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แผนบริหารการสอนประจ ารายวชิา 

 

รหัสวชิา BI05102            

 

รายวชิา จุลชีววทิยาเบ้ืองตน้       3(2-3-4) 

(Fundamental Microbiology) 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางจุลชีววทิยา การจ าแนกประเภท สัณฐานวทิยา สรีรวทิยา การ
เจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุ การควบคุมจุลินทรีย ์ความส าคญัของจุลินทรียต่์ออาหาร น ้า ดิน อากาศ 
บทบาทของจุลินทรียต่์อการอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล การเกษตร และการแพทย ์

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐานทางจุลชีววทิยา  
 2. สามารถจ าแนกประเภท รู้จกัและเขา้ใจลกัษณะทางสัณฐานวทิยา สรีรวทิยา การ
เจริญเติบโต รวมถึงการสืบพนัธ์ุของจุลินทรีย ์

 3. มีความรู้ในดา้นการควบคุมจุลินทรีย ์

 4. ทราบถึงความส าคญัของจุลินทรียต่์ออาหาร น ้า ดิน อากาศ  
 5. ทราบถึงบทบาทของจุลินทรียต่์อการอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล การเกษตร และ
การแพทย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

 

แผนการสอน  
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

1 แนะน ารายวชิาตามแผนการเรียน และท าความตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การเรียนการสอน 

บทที ่1 บทน าเกี่ยวกบัจุลนิทรีย์ 

1.1 ความหมายของจุลชีววทิยา 

1.2 ประเภทของจุลินทรีย ์

1.3 บุคคลส าคญัทางจุลชีววทิยาและผลงาน 

1.4 ความส าคญัของจุลินทรีย ์

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเรียนการสอนและการใชห้้องปฏิบติัการ
ทางจุลชีววทิยา 

บทปฏิบัติการที ่1 ขอ้ปฏิบติัและการใชเ้คร่ืองมือทางจุลชีววทิยา 

5 

2 บทที ่2 เคร่ืองมือและวธีิการศึกษาจุลนิทรีย์ 

2.1 กลอ้งจุลทรรศน์ 
2.2 ส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ 

2.3 เทคนิควธีิการยอ้มสีจุลินทรีย ์

2.4 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ 

2.5 เทคนิคปลอดเช้ือ 

2.6 การเก็บรักษาเช้ือบริสุทธ์ิ 

บทปฏิบัติการที ่2 การใช้กล้องจุลทรรศน์ 

5 

3 บทที ่3 อาหารเลีย้งเช้ือ 

3.1 สารอาหารและพลงังานของจุลินทรีย ์

3.2 ชนิดของจุลินทรียแ์บ่งตามแหล่งพลงังาน 

3.3 ชนิดของอาหารเล้ียงเช้ือ 

3.4 การก าจดัเช้ือใหป้ราศจากเช้ือ 

3.5 วธีิเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 

บทปฏิบัติการที ่3 อาหารเลีย้งเช้ือ 

5 

 



(3) 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

4 บทที ่4 การเจริญของจุลนิทรีย์ 

4.1 การเจริญของจุลินทรีย ์

4.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของจุลินทรีย ์

4.3 การวดัการเจริญของจุลินทรีย ์

บทปฏิบัติการที ่4 การถ่ายเช้ือแบบเทคนิคปลอดเช้ือ 

บทปฏิบัติการที ่5 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ 

5 

5 บทที ่5 แบคทเีรีย 

5.1 ลกัษณะและรูปร่างของเซลลแ์บคทีเรีย 

5.2 โครงสร้างของแบคทีเรีย 

5.3 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรีย 

บทปฏิบัติการที ่6 การนับจ านวนแบคทเีรีย 

5 

6 ทบทวนเตรียมสอบคร้ังที ่1 

บทปฏิบัติการที ่7 การเพาะเลีย้งจุลนิทรีย์ 

5 

7 บทที ่6 ฟังไจ 

6.1 ลกัษณะและรูปร่างของฟังไจ 

6.2 การสืบพนัธ์ุของฟังไจ 

6.3 การเจริญของฟังไจ 

6.4 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของฟังไจ 

บทปฏิบัติการที ่8 สัณฐานวิทยาของแบคทเีรีย 

5 

8 บทที ่7 ไวรัส 

7.1 ลกัษณะและรูปร่างไวรัส 

7.2 โครงสร้างของไวรัส 

7.3 การสืบพนัธ์ุของไวรัส 

7.4 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัส 

7.5 ไวรอยด์และพริออน 

บทปฏิบัติการที ่9 สัณฐานวิทยาของยสีต์ 

บทปฏิบัติการที ่10สัณฐานวิทยาของเช้ือรา 

5 

 



(4) 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

9 บทที ่8 โปรโตซัวและสาหร่าย 

8.1 โปรโตซวั 

8.2 สาหร่าย 

บทปฏิบัติการที ่11 สัณฐานวิทยาของโปรติสตา 

5 

10 บทที ่9 การควบคุมจุลนิทรีย์ 

9.1 ความหมายของการควบคุมจุลินทรีย ์

9.2 ค าศพัทท่ี์ควรรู้เก่ียวกบัการควบคุมจุลินทรีย ์

9.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคุมจุลินทรีย ์

9.4 การควบคุมโดยใชว้ธีิทางกายภาพ 

9.5 การควบคุมโดยใชว้ธีิการทางเคมี 

บทปฏิบัติการที ่12 การควบคุมจุลนิทรีย์ 

5 

11 บทที ่10 เมแทบอลซึิมของจุลนิทรีย์ 

10.1 ประเภทของเมแทบอลิซึม 

10.2 เอนไซม ์

10.3 การหายใจระดบัเซลล ์

10.4 กระบวนการหมกั 

10.5 การสลายไขมนั 

10.6 การสลายโปรตีน 

ทบทวนเตรียมทดสอบคร้ังที่ 2 

5 

12 บทที ่11 พนัธุกรรมของจุลนิทรีย์ 

11.1 พนัธุกรรมของจุลินทรีย ์

11.2 โครงสร้างของสารพนัธุกรรม 

11.3 การถอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในแบคทีเรีย 

11.4 การจ าลอง DNA และการถอดรหสั 

11.5 การกลายพนัธ์ุ 

บทปฏิบัติการที ่13 เมแทบอลซึิมของจุลนิทรีย์ 

5 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

13 บทที ่12 จุลนิทรีย์ส่ิงแวดล้อม 

12.1 ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต่์อส่ิงแวดลอ้ม 

12.2 ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต่์อวฎัจกัรของสาร 

12.3 การใชจุ้ลินทรียช้ี์วดัคุณภาพน ้าทางชีววทิยา 

12.4 ระบบบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีชีวภาพ 

บทปฏิบัติการที ่14 จุลนิทรีย์ส่ิงแวดล้อม 

5 

14 บทที ่13 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

13.1 ความส าคญัของจุลินทรียต่์ออุตสาหกรรม 

13.2 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย ์

13.3 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย ์

บทปฏิบัติการที ่15 จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

5 

15 บทที ่14 จุลชีววทิยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกนั 

14.1 โรคและระบาดวทิยาของโรค 

14.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโรค 

14.3 เช้ือจุลินทรียก่์อโรค 

14.4 การตอบสนองของภูมิคุม้กนั 

14.5 การกระตุน้ภูมิคุม้กนั 

บทปฏิบัติการที ่16 การศึกษาปฏิกริิยาทางเซรุ่มวิทยา 

5 

16 ทบทวนเตรียมสอบปลายภาค 5 

 

วธิีการสอนและกจิกรรม 

1. สอนภาคบรรยาย 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ สอนภาคปฏิบติัการ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. ศึกษาภาพเล่ือน (Slide) ประกอบกบัเอกสารประกอบการสอน 

4. การสืบคน้ และการน าเสนอผลงานเชิงอภิปราย 

5. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน ศึกษาภาคปฏิบติัการ รายงานผลปฏิบติัการ อภิปรายและตอบค าถาม 

6. มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท วเิคราะห์อภิปรายในชั้นเรียน 

7. ผูส้อนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม  
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ส่ือการเรียนการสอน  
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. รูปเล่ือน (Slide) 

4. ตวัอยา่งจุลินทรีย ์เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางจุลชีววทิยาในหอ้งปฏิบติัการ 

 

การวดัผลการเรียน 

1. คะแนนระหวา่งภาค 70 คะแนน 

 1.1 การสอบประเมินความรู้ภาคบรรยาย 2 คร้ัง   30 คะแนน 

 1.2 การสอบประเมินความรู้ภาคปฏิบติัการ 2 คร้ัง   10 คะแนน 

 1.3 รายงานผลการปฏิบติัการ         10 คะแนน 

 1.4 รายงานการศึกษาคน้ควา้งานท่ีมอบหมาย   10 คะแนน 

 1.5 การแต่งกาย การเขา้เรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  10 คะแนน 

2. คะแนนปลายภาค          30 คะแนน  
  

การประเมนิผล 

 ระดบั A  คะแนนระหวา่ง  80 -100  คะแนน 

 ระดบั B+ คะแนนระหวา่ง  75 - 79    คะแนน 

 ระดบั B  คะแนนระหวา่ง  70 - 74    คะแนน 

 ระดบั C+ คะแนนระหวา่ง  65 - 69    คะแนน 

 ระดบั C  คะแนนระหวา่ง  60 - 64    คะแนน 

 ระดบั D+ คะแนนระหวา่ง  55 - 59    คะแนน 

 ระดบั D  คะแนนระหวา่ง  50 - 55    คะแนน 

 ระดบั F คะแนนต ่ากวา่     50 คะแนน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

บทที ่ 1  บทน า 

    

หัวข้อเนื้อหา 

1.1 ความหมายของจุลชีววทิยา 

1.2 ประเภทของจุลินทรีย ์

1.3 บุคคลส าคญัทางจุลชีววทิยาและผลงาน 

1.4 ความส าคญัของจุลินทรีย ์

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของจุลชีววทิยาได ้

2. จ  าแนกประเภทของจุลินทรียแ์ละอธิบายลกัษณะของจุลินทรียก์ลุ่มนั้นๆ ได ้

3. บอกช่ือนกัวทิยาศาสตร์และผลงานทางจุลชีววทิยาได ้ 
4. อธิบายความส าคญัของจุลินทรียไ์ด ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ฝึกปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. การซกัถามในชั้นเรียน 

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. แบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. การปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่1  
บทน า 

 

 การเรียนในวชิาจุลชีววทิยา นกัศึกษาจะตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐานทางชีววิทยาท่ีไดเ้รียนมาแลว้
ในก่อนหนา้น้ี ในบทแรกจะกล่าวถึงความหมายของวิชาจุลชีววิทยา ประเภทของจุลินทรีย ์บุคคล
ส าคญัทางจุลชีววิทยา และความส าคญัของจุลินทรีย ์ทั้งน้ีความรู้ทางจุลชีววิทยาท่ีนกัศึกษาไดเ้รียน
มาก่อนหนา้น้ี ยงัไม่มีวชิาใดลงรายละเอียดมากนกั นกัศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบการสอนมา
ล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ใจและสามารถประมวลเน้ือหาใหเ้ขา้ใจได ้ 
 

1.1 ความหมายของจุลชีววทิยา  
 วิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) เ ป็นวิชา ท่ี ศึกษา เ ก่ียวกับ ส่ิงมี ชีวิตขนาดเล็ก 
(Microorganism) และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับจุลินทรีย์ ศึกษารูปร่าง โครงสร้างสัณฐานวิทยา             
สรีระวิทยา การสืบพนัธ์ุ เมตาบอลิซึม พนัธุศาสตร์  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ์จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทยแ์ละภูมิคุม้กนัวิทยา  จุลชีววิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบั
จุลินทรีย์ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องอาศยั
เคร่ืองมือช่วยในการศึกษา เช่น กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง หรือกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีทั้ง
ชนิดท่ีมีขนาดเล็กมากกวา่ 1.0 ไมโครเมตร หรือบางชนิดอยูใ่นสภาพท่ีอนุภาคก่ึงส่ิงมีชีวิต จุลินทรีย์
ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เช่น แบคทีเรีย ฟังไจ สาหร่าย โปรโตซวั และไวรัส  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการ
น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัและการประยกุตใ์ชใ้นดา้นอ่ืนๆ ต่อไป  
 

1.2 ประเภทของจุลนิทรีย์ 

 ปัจจุบนัมีการจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็น 3 โดเมน โดยอาศยัหลกัการเปรียบความแตกต่าง
ของล าดบัเบสบนสายอาร์อาร์เอ็นเอ (rRNA) ไดแ้ก่ โดเมนยแูบคทีเรีย (Eubacteria) โดเมนอาร์เคีย 
(Archaea) และโดเมนยคูาร์เรีย (Eucarya) ดงันั้นการกระจายตวัของจุลินทรียจึ์งถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม
ต่างๆ ดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542: 3) 

 1.2.1 กลุ่มยแูบคทีเรีย (Eubacteria)กลุ่มน้ี เป็นแบคทีเรียท่ีแทจ้ริง โครงสร้างของเซลล์เป็น
เซลล์ชนิดโปรคาริโอต  มีผนงัเซลล์ท่ีมีส่วนประกอบของชั้นโปรตีนท่ีเรียกว่า เปปติโดไกลแคน 
(Peptidoglycan) แบคทีเรียกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ ไมโคพลาสมา ไซ
ยาโนแบคทีเรีย แบคทีเรียสีเขียว และยงัรวมถึงแบคทีเรียชนิดคลาไมเดีย (Chalamydia) และริกเกต
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เชีย (Rickettsia) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีด ารงชีวิตอยู่ในเซลล์ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนเน่ืองจากไม่มีเอนไซม์ใน
กระบวนการเมตาบอลิซึมเพื่อสร้างพลงังานไดด้้วยตนเองท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงถือเป็นปรสิตในเซลล์ท่ี
แทจ้ริง (Obligate intra cellular parasite) 

 1.2.2 กลุ่มอาร์เคีย (Archaea) เป็นแบคทีเรียกลุ่มท่ีมีโครงสร้างของเซลล์เป็นโปรคาริโอต 
แต่ไม่มีเปปติโดไกลแคนเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลล์ และลกัษณะการเจริญของแบคทีเรียกลุ่ม
น้ี จะสามารถเจริญได้ในสภาวะท่ีแตกต่างไปจากส่ิงมีชีวิตทั่วไป เช่น สามารถเจริญได้ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูง (Extreme thermophile) สามารถเจริญไดใ้นสภาวะท่ีมีความเขม้ขน้ของ
เกลือสูง (Extreme halophile) บางชนิดสามารถเจริญและสามารถสร้างมีเทนได ้(Methanogen)  

 1.2.3 กลุ่มยูคาเรีย (Eucarya) เป็นส่ิงมีชีวิตชั้นสูงทัว่ไป มีเซลล์เป็นแบบยูคาริโอต 
(Eukaryotic cell) มีเยือ่หุม้นิวเคลียสแยกโครงสร้างของสารพนัธุกรรมออกจากไซโทพลาสซึมและ
ออร์แกเนลอ่ืนๆ ส่ิงมีชีวติกลุ่มน้ีกลุ่มน้ี  ไดแ้ก่ พืชสัตวช์ั้นสูง โปรโตซวั  ส่วนจุลินทรียท่ี์อยูใ่นกลุ่ม
ยคูาเรีย ไดแ้ก่  โปรโตซวั สาหร่าย ราเมือก ฟังไจ เป็นตน้ 

 

 

 

รูปที ่1.1 ลกัษณะการเจริญของจุลินทรียก์ลุ่มอาร์เคียชนิด Thermophiles จากบริเวณน ้าพุร้อน  ใน
ภาพแบคทีเรีย Sulfolobus sp. สามารถเจริญและสร้างสารสีส้มได ้

ท่ีมา : Cowan et al., 1997 : 46 

 



~ 5 ~ 

 

1.3 ประวตัิการศึกษาทางจุลนิทรีย์และบุคคลส าคญั 

 การศึกษาจุลชีววิทยาในอดีตนั้น มีพื้นฐานมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในอดีต ซ่ึง
นกัวิทยาศาสตร์พยายามท่ีจะไขปริศนาการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ วา่เกิดมาจากสาเหตุใด ซ่ึงน่าจะ
เกิดจากส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า  ในปี ค.ศ. 1267 โจเจอร์ เบคอน (Roger Bacon) 

เป็นคนแรกท่ีเร่ิมใช้เลนส์ แต่เน่ืองจากยงัมีก าลงัขยายต ่าอยู่มากจึงไม่สามารถมองเห็นส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กได ้จึงสนบัสนุนแนวคิดของโรคภยัไขเ้จ็บเกิดจากส่ิงมีชีวิตท่ีมองไม่เห็นในขณะนั้น ซ่ึง
แนวคิดน้ีได้กระตุน้ให้นักวิทยาศาสตร์คิดประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ท่ีมีก าลงัขยายสูง  ในปี ค.ศ. 
1590 แซคคาเรียส แจนส์เสน (Zacharias Janssen) ช่างแวน่ตาชาวฮอลแลนด์ไดใ้ชเ้ลนส์ 2 อนั มา
ประกอบในลกัษณะคลา้ยกลอ้งโทรทศัน์ท่ีมีความยาวถึง 6 ฟุต และมีก าลงัขยายเพียง 10 เท่า  
 นักวิทยาศาสตร์คนแรกท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผูป้ระดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ข้ึนท าให้
มองเห็นจุลชีพต่างๆ คือ แอนโทนี วาน ลีแวนฮ็อค (Antony van Leeuwenhoek) ท าให้เห็นภาพ
แบคทีเรีย และเป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนแรกท่ีไดใ้ชเ้ลนส์ซ่ึงเกิดจากการฝนแกว้และท ากลอ้ง
จุลทรรศน์แบบง่ายๆ กลอ้งประกอบข้ึนดว้ยเลนส์นูน ซ่ึงมีก าลงัขยายถึง 270 เท่า  และไดบ้นัทึก
จุลินทรีย ์ส่ิงมีชีวติท่ีมองเห็น และส่ิงต่างๆ เช่น หยดน ้าฝน เหลา้องุ่น เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 1 

 (ก) Antony van Leeuwenhoek      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (ข) กลอ้งจุลทรรศน์เคร่ืองแรก  (ค) ภาพวาดท่ีศึกษา 

รูปที ่1.2 Antony van Leeuwenhoek ผูป้ระดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์คนแรก และผลงานท่ีศึกษา 

ท่ีมา : Talaro et al., 2015 : 14  
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 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur 1822 - 1895) เป็นนกัวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส ท่ีมีบทบาท
ส าคญัอยา่งมากเก่ียวกบัการคน้พบทางจุลชีววิทยา ซ่ึงแม้จะอยูใ่นช่วงท่ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยงั
ไม่ก้าวหน้านัก แต่หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการคน้พบส่ิงต่างๆ และเป็นผูส้ร้าง
จุดเช่ือมระหวา่งวทิยาศาสตร์สมยัเก่าและวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ ผลงานการคน้พบท่ีส าคญั เช่น การ
คน้พบกระบวนการหมกั (Fermentation) ซ่ึงพบวา่พบวา่การหมกัของแบคทีเรียท าให้เกิดกรด เช่น 
กรดแลคติค และกรดบิวทีริค  ส่วนยีสต์เม่ือหมกัแล้วก็จะได้แอลกอฮอล์ เป็นต้น   การค้นพบ
จุลินทรียก์ลุ่มท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ (Anaerobe)  และจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดท้ั้งใน
ท่ีมีและไม่มีออกซิเจน (Facultative anaerobe) นอกจากน้ีหลุยส์ ปาสเตอร์  ยงัคน้พบการและ
พฒันาการท าให้ปราศจากเช้ือด้วยวิธีสเตอริไรส์ (Sterilization) และกระบวนการพาสเจอรไรส์ 
(Pasteurization) การคน้พบวคัซีน เช่น วคัซีนโรคพิษสุนขับา้ (Rabies vaccine) วคัซีนโรคแอน
แธร็ค  วคัซีนโรคอหิวาห์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยใ์นปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก   

 เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ (Edward Jenner) นายแพทยช์าวองักฤษ  เป็นผูค้น้พบวคัซีนโรคฝีดาษ
หรือไขท้รพิษ ซ่ึงถือเป็นวคัซีนชนิดแรกของโลก ซ่ึงไดส้ังเกตเห็นคนงานในฟาร์มโคไม่มีผูใ้ดป่วย
เป็นโรคฝีดาษเลย ในขณะท่ีเกิดโรคระบาดและมีผูป่้วยจ านวนมากในเมือง ดว้ยความท่ีเป็นผูช่้าง
สังเกต Edward Jenner ไดส้ังเกตเห็นคนเหล่านั้นมีตุ่มฝีดาษของววั สกดัหนองเพื่อทดลองฉีดให้กบั
คนปกติ และบุคคลท่ีได้รับเช้ือหนองฝีดาษจากววันั้ นไม่มีผู ้ใดท่ีป่วยด้วยโรคฝีดาษเลย จาก
การศึกษาคร้ังน้ี ถือเป็นก้าวหน่ึงของการสร้างความตา้นทาน (Immunizing) ซ่ึงในองค์ความรู้
ขณะนั้นยงัไม่สามารถอธิบายดว้ยกลไกทางภูมิคุม้กนัวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (ก) Edward Jenner  (ข) ภาพอาการคนท่ีป่วยโรคฝีดาษ 

รูปที ่1.3 Edward Jenner ผูค้น้พบวคัซีนฝีดาษ และลกัษณะอาการแสดงโรคฝีดาษในคน 

ท่ีมา : Nester et al., 1995 : 143 

 

 

http://www.digitalcentury.com/ebcyclo/update/comp.html
http://www.digitalcentury.com/ebcyclo/update/comp.html
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 เซอร์ โจเซฟ ลิสเตอร์ (Sir Joseph Lister) เป็นศลัยแพทยช์าวสกอตแลนด์ ในช่วงปี         
ค.ศ.1867  มีนักวิทยาศาสตร์ในสมยันั้นเช่ือว่าเน้ือเยื่อสัตวแ์ละเน้ือเยื่อพืชเป็นส่ิงท่ีไม่มีจุลินทรีย์
ปนเป้ือนอยู ่แต่เขาเช่ือวา่แผลผ่าตดัเกิดการอกัเสบจากการติดเช้ือจุลินทรีย ์จึงไดพ้ิสูจน์โดยการใช้
สารฆ่าเช้ือ ซ่ึงในขณะนั้นใชส้ารฟีนอล  เขาไดแ้สดงให้เห็นวา่การท าความสะอาดทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผา่ตดัดว้ยการใชส้ารฆ่าเช้ือโรคเสียก่อนช่วยลดการอกัเสบแบบน้ีไดเ้กือบทั้งหมด  และเรียก
การผา่ตดัท่ีมีการท าลายเช้ือเคร่ืองมือต่างๆ น้ีวา่ Antiseptic surgery  (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 17) 

 นกัวิทยาศาสตร์หลายท่านท่ีศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการเกิดโรคในช่วงคริสตวรรษท่ี 18  การ
คน้พบท่ีส าคญัโดย Robert  Koch (ค.ศ.1843 – 1910) ซ่ึงเป็นผูท้  าความกา้วหนา้และขยายเทคนิค
ต่างๆ ออกไปมาก เขาไดร้วบรวมและพิสูจน์ให้เห็นว่าจุลินทรียเ์ป็นสาเหตุให้เกิดโรคในคนและ
สัตว์  ในปี ค.ศ.1882 ได้พิสูจน์ว่า Mycobacterium tuberculosis เป็นสาเหตุของวณัโรค 
(Tuberculosis) ในปี ค.ศ.1883 คน้พบเช้ือโรคอหิวาต ์และต่อมาสามารถแยกสาร Tuberculin เป็น
คร้ังแรก และพิสูจน์อยา่งแน่ชดัเป็นคนแรกวา่เช้ือบริสุทธ์ิของแบคทีเรียบางชนิดท าให้เกิดโรค และ
ไดต้ั้งเป็นสมมติฐานเก่ียวกบัการเกิดโรคท่ีเรียกว่า สมมติฐานของคอ้ค (Koch’s postulates) โดยมี
หลกัการท่ีใชใ้นการพิสูจน์โรค มีดงัน้ี                
  1. จะตอ้งพบเช้ือโรคในบริเวณท่ีแสดงอาการเป็นโรค 

  2. สามารถแยกเช้ือเป็นเช้ือบริสุทธ์ิได ้

  3. เม่ือน าเช้ือท่ีแยกไดเ้พาะลงในพืชหรือสัตวป์กติก็จะท าใหเ้กิดโรคชนิดเดิมนั้นได ้

  4. สามารถแยกเช้ือบริสุทธ์ิของโรคนั้นจากสัตวห์รือพืชทดลองกลบัมาไดอี้ก 
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 อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Alexander Fleming) เป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีคน้พบยาปฏิชีวนะ
ชนิดแรกของโลก ในปี  ค.ศ. 1928 เขาไดท้  าการศึกษาแบคทีเรียในงานวิจยั และไดส้ังเกตเห็นกลุ่ม
ไมซีเลียมของราท่ีเจริญปนเป้ือนในเพลตอาหารเพาะเล้ียงแบคทีเรีย และเกิดโซนใสรอบๆ เส้นใย
เช้ือรา จึงท าการสกดัสารท่ีราสร้างข้ึนและต่อมาเรียกช่ือวา่ เพนนิซิลิน (Penicillin) การคน้พน้พบ
สารปฏิชีวนะโดยบงัเอิญของ Alexander Fleming ถือเป็นประตูสู่ยุคการคน้ควา้ตวัยาท่ีส าคญัใน
ล าดบัถดัมาและมีความส าคญัของวงการแพทยเ์ป็นอยา่งยิง่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ภาพถ่าย Alexander Fleming         (ข) การเกิดโซนยบัย ั้งระหวา่งราและแบคทีเรีย 

รูปที ่1.4 Alexander Fleming ผูค้น้พบสารปฏิชีวนะเพนนิซิลิน 

ท่ีมา : Quinn et al., 1994 : 47; Talaro et al., 2007 : 12 

 

 เจมส์ วตัสัน (James Watson) นกัชีววทิยาอเมริกนั และ ฟรานซิส คริก (Franscis Crick) นกั
ฟิสิกส์องักฤษ ไดท้  าการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ โดยอาศยัผลการศึกษาของ
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีผา่นมา ท่ีมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ  ตีพิมพผ์ลงานในวารสาร Nature 

ในปี ค.ศ. 1953 โดยเสนอโครงสร้างของดีเอ็นเอจนเป็นท่ียอมรับ จนไดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel 

Prize) ในปี ค.ศ. 1962 โครง สร้างของ DNA ประกอบดว้ยโพลีนิวคลิโอไทด์ 2 สาย ท่ีเรียงตวัใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม(Antiparallel)  โพลีนิวคลีโอไทด์แต่ละสายประกอบดว้ยหน่วยย่อยท่ีเรียกวา่ นิ
วคลีโอไทด์  มาเช่ือมต่อกนัเป็นสายยาว สายโพลีนิวคลีโอไทด์ จะยึดติดกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน
ระหว่างเบส  การจบัคู่กนัของเบสระหว่าง A – T (2 H-bonds), C – G (3 H-bonds) = 

complementary basepairs ทั้ง 2 สายจะเวียนขวา (right handed double strand helix) นิวคลีโอไทด์
แต่ละหน่วยเช่ือมต่อกนั โดยพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ ซ่ึงเกิดการเช่ือมต่อกนัของหมู่ฟอสเฟตของ
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นิวคลีโอไทดห์น่ึงกบัคาร์บอนต าแหน่ง ท่ี 3 ของน ้ าตาลไรโบสของอีกนิวคลีโอไทด์หน่ึง  การเรียง
ตวัของล าดบัเบสจะเรียงไปในทิศทาง 5′ไปยงัปลาย 3′   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ภาพถ่าย James Watson & Francis Crick       (ข) แบบจ าลองโครงสร้างของดีเอน็เอ 

 

รูปที ่1.5 James Watson & Francis Crick นกัวทิยาศาสตร์ผูค้น้พบแบบจ าลองโครงสร้างดีเอ็นเอ 

และไดร้างวลัโนเบลสาขาวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละสรีรวทิยา ในปี ค.ศ.1962 

ท่ีมา : Talaro et al., 2015 : 261  
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 การคน้พบความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวกบัจุลชีววิทยา น าไปสู่ความกา้วหนา้ทาง
วิทยาการอย่างมาก และเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งวิทยาการสมัยใหม่อย่างแท้จริง โดยมี
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับจนไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์
และสรีรวทิยา ตามท่ีไดร้วบรวมไวใ้นตารางท่ี 1.1 

 

ตารางที ่1.1 รางวลัโนเบล สาขาวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละสรีรวทิยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้พบทาง    
จุลชีววทิยา 

 

ปี (ค.ศ.)  ช่ือนกัวทิยาศาสตร์   การคน้พบ  
 

1901   Emil von Behring              Diphtheria antitoxin 

1902   Ronald oss                         Malaria transmission 

1905  Robert Koch     TB bacterium 

1908   Élie Metchnikoff    Phagocytes 

1945   Fleming,  Ernst Chain,  Holwart Florey  Penicillin 

1952   Selman Waksman    Streptomycin 

1962   James Watson, Francis Crick   DNA structure 

1969   Max Delbrück, Alfred Hershey, Salvador Luria Viral replication 

1987   Susumu Tonegawa    Antibody genetics 

1997  Stanley Prusiner     Prions   

2005   Barry Marshall, Robin Warren                           Helicobacter and ulcers 

2008    Harald Hausen                                           Papilloma and viruses 

 

ท่ีมา: Tortara et al., 2014 : 31 

 

1.4 ความส าคญัของจุลนิทรีย์ 

 จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว ์ นอกจากน้ีจุลินทรียย์งัมีบทบาทในระบบนิเวศในหลายบทบาท  บางชนิดเป็น
ผูผ้ลิต บางชนิดเป็นปรสิต ก่อโรคให้กับส่ิงมีชีวิตอ่ืน รวมถึงการเป็นผูย้่อยสลายในระบบของ       
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วฎัจกัรของสาร บางชนิดให้ประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน บางชนิดก่อให้เกิดโทษกบัส่ิงมีชีวิตท่ี
จุลินทรียไ์ปอาศยัอยู่ ดังนั้นการศึกษาวิชาจุลชีววิทยาจึงมีความส าคญั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  การปรับตวัเพื่อใหมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์ หรือเพื่อการประยุกตใ์ชใ้นการ
ประกอบอาชีพได ้(นงลกัษณ์  สุวรรณพินิจ, 2539 : 54) 

1.4.1 จุลินทรียเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม จุลินทรียส่์วนใหญ่มีบทบาทเป็นผูย้่อย
สลาย จุลินทรีย์เก่ียวข้องกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ  การหมุนเวียนธาตุต่างๆ จากซาก
ส่ิงมีชีวิตเพื่อกลบัเขา้สู่ระบบของสสาร  เช่น แบคทีเรียกลุ่ม Nitrifying bacteria สามารถตรึง          
ไนโตรเจนให้แก่พืช บริเวณราก หรือแบคทีเรีย Salmonella sp. เป็นชนิดท่ีใช้ซัลเฟอร์เป็น
ตวัรับอิเลคตรอนเพื่อการสร้างพลงังานในเซลล์ เป็นตน้ จุลินทรียเ์ก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อาหารใน
ระบบนิเวศ หลายชนิดเก่ียวขอ้งกบัวฎัจกัรของสสาร บางชนิดสามารถสังเคราะห์แสงได ้ทั้งการ
เปล่ียนปฏิกิริยาทางเคมีมาเป็นพลงังาน และการน าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากธรรมชาติเปล่ียนเป็น
สารอินทรียใ์หพ้ลงังานของส่ิงมีชีวติ  

1.4.2 จุลินทรียมี์ประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ การสร้างประโยชน์ต่อมนุษยบ์างชนิดอาจ
ใชเ้ป็นอาหารไดโ้ดยตรง เช่น เซลลย์สีตใ์ชเ้ป็นอาหารแก่มนุษยแ์ละอาหารสัตว ์ เห็ดเพื่อการบริโภค 
การใชจุ้ลินทรียใ์นการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เบียร์ ไวน์ ขนมปัง วิสก้ี นมเปร้ียว เป็นตน้ หรือ
การใช้จุลินทรียใ์นการปรุงอาหารหรือหมกัอาหารพื้นบา้น เช่น การผลิตขนมจีน ผกัดอง หน่อไม้
ดอง สาโท ถัว่เน่า เป็นตน้ การคน้พบยาเพนนิซิลินของ Alexander Flemming ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การค้นคว้าตัวยาจากจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด  ซ่ึงเป็น ประโยชน์ท่ีส าคัญของจุลินทรีย์ท่ี
ความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะเพื่อท าลายจุลินทรีย ์ซ่ึงมนุษยส์กดัมาประยุกตใ์ชใ้นการใช้
เป็นยารักษาโรค ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาทั้งในระดบัห้องปฏิบติัการและระดบัอุตสาหกรรมเพื่อ
การพฒันาเทคโนโลยพีนัธุวศิวะกรรมใหไ้ดจุ้ลินทรียท่ี์สามารถสร้างวคัซีนหรือยาปฏิชีวนะปริมาณ
มากและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์ทางการแพทยอ์ยา่งมาก   

1.4.3 ผลเสียของจุลินทรียต่์อส่ิงมีชีวิต มกักล่าวถึงชนิดของจุลินทรียก่์อโรคและทั้งใน
พืช สัตว ์และมนุษย ์การก่อให้เกิดโรคของจุลินทรียอ์าจเกิดจากแอนติเจนท่ีพบในตวัเซลล์บุกรุก
เน้ือเยื่อเพื่อสร้างพยาธิสภาพโดยตรง  การสร้างสารพิษของจุลินทรียเ์พื่อท าลายเน้ือเยื่อ  หรือการ
ตอบสนองของภูมิคุม้กนัของมนุษยท่ี์รุนแรงน าไปสู่อาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยได ้ โรคทัว่ไปท่ีมกัพบบ่อย 
เช่น โรคไขเ้ลือดออก เกิดจากการติดเช้ือ Dengue virus มียุงลายเป็นพาหะน าเช้ือ  โรคบาดทะยกั 
เกิดจากการติดเช้ือ Clostodium tetani  โรคพิษสุนขับา้ เกิดจากการติดเช้ือ Rabies virus เป็นตน้ และ
จุลินทรียย์งัเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตร การเกิดโรคในพืชเศรษฐกิจ การ
ถูกท าลายโดยจุลินทรียข์องขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้  
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บทสรุป 

 

 วชิาจุลชีววทิยาเป็นวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า 
โดยมกัหมายถึงจุลินทรียท่ี์มีขนาดเล็กกว่า 1.0 มิลิเมตร ค าวา่จุลินทรียอ์าจไม่ไดห้มายถึงเช้ือโรค
เสมอไป เพราะจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่ใช่เช้ือท่ีก่อโรคในคนและสัตว์ หลายชนิดมีประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน จุลินทรียมี์หลายประเภทจดัจ าแนกตามโครงสร้างของเซลล์และ
ล าดบัเบสในสารพนัธุกรรม การศึกษาคน้พบทางจุลชีววิทยาในอดีตมีความส าคญัต่อการศึกษาวิจยั
ในปัจจุบนั รวมทั้งมีประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์และการใชชี้วติประจ าวนั เช่น การประดิษฐ์กลอ้ง
จุลทรรศน์เคร่ืองแรกของโลก โดย Antony van Leeuwenhoek  การคน้พบวคัซีนโดย Edward 

Jenner การคน้พบยาปฏิชีวนะโดย Alexander Flamming รวมไปถึงการคน้พบโครงสร้างของ DNA 

โดย James Watson และ Francis Crick เป็นตน้ จุลินทรียมี์บทบาทในการเป็นผูย้อ่ยสลายในระบบ
นิเวศ การหมุนเวยีนวฎัจกัรของสาร การสร้างประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และเกิดผลเสียในการก่อ
โรคภยัไข้เจ็บ ดังนั้ นวิชาจุลชีววิทยาจึงมีประโยชน์ในหลายๆด้าน รวมถึงการประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนอีกดว้ย 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. วชิาจุลชีววทิยาศึกษาเก่ียวกบัส่ิงใด  
2. จุลินทรียมี์ก่ีประเภท อะไรบา้ง จุลินทรียส่์วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มใด 

3. จงบอกช่ือนกัวทิยาศาสตร์ท่ีคน้พบทางจุลชีววทิยาต่อไปน้ี 

 3.1 ประดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์เป็นคนแรก 

 3.2 คน้พบแบบจ าลองของโครงสร้าง DNA 

 3.3 คน้พบวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษ 

 3.4 คน้พบวธีิการท าลายจุลินทรียด์ว้ยวธีิพาสเจอร์ไรส์ (Pasturization)  

 3.5 คน้พบยาเพนนิซิลิน 

4. ความรู้จากการเรียนวชิาจุลชีววทิยาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

บทที ่ 2  เคร่ืองมอืและวธีิการทางจุลชีววทิยา    

    

หัวข้อเนื้อหา 

2.1 กลอ้งจุลทรรศน์ 
2.2 ส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ 

2.3 เทคนิคการยอ้มสีจุลินทรีย ์

2.4 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ 

2.5 เทคนิคปลอดเช้ือ 

2.6 การเก็บรักษาเช้ือบริสุทธ์ิ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถจ าแนกประเภทของกลอ้งจุลทรรศน์และอธิบายหลกัการท างานของกลอ้งแต่ละชนิดได ้

2. สามารถระบุส่วนประกอบและหนา้ท่ีต่างๆ ของกลอ้งจุลทรรศน์ได ้

3. สามารถอธิบายวธีิการแยกเช้ือบริสุทธ์ิได ้ 
4. สามารถอธิบายเทคนิคและวธีิการเก่ียวกบัเทคนิคปลอดเช้ือได ้

5. สามารถอธิบายวธีิการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียไ์ด ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่2 

เคร่ืองมือและวธีิการทางจุลชีววทิยา 

 

2.1 กล้องจุลทรรศน์ 

 กลอ้งจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความส าคญัในการศึกษาจุลชีววิทยาเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากจุลินทรียมี์ขนาดเล็ก จ าเป็นตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ในการขยายภาพให้มีขนาด
ใหญ่ข้ึน เพื่อใชใ้นการศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ของจุลินทรีย ์โดยทัว่ไปกลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ใชแ้สงท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการ มกัมีก าลงัขยายประมาณ 100 – 1000 เท่า เพื่อท่ีจะสามารถมองเห็น
จุลินทรียท่ี์มีขนาดเล็กประมาณ 1 ไมโครเมตรได ้ นอกจากน้ีจะตอ้งมีเทคนิคและวิธีการท่ีจะศึกษา
จุลินทรียแ์ต่ละชนิดดว้ย เช่น การยอ้มสีอย่างง่าย การยอ้มสีแกรม การยอ้มสีเอนโดสปอร์เป็นตน้ 
กลอ้งจุลทรรศน์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายในการใชแ้ตกต่างกนัไป  

2.1.1 กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง (Light microscope) เป็นกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีใชแ้สง
ร่วมกบัเลนส์เพื่อท าใหเ้กิดภาพ แบ่งตามลกัษณะการใชง้าน ดงัน้ี 

  2.1.1.1 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดไบรทฟิ์ลด ์(Bright-field microscope) หลกัการของ
กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดน้ี เม่ือวางวตัถุไวบ้ริเวณต าแหน่งหนา้เลนส์ใกลว้ตัถุ อยูร่ะหวา่งจุด F และ 2F 

ของเลนส์ใกลว้ตัถุ (รูปท่ี 2.1) ท าใหเ้กิดภาพแรกเป็นภาพจริงหวักลบัขนาดขยาย   ภาพแรกท่ีเกิด
จากเลนส์ใกลว้ตัถุ จะท าหนา้ท่ีเป็นวตัถุของเลนส์ใกลต้า โดยมีระยะวตัถุนอ้ยกวา่ความยาวโฟกสั
ของเลนส์ใกลต้า ท าใหเ้กิดภาพสุดทา้ยเป็นภาพเสมือนขนาดขยายหวักลบัเม่ือเทียบกบัวตัถุจริง  

ก าลงัขยายขยายกลอ้งจุลทรรศน์เท่ากบัก าลงัขยายเลนส์ใกลว้ตัถุ X  ก าลงัขยายเลนส์ใกลต้า 

  

 
 

รูปที ่2.1 หลกัการของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Light microscope) 

