนตางๆ 
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  7) ประโยชนดานอ่ืนๆ 
  -ใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 
  -ใชในอุตสาหกรรมยา  
  -การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากสาหราย   
  -สาหรายสีแดงพวก Gelidium, Gracilaria สามารถนําไปสกัดทําเปนวุน เพื่อ
นําไปใชในการประกอบอาหาร และเปนอาหารเล้ียงเชื้อจุลินทรีย  
  -สาหรายสีน้ําตาลพวก Laminaria, Ascophyllum, Macrocystis นําไปสกัดเปน 
แอลจินหรือแอลจิเนต ซึ่งนําไปใชในการทํานม ขนมปง ไอศกรีม ขนมหวาน ลูกกวาด สบู แชมพู
สระผม เปนตน 
 2.3.4 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหราย 
 สายพันธุสาหรายที่จะนํามาเพาะเล้ียงในทางการคา ควรเปนสายพันธุที่ มีการ
เจริญเติบโตไดรวดเร็ว มีคุณคาทางโภชนาการสูง ไมมีสารพิษ ทนทานตออุณหภูมิสูง ถาเปนเซลล
ขนาดใหญก็จะงายตอการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสาหรายมี 3 ข้ันตอนที่สําคัญ คือ  
  1) การเพาะเล้ียง (Algal cultivation) ตั้งแตการเพาะเล้ียงหัวเชื้อสาหรายใน
หองควบคุม การเพาะเล้ียงในอางขนาดใหญ การกวน การใหอากาศ และการใสสารอาหาร  
  2) การเก็บเกี่ยว (Harvesting) โดยจะใชเคร่ืองมือและวิธีการตาง ๆ ตามแตชนิด
ของสาหราย เชน เคร่ืองเหว่ียง การตกตะกอน การกรอง  
  3) การทําแหง (Drying) โดยวิธีตาง ๆ เชน การตากแดด (Sun-drying) ใช
พลังงานแสงอาทิตย (Solar-drying) การอบแหง 
 
สรุป 
 สาหราย  มีลักษณะคลายพืช แตไมมีสวนที่เปนราก ลําตน และใบที่แทจริง มีขนาด
ตั้งแตเล็กมากมีเซลลเดียว ไปจนถึงขนาดใหญที่ประกอบดวยเซลลจํานวนมาก อาจเปนเสนสาย
หรือมีลักษณะคลายพืชชั้นสูงก็มี การแบงพวกสาหรายแบงตามรูปรางลักษณะภายนอกหรือดูตาม
สี จึงมีสาหรายสีเขียว เขียวแกมน้ําเงิน น้ําตาล และสีแดง สาหรายสืบพันธุโดยไมอาศัยเพศ หรือ
อาศัยเพศก็มีแหลงที่อยูของสาหรายมีตางๆกันสวนใหญอยูในน้ํา ทั้งน้ําจืด น้ํากรอย น้ําเค็ม คุณคา
ทางอาหารของสาหรายพบวาไมสูงมากนัก คารโบไฮเดรตที่มีอยูเปนพวกที่ยอยยากในตัวคน 
โปรตีนก็มีนอยแตส่ิงที่ไดจากสาหราย คือ แรธาตุและวิตามินหลายชนิด นอกจากเปนอาหารคน
แลวยังใชเปนอาหารสัตว เปนปุยและเปนยา 
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2.4 โปรโตซัว 
 โปรโตซัว(Protozoa) เปนจุลินทรียขนาดเล็ก จัดเปนส่ิงมีชีวิตพวกยูคาริโอต สวนใหญที่
พบเปนเซลลเดียวโปรโตซัวพบในแหลงที่อยูที่ชื้นแฉะ ในทะเล ดิน น้ําจืด สามารถทนตอ
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมไดโดยการแปรสภาพเปนซีสต (cyst)  
 

 
 

รูปท่ี 2.10ชนิดของโปรโตซัว 
(ที่มา http://www.ipecp.ac.th//สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 

 
 2.4.1 สัณฐานวิทยาของโปรโตซัว  
 โครงสรางของโปรโตซัวประกอบดวย ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส เยื่อหุมเซลล และอวัยวะ
ในการเคล่ือนที่ 
  1) ไซโทพลาสซึม ประกอบดวยโปรตีนยึดกันหลวมๆเปนโครงสรางของเซลล 
โปรโตซัวบางชนิดมีเม็ดสีกระจายอยูทั่วไซโทพลาสซึม ทําใหมีสีตางๆ เชน สีเขียว น้ําตาล มวง เปน
ตน 
  2) นิวเคลียส โปรโตซัวมีนิวเคลียสอยางนอยหนึ่งอัน แตมีบางชนิดมีมากกวา 1 
อัน โดยมีแมโครนิวเคลียส (macronucleus) ทําหนาที่ควบคุมกระบวนการแมทาบอลิซึมของเซลล 
และไมโครนิวเคลียส (micronucleus) ทําหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
  3) เยื่อหอหุมเซลล ทําหนาที่ปองกันเซลลไมใหไดรับอันตรายจากส่ิงภายนอก 
ควบคุมการแลกเปล่ียนสาร เปนบริเวณรับสัมผัส ผิวชั้นนอกสุดของเยื่อหุมเซลล เรียกวา pellicle 
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มีความยืดหยุน มีหนาที่ปองกันความแหงแลงและสารเคมีเยื่อหุมเซลลชนิดอ่ืนๆ ไดแก เชลล
(shell) เทสส(test) ลอริกา(lorica) ประกอบดวยสารพวกแคลเซียมคารบอเนตหรือซิลิกา สวนซีสต
เกิดเม่ือสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 
 2.4.2 อวัยวะในการเคลื่อนท่ี 
  อวัยวะในการเคล่ือนที่ ไดแก ซูโดโพเดียม (pseudopodium) แฟลกเจลลา
(fragella) และซีเลีย(cillia) 
  1) ซูโดโพเดียม เกิดจากการไหลของไซโทพลาสซึมกลายเปนเทาเทียม เปน
อวัยวะที่ใชในการเคล่ือนที่ของพวกอมีบา 
  2) แฟลกเจลลา เปนเสนสายที่ยื่นออกจากไซโทพลาสซึม 
  3) ซีเลีย เปนขนเสนเล็กๆ ปกคลุมผิวทั่วตัว ใชโบกพัดเพื่อการเคล่ือนไหว และ
เปนอวัยวะชวยในการกินอาหารและชวยรับสัมผัส 
 การแลกเปล่ียนกาซจะแลกเปล่ียนโดยการแพรผานเขาสูเซลล การกินอาหารมีหลายวิธี 
เชน อมีบาใชวิธีฟาโกไซโทซีส พารามีเซียมจะกินทางชองเปดของเซลลที่มีลักษณะดวยปากที่
เรียกวาไซโทโซม (cytosome) อาหารสวนมากจะเปนพวกแบคทีเรีย สาหราย ยีสต โปโตรซัวขนาด
เล็ก ซากพืชซากสัตว 
 2.4.3 การสืบพันธุ 
  1) การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เปนวิธีที่พบมากที่สุดในโปรโตซัว ไดแก 
   (1) Binary fission เปนการแบงเซลลแบบไมโทซีส ทําใหไดเซลลใหมสอง
เซลลที่มีขนาดเทากัน มีทั้งวิธีแบงตามยาว เชน ยูกลีนา และการแบงตัวตามขวาง เชน พารามี
เซียม  
   (2) Budding เปนการแบงเซลลใหมมีขนาดเล็กกวาเซลลแม เรียกวา 
หนอ (bud)  
   (3) Multiple fission ภายในเซลลแมเกิดการแบงนิวเคลียสมากมาย
จากนั้นไซโทพลาสซึมจะเขาไปลอมรอบแตละนิวเคลียสกลายเปนเซลลลูกจํานวนมาก 
  2) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 มีการผสมกันของเซลลสืบพันธุสองชนิด เรียกวา ซีนแกมี (syngamy) หรือแกมมีโทแกมี
(gametogamy) กระบวนการ conjugation เปนการรวมกันชั่วคราวของเซลลสองเซลลเพื่อ
แลกเปล่ียนนิวเคลียสกัน 
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 2.4.4 การดํารงชีวิต 
  1) การดํารงชีวิตแบบอิสระ (Free Living) 
 พบไดทั่วไปในแหลงน้ํา บริเวณที่ชื้น หรือบริเวณที่มีซากอินทรียเนาเปอยผุพัง ปจจัยที่มี
ผลตอการกระจายและจํานวนของโปรโตซัวในแหลงที่อยู  คือ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสวาง 
สารอาหาร และสภาวะแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ 
  2) การดํารงชีวิตแบบอาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน (Symbiosis) 
   (1) Commensalisms เปนการอยูรวมกันโดยโฮสตไมเสียประโยชนและ
ไมไดประโยชน แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

 Ectocommensalism โปรโตซัวจะอาศัยอยูกับรางกายของโฮสต เชน 
Entamoeba gingivalis อาศัยอยูที่โคนฟนคอยกินเศษอาหาร 

 Endocommensalism โปรโตซัวที่อาศัยอยูภายในรางกายของโฮสต เชน 
Entamoeba coli เปนโปรโตซัวที่คอยกินแบคทีเรียในลําไสโฮสต  

   (2)  Mutualism เปนการอยูรวมกันโดยตางฝายตางไดประโยชน เชน 
Trichonymphaโปรโตซัวที่อยูในลําไสปลวก ชวยยอยไมใหเปนอาหารของปลวก โปรโตซัวและ
ปลวกจะแยกกันไมได 
   (3) Parasiteการเปนปรสิตเขาไปอาศัยอยูกับโฮสตอ่ืน โดยเขาไปใน
เนื้อเยื่อหรือเซลลของโฮสต และทําใหเกิดพยาธิสภาพข้ึน เชน Plasmodium เปนเชื้อทําใหเกิดไข
จับส่ัน หรือโรคมาลาเรียในคน โฮสตที่ตองการคือยุงและสัตวมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆปรสิตจะเขาสู
คนเม่ือยุงกนปลองตัวเมียที่มีเชื้อมาลาเรียมากัดคน จะปลอยสปอรโรซอยตเขาสูกระแสเลือด แลว
เขาสูเซลลตับ สปอรโรซอยตจะเจริญเติบโตและแบงตัวแบบทวีคูณในเซลลตับเกิดเปนซัยซอนท
(schizont) จํานวนมาก เรียกวา เมอโรซอยต (meroxoite) ระยะนี้เรียกวาระยะกอนเขาสูวงชีวิตใน
เม็ดเลือดแดง meroxoite ในเซลลตับจะเขาสูกระแสเลือดเขาสูเม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดง
แตกและมีสารพิษเกิดข้ึนทําใหเปนไขและหนาวส่ัน ซึ่งเปนอาการของไขมาลาเรีย 
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รูปท่ี 2.11วงจรชีวิตของ Parasite 
(ที่มา https://www.pinterest.com/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 

 
 2.4.5 บทบาทของโปรโตซัว  
  1) ควบคุมสมดุลธรรมชาติ เนื่องจากโปรโตซัวจะกินแบคทีเรีย สาหราย ฟงไจ 
และโปรโตซัวขนาดเล็กเปนอาหาร ทําใหกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตเหลานี้เกิดไดอยางรวดเร็ว 
  2) เปนโซอาหารของสัตวน้ําอ่ืนๆ 
  3) ยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน เปนการชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 
  4) ทําใหเกิดโรคกับมนุษยและสัตว เชน มาลาเรีย โรคเหงาหลับ บิด เปนตน 
 
สรุป 
 โพรโทซัว เปนส่ิงมีชีวิตเซลลเดียวขนาดเล็กที่จัดไดวามีความสําคัญมากในระบบนิเวศ 
สามารถอาศัยอยูไดทั้งน้ําจืด และน้ําเค็ม รวมทั้งบริเวณที่ชื้นแฉะ ยังพบวาอาศัยอยูในรางกายของ
สัตวบกอีกหลายชนิด มีทั้งที่เปนโทษและมีประโยชน โพรโทซัวนั้นมีทั้งที่สามารถสรางอาหารไดเอง 
เชน พวกที่สามารถสังเคราะหดวยแสงไดซึ่งมักจะสีเขียวของคลอโรฟลล และพวกไมสามารถสราง
อาหารเองได การเพิ่มข้ึนของโพรโทซัวอยางรวดเร็วหรือการบลูมข้ึนมา จะทําใหเกิดปรากฏการณ 
red tide ซึ่งเปนอันตรายตอสัตวน้ําบริเวณนั้น ความเปนพิษเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึม 
และถูกขับออกมาละลายอยูในน้ํา โดยพิษจะมีผลใหสัตวน้ําเปนอัมพาต 
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บทสรุป 
 จุลินทรีย (Microorganisms) เปนส่ิงมีชีวิตที่มีชนิดหรือสปชีสมากที่สุดเม่ือเทียบกับ
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน จุลินทรียมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในเชิงของชนิดทางพันธุกรรม และ
แหลงที่อยูอาศัย เม่ือเทียบกับส่ิงมีชีวิตกลุมอ่ืน เชื่อกันวาจํานวนจุลินทรียทั้งหมดที่นักจุลชีววิทยา
พบ และศึกษาจนถึงปจจุบันคิดเปนประมาณ1 เปอรเซ็นตของจํานวนจุลินทรียทั้งหมดบนโลก เม่ือ
พิจารณาจากคุณสมบัติในการเปนเซลลของจุลินทรีย เราสามารถแบงจุลินทรียออกไดเปน 2 กลุม
ใหญ คือ จุลินทรียที่มีลักษณะเปนเซลล เชน แบคทีเรีย (Bacteria)  เชื้อรา (Fungi) สาหราย 
(Alga) และโพรโทซัว (Protozoa)  และจุลินทรียที่มีลักษณะเปนอนุภาค เชน ไวรัส (Viruses) 
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แบบฝกหัดทบทวน 
 
 1. จงอธิบายรูปรางของแบคทีเรียดังตอไปนี้ Cocci, Streptococci, Staphylococci, Ro 
และSpiral พรอมยกตัวอยางชื่อสปชีส ที่มีลักษณะดังกลาว 
 2. จงบอกโครงสรางของแบคทีเรียพรอมทั้งอธิบายหนาที่แตละโครงสราง 
 3. จงอธิบายโครงสรางของเสนใยรา มีกี่ประเภทอะไรบาง 
 4. จงอธิบายรูปแบบการดํารงชีวิตของฟงใจกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนมีอะไรบาง 
 5. สาหรายมีความสําคัญตอระบบนิเวศอยางไร 
 6. การเคล่ือนที่ของโปรโตซัวมีวิธีการใดบาง 
 7. จงบอกชื่อชนิดของโปรโตซัวที่รูจักมา3 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที ่3 
เคร่ืองมือการศึกษาจุลินทรีย 

 
 
หัวขอเน้ือหา 
 3.1 กลองจุลทรรศนที่ใชในการศึกษาทางจุลชีววิทยา 
 3.2 ลักษณะและโครงสรางละเอียดของแบคทีเรีย 
 3.3  เทคนิคในการศึกษาแบคทีเรีย 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังนี ้

 1. สามารถจําแนกประเภทของกลองจุลทรรศนและอธิบายหลักการทํางานตลอดจน
    สวนประกอบของกลองแตละชนิดได 

 2. สามารถอธิบายวิธีการแยกเชื้อบริสุทธิ์ได 
 3. สามารถอธิบายเทคนิคและวิธีการเกี่ยวกับเทคนิคปลอดเชื้อได 
 4. สามารถอธิบายวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียได 
 5. สามารถอธิบายความแตกตางของแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector 
 
การวัดผลและการประเมิน 
 1.การซักถามในชั้นเรียน 
 2.การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3.แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
เคร่ืองมือการศึกษาจุลินทรีย 

 
 เนื่องจากการศึกษาทางดานจุลชีววิทยาสวนมากเปนการศึกษาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตขนาด
เล็กที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา การจะศึกษาใหไดผลดีนั้น ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งก็คือกลอง
จุลทรรศน ทั้งนี้ เพราะชวยใหเห็นลักษณะตางๆ ของจุลินทรียไดชัดเจนข้ึน เชน รูปรางและลักษณะ
ภายใน แตเดิมการ ศึกษาทางดานจุลชีววิทยาเจริญกาวหนาอยางชามาก เพราะขาดวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ในสมัยปจจุบัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วมีการประดิษฐวัสดุ
อุปกรณตางๆมากมายโดยเฉพาะ กลองจุลทรรศนประเภทตาง ๆ ทําใหวิชาจุลชีววิทยากาวหนาไป
อยางรวดเร็วดวยเชนกัน 
 
3.1 กลองจุลทรรศนท่ีใชในการศึกษาทางจุลชีววิทยา ท่ีสําคัญมีดังน้ี 
        3.1.1. Compound microscope 
        3.1.2. Ultraviolet microscope 
        3.1.3 .Dark-field microscope 
        3.1.4 .Fluorescence microscope 
        3.1.5. Phase contrast microscope 
        3.1.6. Electron microscope 
 
 3.1.1 Compound microscope  
 compound microscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดาซึ่งมีความยาวคล่ืน 400-
900 ไมโครเมตร ประกอบดวยเลนสสองชนิดคือ เลนสใกลวัตถุ (objective lens) ทําหนาที่ ขยาย
ภาพของวัตถุที่จะศึกษา สวนเลนสใกลตา (ocular lens) จะขยายภาพที่ไดจากเลนสใกลวัตถุ ใหมี
ขนาดใหญมากข้ึน ดังนั้นกําลังขยายของภาพทั้งหมด จึงเปนผลคูณของกําลังขยายจากเลนสใกล
ตา และเลนสใกลวัตถุ โดยทั่วไปกําลังขยายของเลนสใกลวัตถุจะมีหลายขนาด เชน 4X, 10X, 40X, 
และ 100X สวนกําลังขยายของเลนสใกลตาจะเปน 5X, 10X และ 12.5X เปนดน คุณภาพของ
กลอง จุลทรรศนจะแตกตางกนไปข้ึนอยูกับกําลังขยายของเลนสทั้งสองนี ้
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รูปท่ี 3.1 สวนประกอบของกลองจุลทรรศน compound microscope 
(ที่มา http://www.internetdict.com/ สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 

 
 กําลังขยาย 

 กําลังขยายของกลองจุลทรรศน หมายถึง ความสามารถของเลนสใกลวัตถุที่จะแยกสวน
ทีเปน รายละเอียดของภาพจากตัวอยางที่ศึกษาใหมากที่สุด เพื่อใหเห็นลักษณะตางๆ ไดอยาง
ชัดเจน กําลังขยายของกลองข้ึนอยูกับ numerical aperture (N.A.) กลาวคือถาคา N.A. สูง 
กําลังขยาย ของกลองจะมากดวย 
กําลังขยายของกลอง = ความยาวคล่ืนของแสง  
            2 X N.A. 
กลองจุลทรรศนโดยทั่วไปรับชวงคล่ืนของแสงไดที่ 5,300 อังสตรอม และ N.A. มีคาเทากับ 1.25 
นั้นคือ 
กําลังขยายของกลอง = 5,300 = 2,120 อังสตรอม 
                                   2 X 1.25 
 
คาที่ไดหมายความวากลองจุลทรรศนนี้ มีกําลังขยายไดมากที่สุดเทากับ 2,120 กังสตรอม หรือ 
0.21 ไมครอน หรือกลาวอีกกรณีหนึ่งไดวา กลองจุลทรรศนนี้สามารถแยกสวนรายละเอียดของ 
วัตถุออกจากกันไดอยางนอยที่สุดเทากับ 0.21 ไมครอน 



 
61 

 นอกจากนี้กังพบวาคา N.A. กังข้ึนอยูกับคาดัชนีการหักเหแสงของดตัวกลางระหวาง
วัตถุกับสวนหนาของเลนสใกลวัตถุ และมุมที่เกิดจากแสงผานเขาสูเลนสอีกดวย Condenser 
กลองจุลทรรศนที่ใชในปจจุบันยังเพิ่มเลนสอกชนิดหนึ่ง คือเลนสที่สวนของ substage condenser 
ซึ่งทําหนาที่รวมแสงจากหลอดไฟหรือกระจกเวาที่วับแสงผานมากังวัตถุที่จะศึกษาแลวผานเขาสู
เลนสใกลวัตถุในที่สุดเนื่องจากเลนสนี้เปนเลนสนูน ทําใหแสงที่ผานไปนั้นเปนจุดเล็กที่สวางมาก 
ดัง 
 

 
รูปท่ี 3.2 ไดอะแกรมลักษณะแสงที่ผาน stage condenser 

(ที่มา http://www.olympusmicro.com/สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 
 

 Immersion objective เปนเลนสใกลวัตถุที่มีกําลังขยายสูงสุดของกลองคือขยายได 100 
เทา เม่ือจะใชตองใหเลนสสัมผัสกับน้ํามัน cedar oil บนสไลดอยูเสมอ จึงจะมองเห็นภาพไดอยาง
ชัดเจน  
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ก                                   ข 
 

 
รูปท่ี 3.3 เลนสใกลวัตถุของ compound nicroscope 

ก.ระยะหางระหวางเลนสใกลวัตถุกําลังขยาย 10 X, 40 X และ 100 X กับแผนสไลด 
ข.การผานของแสงเขาสู oil immersion lens 

(ที่มา https://writer.dek-d.com, http://olympus.magnet.fsu.edu/สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 
 

 นอกจากจะใชน้ํามัน occur oil มัวยังอาจใชสารคัวกลางอ่ืนๆ ที่มีดัชนีการหักเหของแสง 
1.52 ซึ่งเทากับแกวที่ใชทําเลนสเชน crown oil,balsumและ sandulwood oil  สารที่นํามาใชนี้ตอง
มีคุณสมบัติสําคัญคือ  ไมแหงอยางรวดเร็วเม่ือสัมผัสหับอากาศเหตุผลสําคัญที่ immersion 
objjciivcตองใชน้ํามันจึงเห็นภาพไดชัดเจนนั้น เนื่องจาก เลนสใกลวัตถุที่กําลังขยายสูง สวนผิว
แกวทีความโคงมากข้ึนจึงมีพื้นที่รับแสงไดนอย ถาไดใชน้ํามัน แสงที่ผานสไลดข้ึนมาเม่ือผาน
อากาศจะหักเหออกไปแสงที่เชาสูเลนสใกลวัตถุมีนอย ภาพจึงพรามัว  แตถาใชน้ํามันซึ่งมีดัชนีหัก
เหแสงเทากับแกวที่ใชทําเลนสแกว ทําใหแสงสไลดไปยังน้ํามันและเขาสูเลนสใกลวัตถุภาพที่
ปรากฏจะชัดเจน 
 

 3.1.2 Ultraviolet microscope 
 Ultraviolet microscope เปนกลองจุลทรรศนใชแสงอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีความยาวคล่ืน
ส้ัน ประมาณ 180-400 ไมโครเมตร) แทนแสงสวาง ธรรมดา ดังนั้นจึงมีกําลังขยายของกลองสูงข้ึน 
เลนสของกลองชนิดนี้ทําจาก quartz ซึ่งไมดูดซับแสงอุลตราไวโอเลตไว ทําใหแสงอุลตราไวโอเลต
เขาสู กลองไดมาก ภาพที่ปรากฏจึงชัดเจน 
กลองจุลทรรศนทีใชรังสีอุลตราไวโอเลตนิมีกําลังขยายสูงกวากลองจุลทรรศน compound-
microscope ประมาณ 200 เทา และมีกําลังขยายที่สามารถแยกวัตถุที่มีขนาดเล็ก0.1 ไมครอน 
ออกจากลันได 
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รูปท่ี 3.4ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศนUltraviolet microscope 
(ที่มาhttp://m.eet.com/ สืบคน 6 มิถุนายน2558) 

 
 3.1.3 Dark-field microscope 
 Dark-field microscopicเปนกลองจุลทรรศนที่ทําใหเกิดภาพเรืองแสงในพื้นสีดําหรือ
เกือบดํา หลักการเกิดภาพคือ ทําใหแสงที่ผานจาก condenser ไปยังตัวอยางที่จะศึกษา แลวเลย
ออกไปไมเขาสูเลนสใกลวัตถดุังนั้นสวนที่วางเปลาของสไลดจะกลายเปนฉากสีดําสวนที่มีตัวอยาง
สําหรับศึกษาจะ หักเหใหแสงผานเขาสูเลนสใกลวัตถุ จึงเกิดภาพเรืองแสงข้ึน  
 เปนกลองจุลทรรศนใชศึกษาจุลินทรียที่ไมสามารถศึกษาไดงาย ๆ ดวยกลองจุลทรรศน 
compound microscope สวนมากใชศึกษาแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กและมีรูปรางเปนเกลียวเพื่อให
เห็นไดชัดเจนชื้นเชนการศึกษาเชื้อซิฟลิส(Treponemapallidum) เปนตน  
 
 
 
 

 3.1.4 Fluorescence microscope 
fluorescencemicroscope เปนกลองจุลทรรศนที่ใชสําหรับดูวัตถุสวางโนที่มืด หลักการที่ 

สําคัญ (รูปที่ 3.5) โดยใหแสงสวางที่จะผานเขาสูเลนสใกลวัตถุนั้น ผานเคร่ืองกรองแสงสีน้ําเงิน
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เสีย กอน เคร่ืองกรองแสงนี้มีคุณสมบัติกรองแสงที่มีความยาวคล่ืนอ่ืนๆ ไวไดหมด ยกเวนแสงอุล
ตราไวโอเลตหรือแสงที่มีความยาวคล่ืนใกลเกียงกับแสงอุลตราไวโอเลตที่สามารถผานได สวนที่
เลนสใกลดาจะมี เคร่ืองกรองแสงสีเหลืองอยูดวย วัตถุที่จะนํามาศึกษานั้นตองยอมดวยสีที่ทําให
เกิดการเรืองแสงไดเม่ือ สัมผัสกับแสงอุลตราไวโอเลต ทําใหภาพที่ปรากฏเปนภาพเรืองแสงในฉาก
สีดํา 

 
 

รูปท่ี 3.5 ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศน fluorescence microscope 
(ที่มา http://www.microscopes.in.th สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 

 
 

สีที่ใชยอมมีหลายชนิด เชน สีเหลืองของ auramine o, acridine yellow, berberine 
fluorescein, primulinc, acriflavinc, rhodaminc และ titanyellow G เปนตน กลองชนิดนี้ใช
ศึกษาเชื้อวัณโรค (Mycobacteriumtuberculosis )ในเสมหะหรือจุลินทียที่อยูในเนื้อเยื่อ รวมทั้ง
ศึกษาปฏิกิริยาของ immunological reaction ตางๆ อีกดวย 
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รูปท่ี 3.6 ภาพเชื้อ Legionella pneumonia จาก fluorescence microscope โดยเชื้อจะ
ถูกเคลือบดวย antibody ที่ฉาบดวยสี fluorescence จึงปรากฏเปนภาพเรืองแสงในที่มืด 

(ที่มา http://www.microbiologybook.org สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 
 

 3.1.5 Phase contrast microscope 
  phase contrast microscope เปนกลองจุลทรรศนที่สามารถศึกษาลักษณะของเซลลที่
ยังมีชีวิตอยูไดลักษณะของกลองชนิดนี้ประกอบดวยเลนสสองชนิดคือเลนสใกลวัตถุและเลนสที่ 
condenser ซึ่งจะชวยควบคุมการเรืองแสงของตัวอยางที่ศึกษาหลักการของกลองนี้คือควบคุมแสง
ใหผานเขาตัวกลองใหมีความสวางที่ตองการการบังคับแสงในกลองใชวิธีเบนแสงใหเปล่ียนทิศทาง
ในขณะที่แสงผานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งที่มีความหนาแนนตางกัน เปนผลใหแตละสวน
ของตัวอยางที่นํามาศึกษา มีความสวางแตกตางกันไป ระบบการควบคุมแสงในแตละ สวนทําให
สามารถแยกรายละเอียดทางโครงสรางที่นํามาศึกษาไดสําหรับลักษณะการทํางานของกลอง
จุลทรรศน phase contrast ดังแสดงในรูปที่ 3.8 
 

 
 

รูปท่ี 3.7ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศน phase contrast microscope 
(ที่มา http://www.biology.sc.chula.ac.th สืบคน 6 มิถุนายน 2558 ) 
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 จะเห็นไดวาการผานของแสงในกลองจุลทรรศนดังกลาวนี้จะเร่ิมจากแสงที่ผาน Annular 
diaphragm ไปยัง condenser และไปสูตัวอยางที่นํามาศึกษา จากนั้นลําแสงจะแบงเปนสองสวน
คือ ลําแสง undiffracted rays จะสงผานไปสูจุดปรับภาพที่เลนสใกลวัตถุ บริเวณนี้ถือวาเปนสวน
สําคัญที่มีการเพิ่มและลดควานเขนของแสงที่ไดรับจากวัตถุ สวนลําแสง diffracted rays จะ
สงผานไปยัง phase shifting element และผานไปจุดปรับภาพที่ image plane 
การที่ภาพซึ่งปรากฏมีความเขมของแสงแตกตางคันนั้น เนื่องจากการ เดินทางของแสงที่ผานสวน 
annular diaphragm และผานตัวอยางที่นํามาศึกษา กลาวคือ ถาแสง ผานที่มืดใน annular 
diaphragm และไปผานสวนที่มืดในตัวอยางที่นํานาศึกษานั้นจะมีการเพิ่ม ความเขมของแสงที่
สวนของ phase shifting element ในเลนสใกลวัตถุ ภาพที่เห็นจะสวาง สวนแสง ผานที่มืดใน 
annular diaphragm. แลวไปผานสวนที่สวางในตัวอยางที่นํามาศึกษานั้น จะมีการลดความเขม
ของแสงที่สวนของ phase shifting element เชนเดียวกัน ภาพที่เห็นจึงมืด 
 

 
 

รูปท่ี 3.8 ลักษณะของโปรโตซัวจากกลองจุลทรรศน phase – contrast microscope 
(ที่มา http://www.vcharkarn.com สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 

 
กลองชนิดนี้ใชศึกษาลักษณะภายในเซลสจุลินทรียและเซลสส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะ มี
โครงสรางหลายอยางที่มีการหักเหแสงตางกัน 
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 3.1.6 Electron microscope 
 electron microscope เปนกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงมาก นั้นนี้เพราะใชลําแสง
ของ อิเล็กตรอน ซึ่งมีความยาวคล่ืนส้ันกวาแสงสวางธรรมดาและแสงอัลตราไวโอเลตมากมาย 
กลองชนิดนี้ ประกอบดวยเลนส 3 ชนิด คือ เลนสที่ condenser เลนสใกลวัตถุและ projector lens 
เลนสที่ condenser ทําหนาที่รวนแสงเขาสูเลนสใกลวัตถุ เลนสใกลวัตถุเปนเลนสที่ทําหนาที่ขยาย
ภาพได ประมาณ 100X ถึง 300X สวน projector lens จะขยายภาพไดอีก 250X ถึง 260X ดังนั้น
กําลังขยายของกลองประมาณ 25,000-100,000 เทา จากานั้นภาพจากตัวอยางที่ศึกษาจะถูกถาย
เปนภาพ ใหปรากฏในฉากที่เรืองแสง ซึ่งภาพนี้สามารถขยายใหใหญไดอีกหลายแสนเทา สําหลับ
การเตรียมตัวอยาง จะใชศึกษานั้นตองเปนวัตถุที่แหงและมีขนาดบาง เพื่อจะไดเห็นรายละเอียด
ลาง ๆ ชัดเจนข้ึน 

 
 

รูปท่ี 3.9 ลักษณะและสวนประกอบของ electron microscopeแหลงกําเนิดอิเล็กตรอน 
(ที่มา http://almonz.blogspot.com สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 

 
Electron microscope จําแนกได 2 ชนิด ไดแก 
 1. Transmission electron microscope (TEM) จะสามารถ ขยายภาพที่ตองการศึกษา
ไดมากถึง 1,000,000 เทา จึงนํามาใชในการ ศึกษาไวรัส ไวรอยดและอนุภาค ขนาดเล็กที่ไม
สามารถวิเคราะหก็ไดดวย compound microscope สําหลับ การทํางานของกลองจุลทรรศนชนิด
นี้ และภาพที่ปรากฏ ดังรูปที่ 3.11ก 
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รูปท่ี 3.10 การทํางานของ electron microscope 
(ที่มา http://science.buu.ac.th//สืบคน13 มิถุนายน 2558) 

 

 2. Scanning clectron microscope (SEM) เปนกลองจุลทรรศนที่สามารถดูภาพวัตถุ
ไดถึง สามมิติและไดภาพขยายของวัตถุที่ตองการศึกษามีเสนผาศูนยกลางมากถึง 75,000-
100,000 เทาสําหรับการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดนี้และภาพที่ปรากฏ ดังรูปที่ 3.11 ข. 
 
 
 
 

 
 
 
   ก                                     ข 
 

รูปท่ี 3.11 ภาพจุลินทรียจาก electron microscope 
                ก. แบคทีเรียรูปทอนจาก transmission electron microscope 

    ข.ยีสตจาก scanning electron microscope 
(ที่มา http://www.crec.ifas.ufl.edu สืบคน 6 มิถุนายน 2558) 



 
69 

 มีความสําคัญไนวิชาดานจุลชีววิทยาเปนอยางมาก เพราะชวยให สามารถศึกษา
รายละเอียดจากโครงสรางของจุลินทรียไดเปนอยางดี นับตั้งแตมีการนํากลองชนิดนี้มาใช ทําให
การศึกษาดานจุลชีววิทยาเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 
 
3.2 ลักษณะและโครงสรางละเอียดของแบคทีเรีย 
 ลักษณะที่สําคัญของแบคทีเรียที่ควรคํานึงถึง คือ ขนาด รูปราง โครงสรางการเรียงตัว 
ของเซลล (arrangement) ลักษณะเหลานี้รวมเรียกวาสัณฐานวิทยาของเซลล เราสามารถวัดขนาด
ของแบคทีเรียได และแบคทีเรียยังมีรูปรางแตกตางกันอีกดวย บางชนิดมีการรวมกลุม ของเซลล
เปนคู กลุม เปนสาย ซึ่งชวยในการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียไดดวย บางชนิดมีรยางค ซึ่งจะเห็น
ไดดวยการยอมสี หรือถายภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
 นอกจากนี้แบคทีเรียยังมีลักษณะโครงสรางภายในเซลลที่แตกตางกันดวย ตองอาศัย วิธี
เฉือนหรือตัดเซลลใหบางมากๆ และตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การศึกษาใน ลักษณะ
นี้อาจเรียกวาเซลลวิทยาของจุลินทรีย (microbial cytology) หรือกายวิภาคของแบคทีเรีย 
(bacterial anatomy)  
 3.2.1 รูปรางและการเรียงตัวของเซลลแบคทีเรีย 
 รูปรางของแบคทีเรียโดยทั่วไปมี 3 แบบดวยกัน คือ ทรงกลม (sphere) เรียกวา ค็อกคัส 
(coccus) หรือ ค็อกไค (cocci) ทรงกระบอกหรือรูปทอน (rod) เรียกวา บาซิลลัส bacillusหรือ บา
ซิลไลbacilliและรูปเกลียว (spiral) ที่เรียกวา สไปริลลัม (spirillum) หรือ สไปริลไลspirilliเซลล
เหลานี้มีการเรียงตัวที่แตกตางกัน คือ ถาค็อกคัส 2 เซลลมาเรียงติดกัน เรียกวา ดิโพลค็อกไค         
( diplococcic ) หลายเชลลเรียงกันเปนสายยาวเรียกวา สเตรปโตค็อกไค streptococci ส่ีเซลล
เรียงกันเรียกวา เทแทรด (tetrad) แปดเชลลเรียงเปนลูกบาศกเรียกวา ซาสินา (sarcina) หลาย
เซลลเรียงเปนกลุมคลายพวงองุนเรียกสแตฟฟโลค็อกไค staphylococci เปนตน  
 แบคทีเรียที่มีรูปรางเชลลทรงกระบอกไมคอยมีแบบแผนการเรียงตัวของเชลลทีเดนชัด
เทาของเซลลของกลม แตอาจมีการเรียงตัวของเซลลเนื่องมาจากระยะของการเจริญเติบโต หรือ
ข้ึนกับสภาพของการเพาะเล้ียงในอาหารนั้น ๆโดยทั่วไปเซลลบาซิลลัสมักอยูเดี่ยวๆ ยกเวนเซลล
บางชนิดทีทําใหเกิดโรคคอตีบ เชื้อ Corynebacterium diphtheria มักมีเซลลเรียงติดกันเปนชั้น
หรือเปนแถว (palisade arrangement) ในขณะที่เชลลที่ทําใหเกิดโรควัณโรค มักจะเรียงกัน 3 
เชลลเปนกิ่งกาน เปนตน 



 
70 

 เซลลสไปริลลัมมักอยูเปนเชลลเดี่ยวๆ แตละชนิดมีความแตกตางกันทั้งทางดานความ
ยาว จํานวนเกลียว ความแข็งแรงของผนังเซลล บางชนิดเชลลชั้นและโคงเล็กนอย เซน เชื้อสกุล 
Vibrio บางชนิดเซลลยาวและบิดเปนเกลียวหลายเกลียว เชน Treponemaซึ่งจัดเปนสไปโรขีต
spirocheteเห็นไดโดยการยอมลีแบบธรรมดา 

การที่แบคทีเรียมีรูปรางแตกตางกันเปนการปรับตัวใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน เซน 
เชลลค็อกคัส มีทรงกลมทําใหรูปรางเซลลคงทนอยูในสภาพแวดลอมที่แหงแลงไดดี แตพวกมี รูป
ทอนจะมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรมากกวาพวกค็อกคัส จึงชวยในการแลกเปล่ียนสารอาหารกับ
สภาพแวดลอมไดดีกวาสวนพวกบิดเปนเกลียวเม่ือมีการเคล่ือนที่จะเคล่ือนในลักษณะตะปูควง 
หรือสวาน จึงไมคอยมีแรงเสียดทานจากส่ิงแวดลอมในขณะเคล่ือนที ่

นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียอีกหลายชนิดที่มีรูปรางแตกตางไปจากที่กลาวมาแลวเชน 
Saprospira มีความยาวมากถึง 500 ไมโครเมตร และรูปรางเปล่ียนแปลงไดจากแทงตรงจนถึง รูป
โคง เซลลของ Caulobactersp, แตละเซลลเปนรูปแทงตรงหรือปลายแหลมเรียวทั้งสองขาง และมี
กาน (stalk) ยื่นออกมาจากปลายหนึ่ง Streptomyces มีไมซีเสียม (mycelium) ซึ่งเปนเสนใยที่
แตกกิ่งกานมาก และสืบพันธุโดยสรางสปอรในอากาศ บางคร้ังเจริญโดยแตกหักของไมซีเลียม 
 

3.2.2 ขนาดและการวัดขนาดแบคทีเรีย 
แบคทีเรียมีขนาดแตกตางกันมาก โดยทั่วไปมีขนาดกวางประมาณ 0.5-1 ไมโครเมตร ยาว

ป ร ะ ม า ณ  2 -5  ไ ม โ ค ร เ ม ต ร  ตั ว อ ย า ง เ ช น  Streptococcus แ ล ะ  Staphylococcus มี
เสนผาศูนยกลาง 0.75-1.25 ไมโครเมตรทรงรูปฟอน เชน เชื้อไทฟอยดและเชื้อทองรวง กวาง
ประมาณ 0.5-1 ไมโครเมตร ยาว 2-3 ไมโครเมตร เชื้อ mycoplasma มีขนาดเล็กมาก มีรูปรางไม
แนนอน เปล่ียนแปลงรูปรางได หลายแบบ มีขนาด 0.1-0.3 ไมโครเมตร 

เนื่องจากแบคทีเรียมีขนาดเล็กมาก การวัดขนาดจึงตองอาลัยเคร่ืองมือออคคิวลาร
ไมโครมิเตอร (ocularmicrometer) ซึ่งมีลักษณะเปนแผนกระจกกลม ใชใสในกระบอกออคคิวลาร
เลนล (ocularlens) ไมโครมิเตอรนี้มีขีดแบงเปนชองๆ ชองละเทากัน ชองเหลานี้จะทราบ คาได 
ตองนํามาเทียบกับขีดแบงบนสเตจไมโครมิเตอร (stagemicrometer) ซึ่งมีความยาวทั้ง สเกล คือ 
1 มิลลิเมตร แบงออกเปน 100 ชอง ดังนั้นแตละชองจะมีระยะหาง 0.01 มิลลิเมตร หรือ 10 
ไมโครเมตร วิธีเทียบทําไดโดยใหสเกลของไมโครมิเตอรทั้งสองมาขนานกันและเล่ือน มาซอนกัน
พอดี ใหจุดเร่ิมตนของสเกลทั้งสองตรงกัน หลังจากนั้น นับจํานวนชองที่ออคคิวลารโมโครมิเตอร 
ตรงหรือทับพอดีกับสเตจไมโครมิเตอร และนับจํานวนชองดวย นํามาเปรียบ เทียบกัน ตัวอยางเชน 
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ออคคิวลารไมโครมิเตอร a ชอง ตรงและทับพอดีกับสเตจไมโครมิเตอร b ชอง  
ออคคิวลารไมโครมิเตอร 1 ชอง ตรงและทับพอดีกับสเตจไมโครมิเตอร b/a ชอง = b/a X 

0.01 มิลลิเมตร. 
หลังจากนั้นจึงถอดสเตจไมโครมิเตอรออก นําสไลดของตัวอยางมาวัดแทน สําหรับคาที่

คํานวณ ไดนั้น ใชไดเฉพาะกําลังขยายหนึ่งเทานั้น ถาเพิ่มกําลังขยายของทั้งออคคิวลารและเลนส
วัตถุ จะตองเทียบคาใหม และใชไดสําหรับกลองนั้นๆ ดวย แตจะนําตัวเลขที่คํานวณไดไปใชกับ
กลองอ่ืนไมได เพราะกลองแตละกลองมีความคลาดเคล่ือนของกําลังขยายของเลนสเล็กนอย 
 

3.2.3 โครงสรางของแบคทีเรีย 
เนื่องจากแบคทีเรียเปนพวกโพรคาริโอตที่ตางจากยูคาริโอต ดังนั้นจึงไมมีโครงสรางหลาย

ชนิด เชน เยื่อหุมนิวเคลียส โกลจิบอดี ไมโทคอนเดรีย เปนตน โครงสรางของแบคทีเรียมีอยูทั้ง
ภายนอกและภายในผนังเชลล โครงสรางบางอยางจะพบไดในแบคทีเรียบางชนิดเทานั้น แต
โครงสรางที่พบไดทั่วไป ไดแกผนังเซลลและไซโทพลาซึม 

 
แฟลกเจลลา (Flagella) เปนรยางค ลักษณะคลายขน ยื่นออกมานอกผนังเชลล โดยมี

จุดตังตนจากเบซัลบอดี (basal body) ที่อยูใตเยื่อหุมเซลลในไชโทพลาซึม โครงสรางของ 
แฟลกเจลลา แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ยึดกับฐาน(basal structure) สวนที่เปน ตะขอ (hook) 
และสวนทีเ่ปนเสนยาวออกจากผนังเซลล (filament) 

สวนของตะขอและเบซัลบอดี ประกอบดวยโปรตีนที่ตางไปจากของแฟลกเจลลาเองสวน
เบซัลบอดีเปนแทงทรงกระบอกเล็กๆ ตรงกลางลอมรอบดวยวงแหวนสามชุด แตมี 4 วง ใน
แบคทีเรียแกรมลบวงแหวนสองชุดซึ่งอยูดานนอกจะเที่ยวของกับชั้นลิโพพอลิแช็กคาไรด และเพ
ปติโดไกลแคนของผนังเซลล สวนวงแหวนคูในจะอยูติดกับเยื่อหุมเชลลหรืออยูเหนือเยื่อ หุมเซลล
เล็กนอย สวนในแบคทีเรียแกรมบวกซึ่งไมมีชั้นลิโพพอลิแซ็กคาไรด จะมีแตวงแหวนคู ในเทานั้น 

เนื่องจากแฟลกเจลลามีขนาดเล็กมาก เพราะมีเล็นผาศูนยกลาง 0.01-0.02 ไมโครเมตรไม
สามารถมองเห็น ตองใชวิธียอมพิเศษ โดยใชเบสิคฟุคซิน (basicfuchsin) และกรดแทนนิก           
(tannic acid) เปนมอรแดนด (mordant) ที่จะชวยใหติดสีที่แฟลกเจลลา ทําใหหนาข้ึน และมอง
ดวยกลองจุลทรรศนได 

การวิเคราะหทางเคมี พบวาแฟลกเจลลาประกอบดวยโปรตีนแฟลกเจลลิน (flagellin) ซึ่ง
มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 20,000-40,000 ดาลตัน 

จากการศึกษาโครงสรางแฟลกเจลลาของเชื้อ Salmonella typhimurium ดวยกลอง



 
72 

จุลทรรศนอิเล็กตรอนขยายประมาณ 1 ลานเทา พบวาประกอบดวยเล็นใยโปรตีน 3 สายเรียงกัน
ตามแนวขนาน และพันเปนเกลียว 

ไมพบแฟลกเจลลาในแบคทีเรียทุกชนิด แตจะมีเฉพาะพวกเคล่ือนที่ได พวกค็อกคัสแทบ
ไมพบ   แฟลกเจลลาเลย 

กลไกการเคล่ือนที่ของแบคทีเรีย ยังไมทราบแนซัด แตมีสมมติฐานอธิบายวาเกิดจาก
โปรตีนซึ่งมีโมเลกุลใหญ หดตัวและคลายตัวสลับกัน ทําใหเกิดการเคล่ือนที่เปนลูกคล่ืน ซึ่งจะดึง
หรือผลักแบคทีเรียเขาออกไดการเรียงตัวของแฟลกเจลลา แบงเปน 2 แบบใหญๆ คือ 

1. โพลารแฟลกเจลลา (polarflagella) มีแฟลกเจลลายื่นออกมาจากปลายหรือข้ัวของ
เ ซ ลล ถ ายื่ น ออก มาข าง ใ ดข างห นึ่ ง และ มี  1 เ ส น  เ รีย ก ว า  โม โน ท รีคั สแฟลก เ จ ลล า 
(monotrichousflagella) ถาออกมาทั้ง 2 ขางของเซลลเรียก แอมทิเทรีศัสแฟลกเจลลา 
(amphitrichousflagella) บางคร้ังอาจเปนกลุมของแฟลกเจลลาที่ปลายขางหนึ่งของเซลล เรียกวา 
โลโฟทรีคัส แฟลกเจลลา (lophotrichousflagella) เชน Spirillumserpens 

2. เพอริทริคัสแฟลกเจลลา (peritrichous flagella) มีแฟลกเจลลายื่นออกมารอบๆเซลล
ไดแกEscherichia coli, Salmonella typhi, Proteus mirabilis, Erwiniacarotovora, Proteus 
morganii 

หนาที่ของแฟลกเจลลา คือ ชวยในการเคล่ือนที่ ซึ่งจะเคล่ือนในอัตราเร็วที่แตกตาง กัน 
เชน Spirillumserpens เคล่ือนทีดวยความเร็วสูงมากคือ แฟลกเจลลาจะหมุนถึง 2,400 รอบ /นาที 
ในขณะทีตัวเชลลหมุนได 800 รอบ/นาที ทําใหประมาณความเร็วของเชลลวามีการ เคล่ือนที่ไดราว 
50 ไมโครเมตร/วินาที Vibrio comma เคล่ือนที่ได 200 ไมโครเมตร/วินาที 

การเคล่ือนทีของแฟลกเจลลาตองอาศยัพลังงาน ATP ที่ไดมาจากการสังเคราะหแสง หรือ
การหายใจ 

การที่จุลินทรียมีการเคล่ือนทีได เปนการปรับตัวของจุลินทรียใหอยูรอด เปนการเพิ่ม 
โอกาสใหมันหาอาหารและหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมหรือหลีกเล่ียงสารหรือสภาพที่ไม 
เหมาะสมได 
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รูปท่ี 3.12 ภาพวาดการเรียงตัวของแฟลกเจลลา 

ก. โมโนทริคัส แฟลกเจลลามีแฟลกเจลลาเสนเดียวที่ข้ัว 
ข. โลโฟทริคัล แฟลกเจลลา กลุมแฟลกเจลลาออกจากข้ัวเชลลขางเดียว 
ค. แอมฟทริคัส แฟลกเจลลา มีแฟลกเจลลาออกจากข้ัวเชลลทั้งสองขาง 
ง. เพอริทริคัสแฟลกเจลลา มีแฟลกเจลลายื่นออกรอบ ๆ เซลล 

(ที่มา http://fig.cox.miami.edu/ สืบคน 6 มิถุนายน 2559) 
 

ฟมเบรียหรือพิไล (Fimbriae หรือ pill) 
ฟมเบรียและพิไล มีลักษณะคลายกันมาก ฟมเบรียมีลักษณะเปนขนคลายแฟลกเจลลา

แตมีขนาดเล็กกวากัน จํานวนมากกวา และไมมีลักษณะเปนคล่ืนแบบแฟลกเจลลา ไมมีหนาที่ใน
การเคล่ือนที่เนื่องจากพบทั้งในแบคทีเรียที่เคล่ือนที่ไดและไมไดมีขนาดเล็กมากตองดูดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน หนาที่ของฟมเบรียยังไมทราบแนชัด แตมีหลักฐานวา ชวยใหแบคทีเรียไป
เกาะติดกับพื้นผิววัสดุ หรือผิวเนื้อเยื่อที่แบคทีเรียจะเขาสูรางกาย เชน เนื้อเยื่อบุผิวที่ทางเดิน
หายใจ ลําไส 

พิไล มีโครงสรางคลายทีมเบรีย แตขนาดยาวกวา และจํานวนนอยกวา ประกอบดวย 
โปรตีนพิลิน (pilin) มีน้ําหนักโมเลกุล 17,000 ดาลตัน มีหนาที่เปนตัวรับจําเพาะ (specific 
receptor) ของไวรัสบางชนิด และมีสวนรวมในกระบวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของแบคทีเรีย 
โดยอาศัยเอฟพิไล F pili หรือ เชกชพิไล (sex pili) ทําหนาที่เปนทางผานของสารพันธุกรรม (DNA) 
จากแบคทีเรียตัวให  (donor)ไปยังแบคทีเรียตัวรับ (recepient) นอกจากนี้ยังมีสมบัติเปน 
แอนติเจน (somatic antigen) ดวย  
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แคปซูล (capsule) 
แคปซูลมีลักษณะเปนสารเหนียวคลายเจลเคลือบหรือปกคลุมเซลล มักทําใหโคโลนีเปน

เมือกเยิ้ม (mucoid) หรือเม่ือใชเข็มเข่ียแตะข้ึนมาจะยืดเปนเสนสาย แคปซูลไมมีในแบคทีเรียทุก
ชนิด ขนาดของแคปซูลจะใหญหรือเล็กข้ึนกับอาหารและสภาพแวดลอมของการ เล้ียงในอาหารนัน้ 
ๆ ในการศึกษาแคปซูลและสามารถตรวจดูไดดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาโดย วิธียอมแบบเนกา
ทีฟ(negative) ทําใหฉากหลังของสไลดและตัวเซลลติดสี สวนแคปซูลจะใส ไมติดสิ 

องคประกอบทางเคมีของแคปซูล แตกตางไปตามชนิดของแบคทีเรียอาจเปนสารประกอบ
พอลิแซ็กคาไรดคอมเพล็กซ (polysaccharide complex) ลวนๆ หรือมีองคประกอบรวม กับ
สารประกอบอ่ืนสารประกอบพอลิแซ็กคาไรค มีหลายชนิด เชน เดกซแทรน (dextran) เดกซทริน
(dextrin) ลีแวน (levan) เซลลูโลส 

Bacillus anthracis สรางแคปซูลเปนสารประกอบพอลิเพปไทค ประกอบดวยกรดตีกลูตา
มิก D-glutamic acid 

แคปซูลของนิวโมค็อกไคและสเตรปโตค็อกไคเปนพอลิแซ็กคาไรค ซึ่งเชื้อแตละสายพันธุ
มีองคประกอบของพอลิแซ็กคาไรคไมเหมือนกัน 

ความสําคัญของแคปซูล 
1.ทําใหแบคทีเรียทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดเชนความแหงแลงสารเคมี

อุณหภูมิ และทําใหทนตอกระบวนการฟาโกไซโทซิสได 
2.มีความสามารถทําใหเกิดโรครุนแรง โดยพบวาถาแบคทีเรียสูญเสียความสามารถในการ

สรางแคปซูล จะทําใหความสามารถในการทําใหเกิดโรคลดลงหรือหมดไป 
3.เปนที่สะสมอาหารหรือของเสียของเซลล 
4.มีสมบัติเปนแอนติเจนชนิด K-antigen 
5.ทําใหสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมนมและอาหารทําใหอาหารนมและน้ําหวาน 

เกิดเปนยางเหนียว 
มีสารที่คลายแคปซูลอีกชนิดหนึ่ง คือ เมือก (slime) ซึ่งมีองคประกอบและโครงสรางที่

ซับซอนนอยกวาแตละลายในอาหารไดดีกวาองคประกอบเปนพวกพอลิแซ็กคาไรคและพอลีเพป
ไทดชั้นของแคปซูลและเมือกอาจไมจําเปนตอเชลลมากนักพบวาอาจสลัดออกจากเซลลไดเชลลจะ
สรางใหมอีก ปริมาณของแคปซูลข้ึนอยูกับลักษณะทางพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมซึ่งจะสรางได
มากถาเล้ียงในอาหารที่มีน้ําตาล 
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ตัวอยางเชื้อสรางเดกซแทรน (พอลิเมอรฃองกลูโคส) เชน Leuconostocmesenteroides, 
tctococcusbovis, Acetobacter sp. บางชนิด สวนเชื้อที่สรางสีแวน (พอลิเมอรฃองฟรักโทส) เชน 
Streptococcus salivarius 

ประโยชนของเดกซแทรนคือนํามาผลิตเปนพลาสมา เพื่อรักษาผูปวยที่หมดสติเนื่องเสีย
เลือดมาก 

ไมโครแคปซูล (microcapsule) 
เปนชันบางๆ หอหุมผนังเซลลไว ขนาดบางมากเกินกวาจะดูดวยกลองจุลทรรศน

ประกอบดวยสารโปรตีน พอลิแซ็กคาไรด และลิพิด ไม โค รแ คป ซู ล มี สม บัติ เ ป น โซ มา ติก จ น 
(somaticantigen) หรือเอน'โดทอกซิน (endotoxin) 

ผนังเซลล (cellwall) ผนังเซลลมีความหนา 10-25 นาโนเมตร มีอยู 10-40% ของน้ําหนัก
แหง เปนโครงสรางที่ทําใหเชลลแบคทีเรียคงรูปรางอยูได ซึ่งทดลองไดโดยนําเซลลใสใน
สารละลายไฮเพอรทอนิก (hypertonicsolution) เชน สารละลายน้ําตาลชูโครสที่มีความเขมขนสูง 
พบวาเยื่อหุมเซลล และองคประกอบของไซโทพลาซึมจะหดตัวลงแยกจากชั้นผนังเซลลที่เรียกวา
เกิดพลาสโมไลซิส (plasmolysis) แตพบวาโครงสรางของเชลลชั้นนอกยังคงเดิม 

หนาที่ของผนังเซลลแบคทีเรีย 
1. ปองกันเชลลแตก อันเนื่องจากความแตกตางของความดันออสโมชิสระหวางภาย นอก

และภายในเชลล 
2. เปนที่ใหแฟลกเจลลายึดเกาะ 
3. ทําใหคงรูปรางของแบคทีเรียแตละชนิด 
4. เปนตําแหนงที่แบคทีริ'โอเฟจ (bacteriophage) สวนใหญมาเกาะอยู 
5. มีสมบัติเปนโซมาติกแอนติเจน (somaticantigen) 
6. ทําใหเกิดการแบงเซลลและเจริญเติบโตตอไปได ถาไมมีผนังเซลลจะไมแบงเซลล 
วิธีการแยกผนังเชลลออกมาศึกษา ทําไดหลายวิธ ี
1. การใชวิธีกล (mechanicaldisintegration) โดยการเขยาดวยลูกแกว การบดดวย โกรง 

การใชคล่ืนเสียงความถี่สูง หรือใชความตันสูง ๆ จะทําใหเซลลแตกสามารถแยกเฉพาะ สวนของ
ผนังเซลลออกมาศึกษาได 

2. การใชเอนไซมยอยสลายสวนของโพรโทพลาซึม แลวจึงแยกเฉพาะผนังเชลลออก มา
ศึกษาองคประกอบทางเคมีของผนังเซลล จากการศึกษาดวยวิธีตาง ๆ ทําใหทราบองคประกอบ
ทางเคมีของผนังเซลลโดยพบวา 
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1.ผนั ง เ ช ลลป ระ ก อบ ด วย นํ าตา ล  2  ช นิด  คื อ  เ อ็น -อะชิติ ลก ลู โคซ ามีน  ( N -
acetylglucosamine, NAG) และกรดเอ็น-อะชิติลมิวรามีก (N-acetylmuramicacid, NAM) ซึ่งนํา
ตาลชนิดหลังจะพบแตในแบคทีเรียไซแอโนแบคทีรียและริกเกตเชียเทานั้น เอ็น-อะชิติล กลูโคซา
มีนและกรด เอ็น-อะชิติลมิวรามิก มีการเชื่อมตอกันเพื่อ เปนชั้นมิวโค เพปไทค (mucopeptide) 
หรือเพปติโดไกลแคน (peptidoglycan) 

2 ผนังเซลลยังประกอบดวยกรดอะมิโนหลายชนิด เชน อะลานีน (alanine) ไกลซีน 
(glycine) กรดกลูตวมิก (glutamicacid) และไลซีน (lysine) ซึ่งปริมาณและชนิดของ กรดอะมิโนที่
เปนองคประกอบของผนังเชลลนี้ยังแตกตางไปตามชนิดของแบคทีเรียดวย 

3. แบคทีเรียยังมีกรดไดอะมิโนพิมิลิก (diaminopimelicacid, DAP) ซึ่งจะพบในแบคทีเรีย
ที่ผนังเชลลขาดกรดอะมีโนไลซีน โดยจะพบแทนที่ไลซีนในแบคทีเรียบางชนิด 

ในการศึกษาผนังเซลลนี้ ทําไดโดยการลอกผนังเซลลออกเปนชั้นๆ จนถึงชั้นในที่สุดซึ่งเปน
ชั้นที่ทําใหแบคทีเรียคงรูปรางได จึงเรียกชั้นที่ยังคงรูปรางไดนี้วาชั้นริจิด(Rigid layer) หรือชั้นอาร 
(R-layer) หรือชั้นมิวโคเพปไทด หรือเพปติโดไกลแคน หรือชั้นมิวรีน (murein) หรือไกลโคเพปไทด
(glycopeptide) หรือ กลูโคซามิโนเพปไทด (glucosaminopeptide) โครงสรางของเพปติโดไกล
แคนในแบคทีเรียแกรมบวกประกอบดวยเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนเรียง สลับกับกรดเอ็น-อะซิติลมิว
รามิก ซึ่งมีกรดอะมิโนยื่นออกมา 4 ตัว และไปเชื่อมกับกรดอะมิโนของกรดเอ็นอะชิติลมิวรามิกอีก
โมเลกุลหนึ่งดวยพันธะเพปไทด จํานวนและชนิดของกรดอะมิโนไนพันธะเพปไทดจะแตกตางกันใน
แบคทีเรียแต ละชนิด 

โดยพบวาชั้นนี้จะประกอบดวยเอ็น-อะซิติลกลูโคซามีน และกรดเอ็น-อะซิติลมิวรามิก 
เกาะเรียงกันเปนสายยาวโดยสลับกันไป และกรดเอ็น-อะซิติลมิวรามิก จะมีกรด อะมิโนที่ยื่น
ออกมากรดอะมิโนที่ยื่นออกมานี้จะไปเชื่อมกับกรดอะมิโนของกรดเอ็น-อะซิติลมิวรามิกอีกโมเลกุล
หนึ่ง โดยอาลัยเพปไทดเปนตัวเชื่อม จึงเรียกวา เพปไทดบริดจ (peptidebridge)  

พันธะเพปไทดของเพปติโดไกลแคนในเชื้อ Staphylococcus aureus เปนไกลซีน 5 ตัว 
สวนกรดอะมิโนที่ยื่นออกจากกรดเอ็น-อะซิติลมิวรามิก (NAM) คือ แอล-อะลานน ดีกรดกลูตามิ
กแอล-ไลซีน และด-ีอะลานีน 

องคประกอบทั้งชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนในเพปไทดบริดจ จะแตกตางไปตาม 
ชนิดของแบคทีเรีย เชน S. aureus ซึ่งเปนแกรมบวกกรดเอ็น-อะซิติลมิวรามิก จะมีกรดอะมโน 4 
ตัวที่ยื่นออกมา คือ แอล-อะลานิน ด-ีกรดกลูตามิกแอล-ไลซีน ดี-อะลานีน สวนกรดอะมิโน 
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ของเพปไทดบริดจหรืออินเทอรบริดจ (interbridge) เปนไกลซีน 5 ตัว เชื่อมสายของเพปติ
โดไกลแคน ทําใหโครงสรางผนังเซลลมีความหนาแนนแข็งแรงข้ึน 

นอกจากนี้ในชั้นอ่ืนนอกจากชั้นมิวรีน ยังพบวาประกอบดวยสารประกอบพวกลิโพโปรตีน 
ลิโพพอลิแช็กคาไรด และกรดไทโคอิก (teichoicacid) ซึ่งพบเฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกเทานั้น 

องคประกอบทางเคมีของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบ มีความซับซอนมากกวาของ
แบคทีเรียแกรมบวก กลาวคือ ผนังเซลลของแกรมลบประกอบดวยเพปติโดไกลแคนเพียงประมาณ
รอยละ 5-20 เทานั้น นอกจากนั้นประกอบดวยลิโพโปรตีน ลิโพพอลิแซ็กคารไรด และยังมีกรด
ไดอะมีโนพิมิลิกแทนที่กรดอะมิโนไลซีน แตมีจํานวนเพปไทดบริดจนอยของแบคทีเรียแกรมบวกใน
แบคทีเรียแกรมบวก ผนังเซลลมีองคประกอบเปนเพปติโดไกลแคนถึง รอยละ 90 และยังพบกรดไท
โคอิกดวย อีกทั้งมีกรดอะมิโนนอยชนิดกวาของแกรมลบ ในดานความหนาแนนของผนังเซลล
แบคทีเรียแกรมบวกหนากวา คือหนาประมาณ 25-30 มิลลิไมโครเมตร แตของแกรมลบหนา
ประมาณ 15-20 มิลลิไมโครเมตร 

 นอกจากนี้ปริมาณไขมันที่มีมากกวาในแกรมลบยังมีสมบัติเปนโอแอนติเจน   (oantigen) 
และเอนโดทอกซิน (endotoxin) และยังเปนชั้นไมใหถูกยอยดวยเอนไซมบางชนิด องคประกอบ
ของลิโพพอลิแซ็กคาไรค ยังชวยปองการถูกฟาโกไซโทซิสดวย 

ความแตกตางทีสําคัญของแบคทีเรียแกรมลบ คือ มีเมมเบรนชั้นนอก (outermembrane)  
ลอมรอบเพปติโดไกลแคนไว เมมเบรนนี้มีไขมันมากถึง 11-22% ของน้ําหนักแหงของผนังเซลลเมม
เบรนชั้นนอกทําหนาที่เปนเคร่ืองชั้นเอนไซมที่จําเปนตอการเจริญของผนังเซลลไมใหออกจาก
ชองวาง เพอริพลาสมิก (periplasmicspace) และยังชั้นสารเคมีและเอนไซมจากภายนอกไมให
เขาไปทําลายเซลล ดังนั้นผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวก จึงถึกทําลายดวยเอนไซมไลโซไซม 
(lysozyme) ไดงายกวาของแบคทีเรียแกรมลบ 

เมมเบรนชั้นนอกของแบคทีเรียแกรมลบยึดกับเพปติโดไกลแคนที่อยูขางใตดวยโปรตีน 
(Braun’slipoprotein) 
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ก     ข 
 

    รูปท่ี 3.13 เปรียบเทียบผนังเซลลแบคทีเรีย ระหวางแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 
 

ก. แบคทีเรียแกรมบวกมีชั้นเพปติโดไกลแคนหนากวาแบคทีเรียแกรมลบ แตไมมีความ
ซับซอนมาก 

ข. แบคทีเรียแกรมลบมีชันเพปติโดไกลแคนบางกวา และมีชั้นเมมเบรนชั้นนอก  
(ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/ สืบคน  6 มิถุนายน 2558) 

 
ไ ด อ ะ แ ก ร ม ผ นั ง เ ซ ล ล แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ  เ ช น  E s c h e r i c h i a c o l i  ห รื อ 

Salmonellatyphimuriumเมมเบรนชั้นนอกมีลักษณะเปน 2 ชั้น องคประกอบสวนใหญเปนฟอสโฟ
ลิพิด โปรตีน และ     ลิโพพอลิแซกคาไรค (lipopolysaccharide, LPS) LPS มีสมบัติเปนสารพิษ
ชนิดเอนโดทอกซิน ซึ่งจะพบอยูชั้นนอกสุดของเมมเบรนนี้ LPS ยังประกอบดวยสวนประกอบอีก 3 
ชนิด คือ 

ก. ลิพิดเอ ฝงตัวอยูในเมมเบรนชั้นนอกนี้ 
ข. คอรพอลิแซกคาไรด (corepolysaccharide) พบอยูที่ผิวเมมเบรน  
ค โอแอนติเจนพอลิแซกคาไรด (Oantigenpolysaccharide) 
 
 ซึ่งจะยื่นออกมาจากผิวเมมเบรน ปฏิกิริยาทางเชอโรโลยี (serology) ของแบคทีเรียแกรม

ลบก็เนื่องจากโอแอนติเจนนี้และยังทําหนาที่เปนตัวรับ (receptor) ใหแบคทีริโอเฟจมาเกาะอีกดวย 
ถึงแมวาเมมเบรนชั้นนอกจะไมยอมใหสารโมเลกุลใหญ เชน โปรตีนผานเขาออก แตก็ยอม

ใหสารโมเลกุลเล็กกวา เชน นิวคลีโอใชด โอลิโกแซกคาไรด โมโนแซกคาไรดเพปไทด และ          
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กรดอะมิโนผานได ซึ่งเกิดเนื่องจากการเปดชองของโปรตีนพิเศษที่เรียกวา พอริน (porin) ทําให   
เมมเบรนขยายออก พอรีนมีความจําเพาะกับโมเลกุลชนิดตางๆ และพอรินบางชนิด สามารถให
สารโมเลกุลใหญ เชนวิตามินบี 12 ผานได พอรินหลายชนิดยังทําหนาที่เปนตัวรับ การเกาะติดของ
แบคทีริโอเฟจ และแบคทีริโอชิน (bacteriocin) 

มีปญหาวาสารที่ไมละลายน้ํา เชน LPS ผานจากบริเวณที่สรางข้ึนในไซโทพลาซึมและเยื้อ
หุมเซลลผานซองวางเพอริพลาสมิกเขาไปอยูในเมมเบรนชั้นนอกไดอยางไร การคนพบ แอดฮีชัน 
จํานวนมากมายหรือจุดที่มีการสัมผัสระหวางเมมเบรนทั้งสอง (คือ เยื่อหุมเซลลเมมเบรนชั้นนอก) 
เปนคําตอบที่ทําให LPS และพอรินที่สังเคราะหข้ึนใหมผานออกสูเมมเบรนชั้นนอกได 

L-form หมายถึง ลักษณะของแบคทีเรียบางชนิดที่ไมมีผนังเชลลแตเจริญอยูได และเพิ่ม
จํานวนข้ึนได แบคทีเรียชนิดนี้จะลอดผานเคร่ืองกรองแบคทีเรียได 

L-form นี้สามารถเปล่ียนกลับไปเปนเชลลปกติที่มีผนังเซลลได ถาเล้ียงในสภาพแวดลอม
หรืออาหารที่เหมาะสม 

 เอนโดทอกชินเปนสวนหนึ่งของเมมเบรน ชั้นนอกของแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งเปนสารลิโพ
พอลิแซกคาไรดที่ประกอบดวยลิพิดเอ คอรพอลิแชกคาไรด และโอพอลิแซกคาไรด 

สวนคําวา โพรโทพลาสต (protoplast) และสเฟยโรพลาสต (spheroplast) เปน สภาพ
ของแบคทีเรียที่ปราศจากผนังเซลล จากการเล้ียงในอาหารที่ใสสารปฏิชีวนะเพนิซิลลิน หรือใส
เอนไซม ไลโซไซม หรือสารอ่ืนๆ ซึ่งจะไปขัดขวางการสรางชั้นเพปติโดไกลแคนมีผลทําใหเชลล
แบคทีเรียทีกําลังเจริญเติบโตไมมีผนังเซลลถาเปนแบคทีเรียแกรมบวกจะแยกผนังเซลลไดหมด 
เชลลที่เหลืออยูเรียกวา โพรโทพลาสต 

แตถาเปนแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งมีเยื่อชั้นตางๆ อยูนอกชันเพปติโดไกลแคนซับซอนจะแยก
ผนังเชลลออกไมหมด เซลลที่เหลือเรียกวา สเฟยโรพลาสต แบคทีเรียทั้งสองสภาพ จะมีรูปทรง
กลม และยังมีชีวิตรอดอยูได ถาเล้ียงในสารละลายซูโครส ซึ่งเปนสารละลายไอโซทอนิก 
(isotonicsolution) 

เยื่อหุมเชลล (cytoplasmicmembrane) 
เยื่อหุมเชลลอยูใตผนังเชลล หอหุมโพรโทพลาซึมไว ทําหนาทีเปนเคร่ืองกั้นออสโมซิส 

ควบคุมการผานเขาออกของสาร เยื่อหุมเซลลมีความหนาประมาณ 7.5 นาโนเมตร มีอยูประมาณ 
10-20% ของน้ําหนักแหง มีลักษณะเปนยูนิตเมมเบรน (unitmembrane) ประกอบดวยฟอสโฟ
ลิพิด 20-30%  โปรตีน 60-70% ฟอสโฟลิพิดเปนเยื่อ 2 ชั้น โดยหันสวนที่ไมละลายน้ําเขาหากัน
และหันสวนที่ละลายน้ําออกขางนอก และมีโปรตีนฝงอยูในชั้นฟอสโฟลิพิด อินทีกรัลโปรตีน 
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 (integralprotein) สวนโปรตีนอ่ืนที่ยึดอยูหลวมๆ อยูดานนอกของฟอสโพลิพิด เรียก เพอริเฟอรัล
โปรตีน (peripheralprotein) 

สวนของลิพิดและโปรตีนมีการเล่ือนไหลไปมาได (fluidity) โครงแบบเชนนี้เรียกวาฟูลอิด
ไมเซอิกโมเดล (Fluidmosaicmodel) การเล่ือนไหลไปมาข้ึนกับอุณหภูมิและข้ึนกับสัดสวนของกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวและกรดไขมันอ่ิมตัวในฟอสโฟลิพดิ 

มีความแตกตางระหวางพอสโพลิพิดของยูแบคทีเรียและของอารคีโอแบคทีเรีย ในพวก 
เบคทีเรียฟอสโพลิพิดเปนสารฟอสโฟกลีเซอไรด (phosphoglycerides) ที่มีกรดไขมันเปนสายตรง
ยึดดวยพันธะเอสเทอรกับกลีเชอรอล แตในพวกอารคีโอแบคทีเรีย ลิพิดเปนสารพอลิโอโซพรีนอยด
ที่แตกกิ่ง (polyisoprenoidbranched-chainlipids) ซึ่งมีไฟทานอล (phytanols) เปนแอกอฮอล
สายยาวแตกกิ่งยึดดวยพันธะอีเทอรกับกลีเซอรอล องคประกอบของเยื่อหุมเชลลแสดงไวในเยื่อหุม
เชลล เปนเคร่ืองกั้นสารที่ละลายน้ําไมใหเขาเชลล แตก็มีโปรตีนจําเพาะที่ยอมใหมีโมเลกุลเล็กๆ 
ผานได เชน อาหาร ของเสีย การผานเปนแบบฟาซิลิเตต (facilitate) โดยมีโปรตีนตัวนํา 
(carrierprotein) ควบคุมการผาน 

หนาท่ีของเยื่อหุมเซลล 
1. เกี่ยวของกับกระบวนการแอคตีฟทรานสปอรต (activetransport) ของสารเมแทบอไลท 
2. เกี่ยวของกับกระบวนการออกชิเดตีฟฟอสโฟรีเสชัน (oxidativephosphorylation) ใน

การสรางพลังงานของเซลล 
3. มีเอนไซมหลายชนิดเกี่ยวของกับการสังเคราะหองคประกอบของผนังเซลลและ 
4. สังเคราะหฟอสโฟลิพิด 
5. ชวยให DNA ติดกับเยื่อหุมเซลล ทําใหกระจายไปยังเซลลลูกในขณะแบงเซลล 
 
มีโซโซม (Mesosome) 
มีโซโซมเปนเยื่อที่บุมเขาไปในไชโทพลาซึมของแบคทีเรีย เม่ือดูดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนพบวามีลักษณะคลายถุง พบคร้ังแรกในแบคทีเรียแกรมบวกตอมาพบในแบคทีเรียแก
รมลบดวย องคประกอบทางเคมีตางจากเยื้อหุมเซลล คือ เยื้อหุมเซลลมีโปรตีน 56 % ลิพิด 25% 
RNA 14% แตมีโซโซม มีโปรตีน 41% ลิพิด 34% RNA 8% 
 

 
 
 



 
81 

หนาท่ีของมีโซโซม 
1. เพิ่มพื้นที่ผิวของเมมเบรน ทําใหปริมาณเอนไซมเพิ่มตามดวย 
2. เกี่ยวกับการสรางผนังเชลลกั้นระหวางเซลล เวลาแบงเชลล 
3. เกี่ยวกับการจําลอง DNA และดึงใหแยกออกจากกัน 
4. เกี่ยวของกับการสรางสปอร 
5. เกี่ยวของกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  
 
3.2.4 ระบบเมมเบรนอ่ืน ๆ ภายในเชลล 
เมมเบรนอ่ืนภายในเซลลมีลักษณะเปนสวนยื่นเขาไปในไซโทพลาซึม (รูปที 3.15) เพื่อเพิ่ม

พื้นที่ผิวใหเกิดกิจกรรมทางเมแทบอลิซึม เชน Nitrocystisoceanus มีออรแกเนลลเปนแผนชั้น
บางๆ (lamellarmembranousorganelle) สวน Nitrosomonaseuropaea มีระบบเมมเบรนที่
เกี่ยวของกับการไดพลังงานคือกระบวนการออกซิเดชันของออโตโทรทิเคไนตริฟายอิงแบคทีเรีย 
(autotrophicnitrifyingbacterium) 

พวกแบคทีเรียที่สังเคราะหแสงจะมีโฟโตชีนทีติกเมมเบรน (photosyntheticmembrane) 
เรียงเปนแผนแบน เรียกวา ลาเมลลา (lamella) อาจเรียงซอนกันหลายชันกลายเปนไทลาคอยด ใน
พวกแบคทีเรียสังเคราะหแสงสีมวง (purplephotosyntheticbacteria) ชื่อEctorhodospiramobilis 
มีลาเมลลาเรียงเปนแผนแบน แตอีกชนิดหนึ่งคือ Chromatium sp. สายพันธุD โพโตซินทีดิกเมม
เบรนเรียงกันเปนหลอดกลม ๆ เรียกวาโครมาโทฟอร ในพวกแบคทีเรียสีเขียว (greenbacteria) มี
รงควัตถุแบคทีริโอคลอโรฟลลอยูที่โฟโตซีนทีติกเวซิเคิลหรือคลอโรโซม (Cholorosome) ใน
แบคทีเรียสีเขียวแกมน้ําเงิน (bluegreenbacteria) มีรงควัตถุคลอโรฟลล เอ ซึ่งเปนสารบิลิโปรตีน
อยูที่ไฟโคบิลิโซม (phycobilisome) 
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รูปท่ี 3.14 ระบบเมมเบรนภายในเซลลแบคทีเรีย 

ก. Ectothiorhodospiramobilis เปนแบคทีเรียสังเคราะหแสงได (ขยาย 53,000 เทา) 
ข. Nitrococcusoceanus เปนแบคทีเรียที่ออกชิไดซแอมโมเนีย (ขยาย 22,000 เทา) 

(ที่มา http://classroom.sdmesa.edu/ สืบคน 6 มิถุนายน 2558 
 

ไซโทพลาซึม 
ไซโทพลาซึมเปนสวนของเซลลที่อยูสัดจากเยื่อหุมเซลลเขาไป ประกอบดวยสวนของโคร

มาทินที่มี DNA อยู สวนของไชโทพลาซึมที่มีไรโบโซมและสวนที่เปนของเหลวที่มีสารบางชนิด
ละลายอยู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.15  ไซโทพลาซึม 
(ที่มา https://b40p47a33j38.wordpress.comสืบคน 6 มิถุนายน2558 ) 

 

ก 

ข 
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ไรโบโซม 
มีลักษณะเปนเม็ด ไมมีเยื่อหุม กระจายอยูทั่วไป มีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางขนาด 20 

นาโนเมตร อยูเปนอิสระในเซลล หรืออาจเกาะอยูที่ผิวดานในของเยื่อหุมเซลล ทําหนาที่ สราง
โปรตีนเพื่อสงออกนอกเซลล องคประกอบของไรโบโซมเปนโปรตีน 40% RNA 60% จับไรโบโซม
ของแบคทีเรียมีขนาดเล็กกวาของยูคาริโอต ขนาดวัดไดจากคาสัมประลิทธิ์ของการตกตะกอน 
(sedimentationcoefficient) เม่ือนําไปปน หนวยที่ใชวัด คือ หนวยสเวดเบิรก ไรโบโซมของ
แบคทีเรียมีขนาด 70S แตของยูคาริโอตมีขนาด 80S ไรโบโซม 70S ประกอบดวย 2 หนวยยอย คือ 
50S และ 30S 

ไรโบโซมสวน 50S ยังประกอบดวย 23S RNA และ 5S RNA กับโปรตีนจําเพาะ 
(speciticprotein) 35 ชนิด 

ไรโบโซมสวน 30S ประกอบดวย 16S RNA กับโปรตีนจําเพาะ 21 ชนิด หนาที่ของไรโบ
โซมเกี่ยวกับการสังเคราะหโปรตีนชนิดตางๆ โดยมีไรโบโซมยึดกันดวย mRNA กลายเปนสายยาว
ของพอลิโซมหรือพอลิไรโบโซม (polysome หรือ polyribosome) ซึ่งเปนตําแหนงที่เกิด การ
สังเคราะหโปรตีน 

 

 
                                                               ก                      ข                     ค 

รูปท่ี 3.16 ไรโบโซมของโพรคาริโอต 
ก. หนวยยอย 30S ข. หนวยยอย 50S  ค.ไรโบโซม 70S ที่สมบูรณ 

            (ที่มา http://www.il.mahidol.ac.th/ สืบคน 6 มิถุนายน 2558 ) 
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บริเวณโครมาทิน (chromaticarea) 
เปนบริเวณที่มีสารพันธุกรรมอยู โดยไมมีเยื่อหุมไวเหมือนของยูคาริโอต บริเวณนี้อาจ

เรียกวา นิวคลีออยด (nucleoid) หรือโครมาทินบอดี (chromatinbody) หรือนิวเคลียรอีควิวาเลนท 
(nuclearequivatent) หรือโครโมโซมแบคทีเรีย (bacterialchromosome) ซึ่งประกอบดวย DNA 
เสนเดียวขดเปนวงกลม ภายใน DNA พันกันเปนเกลียวคู (doublehelix) ใน E.coli DNA มีน้ําหนัก
โมเลกุลประมาณ 2.5 X 109 ดาลตัน หรือประมาณ 2 - 3% ของน้ําหนักแหงของเซลล แ ต ถ า ยื ด 
DNA ออกเปนเสนตรงจะมีความยาวประมาณ 1,000 ไมโครเมตรหรือยาวเปน 550 เทาของความ
ยาวเซลล E.coli ดังนั้น DNA จะตองขัดกันและพันกันแนนมากเพื่อใหบรรจุอยูภายในเซลลใต 
ประจุลบของ DNA เนื่องจากน้ําตาลและฟอสเฟตจะถูกทําใหเปนกลางดวยประจุบวก เชน Mg 
หรือ Ca นอกจากนี้ยังพบโปรตีนที่คลายฮีสโทนใน E.coli ที่ชวยทําใหประจุลบของ DNA เปนกลาง 
ทํานองเดียวดับโปรตีนฮีสโทนใน เซลลยูคาริโอต 