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 52 
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  2.1.1.2 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดดาร์คฟิลด์ (Dark-field microscope) หลกัการท างาน
ของกลอ้งจะเหมือนกบัชนิดไบร์ทฟิลด ์ภายในล ากลอ้งท่ีแสงเคล่ือนท่ีผา่นเลนส์รวมแสง 
(Condenser) จะมีแผน่ปิดกั้นการเดินทางของแสง (Dark field plate) แผน่โลหะน้ีจะสกดัล าแสง
ไม่ใหเ้ขา้เลนส์วตัถุโดยตรง  ท าใหม้องเห็นฉากหลงั เม่ือแสงผา่นวตัถุท่ีตอ้งการศึกษา แสงบางส่วน
จะตกกระทบวตัถุแลว้สะทอ้นออกและหกัเหเขา้สู่เลนส์ใกลต้าเพียงบางส่วน ส่วนวตัถุจะเกิดการ
สะทอ้นและหกัเหแสงเขา้สู่เลนส์ จึงเกิดภาพสวา่งในท่ีมืด กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดน้ีสามารถใชศึ้กษา
เซลลจุ์ลินทรียท่ี์มีชีวติหรือไม่มีชีวติโดยไม่ตอ้งยอ้มสี หรือติดฉลากดว้ยสารเรืองแสงใดๆ มกัใชใ้น
การศึกษาจุลินทรียแ์บบไม่ยอ้มสี และการศึกษาแบบ Hanging drop รวมถึงใชใ้นการวนิิจฉยัโรค 

2.1.1.3 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเฟส-คอนทรัสต ์(Phase-contrast microscope) เป็น
กลอ้งท่ีใชศึ้กษาเซลลส่ิ์งมีชีวติ อาศยัหลกัการ Phase contrast objective และ คอนเดนเซอร์พิเศษ 
(Annular stop) ติดเขา้ไปในกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงธรรมดา หรือโดยการการบรรจุแผน่เฟส 
(Phase  plate)  ซ่ึงเป็นแผน่แกว้โปร่งใส  ติดตั้งอยูต่รงระนาบโฟกสัดา้นหลงัของเลนส์วตัถุ  โดย
การท่ีแสงผา่นวตัถุหรือเซลลท่ี์มีความหนาแน่นต่างกนั หรือมีดชันีหกัเหเพียงเล็กนอ้ย แสงจะหกัเห
ไปมากนอ้ยแตกต่างกนั จึงท าใหก้ลอ้งชนิดน้ีแยกรายละเอียดของลกัษณะภายในของจุลินทรียไ์ด ้
ซ่ึงโครงสร้างต่างๆ ภายในเซลลแ์ตกต่างกนัทั้งขนาด รูปร่าง การเคล่ือนไหวของสารภายในเซลล ์ 

2.1.1.4 กลอ้งจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต ์(Fluorescence microscope) หลกัการของ
กล้องชนิดน้ี ตวัอย่างจุลินทรียจ์ะถูกยอ้มด้วยสารท่ีมีคุณสมบติัในการเรืองแสง (Fluorochromes) 

ยกตวัอย่างเช่น Fluorescein  isothiocyanate มีสีเขียว เม่ือถูกกระตุน้ดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลท 
(Ultraviolet; UV) โดยอิเลคตรอนของสารสีจะเคล่ือนท่ีภายหลงัการถูกกระตุน้ ท าให้มีพลงังาน
สูงข้ึนและปล่อยพลงังานออกมาในรูปของสารสีต่างๆ ซ่ึงสีท่ีปรากฏเห็นจะข้ึนอยูก่บัช่วงความยาว
คล่ืนแสงท่ีถูกกระตุน้ เช่น สารสีเขียว มีความยาวคล่ืนประมาณ 480 นาโนเมตร เป็นตน้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากรังสี UV มีผลกระทบต่อดวงตาของมนุษย ์กลอ้งชนิดน้ีมีกติดตั้งระบบระบบแผ่นกรอง
แสงท่ีสกดัคล่ืนแสงในช่วง UV  ออก ปล่อยเฉพาะคล่ืนแสงในช่วง Visible range ให้ผา่นเลนส์ใกล้
ตาเข้าสู่นัยน์ตาโดยไม่มีอนัตราย  กล้องจุลทรรศน์น้ีนิยมน ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใน
หอ้งปฏิบติัการในโรงพยาบาล ซ่ึงจะใชว้ธีิการติดฉลากสารสีลงบนแอนติบอดีท่ีจ  าเพาะต่อเช้ือ เรียก
เทคนิคน้ีวา่ Fluorescent antibody  technique   เทคนิคน้ีมีความไวและความจ าเพราะต่อการวินิจฉยั
เช้ือสูงและใชเ้วลาในการตรวจวนิิจฉยัเร็วข้ึน  
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   ภาพท่ีเกิดจากกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดไบรท์
   ฟิลด ์(Bright-field microscope) ลกัษณะภาพ 
   สามารถมองเห็นโครงสร้างของเซลลเ์ป็น 2 

   มิติ พื้นภาพสวา่ง และภาพเป็นสีปกติหรือสี
   ธรรมชาติของตวัอยา่ง 

 

 

   ภาพท่ีเกิดจากกกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดดาร์ค
   ฟิลด ์(Dark-field microscope) ลกัษณะภาพ
   จะเห็นพื้นหลงัเป็นสีด า ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติจะมี
   ใส 

 

 

 

       ภาพท่ีเกิดจากลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเฟส-คอน 
       ทรัสต ์(Phase-contrast microscope) ลกัษณะ
       ภาพ จะสามารถมองเห็นโครงสร้างภายใน  
       ข้ึนอยูก่บัการสะทอ้นและการหกัเหของแสงท่ี
       ตกกระทบโครงสร้างท่ีมีความหนาแน่นต่างกนั 
       แสงจะหกัเหออกไปมากนอ้ยต่างกนั 

 
 

รูปที ่2.2 ลกัษณะภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงชนิดต่างๆ 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 90 
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2.1.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  (Electron microscope) กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าไปแตกตวัให้คล่ืนอิเล็กตรอน (Electron beam) เคล่ือนท่ีผา่นสนามแม่เหล็ก และ
ผา่นตวัอยา่งท่ีติดฉลากดว้ยโลหะ การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนท าให้เกิดภาพแทนการใชแ้สงสวา่ง 
และใชส้นามแม่เหล็กแทนเลนส์ การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนมีความยาวคล่ืนสั้นกวา่ความยาวคล่ืน
แสงมาก ท าให้ค่าก าลงัจ าแนก (Resolving power) มีค่านอ้ยกวา่ ท าให้เพิ่มก าลงัขยายไดเ้ป็นหม่ืน
หรือแสนเท่า การปรากฏของภาพจะถูกประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลกัษณะภาพจะ
แสดงเป็นภาพขาวด าเท่านั้น โดยทัว่ไปกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีทั้งหมด 2 ชนิด ไดแ้ก่  กลอ้ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผา่น และกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราด  

 2.1.2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron 

microscope: TEM) เป็นกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดท่ีส่องผา่นวตัถุ สามารถมองเห็นโครงสร้าง
ภายในของวตัถุได ้ กลอ้งจุลทรรศน์  TEM  มีเลนส์เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (electromagnetic  

lens) โดยแหล่งผลิต อิเล็กตอนมาจากไส้ทงัสะเตน  ท่ีถูกให้ความร้อนดว้ยกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
ล าแสงอิเล็กตรอนจะวิง่ผา่นการปรับโฟกสัจาก  Electromagnetic  lens  กลอ้งจุลทรรศน์เป็นกลอ้งท่ี
ใชร้ะบบสุญญากาศ ตวัอยา่งท่ีศึกษาจะถูกเคลือบดว้ยโลหะหนกั ซ่ึงนิยมใช้ทองค า (Gold)  ภาพท่ี
เกิดข้ึนจะอาศยัการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาพชนิดขาว-ด า และเป็นภาพ 2 มิติ 
เท่านั้น โดยทัว่ไปก าลงัขยายของกลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องผา่น จะมีก าลงัขยายสูงถึง 400,000 เท่า 

 2.1.2.2 กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron 

microscope: SEM) เป็นกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดหรือส่องกวาดภาพภายนอกของ
วตัถุ ซ่ึงใชศึ้กษาลกัษณะภาพนอกเซลล์โดยจะไม่สามารถมองเห็นลกัษณะภายในเซลลไ์ด ้ ภาพท่ี
ปรากฎสามารถประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาพ 3 มิติ  

 

  

รูปที ่2.3 ลกัษณะกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

ท่ีมา : Bauman, 2007 : 144 
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2.2 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 

ส าหรับการปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการทัว่ๆไป นิยมใชก้ลอ้งจุลทรศน์แบบใชแ้สงชนิด
ไบร์ทฟิลด ์(Bright-field microscope) มากท่ีสุด ซ่ึงในรายวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้จะขอกล่าวถึง
ส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงชนิดไบร์ทฟิลด ์ โดยแสงท่ีใชม้กัมีความยาวคล่ืน
ประมาณ 400 – 900 นาโนเมตร (nm) เป็นกลอ้งท่ีเห็นพื้นสวา่งตดักบัวตัถุทึบแสง กลอ้งจุลทรรศน์
ชนิดน้ี มีส่วนประกอบดงัน้ี (รูปท่ี 2.4)  

 

 
 

 

ภาพที ่2.4 กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงชนิดไบร์ทฟิลด ์(Bright-field microscope) 

ท่ีมา : Benson, 2002 : 4 
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 2.2.1 เลนส์ตา (Occular lens หรือ Eyepieces) เป็นเลนส์ท่ีถูกบบรรจุอยูภ่ายในกระบอก
ดา้นบนของกลอ้ง ท าหนา้ท่ีขยายภาพจริงท่ีเกิดจากเลนส์วตัถุ  มีก าลงัขยายเป็น 10X, 15X หรือ 20X 

อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยชนิด 10X เป็นชนิดท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 2.2.2 เลนส์วตัถุ (Objective lens) เป็นเลนส์ท่ีท าหนา้ท่ีขยายภาพจากวตัถุ ซ่ึงแสงจะผา่น
วตัถุเขา้สู่เลนส์วตัถุโดยตรง ภาพท่ีเกิดข้ึนจะเป็นภาพจริงหวักลบัขนาดใหญ่กวา่เดิม ปกติกลอ้ง 1 

ตวั จะมีจ านวน 3-5 อนั ไดแ้ก่ 

  2.2.2.1 เลนส์กวาดภาพ (Scanning lens) มีพื้นท่ีเลนส์กวา้งมากท่ีสุด สามารถ
มองเห็นภาพในมุมกวา้ง แต่มีก าลงัขยายต ่าท่ีสุดเพียง 4X หรือ 5X 

  2.2.2.2 เลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่า (Low power objective) มีก าลงัขยาย 10X 

  2.2.2.3 เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง (High power objective) มีก าลงัขยาย 40X 

  2.2.2.4 เลนส์วตัถุใชน้ ้ามนั (Oil immersion objective) มีก าลงัขยาย 100X และตอ้ง
ใชน้ ้ามนั Immersion oil หยดบนวตัถุบนสไลดเ์ม่ือตอ้งการใชเ้ลนส์ชนิดน้ี 

2.2.3 รีวอลวงิโนสพสี (Revolving nosepiece) เป็นแท่นโลหะท่ีเช่ือมติดกบัเลนส์วตัถุดว้ย
เกลียวน๊อตอยูภ่ายใน หานกัศึกษาจะตอ้งใชแ้ท่นน้ีในการหมุนเปล่ียนเลนส์วตัถุ เพื่อเปล่ียน
ก าลงัขยายของเลนส์ ทั้งน้ีหากนกัศึกษาหมุนท่ีตวัเลนส์โดยตรง เกลียวอาจหลุดและท าใหเ้กิดความ
เสียหายกบัเลนส์ได ้

2.2.4 แท่นวางสไลด์ (Stage) เป็นแท่นส่ีเหล่ียมส าหรับวางสไลด์ สามารกปรับให้เคล่ือนท่ี
ไปในแนวซ้าย-ขวา หน้า-หลัง หรือข้ึนลงได้ บนแท่นวางสไลด์จะมีอุปกรณ์พิเศษท่ีเรียกว่า  
Mechanical stage ใชส้ าหรับยึดสไลด์ตวัอยา่งให้ติดกบัแท่นวางสไลด์ และช่วยเคล่ือนสไลด์ไปใน
แนวระนาบได ้

2.2.5 ม่านปรับแสง (Iris diaphragm) มีลกัษณะเป็นแผน่โลหะ ติดตั้งอยูใ่ตแ้ท่นวางสไลด ์
ท าหนา้ท่ีปรับระดบัปริมาณแสงท่ีจะเคล่ือนท่ีผา่นวตัถุ ท าใหค้วบคุมปริมาณแสงท่ีจะตกกระทบกบั
วตัถุไดม้ากนอ้ยตามท่ีตอ้งการ 

2.2.6 เลนส์รวมแสง (Condenser) มีลกัษณะเป็นเลนส์นูนติดตั้งอยูบ่ริเวณตรงกลางใกลก้บั
ม่านปรับแสง ซ่ึงท าหนา้ท่ีรวมแสงให้มีลกัษณะเป็นกรวยยอดแหลมเพื่อให้ล าแสงจากวตัถุผา่นเขา้
กลอ้งไดดี้ยิ่งข้ึน กลอ้งท่ีผลิตข้ึนมาในปัจจุบนัสามารถปรับให้เลนส์รวมแสงสามารถเคล่ือนข้ึนลง
ได ้เพื่อปรับความเขม้แสงท่ีจะตกกระทบกบัวตัถุ 

2.2.7 ฐานกล้อง (Base) ท าหนา้ท่ีฐานรับน ้าหนกัทั้งหมดของตวักลอ้งจุลทรรศน์ 
2.2.8 แหล่งก าเนิดแสง (Illuminator) เป็นแหล่งก าเนิดแสงสวา่งเพื่อส่องวตัถุ ในปัจจุบนัมี

การใชห้ลอดไฟหลายชนิดเพื่อการประหยดัพลงังานและยืดอายุการใช้งานของกลอ้ง รวมถึงเร่ือง
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สุขภาพของผูใ้ชก้ลอ้งเป็นประจ าดว้ย  ซ่ึงอาจเป็นหลอดไฟ หลอด LED หรือในอดีตอาจใชก้ระจก
อยูภ่ายใตฐ้านกลอ้ง เพื่อช่วยสะทอ้นแสงสวา่งเขา้สู่ล ากลอ้ง ซ่ึงสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะตอนกลางวนั  

2.2.9 แขนกล้อง เป็นท่ียดึระหวา่งเลนส์และฐานเขา้ดว้ยกนั ใชส้ าหรับจบัเพื่อเคล่ือนยา้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ 

2.2.10 ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment knob) เป็นปุ่มขนาดใหญ่ท่ีอยู่ดา้นขา้ง
กลอ้งทั้งสองขา้งใชส้ าหรับเล่ือนแท่นวางสไลด์เพื่อปรับหาระยะโฟกสัของวตัถุ นิยมให้ส าหรับหา
ภาพโดยใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยายต ่า  

2.2.11 ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine adjustment knob) เป็นปุ่มปรับภาพระยะโฟกสัเพื่อให้
ได้ภาพชัดเจนยิ่งข้ึนหลงัจากปรับด้วยปุ่มปรับภาพหยาบ และสามารถบงัคบัให้แท่นวางสไลด์
เคล่ือนท่ีข้ึนลงอยา่งชา้ๆ  
 ส่วนประกอบของกลอ้งท่ีนบัว่าส าคญัของกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดไบร์ท-ฟิลด์ ไดแ้ก่ เลนส์
ใกลต้าและเลนส์วตัถุ ก าลงัขยายของเลนส์จะระบุไวด้า้นขา้งของตวัเลนส์ทั้งสองชุด และก าลงัขยาย
ของภาพท่ีมองเห็น เท่ากบัผลคูณของก าลงัขยายของเลนส์ทั้งสองชุด ซ่ึงโดยปกติมกัใชเ้ลนส์ใกล้
วตัถุชุดท่ีมีก าลงัขยายเท่ากบั 10X ก าลงัขยายสูงสุดของกลอ้งชนิดน้ีอยูร่ะหวา่ง 1000X ถึง 2000X 

 กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีดีนอกจากจะมีก าลงัขยายท่ีเพียงพอแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงค่าก าลงัจ าแนก 
(Resolving power หรือ Resolution) ซ่ึงหมายถึงความสามารถของเลนส์ท่ีแยกจุดสองท่ีอยูใ่น
ระยะใกลท่ี้สุดออกจากกนัได ้ถา้สองจุดท่ีอยูใ่กลก้นักวา่ค่า Resolution จะไม่สามารถมองเห็น
รายละเอียดของภาพได ้และจะมองเห็นเป็นจุดเดียว ดงันั้นค่าก าลงัจ าแนกยิง่มีค่านอ้ยแสดงวา่ยิง่ท  า
ใหมี้ประสิทธิภาพการแยกรายละเอียดไดดี้มากเท่านั้น ซ่ึงค่าก าลงัจ าแนกน้ีข้ึนอยูก่บัความยาวคล่ืน
แสงท่ีใช ้และค่า Numerical aperture หรือค่า NA ของเลนส์ซ่ึงจะเขียนระบุอยูข่า้งตวัเลนส์ ค่าก าลงั
จ าแนกสามารถค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 14) 

     d    =     

 

 เม่ือ  d    คือ  ค่าก าลงัจ าแนกของกลอ้งจุลทรรศน์ 

     คือ  ความยาวคล่ืนแสงท่ีใช ้

 NA คือ  Numerical aperture 

 ส่วน NA สามารถหาไดจ้ากสูตร    NA    =    n sin   

 เม่ือ  n     คือ  ดรรชนีการหกัเหของตวักลางระหวา่งเลนส์วตัถุกบัวตัถุ 

  sin     คือ  ค่า sin ของมุมคร่ึงมุมของแสงจากวตัถุไปยงัเลนส์วตัถุ
  

2NA 
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 ตวัอยา่งเช่น กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงทัว่ไปท่ีมีความยาวคล่ืน 0.50 ไมโครเมตร (m) และ 
NA ของเลนส์วตัถุมีค่าเท่ากบั 1.25 ดงันั้น 

  ค่าก าลงัจ าแนกของกลอ้งจุลทรรศน์    =    0.50 

 

           =  0.2 ไมโครเมตร  
 ค่าก าลงัจ าแนกท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 0.2 ไมโครเมตร หมายความวา่กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีใช้
เลนส์น้ีสามารถแยกจุดสองจุดท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัอยา่งนอ้ยท่ีสุด 0.2 ไมโครเมตร ออกจากกนัได ้หาก
วตัถุใดอยูชิ่ดกนันอ้ยกวา่น้ีจะไม่สามารถแยกรายละเอียดออกจากกนัได ้ดงันั้นหากค่าก าลงัจ าแนกมี
ค่านอ้ยประสิทธิภาพของกลอ้งจุลทรรศน์จะดีมากข้ึนเท่านั้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่า NA ท่ีเพิ่มข้ึนและใช้
ความยาวคล่ืนแสงลดนอ้ยลง  ค่า NA ท่ีจะแสดงไวท่ี้เลนส์ทุกอนั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางที ่2.1 แสดงรายละเอียดของกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีความยาวของล ากลอ้ง 160 มิลลิเมตร 
 

เลนส์วตัถุ ก าลงัขยายรวมเม่ือเลนส์ใกล้
ตาเป็น 10X ก าลงัขยาย ระยะโฟกสั ระยะท างาน NA 

10X 16.0 มม. 5.00 มม. 0.25 100 เท่า 

40X 4.0 มม. 0.45 มม. 0.65 400 เท่า 

100X 1.8 มม. 0.13 มม. 1.25 หรือ 
1.30 

1000 เท่า 

ท่ีมา : นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2541 : 52 

 

 ในการศึกษาจุลินทรียท่ี์มีขนาดเล็กมาก เช่นแบคทีเรียหรือเซลล์เม็ดเลือดจ าเป็นตอ้งใช้
เลนส์วตัถุท่ีใชน้ ้ ามนั (Oil immersion objective) โดยหยดน ้ ามนัลงบนวตัถุ เวลาใช้ตอ้งให้เลนส์
สัมผสักบัน ้ ามนับนวตัถุท่ีส่องดูเสมอจึงเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน น ้ ามนัดงักล่าวมีดรรชนีการหกัเห
แสงเท่ากบั 1.52 ซ่ึงเท่ากบัแก้วท่ีท าสไลด์และเลนส์ เหตุท่ีตอ้งใช้น ้ ามนัชนิดน้ีกบัเลนส์วตัถุใช้
น ้ ามันชนิดน้ีกับเลนส์วตัถุใช้น ้ ามันเน่ืองจากเลนส์วตัถุท่ีมีก าลังขยายสูงๆ นั้ น จะมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางนอ้ย และมีความโคง้มากจึงมีพื้นท่ีรับแสงนอ้ย ถา้ไม่ใชน้ ้ ามนัแสงท่ีผา่นเลนส์รวมแสงใต้
แท่น เม่ือแสงผา่นสไลดแ์ละอากาศเพื่อเขา้สู่เลนส์วตัถุก็หกัเหออกไป แสงจึงเขา้สู่เลนส์นอ้ย ภาพท่ี
เห็นจึงดูมืดแลพร่ามวัไม่ชดัเจน  ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาน้ีจึงไดมี้การเติมน ้ ามนัเพื่อลดช่องวา่งไม่ให้
มีช่องอากาศ ท าให้แสงผ่านวตัถุบนสไลด์ไปยงัน ้ ามนัและเขา้สู่เลนส์วตัถุมากข้ึน เป็นผลให้ภาพ
สวา่งมากข้ึนและชดั เม่ือเลิกใชแ้ลว้ตอ้งใชก้ระดาษเช็ดเลนส์เช็ดใหส้ะอาดทุกคร้ัง 

2x1.25 
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 ในห้องปฏิบติัการทัว่ไป นิยมใช้กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สงแบบไบร์ท-ฟิลด์มากท่ีสุด เม่ือได้
ฝึกปฏิบติัการในเร่ืองน้ีแลว้จะท าให้เขา้ใจถึงทฤษฎี กลไก วิธีใช้ และขอ้จ ากดัของกลอ้งจุลทรรศน์
ชนิดน้ี อย่างไรก็ตามกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงมาก จึงควรปฏิบติัตามค าแนะน า
ต่อไปน้ีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีอายุการใช้งานยืนยาว หากมีขอ้ผิดพลาดอาจจะท าให้เกิดความ
เสียหายจนใชก้ารไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 การเคล่ือนท่ีและการหกัเหของแสงเม่ือใช ้Immersion oil เพื่อใหแ้สงเขา้สู่เลนส์มากข้ึน 

ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 132 

 

 การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์จ าเป็นตอ้งมีการฝึกปฏิบติั เพื่อให้สามารถใชก้ลอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ ดงันั้นนกัศึกษาควรศึกษาขอ้มูลการใชม้าโดยละเอียด ทั้งน้ีขอ้แนะน าการใช้
และการรักษากลอ้งจุลทรรศน์เบ้ืองตน้ มีดงัน้ี 

 1. ก่อนใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เช็ดเลนส์ทุกอนัใหส้ะอาดดว้ยกระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น 

 2. หา้มใชน้ิ้วมือหรือส่ิงอ่ืนใดแตะเลนส์  
 3. หา้มถอดช้ินส่วนออกจากกลอ้งจุลทรรศน์ 

 4. หา้มใช ้Immersion oil กบัเลนส์อ่ืนๆ ยกเวน้เลนส์ใกลว้ตัถุก าลงัขยาย 10X 

 5. หา้มดึงสไลดอ์อกจากแท่นขณะก าลงัใชเ้ลนส์วตัถุก าลงัขยาย 10X ตอ้งปรับก าลงัขยายให้
ต ่าลงเท่านั้น  
 6. ขณะท่ีโฟกสัภาพใหเ้ล่ือนสไลดอ์อกห่างจากเลนส์วตัถุเสมอเพื่อป้องกนัมิใหเ้ลนส์ชนกบั
สไลด ์ 
 7. เม่ือใชง้านให้เร่ิมใชเ้ลนส์วตัถุท่ีก าลงัขยายต ่าเสมอ 
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 8. ขณะใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ ใหลื้มตาทั้งสองขา้งมองลงไปยงัเลนส์ใกลต้า ไม่ใช่ตาขา้งใด
ขา้งหน่ึง 

 9. เม่ือใช้เลนส์ก าลงัขยายต ่าให้เปิดม่านปรับแสงเพียงเล็กนอ้ยจะช่วยให้เห็นภาพชดัเจน
มากข้ึน แต่ถา้ใชเ้ลนส์ก าลงัขยายสูงควรเปิดม่านปรับแสงใหส้วา่งมากข้ึน 

 

 เม่ือนักศึกษาใช้กล้องจุลทรรศน์เสร็จแล้ว ควรมีการเก็บ ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตาม
ขอ้เสนอแนะท่ีทุกคนตอ้งยดึปฏิบติั ดงัน้ี  
 1. ปิดสวชิและถอดปลั้กกลอ้งจุลทรรศน์ แลว้มว้นสายไฟเขา้กบัตวักลอ้งใหเ้รียบร้อย 

 2. ลดแท่นวางสไลดล์งเพื่อน าสไลดอ์อก และปรับให้เลนส์ใกลว้ตัถุให้ก าลงัขยายท่ีต ่าท่ีสุด
อยูต่รงกบัช่องทางเดินของแสง 

 3. เช็ดน ้ ามนัออกจากเลนส์ดว้ยกระดาษเช็ดเลนส์ ห้ามใชป้ระดาษชนิดอ่ืนๆ และห้ามน า
กระดาษท่ีเช็ดน ้ามนัแลว้ไปเช็ดเลนส์อ่ืนๆ ห้ามใชส้ารไซลีนเช็ด ยกเวน้กรณีท่ีมีคราบน ้ ามนัติดแห้ง
บนเลนส์ แลว้เช็ดดว้ยกระดาษเช็ดเลนส์แหง้และสะอาดอีกคร้ัง 

 4. ปรับแท่นวางสไลดใ์หห่้างจากเลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่าพอประมาณแลว้เล่ือน mechanical 

stage เก็บเขา้ท่ี 

 5. เม่ือเคล่ือนยา้ยกลอ้งจุลทรรศน์ใหใ้ชมื้อขา้งหน่ึงจบัท่ีแขนกลอ้งและใชมื้อขา้งหน่ึงชอ้น
รองรับฐานกลอ้ง หา้มถือมือเดียว หา้มแกวง่หรือเอียง หรือหยอกลอ้กนัระหวา่งเคล่ือนยา้ยกลอ้ง
โดยเด็ดขาด 

 6. ใชผ้า้คลุมใหเ้รียบร้อย พร้อมทั้งปิดประตูตูเ้ก็บให้เรียบร้อย 

 

2.3 เทคนิคการย้อมสีเซลล์แบคทเีรีย   
 เซลล์จุลินทรีย์มีน ้ า เป็นองค์ประกอบเสียส่วนใหญ่  เ ม่ือถูกแขวนลอยในตัวกลาง  
(Medium)  ท่ีเป็นน ้ าเสมือนกบัน าวตัถุสีขาววางบนพื้นสีขาว  จึงไม่สามารถจะแยกแยะเซลล์จาก
ตวักลางได้  จ  าเป็นต้องใช้สียอ้มเซลล์เพื่อให้เด่นชัดข้ึน ก่อนท่ีจะท าการยอ้มเซลล์แบคทีเรีย  
จ  าเป็นตอ้งท าการแพร่เซลลล์งบนสไลดอ์ยา่งบางๆ เพื่อแยกเซลล์ออกเป็นเซลล์เด่ียวๆ  ให้มากท่ีสุด  
เรียกวา่  การท า  Smear โดยใชลู้ป  (Loop)  แตะเช้ือแบคทีเรียจากโคโลนีเด่ียวๆ  เพียงเล็กนอ้ย  แลว้
ผสมเขา้กบัหยดน ้าบนสไลด ์ ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ในอากาศ  แลว้น าไปลนเปลวไฟ  เพื่อเป็นการตรึง
เซลล์แบคทีเรีย  โดยการขบัน ้ าออกจากเซลล์แลว้ฆ่าเช้ือแบคทีเรียดว้ย  วิธีน้ีเรียกว่า การท า  Heat  

fix  เซลลแ์บคทีเรียก็พร้อมท่ีจะถูกยอ้มสี 
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 การย้อมสีจุลินทรีย์ในเทคนิคทางจุลชีววิทยา มีวิ ธีการย้อมหลายแบบ ข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการศึกษา เช่น  การยอ้มสีแกรม การยอ้มสีเอนโดสปอร์ การยอ้มสีแฟลกเจลลมั  
การยอ้มสีจุลินทรียอ์าศยัหลกัการของประจุเซลล์ โดยผนงัเซลล์ชั้นนอกรวมไปถึงไซโทพลาสซึม
ของเซลลแ์บคทีเรีย จะมีประจุลบ  (Negatively  charged)  เป็นผลเน่ืองจากอิทธิพลของประจุลบจาก
กรดนิวคลีอิก (DNA)  และโปรตีนโมเลกุล เม่ือเทสียอ้มประเภท  Basic dye  (ตวัสี,  Chromophore,  

เป็นประจุบวก)  เช่นสี  Crystal  violet, Methylene  blue  ตวัสีของสียอ้มจะถูกดึงเขา้เกาะผนงัเซลล์
และ  Cytoplasm  การยอ้มสีประเภทน้ีเรียกวา่  Positive  staining   technique  ในทางตรงกนัขา้มเม่ือ
ยอ้มสีท่ีมีประจุเป็นลบ คือสีประเภท  Acidic  dye  เช่น Nigrosin, Congored  ตวัสียอ้มจะถูกผลกัให้
อยู่รอบ ๆ  เซลล์  เน่ืองจากทั้ งเซลล์และตัวสีเป็นประจุเดียวกัน  การยอ้มสีประเภทน้ีเรียกว่า  
Negative  staining   

 นอกจากน้ีการยอ้มสีอาจมีการยอ้มสีมากกวา่หน่ึงสี เพื่อวตุัประสงคบ์างประการ ในการ
ยอ้มสีจะตอ้งมีการลา้งสีออก เม่ือตอ้งการยอ้มสีท่ีสอง ซ่ึงนิยมใชส้ารละลายอินทรียล์า้งสียอ้มออก
จากเซลล ์ (สารละลายอาจเป็น  95% alcohol  หรือ  Acid  alcohol)  การยอ้มสีดว้ยวธีิน้ีเป็นเทคนิค
การยอ้มสีแบบ Differential  staining  technique เช่น  การยอ้มสีแกรม (Gram ’s staining) การยอ้มสี
น้ี สามารรถแยกแบคทีเรียออกเป็น 2 กลุ่ม คือแบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive  bacteria)   และ
แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative  bacteria)  การยอ้มสี Acid Fast  เทคนิคการยอ้มสีแบบน้ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงของการใชใ้นการวินิจฉยัหาเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นตน้เหตุของวณัโรค (Mycobacterium  

tuberculosis) ในการยอ้มจะมีการใชก้รดในการชะลา้งไขมนัท่ีเป็นส่วนประกอบของเซลลแ์ละใช้
ความร้อนในการส่งเสริมใหเ้ซลลติ์ดสีไดดี้ยิง่ข้ึน การยอ้มสีโครงสร้างของแบคทีเรีย เช่น การยอ้ม
แฟลกเจลลมั การยอ้มแคปซูล เป็นตน้  
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รูปที ่2.6 การยอ้มสีแบคทีเรียแบบต่างๆ ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

ท่ีมา : Talaro, 2015 : 71 
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2.4 การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ  

    เช้ือบริสุทธ์ิ (Pure culture) หมายถึงเช้ือเพียงชนิดเดียวท่ีอยู่ในอาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึงมี
คุณสมบติัเหมือนกนัทุกประการ  หากมีการปนเป้ือน (Contamination) หรือการมีเช้ือผสมมากกว่า
หน่ึงชนิด  จะท าใหคุ้ณสมบติัของการทดลองท่ีตอ้งการศึกษาไดผ้ลการทดลองท่ีคาดเคล่ือนและไม่
ตรงกบัความเป็นจริง ดงันั้นการศึกษาเทคนิคทางจุลชีววิทยาจะตอ้งมีความสามารถในการแยกเช้ือ
ให้บริสุทธ์ิด้วยเทคนิคปลอดเช้ือดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น เทคนิคและวิธีการแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิมี
หลายวธีิ ดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 42) 

 2.4.1 เทคนิคการขีดเช้ือ (Steak plate) เป็นการขีดเช้ือโดยการใชห่้วงเข่ียเช้ือ (Loop) ลนไฟ
จนร้อนแดงและทิ้งให้เย็น จากนั้นแตะท่ีเช้ือจุลินทรียท่ี์ตอ้งการแยกให้บริสุทธ์ิ โดยน ามาขีดบน
อาหารวุน้แข็ง ลากเป็นแนว เช้ือจุลินทรียจ์ะเจริญตามแนวรอยขีด  เทคนิคการขีดเช้ือสามารถท าได้
หลายแบบ ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  
  2.4.1.1 Simple steak เป็นการขีดเช้ืออยา่งง่ายโดยการขีดเช้ือเพียงแนวเดียว มกัใช้
ในกรณีท่ีตวัอยา่งมีเช้ือจ านวนนอ้ยๆ หรือใชส้ าหรับการถ่ายเช้ือลงในอาหารแข็งเพื่อเก็บรักษาเช้ือ
หรือตอ้งการเช้ือจ านวนมากข้ึนเท่านั้น 

  2.4.1.2 Cross steak  การขีดเช้ือแบบตดักนั นิยมใชม้ากในห้องปฏิบติัการ การขีด
เช้ือวธีิน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแยกเช้ือให้ไดโ้คโลนีเด่ียวๆ โดยจะท าการขีดเส้นบนอาหารวุน้แข็งตาม
แนวประมาณ 3-4 แนว ซ่ึงทุกคร้ังท่ีท าการขีดเช้ือในแต่ละแนวตอ้งลนไฟท่ี Loop และรอให้เยน็ 
โดยลากเช้ือให้ตดักนั (Cross) กบัแนวเช้ือท่ีลากผา่นมาแลว้เล็กนอ้ย ซ่ึงจะลากเส้นจากห่างไปถ่ีจน
ไดโ้คโลนีเด่ียวๆ แยกออกมา 
 

 
 

 รูปที ่2.7 ลกัษณะการขีดเช้ือแบบ Cross steak และลกัษณะโคโลนีเด่ียวท่ีแยกได ้

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 174 
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 2.4.2 เทคนิคการเทเพลต (Pour plate) เป็นเทคนิคการเทอาหารท่ีมีวุน้ผสมท่ียงัอุ่นๆ โดย
เตรียมให้มีอุณหภูมิโดยประมาณ 50 องศาเซลเซียส และไม่แข็งตวัผสมลงในตวัอย่างท่ีตอ้งการ
ศึกษา โดยทัว่ไปการเตรียมตวัอยา่งเช้ือจะใช้เช้ือปริมาณ 1 มิลลิลิตร ปิเปตลงในจานเพาะเล้ียงเช้ือ 
ก่อนเทอาหารเล้ียงเช้ือผสม และท าการหมุนเพลตเพื่อกระจายเช้ือให้ผสมเขา้กบัอาหารเล้ียงเช้ือ  
ขอ้ดีของเทคนิคน้ี คือ สามารถแยกเช้ือบางชนิดท่ีเจริญโดยไม่ตอ้งการ/หรือตอ้งการออกซิเจนใน
ปริมาณนอ้ย เน่ืองจากเช้ือสามารถเจริญไดใ้นอาหาร หลงัจากทิ้งไวใ้ห้อาหารแข็งตวัท่ีอุณหภูมิห้อง
ประมาณ 20 – 30 นาที คว  ่าจานเพาะเล้ียงแลว้น าไปบ่มท่ีตูบ้่มเช้ือ  สามารถน ามาค านวณหาจ านวน
โคโลนีในหน่วย CFU/mL ได ้

 2.4.3 เทคนิคการกระจายเช้ือ (Spread plate) เป็นเทคนิคท่ีมีการกระจายเช้ือหรือเกล่ียเช้ือ
ลงบนอาหารแข็งท่ีเตรียมไวแ้ล้วในจานเพาะเล้ียงเช้ือ โดยปกติแล้วใช้ตวัอย่างเช้ือปริมาตร 0.1 

มิลลิลิตร การกระจายเช้ือจะใช้แท่งแก้วรูปตวั L  ท่ีมีการท าให้ปราศจากเช้ือด้วยการจุ่มใน
แอลกอฮอล์ความเขม้ขน้ 95 เปอร์เซ็นต์ แล้วเผาไฟเพื่อท าลายเช้ือ กระจายเช้ือจนกระทัง่ตวัอย่าง
กระจายทัว่ทั้งอาหารในจานเพาะเล้ียงเช้ือ คว  ่าจานเพาะเล้ียงแลว้น าไปบ่มท่ีตูบ้่มเช้ือ  
 

 
 

รูปที ่2.8 ขั้นตอนวธีิการเทเพลตและการกระจายเช้ือ  

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 180 
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2.5 เทคนิคปลอดเช้ือ  
    ภาวะปลอดเช้ือ (Asepsis) หมายถึง การปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนต่อเช้ือทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นเช้ือก่อโรคหรือไม่ก่อโรคก็ตาม โดยเทคนิคปลอดเช้ือจะตอ้งปฏิบติัทุกขั้นตอน
ของการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งมี
การวางกลยุทธ์ในการควบคุมการติดเช้ือ ลดแหล่งของเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือ ตั้งแต่เร่ิม
ปฏิบติัการและการก าจดัเช้ือหลงัส้ินสุดปฏิบติัการ การท าให้ปราศจากเช้ือ (Sterilization) มีหลายวิธี 
เช่น การใช้สารเคมี การกรองกรณีท่ีเป็นของเหลว การเผา การอบดว้ยเคร่ืองอบลมร้าน (Hot air 

oven) หรือการน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอ (Autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที 
และความดนั 15 ปอนด/์ตารางน้ิว  เทคนิคปลอดเช้ือขั้นพื้นฐานท่ีควรปฏิบติั มีดงัน้ี 

 2.5.1 โต๊ะปฏิบติัการ จะตอ้งไม่มีฝุ่ น ก่อนลงมือปฏิบติัการจะตอ้งฉีดสารฆ่าเช้ือ เช่น 70% 

แอลกอฮอล ์ทั้งไว ้1-2 นาที เช็ดดว้ยผา้สะอาดทุกคร้ัง 

 2.5.2 ลูปและเข็มเข่ียเช้ือ จะตอ้งเผาให้ร้อนแดง ตลอดแนวโลหะ เพื่อท าลายเช้ือก่อนใช้
และหลงัการถ่ายเช้ือทุกคร้ัง 

 2.5.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งอยูใ่นสภาพปลอดเช้ือ ควรมีแผนและกลยุทธ์
ในการท าความสะอาดใหป้ราศจากเช้ือ  
 2.5.4 กรณีท่ีเช้ือตวัอยา่งหกเลอะโต๊ะปฏิบติัการ หรือหลอดทดลองท่ีมีเช้ือแตก ควรเทราด
ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ทิ้งไว ้5-10 นาที ไม่ควรเช็ดดว้ยผา้หรือกระดาษช าระทนัที 

 

2.6 การเกบ็รักษาเช้ือบริสุทธ์ิ 

 การศึกษาทางจุลชีววิทยาจ าเป็นจะตอ้งมีการเก็บรักษาเช้ือ เน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีเช้ือมีอายุขยั 
หากมีการใชเ้ช้ือโดยไม่มีการเก็บรักษา เน่ืองดว้ยหลายปัจจยั เช่น  เช้ืออาจมีการปนเป้ือนไดห้ากไม่
มีการเก็บรักษา  ตอ้งใช้แบคทีเรียท่ีให้ปฏิกิริยาท่ีจ  าเพาะเป็นพิเศษ ในการศึกษาจ าเป็นตอ้งใช้เช้ือ
บริสุทธ์ิ  ในดา้นอุตสาหกรรม ตอ้งการสายพนัธ์ุเดิม หรือแบคทีเรียจ านวนมาก ส าหรับใช้ในการ
คดัเลือก  และดา้นอนุกรมวธิาน (Taxonomy) ตอ้งใชแ้บคทีเรียจ านวนมากในการศึกษาเปรียบเทียบ 
เป็นตน้  วธีิการเก็บรักษาเช้ือมีหลายวธีิ ดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 45) 