ถึงแมยีนสวนใหญของแบคทีเรียจะอยูในโครโมโซม แตอาจพบอยูนอกโครโมโซมได คือ 
พลาสมิด (plasmid) ซึ่งเปน DNA วงกลมพันเปนเกลียวคูอยูนอกโครโมโซมปกติของเชลล หรือ
เรียกวา DNA นอกโครโมโซม (extrachromosomal DNA) พลาสมิดสามารถจําลอง (replicate) 
ตัวเองไดอยางอิสระ และนําลักษณะพันธุกรรมในการทําหนาที่ตางๆ เชน การดื้อยา  
(drugresistance) การสรางสารพิษตอแบคทีเรียชนิดอ่ืน เชน แบคทีรีโอชิน (bacteriocin) การ
สรางสารทีรุนแรงตอโฮสต เซน อีโมไลชิน (hemolysin) เอนเทอโรทอกชิน (enterotoxin) ถาพ
ลาสมิดเขาไปติดกับโครโมโซมของแบคทีเรียอีกตัวหนึ่ง เรียกวา อีพิโซม (episome) 

 

ไซโทพลาสมิกอินคลูชัน (Cytoplasmicinclusions) 
ไซโทพลาสมิกอินคลูชันเปนสารที่สะสมอยูในเซลล เม่ือเซลลเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ สาร

เหลานี้มีทั้งละลายนั้าและไมละลายนํ้า ไดแก ไขมัน พอลิแช็กคาไรด สารประกอบ อนินทรียตางๆ 
สารบางอยางพบแตในแบคทีเรียบางชนิดเทานั้น จึงใชในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียได เชน 
เมทาโครมาติกแกรนูล (metachromaticgranule) พบใน Corynebacteriumdiphtheriae ที่ทําให
เกิดโรคคอตีบ 

ไซโทพลาสมิกอินคลูชันแบงเปน 2 กลุม คือ 
 1. อินคลูชันที่ไมมีเมมเบรนหุม ไดแก 
- เมทาโครมาติกแกรyล หรอ โวลูทินแกรนูล (Volutingranule) พบในจุลินทรียหลาย ชนิด 

รวมทั้งสาหราย แบคทีเรีย รา โพรโทชัว แกรนูลชนิดนี้จะเปล่ียนเปนสีแดงเม่ือยอมดวย 



 
85 

เมทิลินบลู (meta=change, chromatio= color) องคประกอบของเมทาโครมาตกแกรนูลเปน 
พอลิฟอสเฟตนอกจากนี้ยังมีกรดนิวคลีอิก ลิพิด โปรตีนหนาที่ของเมทาโครมาติกแกรนูล เปนแหลง
สะสมอาหารสะสมชั่วคราว 

- พอลิแซ็กคาไรดแกรนูล ไดแก แปง ไกลโคเจน ซึ่งการทดสอบอาศัยสารละลายไอโอดีนทํา
ปฏิกิริยากับแปงจะใหลีน้ําเงิน สวนไกลโคเจนเม่ือทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน จะใหลี
น้ําตาล 

2. อินคลูชันที่มีเมมเบรนหุม ไดแก คารบอกชิโซม ลิพิดอินคลูซันซัลเฟอรแกรนูลกาซแวคิว
โอล 

คารบอกซิโซม  (carboxysome) มีเอนไซมสําหรับตรึงคารบอนไดออกไซดใน
กระบวนการสังเคราะหแสง มักพบในเซลลปกติ (vegetativecell) ของไซแอโนแบคทีเรีย 

ลิพิดอินคลูชัน (lipidinclusion) พบในแบคทีเรียหลายชนิด เชน Azotobacter, Bacillus, 
Corynebacterium, Microbacterium, Mycobacterium, Spirillumกอนไขมันมักพบใน แบททีเรีย
แกรมบวกและมีมากข้ึนขณะที่เซลลอายุมากข้ึน ลิพิดอาจอยูในรูปนิวทรัลแฟท (neutralfat) หรือ
กรดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทีริก (poly 3 hydroxybutyricacid.PHB) ซึ่งยอมติดสีซูดานแบลค เม่ือดู
ดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาจึงแยกออกได PHB เปนแหลงสะสมคารบอนและพลังงานของ
จุลินทรีย 

กาซแวคิวโอล (gasvacuole) พบในโพรคาริโอตที่อยูในน้ํา รวมทั้งแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ํา
เงิน แบคทีเรียสีเขียวและแบคทีเรียสีมวงมีซัลเฟอร ภายในแวคิวโอลประกอบดวยเวชิเคิลหลายอัน
ซึ่งมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกกลวง ลอมรอบดวยเยื่อที่เปนโปรตีนเทานั้น เวชิเคิลเปนระเบียบ
อยูในแวคิวโอล เยื่อที่ลอมรอบแทงทรงกระบอกนี้มีความแข็งแรงมาก เพราะตองทนตอแรงกดดน 
และเยื่อนี้ไมยอมใหน้ําและตัวถูกละลายผานไป ยอมใหกาชผานเทานั้น 

กาซแวคิวโอลทําหนาที่เกี่ยวกับการลอยตัวของเซลลและเปนเคร่ืองกําบังแสงน อ ก จ า ก นี้
ยังเปนตัวปรับพื้นที่ผิวกับปริมาตรใหสมดุล 

ซัลเฟอรแกรนูล (sulfurgranule) เปนที่สะสมซัลเฟอร สําหรับแบคทีเรียที่เจริญในที่ มี
ซัลเฟอรมาก เชน ที่ที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด 

เอนโดสปอร (Endospore) เอนโดสปอรเปนโครงสรางที่พบในแบคทีเรียบางชนิดคือ 
Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, Thermoactinomyces, Desuifotomaculum เปน
โครงสรางทีทําใหแบคทีเรียมีความ ทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมได เอนโดสปอรเกิดข้ึน
ภายในเซลล และสรางไดเพียง 1 สปอร ตอ 1 เซลล ดังนั้นการสรางสปอรจึงไมใชเพื่อการสืบพันธุ 
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รูปรางและตําแหนงของสปอรจะแตกตางไปตามสปชีส เอนโดสปอรสามารถทนตอความแหง  
สียอม สารเคมีที่ใชฆา เชื้อ รังสี และความรอนได เชน Clostridium botuiinum มีรายงานวาทนตอ
การตมหลายชั่วโมง ความสามารถในการทนความรอนของเอนโดสปอรแตกตางไปตาม  สปชีส แต
สวนใหญ ทนได 80 องศาเซลเซียส อยางนอย 10 นาท ี

โครงสรางของเอนโดสปอร ประกอบดวย 
1. ชั้นในสุดเปนชั้นสปอรบอดี (sporebody) หรือแกน (core) หรือสปอรไซโทพลาซึม 

(sporecytoplasm) เปนชั้นที่มีไชโทพลาซึมรวมทั้งโครโมโซม ไรโบโซม และเอนไซมตางๆ ลอมรอบ
ดวยยูนิตเมมเบรน เอนไซมจะแตกตางไปจากเซลลปกติ ในพวกที่เจริญในที่มีออกซิเจน พบวาไช
โทพลาซึมและเอนไซมของระบบขนสงอิเล็กตรอนจะลดลงมากกวา 95% และมีระบบขนสง
อิเล็กตรอนชนิดใหมเกิดข้ึนแทนคือเฟลโวโปรตินดีพีเอนเอซออกซิเดส (flavoprotein DPNH 
oxidase) 

2. ผนังสปอร (sporewall) เปนสวนที่จะเจริญไปเปนผนังเซลลใหมของแบคทีเรีย 
โครงสรางของผนังสปอรเปนพวกมิวรีนดวย 

3. สปอรคอรเทกซ (sporecortex) เปนชั้นที่มีปริมาตรมากที่สุด (มีปริมาตรประมาณ
คร่ึงหนึ่งของสปอรทั้งหมด) และหนาที่สุดชั้นนี้ทนทานตอความรอนไดดีที่สุดเนื่องจากประกอบดวย
เกลือแคลเซียมของกรดไดพิโคลินิก (dipicolinicacid) ปริมาณกรดนี้พบตั้งแต 3 - 15% ของ
น้ําหนักแหงของสปอร นอกจากนี้ยังประกอบดวยมิวโคเพปไทด(มิวรีน) ชั้นนี้ ถูกยอยดวยไลโซโซม
ได 

การยอมสีพิเศษจะเห็นชั้นคอรเทกซ ประกอบดวยชั้นบางๆ ที่พันอยู 
4. สปอรโคท (sporecoat) เปนชั้นที่ทนทานมาก มีความหนาและเหนียว อาจมีชั้น เดียว

หรือหลายชั้นแตเห็นชัดเจน 2 ชั้น คือ ชั้นใน (innercoat) บางกวา อยูลอมรอบคอรเทกซกับชั้นนอก 
(outercoat) หนาแนนมากที่สุด ชั้นนี้จะปกปองการถูกยอยดวยไลติกเอนไซมเพราะประกอบดวย
สารคลายเคราติน (keratin-likeprotein) และมีชีสทีนมากดวยจึงเกิดพันธะซัลไฟดเชื่อมระหวางพอ
ลิเพปไทด ทําใหสปอรทนตอการซึมผานของสารไดดี 

5. เอกโชสปอเรียม (exosporium) เปนชั้นบางๆ อยูกันหลวมๆ ประกอบดวยลิโพนเปน
สวนใหญ อาจมีน้ําตาลอะมิโน (aminosugar) บาง ชั้นนี้จะไมยอมใหสารตางๆ ผานเขาออก ชั้นนี้
เปนชั้นนอกสุด 
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ซีสต (cyst) 
ซีสตเปนโครงสรางที่มีผนังหนา ทนความแหงแลงไดคลายเอนโดสปอร แตโครงสรางและ

องคประกอบทางเคมีตางกัน โดยทั่วไปไมทนความรอนสูง แบคทีเ รียทีสรางซีสตได คือ
Azotobacter spp. และพวกมิกโซแบคทีเรีย (Myxobacteria) ซึ่งมีลักษณะกลม มีไซโทพลาซึมหด
ตัวและผนังหนา ไชโทพลาซึมของ Azotobacter  spp .  มักจะมีนิวเคลียรแมททีเ รียล 
(nuclearmaterial) ลิพิดโกลบูล และสารทึบแสงอิเล็กตรอน 

 ผนังของซีสตมีความหนา มี 2 ชัน คือ ชั้นในหรืออินทีน (intine) และชั้นนอกหรือเอกซซีน 
(exine) ซีสตของ Azotobacteragilis ไมทนความรอน แตของ A. chroococcum ทนความรอนได 

เอกโซสปอร (Exospore) 
แบคทีเรียที่ออกซิไดซมีเทนในจีนัสMethylosinus สรางเอกโซสปอรได เปนสปอรที่เกิด

ภายนอกเซลลปกติ โดยเกิดการแตกหนอที่ปลายขางหนึ่งของเซลล เอกโซสปอรทนความรอนและ
ความแหงแลงไดเหมือนเอนโดสปอร แตไมมีกรดไดพิโคลินิก 

โคนิดโอสปอร (Conidiospore) และสปอรแรงกิโอสปอร (Sporangioscore) 
แบคทีเรียในกลุมแอคติโนไมซีต สรางเสนใย (hypha) ที่แตกกิ่งกาน และสรางสปอร 

เดี่ยวๆหรือเปนสายที่ปลายเสนใย สปอรที่เกิดที่ปลายอาจเปนสปอรแรงกิโอสปอร เกิดอยู ภายใน
สปอรแรงเกียม (Sporangium) หรือเกิดเปนสายเรียกโคนิเดีย (conidia) หรือโคนิดิโอสปอร สปอร
พวกนี้ไมทนความรอนเหมือนเอนโดสปอร ไมมีชั้นคอรเทกซไมมีกรดไดพิโคลินิก ไมสะทอนแสง แต
ทนความแหงแลงได 

 

3.3 เทคนิคในการศึกษาแบคทีเรีย 
 แบคทีเรียเปนส่ิงมีชีวิตที่มีขนาดเล็กและเจริญปะปนอยูกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆมากมายการที่จะ
สามารถนําแบคทีเรียมาศึกษาไดนั้นตองแยกเทคนิคและวิธีหลายหลายอยางประกอบกันซึ่งวิธีการ
เบื้องตน ที่สําคัญไดแก การยอมสี และการแยกเชื้อบริสุทธิ ์
 3.3.1 การยอมสีแบคทีเรีย 
  การยอมสีแบคทีเรียเปนวิธีอยางหนึ่งที่งายและสะดวกรวดเร็ว ในการศึกษา
แบคทีเรีย ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียเปนเซลลที่มีขนาดเล็ก และ มักโปรงแสง ชื่อภาษาอังกฤษลักษณะ
ตางๆไดยาก แตการยอมสีจะชวยใหเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน การยอมสีนี้อาจอาศัยหลักที่สําคัญคือ 
1. เชื้อแบคทีเรียที่ยอมสีจะสังเกตเห็นรูปราง ไดชัดเจนกวาแบคทีเรียที่ไมยอมสี 
2. โครงสรางของ เซลล แบคทีเรีย แตละชนิด ตองใชสียอมที่แตกตางกันจึงจะเห็นไดชัดเจน 
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สีที่ใชยอม แบคทีเรีย เปนสีสังเคราะหซึ่งสีเหลานี้มีหลายชนิด มีสวนประกอบทางเคมี และสมบัติ
แตกตางกัน ไป แบงได 2 ชนิดดังนี้ 

ก. acid dyes หรือ anionic dyes 4 ชนิดนี้เปนตัวทําใหเกิดสีมีประจุไฟฟาเปนลบ(anion) 
จึงยอมติดไดดีกับสารที่มีประจุ ไฟฟาเปนบวก (cation) เชน (eosin) (สีที่ใชนี้ จะอยูในรูปของเกลือ
ที่เรียกวา sodium eosinate) ใชยอมไซโตปลาสซึม 

ข. basic dyes หรือ cationic 4 ชนิดนี้เปนตัวทําใหเกิดสีมีประจุเปนบวกจึงยอมติดไดดี
กับสารที่มีประจุเปนลบ เชน methylene blue (อยูในรูปของเกลือ methylene blue chloride) ใช
ยอมนิวเคลียสและโครมาทิน 
กลไกในการติดสียอม ของ เซลลแบคทีเรีย 
การยอมสีเปนปฏิกิริยาการแลกเปล่ียนไอออนของเซลลกับสี กาวคือไอออนของสีจะเขาไปแทนที่
ไอออนบนสวนประกอบของเซลล (bacterial cell) - Na+ หรือ (bacterial cell)- K+  
นอกจากสีที่ใชยอม อยูในรูป ของเกลือ ซึ่งมีทั้งประจุลบและบวก หิวดวยกัน เม่ือยอมสีเซลล
แบคทีเรีย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนประจุระหวางสีและเซลล เชน ใช methylene blue chloride 
(MB+  Cl-) 

ยอมเซลลแบคทีเรียเกิดการเปล่ียนประจุกันข้ึน ทําใหเซลลติดสียอมของ methylene blue  
ดังสมการ 

(Bacterial cell- Na+) + (MB+ Cl-) -(Bacterial cell- Mab)-MB+) + (Na+ Cl-) 
 3.3.2 การแยกเช้ือบริสุทธิ์ 
  เม่ือนําเชื้อแบคทีเรียไปเพราะบนอาหารเล้ียงเชื้อ แลกทิ้งไวระยะหนึ่งจากมีการ
แบงเซลลทวีจํานวนมากข้ึนจนเปนกลุม เซลลที่เรียกวาโคโลนี ในแตละโคโลนีของแบคทีเรียนี้อาจ
เจริญมาจาก เซลลหนึ่ง เซลลหรือหลายหลายเซลลก็ได ถาถูกเซลลในกลุมมีลักษณะเหมือนกันทุก
ประการ เรียกวาเชื้อบริสุทธิ ์
 3.3.3 การเก็บรักษาเช้ือบริสุทธิ์ 
  หลังจากสามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ไดแลว ตองนําเชื้อนี้มาเก็บรักษาเพื่อ ใชสําหรับ
การศึกษา ดานตางๆ เชื้อที่เก็บนี้เรียกวา stock culture collection สําหรับวิธีการเก็บรักษาเชื้อ
บริสุทธิ์มีหลายวิธีดังนี้ 

1.การเปล่ียนอาหารใหมเปนการเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ไวในอาหารเล้ียงเชื้อชั่ว
ระยะเวลา เปล่ียนถายหรือถายเชื้อมาสูอาหารอีกชนิด เดียวกันใหม ซึ่งปจจัยสําคัญในการรักษา
เชื้อ วิธีนี้ข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรีย อุณหภูมิที่ใชเก็บรักษาเชื้อ ชวงระยะเวลาในการเปล่ียนแปลง
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อาหารและชนิดของอาหารเล้ียงเชื้อ สําหรับตัวอยางการเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ โดยการเปล่ียน
อาหารใหม 

 2. การใชน้ํามันราดบนผิวหนาของอาหารเล้ียงเชื้อ เปนการเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ที่
ใชน้ํามันพวก mineral oil เทใสในแบคทีเรียที่เจริญบน ager slant โดยใหน้ํามันสูงจากสวนปลาย
ของ ager slant ประมาณคร่ึงนิ้วจะสามารถเก็บรักษาเชื้อไวไดนานตั้งแต 1 ปข้ึนไป ในแบคทีเรีย
บางชนิดจะเก็บรักษาไดนานถึง 15 - 20 ป ก็มีข้ึนอยูกับอุณหภูมิที่เก็บรักษาและชนิดของแบคทีเรีย
แตเม่ือนําแบคทีเรียนี้มาใช อีกคร้ังหนึ่ง ก็ใช loop ถายเชื้อจากหลอด นี้ไปใสในหลอดอาหารเล้ียง
เชื้อใหม บมเชื้อไวระยะเวลาหนึ่ง จะไดเชื้อที่ตองการนําไปใชไดตอไป 

 3. Lyophilizationเปนการเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ โดยการนําชื่อไปไวในสภาพที่มี
อุณหภูมิต่ํามากๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ทําใหกิจกรรมของจุลินทรียหยุดชะงักอยางทันทีแตจะไม
ตาย วิธีนี้นิยมใชกันมากในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ขนาดใหญ เนื่องจากสามารถเก็บรักษาเชื้อ
ไวไดนานและเชื้อไมเปล่ียนรูปราง 

การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ตามวิธีดังกลาวทั้ง 3 กรณี ในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ทั่วๆไป
จะนิยมใชวิธีเปล่ียนอาหารใหม และการใชน้ํามันราดบนผิวหนาของอาหารเล้ียงเชื้อ เนื่องจากทํา
สะดวกรวดเร็ว และไมตองใชเคร่ืองมือที่ยุงยากหรือมีราคาแพง สวนวิธี Lyophilizationนิยมใชใน
หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ขนาดใหญ ที่มีเชื้อบริสุทธิ์อยูมากมาย เพราะไมมีเวลาเพียงพอที่จะ
ถายเชื้ออาหารบอยๆได 

บทสรุป 

 เนื่องจากจุลินทรียเปนส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดังนั้น
ในการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย จึงตองอาศัยอุปกรณหรือเคร่ืองมือที่ชวยขยายภาพวัตถุหรือ
ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ เหลานี้ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน เคร่ืองมือหรืออุปกรณนี้ก็คือกลองจุลทรรศน 
กลองจุลทรรศนประดิษฐข้ึนมาเปนคร้ังแรกโดย โรเบิรตฮุก (Robert Hook) จากที่มีกําลังขยายไมกี่
เทาไดมีการพัฒนาเร่ือยมาตลอด ปจจุบันนักวิทยาศาสตรสามารถประดิษฐกลองจุลทรรศนที่มี
กําลังขยายมาก ๆ จนสามารถองเห็นจุลินทรียไดอยางชัดเจน กลองจุลทรรศนที่ใชในการศึกษา
จุลินทรีย  มีมากมายหลายชนิดตามลักษณะการใชงาน ที่นิยมใชกันมากในปจจุบันเปนกลอง
จุลทรรศนแบบธรรมดา ซึ่งจะมองเห็นภาพของวัตถุทึบบนพื้นสวาง ใชศึกษาโครงสรางทั่วไปของ
จุลินทรียยกเวนไวรัส มีกําลังขยายปราณ 1000 เทา กําลังขยายของกลองหาไดจากผลคูณระหวาง
กําลังขยายของเลนสตากับกําลังขยายของเลนสวัตถ ุ
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แบบฝกหัดทบทวน 
 
1. จงบอกสวนประกอบของกลองจุลทรรศนและอธิบายหนาที่ของสวนประกอบนั้นของกลอง

จุลทรรศนชนิดCompound microscope 
2. จงอธิบายหลักการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดใดมา 1 ชนิด มาใหเขาใจ 
3. จงบอกโครงสรางและสวนประกอบของแบคทีเรียมาโดยละเอียด 
4.จงบอกความแตกตางของผนังเซลลระหวางแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 
 

 



 

เอกสารอางอิง 
 
กรรณิการ ชูเกียรติวัฒนา. 2543. จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม. โคราชออฟเซ็ทการพิมพ.  

นครราชสีมา.  
_________. การทํางานของ electron microscope. (ออนไลน). สืบคนจาก: 

http://science.buu.ac.th. [6 มิถุนายน 2558] 
จารุณี เกสรพิกุล และ สุรวัฒน ชลอสันติสกุล. 2558. หนังสือแบบฝกหัดจุลชีววิทยาท่ัวไป. 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี. http://www.asat.su.ac.th/ learning/workMicrobiology.pdf  

จุรียรัตน ลีสมิทธิ.์ 2552.ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป. สาขาวิชาวิทยาศาสตร.  
คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

_________. เช้ือในจีนัส Vibrio . (ออนไลน). สืบคนจาก : https://upload.wikimedia.org.  
 [6 มิถุนายน 2558] 
_________. เช้ือ Legionella pneumonia. (ออนไลน). สืบคนจาก :  

http://www.microbiologybook.org. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ไซโทพลาซึม. (ออนไลน). สืบคนจาก : https://b40p47a33j38.wordpress.com. 

  [6 มิถุนายน 2558] 
ดวงพร คันธโชติ. 2545. นิเวศวิทยาของจุลินทรีย. โอเดียนสโตร. กรุงเทพมหานคร.  
_________. ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศน fluorescence microscope. 

(ออนไลน). สืบคนจาก : http://www.microscopes.in.th. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศน phase contrast 

microscope.( ออนไลน).สืบคนจาก : http://www.biology.sc.chula.ac.th. [6 มิถุนายน 
2558] 

_________. ไดอะแกรมการผานของแสงเขาสูกลองจุลทรรศน Ultraviolet microscope. 
 (ออนไลน).สืบคนจาก:http://m.eet.com. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ไดอะแกรมลักษณะแสงท่ีผาน stage condenser.(ออนไลน).สืบคนจาก : 

http://www.olympusmicro.com. [6 มิถุนายน 2558] 
นงลักษณ สุวรรณพินิจ และ ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2554. จุลชีววิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



92 

บัญญัติ สุขศรีงาม. 2534. จุลชีววิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 
_________. เปรียบเทียบผนังเซลลแบคทีเรีย ระหวางแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรีย

แกรมลบ. (ออนไลน).สืบคนจาก: http://www.foodnetworksolution.com. [6 มิถุนายน 
2558]  

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 2531. เภสัชจุลชีววิทยา.  
กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัดอักษรบญัฑิต. 

_________. ภาพจุลินทรียจาก electron microscope.( ออนไลน). สืบคนจาก:
 http://www.crec.ifas.ufl.edu. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ภาพวาดการเรียงตัวของแฟลกเจลลา. (ออนไลน).สืบคนจาก 

http://fig.cox.miami.edu.        [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ระบบเมมเบรนภายในเซลลแบคทีเรีย. (ออนไลน). สืบคนจาก : 

http://classroom.sdmesa.edu.  [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ระยะในการสรางเอนโดสปอรตั้งแตระยะ 1 จนถึงระยะ 9.(ออนไลน).สืบคนจาก  

http://wawansetyadi257.blogspot.com. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ไรโบโซมของโพรคาริโอต. (ออนไลน).สืบคนจาก : http://www.il.mahidol.ac.th. 

 [6 มิถุนายน 2558] 
_________. ลักษณะของโปรโตซัวจากกลองจุลทรรศน phase – contrast microscope. 

(ออนไลน). สืบคนจาก : http://www.vcharkarn.com. [6 มิถุนายน 2558]  
_________. ลักษณะและสวนประกอบของ electron microscope  แหลงกําเนิดอิเล็กตรอน.

(ออนไลน).สืบคนจาก : http://almonz.blogspot.com. [6 มิถุนายน 2558] 
_________. เลนสใกลวัตถุของ compound nicroscope. (ออนไลน).สืบคนจาก : 

https://writer.dek-d.com , http://olympus.magnet.fsu.edu. [6 มิถุนายน 2558] 
สมบูรณ ธนาศุภวัฒน. 2553. เทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย. พิมพคร้ังที่ 3. สํานักพิมพแหง   
           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ. 
สมศักดิ์ วังใน. 2528. จุลินทรียและกิจกรรมในดิน. ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพมหานคร. 
_________. สวนประกอบของกลองจุลทรรศน. compound microscope. (ออนไลน). สืบคน

จาก    : http://www.internetdict.com. [6 มิถุนายน 2558] 
สุจยา ฤทธิศร สุทธวรรณ สุพรรณ และประดับรัฐ ประจันเขตต. 2557. ปฏิบัติการ 



93 

จุลชีววิทยาทั่วไป.สาขาวิชาชีววิทยา. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

S, Hogg. 2005. Essential Microbiology. John Wiley & Sons Ltd,The Atrium,  
Southern Gate, Chichester, West Sussex, England. 
http://www.grsmu.by/files/file/university/cafedry/ 

          microbiologii-virysologii-immynologii/files/essential_microbiology.pdf 
T, Sundararaj. S, Anthoniraj. N, Kannan. and S.M, Muthukaruppan. 2004. Microbiology.
 The Directorate of School Education on behalf of the Government of Tamil 
 Nadu. http://www.textbooksonline.tn.nic.in/books/11/std11-microbio-em.pdf 
 

 
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
การเจริญของจุลินทรีย 

 
 
หัวขอเน้ือหา 
 4.1 การเจริญของจุลินทรีย 
 4.2 อัตราการเจริญของแบคทีเรีย 
 4.3    ลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย 
 4.4    วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรีย 
 4.5 สภาพภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังนี ้
 1. สามารถเขียนกราฟรูปแบบการเจริญเติบโตของจุลินทรียได 
 2. สามารถบอกปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียได 
 3. สามารถบอกวิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรียได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 

 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector  
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การซักถามในชั้นเรียน 
 2. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน  
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การเจริญของจุลินทรีย 

 

4.1 การเจริญของจุลินทรีย 
 การเจริญในทางจุลชีววิทยา หมายถึง การทวีจํานวนของจุลินทรีย ซึ่ง เปนการ
เปล่ียนแปลงในดานจํานวนมากกวาการเพิ่มขนาดของเซลล มักพิจารณาจากแบบแผนการเจริญ
ของแบคทีเรียเม่ือเล้ียงแบคทีเรียในอาหารเล้ียงเชื้อและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม แบคทีเรียจะนํา
อาหารไปใชเพื่อสรางพลังงานและสรางสวนประกอบของเซลลเพื่อทวีจํานวนการสืบพันธุของ
แบคทีเรียที่พบมาก คือ การแบงเซลลเปนสอง (binary fission) บางชนิดอาจใชวิธีแตกหนอ  
แตกหักเปนทอน หรือสรางสปอร  
 
 

 
 
 
รูปท่ี 4.1 binary fission ระยะเวลาที่จุลินทรียใชในการแบงตัว 1 cycle เรียก generation time 

Generation มาก = แบงตัวชา, generation time นอย/ส้ัน = แบงตัวเร็ว 
(ที่มา http://24.media.tumblr.com//สืบคน13 มิถุนายน 2558) 



 
98 

 

4.2 อัตราการเจริญของแบคทีเรีย 
 การทวีจํานวนโดยวิธี binary fission ทําใหจํานวนของแบคทีเรียเพิ่มข้ึนแบบอนุกรม
เรขาคณิต 
 เร่ิมจาก 1→2 →4→8 →16→32 →64 ซึ่งชวงระยะเวลาที่ใชในการแบงเชลล
แตละคร้ังเรียกวา generation time แบคทีเรียแตละชนิดเม่ืออยูในสภาพแวดลอมที่เหนาะสมจะมี 
generation time ส้ันที่สุดและเวลาทีใชไนแตละ generation time ของ แบคทีเรียจะแตกตางกันไป 
เชน E. coliใชเวลาในการแบงเชลลแตละคร้ังประมาณ 20 นาที Bacillus ucarothermophilusใช
เวลา 8-4นาที Mycobacterium tuberculosisใชเวลา 360 นาที Nitrometeragilisใชเวลา 1,200 
นาที สวน Vibrio marinusใชเวลา 81 นาที นอกจากนี่ยัง พบวาสภาพแวดลอมตางๆ เชน pH ชนิด
ของอาหารเลียงเชอ อุณหภูมิที่บมเชื้อ ฯลฯ ยังมีผลตอ generation time อีกดวย เชน  
E. coliที่เล้ียงในอาหารเหลว (broth) แลวนาไปบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จะใชเวลาใน
การแบงเซลลแตละคร้ังประมาณ 17 นาที สวน E. coliที่เล้ียงในน้ํานมแลวบม เชื้อที่อุณหภูมิ
เดียวกันจะใชเวลาในการแบงเชลลแตละคร้ังประมาณ 12.5 นาทีเทานั้น เปนตน สําหรับ 
generation time ของแบคทีเรียชนิดตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 generation time ของแบคทีเรียบางชนิด 
 

ชนิดของแบคทีเรีย อาหาร อุณหภูมิ( ºC ) generation time (นาที) 

Bacillus mycoides 
Bacillus thermophilus 

E. coli 
 

Lactobacillus 
Mycobacterium 

tuberculosis 
Rhizobium 
japonicum 

Staphylococcus 
aureus 

Broth 
Broth 
Broth 
Milk 
Milk 

Synthetic 
 

Mineral+salts+ 
yeasl+mannitol 

Broth 
 

37 
55 
37 
37 
37 
37 

 
25 

 
37 

 

28 
18.3 
17 

12.5 
66-87 

792-932 
 

344-461 
 

27-30 
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ตารางท่ี 4.1 generation time ของแบคทีเรียบางชนิด (ตอ) 
 

ชนิดของแบคทีเรีย อาหาร อุณหภูมิ( ºC ) generation time 
(นาท)ี 

Streptococcus 
lactis 

Treponema 
pallidum 

Lactose broth 
 

Milk 
Rabbit teslis 

 

37 
 

37 
37 

 

48 
 

26 
1-80 

 

 
 ในการศึกษาเพี่อหาระยะเวลาที่เปน generation time ของแบคทีเรียแตละชนิดทําได
โดยเล้ียงแบคทีเรียใหอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง จากนั้นนําแบคทีเรียนี้ไปนับหาจํานวนเร่ิมดนโดย
หลังจากทิ้งให แบคทีเรียมีการเจริญและทวีจํานวนในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวนั้น จึงนับจํานวนใหม
อีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้นขอมูลที่ไดในการหา generation time จึงประกอบดวย 
 ก. จานวนแบคทีเรียเม่ือเร่ิมตน 
 ข. จํานวนแบคทีเรียในคร้ังสุดทาย (เม่ือปลอยใหเจริญในระยะเวลาหนึ่ง) 
 ค. ระยะเวลาทั้งหมดที่แบคทีเรียใชโนการเจริญ 
 สมมติวาในการศึกษา generation time นี้มีแบคทีเรียในระยะเร่ิมตัน 1 เซลล เม่ือเวลา
ผานไป Alteration time จะไดจํานวนแบคทีเรียเพิ่มเปน 2 เชลล เม่ือระยะเวลาเปน 2 generation 
time จะได แบคทีเรียเปน 4 เชลล และเม่ือนี้Iระยะเวลาเปน 3, 4, 5,...generation time ก็จะได
แบคทีเรียเปน 8, 16, 32,...ตามลําดับ ถาใหแบคทีเรียเร่ิมดนเปน a เชลลและปลอยใหแบงตัว ท 
generation จะ ไดจํานวน แบคทีเรียสุดทายเปน a X 2n แสดงใหเห็นวาระยะเวลาที่ผานไปในแต
ละ generation time จํานวนแบคทีเรียจะเพิ่มเปนสองเทาเสมอ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 generation time และการทวีจํานวนของแบคทีเรีย 
 

จํานวนคร้ังใน
การแบงตัว 

จํานวนเซลลในแตละ generation time เมื่อเซลลเร่ิมตนเปน 

1 เซลล 5 เซลล N เซลล 

0 1 = 2
0
 5 = 5 X 2

0
 N = N X 2

0
 

1 2 = 2
1
 10 = 5 X 2

1
 2N = N X 2

1
 

2 4 = 2
2
 20 = 5 X 2

2
 4N = N X 2

2
 

3 8 = 2
3
 40= 5 X 2

3
 8N = N X 2

3
 

4 16 = 2
4
 80 = 5 X 2

4
 16N = N X 2

4
 

n   2
n
 5 X 2

n
 N X 2

n
 

  
 การคํานาณความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลแบคทีเรียกับ generation time เขียนเปน
สมการไดดังนี ้
 N0 = จํานวนแบคทีเรียเร่ิมตน 
 NT = จํานวนแบคทีเรียสุดทาย 
 t =ระยะเวลาที่ใชในการเล้ียงเชื้อ 
  G = ระยะเวลาที่ใชในการแบงเซลลแตละคร้ัง  
  (มาก แบงชา, นอย แบงเร็ว) 
  n = จํานวนคร้ังของการแบงเซลล 
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ดังนั้นจํานวนแบคทีเรียสุดทายจะได 
เม่ือเร่ิมจาก 1 เซลล  เวลาผานไปเทากับ t จํานวนเซลลของแบคทีเรียจะเทากับ   
 Nt = 1 X 2n 
เม่ือเร่ิมจาก N0 เซลล  Nt = N0 X 2n 
 take log จะได  log Nt = log N0 + n log 2 
     n = log Nt – log N0 
      log 2 
     n = log Nt – log N0 
        0.301 
     n = 3.3 (log Nt – log N0 
Generation time (g) = เวลาที่จุลินทรียใชในการเพิ่มจํานวนใหเปน 2 เทา  
ซึ่งหาไดจาก  n = t/g  
  g = t/n 
ดังนั้นจะไดวา  g    =   t 
     3.3 (log Nt – log N0) 
 
  g     =         t log 2   
    (logNt – log N0) 
 
4.3 ลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย 
 4.3.1 Bacterial Growth Curve 
 เม่ือนําแบคทีเรียไปเพาะเล้ียงแลวศึกษาการเพิ่มประชากรของแบคทีเรีย จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดมา เขียนเปนกราฟระหวางระยะเวลาที่ใชในการทวีจํานวนยับ log ของจํานวนแบคทีเรีย
ทีจะไดกราฟที่เปน โคงของการเจริญ ดังรูปที่ 4.2 
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รูปท่ี 4.2 กราฟการเจริญของแบคทีเรีย 

(ที่มา http://lh5.ggpht.com/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
 

 จากกราฟจะเห็นไดวาไนชวงระยะเวลาหลังจากใสเชลลแบคทีเรียลงในอาหารเล้ียงเชื้อ
ใหม ๆ เชลลจะยังไมมีการเพิ่มจํานวน ตอมาจะเจริญอยางรวดเร็ว เสนกราฟที่ไดจึงมีความชันมาก 
จากนั้น แบคทีเรียจะมีอัตราการเจริญคงที่และเร่ิมมีจํานวนลดนอยลงในที่สุด ในแตละชวงของการ
เจริญนี้จะมี ชวงระยะตอเนื่อง (transition period) ชึ่งเปนชวงเวลากอนที่แบคทีเรียจะเขาสูการ
เจริญในระยะถัดไป สําหรับการเจริญของแบคทีเรียจากกราฟนี้แบงไดเปน 4 ระยะ คือ 
 1) lag phase หรือ phase of cell enlargement เม่ือนําแบคทีเรียมาเพาะเล้ียงใน
อาหารเล้ียงเชื้อชนิดใหมที่ลางไปจากเดิม แบคทีเรียจะไมแบงเชลลอยางทันทีทันใด ดังนั้นเชลลใน
ระยะนี้จึงมีจํานวนเทาเดิม แตขนาดของเชลลจะใหญชื้น เพราะ แตละเชลลจะมีการสังเคราะหไปร
โตปลาสซึมและสารตางๆ เพิ่มชื้นมากมาย เชน เอนไซม หรือ DNA ฯลฯ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การแบงเชลล บางคร้ังเราเรียกระยะนี้วาเปนระยะการปรับตัวของแบคทีเรีย ใหเขากับอาหารเล้ียง
เชื้อหรือสภาพแวดลอมใหมกอนที่จะมีการทวีจํานวนตอไป 
 ชวงระยะเวลาสําหรับ lag phase ของแบคทีเรียจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับชนิดของ
แบคทีเรียสภาพแวดลอมและระยะของเชื้อที่นํามาเพาะเล้ียงเชนถานําเชื้อที่กํากังพรอมจะบีการ
แบงเชลลมาเพาะเล้ียงระยะ lag phase จะmi เชลลจะแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว แตถาหาก
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นําเชื้อในอาหารที่เก็บไวนานๆ มาเพาะเล้ียงจะทําใหชวงระยะเวลาที่ใชใน lag phase นานดวย 
โดยตัวไป E. coliในสภาพแวดลอมที่เหมาะสนจะมีระยะ lag phase นาน 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง 
 2) logarithmic phase หรือ exponential phase ระยะนี้มักเรียกกันยอๆ วาระยะ log 
phase ซึ่งเปนระยะที่แบคทีเรียจะมีการแบงเชลลอยางรวดเร็วตามชวงเวลาใน generation time 
ของแตละชนิด เชลลในระยะนี้จะมีอัตราการเจริญสูงกวาระยะอ่ืนๆ และแบคทีเรียทุกเชลลไนระยะ
นี้จะมีขบวนการเมตาบอลิซึมตลอดจนสมบัติทางสรีรวิทยาใน ระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก 
 ระยะเวลาในชวงของ log phase จะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมที่สําคัญคือ 
อุณหภูมิ pH และสารอาหารตางๆ กลาวคือถาอุณหภูมิที่ใชเหมาะสมสําหรับการทวีจํานวน 
แบคทีเรียเกิดการ แบงเชลลอยางรวดเร็ว เปนผลใหสารอาหารถูกใชหมดไป ประกอบกับมีสารพิษ
ที่ไดจากเมตาบอลิซึม มากมาย สารพิษเหลานี้จะควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมใหชาลง อัตราการแบง
เซลลจงลดลงดวย 
 3) stationary phase เปนระยะที่จํานวนประชากรของแบคทีเรียมีจํานวนสูงสุดและจะ
คงที่ เนื่องจากเกิดสภาวะสมดุล ระหวางการทวีจํานวนและการตาย ทั้งนี้เพราะสภาวะแวดลอม
เร่ิมเปล่ียนแปลงมีสารพิษตางๆ เพิ่มสูงข้ึน เชน กรดอินทรียตางๆ เปนตน แบคทีเรียที่ทนตอสุภาพ
แวดลอมที่ไมเหมาะสมไดไมดีจะตายอยางรวดเร็ว จึงมีระยะ stationary phase ส้ันๆ แบคทีเรีย
บางชนิดสรางสปอรและ cyst ไดทําใหมี stationary phase ยาวนาน แตแบคทีเรียโดยทั่วไปจะมี
ชวงระยะเวลาใน stationary phase นานหลายชั่วโมงหรือ หลายวัน สําหรับปจจัยสําคัญที่มี
ความสําคัญในการตายของแบคทีเรียในระยะนี้คือ ปริมาณสารอาหาร และสารพิษที่ขับออกมา
 4) death phase หรือ decline phase เปนระยะสุดทายในการเจริญของแบคทีเรียใน
อาหารเล้ียงเชื้อ ระยะนี้แบคทีเรียจะตายอยางรวดเร็ว เนื่องจากการขาดแคลนสารอาหารและมี
ปริมาณสารพิษเพิ่มมากข้ึนจนแบคทีเรียไมสามารถเจริญไดนะยะเวลาที่ใชสําหรับระยะนี้จะ
แตกตางกันไป แบคทีเรียบางชนิดอาจจะใชเวลา 2-3 วัน แตบางชนิดอาจจะนานเปนสัปดาห 
 