 2.6.1 การถ่ายเช้ือลงในอาหารเพาะเช้ือใหม่เป็นระยะ (Periodic transfer to fresh media, 

sub-culture) เป็นการเก็บตวัอยา่งเช้ือโดยการถ่ายเช้ือในอาหารใหม่เป็นระยะเวลาสั้นๆ วิธีน้ีเป็นวิธี
ท่ีสะดวกในการเก็บเช้ือ อาหารเพาะเช้ือท่ีใช้ อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเวลาในการถ่ายเช้ือ จะ
แตกต่างกนัข้ึนกบัชนิดของเช้ือ ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ไดเ้ช้ือท่ีใหม่อยูต่ลอดเวลา พร้อมใชง้านเรียนการ
สอนและวิจัยได้ทันที แต่มีข้อเสีย เช่น เช้ืออาจมีการปนเป้ือนได้ง่าย เช้ืออาจมีพันธุกรรมท่ี
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เปล่ียนแปลงไปจากปกติ จึงไม่เหมาะกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบล าดบัสารพนัธุกรรม 
หรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ืออา้งอิงกบังานวจิยัอ่ืน 

 2.6.2  การเก็บภายใต้น ้ามัน (Preservation with mineral oil)  การเก็บเช้ือวิธีน้ีสามารถเก็บ
ไดน้านมากกวา่ 3 เดือน และสามารถเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรียไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าไดเ้ม่ือจุลินทรีย์
เติบโตบนอาหารท่ีเหมาะสมแล้ว เทน ้ าปิดทบัผิวหน้า  โดยน ้ ามนัจะต้องท่วมผิวหน้าอาหาร
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร สามารถเก็บเช้ือไวท่ี้อุณหภูมิ -20 ถึง -80 องศาเซลเซียสได ้ การเก็บดว้ย
วธีิน้ีมีขอ้ดี คือ เม่ือเช้ือท่ีอยูใ่ตน้ ้ ามนัไปใชโ้ดยการใชเ้ข็มเข่ียแตะเช้ือดงักล่าวไปใส่ในอาหารใหม่ 
เช้ือท่ีเหลืออยูเ่ดิมสามารถไวไ้ดต่้อไป แต่การเก็บดว้ยวธีิน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงของเช้ือเกิดข้ึนได้
เช่นกนั  

  3.6.3 การแช่แข็ง (freezing) 
  การเก็บดว้ยวิธีน้ีท  าไดโ้ดยใช้เช้ือปริมาณ 108

-109 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยการท า
เป็นสารแขวนลอยในอาหารท่ีมีสารท่ีช่วยป้องกนัไม่ให้เซลล์เสียหาย ในระหว่างการสร้างผนึก
น ้าแขง็ สารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ กลีเซอรอล หลงัจากนั้นใส่เช้ือลงในหลอดเล็กๆ ปิดให้สนิท น าไปท าให้
แขง็จนถึงอุณหภูมิ -150 องศาเซลเซียส แลว้น าไปเก็บไวใ้นไตรเจนเหลว วธีิน้ีสามารถเก็บเช้ือไวไ้ด้
นานหลายปีและไม่มีการเปล่ียนแปลงของเช้ือแต่ตอ้งใช้ค่าใช้จ่ายสูง เน่ืองจากเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิต ่ามีราคาค่อนขา้งแพง 

 2.6.4 การเกบ็โดยไลโอฟิไลเซชัน (Lyophilization, Freeze-drying) 

     การเก็บโดยวิธีน้ีท าไดโ้ดย ตรวจความบริสุทธ์ิของเช้ือท่ีจะเก็บรักษาแลว้น าเล้ียง
ในอาหารเพาะเช้ือท่ีเหมาะสมกบัการเติบโต เพื่อให้ไดป้ริมาณมาก ท าเป็นสารแขวนลอยโดยเติม
สารท่ีช่วยป้องกนัเซลล์ไม่ให้ถูกท าลายระหวา่งกระบวนการเช่น กลูตาเมต กลูโคส ซูโรส จีราติน 
นมขาดมนัเนย เป็นตน้ หรืออาจใช้ส่วนผสมของสารเหล่าน้ี เม่ือได้สารแขวนลอยของเช้ือแล้ว 
น าไปเติมในหลอดแกว้เล็ก (Ampoule) โดยเติมเช้ือลงไปหลอดละประมาณ 0.1- 0.2 มิลลิลิตร 
หลังจากนั้นน าไปต่อจากเคร่ืองกลั่นซ่ึงต่ออยู่กับเคร่ืองดูดสุญญากาศ โดยแช่หลอดเช้ือไวใ้น
น ้ าแข็งแห้ง เช้ือท่ีแช่แข็งจะแห้ง โดยน ้ าท่ีระเหยไปจะถูกจบัท่ีผิวของเคร่ืองกลัน่เป็นการป้องกนั
ไม่ให้ไอน ้ าผ่านเขา้ไปในเคร่ืองสุญญากาศเม่ือเช้ือแห้งแลว้ น าหลอดเช้ือปิดปลายให้สนิทภายใต้
สุญญากาศและเก็บไวใ้นท่ีเยน็ 

     จุลินทรียท่ี์เก็บดว้ยวธีิน้ีสามารถเก็บไดน้านกวา่ 30 ปี ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของเช้ือ 
พื้นท่ีท่ีใช้ในการเก็บน้อยขนส่งไปท่ีอ่ืนๆไดส้ะดวก เม่ือตอ้งการใช้ท าได้โดยเปิดหลอด แล้วเติม
อาหารเหลวลงไป แลว้ถ่ายเช้ือไปใส่ในอาหารเพาะเช้ือท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทสรุป 

 

 เน่ืองจากจุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือและวิธีการศึกษาท่ีต่าง
ต่างจากส่ิงมีชีวิตกลุ่มอ่ืนๆ กล้องจุลทรรศน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจ าเป็นเพื่อการขยายเซลล์
จุลินทรียใ์ห้สามารถมองเห็นได ้โดยทัว่ไปในห้องปฏิบติัการนิยมใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง 
(Light microscope) ซ่ึงเตรียมตวัอยา่งไดง่้าย ราคาถูก และมีก าลงัขยายท่ีอยูใ่นช่วงท่ีสามารถศึกษา
ได้ ส่วนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนถูกประดิษฐ์ข้ึนเพื่อใช้ในงานวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการลง
รายละเอียดในระดบัโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ เทคนิควิธีการทางจุลชีววิทยามีหลาย
อยา่ง เช่น การยอ้มสีจุลินทรียเ์พื่อให้เห็นโครงสร้างท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน การแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิและ
เทคนิคปลอดเช้ือ เพื่อใหไ้ดเ้ช้ือเพียงชนิดเดียวในระบบท่ีตอ้งการศึกษา  และเป็นเทคนิคข้ึนพื้นฐาน
ในห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งเขา้ใจหลกัการและฝึกปฏิบติัไดอ้ย่างช านาญ เพื่อ
การเรียน และการศึกษาวจิยัจะบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงบอกส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์และอธิบายหนา้ท่ีของส่วนประกอบนั้น 

2. จงอธิบายหลกัการท างานของกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงชนิดไบร์ทฟิลดม์าใหเ้ขา้ใจ 

3. หลกัการเดินทางของแสงจากกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดดาร์คฟิลด์ (Dark-field microscope) ต่างจาก
กลอ้งชนิดเฟส-คอนทรัสต ์(Phase-contrast microscope) อยา่งไร 

4. จงยกตวัอยา่งขอ้แตกต่างระหวา่งกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงกบักลอ้งจุลทรรศน์แบบอิเลคตรอน 

5. การยอ้มสีแกรม ยอ้มเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

6. เทคนิคปลอดเช้ือ คืออะไร 

7. เช้ือบริสุทธ์ิ คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 35 ~ 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

 

จ านง วสุิทธิแพทย.์ (2542). จุลชีววิทยา. มหาสารคาม : ส านกัพิมพ ์หจก.คลุม้ ออฟฟิซโปรดกัซ์.  
 p. 42-45. 

จ านง วสุิทธิแพทย.์ (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยา. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ.์ p. 14. 

นงลกัษณ์  สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ.  (2541).  จุลชีววิทยาท่ัวไป.  กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. p. 52. 

Bauman, R.W., Machunis-Masuoka, E. and Tizard, I. (2007). Microbiology. (2
nd

ed). San 

Francisco : Pearson Education Inc. p. 132-144. 

Benson, H.J. (2002). Microbiological Application Laboratory Manual in General Microbiology. 

(8
th
ed). New York : McGraw-Hill Education. p. 4. 

Pommerville, J.C. (2004). Foundations of Microbiology. In: Alcamo’s Fundamentals of 
Microbiology. (7

th
 ed). Massachusetts : Jones and Bartlett Publishers. p. 90.  

Tataro, K.P. and Chess, B. (2015). Microbiology. (9
th
 ed). New York : McGraw-Hill Education.  

 p. 71. 

Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. (2007). Microbiology. (9
th
ed). San Francisco: Pearson 

Education Inc. p. 174-180. 

Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. (2014). Microbiology. (12
th
ed). San Francisco: Pearson 

Education Inc. p. 52. 

 



~ 36 ~ 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

บทที ่ 3  อาหารเลีย้งเช้ือ 

 

หัวข้อเนื้อหา 

3.1 สารอาหารและพลงังานของจุลินทรีย ์

3.2 ชนิดของจุลินทรียแ์บ่งตามแหล่งพลงังาน 

3.3 ชนิดของอาหารเล้ียงเช้ือ 

3.4 การก าจดัเช้ือใหป้ราศจากเช้ือ 

3.5 วธีิเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายแหล่งสารอาหารและพลงังานท่ีจุลินทรียต์อ้งการได ้

2. สามารถระบุประเภทของจุลินทรียต์ามแหล่งพลงังานได ้

3. สามารถเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือได ้

4. สามารถใชเ้คร่ือง Autoclave ในการท าใหป้ราศจากเช้ือได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่3 

อาหารเลีย้งเช้ือ 

 

 อาหารเล้ียงเช้ือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ในการศึกษาทางดา้นจุลชีววทิยา เน่ืองจาก
อาหารเล้ียงเช้ือเป็นแหล่งอาหารท่ีจุลินทรียต์อ้งการในการเจริญและเพิ่มจ านวนตามท่ีผูศึ้กษา
ตอ้งการ อาหารเล้ียงเช้ืออาจมีส่วนประกอบและลกัษณะทางกายภาพและเคมีต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคข์องการเพาะเล้ียงและการน าไปใชใ้นการศึกษานั้นๆ  
 

3.1 สารอาหารและพลงังานของจุลนิทรีย์ 

 จุลินทรียส่์วนใหญ่เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  ในธรรมชาติจะมีการ
ปล่อยเอนไซม์หลายชนิดออกมาย่อยภายนอกเซลล์ แล้วล าเลียงเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการแพร่ 
(Diffusion) หรืออาจล าเลียงดว้ยวิธีแอคทีฟทรานสปอร์ต (Active transport) ซ่ึงตอ้งใช้พลงังาน 
กลไกการล าเลียงของแบคทีเรียจะมีเอนไซมเ์พอร์มีเอส (Permease) ท่ีอยูบ่ริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ช่วยใน
การล าเลียงเขา้สู่เซลล์ ทั้งน้ีจุลินทรียแ์ต่ละชนิดจะไม่สามารถย่อยสลายสารอาหารทุกชนิด หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ั้งหมด ดงันั้นในห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยาจะตอ้งมีการพฒันาอาหาร
เล้ียงเช้ือท่ีจุลินทรียแ์ต่ละชนิดสามารถใชง้านได ้ความตอ้งการทางโภชนาการของจุลินทรียใ์นการ
ด ารงชีวิตมีความจ าเป็นในดา้นต่างๆ เพื่อการเจริญ เมแทบอลิซึม และการเพิ่มจ านวน เช่น แหล่ง
พลงังาน แหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจน อิเล็กตรอนท่ีจ าเป็น เป็นตน้ (นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 

2539 : 83) 

 3.1.1 แหล่งพลังงาน กิจกรรมหรือปฏิกิริยาทางเคมีภายในเซลล์ของจุลินทรีย์มีความ
จ าเป็นตอ้งใช้พลงังาน เช่น การเคล่ือนท่ี การแบ่งเซลล์ กระบวนการเมแทบอลึซึม เป็นตน้ โดย
แหล่งพลงังานของจุลินทรียอ์าจเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเรียกจุลินทรียก์ลุ่มน้ีวา่ Chemotrophs  หรือ
บางกลุ่มไดพ้ลงังานจากแสงสวา่ง เรียกจุลินทรียก์ลุ่มน้ีว่า Phototrophs  เช่น แบคทีเรียท่ีสามารถ
สังเคราะห์แสงได ้และมีซลัเฟอร์เป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ยท าใหเ้กิดเป็นกรดก ามะถนั เป็นตน้  
 3.1.2 แหล่งคาร์บอน จุลินทรียต์อ้งการคาร์บอนเป็นธาตุอาหารหลกัเน่ืองจากคาร์บอนเป็น
ส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลหลายชนิดในเซลล์ โดยทัว่ไปจุลินทรียก์ลุ่มท่ีสามารถใช้สาร         
อนินทรียเ์ป็นแหล่งคาร์บอน ซ่ึงไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเรียกกลุ่มน้ีวา่ Autotrophs  ส่วน
จุลินทรีย์กลุ่มท่ีได้รับคาร์บอนจากสารอาหาร เช่น กรดอะมิโน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต หรือ
สารอินทรียอ่ื์นๆ จะเรียกกลุ่มน้ีวา่ Heterotrophs  
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 3.1.3 แหล่งอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนมีความจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เน่ืองจากตอ้งถูก
น าไปใช้ในปฏิกิริยาต่างๆในกระบวนการเมแทบอลิซึม จุลินทรีย์มีทั้งชนิดท่ีได้อิเล็กตรอนจาก
สารอินทรีย ์(Lithotrophs) และไดอิ้เล็กตรอนจากสารอนินทรีย ์(Organotrophs) นอกจากน้ีอาจเกิด
การแตกตัวของอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันทางเคมี (Chemolithotrophs และ 
Chemoorganotrophs ตามล าดับ ) หรือการแตกตัวของอิเล็กตรอนจังพลังงานแสงก็ได ้
(Photolithotrophs และ Photoorganotrophs ตามล าดบั) 

 3.1.4 แหล่งไนโตรเจน ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลท่ีส าคญั เช่น ดีเอ็น
เอ กรดอะมิโน จุลินทรียส์ามารถน าไนโตรเจนมาใช้ประโยชน์ไดใ้นหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัชนิด
ของจุลินทรีย ์เช่น การไดรั้บไนโตรเจนจากสารอินทรีย ์ไนเตรต ไนไตรท์ หรือการไดรั้บโดยการ
ตรงไนโตรเจนจากอากาศ เป็นตน้  
  3.1.5 แหล่งธาตุอ่ืนๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ออกซิเจน ซลัเฟอร์ ฟอสฟอรัส เป็นตน้ ธาตุต่างๆ เหล่าน้ีมี
ความจ าเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ซ่ึงขาดไม่ได้ ออกซิเจนเก่ียวขอ้งกบัการหายใจระดบั
เซลลเ์พื่อสร้างพลงังานในจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ ซลัเฟอร์เป็นส่วนประกอบของ
กรดอะมิโนบางชนิด เช่น ซีสเทอีน ซีสตีน แบคทีเรียบางชนิดสร้างพลงังานจากการท่ีซลัเฟอร์เป็น
ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์  ในขณะท่ีฟอสฟอรัสเป็น
ส่วนประกอบของหมู่ฟอสเฟตในดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการแบ่งเซลล ์

 3.1.6 ไอออนของโลหะหนกั การท างานของเอนไซมใ์นเซลลน์อกจากจะเขา้จบักบัซบัส
เตรตไดโ้ดยตรงแลว้ ยงัมีเอนไซมบ์างชนิดท่ีตอ้งอาศยัไอออนของโลหะ ในการช่วยเร่งปฏิกิริยา 
หรือท่ีเรียกวา่ โคแฟคเตอร์ (Cofactor) ไอออนของโลหะเหล่าน้ีไดแ้ก่ Mg

2+
, Fe

2+
, Zn

2+
, Ca

2+
, K

+
, 

CU
2+

, MO
6+

 เป็นตน้  

 3.1.7 วิตามินหรืออนุพนัธ์ของวิตามิน การท างานของเอนไซม์นอกจากจะมีไอออนของ
โลหะแลว้ วติามินหลายชนิดยงัมีบทบาทเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล์ ซ่ึงเรียกวา่ โคเอนไซม ์
(Coenzymes) วติามินมีส่วนส าคญัต่อจุลินทรียห์ลายชนิด หากขาดวิตามินในอาหารเล้ียงเช้ืออาจท า
ใหจุ้ลินทรียไ์ม่เจริญ หรือเพิ่มจ านวนชา้กวา่ปกติ  ชนิดของวติามินท่ีมีส่วนช่วยกระตุน้การเจริญของ
จุลินทรีย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 วติามินท่ีช่วยในการเจริญของแบคทีเรีย 

 

วติามิน      ชนิดแบคทีเรีย 
 

Thiamine (B1)     Bacillus anthracis 

Riboflavin (B2)     Clostridium tetani 

Niacin (Nicotinic acid)    Broccoli abortus 

Pyridoxine (B6)     Lactobacillus spp. 

Biotin      Leuconostoc mesenteroides 

Pantothenic acid (B5)    Morganella morganii 

Folic acid     Leuconostoc dextranicum 

Cobalamine (B12)    Lactobacillus spp. 