 4.3.2 การเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองของแบคทีเรีย (Continuous culture) 
 1) มีการนําเอาสารอาหารเขามาในระบบอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีการนําเอา
ผลิตภัณฑ ออกจากระบบอยางตอเนื่องเชนกัน ซึ่งจะตองมีอัตราการเขาออกที่สมดุลกัน  
 2) ในการศึกษา/กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
 3) ตองการรักษาระดับจํานวนประชากรใหคงที่ในระยะ log phase ตลอด โดยใช
เคร่ืองมือ 



 
104 

 

 4)  Chemostatการควบคุมอัตราการเจริญของแบคทเรียโดยอาศัยความเขมขน ของ
สารอาหารที่จําเปน (dilution rate)  
 5)  Turbidostatควบคุมอัตราการเจริญของเซลลโดยการวัดความขุนของเชื้อในอาหาร 
 
 4.3.3 ลักษณะการเจริญเปนโคโลนีบนอาหารแข็ง 
 1) ในการเพาะเล้ียงแบคทีเรียบนจานอาหารแข็ง (Agar plates) เชื้อจะเจริญข้ึนมาเปน
โคโลนีที่มีลักษณะแตกตางกันไป  
 2)  สามารถจําแนกลักษณะโคโลนีที่แตกตางกันของแบคทีเรียได ดังนี้ 
  (1) ขนาดของโคโลนี (Size)  

   - มีตั้งแตขนาดเล็กมาก (pinpoint) ที่มีเสนผาศูนยกลางไมถึงมิลลิเมตรไป
     จนถึงโคโลนีขนาดใหญ   

   - เชื้อบางชนิดมีโคโลนีเปนเมือกและลามไปถึงโคโลนีอ่ืน 
  (2) รูปรางโคโลนี (Form) มีลักษณะแตกตางกันดังนี้ 
   - Punctiformโคโลนีรูปรางกลม เล็กมาก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1มม. 
   - Circular โคโลนีกลม ขอบเรียบ เสนผาศูนยกลางเกิน 1มม. 
   - Filamentous โคโลนีมีลักษณะเปนเสนแผกระจายออก หรือสานพันกัน 
   - Irregular โคโลนีรูปรางไมแนนอน เสนขอบคดโคง 
   - Rhizoidโคโลนีมีลักษณะแตกกิ่งกานคลายรากไม เสนขอบไมเรียบ 
   - Spindle โคโลนีคลายรูปกระสวย มักเกิดอยูภายในเนื้ออาหาร 
  (3) ขอบหรือริมของโคโลนี(Margin, Edge) มีหลายลักษณะ ข้ึนกับชนิดของเชื้อ 
   ดังนี้ 
   - Entiredขอบโคโลนีเรียบ 
   - Undulate ขอบโคโลนีเปนคล่ืน เวาเล็กนอย 
   - Lobateขอบโคโลนีเปนรองลึก คลายนิ้วมือ 
   - Eroseขอบโคโลนีคลายหนามแหลมยื่นออกไป 
   - Filamentous ขอบโคโลนีเปนเสน ยื่นออกไปโดยรอบ 
   - Curled ขอบโคโลนีเปนเสนซอนกันเปนคล่ืนและหยักในลักษณะขนานกัน 
  (4) พื้นผิวของโคโลนี (Surface texture) โคโลนีอาจมีพื้นผิวเรียบ (smooth)  
    เปนมันวาว หรือขรุขระ (rough) หรือเปนเมือกเยิ้ม 
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  (5) ความสูงของโคโลนี  (Elevation) แตกตางกันตามชนิดของเชื้อ ดังนี ้
   - Flat โคโลนีแบนราบติดกับอาหาร 
   - Raised โคโลนีมีความหนาสูงข้ึนจากผิวอาหาร 
   - Convex โคโลนีสูงโคงคลายกระจกนูน 
   - Pulvinateโคโลนีโคงนูนข้ึนจากผิวอาหารมาก 
   - Umbonateโคโลนีโคง ตรงกลางนูนข้ึน เปนสองชั้น 
  
 4.3.4 ลักษณะการเจริญในอาหารเหลว 
 การเจริญของจุลินทรียในอาหารเหลวมีลักษณะตางๆ กัน ดังนี้ 
 1) การเจริญที่ผิวหนาอาหารเหลว มีหลายลักษณะดังนี ้
  (1)  Flocculent มีการเจริญเปนกอนเกาะกันลอยอยูบนผิวอาหาร 
  (2)  Ring เจริญเปนวงเกาะติดกันอยูที่ขอบหลอดแกว 
  (3)  Pellicle เจริญเปนแผนฝา ลอยอยูที่ผิวอาหาร 
  (4) Membranous เจริญเปนเสนบางๆ ติดตอกัน 
 2) การเจริญใตผิวอาหาร มีลักษณะดังนี ้
  (1) Turbid การเจริญมีลักษณะขุนและเปนตะกอน 
  (2) Granular การเจริญมีลักษณะเปนเม็ดเล็กๆ (granule)  จํานวนมาก 
 3) การตกตะกอนที่กนหลอด 
  (1)  Granular ตะกอนเปนแกรนูลละเอียด 
  (2)  Flocculent ตะกอนเปนกลุมกอน 
  (3)  Viscid ตะกอนเปนเยื่อเหนียว 
  (4)  Flaky ตะกอนเปนแผนจํานวนมากแยกจากกัน 
 
 4.3.4 ลักษณะการเจริญในหลอดอาหารวุนเอียง 
 1) ปริมาณเชื้อที่เจริญ มาก ปานกลางหรือนอย 
 2) รูปรางของการเจริญ 
  (1)  Filiformลักษณะการเจริญสมํ่าเสมอตามรอยขีด 
  (2)  Echinulateการเจริญแผออกขางขางรอยขีด เปนรอยแหลมยื่นออกไป 
  (3)  Beaded การเจริญไมสมํ่าเสมอ โคโลนีแยกจากกันดานปลายหลอด 
  (4)  Effuse การเจริญเกิดไดนอย โคโลนีกระจายตัว 
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  (5) Arborescentการเจริญออกดานขาง คลายกิ่งกานตนไม 
  (6) Rhizoid การเจริญแตกแขนง คลายรากไม 
4.4 วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรีย 
 วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรียมีหลายวิธีดวยกน คือ 
 4.4.1 Counting chamber method หรือ direct, count method 
 เปนการวัดจํานวนเชลลโดย ใชกลองจุลทรรศน ซึ่งใชสไลดทีเรียกวา PetroffHausserที่
ทําเปนรอง ซึ่งทราบขนาด ของความกวางและความลึก เม่ือหยด suspension ของแบคทีเรียแลว
ปดดวย cover slide นําไปตรวจดูกลองจุลทรรศนแบบ compound microscope หรือแบบ phase 
microscope (รูปที่ 4.4 ก) นับจํานวนแบคทีเรียที่พบแลวคํานวณหาจํานวนแบคทีเรียตอมิลลิลิตร
ใน suspension ได นิยมใชนับ จํานวนแบคทีเรียในน้ํานม น้ําปสสาวะ วัคซีน ฯลฯ 
 ขอดีของวิธีนี้คือสามารถทราบจํานวนแบคทีเรียไดอยางรวดเร็วและสามารถสังเกต
ลักษณะของ แบคทีเรียที่นับไดดวย สวนขอเสียเปนการนับเซลลแบคทีเรียทั้งหมด ซึ่งไมสามารถ
แยกไดวาแบคทีเรียนั้นมีชีวิตหรือไมและไมเหมาะที่จะนับจํานวนแบคทีเรียใน suspension ที่มี
ปริมาณมากหรือนอยเกินไป 
 4.4.2 Plate count technique หรือ viable count technique 
 เปนการนับจํานวนเชลลแบคทีเรีย ในอาหารเล้ียงเชื้อ โดยการนํา suspension ของ
แบคทีเรียจํานวนหนึ่งใสในจานเพาะเชื้อแลวใสอาหารเล้ียงเชื้อที่หลอมเหลวลงไปเขยาไหเชื้อ
แพรกระจายทิ้งไวไหแข็งนําไปบมเชื้อที่อุณหภูมิเหมาะสบของแตละเชื้อประมาณ 48 ชั้วโมง นับ
จํานวนโคโลนีที่ได (รูปที 4.4 ข) โดยถือวาแบคทีเรียแตละโคโลนี ไดมาจากการเจริญแบงเซลลของ
แบคทีเรียหนึ่งเชลลเทานั้น จํานวนโคโลนีในแตละจานเพาะเชื้อควรจะ มีประมาณ 30-300 เทานั้น 
ถามีมากกวานี้ตองนํา suspension มาทําใหเจือจางเสียกอน  
 ขอดีของวิธีเปนการนับจํานวนแบคทีเรียที่ถูกตองเพราะนับเฉพาะแบคทีเรียที่มีชีวิต 
นอกจากนี้ ยังทําไดงายและรวดเร็ว สวนขอเสียคือแตละโคโลนีของแบคทีเรียที่เจริญในอาหารเล้ียง
เชื้อนั้น บางคร้ังอาจไมไดเกิดจากเซลลเดียว แตเกิดจากหลายๆ เซลลที่อยูใกลกัน มีการเจริญและ
ทวีจํานวนจน เกิดเปนโคโลนีเดียวกันไต ดังนั้นจํานวนแบคทีเรียที่ไดจึงนอยกวาจํานวนที่เปนจริง 
นอกจากนี้แบคทีเรีย บางชนิดอาจไมเจริญในอาหารที่ใชเพาะเล้ียง 
 4.4.3 Turbidity method 
 เปนการสังเกตความหนาแนนของเซลลแบคทีเรียใน suspension โดยใชเคร่ืองมือที่
เรียกวา spectrophotometer โดยใชหลักการฉายแสงผาน suspension ของแบคทีเรีย แสงสวาง
หนึ่งจะถูกเชลลแบคทีเรียดูดซับ (absorb) ไว ซึ่งปริมาณแสงที่ถูกดูดซับไวนี้จะเปนสัดสวนโดยตรง



 
107 

 

วับขนาดของเชลลหรือจํานวนแบคทีเรีย กลาวคือเซลลแบคทีเรียที่มี ขนาดใหญจะดูดซับแสงไวได
มากกวาเชลลที่มีขนาดเล็กกวา หรือ suspension ที่มีแบคทีเรียจํานวน นากจะสามารถดูดซับแสง
ไวไดมากกวา suspension ที่มีจํานวนเชลลนอยกวา การวัดปริมาณการเจริญ ของแบคทีเรียโดย
วิธีนี้อาจกลาวไดวาดูจากความขุนของ suspension นั้นเอง 
 

 
 

  
 
 

ก. direct count         ข. turbidity 
รูปท่ี 4.3 วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรีย 

(ที่มา http://www.merittech.co.th//สืบคน13 มิถุนายน 2558) 
(ที่มา http://www.kttlab.com//สืบคน13 มิถุนายน 2558) 

 
 ขอดีของวิธีนี้คือ ทําไดสะดวกและรวดเร็ว สวนขอเสียคือเปนการนับเชลลแบคทีเรีย
ทั้งหมดไมสามารถแยกไดวาแบคทีเรียนั้นมีชีวิตหรือไม 
 4.4.4จัดหานํ้าหนักแหงของเซลล 
 วิธีนี้เปนการจัดการเจริญของแบคทีเรียจากน้ําหนักของเซลลเพิ่มข้ึนโดยนํา suspension 
ของแบคทีเรียไปทําใหแหง และตองไมไหมีสารอ่ืนๆ เจือปนมาดวย ตามปกติแลว suspension ที่
จะนํามาหาน้ําหนักแหงของเชลลนั้นจะตองมีเซลลแบคทีเรียอยูเปน จํานวนมากวิธีนี้นิยมใชมากใน
งานวิจัยทางจุลชีววิทยา 
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 4.4.5 จัดปริมาณสารท่ีแบคทีเรียผลิตออกมา 
 เม่ือนําแบคทีเรียบางชนิดไปเล้ียงในอาหารที่มีน้ําตาลแลคโตสจะเฟอรเมนตน้ําตาลให
ผลิตผลออกมาเปนกรดหรือบางชนิดเฟอรเมนตน้ําตาลแลวใหกาซที่กาซหรือกรดที่ไตนี้จะเปน
สัดสวนโดยตรงกับปริมาณของแบคทีเรีย กลาวคือถามีปริมาณกาซหรือ กรดมากจะมีแบคทีเรีย
จํานวนมากดวย เนื่องจากแบคทีเรียเปนจุลินทรียที่มีขนาดเล็กและวงชีวิตส้ันจึงเจริญและทวี
จํานวนไตรวดเร็วดังนั้นการหาวิธีการศึกษาอัตราการเจริญของแบคทีเรียจึงเปนส่ิงจําเปนอยางมาก 
เพื่อจะไดใชเปนแนว ทางในการศึกษาพฤติกรรมตางๆ ของแบคทีเรียตอไป 
 
4.5 สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 

การเจริญหรือทวีจํานวนข้ึนกับปจจัยหลายประการไดแก 
-สารอาหารอุณหภูมิอากาศ ความเปนกรดดาง (pH) ความชื้นแรงดัน รังสีและคล่ืน

เสียง ฯลฯ  
4.5.1 อุณหภูมิ (temperature) 

จุลินทรียแตละชนิดตองการชวงอุณหภูมิในการเจริญแตกตางกันไป เชน  
-Minimum temperature: อุณหภูมิต่ําสุดที่จุลินทรียเจริญได มีการ

แบงตัวนอยมาก  
-Optimum temperature: อุณหภูมิเหมาะสมที่สุดสําหรับการเจริญ 

แบงตัวไดเร็วที่สุด  
-Maximum temperature: อุณหภูมิสูงสุดที่แบคทีเรียเจริญได  
-Cardinal temperature หรือ cardinal point 

อุณหภูมิที่เหมาะสม (optimum temperature) ตอการเจริญของจุลินทรียแตละ
ชนิดตางกันทําใหสามารถแบงกลุมจุลินทรียตามอุณหภูมิที่เหมาะสมได 4 กลุม คือ  

1. Psychrophilic microbe 
2. Mesophilic microbe 
3. Thermophlic microbe 
4. Extreamophile microbe 

 
 
 
 



 
109 

 

4.5.2 อากาศ 
แบงกลุมจุลินทรียและแบคทีเรียตามความตองการออกซิเจน 

-Aerobic type เจริญไดเฉพาะบริเวณที่มีออกซิเจนเทานั้น  
-Microaerophile type เจริญไดดีในบริเวณที่มีออกซิเจนเล็กนอย ถามี

ออกซิเจนมากจะเจริญชาๆ  
-Anaerobic type เจริญไดดีในที่ไมมีออกซิเจน  
-Facultative anaerobic type เจริญไดทั้งสภาพที่มี และไมมีออกซิเจน 

เนื่องจากสามารถเปล่ียนแปลงระบบเมตาบอลิซึมของตนเองได  
4.5.3 ความช้ืน (Moisture) 

-น้ําเปนส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิต  
-แบคทีเรียเจริญไดดีในอาหารที่มีน้ําผสมอยูมากกวาในที่มีน้ําผสมอยูนอย 
-ในอาหารเล้ียงเชื้อ nutrient broth มีน้ําอยู 98.7 % 
-ความตองการน้ําของจุลินทรียแตละชนิดจะแตกตางกันไป  
-แบคทีเรียและยีสตตองการน้ํามาก แตราตองการน้ํานอยในการเจริญ  

4.5.4 คาความเปนกรด- ดาง 
-กรด-ดางเหมาะสมในการเจริญของจุลินทรียแตกตางกันไป  
-สวนมากเจริญไดที่ pH 6-8 
-ยีสตและราเจริญสวนใหญไดดีในสภาวะเปนกรด acidophile 
-แบคทีเรียเจริญสวนใหญไดดีในสภาวะเบส alkaliphile 

4.5.5 นํ้าท่ีสิ่งมีชีวิตนําไปใชได 
จุลินทรียทุกชนิดตองการน้ําในการดํารงชีวิต น้ําจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอ

การเจริญของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอมธรรมชาติ จุลินทรียสามารถใชน้ําจาก 2 แหลง คือ น้ํา
ในอาหาร (bound water) ซึ่งจุลินทรียนําไปใชไดยาก และน้ําที่อยูรอบๆ อาหาร ซึ่งจุลินทรีย
นําไปใชไดงายกวา 

น้ําที่ส่ิงมีชีวิตนําไปใชได ในทางกายภาพมักแสดงในรูปของคา Water activity (Aw) 
ซึ่งหมายถึงอัตราสวนของความดันไอน้ําของสารหรือตัวถูกละลายตอความดันไอน้ําของน้ํา
บริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน คา Aw จะอยูระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่ง จุลินทรียแตละชนิดจะเจริญไดใน
สภาวะที่มีคา Aw ตางกัน 
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จุลินทรียที่สามารถเจริญไดในสภาวะที่มีสารละลายของเกลือในสภาพแวดลอม
สามารถแบงไดเปน   3 กลุมใหญๆ ไดแก moderate halophiles, extreme halophiles และ 
xerophiles 

-Moderate halophile  
-Extreme halophiles  
-Xerophiles 

Moderate halophile เปนพวกที่สามารถอยูไดในที่ที่มีความเขมขนของเกลือในระดับ
ไมสูงมากนัก ทั้งนี้จุลินทรียตองการโซเดียมไอออนเพื่อชวยใหเมมเบรนคงทน และชวยให
เอนไซมตางๆ ภายในเซลลทํางานได จุลินทรียเหลานี้ไดแกพวกที่อาศัยอยูในทะเล ซึ่งมี
โซเดียมคลอไรดประมาณ 3.5% และมีเกลือกับสารอ่ืนๆ เล็กนอย  

Extreme halophiles เปนพวกที่สามารถอาศัยในส่ิงแวดลอมที่มีคา Aw ต่ํา หรือมี
ความเขมขนของเกลือสูงมาก เชน จุลินทรียในอาหารหมักดอง 

Xerophiles เปนจุลินทรียที่อาศัยในที่แหงแลง หรือมีปริมาณน้ํานอยมาก  
การที่จุลินทรียเหลานี้สามารถเจริญไดในสภาวะที่มีคา Aw ต่ํา แสดงวาจุลินทรีย

สามารถสกัดน้ําจากอาหารได โดยการเพิ่มความเขมขนของตัวทําละลายในเซลลใหสูงกวา
สภาพแวดลอมนอกเซลล ซึ่งทําไดโดยการปมไอออนจากภายนอกเขาสูเซลล หรือการสราง
สารอินทรียบางชนิดข้ึนภายในเซลลเพื่อชวยใหน้ําจากภายนอกเซลลเคล่ือนที่เขาสูเซลลได 
สารอินทรียที่เซลลสรางข้ึนนี้เรียกวา compatible solutes ซึ่งตองไมเปนสารที่ทําอันตรายตอ
เซลล ตัวอยางเชน กลูตาเมท ซอรบิทอล ไรบิทอล กลีเซอรอล โพแทสเซียม ไอออน เปนตน 
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บทสรุป 
เม่ือกลาวถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรียโดยเฉพาะจุลินทรียเซลลเดี่ยว เชน แบคทีเรียและยีสต
ตลอดจนโปรโตซัวและสาหรายบางชนิดที่อยูเปนเซลลเดี่ยวการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยีสต
นั้นไมไดหมายความวาขนาดของเซลลใหญข้ึนแตหมายถึงการเพิ่มจํานวนเซลลซึ่งเปนผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและฟสิกสภายในเซลลล การเจริญเติบโตเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งใน
การดํารงชีวิต เซลลแตละเซลลมีชวงอายุที่จําเพาะเจาะจงสําหรับสปชีสหนึ่งๆการเจริญเติบโตของ
ประชากรนั้นสามารถที่จะตรวจสอบไดโดยการวัดการเปล่ียนแปลงของจํานวนเซลลหรือมวล
ชีวภาพ(biomass) ของประชากรตอหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งเรียกววา “อัตราการเจริญเติบโต” (growth 
rate) เวลาที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจากเดิมเปน 2 เทา เรียกวา generation time(doubling 
time) จะแตกตางกันไปในแตละ species ในสภาวะแวดลอมหนึ่งๆ การเติบโตของจุลินทรีย
สามารถบอกไดโดยการวัดความขุน(turbidity) ของจุลินทรียในอาหารเหลว การเพิ่มขนาดของ
โคโลนีบนอาหารแข็ง หรือการเพิ่มของจํานวนเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ทั้งนี้การวัดนั้นตอง
เทียบกับหนวยเวลาจุลินทรียเซลลเดี่ยวจะเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนดวยการแบงเซลลจาก 1 เปน 2 
(binary fission) เซลลรุนลูกแตละเซลลมีลักษณะเหมือนเซลลแมทุกประการเม่ือการแบงเซลล
ส้ินสุดลงจํานวนเซลลหรือมวลชีวภาพ (biomass) จะเพิ่มเปน 2 เทาของเม่ือกอนแบงเซลล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
112 

 

แบบฝกหัดทบทวน 
 

1.จงบอกปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
2.จงบอกตัวอยางของจุลินทรียที่มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและจงบอกชื่อของการสืบพันธุโดย
วิธีนั้น 
3.จงบอกวิธีการวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมาอยางนอย 2 วิธ ี
4.จงเขียนกราฟการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพรอมทั้งอธิบายข้ันตอนการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
จุลินทรียในอุตสาหกรรม 

 
หัวขอเน้ือหา 
 5.1    จุลินทรียในอุตสาหกรรม 
 5.2 การควบคุมจุลินทรีย 
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังนี้ 
 1. สามารถอธิบายความสําคัญของจุลินทรียตอระบบการผลิตในอุตสาหกรรมได 
 2. สามารถบอกชนิดและผลิตภัณฑที่ ผลิตจากจุลินทรียได 
 3. สามารถอธิบายประโยชนและโทษของจุลินทรียได 
 4. สามารถอธิบายความหมายของการควบคุมจุลินทรียได 
 5. สามารถอธิบายคําศัพทที่เกี่ยวของกับการควบคุมจุลินทรียได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
 
สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจลุชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector  
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. การซักถามในชั้นเรียน 
 2. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
 
 
 



บทที่ 5 
จุลินทรียในอุตสาหกรรม 

 
5.1 จุลินทรียในอุตสาหกรรม 

จุลินทรียสามารถใชผลิตสารเคมีไดมากมายหลายชนิด ซึ่งมีประโยชน เชนเปนยารักษา
โรค และความผิด ปกติของมนุษยและสัตว นอกจากนี้ยังใชเปนวัตถุดิบของจุลินทรียชนิดอ่ืนเพื่อ
ผลิตเปนอาหาร ใชยอยสลายสารมลพิษ ใชควบคุมแมลงศัตรูพืชและอ่ืนๆ 

สิ่งท่ีจําเปนตองทราบในการใชจุลินทรียในอุตสาหกรรมคือ 
 1) ชนิดของจุลินทรียที่ใชควรจะผลิตสารไดมากและมีคุณสมบัติคงที่จุลินทรียสามารถ

เจริญเติบโตไดรวดเร็วและมีจํานวนมากและไมทําใหเกิดโรค 
 2) อาหารที่ใชเล้ียงจุลินทรียควรมีราคาถูกหางายและมีจํานวนมากและความสามารถใช

ของเหลือใชหรือของเสียจากโรง งานอุตสาหกรรม เชนอุตสาหกรรมนมโรงงานกระดาษ และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มาเปนวัตถุดิบไดโดยที่วัตถุดิบนั้นยังมีสารอาหารตางๆที่จุลินทรียตองการใชใน
การเจริญเติบโตอยูมากเชนกากน้ําตาลจากออยเปนตน 

 3) ผลผลิตที่ไดควรมีปริมาณมากและมีวิธีเก็บเกี่ยวและทําใหบริสุทธิ์ไดงาย 
ชนิดตางๆของผลิตภัณฑและกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 
1) สารเคมีเกี่ยวกับยา Pharmaceutical chemicals ไดแก สารปฏิชีวนะ และสเตอรอย 

นอกจากนี้ยังมีอินซูลินและอินเตอรเฟยรอน ซึ่งผลิต ไดโดยอาศัยเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
2) สารเคมีที่มีคุณคาทางการคา เชนตัวทําละลาย ตางตาง เอนไซม ตางๆ เปนตน 
3) อาหารเสริม การเล้ียงยีสตแบคทีเรียและสาหราย ใหไดจํานวนมากในอาหารที่มีแตสา

รอนินทรียไนโตรเจน ไดมีราคาถูกจะไดแหลงของอาหารโปรตีนและสารอินทรีย อ่ืนอ่ืนๆที่ใชเปน
อาหารเสริมได การผลิตกรดอะมิโน ใหไดปริมาณมากเปนกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
แพรหลายอยูทั่วโลก 

4) เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน และเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอรอ่ืนๆ 
5) วัคซีน โดยการเล้ียงจุลินทรียบางชนิดใหเพิ่มจํานวนมาก และใชผลิตเปนวัคซีน 
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แบคทีเรียที่สรางกรดแลกทิกหลายสกุล เชน Lactobacillus sp., Pediococcus sp. และ 
Lactococcus sp. สามารถสรางสารที่เรียกวา แบคเทอริโอซิน (Bacteriocin) ซึ่งเปนสารประกอบ
เพปไทด (Peptide) ขนิดหนึ่ง และหล่ังสารนี้ออกมาเพื่อทาลายแบคทีเรียชนิดอ่ืนโดยเฉพาะ
แบคทีเรียที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกลชิดกัน มีความตองการปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
คลายกัน เชน แหลงที่อยู อาหาร น้ํา สภาพกรด-เบส ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อทําใหตนเองสามารถอยูรอดได
จากสมบัติดังกลาวจึงนํามาประยุกตใชในการควบคุมทางชีวภาพ การประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อาหาร โดยผสมสารแบคเทอริโอซิน หรือแบคทีเรียที่สามารถสรางแบคเทอริโอซินลงในอาหาร 
เพื่อใหทําลายจุลินทรียอ่ืนที่อาจปนเปอนมาแลวทําใหอาหารบูดเนา ทั้งยังใชทําลายจุลินทรียกอ
โรคที่พบในอาหารนั้นไดดวย 
 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 ผลิตภัณฑที่หมักดวยแบคทีเรีย 
โยเกิรต และเนยแข็ง (บน) ของหมักดองและแหนม (ลาง) 

ที่มา : ผูเรียบเรียง 
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ยีสต Saccharomyces cerevisiae นิยมใชผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (Alcohol 
Beverage) เหลา บร่ันดี วิสกี้ สวน การผลิตเบียรนิยมใชยีสต Saccharomyces carlbergensis 
หรือ Saccharomy cescerevisiae และการผลิตไวนนิยมใชยีสต Saccharomyces ellipsoideus 
โดยยีสตแตละชนิดจะเปล่ียนน้ําตาลในธัญพืช หรือในผลไมจนไดเปนเอทิลแอลกอฮอลกับ
คารบอนไดออกไซด และยังทาใหโปรตีนและสารอ่ืนๆ เกิดการเปล่ียนแปลง ทาใหเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลมีรสชาติที่ดีสวนรสชาตทิี่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบ วิธีการและชนิดพันธุ
ยีสตที่ใชยีสต Candida utilis นิยมใชผลิตอาหารที่เรียกวา การผลิตโปรตีนเซลลเดียว (Single 
CellProtein : SCP) เพราะยีสตมีปริมาณโปรตีนสูงและมีวิตามินบีรวมสูงดวย ในเยอรมัน
สวิสเซอรแลนดฟนแลนด และสหรัฐอเมริกา มีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากยีสตเพื่อการบริโภค
และเล้ียงสัตวแลวเรายังใชประโยชนจากยีสตในดานอ่ืนๆ อีก เชน การผลิตแอลกอฮอลเพื่อใชดาน
การแพทย ใชผลิตเชื้อเพลิงที่เรียกวา กาซโซฮอล (Gasohol) เพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันเบนซินลง 
ฯลฯ 

 

 
 

รูปท่ี 5.2 เบียร และไวนแดง  
ที่มา : ผูเรียบเรียง 
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ผลิตสารปฏิชีวนะและวัคซีน 
สารปฏิชีวนะ หมายถึง สารที่ใชรักษาโรคตางๆ โดยสรางไดจากจุลินทรียชนิดหนึ่ง เพื่อไป

ยับยั้งหรือทําลายการเจริญของจุลินทรียอีกชนิดหนึ่ง โดยไมทําอันตรายตอผูใช 
ตัวอยางสารปฏิชีวนะที่สรางจากแบคทีเรีย เชน สเตรปโตไมซิน คลอเตตราไซคลิน หรือ 

ออริโอไมซิน ออกซีเตตราไซคลิน หรือเทอราไมซิน คลอแรมเฟนิคอล อิริโธรไมซิน แอมโฟเทอริซิน 
บาซิตราซิน เปนตน 
 

    

 
 

รูปท่ี 5.3 สารปฏิชีวนะ 
ที่มา : ผูเรียบเรียง 

 
การใชจุลินทรียในกระบวนการอุตสาหกรรม  
กระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการพัฒนาข้ึนโดยใชสาหรายเชื้อรายีสตและราแบคทีเรีย

โปรโตซัว ไวรัสสายพันธุพิเศษจึงมีการ คนหาจุลินทรียชนิดใหมๆ เร่ือยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก
กระบวนการหลอนั้นเชนการคนหาจุลินทรียที่สามารถผลิตสารปฏิชีวนะใหมๆ หรืออาจใชจุลินทรีย
ทําความสะอาดคราบน้ํามันหรือยอยสลายคราบน้ํามันตอไป 

การพัฒนาเพื่อใหไดจุลินทรียสายพันธุใหมๆ ที่มีความสามารถสูงทําใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็ว
หรือใหผลผลิตจํานวนมากอาจทําไดโดยปรับปรุง อาหารเล้ียงเชื้อ สภาพการเล้ียง คัดเลือกสาย
พันธุใหม ทําใหเกิดมิวเทชัน ปจจุบันความรูและเทคนิคการตัดตอยีน ในจุลินทรีย หรือที่เรียกวา   
เยเนติกรีคอมบิเนชั่น (genetic recombination) หรือเทคนิคครีคอมบิแนนทดี เ อ็นเอ 
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(recombinant DNA technology) หรือพันธุวิศวกรรม  (Genetic Engineering) ทําให จุลชีววิทยา
ทางอุตสาหกรรม เปล่ียนโฉมหนาใหม 
 

5.1.1 ประโยชนและโทษ ของจุลินทรีย 
1) ประโยชนของจุลินทร 

  ยีสต หรือ Saccharomyces cerevisiae เปนจุลินทรียที่ใชในการผลิตเคร่ืองดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล ( Alcohol beverage ) ที่รูจักกันดีคือ Saccharomyces cerevisiaeหรือ 
Saccharomyces carlbergensis ใชผลิตเบียร เหลา วิสกี้ และ Saccharomyces ellipsoideus 
ใชผลิตไวนเปนตน 

เชื้อรา Aspergillus oryzae, lactic acid bacteria Lactobacillus delbrueckii หรือ 
Pediococcus soyae และยีสต Saccharomyces rouxii เปนจุลินทรียที่ใชผลิตอาหารและอาหาร
เสริม เชน ซีอ้ิว เตาเจี้ยว น้ําปลา น้ําสมสายชู ปลารา เปนตน 

แบคทีเรียในจีนัสแลคโตเบซิลัส Lactobacillus สปอโรแลคโตเบสิลัส Sporolactobacillus 
เสตรปโตคอกคัส Streptococcus เลียวโคนอสตอก Leuconostoc ฟดีโอคอกคัส Pediococcus 
บิฟโดแบคทีเรียม Bifidobacteriumสามารถเปล่ียนน้ําตาลแลคโตสในนมใหเปนกรดแลคติก ใชใน
การผลิตนมเปร้ียว (cultured milk) ทุกชนิดได สวน streptococcus thermophilus และ 
Lactobacillus bulgaricus ใชในการผลิตโยเกิรต เชื้อรา Aspergillus niger ใชในการผลิตกรดซิ
ตริกหรือกรดสม ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เปนเคร่ืองปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ําหมึก สี
ยอม และใชในวงการแพทยผลิตภัณฑอ่ืนที่ทําจากนม ไดแก เนยเหลว (butter)เชื้อแบคทีเรีย ไดแก 
Streptococcus lactis รวมกับ Leuconostoc citrovorum ซึ่งทําใหเนยเหลวมีกล่ินและรสชาติ 
เฉพาะตัว สวนการทําเนยแข็ง (cheese) ซึ่งมีแตกตางกันหลายชนิดนั้นจะมีการเติมแบคทีเรีย เชน 
Streptococcus lactis หรือ Streptococcus cremoris ทําใหไดเนยแข็งตางชนิดกัน การทําขนม
ปง ใชจุลินทรียพวกยีสต ใสลงในแปงที่จะทําขนมปงแลวนวด ยีสตจะเกิดกระบวนหมักใหกาซ
คารบอนไดออกไซดและแปงอุมกาซไวจึงทําใหแปงออนนุมและพองตัว การคัดเลือกยีสตที่ดีจะทํา
ใหขนมปงมีกล่ินรสที่ดีและสามารถหมักน้ําตาลไดมากและรวดเร็ว ทําใหขนมปงมีคุณภาพ ราและ
แบคทีเรียหลายชนิดที่สามารถสังเคราะหเอนไซมและขับออกจากเซลลมาอยูในอาหาร ในทาง
อุตสาหกรรม สามารถเล้ียงเชื้อราและแบคทีเรียใหสรางเอนไซมและทําใหเอนไซมบริสุทธิ์ไดเชน 
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1. Rhizopus delemar, Mucor rouxii และ Aspergillus oryzae สังเคราะหเอนไซมอะ
ไมเลส (Amylase) ใชยอยแปงใหเปนเดกซทรินและน้ําตาล จึงใชเอนไซมนี้ในการเปล่ียนแปงให
เปนน้ําตาล เพื่อการผลิตแอลกอฮอล ใชในการทําใหไวนเบียร และน้ําผลไมใสข้ึน 

2. ยีสต Saccharomyces cerevisiae สังเคราะหเอนไซมอินเวอรเทส (Invertase) ใชยอย
ซูโครสใหเปนกลูโคสกับฟรักโทส จึงใชในอุตสาหกรรมทําลูกกวาด ไอศกรีม 

3. Bacillus subtilis และ Aspergillus oryzae สังเคราะหโปรตีเอส (Protease) เปน
เอนไซมที่ใชยอยโปรตีนใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง การทํากาว การทําใหเนื้อนุม ทําใหเคร่ืองดื่ม
ใส 

4. Aspergillus Niger, Penicillium spp. และ Rhizopus spp. สังเคราะหเอนไซมเพกทิ
เนส (Pectinase) ใชในการทําใหน้ําผลไมใส และยอยเพกทินในการแชตนแฟลกซเพื่อทําผาลินิน 

Enterobacter aerogenes ผลิตกรดแอล-ไลซีน (L-lysine) และ แบคทีเรีย Micrococus, 
Arthrobacter ผลิตกรดแอล-กลูตามิก (L-glutamic acid) ซึ่งกรดอะมิโนทั้ง 2 นี้จุลินทรียหลาย
ชนิดสามารถสังเคราะหไดจากสารประกอบไนโตรเจน ซึ่งอาจสังเคราะหไดมากเกินความตองการ 
จึงขับออกมาในอาหารเล้ียงเชื้อ จุลินทรียบางชนิดสังเคราะหกรดอะมิโนไดมากจนผลิตเปนการคา
ได 

2) โทษของจุลินทรีย 
   การที่อาหารมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทั้งทางเคมีและทางกายภาพ  อาหารมีกล่ิน
รสชาติ  และลักษณะเนื้อสัมผัสเปล่ียนไป  ในบางกรณีมีเมือกและกาซเกิดข้ึนดวย  อาหารเสียบาง
ชนิด เชน  ขนมปงและผลไม  จะมองเห็นการเจริญของเชื้อราไดชัดเจนและอาหารบางชนิดมีกล่ิน
เหม็นเนาในที่นี้จะเนนการเนาเสียของอาหารจากจุลินทรียซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหอาหาร
เนาเสีย  เอนไซมในอาหารจะเปนปจจัยที่ชวยใหอาหารเกิดการเนาเสียจากจุลินทรียไดงายข้ึน 
กลาวคือ  เอนไซมในอาหารจะยอยสลายสารอาหารใหอยูในสภาพที่จุลินทรียสามารถนําไปใชได
สะดวกข้ึน  จุลินทรียจึงเจริญอยางรวดเร็ว  เรงอาหารใหเสียเร็วข้ึนในที่สุด อาหารแตละอยางเกิด
การเนาเสียไดเร็วชาตางกัน   ถาแบงอาหารตามความยากงายของการเนาเสียจะแบงได 3 
ประเภท ดังนี้ 

 1. อาหารประเภทเนาเสียยาก คืออาหารที่มีความคงตัวดี มีปริมาณน้ํานอยมาก 
ตัวอยางเชน ธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง น้ําตาลและแปง อาหารประเภทนี้เก็บไวไดนานหลายเดือนหรือ
เปนป 
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 2. อาหารประเภทเสียเร็วปานกลาง คืออาหารที่มีปริมาณน้ําคอนขางมากเชน ผักและ
ผลไมที่แกเต็มที่ ถึงแมวาอาหารเหลานี้จะมีปริมาณน้ํามากก็ตามแตก็มีเนื้อเยื่อเกาะยึดกันแนน 
และอาหารสวนใหญมีเปลือกหุมจึงเก็บไวไดเปนเวลาคอนขางนาน สวนอาหารบางชนิด จะเนาเสีย
ภายใน 1-2 สัปดาห 

 3. อาหารประเภทเนาเสียเร็ว   คืออาหารที่มีปริมาณน้ํามากเชน ผัก ผลไม เนื้อสัตวและ
ดาหารทะเล ซึ่งจะเกิดการเนาเสียภายใน 1-2 วันเทานั้น 

อาหารทั้ง 3 ประเภทดังกลาว มีปริมาณน้ําแตกตางกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวาปริมาณน้ําใน
อาหารเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมการเนาเสียของอาหาร 
 
5.2 การควบคุมจุลินทรีย 
 การควบคุมจุ ลินทรียนั้นทําเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อกอโรคหรือการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียที่เราไมตองการ อีกทั้งเพื่อปองกันการเนาเสียขอ งผลิตภัณฑตางๆ โดย
การทําใหจุลินทรียไมสามารถสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลและโดยการฆาเชื้อใหตาย สามารถทํา
ไดดวยวิธีทางกายภาพ และวิธีทางเคมี 
 หลักในการควบคุมจุลินทรีย 
ความหมายของคําวาตายในทางจุลชีววิทยาหมายถึงการที่จุลินทรียไมสามารถสืบพันธุเพื่อเพิ่ม
จํานวนเซลลไดหลังจากนําไปเพาะในอาหารเล้ียงเชื้อที่เหมาะสมแลวไมพบวาเชื้อมีกาเจริญเติบโต 
ตัวอยางเชน การนําเซัลเพนชัน ของแบคทีเรีย ใสลงในน้ํายาฆาเชื้อเชน เมอคิวริกคลอไรด (HgCI2 