Vitamin K     Bacteroides melaninogenicus 

 

ท่ีมา : Pelczar et al., 1986 : 166 

 

3.2 ชนิดของจุลนิทรีย์แบ่งตามแหล่งพลงังาน 

 การเจริญของจุลินทรียต์อ้งอาศยักิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมภายในเซลล ์
ซ่ึงกลไกเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ตอ้งการพลงังาน ทั้งน้ีจุลินทรียมี์หลายชนิด บางชนิดสามารถสร้าง
พลงังานไดเ้องโดยใชพ้ลงังานแสง เรียกวา่  Phototrophs  และบางชนิดสามารถสร้างอาหารจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัทางเคมี ซ่ึงไดจ้ากอาหารและสารอินทรียท่ี์น าเขา้สู่เซลล์ เช่น คาร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีน เป็นต้น กลุ่มจุลินทรีย์น้ีเรียกว่า Chemotrophs นอกจากน้ียงัมีการแบ่งกลุ่มของ
จุลินทรียอ์อกเป็นแหล่งท่ีมาของคาร์บอน ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัได ้ดงัน้ี 

 3.2.1 Photoautotrophs จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดพ้ลงังานจากแสงสวา่ง และไดแ้หล่งคาร์บอนจาก
สารประกอบอนินทรีย ์ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบคทีเรียในกลุ่มน้ี เช่น Chrmatium 

okenii  ซ่ึงพลงังานแสงท่ีไดรั้บถูกน าไปแตกตวัโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ โดยท่ีไฮโรเจน
ถูกน าไปรวมกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเปล่ียนเป็นคาร์โบไฮเดรตในวฏัจกัรคลัวิลของการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  
 3.2.2 Photoheterotrophs จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดพ้ลงังานจากแสงสวา่ง และไดแ้หล่งคาร์บอน
จากสารประกอบอินทรีย ์เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน  ตวัอย่างแบคทีเรียในกลุ่มน้ี เช่น 
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Rhodospirillum  spp. ซ่ึงพลงังานแสงท่ีไดรั้บถูกน าไปแตกตวัโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
โดยท่ีไฮโรเจนถูกน าไปรวมกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเปล่ียนเป็นคาร์โบไฮเดรตในวฏัจกัร
คลัวลิของการสังเคราะห์ดว้ยแสง  
 3.2.3 Chemoautotrophs จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดรั้บพลงังานจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัภายในเซลล ์
จากการสันดาปสารอนินทรีย ์เช่น แอมโมเนีย และกรดไนไตรท์ พลงังานท่ีได้ท าให้อิเล็กตรอน
แยกตวัและถูกรวมเขา้กบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และเปล่ียนเป็นคาร์โบไฮเดรตในล าดบัถดัไป 

 3.2.4 Chemoheterotrophs จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดรั้บพลงังานจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัภายใน
เซลล์ จากการสันดาปสารอินทรีย์ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน  พลังงานท่ีได้ท าให้
อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนแยกตวัและถูกรวมเข้ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเปล่ียนเป็น
คาร์โบไฮเดรตในวฏัจกัรคลัวลิของการสังเคราะห์ดว้ยแสง จุลินทรียส่์วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มน้ี เช่น ยีสต ์
รา แบคทีเรีย โปรโตซวั เป็นตน้  
 

3.3 ชนิดอาหารเลีย้งเช้ือ 

 อาหารเล้ียงเช้ือจะมีลกัษณะเฉพาะของอาหารแต่ละชนิด ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใช้
งาน แต่อาหารเล้ียงเช้ือโดยทัว่ไปควร  ปราศจากเช้ือปนเป้ือนหรือปราศจากเช้ือจุลินทรียใ์ด และมี
การเก็บรักษาเพื่อไม่ใหมี้การปนเป้ือนอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้ง  อาหารเล้ียงเช้ือ
ตอ้งมีค่า pH เหมาะสมกบัการเจริญของแบคทีเรียท่ีตอ้งการศึกษา อาหารส่วนใหญ่มีค่า pH เป็น
กลาง อยู่ในช่วงประมาณ 6.5-7.5 แต่อย่างไรก็ตามอาหารบางชนิดอาจมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง
ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของจุลินทรีย์ท่ีต้องการศึกษา  และอาหารเพาะเล้ียงเช้ือจะต้องมีธาตุและ
สารอาหารเพียงพอท่ีจุลินทรียท่ี์ตอ้งการศึกษาน าไปใชใ้นการเจริญ  
 ส่วนประกอบของอาหารโดยพื้นฐานแลว้สามารถสั่งซ้ือไดต้ามตวัแทนจ าหน่ายทัว่ไป โดย
อาจเป็นอาหารชนิดส าเร็จรูป หรือเป็นชนิดท่ีตอ้งชัง่เตรียมในแต่ละส่วนประกอบตามสัดส่วนของ
อาหารเล้ียงเช้ือแต่ละชนิด ส่วนประกอบของอาหารเล้ียงเช้ือและคุณค่าทางโภชนาการ ไดถู้กเรียบ
เรียงไวใ้นตารางท่ี 3.2  
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ตารางที ่3.2  ชนิดวตัถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการส าหรับอาหารเพราะเล้ียงจุลินทรีย ์ 
 

ชนิดวตัถุดิบ ลกัษณะ คุณค่าทางโภชนาการ 

Beef   extract สารสกดัจากเน้ือ สารอินทรียท่ี์สามารถละลายน ้าได ้
เช่น คาร์โบไฮเดรต สารประกอบ
ไนโตรเจน วิตามิน และแร่ธาตุ 

Peptone สารสกดัท่ีแยกไดจ้ากโปรตีน
หลายชนิด เช่น เคซีน เจลาติน  

ไนโตรเจน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต
บางชนิด   

Yeast extract ผงสกดัจากยสีตใ์นสภาพท่ีเป็น
ของเหลว ก่อนท าใหแ้หง้ 

วติามิน B   ไนโตรเจน   คาร์บอน  

Agar สารสกดัจากสาหร่ายทะเล ใชผ้สมในอาหารแขง็ เพื่อให้
อาหารคงรูป ไม่ไดมี้สารอาหารท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย ์

ท่ีมา : Burton, 1992 : 147 

 

 โดยทัว่ไปอาหารเพาะเล้ียงจุลินทรียมี์หลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑใ์นการแบ่ง ไดแ้ก่ 
ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ  ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตาม
ลกัษณะทางเคมี ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน ดงัรายละเอียด
ดงัน้ี 

 3.3.1 ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ประเภทดงัน้ี 

  3.3.1.1 Solid media (Agar) หรืออาหารแขง็ คืออาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีลกัษณะผวิหนา้
แขง็ โดยมีการเติมวุน้ลงไป (15 กรัมต่อลิตรอาหาร) ในการเล้ียงเช้ือจุลินทรีย ์Solid media อาจถูก
เตรียมในจานเพาะเล้ียงเช้ือ (Petri dish) หรือเตรียมในหลอดอาหารซ่ึงถา้เอียงอาหาร (Slant) หรือ
อาหารไม่เอียงเรียก Deep tube เพื่อใชเ้ล้ียงจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญเล็กนอ้ย  
  3.3.1.2  Semi-solid media หรืออาหารก่ึงแขง็ คือ อาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีการเติมวุน้ลง
ไปในอาหารแต่มีปริมาณนอ้ยกวา่อาหารแขง็ คือประมาณ 0.5% หรือนอ้ยกวา่  
  3.3.1.3 Liquid media  (Broth) หรืออาหารเหลว คืออาหารชนิดท่ีไม่ไดเ้ติมวุน้ลง
ไปท าใหอ้าหารมีลกัษณะเหลว เช่น Nutrient broth เป็นตน้  
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 3.3.2 ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามลกัษณะทางเคมี ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภทดงัน้ี  

  3.3.2.1 Non-synthetic media เป็นอาหารชนิดท่ีไม่ทราบส่วนประกอบทางเคมีท่ี
แน่นอน เช่น อาหารเล้ียงเช้ือ Peptone drextrose agar (PDA) ท่ีมีส่วนผสมของมนัฝร่ัง Peptone หรือ
อาหารอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนผสมของ Yeast extract, Meat infusion, Serum, Beef extract 

  3.3.2.2 Synthetic media เป็นอาหารท่ีทราบส่วนประกอบทางเคมีของอาหารท่ี
แน่นอน ทราบส่วนประกอบวา่สารชนิดใดบา้ง ปริมาณเท่าใด การเตรียมจะตอ้งมีปริมาณสารเดิม
เท่ากนัทุกคร้ังทั้งสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย ์เช่น อาหารเล้ียงเช้ือมีกรดอะมิโนชนิด A มีปริมาณ 
0.05 กรัมต่อลิตร หรือมีโซเดียมคลอไรดป์ริมาณ 0.1 กรัมต่อลิตร เป็นตน้ 

 3.3.3 ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน สามารถแบ่งได้
ดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 143) 

 3.3.3.1 Enriched media เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเติมสารบางอยา่งลงไปเพื่อช่วยให้
แบคทีเรียท่ีเจริญยากหรือเจริญชา้สามารถเจริญไดเ้ร็วข้ึน เช่น เติมเลือด หรือวติามินลงไปในอาหาร
เล้ียงเช้ือช่วยในการเจริญจุลินทรีย ์

 3.3.3.2 Enrichment media เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีการเติมสารบางอยา่งลงไปเพื่อ
กระตุน้ใหแ้บคทีเรียท่ีตอ้งการ เจริญไดร้วดเร็วกวา่แบคทีเรียท่ีไม่ตอ้งการ เช่น การเติม Blood serum 

วิตามิน หรือสารสกดัท่ีไดจ้ากการเยื้อเยื่อสัตวล์งไปใน Nutrient broth และ Nutrient agar เพื่อให้
จุลินทรียพ์วกก่อโรคเจริญไดดี้ข้ึน 

 3.3.3.3 Selective media เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเติมสารบางอยา่งลงไปเพื่อไปยบัย ั้ง
ไม่ใหจุ้ลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการเจริญ เช่น สาร Crystal violet ท่ีเติมลงไปในอาหาร Baird Parker มีฤทธ์ิ
ยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก หรือ Bile salt ท่ีเติมลงไปในอาหารอาหาร MacConkey 

agar เพื่อยบัย ั้งแบคทีเรียแกรมบวก โดยไม่มีผลต่อแบคทีเรียแกรมลบ 

  3.3.3.4 Differential media เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเติมสารเคมีเฉพาะท่ีท าให้เกิดเป็น
ลกัษณะโคโลนีของแบคทีเรียและการเปล่ียนแปลงของอาหารเล้ียงเช้ือลกัษณะต่างๆ กัน ตาม
คุณสมบติัของแบคทีเรียแต่ละชนิด เช่น เลือดท่ีมีการผสมลงไปใน Blood agar แบคทีเรียบางชนิด
สามารถยอ่ยสลายเม็ดเลือดแดงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่แบคทีเรียบางชนิดอาจไม่สามารถยอ่ยสลายได ้
ซ่ึงสังเกตไดจ้าก Clear zone รวมทั้งโคโลนีจะแสดงถึง Hemolysis แบบต่างๆ ซ่ึงสามารถแยกชนิด
ของแบคทีเรียท่ีตอ้งการศึกษาได ้อาหาร Differential media ชนิดอ่ืนๆ เช่น TCBS ใชส้ าหรับคดัแยก
แบคทีเรีย Vibrio sp. หรือ EMB ใชส้ าหรับการคดัแยกแบคทีเรียแกรมลบ 



~ 44 ~ 

 

 

  3.3.3.5 Maintenance media คืออาหารเล้ียงเช้ือเพื่อใชใ้นการเก็บรักษาคุณสมบติั
ทางกายภาพของเช้ือนั้น จะตอ้งเป็นสารอาหารท่ีแตกต่างจากสูตรท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ 
เน่ืองจากหากมีการเจริญเต็มท่ีอาจท าให้มีการตายของจุลินทรียใ์นภายหลงั เช่น การเติมน ้ าตาล
กลูโคสท าใหมี้การเจริญเต็มท่ีแต่อาจมีการสร้างกรด หรือสาร Metabolite อ่ืนๆ ท าให้แบคทีเรียตาย
ได ้

  3.3.3.6 Biochemical test media คืออาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณสมบติั
ของเช้ือแต่ละชนิด หรือใชใ้นการจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย เช่น อาหาร Triple sugar iron media ใช้
ในการทดสอบคุณสมบติัการใชน้ ้าตาลกลูโคส ซูโครส และแลคโตส ในการสร้างกรด/ด่าง และก๊าซ 
ในชุดทดสอบเดียวกนั เป็นตน้  
 

 

 

 

 

 

 

           TCBS         Manital salt agar   Brilliant green agar 

 

 

 

 

 

             EMB agar            TSI media             Blood agar 

  

รูปที ่3.1 อาหารเล้ียงเช้ือท่ีนิยมใชใ้นการเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (TSI : 

Triple sugar iron media, EMB : Eosin methylene blue agar, TCBS : Thiosulfate Citrate 

Bile Salts Sucrose Agar)  

ท่ีมา : Pommerville et al., 2004 : 149 
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3.4 การก าจัดเช้ือให้ปราศจากเช้ือ  

วิธีการท าให้ปราศจากเช้ือ (Sterilization)  มีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของสารท่ีเป็น
อาหารเล้ียงเช้ือ เช่น ถา้มีสารท่ีไม่ทนความร้อนหรืออาจเสียสภาพเม่ือผ่านความร้อนอาจตอ้งใช้
วธีิการกรองดว้ยเยือ่กรอง นอกจากน้ียงัมีวธีิการใชส้ารเคมีเพื่อก าจดัเช้ือ เช่น การใชย้าปฏิชีวนะ การ
ใชรั้งสี การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ส่วนวิธีท่ีนิยมใชใ้นห้องปฏิบติัการ คือ การน าไปน่ึงดว้ยเคร่ืองน่ึง
ความดนัไอ หรือ Autoclave ความดนัไอท่ีใชมี้ความดนัประมาณ 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ท่ีอุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที ซ่ึง ณ สภาวะน้ีสามารถท าลายเช้ือจุลินทรียไ์ดทุ้กชนิด
รวมถึงโครงสร้างเอนโดสปอร์ท่ีแบคทีเรียสร้างข้ึน ไอน ้ าจะแทรกเขา้สู่เซลล์และท าให้โปรตีนและ
เอนไซมท่ี์อยูภ่ายในเซลลเ์สียสภาพ การใชเ้คร่ือง Autoclave ตอ้งศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ
และวิธีการใชใ้ห้เขา้ใจก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดอนัตรายได ้เน่ืองจากในระหว่างการใชมี้อุณหภูมิและ
ความร้อนสูง   
 

3.5 วธิีเตรียมอาหารเลีย้งเช้ือ 

 อาหารเล้ียงเช้ือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในห้องปฏิบติัการอาจเตรียมจากอาหารส าเร็จรูปท่ีผลิตมา
พร้อมใช้งาน นกัศึกษาเพียงอ่านวิธีการใช้ท่ีระบุไวข้า้งขวด ท าการชัง่ให้ไดต้ามปริมาณท่ีก าหนด 
ผสมน ้ าหรือสารบางอย่าง ท าให้ปลอดเช้ือก็สามารถน าไปใช้ได ้ และอาหารอีกประเภทหน่ึงเป็น
ชนิดท่ีไม่ส าเร็จรูปหรือไม่มีในห้องปฏิบติัการ นกัศึกษาจะตอ้งหาสารให้ครบแลว้ชัง่ส่วนประกอบ
ต่างๆ ทีละอยา่งแลว้ผสมลงในบีกเกอร์เดียวกนั ละลายน ้ าแลว้ท าให้ปราศจากเช้ือก่อนน าไปใชง้าน 
การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือแต่ละชนิดจะตอ้งท าการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ให้ไดต้ามความ
เหมาะสมของแบคทีเรียท่ีตอ้งการศึกษา แลว้ค่อยถ่ายลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือหรือขวด วิธีการท า
ให้ปราศจากเช้ือของอาหารเล้ียงเช้ือในห้องปฏิบัติการนิยมใช้การน่ึงด้วยเคร่ืองความดัน 
(Autoclave) โดยใชอุ้ณหภูมิ 121 

O
C ระยะเวลา 15 นาที  

 อาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมลงในจานเพาะเล้ียงเช้ือ หรือ Petri dish จะตอ้งเตรียมลงในขวด
หรือฟลาสก์ก่อน น าไปท าให้ปราศจากเช้ือแลว้ค่อยน าไปเทลงในจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีปราศจาก
เช้ือ (ดว้ยวธีิการอบดว้ยลมร้อนดว้ยเคร่ือง Hot air oven ท่ีอุณหภูมิ 180 

O
C เวลา 2 ชัว่โมง)  

 อาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมเป็นอาหารเอียง (Slant) เม่ือส่วนผสมอาหารเรียบร้อยให้บรรจุ
อาหารลงในหลอดอาหารเล้ียงเช้ือประมาณ 5 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปท าให้ปราศจากเช้ือ แลว้น าไป
วางเอียงบน Rack หรืออาจใชว้สัดุวางเพื่อให้อาหารเอียง โดยให้อาหารอยูใ่นระดบัประมาณ 3-4 
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เซนติเมตร จากปากหลอดทดลอง ปล่อยไวใ้ห้อาหารเยน็ หากเป็นอาหารชนิด Deep agar ให้น า
อาหารเล้ียงเช้ือท่ีอยูใ่นหลอดทดลองวางไวใ้น Rack ปล่อยไวใ้หอ้าหารเยน็ 

 อาหารเล้ียงเช้ือท่ีเป็นอาหารเหลว หรือ Broth ให้บรรจุลงในหลอดทดลองหรือในฟลาสก์
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา แลว้น าไปท าใหป้ราศจากเช้ือก่อนน าไปใช ้

 อาหารเล้ียงเช้ือบางชนิดอาจมีการเติมสารบางอยา่งลงไป ซ่ึงสารดงักล่าวไม่สามารถน าไป
น่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิสูงไดเ้น่ืองจากอาจเกิดการเส่ือมสภาพของคุณสมบติัทางเคมี  นกัศึกษาอาจตอ้ง
ใช้วิธีการอ่ืนในการท าให้ปราศจากเช้ือ เช่น การน าไปกรองด้วยแผ่นกรองขนาดรูประมาณ 0.45 

ไมโครเมตร หรืออาจเติมสารบางอยา่งลงไปเพื่อท าลายจุลินทรียป์นเป้ือนโดยไม่มีผลต่อแบคทีเรียท่ี
ตอ้งการศึกษา เม่ืออาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมไวผ้า่นการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้จึงน าสารท่ีท าให้ปราศจากเช้ือ
เติมลงไปทีหลงัการก่อนน าไปใช ้
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บทสรุป 

 

 อาหารเล้ียงเช้ือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการศึกษาทางจุลชีววิทยา เน่ืองจากตอ้งเพาะเล้ียง
จุลินทรียใ์ห้เพิ่มจ านวนในห้องปฏิบติัการ อาหารเล้ียงเช้ือมีหลายประเภทข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์
ของการใช้งาน นอกจากน้ียงัมีอาหารชนิดพิเศษท่ีสามารถคดัแยกเช้ือได้ตามกลุ่มของจุลินทรีย ์ 
สารอาหารและธาตุอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญ โดยธาตุอาหารหลักประกอบด้วย แหล่ง
ไนโตรเจน คาร์บอน อิเล็กตรอน และธาตุอาหารรองรวมถึงไอออนของสาร การก าจดัเช้ือให้อาหาร
เล้ียงเช้ือปลอดการปนเป้ือนสามารถเลือกไดห้ลายวิธี ท่ีนิยมเช่น การน่ึงในหมอ้น่ึงความดนัไอ การ
เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือจะตอ้งศึกษาคู่มือของการเตรียมอาหารแต่ละชนิดโดยละเอียดก่อนปฏิบติัการ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. อาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีส่วนประกอบของเปปโตน สารสกดัจากเน้ือ สารสกดัจากยสีต ์และมนัฝร่ังมี
ส่วนส าคญัต่อการเจริญของจุลินทรียอ์ยา่งไรบา้ง 

2. อาหาร NA, NB และ PDA ใชส้ าหรับเพาะเล้ียงจุลินทรียก์ลุ่มใด 

3. วุน้ท่ีผสมลงไปในอาหารเล้ียงเช้ือมีความส าคญัอยา่งไร 

4. จงอธิบายหลกัการท างานของเคร่ือง Autoclave  

5. จงอธิบายความหมายของชนิดของอาหารต่อไปน้ี Enrichment media, Selective media, 

Differential media  

6. ผลการศึกษาหลอดอาหารของนกัศึกษาในกลุ่มมีการเปล่ียนแปลงของอาหารก่อนการบ่มในตูบ้่ม
เช้ือหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

บทที ่ 4 การเจริญของจุลนิทรีย์ 

 

หัวข้อเนื้อหา 

4.1 การเจริญของจุลินทรีย ์

4.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของจุลินทรีย ์

4.3 การวดัการเจริญของจุลินทรีย ์

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายแหล่งสารอาหารและพลงังานท่ีจุลินทรียต์อ้งการได ้

2. สามารถระบุประเภทของจุลินทรียต์ามแหล่งพลงังานได ้

3. สามารถเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือได ้

4. สามารถใชเ้คร่ือง Autoclave ในการท าใหป้ราศจากเช้ือได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่4 

การเจริญของจุลนิทรีย์ 

  

 การเจริญของจุลินทรีย ์หมายถึงการเพิ่มจ านวนของจุลินทรียซ่ึ์งท าให้ไดเ้ซลล์จ  านวนมาก
และเพียงพอต่อการศึกษาทางจุลชีววทิยาในขั้นต่อไป  การเจริญของจุลินทรียจ์ะชา้หรือเร็วมกัข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ปริมาณอาหารและสารอินทรีย ์ก๊าซออกซิเจน สภาวะความ
เป็นกรดเป็นด่าง เป็นตน้ ทั้งน้ีการเพิ่มจ านวนจะมีแบบแผนการเจริญท่ีแน่นอน การวดัการเจริญของ
จุลินทรียส์ามารถท าไดห้ลายวธีิการซ่ึงจะไดก้ล่าวในรายละเอียดในบทน้ี 

 

4.1 การเจริญของจุลนิทรีย์  

การเจริญ (Growth) เป็นกระบวนการท่ีจุลินทรีย์สังเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อการมีชีวติ เช่น ผนงัเซลล์ ไรโบโซม เมมเบรน และสารพนัธ์ุกรรม มีผลท า
ให้มวลและขนาดเซลล์เพิ่มข้ึน  การเจริญของจุลินทรีย ์มกัหมายถึงการเพิ่มจ านวนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่ในการด ารงชีวติ  เซลล์ของจุลินทรียมี์อายท่ีุจ าเพราะซ่ึงสามารถท่ีจะตรวจสอบไดโ้ดย
การวดัการเปล่ียนแปลงของจ านวนเซลล์หรือมวลชีวภาพ (Biomass)  และช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเพิ่ม
จ านวนจากหน่ึงเป็น  2 เท่า เรียกว่า Generation  time  ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิดของ
จุลินทรีย ์ แต่บางคร้ังการเจริญอาจไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีมีสภาวะเหมาะสม อาจท าให้ระยะเวลาของการ
เพิ่มจ านวนชา้กวา่ปกติ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของจุลินทรีย ์ นอกจากน้ีการวดั
การเจริญของจุลินทรียสามารถท าได้ทั้ งการนับจ านวนเซลล์โดยตรง และการวดัทางอ้อมจาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเซลลส์ร้างข้ึนไดเ้ช่นเดียวกนั  (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 136) 

 แบบแผนการเจริญของจุลินทรียเ์ม่ือเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีในปริมาณคงท่ี จะมีการใช้
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของจุลินทรีย ์ แต่โดยทัว่ไปจะมีการเปล่ียนแปลงของจ านวน
เซลลท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถเขียนเป็นกราฟการเจริญ (Growth curve)  ซ่ึงสามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 
4 ระยะ ดงัน้ี  
 1)  ระยะพกั (Lag phase; A) เป็นระยท่ีเซลล์พึ่งถูกถ่ายลงในอาหารใหม่  เซลล์อยูใ่นช่วง
การปรับตวัก่อนแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวนเป็นระยะเร่ิมตน้ แบคทีเรียจะปรับตวัให้เขา้ กบัส่ิงแวดลอ้ม
ใหม่ จ  านวนแบคทีเรียจึงยงัไม่เพิ่มข้ึน เป็นช่วงท่ีแบคทีเรียมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาสูง  ระยะเวลา
ของ Lag phase ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการปรับตวัของแบคทีเรีย 
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 2) ระยะเพิ่มจ านวน (Logarithmic phase หรือ Exponential phase (Log phase; B)) เป็น
ระยะท่ีมีอตัราการเจริญจะมากท่ีสุด  จ  านวนเซลล์เพิ่มข้ึนแบบ Exponential และมีกิจกรรมต่างๆ ใน
เซลล์มากท่ีสุด แบคทีเรียมีการแบ่งตวัอยา่งรวดเร็วและคงท่ี  การแบ่งเซลล์และการสังเคราะห์สาร
จะเกิดไดสู้งสุด จ านวนแบคทีเรียจะเพิ่มข้ึนเป็นหลายเท่า 

3) ระยะคงท่ี (Stationary phase; C)  ระยะน้ีแบคทีเรียจะมีจ านวนสูงสุด ไม่มีการเพิ่ม
จ านวนอีก อตัราการ  เพิ่มจะเท่ากบัอตัราการตาย เน่ืองจากสารอาหารถูกใชไ้ปเกือบหมดและมี การ
ขบัของเสียท่ีเป็นพิษ จากกระบวนการเมแทบอลิซึม  

4) ระยะตาย (Death phase หรือ Decline phase; D)  จ านวนของเซลล์ท่ีมีชีวิตลดลง  อตัรา
การเพิ่มจ านวนน้อยกว่าอตัราการตาย ระยะน้ีแบคทีเรียจะตายอย่างรวดเร็ว และลดจ านวนลง 
เน่ืองจากสารอาหารท่ีใชเ้ล้ียงเซลลห์มดไป และเกิดการสะสมของเสียและสารพิษ 

 

 
 

รูปที ่4.1 กราฟการเจริญของแบคทีเรียในสภาวะอาหารท่ีจ ากดั 

ท่ีมา : Cowan et al., 1974 : 257 

 

การเจริญเติบโตของจุลินทรียน์ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายชนิด  เหตุผลประการหน่ึงคือ  ความ
แตกต่างในดา้นความตอ้งการธาตุอาหารของจุลินทรียต่์างชนิดกนั  จุลินทรียบ์างชนิดตอ้งการเพียง
แร่ธาตุพื้นฐานท่ีจ าเป็นเท่านั้นและไม่ตอ้งการสารอินทรียเ์ลยก็สามารถเติบโตไดดี้  เรียกจุลินทรีย์
กลุ่มน้ีวา่   Phototrophs ในขณะท่ีจุลินทรียบ์างชนิดตอ้งการสารอินทรียใ์นการเจริญเติบโต  และไม่
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สามารถใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยไ์ด ้เรียกวา่ Chemotrophs  จุลินทรียท่ี์ตอ้งการสารอาหารอยา่ง
อุดมสมบูรณ์ในการเจริญเติบโตเรียกวา่ Fastidious microorganisms 

 

 4.1.1 การสืบพนัธ์ุและการเจริญของแบคทเีรีย  
 การเจริญหรือการเพิ่มจ านวนของจุลินทรียมี์หลายแบบ ซ่ึงจุลินทรียช์นิดหน่ึงอาจมี

วิธีการเพิ่มจ านวนมากกวา่หน่ึงวิธีการ  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของแบคทีเรียเรียกว่า การ
แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆ กนั (Binary fission)  เป็นการแบ่งเซลจากหน่ึงเป็นสอง  หรือเพิ่มข้ึนเป็น
เท่าตวัน้ีท าให้เกิดการเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว จนสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าเป็นกลุ่มเซลล์ ซ่ึง
กลุ่มเซลลท่ี์เจริญมาจากเซลลเ์ดียวกนัน้ีเรียกวา่ โคโลนี (Colony)  แบคทีเรียโดยทัว่ไปสามารถสร้าง
โคโลนีในระยะเวลา 18-24 ชั่วโมงหลงัการบ่มเช้ือในสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ (Optimal 

condition) เม่ือเขา้สู่การเร่ิมตน้การแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย เซลล์เจริญและยาวข้ึน  ผนงัเซลล์จะ
เจริญตามขวางแบ่งแบคทีเรียออกเป็น  2 เซลล์   เซลล์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ทั้ง  2  ก็จะเจริญเติบโตข้ึน   
ช่วงเวลาท่ีแบคทีเรียใชใ้นการแบ่งเซลล์แต่ละคร้ัง  (Generation time)   บางคร้ังอาจใชเ้วลาสั้นเพียง  
10 – 60 นาที เช่น แบคทีเรีย Bacillus thermophiles ท่ีอุณหภูมิ 55 

o
C  ใชเ้วลาแบ่งเซลล์ 18.3 นาที  

หรือแบคทีเรีย Streptococcus lactis ท่ีอุณหภูมิ 37
 o

C  ใชเ้วลาแบ่งเซลล์ 26 นาที เป็นตน้   การแบ่ง
เซลล์เร่ิมจากการยืดออกของเซลล์ การคอดก่ิวของผนงัเซลล์ สารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอจะจ าลอง
ตวัเองเพื่อสร้างโครโมโซมชุดท่ี 2 จากนั้นจะมีการ คอดเวา้จนกระทัง่แบ่งเซลลอ์อกเป็นสองส่วน    
และแยกออกจากกนัเป็นเซลล์อิสระ  แต่ละเซลล์ท่ีไดใ้หม่น้ีจะมีการเจริญและแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มทวี
จ  านวนแบบน้ีต่อไป จนกระทัง่เขา้สู่ภาวะอาหารมีจ ากดัต่อไป  

การค านวณหาค านวณเซลลท์ั้งหมดเม่ือส้ินสุดการแบ่ง ตามสูตร  
 จ านวนเซลลท์ั้งหมด    =     A2

n   
 เม่ือ     A   คือ จ านวนเซลลเ์ร่ิมตน้ทั้งหมด  
   n    คือ จ านวนรอบของการแบ่งเซลล ์
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รูปที ่ 4.2  การแบ่งเซลลข์องแบคทีเรียดว้ยวธีิ Binary fission  

ท่ีมา : Pommerville, 2004: 175 

 

 4.1.2 การสืบพนัธ์ุและการเจริญของยสีต์  
 การเจริญของยีสต์บนผิวอาหารแข็งมีลกัษณะผิวหน้าของโคโลนีงไดห้ลายลกัษณะ  
ข้ึนกบัสายพนัธ์ุ  เช่น ขรุขระ เรียบ หรือเยิม้ ในขณะท่ีบางสายพนัธ์ุสามารถผลิตสีออกมาดว้ย  เช่น  
Rhodotorula sp. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความช านาญของผูศึ้กษา ยีสตบ์างชนิดสามารถผลิตสารสี  ยีสตแ์ต่
ละสายพนัธ์ุจะสามารถหมกัแล้วได้แอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั   การสืบพนัธ์ุของเซลล ์
(Vegetative reproduction) โดยปกติยีสต ์จะสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยการแตกหน่อ (Budding) 

การแตกหน่อน้ีสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายต าแหน่งของเซลล์  ข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ บางสายพนัธ์ุ  อาจ
แตกหน่อบริเวณปลายขั้วขา้งใดขา้งหน่ึง  เกิดการแตกหน่อท่ีขั้วหรือปลายเซลล์ (Bipolar  budding) 
พบในยสีตส์ายพนัธ์ุ Kloeckera และ Nadsonia   หรือกลุ่มท่ีเกิดการแตกหน่อในหลายๆ ทิศทางโดย
รอบตวัเซลล์ยีสต์ เช่น ยีสตส์ายพนัธ์ุ  Hansenula sp., Nematospora sp., Saccharomyces sp. และ 
Candida sp. เป็นตน้ 

 นอกจากยีสต์จะสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศดว้ยวิธีการแตกหน่อแลว้ ยีสต์ยงัสามารถ
สร้างสปอร์ (Spore formation ) ซ่ึงเป็นการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศไดอี้กดว้ย ยีสตท่ี์มีการสร้างสปอร์
ไดห้ลายชนิด ไดแ้ก่ การสร้าง Ascospore ซ่ึงถูกสร้างข้ึนใน Asci ของราในกลุ่ม Ascomycota  การ
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สร้างสปอร์ชนิด Ballistospore ท่ีเป็น Asexual  spores  พบในยีสตจี์นสั Sporobolomyces sp. สปอร์
น้ียงัถูกเรียกวา่ Blastospores  ซ่ึงพบในยสีตจี์นสั Candida sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 4.3  การแตกหน่อของยสีต ์Saccharomyces cerevicease 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 543 

 

 4.1.3 การเจริญของรา 

 การเจริญของเส้นใยเช้ือราเป็นการเพิ่มความยาวและปริมาตรของเส้นใย (Hyphae) 

การแบ่งนิวเคลียสจะเกิดภายในเส้นใยขณะท่ีเช้ือราเจริญ  ลกัษณะการเจริญของเช้ือราวดัจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีท่ีเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ จะมีลักษณะเป็นกราฟเส้นตรงเม่ือ
เพาะเล้ียงเช้ือราในอาหารท่ีมีปริมาณและพื้นท่ีเพียงพอ  
 

 
 

รูปที ่ 4.4  การเจริญของเส้นใยราจากปลายสาย   
ท่ีมา :  Nester, et al., 1995 : 295 
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 4.1.2 การสืบพนัธ์ุของโปรโตซัวและสาหร่าย 

 การสืบพนัธ์ุของโปรโตซัวแบบไม่อาศยัเพศอาศยัการแบ่งจากหน่ึงเป็นสองเซลล ์
(Binary fission) เซลล์ลูกอาจมีขนาดเท่ากนัหรือมีขนาดต่างกนัก็ได้  นอกจากน้ีโปรโตซัวยงัมี
วิธีการแบ่งจ านวนหลายเซลล์แลว้ค่อยแตกตวัออกคร้ังเดียว ถือเป็นการแบ่งคร้ังละหลายๆ เซลล ์
วิธีการน้ี เรียกว่า Multiple  fission และโปรโตซัวยงัอาจใช้วิธีการแตกหน่อดว้ยก็ได ้ ส่วนการ
สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศจองโปรโตซวั เป็นวิธีการแลกเปล่ียนสารพนัธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ เช่น วิธี 
Syngamy โดยการรวมกนัของนิวเคลียสโดยตรงแลว้แบ่งเป็นสองเซลล์  หรือการเกิด Conjugation  

ซ่ึงพบในพารามีเซียม เกิดจากการรวมตวักนัของ Micronucleus แลว้แบ่งเซลลไ์ดท้ั้งหมด 8 เซลล ์

 การสืบพนัธ์ุของสาหร่ายใช้วิธีการหักเป็นท่อน แลว้เจริญเป็นเซลล์ใหม่  สาหร่ายมี
การสร้างสปอร์ ซ่ึงอาจจะเคล่ือนท่ีได ้(เรียกว่า Zoospore) หรือไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ (เรียกว่า 
Aplanospore)   ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของสาหร่ายจะมีการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ เรียกวา่ แก
มีท (Gametes) ซ่ึงมีทั้งเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมีย เม่ือผสมพนัธ์ุกนัแล้วจะได้ไซโกตและ
พฒันาการเป็นโครงสร้างสาหร่ายต่อไป  
 

4.2 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการเจริญของจุลนิทรีย์  

การเจริญของจุลินทรียเ์ป็นการเพิ่มจ านวนให้มีปริมาณมากข้ึน จะตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเซลล์ ซ่ึงเก่ียวกบักระบวนการสร้างพลงังานและการสร้างโครงสร้างภายใน
เซลล์ โดยกิจกรรมของจุลินทรียจึ์งตอ้งมีสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญ การเจริญของจุลินทรียมี์
ปัจจยัพื้นฐาน เช่น ก๊าซออกซิเจน ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความช้ืน รังสี เป็นตน้ (นงลกัษณ์  

สุวรรณพินิจ, 2541 : 156) 

 4.2.1 ปัจจัยด้านความต้องการออกซิเจนในการเจริญ ก๊าซออกซิเจนมีความจ าเป็นพื้นฐาน
ต่อเซลลท่ี์มีชีวติโดยทัว่ไป เน่ืองจากเป็นก๊าชท่ีใชใ้นการยอ่ยสลายสารชีวโมเลกุลเพื่อให้ไดพ้ลงังาน 
แต่ในขณะเดียวกนัมีจุลินทรียบ์างกลุ่มท่ีไม่สามารถเจริญไดใ้นสภาวะท่ีมีออกซิเจน แต่กลบัสามารถ
เจริญไดใ้นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน กลุ่มแบคทีเรียท่ีแบ่งตามความตอ้งการออกซิเจนได ้ดงัน้ี 

   1) Aerobic bacteria เป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีเจริญไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีมีออกซิเจน
เท่านั้น (รูป A) แบคทีเรียกลุ่มน้ีจะเจริญในท่ีท่ีไม่มีออกซิเจนไม่ได ้เช่น แบคทีเรีย Mycobacterium 

tuberculosis เช้ือสาเหตุของโรควณัโรค เป็นตน้ 

  2) Facultative anaerobic type เป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีสามารถเจริญไดท้ั้งในสภาวะท่ี
มี และไม่มีออกซิเจน เน่ืองจากสามารถเปล่ียนแปลงระบบเมตาบอลิซึมของตนเองได ้ (รูป B) เช่น 
Escherichia coli เป็นตน้ 
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  3) Anaerobic bacteria เป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีเจริญไดดี้ในสภวาะท่ีไม่มีออกซิเจน 

(รูป C) แบคทีเรียกลุ่มน้ีจะไม่สามารถเจริญในท่ีท่ีมีออกซิเจนได ้เช่น Clostridium tetani ท่ีเป็น
สาเหตุของเช้ือบาดทะยกั (Tetanus) เป็นตน้ 

  4) Microaerophile bacteria เป็นกลุ่มแบคทีเรียท่ีเจริญไดดี้ในบริเวณท่ีมีออกซิเจน
เล็กนอ้ย ถา้มีออกซิเจนมากจะเจริญชา้ (รูป E) 

  

 
           A             B           C              D   E 

 

รูปที ่4.5 ลกัษณะการเจริญของจุลินทรียต์ามความตอ้งการออกซิเจน 

ท่ีมา : Tortara, 2007 : 166 

 

 4.2.2 ปัจจัยด้านอุณหภูมิ  การเจริญของส่ิงมีชีวิตทัว่ไปจ าเป็นตอ้งอาศยัอยูใ่นท่ีท่ีมีอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ ซ่ึงอุณหภูมิจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานของเอนไซม์ในปฏิกิริยา
ต่างๆ ภายในเซลล์  จุลินทรียแ์ต่ละชนิดตอ้งการช่วงอุณหภูมิในการเจริญแตกต่างกนั โดยระดบั
ความสามารถในการเจริญมีระดบัต่างๆ กนัตามช่วงอุณหภูมิ ดงัน้ี  1) Minimum temperature: 

อุณหภูมิต ่าสุดท่ีจุลินทรียส์ามารถเจริญได ้ซ่ึงมีการแบ่งตวันอ้ยมาก เน่ืองจากอุณหภูมิต ่ากว่าช่วงท่ี
เอนไซมใ์นเซลล์สามารถท างานได้  2) Optimum temperature: อุณหภูมิเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ
เจริญของจุลินทรีย์ ซ่ึงเป็นช่วงอุณหภูมิท่ีจุลินทรีย์สามารถแบ่งตวัได้เร็วท่ีสุด  3) Maximum 

temperature: อุณหภูมิสูงสุดท่ีแบคทีเรียเจริญได้ ทั้งน้ีกิจกรรมต่างๆในเซลล์อาจเกิดข้ึนได้ช้า 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงกวา่ช่วงท่ีเอนไซมใ์นเซลลส์ามารถท างานได ้

  จุลินทรียต่์างชนิดกนัจะมีช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (Optimum temperature) ต่อการ
เจริญ แตกต่างกนัของช่วงอุณหภูมิสูง-ต ่า ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มของจุลินทรียต์ามความตอ้งการของ
อุณหภูมิได ้ดงัน้ี 

  4.2.2.1 Psychrophilic microbe เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วง
อุณหภูมิต ่า หรือช่วงอุณหภูมิประมาณ 0 - 15 องศาเซลเซียส  บางชนิดเจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 0-5 
องศาเซลเซียส  จุลินทรียเ์หล่าน้ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้อาหารท่ีเก็บในตูเ้ยน็เน่าเสีย  ตวัอยา่งของ



~ 59 ~ 

 

จุลินทรียก์ลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Alkaligenes, Micrococcus, 

Serratia เป็นตน้ 

  4.2.2.2 Mesophilic microbe เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงอุณหภูมิ
ปานกลาง หรือช่วงอุณหภูมิประมาณ 25 - 40 องศาเซลเซียส  โดยปกติจุลินทรียก์ลุ่มน้ีจะมี  
Optimum temperature ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียส  จุลินทรียเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ Salmonella spp.,  

Shigella dysenteriae,  Streptococcus pneumonia,  Staphylococcus aureus, Esherichia coli เป็นตน้ 

   4.2.2.3 Thermophlic microbe กลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงอุณหภูมิสูง 
หรือช่วงอุณหภูมิประมาณมากกวา่ 50 องศาเซลเซียส ข้ึนไป  ซ่ึงส่วนใหญ่ Optimum temperature 

จะอยู่ช่วงประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส  ตัวอย่างจุลินทรีย์กลุ่มน้ี ได้แก่ Bacillus spp., 

Lactobacillus delbruckii, Thermoticus aquaricus  เป็นตน้ 

 

 

 
 

รูปที ่4.6 ลกัษณะการเจริญของจุลินทรียใ์นช่วงอุณหภูมิต่างๆ 

ท่ีมา : Bauman et al., 2009 : 373 

 

 4.2.3 ปัจจัยด้านความเป็นกรด-ด่าง ค่าความเป็นกรด-ด่างมีผลต่อการท างานของเอนไซม ์มี
ผลต่อการแลกเปล่ียนไอออน หรืออิเล็กตรอนในปฏิกิริยา  ซ่ึงจุลินทรียแ์ต่ละชนิดตอ้งการช่วงความ
เป็นกรด-ด่างในการเจริญแตกต่างกนัไป โดยระดบัความสามารถในการเจริญมีระดบัต่างๆ กนัตาม
ช่วงความเป็นกรด-ด่าง ดงัน้ี 

 4.2.3.1 Acidophiles เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงความเป็นกรด-

ด่าง ประมาณ 1 - 5.5 โดยกลุ่มเช้ือรามกัจะสามารถเจริญไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นกรดเพียงเล็กนอ้ย (pH 



~ 60 ~ 

 

4 - 6) เช่น แบคทีเรีย Helicobacter pylori อาศยัอยูใ่นกระเพาะอาหารของมนุษย ์ซ่ึงมีความเป็นกรด
สูงได ้และก่อโรคแผลในกระเพาะอาหาร 

 4.2.3.2 Neutrophiles เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงความเป็นกรด-

ด่าง ประมาณ 5.5 – 8.0 โดยแบคทีเรียส่วนใหญ่สามารถเจริญไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นกลาง  
 4.2.3.3 Alkaliphiles เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงความเป็นกรด-ด่าง 

ประมาณ 8.5 - 11.5 

 4.2.4.4 Extreme alkaliphiles เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงความ
เป็นกรด-ด่าง มากกวา่ 10 ข้ึนไป 

 

4.3 การวดัการเจริญของจุลนิทรีย์ 

 เทคนิคปฏิบติัการทางจุลชีววิทยามีความจ าเป็นตอ้งทราบจ านวนหรือปริมาณแบคทีเรียใน
ตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงเทคนิคการนบัจ านวนแบคทีเรียอาจน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การตรวจ
วินิจฉัยโรค การตรวจหาจุลินทรียป์นเป้ือนในอาหาร การวดัการเจริญของแบคทีเรีย ใชบ้่งบอกถึง
สุขลกัษณะ การตรวจหาปริมาณจุลินทรียท่ี์เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของอาหาร น ้ าด่ืม น ้ าประปา รวมถึง
น ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ การนบัจ านวนแบคทีเรียสามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

 4.3.1 การนับจ านวนโดยตรง (Direct count)  เป็นวิธีการนบัจ านวนเซลล์โดยตรง ดว้ย
กล้องจุลทรรศน์ เช่น วิธีการนับโดยใช้ Counting chamber method  การนับวิธีน้ีจะใช้ Petroff  

Hausser ท่ีเป็นร่อง  ซ่ึงทราบความจุ ทั้งความกวา้ง ความลึก  เท่ากบั 1/400 ตร.มล. และมีความลึก 
1/50 มล. เม่ือวางกระจกปิดสไลด์ชนิดพิเศษปิดทบั  ดงันั้นปริมาตรแต่ละช่องภายใตก้ระจกปิด
สไลด ์เท่ากบั  1/50 x1/400  =  1/20,000 ลบ.มล.  
                        = 1/20,000 x 0.1x0.1x0.1 ลบ.ซม. 