1:1,000) 5 นาที หลังจากนั้นนําแบคทีเรียที่สัมผัสกับ เมอคิวริกคลอไรด ไปเพาะเล้ียงในอาหาร ฆา
เชื้อแบคทีเรียไมตายจะเจริญใหเห็นได สวนพวกที่ตายจะไมเจริญเลย สวนการหยดซัสเพนชั่น ของ
เชื้อแบคทีเรีย ลงในขวดที่มีกรดรอนๆ หรือนําไปเผาไฟแบคทีเรียจะ ถูกฆาตายอยางรวดเร็วจนไม
สามารถวัดอัตราการตายได แตถาสภาพการกระทํานั้นไมรุนแรงมาก การฆาเเบคทีเรียใหตาย
จะตองใชเวลานานข้ึน อัตราการตายของแบคทีเรียจะเปนแบบ constant exponential rate ซึ่ง
ตรงกันขามกับอัตราการเจริญ (exponential growth pattern) 
  
 5.2.1 การควบคุมจุลินทรียทางกายภาพ 
  1) การใชความรอนช้ืน (moist heat)      เปนวิธีการใชไอนํ้าภายใตความดนั 
(Steam under pressure) โดยใชเคร่ืองนึ่งที่อัดความดัน (autoclave) ดวยความดันถึง 15 ปอนด 
ตอตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ในเวลา 15-20 นาที (รูปที่ 5.4) จะสามารถทําลาย 
จุลินทรียทุกชนิดไดโดยส้ินเชิง หรือเรียกวาการทําใหปราศจากเชือ้ (sterilization) 
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รูปท่ี 5.4 เคร่ือง autoclave 
(ที่มา : Atlas, 1995, p. 314/สืบคน13 มิถุนายน 2558) 

  
  2) การตม (boiling) การตมใหเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส วิธีนี้จะไม
สามารถทําลายจุลินทรียหรือสปอรไดทุกชนิด 
  3) พาสเจอรไรเซชัน (pasteurization) อาหารและนม ใชอุณหภูมิ 62.8 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 30 นาที หรืออุณหภูมิ 71.7 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 15 วินาที สวน
เชื้อวัณโรคใชความรอน 60 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 15 นาที 
  4) การใชความรอนแหง (dry heat) วิธีนี้ทําโดยการใชอุณหภูมิที่สูง 160-180
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมงจึงจะสามารถทําลายจุลินทรียไดทุกชนิด หรือใชวิธีการเผา 
(Incineration) ที่จัดวาเปนการทําลายจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 
  5) การใชรังสี (radiation) การใชรังสีในการควบคุม จุลินทรียโดยใชรังสี
อัลตราไวโอเลต (ultraviolet radiation) ที่มีความยาวคล่ืน 150-3,900 อังสตรอม โดยเฉพาะที่
2,650 อังสตรอม จะมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อมากที่สุด หรือการใชรังสีเอกซ (X-ray) รังสี
แกมมา (gamma ray) รังสีแคโทด (cathode ray) ก็สามารถในการทําลายจุลินทรียได 
  6) คลื่นเสียง การใชคล่ืนเสียงที่มีความถี่มากกวา 9,000 รอบตอวินาทีข้ึนไปจะ
สามารถทําลายจุลินทรียดวยกระบวนการแตกสลายของผนังเซลล 
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7) การกรอง (filtration) โดยการใชเคร่ืองกรอง Chamberland-Pasteur filter ที่ปราศจากเชื้อ 
โดยกรองผานเยื่อกรอง (membrane filter) ที่ทํามาจากเซลลูโลสอะซิเตด (รูปที่ 5.5) ถาใชกรอง
แบคทีเรียจะใชเยื่อกรองที่มีรูขนาด 0.45+0.02 ไมโครเมตร แตถาใชกรอง ไวรัสจะใชเยื่อกรองที่มีรู
ขนาด 0.01+0.002 ไมโครเมตร 
 

 
รูปท่ี 5.5 Membrane filters used to remove microorganisms from liquids 

(ที่มา : Robinson, 1997, p. 117/สืบคน13 มิถุนายน 2558) 
 
 5.2.2 การควบคุมจุลินทรียทางเคมี 
 การใชสารเคมีในการควบคุมจุลินทรียควรใชสารที่มีความเปนพิษตอจุลินทรียเทานั้นแต
ไมมีความเปนพิษตอมนุษยและสัตวควรทําลายจุลินทรียไดหลากหลายชนิดดวยความเขมขนของ
สาร ที่ตํ่าควรมีคุณสมบัติละลายในน้ําหรือตัวทําละลายอ่ืนๆไดดี และมีความคงตัวสูง ควรทําลาย
จุลินทรียไดที่อุณหภูมิหอง สามารถซึมผานผนังเซลลของ จุลินทรียไดไมมีการ เปล่ียนแปลง 
คุณสมบัติเม่ือมีการสัมผัสกับส่ิงของ ไมมีกล่ินเหม็น ที่สําคัญตองหาซื้อไดงายและมีราคาถูก 
  1) คําจํากัดความ 
 การทําใหปราศจากเชื้อ (sterilization) คือ การทําลายใหปราศจากจุลินทรียทุกชนิดสาร
ที่ยับยังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย (antiseptic) คือ สารที่ ใชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย อาจออกฤทธิ์ทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโต โดยสามารถใชสารนี้กับรางกายของ
มนุษยหรือสัตวได 
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 แซนนิไทเซอร (sanitizer) คือ สารที่ใชลดจํานวนของจุลินทรียที่กําลังเจริญไดถึง 99.9% 
สามารถใชไดกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 
 สารฆาจุลินทรีย (germicidal หรือ microbicidal) คือ สารที่ใชฆา จุลินทรียที่กําลัง
เจริญเติบโต แตไมสามารถฆาสปอรของจุลินทรียได 
 สารฆาแบคทีเรีย bactericide คือ สารที่ใชในการฆาแบคทีเรียการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย bacteriostasis คือ การใชสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไมใหมี
การเพิ่มจํานวนข้ึนได 
  2) สารเคมีท่ีใชควบคุมจุลินทรีย 
   (1) Phenol และ Phenolic compounds ออกฤทธิ์ โดยทําใหเซลลแตกและ
โปรตีนภายในเซลลตกตะกอน อีกทั้งยับยั้ งการทํางานของเอนไซมได ตัวอยาง cresol, 
hexachlorophene เปนตน 
   (2) Alcohol แอลกอฮอลชนิดฆาเชื้อจะใช Ethanol และ Isopropanal ที่นิยม
ใชคือความเขมขน 70% แอลกอฮอลจะไมฆาสปอร และมีอํานาจในการซึมผานสารอินทรียต่ําจึง
เหมาะสําหรับการฆาเชื้อบริเวณผิว เชน ใชฆาเชื้อตามผิวหนังหรือใชเช็ดโตะหองปฏิบัติการ 
แอลกอฮอลทําลายเซลลได 3 วิธี คือ ทําใหโปรตีนเสียสภาพ ทําลายระบบเมแทบอลิซึม ทําลายลิ
ปดที่เยื่อหุมเซลลทําใหเยื่อหุมเซลลขาด 
  (3) Halogen ออกฤทธิ์ยับยั้งสารประกอบโปรตีนที่ทําใหเซลลมีกร ะบวนการ
ตางๆผิดปกติ ตัวอยาง iodine และ chlorine เปนตน 
   ไอโอดีน(Iodine) เปนสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ ไอโอดีนละลายน้ํานอย 
แตสามารถละลายไดในแอลกอฮอล สารละลายโพแทสเซียม หรือโซเดียมไอโอไดต ในทางการคา
ใชในรูปของทิงเจอรไอโอดีน ไอโอดีนมีประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียไดดีและมีผลตอ
จุลินทรียทุกชนิด 
   คลอรีน(Chlorine) เปนสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อสูงและเร็ว คลอรีนจะใช
ฆาเชื้อในการทําน้ําประปาหรือสระวายน้ํา การออกฤทธิ์ของคลอรีนนั้นเกิดจากกรดไฮโปรคลอรัส
(Hyprochloious acid) โดยสรางข้ึนจากการรวมตัวของคลอรีนกับน้ํา 
   Cl2 + H2O                   HCl + HClO 
  (4) Heavy methals and their compounds สารเคมีกลุมนี้ ไดแก ปรอท เงิน 
ทองแดง กลไกการออกฤทธิ์ของโลหะหนัก จะรวมกับโปรตีนภายในเซลลและยับยั้งการทํางานของ
โปรตีน ถาความเขมขนสูงๆจะทําใหโปรตีนตกตะกอนและเซลลตายในที่สุด 
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   (5) Soap and Detergent คือ สบู มีสมบัติยับยั้งและทําลายจุลินทรีย 
ตามปกติจะใชสบูฆาเชื้อบริเวณผิวหนัง สบูจะทําลายเซลลเมมเบรนของจุลินทรีย และทําลายเยื่อ
หุมเซลลทําใหการนําสารเขาออกจากเซลลผิดปกติ เซลลตายในที่สุด ผงซักฟอก (Detergent) มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งหรือทําลายจุลินทรีย กลไกในการทําลายแบคทีเรีย เนื่องจากทําให
โปรตีนในเซลลเสียสภาพ และทําใหเซลลเมมเบรนผิดปกติ ทําอันตรายตอเยื่อหุมเซลล ทําใหเซลล
ฉีกขาด สารประกอบในเซลลจึงร่ัวไหลออกมานอกเซลล และเซลลตายในที่สุด 
   (6) Gas ออกฤทธิ์การรวมตัวเขากับสารประกอบอินทรียของแบคทีเรีย ทําให
เซลลเกิดความผิดปกติ ตัวอยาง formaldehyde และ ethylene oxide เปนตน 
   ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) เปนสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อไดทุกชนิดทั้ง
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ริคเกตเซีย แตไมมีผลตอสปอร ใชรมหองคนไข ตูถายเชื้อ สารโพลิเมอรฟอร
มัลดีไฮดในสภาพของแข็ง เม่ือถูกความรอนจะสลายเปนกาซฟอรมัลดีไฮด ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับ
กรดอะมิโนทําใหเซลลตายได ฟอรมัลดีไฮดที่ละลายน้ําเรียก ฟอรมาลีน (formaline) ฟอรมาลีน 
5% ใชราดพื้นหรือเช็ดโตะจะฆาเชื้อโรคไดดี แตสารนี้มีกล่ินเหม็นและกัดเยื่อจมูก ทําใหแสบตา 
   (7) Acid and Base ออกฤทธิ์โดยการเขาทําลายที่ผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล
ของแบคทีเรีย 
 5.2.3 การควบคุมจุลินทรียดวยยาปฏิชีวนะและยารักษาโรคอ่ืนๆ 
 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) หมายถึงสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งใชในการรักษาโรคตางๆ โดย
ไดมาจากจุลินทรียชนิดหนึ่ง สรางข้ึนมาเพื่อยับยั้งจุลินทรียอีกชนิดหนึ่งหรือไดจากการสังเคราะห
ทางเคมี 
  1) ลักษณะของสารปฏิชีวนะท่ีเหมาะในการใชเปนยารักษาโรค 
   (1) สามารถทําลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิดที่เรียกวา มี
ขอบขายการออกฤทธิ์กวาง 
   (2) ไมทําใหปรสิตเกิดการตานทานตอยาหรือเกิดการผาเหลา 
   (3) ไมทําใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคกับโฮสต เชน การแพยา มีผลตอ
ระบบประสาท เปนตน   
   (4) ไมทําลายจุลินทรียที่มีอยูตามปกติในรางกายโฮสต เพราะจะทําใหเสีย
สมดุล ทําใหเกิดการติดเชื้อจากจุลินทรียอ่ืนๆ 
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  2 คุณสมบัติท่ีดีของยาปฏิชีวนะ 
   (1) เปนยาที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
   (2) เปนยาที่ไมทําใหเซลลของผูอาศัยเกิดอันตราย 
   (3) ยับยั้งการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก 
   (4) ยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน 
   (5) รบกวนกระบวนการสรางพลังงาน 
  3) ชนิดของยาปฏิชีวนะ  
   จําแนกตามประสิทธิภาพการทําลายเชื้อไดดังนี ้
   (1) ยับยั้งการสรางผนังเซลล(Inhibition of Cell Wall Synthesis) ยาปฏิชีวนะ
กลุมนี้ไดแก เพนิซิลิน เซฟาโลสปอริน ไซโคเซอริน แวนโคไมซิน และบาซิตราซิน 
   เพนนิซิลิน เปนยาที่ผลิตมาจากเชื้อ Penicillium notatum และ Penicillium 
chrysogenum เปนกลุมยาที่ใชในการรักษาโรคติดเชื้อตางๆ จุลินทรียบางชนิดสามารถดื้อตอยานี้
ไดเนื่องจากเชื้อสามารถสรางเอนไซม เพนนิซิลิเนส (Penicilinase) ทําใหโครงสรางของยา
เปล่ียนไปไมสามารถออกฤทธิ์ตอตานเชื้อได 
   บาซิตราซิน ผลิตจากเชื้อ Bacillus subtilis กลุมยานี้ไมนิยมนํามารักษาโรค
ภายในเพราะเปนพิษตอตับ นิยมใชในหองปฏิบัติการและเปนยาสําหรับภายนอก 
   (2) ยับยั้งการทํางานของเยื่อหุมเซลล (Inhibition of Cell Membrane 
Function) 
ยาปฏิชีวนะที่ใชจะไปขัดขวางหนาที่ของเยื่อหุมเซลล ทําใหการนําเขาออกของสารผิดปกติ ยากลุม
นี้ไดแก โพลีมิกซิน  แกรมิซิดิน  นีสเตติน  แอมโฟเทอริซิน 
   โพลิมิกซิน ผลิตจากเชื้อ Bacillus polymyxa ใหผลทําลายแบคทีเรียแกรมลบ 
   แอมโฟทอริซิน  ผลิตจากเชื้อ Streptomyces nodosus มีผลตอรา ยีสต และ
เซลลสัตว แตไมมีผลตอแบคทีเรีย 
   (3) ยับยั้งการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก (Inhibition of Nucleic Acid 
Synthesis) การยับยั้งการสังเคราะหกรดนิวคลีอิก จะทําใหเชื้อไมสามารถเจริญอยูได ยาปฏิชีวนะ
นี้มักไมออกฤทธิ์เจาะจงตอเซลลจุลินทรีย จึงอาจมีผลตอเซลลของสัตวเลือดอุน เชน แอคติโนมัย
ซิน ไรแฟมพิซิน ไมโตมัยซิน กรีสซีโอฟลูวิน  
   แอคติโนมัยซิน  ยับยั้งการสังเคราะห DNA และ RNA 
   ซินกรีสซีโอฟลูวินสรางจากเชื้อ Penicillium griseofulvin ขัดขวาง
กระบวนการเมแทบอลิซึมของ DNA และ RNA 
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   (4) ยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน (Inhibition of Protein Synthesis) 
การยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน จะขัดขวางกระบวนการซอมแซมและสรางเสริมการเจริญและทวี
จํานวน จึงทําใหเซลลตายได เชน สเตรปโตมัยซิน กานามัยซิน  คลอแรมฟนิคอล เตตราไซคลิน   
   สเตรปโตมัยซิน  สรางจากเชื้อ Streptomyces griseus ใชยับยั้งจุลินทรียที่
ดื้อยาซัลโฟนาไมด และเพนิซิลลิน ไดแก แบคทีเรียแกรมลบ และยับยั้งเชื้อ Mycobacterium 
สเตรปโตมัยซินที่บริสุทธิ์มากๆ ไมเปนพิษตอคนและสัตวถาใชปริมาณนอยแตถาใชติดตอกันเปน
เวลานานจะมีผลตอระบบประสาท  
  คลอแรมฟนิคอล  สรางจากเชื้อ S.venezuelae มีผลยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ แก
รมบวก 
   (5) ยับยั้งการสรางพลังงาน(Interfering Metabolic Phathway) 
จุลินทรียใชพลังงานในกิจกรรมตางๆของเซลลเพื่อการดํารงชีวิตหากมีการรบกวนการสราง
พลังงานจะทําใหกิจกรรมตางๆลดลง ถาเปนเชนนี้นานๆ เซลลจะตายในที่สุด 
   (6) ยับยั้งระบบเอนไซมที่จําเพาะไดแกซัลฟาไมดเปนกลุมยาที่ใชทําลาย
แบคทีเรียที่มีผลตอเอนไซมที่จําเพาะซัลฟาไมดจะมีโครงสรางคลายกันกับกรดพารา-อะมิโนเบนโซ
อิก (PABA) เพื่อเปนสารตั้งตนในการสังเคราะหโคเอนไซมที่จําเปนในการสังเคราะหกรดอะมิโนคือ 
กรดเตตราไฮโดรโฟลิก (THFA) การขาดโคเอนไซม THFAจะมีผลขัดขวางการทํางานตามปกติของ
เซลลกลไกการทําลายแบคทีเรียนี้เปนการยับยั้งแบบแกงแยง (competitive inhibition) ระหวาง 
PABA กับสารที่คลายมัน คือ ซัลโฟนาไมด 
  4) ยารักษาโรคท่ีตอตานไวรัส 
  ยาปฏิชีวนะที่กลาวขางตนไมมีผลในการรักษาโรคจากไวรัส เนื่องจากไวรัสเปน
ปรสิตภายในเซลล ยารักษาโรคที่จะทําลายไวรัสจะตองผานเขาสูเซลลโฮสตและยาตองไมเปนพิษ
ตอเซลลโฮสตขณะที่ไปยับยั้งไวรัส  ในขณะที่การติดเชื้อจากแบคทีเรีย รา หรือโปรโตซัว เชื้อโรคจะ
มีผลเฉพาะภายนอกเซลลของโฮสตเทานั้น ยาที่ใชรักษาโรคจากไวรัส ไดแก อินเตอรเฟยรอน  อะ
ไซโครกวาโนซีน  อะแมนตาดีน 
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 5.2.4 การดื้อตอยาปฏิชีวนะ 
  1) กลไกการดื้อยาของเช้ือ 
   (1) ไมยอมใหยาผานเขาไปในเซลลเกิดจากการเปล่ียนแปลงของผนังเซลล 
เชน รูตีบเล็กลง สรางไขมันหุมรอบเซลลมากข้ึน เปนตน เปนเหตุไมใหสารเขาสูเซลลเพื่อออกฤทธิ์ 
   (2) การเปล่ียนแปลงตัวยาเกิดจากเชื้อสามารถสรางหรือมีสารที่เปล่ียนแปลง
ตัวยาได มีผลทําใหยาเส่ือมฤทธิ์ลง จงึทําใหยาไมมีฤทธิ์ในการตอตานเชื้อ 
 
  2) อันตรายของยาปฏิชีวนะ 
   (1) เพนิซิลิน ที่พบมากคือลักษณะการแพยา เชน เกิดผ่ืนคัน เกิดลมพิษ แนน
หนาอก หนามืด ใจส่ัน หอบ ควรหยุดใชยาทันที ถาอาการรุนแรงอาจช็อคถึงตายได 
   (2) สเตรปโตมัยซิน ถาใชเปนเวลานานๆ จะทําใหหูตึงหูหนวก และรางกาย
เสียการทรงตัว เนื่องจากจะทําลายเสนประสาทที่ควบคุมการไดยินและควบคุมการทรงตัว 
   (3) คลอแรมฟนิคอล เปนยาปฏิชีวนะที่อันตราย โดยทําใหเกิดอันตรายแกผูใช
คือ 
  1. เกิดโรคโลหิตจาง เนื่องจากยาไปทําลายไขกระดูกไมใหสรางเม็ดเลือดแดง 
  2. เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร คล่ืนไสอาเจียน และอุจจาระรวง 
  3. ในทารก อาจเกิดอาการุนแรง อาเจียน อุจจาระเปนสีเขียว หมดสติและอาจ
   ตายในที่สุด 
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บทสรุป 
 จุลินทรียมักนํามาใชสวนใหญจะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เชน แบคทีเรีย (Bacteria) 
ในจีนัสแลคโตเบซิลัส (Lactobacillus) ใชในการผลิตนมเปร้ียว (cultured milk) ทุกชนิดได ยีสต 
Saccharomyces cerevisiae เปนจุลินทรียที่ใชในการผลิตเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล ที่รูจักกัน
ดีคือ เบียร เหลา และไวน  เชื้อรา Aspergillus oryzae ใชผลิตอาหารและอาหารเสริม เชน ซีอ้ิว 
เตาเจี้ยว น้ําปลา น้ําสมสายชู ปลารา  เชื้อรา Aspergillus niger ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เปน
เคร่ืองปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ําหมึก สียอม และใชในวงการแพทย  นอกจากนี้ เชื้อรา 
Aspergillus oryzae ใชในการทําใหไวน เบียร และน้ําผลไมใสข้ึน   การควบคุมจุลินทรีย หมายถึง 
การลดจํานวนหรือลดกิจกรรมของจุลินทรียที่มีอยูทั้งหมดโดยการฆา หรือทําลายจุลินทรีย การ
ยับยั้งการเจริญเติบโต หรือการกําจัดจุลินทรียออกไป ซึ่งวัตถุประสงคของการควบคุมจุลินทรียเพื่อ 
1. ปองกันการติดเชื้อในคน สัตว และพืช 2. ปองกันการเนาเสีย 3. ปองกันการปนเปอนของเชื้อที่
ไมตองการในกระบวนการทางอุสาหกรรม และ 4. ปองกันการปะปนของเชื้อบนส่ิงของตางๆ ที่
ตองการเชื้อบริสุทธิ์ในหองวิจัย วิธีการควบคุมจุลินทรีย แบงได 3 วิธี คือ 1. การควบคุมทาง
กายภาพ 2. การควบคุมโดยใชสารเคมี และ3. การควบคุมโดยใชสารปฏิชีวนะและยารักษาโรค 
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แบบฝกหัดทบทวน 
 

1. จงอธิบายความหมายของการควบคุมจุลินทรียพรอมยกตัวอยางการควบคุมจุลินทรีย 
    มาอยางนอย 2 วิธ ี
2. จงยกตัวอยางผลิตภัณฑอาหารอาศัยหลักการทางจุลชีววิทยา 
3. จงอธิบายความหมายของคําวา Pasturization ที่มีความแตกตางจาก Sterilization  
    อยางไร 
4. จงบอกประโยชนของจุลินทรียในทางอุตสาหกรรมมาอยางนอย 2 ขอ 
5. จงบอกความหมายและกลไกในการทําลายเชื้อของยาปฏิชีวนะ พรอมยกตัวอยางชื่อ 
    ยาปฏิชีวนะมาอยางนอย 2 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
จุลินทรียในสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอเน้ือหา 
 6.1 จุลชีววิทยาของอากาศ (Air Microbiology) 
 6.2 จุลชีววิทยาของดิน (soil Microbiology) 
 6.3 จุลชีววิทยาของน้ํา (Aquatic Microbiology) 
 6.4 การตรวจคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยา 
 6.5 ข้ันตอนการบําบัดน้ําเสีย   
 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แลวนักศึกษาควรมีความรูความสามารถดังนี้ 
 1. สามารถอธิบายบทบาทของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอมได 
 2. สามารถอธิบายบทบาทของจุลินทรียตอวัฏจักรของสารได 
 3. สามารถอธิบายหลักการของการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียได 
 4. สามารถอธิบายระบบบําบัดน้ําเสียแบบตางๆโดยใชจุลินทรียได 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. บรรยายเนื้อหาแตละหัวขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
 4. ฝกปฏิบัติการ 
 5. ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 6. ผูสอนซักถามประเด็นปญหาและอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 
 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 
 2. คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองฉาย LCD projector  
 
การวัดผลและการประเมินผล 
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 1. การซักถามในชั้นเรียน 
 2. การมีสวนรวมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 3. แบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
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บทที่ 6 
จุลินทรียในสิ่งแวดลอม 

 
 การศึกษาจุลินทรียที่อยูในสภาพแวดลอมตางๆ เชน ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ โดยบทบาท
หนาที่หรือกิจกรรมของจุลินทรียจะกอใหเกิดการรักษาสมดุลของสภาพแวดลอมและการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม รวมทั้งการบําบัดสภาพแวดลอมที่เปนพิษโดยอาศัยหลักการทาง
จุลชีววิทยา 
 
6.1 จุลชีววิทยาของอากาศ 
 อากาศไมใชที่อาศัยของจุลินทรียเพราะไมมีสภาวะที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต แตจุลินทรียใน
อากาศมีมากมายตองควบคุมใหอยูในกําหนด จุลินทรียในอากาศจัดเปนพวกที่อยูชั่วคราว
(Transient) ชนิดและปริมาณจุลินทรียในอากาศข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน กระแสลม การกระจาย
ของฝุนละออง กิจกรรมตางๆ เปนตน 
 จุลินทรียที่พบในอากาศสวนมากจะเปนพวกรา ไวรัส และแบคทีเรีย สวนจุลินทรียที่พบ
ไดนอยในอากาศ ไดแก ยีสต โปรโตซัว และสาหราย 
 เช้ือโรคในอากาศ 
 อากาศมีจุลินทรียตางๆอยูมาก โดยเฉพาะจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคและอาหารเนาเสีย จึง
ตองมีการกําจัดหรือควบคุมจุลินทรีย 
  1.ความชื้นและอุณหภูมิ 
  2.รังสี รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตยจะฆาจุลินทรียไดหลายชนิด 
  3.สารเคมี ตองเปนสารที่ระเหยไดดี หรือพนในอากาศได 
 สารเคมีท่ีใชกําจัดจุลินทรียในอากาศ ควรมีสมบัติดังน้ี 
  1.มีประสิทธิภาพฆาเชื้อแบคทีเรียไดดี 
  2.ใชไดงาย สะดวก รวดเร็ว แพรกระจายในอากาศไดนาน 
  3.ตองไมเปนพิษตอมนุษยเ ม่ือใชที่ความเขมขนสูงกวาความเขมขนที่ใชฆา
แบคทีเรีย 
 
 
 
 



138 
 
6.2 จุลชีววิทยาของดิน (soil Microbiology) 
 องคประกอบของดิน มีสวนประกอบหลัก 4 สวน คือ 
  1.สารอนินทรีย เกิดจากการผุสลายของหินและแร 
  2.สารอินทรีย อินทรียวัตถุในดินปกติจะอยูในดินชั้นบน อินทรียวัตถุในรูปซากพืช
ซากสัตวที่ยังไมสลายเม่ือถูกจุลินทรียยอยสลายจะกลายเปน ฮิวมัส (humus)  
  3.น้ํา จะแทรกระหวางอนุภาคของดิน สารอินทรียและสารอนินทรียตางๆในดินจะ
ละลายอยูในน้ํา เพื่อเปนสารอาหารของพืชและส่ิงมีชีวิตในดิน 
  4.กาซ สวนใหญเปนพวก CO2, O2, N2 ปริมาณกาซในดินมีความสัมพันธกับ
ความชื้นใน 
 6.2.1 จุลินทรียในดิน 
  ดินเปนแหลงที่เหมาะสมในการเจริญของจุลินทรียชนิดตางๆ ปริมาณจุลินทรียจะ
แตกตางกันข้ึนอยูกับองคประกอบและปจจัยหลายอยาง เชน ชนิด สารอาหาร ความชื้นในดิน การ
ระบายอากาศ อุณหภูมิ พีเอช เปนตน 
  1) แบคทีเรีย 
 เปนจุลินทรียที่พบมากที่สุดในดินทั้งชนิดและปริมาณ สวนมากจะยึดเกาะกับอนุภาค
ของดินและฮิวมัส มีชนิดและปริมาณแตกตางกันไปตามอินทรียสารในดิน เชนดินที่มีการเพาะปลูก
จะมีแบคทีเรียมากกวาดินที่ไมมีการเพาะปลูก แบคทีเรียในดินจะมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลง   วัฏจักรของสารตางๆในดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
  2) ฟงไจ 
 ฟงไจในดินมักจะอาศัยอยูบริเวณผิวหนาของดิน เพราะเจริญไดดีในที่มีออกซิเจน การ
เจริญของฟงไจโดยทั่วไปจะเจริญไดรวดเร็วในดินที่มีสวนประกอบของพืชอยูดวย ในดินที่มีฟงไจ
มากๆจะเปนการเพิ่มสารประกอบพวกคารบอนและไนโตรเจนใหกับดินแลวยังชวยใหดินอุมน้ําไดดี
ข้ึน นอกจากนี้ฟงไจยังเจริญไดดีในดินที่เปนกรด ดังนั้นในการยอยสลายอินทรียวัตถุในดินที่เปน
กรดจึงเกิดจากฟงไจเปนสําคัญ 
  3) แอคติโนมัยซีส 
 เปนแบคทีเรียแกรมบวกรูปรางเรียวยาว สวนมากเสนใยแตกแขนงเปนไมซีเลียม พบ
มากในแหลงที่มีการเนาเปอยของอินทรียวัตถุ พบมากบริเวณผิวหนาดิน เพราะตองการออกซิเจน
ในการเจริญ เจริญไดดีในดินที่เปนเบส สวนมากดํารงชีวิตเปนแซโพรไฟต  
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 4) สาหราย 
 สาหรายในดินจะพบจํานวนนอยกวาแบคทีเรีย และฟงไจ ในดินสวนมากจะเปนสาหราย
สีเขียวและสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน จะพบมากบริเวณผิวหนาดินที่ชื้น เพราะตองการน้ําและ
แสงแดดในการสังเคราะหแสง ในดินที่อุดมสมบูรณจะพบสาหรายนอยมาก เนื่องจากแบคทีเรีย
และฟงไจแบงเซลลไดรวดเร็วจึงแยงสารและแรธาตุตางๆ  
 บทบาทของสาหรายในดินจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเนื่องจากสามารถสังเคราะหแสง
ได โดยเปล่ียนคารบอนไดออกไซดใหเปนสารประกอบอินทรียในเซลลและปลอยออกซิเจนออกมา 
ซึ่งจุลินทรียอ่ืนๆจะนํามาใชในการหายใจเพื่อยอยสลายอินทรียวัตถุตางๆ ไดอยางรวดเร็ว สาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิด เชน Nostoc, Anabaena ฯลฯ ยังสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
เปล่ียนใหอยูในรูปของไนเตรทที่พืชนําไปใชประโยชนได และทําใหดินสามารถอุมน้ําไดดีข้ึนและ
ชวยปองกันการกัดเซาะของผิวดินอีกดวย 
 5) โปรโตซัว 
 โปรโตซัวในดิน จะพบในที่ชื้นและบริเวณผิวหนาดิน เนื่องจากตองการออกซิเจนในการ
หายใจ มีความแตกตางกันไปตามสภาพของดิน มีทั้งพวกที่ใชอินทรียสารและกินแบคทีเรียเปน
อาหาร (เพื่อรักษาสมดุลของ จุลินทรียในดิน) ทําใหกิจกรรมของแบคทีเรียเปนไปอยางรวดเร็ว    
การยอยสลายอินทรียสารจึงเกิดไดรวดเร็วดวย 
 6) ไวรัส 
 ไวรัสในดินเปนพวกแบคเทอริโอฟาจ (ไวรัสที่ทําลายแบคทีเรีย) มากกวาไวรัสของพืช
และสัตว โดยบทบาทไวรัสในดินอาจเปนเชนเดียวกับโพรโทซัวโดยชวยกระตุนกิจกรรมของ
แบคทีเรีย 
 6.2.2 บทบาทของจุลินทรียในดิน 
  ที่สําคัญคือ การยอยสลายอินทรียวัตถุในดินจนกลายเปนฮิวมัส โดยฮิวมัสมี
ความสําคัญ ดังนี้ 
  1) เปนแหลงอาหารสําหรับการเจริญของพืชและจุลินทรีย 
  2) ทําใหดินมีคุณภาพดีข้ึน เหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
  3) ทําหนาที่เปนบัฟเฟอร ทําใหพีเอชของดินเปล่ียนแปลงชาๆ 
  4) ชวยใหดินอุมน้ําไดมากข้ึน 
  5) ชวยเพิ่มแรธาตุตางๆในดิน  
 การยอยสลายและการเปล่ียนแปลงของอินทรียสารตางๆโดยจุลินทรีย จะทําใหได
สารประกอบอนินทรียตางๆ เชน กํามะถัน  ฟอสเฟต แคลเซียม ขบวนการนี้  เ รียกวา 
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Mineralization ซึ่งเปนการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเปนวัฏจักรของสารในดิน วัฏจักร
สารในดินที่สําคัญ ไดแก วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรคารบอน วัฏจักรกํามะถัน เปนตน 
 
 วัฏจักรไนโตรเจน 

 
รูปท่ี 6.1 วัฏจักรไนโตรเจน 

(ที่มา www.il.mahidol.ac.th/สืบคน13 มิถุนายน 2558) 
 
 ธาตุไนโตรเจนเปนธาตุที่จําเปนในการสรางไซโตพลาสซึมของส่ิงมีชีวิต โดยจะเปน
สวนประกอบหลักของโปรตีน ในบรรยากาศมีกาซไนโตรเจน ประมาณรอยละ 78 แตส่ิงมีชีวิตไม
สามารถนํามาใชไดโดยตรง แตจะใชไดเม่ืออยูในสภาพของสารประกอบ แอมโมเนีย ไนไตรท และ
ไนเตรต  ไนโตรเจนในบรรยากาศ  จึงตองเปล่ียนรูปใหอยูในสภาพที่ส่ิงมีชีวิตสวนใหญใชไดวัฏจักร
นี้ประกอบดวยขบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) ขบวนการสรางแอมโมเนีย 
(Ammonification)  ขบวน การสร างไน เตรต    ( Nitrification)     และขบวน การสร าง
ไนโตรเจน (Denitrification) ขบวนการเหลานี้จะตองอาศัยแบคทีเรีย จุลินทรียอ่ืนๆ จํานวนมาก จึง
ทําใหเกิดสมดุลของวัฏจักรไนโตรเจน นอกจากจะถูกตรึงโดยส่ิงมีชีวิตแลว ไนโตรเจนในบรรยากาศ 
ยังถูกตรึงจากธรรมชาติอีกดวย เปนตนวาเ ม่ือเกิดฟาแลบข้ึนมา ไนโตรเจนในทองฟาจะ
เปล่ียนแปลงทางเคมี ฟสิกส กอใหเกิดสารประกอบไนเตรตข้ึนมา จากนั้นจะถูกน้ําฝนชะพาลงสู
พื้นดินตอไป 
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 ไนโตรเจนในสารอินทรียสามารถเปล่ียนกลับไปเปนกาซไนโตรเจนโดยผาน 2 
กระบวนการ คือ 
 1. ไนตริฟเคชัน (nitrification) แบคทีเรียบางชนิดใชแอมโมเนียมในดินเปนแหลง
พลังงานและทําใหเกิดไนไตรท (NO2

-) ซึ่งเปล่ียนเปนไนเตรตซึ่งพืชใชไดดวย 
Nitrosomonas      nitrobacter 

NH4
⁺ (ammonium)   NO2

- (nitrite)  NO3
- (nitrate) 

 2. ดีไนตริฟเคชัน (denitrification) ในสภาพไรออกซิเจน แบคทีเรียบางชนิดสามารถ
สรางออกซิเจนไดเองจากไนเตรต และไดผลผลิตเปนกาซไนโตรเจนกลับคืนสูบรรยากาศ 

NO3
-  NO2

- (nitrite)  N2O (nitrorous)  N2 (nitrogen) 
 

 วัฏจักรคารบอน 

 
รูปท่ี 6.2 วัฏจักรคารบอน 

(ที่มา environment blog - WordPress.com/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
 
 ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตองการธาตุคารบอน  เพราะเปนธาตุหลักในสารประกอบอินทรียทุก
ชนิด  คารบอนหมุนเวียนระหวางส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตในรูปของคารบอนไดออกไซด  ใน
บรรยากาศมีอยูประมาณรอยละ  0.04 โดยคารบอนไดออกไซด จะถูกพืชนําไปสรางเปน
สารอาหาร  โดยกระบวนการสังเคราะหแสง ซึ่งจะถูกถายทอดไปยังสัตวโดยการกิน  ในที่สุดทั้งพืช
และสัตวจะปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศดวยการหายใจ 
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 บางสวนที่ยังคงอยูในรูปของเนื้อเยื่อพืชและสัตว  จะมีการหมุนเวียนกลับสูบรรยากาศ
ใหมหลังจากพืชและสัตวตายและมีการยอยสลายเกิดข้ึน  บางสวนที่ไมยอยสลายก็ทับถมกันเปน
เวลานาน กลายเปนถานหิน น้ํามันและกาซ เ ม่ือมนุษยนํามาใชเกิดการเผาไหมก็จะได
คารบอนไดออกไซดคืนสูบรรยากาศ นอกจากนี้ยังไดจากการระเบิดของภูเขาไฟเปนคร้ังคราวอีก
ดวย 
 วัฏจักรกํามะถัน 

 
รูปท่ี 6.3 วัฏจักรกํามะถัน 

(ที่มา https://sites.google.com/site/nudnaret/article/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
 
 ซัลเฟอร หรือกํามะถันเปนธาตุที่ สําคัญในการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึม ของ
ส่ิงมีชีวิต ดังนั้นถาขาดกํามะถันจะไมสามารถมีชีวิตอยูได   
 กํามะถันที่พบในธรรมชาติจะอยูในสภาพของแรธาตุและสารประกอบหลายชนิด เชน  
ไฮโดรเจนซัลไฟด  (H2S) และซัลเฟต (SO4

2-) สารประกอบอินทรียในพืชและสัตวจะถูกยอยสลาย
เปนไฮโดรเจนซัลไฟต โดยปฏิกิริยาของแบคทีเรียและถูกเปล่ียนตอจนกลายเปนซัลเฟต ซึ่งพืชจะ
นํากลับไปใชได   
 กํามะถันในซากของพืชและสัตวบางสวนจะถูกสะสมและถูกตรึงไวในถานหิน  และ
น้ํามันปโตรเลียม  เม่ือมีการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหมไดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
เม่ือกาซนี้อยูในบรรยากาศจะรวมตัวกับละอองน้ําตกลงมาเปนเม็ดฝนของกรดกํามะถันหรือกรด
ซัลฟวริก (H2SO4) ซึ่งจะกัดและทําใหส่ิงกอสรางตาง ๆ สึกกรอนและเปนอันตรายตอการหายใจ
ของคน 
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 วัฏจักรฟอสฟอรัส 

 
รูปท่ี 6.4 วัฏจักรฟอสฟอรัส 

(ที่มา http://www.vcharkarn.com/สืบคน 13 มิถุนายน 2558) 
  
 ฟอสฟอรัส  เปนธาตุที่จําเปนตอการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิต เพราะเปนองคประกอบ  ของ 
DNA, RNA และ ATP   
 ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่อยูในธรรมชาตินอยมาก  เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรณีวิทยา  เชน  แผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  ฟอสฟอรัสสวนใหญจะอยูในรูปของหินฟอสเฟตหรือ
แรฟอสเฟต  เม่ือถูกกัดกรอนโดยน้ําและกระแสลมปะปนอยูในดิน  แลวถูกน้ําชะลางใหอยูในรูปที่
ละลายน้ําได  ซึ่งพืชสามารถนําไปใชและ   ถายทอดไปในระบบนิเวศตามหวงโซอาหาร  
 นอกจากพืชนําไปใชโดยตรงแลว  ยังถูกกระบวนการชะลางพัดพาลงสูทะเล ปะปนอยูใน
ดินตะกอนทั้งทะเลลึกและตื้น  และถูกส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ในทะเลนํามาใชถายทอดไปตามหวงโซ
อาหารจนถึงปลาขนาดใหญและนกทะเล  เม่ือสัตวพวกนี้ตายลงเกิดการสะสมตัวของมูลนกและ
กระดูกนก คงเหลือไวแตธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยาก  นํามาใชไมได  จากนั้นจะเร่ิมวัฏจักรใหม
อีก 
 ปจจุบันฟอสฟอรัสมีสวนทําใหเกิดมลภาวะทางน้ําได  เนื่องจากผงซักฟอกซึ่งมีฟอสเฟต 
เปนสวนผสม  เม่ือปลอยลงสูแมน้ําลําธาร  ทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาแกแหลงน้ํามากข้ึน 
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6.3 จุลชีววิทยาของนํ้า (Aquatic Microbiology) 
  6.3.1 จุลชีววิทยาของนํ้าจืด (limnology)  
 แหลงน้ําปด ถามีอาหารอยูนอย เรียกวา Oligotrophic ถามีอาหารมาก เรียกวา 
Eutrophic ซึ่งจุลินทรียจะเจริญอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณออกซิเจนลดลงอยางรวดเร็ว ในที่สุดก็
เกิดการเนาเสีย เรียกปรากฏการณ Eutrophication 
  น้ําในบรรยากาศ  อยูในรูปของฝน ลูกเห็บ และหิมะ จุลินทรียที่พบในน้ําชนิดนี้จะ
ปนมาจากอากาศ จึงพบมากในชวงแรกที่ฝนตก เม่ือฝนตกไปนานๆจะมีการปนเปอนนอยมาก 
น้ําผิวดิน  เปนน้ําที่ไหลไปตามพื้นดิน ละลายสารอินทรียและอนินทรียจึงทําใหจุลินทรียเจริญไดดี 
น้ําใตดิน  เปนน้ําที่เกิดจากการซึมผานของน้ําจากผิวดินผานชั้นดินและหิน จึงกรองจุลินทรียตางๆ
ไวได น้ําใตดินลึกๆจึงปราศจากจุลินทรีย 
 บทบาทของจุลินทรียในน้ําจืด  
  1. การยอยสลาย 
  2. การเปล่ียนแปลงคุณภาพของน้ํา 
   -แอคติโนมัยซีส เปนแบคทีเรียที่ทําใหแหลงน้ําเกิดกล่ินหืน พบมากในน้ําจาก
แหลงกสิกรรม 
   -สาหราย มีการเจริญอยางรวดเร็วและขับสารพิษและสารอ่ืนๆออกมา และยัง
ทําใหแหลงน้ําเนาเสียเกิดสภาพที่เรียกวา water bloom 
  3. ทําใหเกิดโรคหรือเปนปรสิต 
โรคที่เกิดกับมนุษย สวนมากจะเปนโรคในระบบทางเดินอาหาร เชน บิด อหิวาตกโรค  
เปนปรสิต 
 
 6.3.2 จุลชีววิทยาของนํ้าทะเล (Marine Microbiology) 
  น้ําทะเลมีความซับซอนมากกวาน้ําจืด เชน ความเขมขนของเกลือ ความดัน 
ดังนั้นจุลินทรียในทะเลตองสามารถทนตอส่ิงแวดลอมแบบนี้ได 
  นอกจากแบคทีเรียในน้ําทะเลแลว ยังพบแบคทีเรียในสัตวทะเลตางๆได โดยปกติ
ในปลาทะเลที่ไมเปนโรคจะไมพบ E.coliและ โคลิฟอรมแบคทีเรียอ่ืนๆ เนื่องจากไมใชแบคทีเรียที่มี
ถิ่นอาศัยในลําไสปลาทะเล แตหากพบจุลินทรียเหลานี้ในปลาทะเล แสดงวามีการปนเปอนของน้ํา
ที่เกิดจากมลภาวะหรือน้ําทิ้งชุมชน 
 บทบาทของจุลินทรียในน้ําทะเล 
  1.ยอยสลายสาร 
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  2. เปล่ียนแปลงวัฏจักรสารในทะเล 
   วัฏจักรไนโตรเจน แบคทีเรียในน้ําทะเลบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนได โดย
แอมโมเนียที่ไดจะถูกเปล่ียนแปลงในขบวนการไนตริฟเคชัน โดย nitrifying bacteria ไดเปนไน
ไตรท 
   วัฏจักรกํามะถัน แบคทีเรียในทะเลหลายชนิดสามารถยอยโปรตีนแลวให
ไฮโดรเจนซัลไฟด แลวเปล่ียนเปนซัลเฟต หรือแบคทีเรียที่สังเคราะหแสงไดจะนําไฮโดรเจนซัลไฟด
เปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหแสงแลวใหกํามะถันออกมา และพวกซัลเฟอรแบคทีเรียจะ
นําไปใชตอไป 
  3. ทําใหเกิดโรค แบคทีเรียและจุลินทรียอ่ืนๆ จะอาศัยสัตวทะเลเปนพาหะในการ
ทําใหเกิดโรคกับมนุษย เชน โรคอาหารเปนพิษจากเชื้อ Staphylococcus aureus, Salmonella
เปนตน ซึ่งจะพบในสัตวทะเลบริเวณที่มีปญหามลภาวะ 
 
6.4 การตรวจคุณภาพนํ้าทางจุลชีววิทยา 
 ดัชนีหรือตัวบงชี้ที่นิยมใชตรวจสอบวาน้ํานั้นมีคุณภาพดีหรือไม คือ โคลิฟอรม ซึ่งมี
แหลงกําเนิดมาจากอุจจาระของคนและสัตวเลือดอุน เนื่องจากเปนพาหะนําโรค เชน โรคทางเดิน
อาหาร อหิวาตกโรค ทองรวง ฉะนั้นจึงจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อปองการแพรกระจาย
โรคดังกลาว  
 มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม  จํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิตทั้งหมด(total plate count) ไมเกิน 
500 โคโลนี ตอ 1 มิลลิลิตร  แบคทีเรียโคลิฟอรมมีไดไมเกิน 2.2 เซลล ตอ 100 มิลลิลิตร 
ตองไมพบ E.coliเลย 
 6.4.1 แบคทีเรียท่ีเกี่ยวของกับการตรวจคุณภาพนํ้า  
  ทางตรง  ตรวจสอบหาแบคทีเรียชนิดนั้นโดยเฉพาะ อาจใชเวลานาน 
  ทางออม  ตรวจหาแบคทีเรียที่เปนดัชนี เชน แบคทีเรียโคลิฟอรม ถาตรวจพบ
แสดงวาน้ํานั้นไมนาจะปลอดภัย วิธีนี้รวดเร็วกวาวิธีแรกจึงเปนที่นิยม 
  Fecal coliform อาศัยในลําไสสัตวเลือดอุน ถูกขับออกมากับอุจาระ ทุกคร้ังที่เกิด
โรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินอาหาร จะพบแบคทีเรียที่เปนดัชนี เชน E.coli 
  Non-fecal coliform อาศัยอยูในดินและพืช อันตรายนอยกวากลุมแรก แตใชเปน
แบคทีเรียที่ใชเปนดัชนีแสดงความไมสะอาดของน้ําได เชน Enterobacteraerogenes 
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 6.4.2 คุณสมบัติของโคลิฟอรม  
  1.เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนทอนเล็กๆ ไมมีสปอร 
  2.สามารถยอยแลคโตสใหกรดและกาซ เม่ือนําไปบมที่อุณหภูมิ 35 c เปนเวลา 
24 หรือ 48 ชั่วโมงเปนพวก facultative 
  3.สามารถทําใหเกิดกาซในอาหารเหลว brilliant green lactose bile broth ที่
อุณหภูมิ 35 c เปนเวลา 48 ชั่วโมงหรือเร็วกวานั้น 
  4.สามารถเจริญบนอาหารแข็ง EMB (Eosin Methylene Blue) ที่อุณหภูมิ 35 c 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถาลักษณะโคโลนีที่เกิดข้ึนมีสีเกือบดํา ที่ผิวมีสีเขียวเหลือบคลายรอยตัด
ของชิ้นโลหะ เรียกวา เงาโลหะ (metalic sheen) มีแนวโนมเปนโคโลนีของ E.coliถาโคโลนีมีสี
ชมพูเปนเมือกมาก จัดเปนพวก Klebsiellaแตถาโคโลนีมีสีชมพูมีเมือกเล็กนอย อาจเปนพวก 
Enterobacter 
 
 6.4.3 การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรียวิทยา 
  การตรวจนับปริมาณแบคทีเรียทั ้งหมด (total plate count) เปนการนับ
จํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิตอยูในน้ําอยางคราวๆ ซึ่งจะไดจํานวนแบคทีเรียนอยกวาความเปน
จริง เพราะเวลาและอุณหภูมิที่ใชในการบมเชื้อไมเหมาะสมกับการเจริญของแบคทีเรียทุกชนิด 
การบมเชื้อใชอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ถือวาเปนสภาพที่เหมาะสมตอ
การเจริญของแบคทีเรียที่อยูในทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุน ปริมาณแบคทีเรีย
ทั้งหมดที่ตรวจพบในน้ําจะเปนดัชนีบงถึงความสะอาดของน้ํา โดยจะกระทําโดยนับจากจาน
เพาะเชื้อแบบมาตรฐาน (standard plate count) 
 
 6.4.4 การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางแบคทีเรียวิทยา 
 การตรวจหาโคลิฟอรม นิยมใช 2 วิธี คือ 
 วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number: MPN) มี 3 ข้ันตอน 
  1.การตรวจสอบข้ันแรก (Presumptive test) เปนการทดสอบขั้นตนวาในน้ํามี
แบคีเรียสามารถใชน้ําตาล lactose แลวเกิดกรดและแกสหรือไม เนื ่องจากคุณสมบัติของ 
coliform bacteria สามารถใชน้ําตาล lactose โดยกระบวนการที่เรียกวา fermentation แลว
เกิดกรดและแกสใหทําการทดลองข้ันตอไป 
  2.การตรวจสอบขั้นยืนยัน (Confirmed test) เปนการทดสอบน้ําเพื่อความ
แนใจวาแบคทีเรียทําใหเกิดกรดและแกสเปน coliform bacteria โดยนําแบคทีเรียจากหลอดที่
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เกิดแกสมาเล้ียงบนอาหารแข็งชื่อ Eosin methylene blue (EMB) agar โคโลนีของ E.coli จะ
มีสีดําเขมและที่ผิวมีสีเขียวเหลือบคลายรอยตัดของชิ้นโลหะ (metallic sheen) สวนโคโลนี
ของ Enterobacter aerogenes เปนสีชมพูหรือมวงเทา ลักษณะคอนขางเยิ้มและเปนเมือกไม
มี metallic sheen E.coli และ Enterobacter aerogenes จัดเปน coliform bacteria 
  3.การตรวจสอบขั้นสมบูรณ (Completed test) เปนการทดสอบครั้งสุดทาย
เพื ่อใหแนใจยิ ่งขึ้นวาโคโลนีที ่ปรากฎบน EMB agar ตามลัษณะดังกลาวเปน coliform 
bacteria จริงๆ โดยนํามาเลี้ยงในอาหาร lactose broth อีกครั้ง ดูการเกิดกรดและแกสและ
นําเชื้อจากโคโลนีนั้นมายอมสีแกรม ดูวาเปนทอนสั้น ไมสรางสปอรและติดสีแกรมลบหรือไม 
ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของ coliform bacteria 
  ถาเปนไปตามข้ันตอนเหลานี้จึงสรุปไดวาในน้ํานั้นมี coliform bacteria แตถา
การทดสอบไดผลเปนลบไมวาข้ันตอนใด ถือวาไมมี coliform bacteria อยูในน้ํานั้น 
 วิธีเยื่อกรอง (Membrane Filter) 
 วิธีนี้ใชตรวจหาไดทั้ง coliform bacteria และ E.coli เปนที่นิยมใชกันมาก เพราะ
ไดผลรวดเร็วกวาวิธีเอ็มพีเอ็น แตขอเสียของวิธีนี้ก็คือใชกับน้ําที ่มีสีและความขุนมากไมได 
เพราะแบคทีเรียจะไปเกาะที่สารแขวนลอยและไมสามารถเจริญไดในขณะทําการทดลอง 
 
 6.4.5 วัฏจักรชีววิทยาของแหลงนํ้า 
  ความสัมพันธระหวางแบคทีเรียกับสาหรายในการฟอกตัวเองของแหลงน้ํา
แบคทีเรียและสาหรายมีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนแปลงสารอินทรียและ
สารอนินทรียที ่ปนมากับน้ํา โดยแบคทีเรียจะยอยสลายสารอินทรียแลวใหพลังงานในการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งคารบอนไดออกไซด ไนเตรท ฟอสฟอรัส ฯลฯ สารเหลานี ้จะถูกสาหราย
นําไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสงแลวใหออกซิเจนและคารโบไฮเดรต ออกซิเจนจะถูก
แบคทีเรียนําไปใชในขบวนการยอยสลายตอไป 
 
 6.4.6 การเกิดนํ้าเสีย 
  ในแหลงน้ําที ่ม ีสารอินทรียปนเป อนเปนจํานวนมาก แบคทีเร ียที ่ตองการ
ออกซิเจนจะนําออกซิเจนและสารอินทรียไปใชในการเจริญและทวีจํานวนอยางรวดเร็ว เปน
ผลใหออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) ลดต่ําลง ทําใหแหลงน้ําอยูในสภาวะที่
ขาดออกซิเจน แบคทีเรียที่เจริญไดดีในสภาวะที่มีออกซิเจนจะตายไปสวนแบคทีเรียที่เจริญใน
สภาวะไมมีออกซิเจนจะเจริญและทวีจํานวนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้จะยอยสารพวกซัลเฟต
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ใหเปนไฮโดรเจนซัลไฟดสารเหลานี ้ทําใหเก ิดกลิ่นเหม็นเนา และไฮโดรเจนซัลไฟดยังทํา
ปฏิกิริยากับโลหะเปนสารประกอบซัลไฟดที่มีสีดํา ทําใหแหลงน้ํามีสีดําและมีกลิ่นเหม็นซึ่งเกิด
เปนมลภาวะข้ึน 
  การบําบัดน้ําเสีย  คือ การแยกหรือทําลายส่ิงสกปรกตางๆ ที่ปะปนอยูใหหมด
ไปหรือใหมีปริมาณลดลงจนอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหาน้ําเสียในแหลงน้ํา 
  สําหรับขบวนการบําบัดน้ําเสียจําแนกได 4 ประเภท ดังนี้ 
   1.ขบวนการทางกายภาพ (physical treatment process) 
   2.ขบวนการทางเคมี (chemical treatment process) 
   3.ขบวนการทางชีววิทยา (biological treatment process) 
   4.ขบวนการทางกายภาพเคมี (physical chemical treatment process) 
  1. ขบวนการทางกายภาพ (physical treatment process) 
  หลักการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ 
   -แยกดวยการกรอง, การตกตะกอน, การลอย 
   -กําจัดของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ 
  ส่ิงเจือปนในน้ําเสียที่สามารถบําบัดดวยวิธีทางกายภาพ 
   -เศษผา 
   -กระดาษ 
   -พลาสติก 
   -กรวด/ทราย 
   -ไขมันและน้ํามัน(ที่ไมละลายน้ํา) 
   -สาวแขวนลอยในน้ํา 
  2. ขบวนการทางเคมี (chemical treatment process) 
  เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใชกระบวนการทางเคมี เพื่อทําปฏิกิริยากับส่ิงเจือปน
ในน้ําเสีย วิธีการนี้จะใชสําหรับน้ําเสียที่มีสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือ คาพีเอชสูง
หรือต่ําเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก มีไขมัน และน้ํามันที่
ละลายน้ํา มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่สูงเกินไป และมีเชื้อโรค ทั้งนี้อุปกรณที่ใชในการบําบัดน้ํา
เสียดวยวิธีทางเคมี ไดแก ถังกวนเร็ว ถังกวนชา ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆาเชื้อโรค 
  การบําบัดน้ําเสียแบบเคมี 
   กําจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็ก 
   กําจัดความสุขระบบอยูในรูปของสารละลายอนินทรีย 
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   ใชปรับคา pH ของน้ํา 
  การบําบัดน้ําเสียแบบเคมี ใชสําหรับน้ําเสีย ที่มีกรดหรือดางสูงเกินไป มีโลหะ
หนักเปนพิษ มีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนไดยาก มีสารประกอบอนินทรียละลายน้ําที่
เปนพิษเชนซัลเฟอร ซัลไฟด และมีไขมันละลายน้ําอยู 
  3. ขบวนการทางชีววิทยา (biological treatment process) 
  เปนวิธีการบําบัดน้ําเสียโดยใชกระบวนการทาง ชีวภาพหรือใชจุลินทรีย ในการ
กําจัดส่ิงเจือปนใน น้ําเสีย โดยเฉพาะ สารคารบอนอินทรีย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความ
สกปรกเหลานี้ จะถูกใชเปนอาหาร และเปน แหลงพลังงานของจุลินทรีย ในถังเล้ียงเชื้อเพื่อการ
เจริญเติบโต ทําใหน้ําเสียมีคาความสกปรกลดลง โดยจุลินทรียเหลานี้อาจเปนแบบใชออกซิเจน 
(Aerobic Organisms) หรือไมใชออกซิเจน (Anaerobic Organisms) ก็ได ระบบบําบัดน้ําเสียที่
อาศัยหลักการทางชีวภาพ ไดแก  
   -ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activate Sludge, AS)  
   -ระบบแผนจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC)  
   -ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD)  
   -ระบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL)  
   -ระบบโปรยกรอง (Trickling Filter)  
   -ระบบบอบําบัดน้ําเสีย (Stabilization Pond)  
   -ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)  
   -ระบบกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter, AF) เปนตน 
 ระบบบําบัดน้ําเสียชีวภาพ จุดมุงหมายหลักเพื่อลดความสุขระบบ สารอินทรียโดยใช
แบคทีเรีย ยอยสลาย รูปแบบของการบําบัด แบบใชอากาศ แบบไมใชอากาศ  
  แบบใชอากาศ 
   1.บอออกซิเดชั่น /บอผ่ึง  
   จัดเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่งายที่สุด เนื่องจากเปน บอดินธรรมดาหรือบอ
คอนกรีต น้ําเสียไหลเขาและออกบอบําบัดตลอดเวลา อาจเติม เชื้อแบคที เรียในปริมาณที่
เหมาะสม ปลอยใหเชื้อทํางานในการยอยสลายสารอินทรีย  
Oxidation Ponds แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  
  1) High rate pond ระบบนี้ใชบอตื้นที่มีความลึกไม เกิน 0.5 เมตร เพื่อให
แสงแดดสองทะลุถึงกนบอบําบัด ควรตองผานการบําบัดข้ันตนเพื่อ แยกตะกอนออกกอน  
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  2) Facultative pond ระบบนี้ใชบอลึกไมเกิน 2 เมตร ทําใหแสงแดดสองลงไปไม
ตลอดความลึกของบอ การเจริญเติบโตของสาหรายชา กวาแบบแรก น้ําเสียที่บําบัดไมจําเปนตอง
ตกตะกอนกอน ทําใหเกิดชั้นตะกอนทับถมอยู กนบอ ปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดข้ึนในสวนบนของบอ
เปนแบบใชออกซิเจน สวนดานลางเปน แบบไมใชออกซิเจน 
   2.บอ/ สระเติมอากาศ  
   ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ สามารถบําบัดน้ําเสียไดทั้งน้ําเสียจาก
แหลงชุมชนที่มีความสกปรกคอนขางมาก และน้ําเสียจากอุตสาหกรรม โดยปกติจะออกแบบใหบอ
มีความลึกประมาณ 2-6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ํา (Detention Time) ภายในบอเติมอากาศ
ประมาณ 3-10 วัน และเคร่ืองเติมอากาศจะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพสามารถทําใหเกิดการ
ผสมกันของตะกอนจุลินทรีย ออกซิเจนละลายในน้ํา และน้ําเสีย  
   นอกจากนี้จะตองมีบอบม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) รับน้ํา
เสียจากบอเติมอากาศเพื่อตกตะกอนและปรับสภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูส่ิงแวดลอม ทั้งนี้
จะตองควบคุมอัตราการไหลของน้ําภายในบอบมและระยะเวลาเก็บกักใหเหมาะสมไมนานเกินไป 
เพื่อไมใหเกิดปญหาการเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณของสาหราย (Algae) ในบอบมมากเกินไป 
  3.ระบบเอเอส 
  หลักการของระบบไดแก การเติมน้ําเสียเขาสูถังบําบัดที่มีเชื้อจุลินทรียอยูในรูป 
สารแขวนลอยกวนผสมใหเขากัน สวนผสม เรียกวา Mixed Liquor เติมอากาศลงในระบบ ทิ้งไวให
เกิดปฏิกิริยาการยอยสลายแลว จึงปลอยน้ําเสียออกจากถังบําบัดเขาสูถังตกตะกอนเพือ่แยกเซลล
ของแบคทีเรีย (Sludge) ออกจากน้ําเสีย ตะกอนเซลลบางสวนนํากลับเขาสูระบบบําบัดอีกคร้ัง 
สวนที่เหลือแยกออกจากถังตกตะกอน ระยะเวลาในการยอยสลายประมาณ 6 ชม – 3 วัน หรือ
มากกวาข้ึนกับปริมาณสารอินทรียในน้ําเสีย 
   4.เอเอสแบบคลองวนเวียน  
   การทํางานของระบบคลองวนเวียนจะเหมือนกับระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ
โดยทั่วไป คือ อาศัยจุลินทรียมากมายหลายชนิด โดยจุลินทรียที่สําคัญไดแก แบคทีเรีย เชื้อรา และ
โปรโตซัว เปนตน ซึ่งสภาวะที่ใชในการเจริญเติบโตของจุลินทรียจะเปนสภาวะแอโรบิค โดย
จุลินทรียจะใชสารอินทรียที่อยูในน้ําเสียเปนแหลงอาหารและพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโตและ
เพิ่มจํานวนของจุลินทรียในระบบ จากนั้นจึงแยกจุลินทรียออกจากน้ําเสียที่ผานบําบัดแลว โดย
วิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อใหไดน้ําใส (Supernatant) อยู
สวนบนของถังตกตะกอน ซึ่งมีคุณภาพน้ําดีข้ึน และสามารถระบายออกสูส่ิงแวดลอมได 
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   5.จานหมุนชีวภาพ  
   เปนระบบบําบัดที่ มีการพัฒนามาเพื่ อลดพื้นที่ ใน การบําบัดน้ํา เ สีย 
เชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตอยูบนพื้นผิวลูกกล้ิงในลักษณะของ Biofilm มีความหนา 1 – 3 มิลลิเมตร 
ลูกกล้ิงมีลักษณะเปนทรงกระบอกวางในแนวนอนทําดวย Polystyrene หรือ PVC ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เมตรวางเรียงซอนกันหลายๆ แผนแตละแผนมีระยะหางกัน 2 – 3 
เซนติเมตรและยึดติดกันดวยแกนกลาง ลูกกล้ิง บางสวนจุมในน้ําเสีย (ประมาณรอยละ 40 ของ
พื้นที่ผิว) และหมุนชาๆ น้ําเสียจะดูดซึมอยูใน Biofilm และ เม่ือลูกกล้ิงหมุนข้ึนเหนือชั้นน้ํา น้ําเสีย
จะไดรับออกซิเจน จากอากาศทําใหเชื้อจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียในสภาพที่มีออกซิเจน 
เชื้อจุลินทรีย มีการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนข้ึนและหลุดออกจากจานหมุน จึงทําใหน้ําทิ้งมีสาร 
แขวนลอยปริมาณมาก 
  แบบไมใชอากาศ 
   1.ยูเอเอสบี 
   หลักการของระบบ คือเล้ียงเชื้อจุลินทรียในสภาพไม มีอากาศในถังปฏิกิริยา
จนเกิดเปนสลัดจที่มีรูปทรงกลมขนาด 1 - 5 มิลลิเมตร ใน ปริมาณ 20 - 100 kg / cu.mอยู
ดานลางของถังบําบัด ปมน้ําเสียเขาสูดานลางของถัง ดวยอัตราความเร็วอยางนอย 2 - 3 ฟุต / 
วินาที 
   2.ถังกรองไมใชอากาศ 
   เปนกระบวนการที่มีการยอยสลายสารอินทรียและ สารอนินทรียในสภาวะที่
ไมมีอากาศ ไดแกสมีเทนและคารบอนไดออกไซด มีการเติม สลัดจลงในระบบอยางตอเนื่องและให
คงอยูในระบบเปนระยะเวลาตางๆกัน แยกสลัดจ ออกจากระบบ 
 4. ขบวนการทางกายภาพเคมี (physical chemical treatment process) 
 ใชในกรณีที่ตองการน้ําทิ้งที่  สะอาดจนสามารถใชในการอุปโภคและบริโภคได 
กระบวนการที่ใชเปนกระบวนการทาง เคมีรวมกับทางฟสิกส เชนการนําน้ําจากระบบบําบัดข้ันที่
สองมาตกตะกอนแยก สารประกอบฟอสเฟตดวยน้ําปูนขาว (Lime) การกําจัดสารอินทรียที่
เหลืออยูดวย กระบวนการดูดซับ (Carbon adsorption) การกําจัดแอมโมเนียและสารประกอบ
โลหะ ตางๆดวยการใชวิธีแลกเปล่ียนไอออน (Ion exchange) และฆาเชื้อโรค จะไดน้ําทิ้งที่สะอาด 
  
6.5 ข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย   
 ข้ันตอนในการกําจัดน้ําเสียจะแตกตางกันแลวแตปริมาณและชนิดของน้ําเสีย ขบวนการ
ทางชีววิทยานิยมใชมากที่สุดในการกําจัดสารอินทรียในน้ําทิ้งที่อยูในรูปสารละลายหรือสาร
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แขวนลอย โดยใชแบคทีเรียยอยสลายทั้งในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน โดยทั่วไปการบําบัดมีอยู 
3 ข้ันตอน คือ 
  การบําบัดน้ําเสียข้ันปฐมภูมิ (primary treatment) 
  การบําบัดน้ําเสียข้ันทุติยภูมิ (secondary treatment) 
  การบําบัดน้ําเสียข้ันตติยภูมิ (tertiary treatment) 
 6.5.1 การบําบัดนํ้าเสียขั้นปฐมภูมิ (primary treatment) 
  เปนการบําบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ ออกจากของเหลว
หรือน้ําเสีย โดยเคร่ืองจักรอุปกรณที่ใชประกอบดวย ตะแกรงหยาบ (Coarse Screen) ตะแกรง
ละเอียด (Fine Screen) ถังดักกรวดทราย (Grit Chamber) ถังตกตะกอนเบื้องตน (Primary 
Sedimentation Tank) และเคร่ืองกําจัดไขฝา (Skimming Devices) การบําบัด น้ําเสียข้ันนี้
สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอยไดรอยละ 50 - 70 และกําจัดสารอินทรียซึ่งวัดในรูปของบีโอดีได 
รอยละ 25 – 40 
 6.5.2 การบําบัดนํ้าเสียขั้นทุติยภูมิ (secondary treatment) 
  เปนการบําบัดน้ําเสียที่ผานกระบวนการบําบัดข้ันตน มาแลว แตยังคงมีของแข็ง
แขวนลอยขนาดเล็ก และสารอินทรียทั้งที่ละลาย และไมละลายใน น้ําเสียเหลือคางอยู  
   โดยทั่วไปการบําบัดข้ันที่สองหรือเรียกอีกอยางวาการบําบัดทางชีวภาพ 
(Biological Treatment) จะอาศัยหลักการเล้ียงจุลินทรียในระบบภายใตสภาวะที่สามารถควบคุม
ได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรียไดรวดเร็วกวาที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และแยก
ตะกอนจุลินทรียออกจากน้ําทิ้งโดยใชถังตกตะกอน (Secondary Sedimentation Tank) ทําใหน้ํา
ทิ้งมีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นจึงผานเขาระบบฆาเชื้อโรค (Disinfection) เพื่อใหแนใจวาไมมีจุลินทรีย
ที่กอใหเกิดโรคปนเปอน กอนจะระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ หรือนํากลับไป ใชประโยชน  
การบําบัดน้ําเสียในข้ันนี้สามารถกําจัดของแข็งแขวนลอย และสารอินทรียซึ่งวัดในรูปของ บีโอดีได
มากกวารอยละ 80 
 6.5.3 การบําบัดนํ้าเสียขั้นตติยภูมิ (tertiary treatment) 
  หลักการของระบบโปรยกรองเร่ิมจากการเล้ียงเชื้อจุลินทรียเปนชั้นฟลมบางๆ 
(Biofilm) บนตัวกลางที่ทําดวยเศษหิน โปรยน้ําเสียจากดานบนของถังบําบัดใหสัมผัสกับ ตัวกลาง
ภายในเวลารวดเร็ว สารอินทรียในน้ําเสียจะซึมเขาสูภายในตัวกลางและถูกยอย สลายดวย
จุลินทรีย เปล่ียนเปนแกสคารบอนไดออกไซด ไนเทรต ซัลเฟต ฟอสเฟต เชื้อจุลินทรียเจริญเติบโต
และเกิดเปนชั้นฟลมที่หนาข้ึน ปลอยน้ําเสียออกและสูบวนกลับ เขาระบบใหม โดยทั่วไปใช
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เวลานาน 12 ชั่วโมง ขอจํากัดของตัวโปรยน้ําเสียคือเกิดการ อุดตัน ดังนั้นน้ําเสียจึงไมควรมีความ
สกปรกมาก 
 

บทสรุป  
 เม่ือกลาวถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรียโดยเฉพาะจุลินทรียเซลลเดี่ยว เชน แบคทีเรีย
และยีสต ตลอดจนโปรโตซัวและสาหรายบางชนิดที่อยูเปนเซลลเดี่ยว การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียและยีสตนั้นไมไดหมายความวาขนาดของเซลลใหญข้ึน แตหมายถึงการเพิ่มจํานวนเซลล 
ซึ่งเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางเคมีและฟสิกสภายในเซลลล การเจริญเติบโตเปนปจจัยที่
สําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิต เซลลแตละเซลลมีชวงอายุที่จําเพาะเจาะจงสําหรับspecies หนึ่งๆ 
การเจริญเติบโตของประชากรนั้น สามารถที่จะตรวจสอบไดโดยการวัดการเปล่ียนแปลงของ
จํานวนเซลลหรือมวลชีวภาพ(biomass) ของประชากร ตอหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งเรียกววา “อัตราการ
เจริญเติบโต” (growth rate) เวลาที่ใชในการเพิ่มจํานวนประชากรจาก เดิมเปน 2 เทา เรียกวา 
generation time(doubling time) จะแตกตางกันไปในแตละ species ในสภาวะแวดลอม หนึ่งๆ 
การเติบโตของจุลินทรียสามารถบอกไดโดยการวัดความขุน(turbidity) ของจุลินทรียในอาหารเหลว 
การเพิ่มขนาดของโคโลนีบนอาหารแข็ง หรือการเพิ่มของจํานวนเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ทั้งนี้
การวัดนั้นตอง เทียบกับหนวยเวลา จุลินทรียเซลลเดี่ยวจะเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนดวยการแบง
เซลลจาก 1 เปน 2 (binary fission) เซลลรุนลูกแตละเซลลมีลักษณะเหมือนเซลลแมทุกประการ 
เม่ือการแบงเซลลส้ินสุดลง จํานวนเซลลหรือมวลชีวภาพ (biomass) จะเพิ่มเปน 2 เทาของ
เม่ือกอนแบงเซลล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



154 
 

แบบฝกหัดทบทวน 
 
 1. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียที่มีตอส่ิงแวดลอม 
 2. จงยกตัวอยางการอยูรวมกันของจุลินทรียกับส่ิง มีชีวิตอ่ืนพรอมทั้งอธิบาย 
 3. จงอธิบายวัธจักรไนโตรเจน พรอมระบุชื่อจุลินทรียที่เกี่ยวของในวัฏจักร 
 4. จงอธิบายหลักการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
 5. จงบอกชื่อระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียมา 2 ชื่อ 
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ปฏิบัติการท่ี 1 
เทคนิคการถายเชื้อโดยเทคนิคปลอดเชื้อ 

 
 การศึกษาจุลินทรียเฉพาะชนิดนั้น ตองอาศัยเทคนิคทางจุลินทรีย ไดแก เทคนิคการแยก
เชื้อ isolation techniques เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) ซึ่งเปนเชื้อชนิดเดียว ไมมีเชื้ออ่ืน
ปะปน และเทคนิคการเพาะเล้ียงเชื้อ (cultivation techniques) เพื่อเพิ่มจํานวนจุลินทรียที่ตองการ
ศึกษา 
 อุปกรณสําคัญที่ใชในการยาย (transfer) เชื้อจุลินทรีย เพื่อการแยกหรือเพาะเล้ียงคือ หวง
เข่ียหรือลูป (loop) และเข็มเข่ีย (needle) อุปกรณทั้งสองชนิดนี้ประกอบดวยดามจับ และสวนที่
เปนลวดซึ่งทําจากโลหะจําพวก nichrome หรือ platinum โดยที่ loop จะมีปลายลวดขดเปน
วงกลม สวนเข็มเข่ีย (needle) จะมี 2 แบบ คือ ลวดปลายตรงใชสําหรับแทง (stab) เชื้อแบคทีเรีย
ลงในหลอดอาหารเล้ียงเชื้อ และลวดปลายงอเปนมุมฉากไวสําหรับเข่ีย/ยายเชื้อราที่มีลักษณะเปน
เสนใย ในการยายเชื้อทุกคร้ังตองกําจัดเชื้อที่ปนเปอนกับอุปกรณ โดยเผา loop หรือเข็มเข่ียดวย
เปลวไฟตะเกียงบุนเสนหรือตะเกียงแอลกอฮอลใหรอนแดง ทิ้งใหเย็นในอากาศ 10-15 วินาที 
ขณะเดียวกันตองปองกันไมใหจุลินทรียอ่ืนๆ ปนเปอนลงไปในอาหารเล้ียงเชื้อ โดยอาศัยเทคนิค
ปลอดเชื้อ (aseptic technique) จุลินทรียอ่ืนที่ปนเปอนลงไปในอาหารเล้ียงเชื้อเรียกวา 
contaminant และการปนเปอนลงไปนั้นเรียก contamination 
 

    
 

รูปท่ี ก-1 วัสดุและอุปกรณที่ใชสําหรับเคล่ือนยายเชื้อ 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อใหยายเชื้อ และเข่ียเชื้อ เพื่อเพาะเล้ียง และการแยกเชื้อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ได 
การทดลองท่ี 1.1 การยายเชื้อดวยหวงเข่ียเชื้อหรือลูป (loop) 
 
วัสดุและอุปกรณ 

1. หลอดบรรจุอาหาร nutrient broth (NB) 1 หลอด 
2. น้ํากล่ันปลอดเชื้อ  1 หลอด 
3. หวงเข่ียเชื้อหรือลูป (loop) 1 อัน 
4. ดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 
5. ตะเกียงแอลกอฮอล 

 

วิธีการทดลอง 
1. เขียน (label) ขอมูลของการทดลอง เชน ชื่อการทดลอง วันที่ทําการทดลอง ลงบนหลอดอาหาร 
NB (รูปที่ 2 ก) 
2. จับloop ดวยมือหนึ่ง (มือที่ถนัดที่สุด) ลนไฟจนลวดรอนแดงตลอดอัน (รูปที่ 2 ข) ปลอยใหเย็น
ราว 10 วินาที หามวาง loop บนพื้นโตะ 
3. จับหลอด NB และหลอดน้ํากล่ันดวยอีกมือหนึ่ง เปดจุกหลอด โดยดึงจุกไวระหวางนิ้วกลางกับ
นิ้วนาง และนิว้นางกับนิ้วกอยตามลําดับ (รูปที่ 2 ค)  
4. ลนไฟปากหลอดทดลองทั้งสอง (รูปที่ 2 ง)  
5. จุม loop ลงในหลอดน้ํากล่ันปลอดเชื้อ ใหน้ําติดเต็มปลาย loop (loopful) แลวเคล่ือนยาย loop 
มาจุมลงในหลอด NB พยายามปฏิบัติใหใกลเปลวไฟ เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อในอากาศ 
(รูปที่ 2 จ)  
6.ลนไฟปากหลอดทั้งสองอีกคร้ังแลวปดจุกสําลีดังเดิม (รูปที่ 2 ฉ)  
7.นําหลอด NB ไปบม (incubate) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 
 
 

 
 



 
161 

 

การตรวจผลการทดลอง 
 ตรวจดูวามีจุลินทรียเจริญในหลอด NB หรือไม โดยดูจากความขุน การเกิดเม็ดเล็กๆ หรือ
แผนบางๆ ลอยที่ผิวหนาอาหาร 

     
   
  
   
  
   

 
   ก      ข 

                         
                                                                                        

 
 
 
 
 

 
   ค     ง และ ฉ 

 
 
 
 
 
 
 

 
จ 

รูปท่ี ก-2 วิธียายเชื้อดวย loop 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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   ก.เขียนขอมูลของการทดลองลงไปบนหลอด  
   ข.การจัด loop และลนไฟจนลวดรอนแดง 
   ค. การเปดจุกหลอด โดยดึงจุกไวระหวางนิ้ว 
   ง.และฉ. ลนไฟที่ปากหลอดทดลองแบบผานเปลวไฟไปกลับ 

 จ.ใช loop ยายเชื้อจากหลอดเดิมไปยังหลอดอาหารใหม และลนไฟปาก
หลอดทดลอง กอนปดจุกหลอด 

 
การทดลองท่ี 1.2 การยายเชื้อดวยปเปตปลอดเชื้อ 
 
วัสดุและอุปกรณ 

1. หลอดบรรจุอาหาร nutrient broth (NB) 1 หลอด 
2. น้ํากล่ันปลอดเชื้อ  1 หลอด 
3. ปเปตปลอดเชื้อขนาด 1 มิลลิลิตร 1 อัน 
4. รางหรือภาชนะใสปเปตที่ใชแลว 
5. ดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 
6. ตะเกียงแอลกอฮอล 

วิธีการทดลอง 
1. เขียนขอมูลของการทดลองบนหลอด NB 
2. ถือกระบอกใสปเปตดวยมือหนึ่ง แลวเปดฝากระบอกดวยอีกมือหนึ่ง โดยจับสวนฝาไวดวย
นิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง (รูปที่ 3 ก) 
3. ลนไฟปากกระบอกใหทั่วอยูครูหนึ่ง 
4. ใชนิ้วนางและนิ้วกอยชวยกันดึงปเปตออกจากกระบอก 
5. ลนไฟปากกระบอกอีกคร้ังกอนปดฝากระบอก (รูปที่ 3 ข) 
6. จับปเปตดวยนิ้วหัวแมมือกับนิ้วกลาง ตรงบริเวณสวนทายของปเปต ใชนิ้วชี้เทานั้นสําหรับ
บังคับสารละลาย (รูปที่ 3 ค) 
7. จับหลอด NB และหลอดน้ํากล่ันปลอดเชื้อดวยมืออีกขางหนึ่ง เปดจุกเชนเดียวกับการทดลองที่ 
1.1 ดวยมือที่จับปเปต 
8. ถามีลูกยางหรือปมสําหรับปเปต เพื่อสวมทายปเปตสําหรับดูดสารละลาย ดูดน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 
0.1 มิลลิลิตร ถาไมมีลูกยางใหบังคับสารละลายในปเปตดวยนิ้วชี้ (รูปที่ 3 ค) แลวใสลงในหลอNB  
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9. วางปเปตที่ใชแลวลงในภาชนะใสปเปตที่บรรจุน้ํายาฆาเชื้อไว 
10. ลนไฟปากหลอดทดลองทั้งสองอีกคร้ังหนึ่ง กอนปดจุกหลอดดังเดิม 
11. นําหลอด NB ไปบม (incubate) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
การตรวจผลการทดลอง 
 ตรวจดูวามีจุลินทรียเจริญในหลอด NB หรือไม โดยดูจากความขุน การเกิดเม็ดเล็กๆ หรือ
แผนบางๆ ลอยที่ผิวหนาอาหาร 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

  ก   ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      ค 

  รูปท่ี ก-3 การยายเชื้อดวยปเปต 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

    ก. การเปดฝากระบอกปเปตและดึงปเปตออกจากกระบอก 
    ข. การปดฝาปเปต 
    ค. การบังคับสารละลายในปเปต 
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การทดลองท่ี 1.3 การเกบ็เชื้อบริสุทธิ์โดยใชอาหารวุนผิวเอียง 
เช้ือจุลินทรีย 
  Serratia marcescens เจริญบนอาหารเอียงบรรจุในหลอด 
 
วัสดุและอุปกรณ 

1. อาหาร nutrient agar (NA) slant 1 หลอด 
2. หวงเข่ียเชื้อหรือลูป (loop) 
3. ดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 
4. ตะเกียงแอลกอฮอล 

วิธีการทดลอง 
1. เขียนขอมูลบนกระดาษทดลองบน NA slant 
2. จับหลอดอาหาร NA และหลอดจุลินทรียดวยมือหนึ่ง จับ loop ดวยอีกมือหนึ่ง เผา loop และ
เปดจุกเชนเดียวกับการทดลองที่ 1.1 
3. ใช loop แตะเชื้อ Serratia marcescens มาขีดลากบนผิวหนาอาหารเอียง จากดานหนึ่งไปยัง
อีกดานหนึ่งในรูปซิกแซก (รูปที่ 4 ก.และข.) โดยเร่ิมจากสวนลางของอาหารเอียง ข้ึนมาดานบน 
พยายามขีดลากใหถี่ที่สุด 
4. นําไปบม (incubate) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 
การตรวจผลการทดลอง 
 ดูการเจริญ ลักษณะ และสีของเชื้อบนผิวหนาอาหารเอียง บันทึกผลในรายงานผลการ
ทดลอง 
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   ก      ข 

 
รูปท่ี ก-4 การเก็บเชื้อบริสุทธิ์โดยใชอาหารวุนผิวเอียง 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

ก.ใช loop เข่ียเชื้อจากหลอดทดลอง 
ข. การขีดลากเชื้อบนผิว slant agar 

 
การทดลองท่ี 1.4 การเจริญของแบคทีเรียบน slant agar และใน deep agar  
เช้ือจุลินทรีย 
 แบคทีเรีย 

1. E. coli เจริญบนอาหารผิวเอียงบรรจุในหลอด 
2. Serratia marcescens เจริญบนอาหารผิวเอียงบรรจุในหลอด 

 

วัสดุและอุปกรณ 
1. อาหาร nutrient agar (NA) slant 2 หลอด 
2. เข็มเข่ียปลายตรง (Needle) 
3. ดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 
4. ตะเกียงแอลกอฮอล 
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วิธีการทดลอง 
1.เขียนขอมูลของการทดลองบนหลอด NA slant 
2.จับหลอดอาหารผิวเอียง หลอดจุลินทรีย และเข็มเข่ียปลายตรง เผาเข็มเข่ีย และเปดจุกหลอด
เชนเดียวกับการทดลองที ่1.1 
3. ใชเข็มเข่ียแตะเชื้อจุลินทรีย ขีดลาก (streak) เปนเสนตรงบนผิวหนาของอาหารเอียงแลว (stab) 
ลงในอาหารถึงกนหลอด 
4. นําไปบม (incubate) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 
การตรวจผลการทดลอง 
 บันทึกลักษณะการเจริญของแบคทีเรียบน/ในอาหารวุนตามรอยขีดลาก (streak) และรอย
แทง (stab) วาเปนแบบใดเม่ือเทียบกับรูปที่ 5 ซึ่งลักษณะการเจริญดังกลาวเปนประโยชนในการ
จัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูปท่ี ก-5 วิธีการเข่ียเชื้อ (stab) ลงในอาหาร NA slant 

 (ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558)                 
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     ก             ข  ค                ง         จ             ฉ 

    รูปท่ี ก-6 ลักษณะการเจริญของเชื้อบนผิวหนาอาหารตามรอยขีดลากและรอยแทงเปนเสนตรง 
 (ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

 
 ก.Filiform ลักษณะการเจริญสมํ่าเสมอตามรอยขีด  
 ข.Echinulate การเจริญแผออกขางขางรอยขีด เปนรอยแหลมยื่นออกไป  
 ค.Beaded การเจริญไมสมํ่าเสมอ โคโลนีแยกจากกันดานปลายหลอด  
 ง.Effuse การเจริญเกิดไดนอย โคโลนีกระจายตัว  
 จ.Arborescent การเจริญออกดานขาง คลายกิ่งกานตนไม  
 ฉ.Rhizoid การเจริญแตกแขนง คลายรากไม 
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รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที ่1 
เทคนิคการถายเชื้อโดยเทคนิคปลอดเชื้อ 

 
 

ชื่อ-สกุล………………….……………………รหัสประจําตัว……………………………………. 
กลุมปฏิบัติการ……………………………..วันที…่………………………………………………… 
 
การทดลองท่ี 1.1 การยายเชื้อดวยหวงเข่ียเชื้อ หรือลูป (loop) 
ลักษณะของอาหาร NB 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การทดลองท่ี 1.2 การยายเชื้อดวยปเปต 
ลักษณะของอาหาร NB 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
การทดลองท่ี 1.3 การเก็บเชื้อบริสุทธิ ์
บรรยายลักษณะการเจริญของเชื้อ Serratia marcescens 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองท่ี 1.4 การเจริญของแบคทีเรียบน slant agar และใน deep agar 
วาดรูปบรรยายลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย 

1. E.coli………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.  Serratia marcescens ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ปฏิบัติการท่ี 2 
การยอมสีแบคทีเรีย 

 
แบคทีเรียเปนจุลินทรียเซลลเดี่ยวพวกโพคาริโอต มีรูปราง 3 แบบคือ รูปกลม รูปทอน และรูป

เกลียว 
1. แบคทีเรียรูปกลม(coccus) 

แบคทีเรียที่มีรูปกลมหรือรูปไข ซึ่งมีการรวมกลุมกันของเซลลในลักษณะตางๆ ดังนี ้
 รูปรางกลมอยูเซลลเดีย่วๆ เรียก micrococcus 
 รูปรางกลมอยูกันเปนคู เรียก diplococcus 
 รูปรางกลมอยูเรียงตอกันเปนโซ เรียก streptococcus 
 รูปรางกลมอยูรวมกันเปนกลุม 4 เซลล เรียก tetrat 
 รูปรางกลมอยูรวมกันเปนลูกบาศก มี 8 เซลล เรียก sarcina 
 รูปรางกลมอยูรวมกันเปนกลุมคลายพวงองุน เรียก staphylococcus 

2. แบคทีเรียรูปทอน(bacillus or rod) 
แบคทีเรียมีรูปรางเปนทอน มีการรวมกลุมกันดังนี ้

 เซลลเปนทอนเดี่ยวๆ เรียก bacillus 
 เซลลลักษณะเปนทอนตอกันเปนโซ เรียก streptobacillus 
 เซลลลักษณะเปนทอนส้ันๆลักษณะคลายแบคทีเรียรูปกลม เรียก coccobacillus 

3. แบคทีเรียรูปเกลียว(spiral) 
แบคทีเรียที่มีรูปรางเปนเกลียว มีลักษณะตางกันดังนี ้

 เซลลมีลักษณะเปนเกลียวที่ไมสมบูรณ เรียก vibrio 
 เซลลมีลักษณะเปนเกลียวไมยืดหยุน เซลลหนา เรียก spirillum 
 เซลลมีลักษณะเปนเกลียวยืดหยุน เซลลบาง เรียก spirochete 
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รูปท่ี ข-1 รูปรางของแบคทีเรีย 

(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
 

ในการศึกษารูปรางและโครงสรางของแบคทีเรียในหองปฏิบัติการมีอยู 2 แนวทาง ไดแก  
1) ศึกษาจุลินทรียโดยการเตรียมสไลดสด (wet mount)   
2) ศึกษาโดยการฆาและยอมสีแบคทีเรีย (kill and staining)  

เซลลของแบคทีเรียมีขนาดเล็กมากและไมมีสี  จึงเปนการยากในการศึกษาโดยวิธีการสอง
กลองโดยตรง ซึ่งจะทําใหสังเกตรูปราง  ขนาด การเรียงตวัของเซลลไดไมชัดเจน  ดังนั้นเราจึงนิยม
ยอมสีเพื่อใหเห็นชัดเจนข้ึน นอกจากจะชวยในการศึกษา รูปราง  ขนาดและการเรียงตัวของเซลล
แลว  การยอมสีบางวิธีชวยในการศึกษาโครงสรางบางชนิดของแบคทีเรียเชน เอนโดสปอร  แคปซูล 
ฯลฯ  และการยอมสียังชวยในการจําแนกกลุมของแบคทีเรียไดดวยเนื่องจากสวนประกอบของ
แบคทีเรียตางชนิดกันจะมีปฏิกิริยาตอสีแตกตางกันไป 

การยอมสีแบคทีเรีย ส่ิงที่ตองทําความเขาใจอันดับแรกคือ การตรึงจุลินทรียใหติดอยูบน
แผนสไลด เพราะถาไมมีการตรึงจุลินทรียใหติดแนน จุลินทรียจะถูกชะลางออกในระหวาง
กระบวนการยอมสี วิธีการตรึงเซลลงายๆ คือ ปลอยใหแหงในอากาศและตามดวยตรึงดวยความ
รอน ความรอนจะทําใหเกิดการตกตะกอนของโปรตีนในเซลลของแบคทีเรีย ซึ่งจะทําใหแบคทีเรีย
เหนียวและติดบนแผนสไลด 
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รูปท่ี ข-2 การตรึงจุลินทรียใหติดอยูบนแผนสไลด 

(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
 

การยอมส ี
1. ข้ันตอนการตรึงเซลลบนแผนสไลด 

การเตรียมสไลดเพื่อยอมสีแบคทีเรีย มีอยู 2 วิธีใหญๆ ตามอาหารที่เชื้อเจริญอยูคือ 
  
 เชื้อเจริญอยูบนอาหารแข็ง มีวิธีการตรึงเซลลดังนี้  
 ลางสไลดใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวหยดน้ํากล่ันโดยใชหลอดหยดลงบนสไลด ½ หยด 
  
 นําเชื้อออกจากหลอดอาหารแข็ง  โดยวิธีปลอดเชื้อ ดังนี ้
 ใชมือซายจับหลอดอาหารเล้ียงเชื้อ มือขวาจับหวงถายเชื้อ 
 ใชหวงถายเชื้อลนไฟใหแดง ปลอยใหเย็น 
 ใชปากหลอดเชื้อลนไฟ แลวใชมือขวาเปดจุก โดยใชนิ้วกอยคีบจุกแลวเปด 
 ใชหวงถายเชื้อที่เย็นแลว ไปแตะเอาเชื้อในหลอดเชื้อ แลวนํามาเกล่ียลงบนสไลดจนกระทั่งน้ํา

ขุน 
 เผาหวงถายเชื้อที่มีเชื้อแบคทีเรียติดอยู แลวนําไปเกล่ียลงบนสไลดใหเปนแผนฟลมบางๆ 

ปลอยใหแหงในอากาศ  
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 นําสไลดที่แหงแลวไปผานเปลวไฟ 3-4 คร้ัง เพื่อตรึงใหเซลลติดแนนบนสไลด ถามีความรอน
มากเกินไปจะทําใหคุณสมบัติขิงแบคทีเรียเปล่ียนไป เชน ในกรณีที่ยอมสีแกรมอาจเปนสาเหตุ
ใหแกรมบวกเปล่ียนเปนแกรมลบได 

  
 เชื้อเจริญอยูในอาหารเหลว  มีวิธีการเตรียมสไลดตางจากเชื้อที่เจริญบนอาหารแข็งอยางเดียว
คือไมตองหยดน้ํากล่ันลงบนสไลด นอกนั้นปฏิบัติตามข้ันตอนของเชื้อที่อยูบนอาหารแข็ง 

 

 
       รูปท่ี ข-3 ข้ันตอนการตรึงเซลลใหติดแผนสไลด 

(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
 

2. ประเภทของสียอม 
โดยปกติสียอมจะประกอบดวยเกลือของสี ซึ่งมีประจุบวกและประจุลบ เชน สีเมทิลีนบลู
จะอยูใน 

รูปของเมทิลีนบลูคลอไรด ซึ่งเม่ือละลายน้ําจะแตกตัวใหประจุ 2 ชนิด คือ เมทิลีนบลู จะมีประจุ
บวก ซึ่งมีสีน้ําเงิน  สวนคลอไรดใหประจุลบ ไมมีสี  ดังนั้นจึงแบงสีที่ใชในการยอมจุลินทรีย จะแบง
ออกเปน 2 ประเภท ตามประจุของตัวสีคือ 
 สียอมแบบเบสิก(Basic dyes) คือสียอมเม่ือแตกตัวเปนประจุตัวสีจะมีประจบุวก เชน  
สีเมทิลีนบลู สีคริสตัลไวโอเลต(crystal violet)  สีซาฟานีน(saffanine) เปนตน 
 สียอมแบบเอซิด(Acid dyes) คือสียอมเม่ือแตกตัวเปนประจุแลว ตัวสีจะมีประจุลบ เชน สีไน

โกรซิน(nigrosin)  สีอินเดียอิงค(India ink)  สีคองโกเรด(congo red)  
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3. กลไกการติดสี  
โดยธรรมชาติของเซลลแบคทีเรีย สวนของไซโตพลาสซึมจะมีประจุลบ เม่ือเจริญในสภาพ
อาหารที่เปนกลางและใชสียอมประเภทเบสิกซึ่งตัวสีมีประจุบวก ดังนั้นกลไกการติดสีจึง
เกิดจากการแลกเปล่ียนประจุ ตัวสีจะเขาไปจับกับประจุบวกภายในเซลลของจุลินทรียทํา
ใหตัวเซลลติดสีที่ยอม เรียกการยอมแบบนี้วา ไดเรคสเตน(direct stain) ในทางตรงกัน
ขามถายอมสีโดยใชสีประเภทแอซิด ซึ่งตัวสีจะมีประจุลบซึ่งเหมือนประจุที่อยูภายในเซลล
ของจุลินทรีย ตัวสีจึงไมสามารถเขาไปในเซลลไดจึงทําใหเซลลไมติดสี เรียกการยอมสี
แบบนี้วา อินไดเรค หรือเนกาตีฟสเตน(indirect or negative stain) 

 

 

 
 

รูปท่ี ข-4 กลไกการติดสีของแบคทีเรีย 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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การทดลองการยอมสีแบคทีเรีย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาฝกเทคนิคการยอมสีแบคทีเรีย 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษารูปราง  โครงสราง และลักษณะการติดสีที่แตกตางกันของ

แบคทีเรียจากกลองจุลทรรศน 
 
วัสดุและอุปกรณ 

1. สไลดพรอมกระจกปดสไลด  
2. หวงเข่ียเชื้อ  
3. ตะเกียงอัลกอฮอล  
4. สียอม  
5. กลองจุลทรรศน 

6. น้ํามัน 
7. กระดาษเช็ดเลนส 
8. เชื้อแบคทีเรีย ไดแก Escherirchia coli, 

Staphylococcus  aureus  

 
วิธีปฏิบัติการยอมสีแกรม(gram stain) 

การยอมสีแกรมเปนวิธีที่นิยมแพรหลายในวิชาแบคทีเรียวิทยา หรือเรียกวาการยอมสี
แบบดิฟเฟอเรนเทียล สเตน(differential stain) ซึ่งหมายถึงการใชสียอมตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป จะบอก
ความแตกตางระหวางแบคทีเรียแกรมลบ(gram-negative) กับแบคทีเรียแกรมบวก(gram-
positive) สียอมแรกเรียกวา primary stain ซึ่งไดแก crystral violet สวนสีที่สองเรียกวา 
counterstain หรือ secondary stain สีที่ใชคือ safranin แบคทีเรียที่ติดสีน้ําเงินของคริสตลัไวโอ
เลตเปนแบคทีเรียแกรมบวก สวนแบคทีเรียแกรมลบจะติดสีแดงของซาฟานีน  คําวาบวก(positive) 
และลบ(negative) ไมไดหมายถึงประจุไฟฟา แตเปนการแสดงถึงโครงสรางของแบคทีเรีย 2 กลุม 
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ มีการติดสีแตกตางกัน เพราะความแตกตางทางดานโครงสราง
ของผนังเซลล ผนังเซลลของแบคทีเรียจะชวยรักษาขนาดและรูปรางของแบคทีเรีย ปองกันไมให
เซลลแตก ผนังเซลลของแบคทีเรียประกอบดวย สารเพปติโดไกลแคน(peptidoglycan) ผนังเซลล
ของแบคทีเรียแกรมบวกประกอบดวย สารเพปติโดแคน 80-90% และกรดไทโซอิก(teichoic acid) 
สวนแบคทีเรียแกรมลบ ประกอบดวยดวยชั้นเพปติโดไกลแคน 10-20% อยูระหวางเยื่อหุมชั้นนอก
กับเยื่อหุมเซลลชั้นในหรือเยื่อหุมเซลลเยื่อหุมชั้นนอกประกอบดวยลิโปโพลีแซคาไลด
(lipopolysaccharide:LPS) ซึ่งมีฤทธิ์เปนเอนโดทอกซิน(endotoxin) 
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การจําแนกแบคทีเรียออกเปน 2 กลุมนี้ นอกจากจะมีประโยชนอยางมากในการคนควาวิจัยทางจุล
ชีววิทยาแลว ยังใชในการวิเคราะหโรคติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด และยังชวยในการพิจารณาตัวยาที่
จะใชในการรักษาโรคตาง ๆ เหลานี้ดวย 
 
ข้ันตอนการยอมสีแกรม 

  การยอมสีแกรมประกอบดวย 4 ข้ันตอนใหญๆ  คือ 
1. ข้ันตอนการยอมสีแรก คือ สีคริสตัลไวโอเลต ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบจะติดสีมวง

ของคริสตัลไวโอเลต 
 
 
 

 
รูปท่ี ข-5 ข้ันตอนการยอมสีแรก คือ สีคริสตัลไวโอเลต 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

 
2. ข้ันตอนการหยดดวยสารละลายไอโอดีน ซึ่งโมเลกุลของสารไอโอดีนจะรวมตัวกับสีคริสตัลไว

โอเลตเปนผลึกขนาดใหญ เรียกสารละลายไอโอดีนวา สารมอรแดนท(mordant) ซึ่งทําหนาที่
ชวยให crystral violet จับกับแบคทีเรียแกรมบวกไดแนนไมหลุดออกเม่ือลางดวยอัลกอฮอล 
ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบติดสีมวง 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ข-6 ข้ันตอนการหยดดวยสารละลายไอโอดีน 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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3. ข้ันตอนการลางสี(gram’s decolorizer) โดยใชเอธิลอัลกอฮอล ข้ันนี้จะทําใหเกิดความ

แตกตางระหวางแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ คือ แบคทีเรียแกรมบวกยังคงติดสีมวง ใน
ขณะเดียวกันแบคทีเรียแกรมลบไมติดสี 

 
 
 
 
 

รูปท่ี ข-7 ข้ันตอนการลางสี(gram’s decolorizer) 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

     
4. ข้ันตอนการยอมสีที่สอง (counter stain) คือ ยอมสีดวยซาฟานีน แบคทีเรียแกรมบวกถูก

แทนดวยสีของคริสตัลไวโอเลตอยูแลวจะไมติดสีแดงของซาฟานีน สวนแบคทีเรียแกรมลบซึ่ง
ไมมีสีจะติดสีแดง ดังนั้นแบคทีเรียแกรมบวกจะติดสีมวงและแบคทีเรียแกรมลบจะติดสีแดง 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี ข-8 ข้ันตอนการยอมสีที่สอง(counter stain) 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ข-9 การยอมสีแกรมในแบคทีเรีย 

                         (ที่มา http://anonmicrobiology.blogspot.com// สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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จากทฤษฎีการยอมสี ในแบคทีเรียแกรมบวก สีคริสตัลไวโอเลตกับสารละลายไอโอดีนจับ

กันเปนโมเลกุลขนาดใหญเปนผลึกตกตะกอนอยูภายในเซลล ข้ันตอนการลางดวยแอลกอฮอลจะ
ทําใหเกิดการดึงน้ําออก(dehydration) จากชั้นเพปติโดไกลแคน ทําใหชองวางของผนังเซลลตีบ
หรือเล็กลง ดักโมเลกุลของผลึกคริสตัลไวโอเลตกับสารละลายไอโอดีนไวภายในเซลล ในกรณี
แบคทีเรียแกรมลบ การลางดวยแอลกอฮอลซึ่งเปนตัวทําละลายไขมัน จะละลายไขมันที่เปน
สวนประกอบของเยื่อหุมเซลลดานนอกหลุดออก (บางคร้ังอาจละลายเยื่อหุมเซลลที่เพปติโดไกล
แคนจับอยู) ผนังบางๆ ของเพปติโดไกลแคนไมสามารถดักคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอมเพล็กซไวได 
เซลลจึงไมติดสี 

การที่แบคทีเรียจะติดสียอมสีแรกหรือสียอมสีที่สอง เนื่องจากสวนประกอบทางเคมีและ
โครงสรางของผนังเซลลแบคทีเรียแตกตางกัน พวกแกรมลบจะมีปริมาณไขมัน (lipid) ที่ผนังเซลล
สูง ทําใหเม่ือชะลางสีดวยสารละลายแอลกอฮอล ไขมันจะถูกลางออกและสารประกอบเชิงซอน 
crystral violet-iodine จะหลุดออกจากเซลลไดงายเพราะผนังเซลลเกิดรูพรุนมากข้ึน 
อยางไรก็ตามการติดสีแกรมของแบคทีเรีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง crystral violet ยังมีผลมาจากปจจัย
ภายนอกหลายประการ  ข้ึนอยูกับ 

 เทคนิคและวิธีการยอมสี  ในการใหความรอนมากเกินไประหวางการตรึงเซลลดวยความรอน 
การลางดวยแอลกอฮอลมากเกินไป และการลางน้ํามากเกินไปในระหวางการยอมสี เปนผลทําให
แบคทีเรียแกรมบวกสูญเสียคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอมเพล็กซได 

 อายุของเช้ือ  ถาอายุของเชื้อมากกวา 24 ชั่วโมง ผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกจะดักจับ
คริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอมเพล็กซไวไมอยู 

 ตัวเช้ือ  แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิด มีความสามารถในการจับคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอม
เพล็กซมากกวาสีอ่ืนๆ 
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Gram Negative -- light red or pink color Gram Positive -- dark purple  

 

Escherichia coli, Salmonella typhi, 
Vibrio cholerae and Bordetella 

pertussis 

 

Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, and 

Clostridium tetani 

รูปท่ี ข-10 แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 
(ที่มา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 

 
วิธีการทดลอง 
1. เตรียมสไลดเชื้อผสมของ Escherirchia coli กับเชื้อ Staphylococcus  aureus 

1.1 ลางสไลดใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวหยดน้ํากล่ันโดยใชหลอดหยด หยดน้ํากล่ันลงบน
สไลด ½ หยด 

1.2 ใชหวงถายเชื้อที่เผาแลวปลอยใหเย็น แตะเอาเชื้อ Escherirchia coli จากอาหารแข็งไป
ผสมกับน้ําบนสไลด 

1.3 เผาหวงถายเชื้อและทิ้งไวใหเย็น แตะเชื้อ  Staphylococcus  aureus ในหลอดอาหาร
แข็งไปผสมกับเชื้อ Escherirchia coli  บนสไลด 

1.4 ใชหวงถายเชื้อเกล่ียเชื้อผสมใหกระจายเปนแผนฟลมบางๆ ปลอยใหแหงในอากาศ 
1.5 ตรึงเซลลใหติดแผนสไลดดวยความรอน โดยผานเปลวไฟ 3-4 คร้ัง 

2. หยดสีคริสตัลไวโอเลตใหทั่วรอยเชื้อ ทิ้งไว 1 นาที ลางสีสวนที่เกินออกดวยน้ํา สลัดน้ําทิ้งแต
อยาปลอยใหแหง 

3. หยดดวยสารละลายไอโอดีน ใหทวมรอยเชื้อ ทิ้งไว 1 นาที และลางออกดวยน้ําเบาๆ 
4. ลางสีออกดวยอัลกอฮอล จนกระทั่งสีออกหมดแตไมเกิน 1 นาที แลวลางออกดวยน้ํา 
5. หยดสีซาฟานีน ใหทวมรอยเชื้อ ทิ้งไว 1 นาที แลวลางออกดวยน้ํา 
6. เช็ดสไลดใหแหง แลวสองดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 100x 
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การตรวจผล 

ตรวจดูลักษณะการติดสีแกรม รูปราง การเรียงตัวของแบคทีเรีย พรอมทั้งวาดรูปลงใน
รายงานผล 

 
ผลการทดลอง  การยอมสีแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escherirchia coli     Staphylococcus  aureus 
 

การติดสี.......................................... 
ชนิดแกรม....................................... 
รูปราง............................................. 

    การติดสี......................................... 
    ชนิดแกรม...................................... 
    รูปราง............................................ 

 
สรุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



  

ปฏิบัติการท่ี 3 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 

 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของจุลินทรียเปนการศึกษาเกี่ยวกับรูปรางและโครงสรางของ

จุลินทรีย ซึ่งมีความสําคัญในการจัดจําแนกชนิดของจุลินทรีย เนื่องจากจุลินทรียขนาดเล็กมากจน
ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา การศึกษาสัณฐานวิทยาของจุลินทรียจึงจําเปนตองอาศัย
เคร่ืองมือที่เรียกวา กลองจุลทรรศน เพื่อใชขยายขนาดของจุลินทรียใหเห็นไดชัดเจน เราสามารถใช
กลองจุลทรรศนศึกษาจุลินทรียที่มีชีวิตอยูเพื่อจําแนกกลุมหรือประเภทของจุลินทรียโดยดูจาก 
ขนาด รูปราง รงควัตถุ (pigment) ภายในเซลล และการเคล่ือนที่ (motility) จุลินทรียบางชนิด
สามารถเคล่ือนไหว (motile) อยางเปนอิสระไดดวยตัวเองเพราะมีโครงสรางที่ใชในการเคล่ือนที่
เชน จุลินทรียที่มีขนส้ันๆ (cilia) หรือมีแฟลกเจลลา (flagella) จุลินทรียบางชนิดไมสามารถ
เคล่ือนที่ได (non motile) แตอาจมีการเคล่ือนไหวแบบบราวเนียน (Brownian movement) ซึ่งเปน
การเคล่ือนไหวเนื่องจากการที่อนุภาคหรือเซลลกระทบกับโมเลกุลของน้ํา 

จุลินทรียแบงออกเปฯ 2 กลุมใหญๆ ตามลักษณะของเซลล คือ 
1. Procaryotic cell เปนจุลินทรียที่เซลลไมมีนิวเคลียส (nucleus) ที่แทจริง สาร

พันธุกรรมของเซลลไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส (nuclear membrane) จุลินทรียพวกนี้ไดแก 
แบคทีเรีย (bacteria), cyanobacteria, mycoplasma, rickettsia และ chlamydia 

2. Eucaryotic cell เปนจุลินทรียที่สารพันธุกรรมของเซลลมีเยื่อหุมนิวเคลียส เปนเซลลที่
มีนิวเคลียสที่แทจริง จุลินทรียเหลานี้ไดแก เชื้อรา (fungi) ซึ่งรวมทั้งยีสต (yeast) และ
รา (mold) โปรโตซัว (protozoa) และสาหราย (algae) 

แบคทีเรย (bacteria) เปนจุลินทรียขนาดเล็กที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อรา โปรโตซัว และ 
สาหราย แบคทีเรียมีรูปรางหลายแบบไดแก กลม (cocci) ทอน (rod) และเกลียว (spiral) 
โดยทั่วไปเซลลจะใส ไมมีรงควัตถภายในเซลล มีทั้งเคล่ือนที่ไดและไมเคล่ือนที่  มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของเซลลตั้งแต 0.5 ถึง 5 ไมโครเมตร 
 Cyanobacteria เปนกลุมแบคทีเรียที่ สังเคราะหแสงได  มี  chlorophyll a และ 
phycobilins ไมมี chlorophyll b แบคทีเรียกลุมนี้มีรูปรางหลายแบบและมีขนาดแตกตางกันข้ึนกับ
ชนิดของเซลล เชน เซลลอาจมีลักษณะเปนเซลลเดี่ยว โคโลนี หรือเปนเสนใย (filamentous form) 
และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของเซลลตั้งแต 0.5 ถึง 60 ไมโครเมตร 
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 ยีสต (yeast) เปนเชื้อราประเภทเซลลเดียว (unicellular) ไมเจริญเปนเสนใยเหมือนรา 
(mold) ยีสตบางชนดอาจมีการสรางเสนใยบาง แตไมเดนชัดเหมือนรา ยีสตอาจมีรูปรางเปนทรง
กลม รี หรือ ทรงกระบอกปกติยีสตเพิ่มจํานวนโดยการแตกหนอ (budding) เซลลยีสตจะมีขนาด
ใหญกวาแบคทีเรีย มักพบแวคคิวโอล (vacuole) ขนาดใหญ และเม็ดสาร (granule) ตางๆในไซ
โตพลาสซึม (cytoplasm) ยีสตไมมี chlorophyll และไมสามารถเคล่ือนที่ไดดวยตัวเองแตมีการ
ไหลเวียนของไซโตพลาสซึมในเซลล และอาจมีการเคล่ือนไหวแบบบราวเนียน 
 โปรโตซัว (protozoa) เปนจุลินรียประเภทสัตวเซลลเดียว เคล่ือนที่ไดดวยตัวเอง ไมมี 
chlorophyll โปรโตซัวมีขนาดใหญกวาแบคทีเรียมาก โปรโตซัวเองก็มีขนาด รูปรางลักษณะและ
การเคล่ือนที่แตกตางกันไปในแตละชนิดด เชน การเคล่ือนที่ดวย cilia หรือ flagella หรือการ
เคล่ือนที่ดวยขาเทียม (pseudopod) ซึ่งเกิดจากการไหลของ cytoplasm โปรโตซัวสวนมากมีรูปร
งกลมรี หรือยาวและมีรูปรางแบบ bilateral symmetry 
 สาหราย (algae) แตกตางจากจุลินทรชนิดอ่ืนที่มีคลอโรฟลล มักเห็นเปนสีเขียว สาหราย
เปนจุลินทรียกลุมใหญที่มีขนาด ถิ่นที่อยูอาศัยและการสืบพันธุแตกตางกันออกไป รูปรางของเซลล
มีหลายแบบ เชน กลม ทอน รี เกลียวโคงคลายเส้ียวพระจันทร หรือแฉกเปนเหล่ียม สาหรายเซลล
เดียวมีทั้งชนิดที่ไมสามารถเคล่ือนที่ได (protococoidal type) เคล่ือนที่แบบอมีบา (rhizopodal 
type) และชนิดที่เคล่ือนที่ดวยแฟลกเจลลา (flagellum type) 
 เทคนิคในการเตรียมสไลดเพื่อศึกษาการเคล่ือนที่ของจุลินทรียที่มีชีวิตอยู อาจใชวิธีการ
เตรียมสไลดสําหรับดูสด (wet mount) โดยใชแผนสไลดแบบธรรมดา หรือใชวิธีการเตรียมแบบ 
hanging-drop โดยใชสไลดหลุม (concave หรือ depression slide) 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเตรียมสไลดสําหรับดูจุลินทียที่มีชีวิตดวยวิธี wet mount และ hanging drop ได 
2. เพื่อใหใชเลนตวัตถุกําลังขยาย 100 เทา (oil immersion objective หรือ oil immersion 

lens) ของกลองจุลทรรศ เพื่อศึกษาจุลินทรียได 
3. เพื่อศึกษารูปราง ลักษณะ ของจุลินทรีย 
4. เพื่อศึกษารูปราง และลักษณะพื้นฐานของจุลินทรียชนิดตางๆ 
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การทดลองท่ี 3.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาของจุลินทรียยอมสี 
 วัสดุและอุปกรณ 
  1.กลองจุลทรรศ 
  2.น้ํามัน (immersion oil) 
  3. กระดาษเช็ดเลนส 
 4. สไลดจุลินทรีย (แบคทีเรียและยีสต) ยอมสี 
 
วิธีการทดลอง 
1.เบิกกลองจุลทรรศน ตรวจดูสวนประกอบตางๆ ของกลอง และศึกษาวิธีการใชและเก็บกลอง
จุลทรรศ  
2.วางสไลดจุลินทรียที่ยอมสี ลงบนแทนวางสไลด (stage) โดยใหดานที่ยอมสีอยูดานบนจับสไลด
ใหอยูกับที่ ดวยที่จับของ mechanical stage เล่ือนบริเวณที่มีจุลินทรียยอมสีใหอยูตรงกลางแทน
วางสไลด ในตําแหนงของลําแสง 
3.สองดูจุลินทรีย ดวยเลนสกําลังขนายต่ําสุดกอน เพื่อใหเห็นภาพไดเร็วและปองกันการชํารุดของ
เลนสวัตถุกําลังขยายสูงข้ึน จากการกระแทกกับสไลด เม่ือเห็นภาพใหเปล่ียนเปนเลนสวัตถุ
กําลังขยายสูงข้ึน คือ ขนาด 10 และ 40 เทา โดยหมุด revolving nosepiece และปรับโฟกัสดวย
การปรับปุมละเอียด (fine adjustment knob) เพียงเล็กนอย และปรับความเขมของแสงให
เหมาะสม ไมตองเล่ือน stage ลง หรือ ปรับโฟกัสดวยปุมปรับโฟกัสหยาบ (coarse adjustment 
knob) เนื่องจากระบบเลนสของกลองที่นักศึกษาใช มีลักษณะเปน parfocal คือมีระยะภาพที่
ชัดเจนอยูใกลเคียงกัน 
4. เม่ือตองการสองดูจุลินทรียโดยใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 100 เทา (oil immersion objective) ให
ใช revolving nosepiece หมุนเลนตวัตถุ (objective lens) ใหอยูระหวาง 40 และ 100 เทา หยด
น้ํามัน (immersion oil) บนสไลดบริเวณที่มีจุลินทรียยอมสีแลวจึงเปล่ียนกลับมาที่เลนตวัตถุ
กําลังขยาย 100 เทา เลนสวัตถุกําลังขยาย 100 เทา ควรจะจุมอยูในน้ํามันและใชควบคูกับน้ํามัน
ทุกคร้ัง ปรับภาพดวยปุมปรับโฟกัสละเอียดเพียงเล็กนอยจนมองเห็นภาพชัดเจน การปรับภาพให
หมุนปุมปรับโฟกัสใหวัตถุบนสไลดออกหางจากปลายเลนสวัตถุเสมอ 
5. ภายหลังการใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 100 เทาแลวใหหมุน revolving nosepiece กลับไปที่
เลนสวัตถุกําลังขยายต่ํากอน จึงนําสไลดออกจากแทนวางสไลด เพื่อปองกันการครูดของสไลดกับ
เลนส 
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6. ทําความสะอาดเลนสวัตถุกําลังขยาย 100 เทา และเลนสวัตถุกําลังขยาย 40 เทา (ถาเปอน
น้ํามันดวย) ดวยการใชกระดาษเช็ดเลนส อยาปลอยใหมีคราบน้ํามันติดที่เลนสโดยเด็ดขาด 
  
การตรวจผลการทดลอง 
 ตรวจดูรูปรางลักษณะ และขนาดของเซลลจุลินทรีย (แบคทีเรียและยีสต) ที่เห็นจากลอง
จุลทรรศเม่ือใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 100 เทา วาดรูปลงในแบบรายงานผลการทดลอง โดยวาด
ขอบเขตของเซลลใหเห็นชัดเจน และใหมีขนาดเทาที่เห็นจริงจากกลองจุลทรรศน หามแลเงา แต
ระบายสีได 
 
กิจกรรมท่ี 3.2  การศึกษาชนิดและสัณฐานวิทยาของจุลินทรียขณะท่ีมีชีวิต 
 เชื้อจุลินทรีย 

1. แบคทีเรีย suspension ของเชื้อ 
1.1 Bacillus subtilis 
1.2 Staphylococcus aureus 

2. ยีสต suspension ของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae 
3. โปรโตซัว จากน้ําแชฟาง 
4. สาหราย จากน้ําบอ 

วัสดุและอุปกรณ 
1. น้ําแชฟาง และน้ําบอ 
2. แผนแกวสไลด (glass slide) 
3. แผนแกวสไลดหลุม (concave slide หรือ depression slide) 
4. แผนแวปดสไลด (conver slip หรือ cover glass) 
5. หวงเข่ียเชื้อ หรือลูป (loop) 
6. กลองจุลทรรศน 
7. น้ํามัน (immersion oil) 
8. กระดาษเช็ดเลนส 
9. ดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 

 
 
 



187 
 
วิธีการทดลอง 

1. วิธี wet mount 
1.1 เช็ดแผนแกวสไลดและแผนแกวปดสไลดใหสะอาด 
1.2  หยด suspension ของแบคทีเรียชนิดละหนึ่งหยดลงบนแผนแกวสไลดที่สะอาด 

เขียนชื่อกํากับชนิดของแบคทีเรียดวยดินสอหรือปากกาสําหรับเขียนแกว 
1.3 ปดหยดเชื้อดวยแผนแกวปดสไลด โดยวางแผนแกวปดสไลดเอียงเปนมุม 45 

องศา กับสไลดแลวคอยๆ ปลอยแผนแกวปดสไลดลงมาชาๆ จนสัมผัสกับแผน
สไลด พยายามอยใหมีฟองอากาศ 

1.4 ศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศนใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 
100 เทา โดยเร่ิมตนจากเลนสวัตถุกําลังขยายต่ํากอน ใหหยดน้ํามัน (immersion 
oil) ลงบนแผนแกวปดสไลดบริเวณที่มีตัวอยางที่จะศึกษา เม่ือใชเลนสวัตถุ
กําลังขยาย 100 เทา ทุกคร้ัง 

1.5 เตรียมสไลดที่หยด suspension ของยีสต Saccharomyces cerevisiae ดวยวิธี 
wet mount แลวนําไปศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อดวยกลองจุลทรรศโดยใชเลนส
วัตถุกําลังขยาย 40 และ 100 เทา 

2. วิธี hanging drop 
2.1เช็ดสไลดหลุม และแผนแกวปดสไลดใหสะอาด 
2.2ใชลูปจุมน้ํามาแตะที่มุมทั้งส่ีของแผนแกวปดสไลดหยดเล็กๆ (อาจใชวิธีปาย 

vasaline ที่บริเวณขอบสไลดก็ได) 
2.3ใชลูปที่สะอาดจุมตัวอยางน้ํา (น้ําแชฟาง หรือ น้ําบอ) หยดเล็กๆ แตะตรงกลาง

แผนแกวปดสไลด ตองศึกษาทั้งตัวอยางน้ําแชฟางและน้ําบอ 
2.4ควํ่าแผนสไลดหลุมโดยใหกลางหลุมอยูเหนือหยดน้ํา กดสไลดเบาๆ เพื่อใหแผน

แกวปดสไลดติดกับแผนสไลดหลุมแนนข้ึน 
2.5กลับสไลดใหวางหงายตามปกติ หยดน้ําจะหอยอยูใตแผนแกวปดสไลด ขอควร

ระวังคือ นักศึกษาไมควรหยดน้ําใหโตเกินไป เพราะจะแตะกับกนหลุมของสไลด 
ในกรณีเชนนี้ควรเตรียมสไลดใหม 

2.6 ตรวจดูดวยเลนสวัตถุกําลังขยาย 10 เทา ปรับแสงใหพอเหมาะสมและหมุนปุม
ปรับโฟกัสจนมองเห็นภาพชัดเจน 
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2.7 เปล่ียนเลนสวัตถุเปนกําลังขยาดย 40 เทา ปรับแสงใหมีปริมาณมากข้ึน และ
หมุนปุมปรับโฟกัสจนมองเห็นภาพไดชัดเจน 

 
การตรวจผลการทดลอง 

ตรวจดูชนิด รูปราง ขนาด และการเคล่ือนที่ของจุลินทรียที่พบ วาดรูปจุลินทรียลงใน
รายงานใหมีขนาดเทาที่เห็นจริงจากกลองจุลทรรศน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
 

รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 3 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 

 
ชื่อ-สกุล………………….……………………รหัสประจําตัว……………………………………. 
กลุมปฏิบัติการ……………………………..วันที…่……………………………………………… 
 
การทดลองท่ี 1.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาของจุลินทรียยอมสี 

รูปราง ลักษณะของจุลินทรียท่ีเห็นจากกลองจุลทรรศน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบคทีเรีย        ยีสต 
รูปรางลักษณะ..................................  รูปรางลักษณะ.................................. 
กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา  กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา 
กําลังขยายของภาพ....................เทา  กําลังขยายของภาพ....................เทา 
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การทดลองท่ี 1.2 การศึกษาชนิดและสัณฐานวิทยาของจุลินทรียขณะท่ีมีชีวิต 

1. วิธี wet mount 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

แบคทีเรีย 
รูปรางลักษณะ..................................  รูปรางลักษณะ.................................. 
กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา  กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา 
กําลังขยายของภาพ....................เทา  กําลังขยายของภาพ....................เทา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยีสต 
รูปรางลักษณะ..................................  รูปรางลักษณะ.................................. 
กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา  กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา 
กําลังขยายของภาพ....................เทา  กําลังขยายของภาพ....................เทา 
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2. วิธี hanging drop 
  
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าแชฟาง 
รูปรางลักษณะจุลินทรีย..........................   รูปรางลักษณะจุลินทรีย........................... 
การเคล่ือนที่..........................................  การเคล่ือนที่........................................... 
กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา  กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา 
กําลังขยายของภาพ....................เทา  กําลังขยายของภาพ....................เทา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าบอ 
รูปรางลักษณะจุลินทรีย..........................   รูปรางลักษณะจุลินทรีย........................... 
การเคล่ือนที่..........................................  การเคล่ือนที่........................................... 
กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา  กําลังขยายของเลนสวัตถ.ุ............เทา 
กําลังขยายของภาพ....................เทา  กําลังขยายของภาพ....................เทา 
 
 



  

ปฏิบัติการท่ี 4 
การเจริญของจุลินทรีย 

 
 เม่ือจุลินทรียอยูในที่มีอาหารและสภาวะแวดลอมเหมาะสม ก็จะมีการเจริญเติบโต 
(growth) ซึ่งก็คือการเพิ่มขนาด (size) และการเพิ่มจํานวน (number) ของเซลลจุลินทรียนั่นเอง 
อาหารที่ใชในการเพาะเล้ียงจุลินทรียแบงไดเปน 2 ชนิด ตามสวนประกอบของอาหารคือ 
chemically defined medium หรือ minimal medium เปนอาหารซึ่งเตรียมข้ึนโดยทราบปริมาณ
และชนิดของสวนประกอบในอาหารนั้นๆแนนอน โดยทั่วไปอาหารประเภทนี้จะไมมีการเติม
สารอาหาร (nutrient) พวกวิตามินหรือกรดอะมิโน ตัวอยาง chemically defined medium ชนิด
หนึ่งคือ glucose-salte medium  ซึ่งมักใชในการศึกษาความตองการ specific growth factor 
ของจุลินทรียที่กลายพันธุ (mutant) นอกจากนี้ยังนิยมใชในการวิเคราะหทางชีววิทยา (bioassay) 
ตางๆ การวัดสารชีวโมเลกุลที่จุลินทรียผลิตออกมา และ Complex medium หรือ Complete 
medium เปนกรดอะมิโนเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชนในอาหาร Luria broth มี yeast extract เปน
สวนประกอบ เปนตน ขอดีของอาหารประเภทนี้ คือ เตรียมไดงายและราคาถูก และทีสํ่าคัญ
จุลินทรียหลายชนิดสามารถเจริญไดด ี
 สําหรับการวัดการเจริญของจุลินทรียนั้นอาจวัดจํานวนเซลล (cell count) หรือวัดมวล 
(cell mass) ในปฏิบัติการนี้จะวัดการเจริญของจุลินทรียโดยการวัดมวล (cell mass) ดวยวิธีการ
วัดความขุน (optical density method) ที่ใชเคร่ืองวัดความขุนโดยใชแสงคือ spectrophotometer 
ซึ่งเปนวิธีที่งายและรวดเร็วสําหรับการวัดการเจริญ แตคาความขุนที่วัดไดนั้นเปนคาของทั้งเซลลที่
มีชีวิตและเซลลที่ตายแลว 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษารูปแบบการเจริญของแบคทีเรียในอาหาร minimal medium และ complex 
medium และใหสามารถวัดการเจริญของแบคทีเรียได 
 
การทดลอง 
 เช้ือจุลินทรีย 
 Suspension ของเชื้อ Escherichia coli 
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 วัสดุและอุปกรณ 

1. ฟลาสก (flask) บรรจุ Glucose-salt medium 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 
ฟลาสก 

2. ฟลาสกบรรจุ Luria broth 100 มิลลิลิตร จํานวน 1 ฟลาสก 
3. ปเปตปลอดเชื้อขนาด 10 มิลลิลิตร 
4. ภาชนะสําหรับใสปเปตที่ใชแลว 
5. เคร่ืองเขยา (Shaker) 
6. Spectrophotometer พรอมหลอดสําหรับวัดคาความขุนจํานวน 4 หลอด 

วิธีการทดลอง 
1. แบงอาหารแตละชนิดใสหลอดสําหรับวัดคาความขุนของเชื้อ ดวยเคร่ือง spectrophotometer 
อาหารละ 1 หลอด เพื่อใชปรับคาเร่ิมตนของเคร่ือง (blank) กอนการนําอาหารที่มีเชื้อไปวัดความ
ขุน 
2. ปเปต suspension ของ E.coli ที่เตรีมให ใสลงฟลาสกบรรจุอาหาร Glucose-salt medium 
และ Luria broth ฟลาสกละ 5 มิลลิลิตร 
3. นําอาหารเหลวภายหลังการใสเชื้อในขอ 2. ฟลาสกละ 3 มิลลิลิตร ไปวัดคาความขุน โดยอาน
คา Absorbance จากเคร่ือง Spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 580 นาโนเมตรทันที โดยให
เปนเวลาที่ 0 นาทีของการเล้ียงเชื้อ 
4. จากนั้นนําฟลาสกบรรจุอาหารเหลวที่ใสเชื้อแลวนั้น ไปเขยาบนเคร่ืองเขยาดวยความเร็ว 200 
รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
  
การตรวจผลการทดลอง 
 นําอาหารจากในแตละฟลาสกประมาณ 3 มิลลิลิตร ไปวัดคาความขุน ที่ความยาวคล่ืน 
580 นาโนเมตร ทุกๆ 15 นาที จนครบ 2 ชั่วโมง และนําคาที่ไดมาสรางกราฟแสดงการเจริญ 
(Growth curve) ของ E.coli เปรียบเทียบระหวางอาหารทั้ง 2 ชนิด 
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รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที่ 4 
การเจริญของจุลินทรีย 

 
ชื่อ-สกุล………………….……………………รหัสประจําตัว……………………………………. 
กลุมปฏิบัติการ……………………………..วันที…่……………………………………………… 
 
เขียนกราฟแสดงการเจริญของแบคทีเรีย 
4.1 กราฟแสดงการเจริญของ E.coli ใน Glucose-salt medium  
 
 
 
 
 
 
 
4.2 กราฟแสดงการเจริญของ E.coli ใน Luria broth 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 
 
 



  

ปฏิบัติการท่ี 5 
การทําไวน 

 
 ไวนเปนเคร่ืองดื่มที่ไดจากการหมักน้ําผลไมใหเปนแอลกอฮอล ซึ่งเปนผลผลติที่ไดจาก
กิจกรรมของยีสตในการฟอรเมนตน้ําตาล ไวนโดยทั่วไปจะมีแอลกอฮอลอยูประมาณ 8-12 % 
ผลไมเกือบทุกชนิดสามารถหมักใหเปนไวนได แต กล่ิน รส และคุณภาพก็ยอมแตกตางกันไปตาม
ชนิดของผลไมนั้นๆ ไวนที่ส่ังจากตางประเทศโดยมากทําจากองุน ซึ่งจัดเปนผลไมที่เม่ือหมักเปน
ไวนแลว จะไดไวนคุณภาพที่ดีที่สุด ถาเปนไวนแดงจะทําจากองุนแดง ถาเปนไวนขาวก็จะทําจาก
องุนเขียว ซึ่งจะไมมีสีหรืออกกสีชาเล็กนอย ไวนมีหลายชนิด อาจแตกตางกันที่สีหรือความหวาน 
เชน มีรสหวานมาก หวานปานกลาง หรือหวานนอย จนกระทั่งไมมีรสหวานเลย ถาเปน sweet 
wine จะมีปริมาณน้ําตาลเหลืออยูประมาณ 7-10 % ถาเปน dry wine จะมีน้ําตาลอยูประมาณ 0-
2 % นอกจากนี้ไวนชนิดตางๆ อาจใชดื่มในโอกาสตางๆ กัน เชน  ไวนแชมเปญ นิยมดื่มในการ
เล้ียงฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ ไวนขาวนิยมดื่มขณะรับประทานอาหาร ไวนแดงซึ่งจะมีรสหวาน
นิยมดื่มหลังอาหาร เปนตน โดยทั่วๆไป ไวนที่ดีควรจะมีกล่ินและรสของผลไมเล็กนอย มีความ
เปร้ียวพอประมาณ และมีรสฝาดเล็กนอย สวนความหวานนั้นจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับรสนิยม
ของผูบริโภค ผูหญิงและผูที่เพิ่งหัดดื่ม อาจจะชอบ sweet wine แตถาเปนผูที่ดื่มเสมออาจจะชอบ 
dry wine  
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการนําจุลินทรียไปประยุกตใช โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียใน
การเปล่ียนแปลงสารอาหารบางชนิด และเพื่อใหทดลองฝกหัดการทําไวนในเบื้องตน 
 
การทดลอง 
 เช้ือจุลินทรีย 
 Saccharomyces cerevisiae สายพันธุที่ใชหมักไวน 
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วัสดุและอุปกรณ 

1. ผลไม (แลวแตฤดูกาลและอาจารยผูสอนกําหนด) 
2. น้ําตาลทราย 
3. อุปกรณวัดน้ําตาล (Refractometer) 
4. ขวดแกวทรงสูง 
5. แอมโมเนียมซัลเฟต [(NH4)2SO4] 
6. โปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟท (KMS) 
7. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) 

 
วิธีการทดลอง 
1. การเตรียม starter โดยทั่วไปการเตรียม starter เปนการเพิ่มปริมาณเซลลของยีสตใหมากข้ึน 
เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณของน้ําผลไมที่จะใชในการหมักไวน ปกติถาน้ําผลไมที่จะหมัก 20 ลิตร 
จะใช starter ประมาณ 1 ลิตร แตถาเปนผลไมที่มีความเปร้ียวมากๆ เชน มะยม มะขาม หรือ
กระเจี๊ยบอาจตองใชหัวน้ําเชื้อ 2-3 ลิตร วิธีเตรียม starter ที่งายที่สุดคือ ใชน้ําตาลปกหรือน้ําตาล
กอน ประมาณ 200 กรัม ละลายน้ํา 1 ลิตร ตมใหเดือดแลวเทใสขวดปากแคบที่สะอาดในขณะที่ยัง
รอนอยู ปดจุกดวยสําลี ทิ้งไวใหเย็น เทน้ําตาลที่เตรียมไวแลวนี้ลงในหลอดเชื้อยีสต เขยาใหเชื้อ
หลุดออกจากผิวหนาอาหารเล้ียงเชื้อ แลวเทลงในขวดน้ําตาลที่เตรียมไว เม่ือหมักไว 2-3 วัน 
สังเกต (โดยเขยาขวด) ถามีฟองเกิดข้ึนมากแสดงวา starter ใชไดแลว การเตรียม starter อาจ
เตรียมจากน้ําผลไมชนิดเดียวกับที่ใชทําไวนกได แตจะตองมีการเติมน้ําตาลทรายลงไปบาง เพราะ
การเจือจางน้ําผลไม ปริมาณน้ําตาลจะไมเพียงพอที่จะทําใหเชื้อเจริญไดดี 
2. การเตรียมนํ้าผลไม เม่ือ starter ใชไดแลว ก็เตรียมน้ําผลไมที่จะใชหมักเปนไวนตอไป เชน ถา
ใชองุน จะใชทั้งผล ลางใหสะอาด คั้น หรือบีบทั้งน้ําและเนื้อผสมกัน และควรเจือจางเพียงหนึ่งหรือ
สองเทา จะทําใหไดไวนที่มีรสของผลไมดี ถาเปนสัปปะรด อาจเจือจางหนึ่งหรือสองเทา ถาใช
มะยม มะขาม หรือพุทรา ซึ่งเปนผลไมที่มีความเปร้ียวมาก ก็ยากที่จะกําหนดอัตราสวนที่แนนอน
ได ผลไมที่มีรสเปร้ียวมากๆ มักจะตองเจือจางมาก เพื่อใหสามารถวัดความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ใหไดประมาณ 4.0-4.5 ซึ่งจะเปนระดับ pH ที่เชื้อยีสตใชหมักไวนเจริญไดดี ถา pH ต่ํามากๆ เชื้อ
ยีสตจะไมคอยเจริญ ถาใชองุนแดง หรือกระเจี๊ยบซึ่งเราตองการสีดวย ก็ไมตองเอาเปลือกและกาก
ออก โดยใชหมักไปทั้งหมดแลวกรองออกภาพหลังหมักได 3-4 วัน 
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3. การเติมนํ้าตาลและสารอาหารท่ีจําเปน ในน้ําผลไมที่มีความเปร้ียวมาก และทําใหเจือจาง
มากๆ จะไมมีความหวานเลย จําเปนจะตองเติมน้ําตาลมาก ถาเปนผลไมที่มีความหวานอยูแลว ก็
อาจใชน้ําตาลนอย โดยปกติปริมาณน้ําตาลที่ใชเร่ิมตนในการหมักไวน  จะใชประมาณ 20-22 % 
หรือวัดดวย refractometer เปนองศาบริกซ (Brix) สวนอาหารอ่ืนที่จําเปน คือ แหลงไนโตรเจน 
นิยมเติมแอมโมเนียมซัลเฟตในอัตราสวน 1 กรัม ตอลิตร และแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.1-0.5 กรัม
ตอลิตร หรือ อยางใดอยางหนึ่ง นําสารดังกลาว มาละลายน้ําเล็กนอย แลวเติมลงในน้ําผลไมที่
เตรียมไว ถาเปนน้ําผลไมที่ไมไดเจือจาง หรือไมเปร้ียวมาก แหลงธาตุอาหารก็อาจเพียงพอสําหรับ
เชื้อ แตถาเราเติมน้ําเพื่อทําเปนน้ําผลไมที่เจือจาง ก็จําเปนตองเติมสารอาหารเหลานี้ดวย เพื่อให
การหมักดําเนินไปดวยดี 
4. การกําจัดเช้ือท่ีติดมากับนํ้าผลไม อาจใชวิธีตมโดยใชความรอนที่อุณหภูมิขนาดการทําพาส
เจอไรซ คือประมาณ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เสร็จแลวเทลงใสขวดแกวที่จะใชหมักใน
ขณะที่กําลังรอนๆ ปดขวดหมักดวยสําลี ในการตมอยาตมใหเดือด เพราะอาจทําใหกล่ินและรส
ของผลไมเสียไป การใชความรอนระดับนี้ก็เพียงพอที่จะทําลายยีสตที่ติดมากับผลไม ซึ่งเรียกวา
เปนพวก wild yeast ไดแลว เม่ือน้ําผลไมเย็น ก็ใส starter ที่เตรียมไวลงไปในขวดหมัก ปดจุกสําลี
ไวตามเดิม 
 ในกรณีที่ไมตองการตมน้ําผลไม จะฆาเชื้อที่ติดมากับน้ําผลไม โดยใชสารเคมีโปตัสเซียม
เมตาไบซัลไฟท ประมาณ 0.2 กรัมตอลิตร กวนใหเขากัน ตั้งทิ้งไวอยางนอย 8 ชั่วโมง หรือทิ้งไว
คางคืน แลวจึงคอยเติม starter ลงไป 
5. การกรองคร้ังแรก ในกรณีของการหมักน้ําผลไมทั้งเนื้อทั้งน้ํา จะกรองเม่ือหมักไปแลว 3-4 วัน 
กอนกรอง ควรสังเกตดูวา กากผลไมลอยอยูผิวหนาและเห็นฟองปุดข้ึนมากมาย แสดงวาการหมัก
ดําเนินไปดวยดี ถาไมมีฟองเกิดหรือเกิดนอยมาก แสดงวาการหมักเกิดไมดี ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ
คือ starter นอยเกินไป หรือน้ําผลไมเปร้ียวเกินไป อาจแกไขโดยการเติมน้ํา น้ําตาล ชวยปรับระดับ
ความเปนกรดดางใหม แลวเติม starter ลงไปใหม ถาการหมักเกิดดีแลว ก็ทําการกรองเอากากและ
เปลือกผลไมทิ้งไป เอาสวนใสใสขวดหมักไวตามเดิม 
6.การตกตะกอน เม่ือหมักไดที่แลวโดยทดลองชิมดูตามที่ชอบ เชน ชอบใหมีรสหวานนิดหนอย 
ปริมาณแอลกอฮอลสูงพอสมควร ซึ่งหมักจะใชเวลาประมาณ 10-15 วัน ถาภาชนะที่ใชหมัก และ
ปริมาณน้ําผลไมที่หมักไมมากนัก (ขนาด 15-20 ลิตร) เราจะทําการตกตะกอนเพื่อใหไวนใส โดย
อาจใช bentonite หรือไขขาว ก็จะไดไวนใส และดูดเฉพาะสวนใสขางบนบรรจุลงในขวด ยิ่งเก็บไว
นานก็จะทําใหกล่ิน และรสดียิ่งข้ึน 
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การตรวจผลการทดลอง 
 การตรวจดูวาปฏิกิริยาของการหมักเกิดข้ึนดี หรือไมดี โดยดูจากฟองแกสที่ปุดข้ึน ถา
กระบวนการหมักดําเนินไปดวยดีจะมีฟองแกสปุดข้ึนมากมาย และตรวจดูสีและกล่ินของน้ําผลไม
ที่หมักวามีการเปล่ียนไปจากเดิมหรือไม อยางไร 
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รายงานผลการทดลองบทปฏิบัติการที ่5 
การทําไวน 

 
ชื่อ-สกุล………………….……………………รหัสประจําตัว……………………………………. 
กลุมปฏิบัติการ……………………………..วันที…่……………………………………………… 
  
ตรวจดูลักษณะของนํ้าผลไมวาการหมักเกิดขึ้นดีหรือไม หลังจากการหมักดําเนินไปแลว
เปนเวลา 

ก. 2 วัน 
ฟอง...................................................................................................................................... 
กล่ิน...................................................................................................................................... 
สี............................................................................................................................................ 
ปริมาณน้ําตาล (%)………………………………………………………………………… 
 

ข. 7 วัน 
ฟอง...................................................................................................................................... 
กล่ิน...................................................................................................................................... 
สี............................................................................................................................................ 
ปริมาณน้ําตาล (%)………………………………………………………………………… 
 
 ค.เมื่อสิ้นสุดการหมัก (2 สัปดาห) 
ฟอง...................................................................................................................................... 
กล่ิน...................................................................................................................................... 
สี............................................................................................................................................ 
ปริมาณน้ําตาล (%)………………………………………………………………………… 
 
สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
 
 



  

ปฏิบัติการท่ี 6 
การตรวจคุณภาพนํ้าโดยวิธีการทางจุลชีววิทยา 

 
น้ําธรรมชาติมีจุลินทรียปนเปอนอยูมาก ทั้งชนิดและปริมาณ การตรวจคุณภาพของน้ํา

ทางจุลชีววิทยา นอกจากจะตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมดแลว ยังนิยมตรวจจุลินทรียบางชนิดที่
เม่ือมีอยูในน้ําแลว สามารถบงบอกถงึความเปนไปไดที่น้ําอาจจะไดรับการปนเปอนจากเชื้อโรค 
โดยเฉพาะเชื้อโรคทางเดินอาหารของคนหรือสัตว เชน เชื้อแบคทีเรียที่กอโรคอุจจาระรวง ไดแก 
Vibrio cholerae (อหิวาตกโรค) , Shigella dysenteria (โรคบิด) เปนตน ซึ่งเชื้อโรคเหลานี้จะติดก
มากับอุจจาระของคนหรือสัตวเปนโรคหรือเปนพาหะ (carrier) ของเชื้อโรคดังกลาว จึงใชจุลินทรีย
เหลานี้เปนดัชนีบงบอกถึงการปนเปอนจากอุจาระทั้งโดยทางตรงและทางออม(index of fecal 
contamination) 
 จุลินทรียดัชนีเหลานี้มีหลายกลุมดวยกัน เชน coliform, facal coliform, E. coli, 
แบคทีเรียในแฟมิล่ี Enterobacteriaceae ทั้งกลุมและ enterococci เนื่องจากจุลินทรียเหลานี้เปน
พวกที่มีแหลงอาศัยปกติอยูในระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว จึงพบเปนปริมาณมากใน
อุจจาระ ปกติไมกอใหเกิดโรค ทนตอสภาพแวดลอมภายนอกไดดี สามารถตรวจวิเคราะหไดงาย 
รวดเร็ว และไมส้ินเปลืองกวาการตรวจจุลินทรียที่เปนเชื้อโรค สวนจุลินทรียที่เปนเชื้อโรคนั้นเม่ือ
ออกจากทางเดินอาหารแลวจะไมทนตอสภาพแวดลอมภายนอก จึงพบปริมาณนอยในน้ํา ทําให
ยากตอการตรวจวิเคราะห 
 น้ําดื่ม น้ําใช น้ําในลําน้ําธรรมชาติ น้ําในสระวายน้ํา บอเกบ็น้ํา น้ําทิ้งที่ผานการบําบัด น้ํา
ทิ้งที่ผานการฆาเชื้อแลว ฯลฯ ควรมีปริมาณจุลินทรียในปริมาณไดเพียงใดจึงจะปลอดภัยนั้นข้ึนอยู
กับวัตถุประสงคของการใชน้ํานั้น ๆ ดังนั้นมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของน้ําจึงกําหนดไวแตกตาง
กัน เชน มาตรฐานน้ําที่ใชบริโภค ไดกําหนดไวดังนี ้
 
ตารางท่ี ฉ-1 มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของนํ้า 

รายการ เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม 
Standard plate count  
Most  probable number of coliform organism (MPN) 
E.coli 

ไมเกิน 500 โคโลนีตอมิลลิกรัม(CFC/ml) 
นอยกวา 2.2 ตอ 100 มิลลิลิตร 
ไมมีเลย 
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เนื่องจาก coliform, fecal coliform, E.coli เปนกลุมจุลินทรียที่นิยมใชในการกําหนด
มาตรฐาน ดังนั้นในบทปฏิบัติการนี้จะกลาวถึงจุลินทรียทั้ง 3 กลุมนี้ 

แบคทีเรียโคลิฟอรม หมายถึง กลุมแบคทีเรียที่รูปรางเปนทอนส้ัน ติดสีแกรมลบ ไมสราง
สปอร เปน aerobe หรือ facultative anaerobe สามารถเฟอรเมนตน้ําตาลแลตโตสใหกรด และ
แกสภายในเวลา 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติดังกลาวไดแก 
Escherichia coli ซึ่งมีแหลงอาศัยปกติในทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุน ดังนั้นจึงพบเปน
จํานวนมากในอุจาระ และแบคทีเรียในจีนัส Enterobacter ซึ่งนอกจากจะพบในทางเดินอาหาร
แลวยังพบในดิน และปนเปอนกับพืชผักตาง ๆ ดังนั้นการตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอรมหรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งวา coli – aerogenes group จึงเปนดัชนีแสดงวามีการปนเปอนของอุจจาระ ซึ่งเปนที่มา
ของจุลินทรียที่เปนเชื้อโรค แตอยางไรก็ตามในเร่ืองของน้ําดื่ม น้ําใชเพื่อการบริโภค หรือน้ําที่จะ
นําไปใชในกระบวนการใดก็ตามที่ตองการใหมีวามสะอาดมาก ก็ไมควรใหมีการปนเปอนจากดิน 
ดังนั้นมารฐานของน้ําดื่ม จึงกําหนดการตรวจคา MPN ของแบคทีเรียโคลิฟอรมมีนอยกวา 2.2 ตอ
น้ํา 100 มล. จึงจะปลอดภัยตอผูบริโภค 
 
Fecal coliform และ E. coli 
 E.coli เปนแบคทีเรียที่มีแหลงอาศัยปกติในทอทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุน 
การตรวจพบ E.coli จึงแสดงวามีการปนเปอนของอุจจาระโดยตรง แบคทีเรียโคลิฟอรมที่ปนเปอน
จากอุจจาระโดยตรงเรียกวา fecal coliform  สวนแบคทเีรียโคลิฟอรมอ่ืน ๆ เชน Enterobacter 
aerogenes  ซึ่งไมอาจเปนดัชนีแสดงการปนเปอนจาก     อุจาระโดยตรง จึงเรียกกลุมนี้วา non – 
fecal coliform เนื่องจาก  E.coli มีคุณสมบัติตางจาก Enterobacter sp. คือ 
 1. E.coli สามารถเฟอรเมนตน้ําตาลแลคโตส แลวเกิดแกสทีอุ่ณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียส 
ภายในเวลา 24 – 48 ชั่วโมงซึ่งทดสอบไดงาย 
 2. E.coli ใหผลการทดสอบปฏิกิริยา IMViC (indole,methyl red, Voges –
Proskauer,citrate tast) เปน ++ -- ใหผลเปน - - ++ แตการวิเคราะหยุงยากและส้ินเปลืองกวาวิธี
ที่ 1 
 ดวยเหตุนี้จึงใหปฏิกิริยาเฟอรเมนตน้ําตาลแลคโตสแลวเกิดแกสที่อุณหภูมิ 44.5 องศา
เซลเซียส เปนการแยกกลุมแบคทีเรียโคลิฟอรมเปน 2 พวก คือ fecal coliform และ  non – fecal 
coliform  
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การหาคา MPN  
 MPN ยอมาจาก Most Pobable Number เปนจํานวนสูงสุดของจุลิทรียที่อาจมีไดใน
ตัวอยาง คานี้ไดจากการประเมินโดยใชหลักการทางสถิต ิ
 สําหรับการหาคา MPN โดยวิธี multiple tube technique นั้นเปนเทคนิคหรือวิธีการ
ประเมินจํานวนสูงสุดของจุลินทรียในตัวอยาง โดยเฉพาะเล้ียงจุลิยทรียจากตัวอยางนั้นในอาหาร
ชนิดเหลว ซึ่งเปนอาหารที่เหมาะสมกับจุลินทรียที่ตองการประเมินจํานวน ดังนั้นจํานวนจุลินทรียที่
ประเมินไดจึงเปนจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยูและสามารถเจริญในอาหารที่ใชเล้ียงเทานั้น 
 
วิธีการตรวจวิเคราะหท่ัวไป 

1.  เจือจางน้ําตัวอยางระดับ 10 เทา เลือกใชความเจือจาง 3 ระดับ ใสตัวอยางน้ําที่ความ
เจือจางระดับตาง ๆ   1 มล. ลงในอาหารเหลวที่เหมาะสมสําหรับเพาะเชื้อ ระดับความเจือจางละ 
5 หลอด สําหรับตัวอยางน้ําที่มีจุลินทรียปริมาณนอย เชน น้ําดื่ม ควรใชปริมาณน้ําตัวอยาง 10, 1 
และ 0.1 มล. ใสลงในหลอดอาหารโดยตรงและไมตองทําเจือจางน้ําตัวอยาง ในกรณีที่ใชน้ํา
ตัวอยาง 10 มล. ตองเตรียมอาหารที่มีความเขมขนสารอาหารเปน 2 เทาของปกติ (duble – 
strength broth)  

2. บมหลอดอาหารทั้งหมดที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม บันทึกจํานวนหลอดที่ใหผล
บวกทุกระดับความเจือจางที่เลือก นําผลที่ไดไปหาคา MPN ของจุลินทรียตอ 100 มล. ของน้ํา
ตัวอยาง (โดยเทียบกับตาราง) ตัวอยางเชน ในการวิเคราะหน้ําดื่มโดยใชปริมาตรน้ําตัวอยาง 10, 1 
และ 0.1 มล. ปริมาตรละ 5 หลอด พบวาจํานวนหลอดที่ใหผลเปนบวกคือ 2, และ 0 ตามลําดับ 
ดังนั้น MPN ของจุลินทรียในตัวอยางน้ําดื่มมีคา 7 ตอ 100 มล. ในกรณีในน้ําตัวอยางที่มีจํานวน
จุลินทรียมาก เม่ือไดออกมาแลวจะตองคูณดวยจํานวนเทาที่เจือจาง 
 
การทํา coliform test กระทําได 3 ข้ันตอนดังนี้คือ 

1.  Presumtive test เปนการทดสอบคราว ๆ วาในน้ํานั้นจะมีแบคทีเรียโคลิฟอรมอยู
หรือไม 

2.  Confirmed test  เปนการยืนยันผลการตรวจ presumptive 
3.  Completed test เปนการทดสอบวาในน้ํานั้น มีแบคทีเรียโคลิฟอรมอยูหรือไมอยูอยาง

สมบูรณ 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อใหสามารถนับจุลินทรียและตรวจนับแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ํา โดยวิธี multiple tube 
technique ได 
 
วัสดุอุปกรณ 

1. ตัวอยางน้ําชนิดตาง ๆ เชน น้ําดืม่ น้ําประปา น้ําจากแมน้ํา หรือน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ 
ฯลฯ 

2. อาหารเล้ียงเชื้อ 
2.1 Lauryl tryptose broth พรอมทั้งหลอดดักกาซ หลอดละ 10 มล. 5 หลอด 
หลอดละ 5 มล. 10   หลอด 

  2.2 Eosin Methylene Blue Agar (EMB) 1 จาน 
  2.3 ขวดอาหาร plate count agar (PCA) หรือ tryptone glucose extract agar  

(TGEA) 
   2.4 หลอดอาหาร brilliant green bile broth (BGLB) ที่มีหลอดดักกาซ 

  2.5 หลอดอาหาร EC broth ที่มีหลอดดักกาซ 
   2.6 หลอดอาหาร Nutrient agar slant 

  2.7 น้ํากล่ันนึ่งฆาเชื้อแลว ปริมาตร 9 มล. กลุมละ 5 หลอด 
  2.8 จานเพาะเชื้อและปเปตที่อบฆาเชื้อแลว 
3.   ปากคีบ 

 
วิธีการทดลอง 

1.  การนับจํานวนจุลินทรียท้ังหมด โดยวิธี dilute plate count  
1.1  เตรียมตัวอยางน้ําใหมีความเจือจางตาง  ๆกัน โดยข้ึนอยูกับชนิดของน้ํา เจือ

จางน้ํากล่ันในที่ปลอดเชื้อ 9 มล. ทั้งหมด 5 ระดับตามเจือจาง 
1.2  ปเปตตัวอยางน้ําเจือจางปเปตละ 1 มล. ทําการเจือจางจนถึงระดับความเจือ

จาง 10-5 โดยปเปตน้ําปริมาตร 1 มล. จาก 10-3 , 10-4 และ 10-5 ลงในจานปลอดเชื้อระดับ
ความเจือจางละ 2 จาน 

1.3 ทําจานควบคุม 1 จาน โดยใชน้ํากล่ันฆาเชื้อแทนตัวอยางน้ํา 
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1.4 เทอาหาร PCA ลงในจานที่เตรียมไวในขอ 2 และ 3 วนจานใหน้ําผสมกับ
อาหาร 

1.5 เม่ือวุนแข็งตัวใหกลับจานและบมไวทีอุณหภูมิหองหรือ 30 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 2 – 3 วัน  

1.6 การตรวจผล ตรวจนับจํานวนโคโลนีทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนี
เกิดข้ึนระหวาง 30 – 300 โคโลนี แลวคํานวณโคโลนีตอน้ําตัวอยาง 1 มล. 
2.  การตรวจวิเคราะห coliform 

2.1. การตรวจวิเคราะหเพื่อหาคา MPN มี 3 ข้ันตอน คอื 
   2.1.1 การตรวจสอบขั้นประมาณการณ (presumptive test)  

1) เตรียมตัวอยางน้ําใหมีความเจือจางระดับละ 10 เทา ดวย
ความเจือจางที่ตางๆ กัน 

2) ใสตัวอยางน้ําแตละระดับความเจือจางลงในหลอดอาหาร 
Lauryl tryptose broth ดังนี ้

- ใสน้ําคร้ังละ 10 มล. ลงในหลอดอาหารที่มีอาหาร 10 มล. 
จํานวน 5 หลอด 
- ใสน้ําคร้ังละ 1 มล. ลงในหลอดที่มีอาหาร 5 มล. จํานวน 5 
หลอด 
- ใสน้ําคร้ังละ 0.1 มล. ลงในหลอดที่มีอาหาร 5 มล. จํานวน 5
หลอด 
3) บมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 – 48 ชั่วโมง 
4) ตรวจผลโดยสังเกตการณเกิดกาซในหลอดดักกาซของหลอด

อาหาร ถาเกิดกาซแสดงวาเปนบวก 
5) นับจํานวนหลอดที่เกิดกาซแลวนําไปหาคาMPN จากตาราง

คาMPN คาที่ไดคือปริมาณมากที่สุดของแบคทีเรียโคลิฟอรม ซึง่พบในตัวอยางน้ําที่ตรวจวิเคราะห
อยางคราว ๆ 
 

สูตร MPN/100 ml   =     จํานวนหลอดที่ใหผลบวก  X     100 
ปริมาตรตัวอยางน้ําที่ใชทดสอบซึ่งใหผลลบ x ปริมาตร
ตัวอยางน้ําที่ใช 
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ตารางท่ี ฉ-2 วิธีการหาคา MPN 

 
ปริมาตรของ
ตัวอยางท่ีใส 

ผลการเพาะเลี้ยง จํานวนหลอดท่ีเกิด
กาซ 

10 ml 

 

5 

1 ml 

 

2 

0.1 ml 

 

0 

 
2.1.2 การตรวจสอบขั้นยืนยัน (confirm test)  

   เนื่องจากตองการยืนยันวา กาซที่เกิดข้ึนเปนผลเนื่องมาจากการ
เฟอรเมนตน้ําตาลแลคโทสของแบคทีเรียโคลิฟอรมแนนอน การยืนยันทําไดโดยใช brilliant green 
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lactose bile broth ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก ดังนั้นจึงเปนการคัดเลือก
ใหแบคทีเรียกลุมที่อยูในทางเดินอาหาร ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมลบ คือแบคทีเรียโคลิฟอรมเทานั้น
เจริญได การทดลองดังนี ้
    1) จากหลอดทีใ่หผลบวกเทานั้นใน presumptive test ถายลง
ในหลอดอาหาร brilliant green lactose bile broth หลออละ 1 ลูป 
    2) บมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 – 48 ชั่วโมง 
    3) ตรวจผลโดยการสังเกตกาซที่เกิดในหลอดดักกาซ ถาเกิด 
แสดงวาผล confirm test เปนบวก ยืนยันวาเปนแบคทีเรียโคลิฟอรม 
    4) นับจํานวนหลอดที่ใหผลบวก แลวนําไปหาคา MPN จาก
ตาราง คาที่ไดคือปริมาณมากที่สุดของแบคทีเรียโคลิฟอรม 
   2.1.3 การตรวจสอบขั้นสมบูรณ (complete test) 
    1) ถายเชื้อ 1 ลูป จากหลอดที่ใหผล confirm test เปนบวก 
streak ลงบน EMB agar 
    2) บมไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
    3) ตรวจผลโดยสังเกตลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียโคลิฟอรม 
บนอาหาร EMB ซึ่งจะมีโคโลนีสองลักษณะ ไดแก โคโลนีที่มีลักษณะสีเขม ตรงกลางโคโลนีเกือบสี
ดํา และที่ผิวมีสีเขียวเหลือบแสงคลายรอยตดัของชิ้นโลหะ เรียกวา เงาโลหะ (metallic sheen) ซึ่ง
แนวโนมลักษณะนี้จะเปนเชื้อ E.coli และโคโลนีลักษณะทึบแสง เยิ้มเปนเมือกสีชมพูตรงกลาง
โคโลนีสีไมเขม โคโลนีลักษณะนี้แนวโนมวาจะเปนเชื้อ Enterobacter spp. การเกิดโคโลนีแบบใด
แบบหนึ่งแสดงวา complete test เปนบวก แตถาไมเกิดลักษณะโคโลนีดังกลาวแสดงวาผลเปนลบ 
    4) เข่ียเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรมโดยเลือกโคโลนีที่สีเขมหรือเงา
โลหะ 
     (1) ปลูกเชื้อลงใน Lauryl tryptose broth บมที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง 
     (2) ปลูกเชื้อลงใน Neutrient agar slant บมไวที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามายอมสีแกรม 
    (3) ตรวจผลโดยสังเกตการเกิดกาซในหลอดดักกาซจากการ
เฟอรเมนตน้ําตาลแลคโทสในอาหาร Lauryl tryptose broth และเม่ือยอมสีแกรมพบวามีรูปราง
เปนทอนติดสีแกรมลบ ไมสรางสปอร แสดงวาเปนแบคทีเรียโคลิฟอรมอยางสมบูรณ 
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ภาพ ฉ-1 การตรวจวิเคราะห coliform โดยวิธี MPN 
(ท่ีมา http://apis.wu.ac.th/สืบคน13 กรกฎาคม 2558) 
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ตาราง ฉ-3 แสดงคา MPN ระบบ 5 หลอด 
 

Combination of 
Positives 

MPN  
Index/100mL 

95%confidenceLimits 
Lower Upper 

0-0-0 <2 - - 
0-0-1 2 1.0 10 
0-1-0 2 1.0 10 
0-2-0 4 1.0 13 
1-0-0 2 1.0 11 
1-0-1 4 1.0 15 
1-1-1 6 2.0 18 
1-2-0 6 2.0 18 
2-0-0 4 1.0 17 
2-0-1 7 2.0 20 
2-1-0 7 2.0 21 
2-1-1 9 3.0 24 
2-2-0 9 3.0 25 
2-3-0 12 5.0 29 
3-0-0 8 3.0 24 
3-0-1 11 4.0 29 
3-1-0 11 4.0 29 
3-1-1 14 6.0 35 
3-2-0 14 6.0 35 
3-2-1 17 7.0 40 
4-0-0 13 5.0 38 
4-0-1 17 7.0 45 
4-1-0 17 7.0 46 
4-1-1 21 9.0 55 
4-1-2 26 12 63 
4-2-0 22 9.0 56 
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กรณีที่ตัวอยางน้ําที่ใชในการตรวจสอบเร่ิมดวยจํานวนตัวอยาง 10 ลบ.ซม./หลอด หรือไมสามารถ
เทียบหาคาจากตาราง MPN ได อาจตองทําการคํานวณคาโดยใช 
        
สูตรของโธมัส (Thomas’ simple formula) ดังนี ้

สูตร MPN/100 ml   =     จํานวนหลอดที่ใหผลบวก  X     100 
ปริมาตรตัวอยางน้ําที่ใชทดสอบซึ่งใหผลลบ x ปริมาตร
ตัวอยางน้ําที่ใช 

เชน 
อาหาร BGLB ,EC broth ทั้งหมด      5   5   5 
ปริมาตรน้ําตัวอยางที่ใช       10   1   0.1  ปริมาตรรวม   
ใหผลบวก            3   2   1     รวม   6 หลอด 

 แสดงวาใหผลลบ                   2   3   4      
 จํานวนตัวอยางน้ําที่ใช               5 ( 10) + 5(1) + 5( 0.1 ) =  55.5   
 จํานวนน้ําที่ใชทดสอบซึ่งใหผลลบ  2 (10) + 3 (1) + 4 (0.1)  =  23.4 

แทนคาจากสูตร      =           6    x   100 
      23.4 x  55.5  
        =  17   MPN /100 ml 
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ผลการทดลอง 
 

1.  การนับจํานวนจุลินทรียท้ังหมด โดยวิธ ีdilution plate count 
ตัวอยาง

นํ้า 
ลําดับความเจือจาง 

10-3 10-4 10-5 
จาน
ท่ี1 

จาน
ท่ี2 

เฉลี่ย จาน
ท่ี1 

จาน
ท่ี2 

เฉลี่ย จาน
ท่ี1 

จาน
ท่ี2 

เฉลี่ย 

          
          
          
          
2.  การตรวจวิเคราะห coliform 
ตัวอยางนํ้า จํานวนหลอดท่ีเกิดกาซ คา MPN 

presumptive 
test 

confirm test* complete 

     
     
     

* ตัวเลขที่นําไปเปดคา MPN 
 
สรุปผลการทดลอง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
. 
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