                      = 1/20,000,000 ลบ.ซม.  

เม่ือหยด Suspension ของเช้ือเขา้ไปในแผ่นสไลด์ แล้วนับดว้ยกล้องจุลทรรศน์ แลว้ค านวณต่อ
ปริมาตร ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ รวดเร็ว สามารถทราบผลไดท้นัที  แต่วิธีการน้ีมีขอ้เสีย คือ ไม่สามารถ
แยกเซลลท่ี์ไม่มีชีวติออกจากเซลลท่ี์มีชีวติอยูไ่ด ้และไม่เหมาะกบัตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนเช้ือนอ้ยเกินไป  
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รูปที ่4.7 การนบัจุลินทรียภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์โดยใช ้Petroff  Hausser counting chamber  

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 153 

 

4.3.2 การนับจ านวนด้วยวิธี Plate count technique  เป็นวิธีการนบัจุลินทรียท์างออ้ม 
(Indirect count) แบบหน่ึง ซ่ึงหมายถึง การนบัจ านวนจุลินทรียจ์ากกิจกรรมหรือลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากจุลินทรีย ์ เช่น การวดัความขุ่น การนบัจ านวนโคโลนี การวดัปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากเมแทบอ
ลิซึมท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึน เป็นต้น การนับจ านวนจุลินทรียท่ี์นิยมในปัจจุบนั คือ การนับจ านวน
โคโลนีบนอาหารแข็ง ซ่ึงจ านวนโคโลนีนั้นหมายถึงกลุ่มของเซลล์ท่ีเจริญมาจากเซลล์เดียวกัน 
เรียกวา่ Colony forming unit (CFU)  โดยโคโลนีเป็นตวัแทนของหน่ึงเซลลต์ั้งตน้   

เทคนิคการนบัจ านวนโคโลนีในอาหารแข็ง นิยมปฏิบติักนั 2 วิธีการ ไดแ้ก่ การเทเพลต 
(Pour plate) และการกระจายเช้ือ (Spread plate) ทั้งสองวิธีน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งขั้นตอนและ
ลกัษณะการเจริญของจุลินทรีย ์ การเทเพลต (Pour plate) มีการใชต้วัอยา่งปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เท
ผสมกบัอาหารเล้ียงเช้ือท่ียงัอุ่น หมุนเพลตให้ตวัอยา่งและอาหารเล้ียงเช้ือกระจายเป็นเน้ือเดียวกนั 
จากนั้นทิ้งไวใ้หอ้าหารแขง็ตวั น าไปบ่มท่ีตู่บ่มเช้ือ (Incubator) ลกัษณะการเจริญของเช้ือจะกระจาย
อยู่ทั้ งบนผิวหน้า แทรกในอาหารเล้ียงเช้ือ และฝังอยู่ชั้นล่างสุด ซ่ึงเก่ียวข้องกับความต้องการ
ออกซิเจนในการเจริญของจุลินทรียด์ว้ย  ส่วนเทคนิคการกระจายเช้ือ (Spread plate) นิยมใชต้วัอยา่ง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ปิเปตบนผิวอาหารแข็งท่ีเตรียมพร้อมใชง้าน แลว้น าแท่งแกว้รูปตวั L เกล่ีย
ให้กระจายทัว่ผิวอาหารเล้ียงเช้ือ น าไปบ่มในตูบ้่มเช้ือ วิธีการน้ีจุลินทรีย์จะเจริญอยู่บนผิวหน้า
อาหารเล้ียงเช้ือเท่านั้น ท าการนบัโคโลนี จ านวนกลุ่มเซลล์ในแต่ละจานเพาะเช้ือ โดยทัว่ไปจะนบั

(a) 

(b) 1 มม. 
 

 



~ 62 ~ 

 

เฉพาะเพลตท่ีมีจ านวน 30-300 โคโลนีเท่านั้น ในกรณีท่ีเช้ือมีปริมาณมากจนไม่สามารถเพาะเล้ียง
แลว้แยกโคโลนีในเพลตได ้จะตอ้งท าการเจือจางแบบล าดบัส่วน (Serial dilution)   หากเช้ือมีมาก
เกินไป ก็จะท าใหโ้คโลน้ีชิดกนัมากจนไม่สามารถนบัได ้หากโคโลนีนอ้ยเกิดไป ค่าท่ีนบัไดก้็จะไม่
มีความน่าเช่ือถือ และรายงานผลในหน่วย CFU/mL  

 

 

 

รูปที ่4.8 การเจือจางแบบล าดบัส่วน (Serial dilution) เพื่อเจือจางตวัอยา่ง 

ท่ีมา : Quinn et al., 1994 : 341 

 

 4.3.2 การวัดความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรียใน Suspension   ใชห้ลกัการดูดกลืนคล่ืน
แสงท่ีไม่เท่ากนัของจ านวนแบคทีเรียท่ีมากข้ึน ปริมาณแสงท่ีดูดกลืนไวแ้ละกระจายออกจะเป็น
สัดส่วนกบัความหนาแน่นของเซลล์  โดยเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ Spectrophotometer  น า suspension ของ
แบคทีเรียใส่ในหลอดวดั (Cuvette) อ่านเปอร์เซ็นต์แสงท่ีผ่านออกมา (%Transmittance) ถ้า
suspension มีความขุ่นมาก เปอร์เซ็นตท่ี์แสงจะผ่านไดมี้น้อยเน่ืองจากถูกซบัดว้ยการตกกระทบท่ี
เซลล์และหรือเจิงออกไปในทิศทางอ่ืน  ขอ้ดีของวิธีน้ีคือ  ท าไดส้ะดวก รวดเร็ว  ส่วนขอ้เสีย คือ 
เป็นการนับเซลล์จุลินทรีย์ทั้ งหมดซ่ึงไม่สามารถแยกเซล์ท่ีมีและไม่มีชีวิตออกจากกันได้ และ
เคร่ืองมือ Spectrophotometer มีราคาค่อนขา้งแพง 
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4.3.3 การนับจ านวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง  (Membrane filtration)  มกัใช้ในการ
ตรวจสอบจุลินทรียจ์ากแหล่งน ้ า หรือสารท่ีเป็นของเหลวและไม่ขุ่นมาก  โดยหลกัการเจริญของ
แบคทีเรียบนเยื่อกรองท่ีมีแผ่นอาหารเล้ียงเช้ือส าเร็จรูปรองรับ มีการใช้สี (Dye) เพื่อช่วยให้เห็น
ความแตกต่างระหวา่งโคโลนีท่ีเจริญ หลงัจากบ่มเช้ือไว ้แบคทีเรียจะเจริญเป็นโคโลนีบนเยื่อกรอง 
เลือกนบัจ านวนโคโลนีท่ีเจริญตามตอ้งการ 

 

 
 

รูปที ่4.9 การนบัจ านวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง (Membrane filtration)   

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 267 

 

 4.3.4 วัดหาน ้าหนักแห้งของเซลล์ วิธีน้ีเป็นการวดัการเจริญของแบคทีเรียจากน ้ าหนกัของ
เซลล์ท่ีเพิ่มข้ึน โดยน า Suspension ของแบคทีเรียไปท าให้แห้งและตอ้งไม่ให้มีสารอ่ืนๆ เจือปนมา
ดว้ย Suspension ท่ีจะน ามาหาน ้าหนกัของเซลลน์ั้นจะตอ้งมีเซลลแ์บคทีเรียอยูเ่ป็นจ านวนมาก  
 4.3.5 การวัดความเข้มข้นของเซลล์โดยวัดจากปริมาณไนโตรเจน  ไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของโปรตีน เน่ืองจากโปรตีนท าหน้าท่ีต่างๆ ในเซลล์  ซ่ึงมีไนโตรเจน (N) 

เป็นองค์ประกอบ สามารถวดัปริมาณไนโตรเจน เพื่อเป็นตัวแทนของจุลินทรีย์ได้  ปกติจะมี
ไนโตรเจน 14% ของน ้ าหนกัแห้ง  วิธีน้ีเป็นวิธีการท่ีง่ายมาก แต่ตอ้งใช้เซลล์แบคทีเรียจ านวนมาก 
เหมาะส าหรับงานวจิยัทางจุลชีววทิยาเท่านั้น 
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บทสรุป 

 

 การเจริญของจุลินทรียห์มายถึงการเพิ่มจ านวน ซ่ึงมีวิธีการเพิ่มจ านวนหลายแบบข้ึนอยูก่บั
ชนิดของจุลินทรีย ์การเพิ่มจ านวนช้าหรือเร็วข้ึนอยู่กบัการอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมจาก
ปัจจยัด้านต่างๆ เช่น ออกซิเจน อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง การสืบพนัธ์ุมีทั้งการสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ เช่น ในแบคทีเรียใชว้ิธีการแบ่งเป็นสองส่วน (Binary fission) ส่วนการ
สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศใชว้ธีิคอนจูเกชนั ยสีตใ์ชว้ิธีการแตกหน่อ เป็นตน้  เม่ือเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์น
อาหารท่ีจ ากดั การเจริญแบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะพกั ระยะเพิ่มจ านวน ระยะคงท่ี และระยะตาย 
การวดัการเจริญของจุลินทรียส์ามารถวดัไดห้ลายวิธี เช่น การวดัเซลล์โดยตรง การวดัจากการเจริญ
ของจุลินทรียใ์นจานเพาะเล้ียงเช้ือ หรือ Total plate count ในหน่วย CFU/mL วดัโดยวิธีการกรอง 
รวมถึงวดักิจกรรมต่างๆ ท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึนก็ได ้
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงบอกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของจุลินทรียม์าใหเ้ขา้ใจ 

2. เหตุใดจึงตอ้งเลือกจานท่ีมีโคโลนีท่ีอยูร่ะหวา่ง 30-300 เท่านั้น มาใชใ้นการค านวณหาค่า CFU 

3. ค่า CFU หมายถึงอะไร 

4. จงยกตวัอยา่งจุลินทรียท่ี์มีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั และบอกวธีีการสืบพนัธ์ุนั้น  
5. จงอธิบายวธีิการวดัจ านวนแบคทีเรียดว้ยวธีิการ Pour plate และ Spread plate 

6. นกัศึกษาเลือกวธีิการใดในการวดัจ านวนแบคทีเรียในน ้ าด่ืม พร้อมอธิบายเหตุผลท่ีเลือกวธีินั้น 

7. Facultative anaerobic  คืออะไร พร้อมยกตวัอยา่งช่ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

บทที ่ 5  แบคทเีรีย    

    

หัวข้อเนื้อหา 

5.1 ลกัษณะและรูปร่างของแบคทีเรีย 

5.2 โครงสร้างของแบคทีเรีย 

5.3 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรีย 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายองคป์ระกอบของเซลลแ์บคทีเรียได ้

2. สามารถอธิบายความแตกต่างของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได ้

3. สามารถอธิบายโครงสร้างต่างๆ และหนา้ท่ีของแบคทีเรียได ้

4. สามารถอธิบายวธีิการจดัจ าแนกหมวดหมู่ของแบคทีเรียได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 

 

 

 

 



~ 67 ~ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่5  

แบคทีเรีย 

 

 การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวิตในทางชีววิทยาเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา สาขาวิชาอนุกรมวิธานของ
ส่ิงมีชีวติถือเป็นเป็นขนงหน่ึงของชีววทิยาท่ีมีความส าคญัมาก การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวิตในอดีต มีการ
จดัแบ่งกลุ่มส่ิงมีชีวิตออกเป็น  2  อาณาจกัร (Kingdom) คือ อาณาจกัรพืช   (Plant kingdom) และ
อาณาจกัรสัตว ์(Animal kingdom) ต่อมานักสัตววิทยาหลายท่านได้น าเสนอการจดัจ าแนกให้
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มท่ีมีขนาดเล็กไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยูใ่นอาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom of Protista) 
เป็นอาณาจกัรท่ีรวมส่ิงมีชีวติขนาดเล็ก หรือส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวไวด้ว้ยกนั  

 ลกัษณะเซลล์ส่ิงมีชีวิตมีความส าคญัในการจดัจ าแนกส่ิงมีชีวิต ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของ
เซลล์ออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  โปรคาริโอต (Procaryote)  และยคูาริโอต (Eucaryote) โดยความ
แตกต่างระหวา่งเซลลท์ั้งสองชนิดแสดงในตารางท่ี 5.1 

 1)  โปรคาริโอต  (Procaryote)  เป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลล์แบบท่ีมีสารพนัธุกรรมลอยปะปนอยู่
ในไซโทพลาสซึม โดยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear  membrane) ห่อหุ้ม  ท าให้ส่วนของสาร
พนัธุกรรม (Genetic  material)  กระจดักระจายในไซโตพลาสซึม  จุลินทรียพ์วกน้ี ไดแ้ก่ แบคทีเรีย  
ริคเกตเซีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 

 2) ยคูาริโอต (Eucaryote)   เป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลล์แบบท่ีนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มห่อหุ้ม  ท าให้
สารพนัธุกรรมอยูร่วมกลุ่มกนัในนิวเคลียสจุลินทรียพ์วกน้ี ไดแ้ก่ ฟังไจ โปรโตซวั และสาหร่าย  
 ส าหรับไวรัส ไวรอยด์ และพริออนไม่จดัเป็นจุลินทรียพ์วก Procaryotic  cell หรือ 
Eucaryotic  cell เน่ืองจากเป็นชนิดท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเซลล์ เป็นเพียงอนุภาคของไวรัสอยา่งง่าย 
และไม่มีนิวเคลียส  ในปัจจุบนันกัอนุกรมวธิานไดจ้ดัจ าแนกส่ิงมีชีวติออกเป็น 5  อาณาจกัร คือ 

 1. อาณาจกัรโมเนอรา  (Kingdom of Monera) เป็นพวกท่ีเซลล์เป็นโปรคาริโอต ส่ิงมีชีวิต
ในอาณาจกัรน้ี ไดแ้ก่ แบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (Blue green algae)  
 2. อาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom of Protista) เป็นพวกยคูาริโอต ส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรน้ี 
ไดแ้ก่ สาหร่าย และโปรโตชวั 

 3. อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom of Fungi) เป็นพวกยคูาริโอต ส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรน้ี ไดแ้ก่ 
เช้ือรา และยสีต ์

 3. อาณาจกัรพืช (Kingdom of Plantae) 
 4. อาณาจกัรสัตว ์(Kingdom of Animalia) 
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ตารางที ่ 5.1  แสดงความแตกต่างระหวา่ง  Procaryotic  cell และ Eucaryotic  cell 

 

ลกัษณะส าคญั Procaryotic  cell Eucaryotic  cell 

1. กลุ่มส่ิงมีชีวติท่ีพบ แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน สาหร่าย รา และโปรโตซวั 

2. ขนาดของส่ิงมีชีวติ 1-2 x 1-4 ไมโครเมตรหรือต ่ากวา่ มีความกวา้งมากกวา่ 5 ไมโครเมตร 

3. โครงสร้างของนิวเคลียส 

    - เยือ่หุม้นิวเคลียส 

    - ลกัษณะโครโมโซม 

    - จ านวนโครโมโซม 

    - โปรตีนท่ีโครโมโซม 

 

ไม่มี 

วงกลม 

1 

ไม่มีฮีสโทน 

 

มี 

เป็นเสน้ 

1 หรือมากกวา่ 1 

มีฮีสโทน 

4. โครงสร้างของไซโทพลาสซึม 

    - แวคิวโอล 

    - มีโซโซม 

    - ไรโบโซม 

     

 

    - ไมโทคอนเดรีย 

    - คลอโรพลาสต ์

    - โกลจิบอดี 

    - ร่างแหเอนโดพลาซึม 

 

มี 

มี 

70S กระจายในไซโทพลาสซึม 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

80S ในไซโทพลาสซึม 

70S ในไมโทคอนเดรีย 

และคลอโรพลาสต ์

มี 

มีในเซลลพ์ืช 

มี 

มี 

5. โครงสร้างของเยือ่หุม้เซลล ์

    - ประกอบดว้ยสเตอรอล 

 

ส่วนมากไม่มี 

 

มี 

6. โครงสร้างของผนงัเซลล ์ เปปติโดไกลแคน พืชและสาหร่ายเป็นเซลลูโลส 

ราเป็นไคติน 

7. โครงสร้างในการเคล่ือนท่ี 

 

    - เทา้เทียม 

ไฟบริลอยา่งง่าย 

ประกอบดว้ยแฟลกเจลลิน 

ไม่มี 

ประกอบดว้ยไมโครทิวบูลแบบ 9+2 

 

มีในบางพวก 

 

ท่ีมา : นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2539 : 147 
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5.1 ลกัษณะและรูปร่างของแบคทเีรีย 

 แบคทีเรียเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงสร้างแบบง่ายๆ เป็นเซลล์ชนิด Prokaryotic cell  มีขนาด
เล็กโดยปกติมีขนาด 1-5 ไมโครเมตร (µm) ตอ้งศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ แบคทีเรียท่ีมีขนาด
เล็กท่ีสุด คือ Mycoplasma มีขนาด 200 นาโนเมตร (nm) ชนิดท่ียาวท่ีสุด คือ Spirochete ประมาณ   
7 µm  แบคทีเรียสามารถแพร่กระจายไดท้ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม   ลกัษณะทัว่ไปของแบคทีเรีย มีดงัน้ี
(จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 55) 

 1) แบคทีเรียส่วนใหญ่มีผนังเซลล์ (Cell wall) ท  าให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ ยกเวน้ 
Mycoplasma ไม่มีผนงัเซลล ์ 
 2) เป็นส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว Unicellular  แต่ละเซลลท์  าหนา้ท่ีไดค้รบทุกอยา่ง 

 3) แบคทีเรียบางชนิดสามารถเคล่ือนได ้เน่ืองจากมี  Flagella 

 4) สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศใชว้ิธีการแบ่งเซลล์แบบ  Binary fission  แบ่งตามแนวขวาง  
(Transverse fission)   ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศใช้วิธี คอนจูเกชัน (Conjugation) ทรานส์
ฟอร์มเมชัน่ (Transformation) และทรานส์ดกัชนั (Tranduction) 

แบคทีเรียมีรูปร่างไดห้ลายแบบ เช่น รูปกลม รูปไข่ ทรงกระบอก หรือเป็นเกลียว แต่โดย 
ทัว่ไปแล้วจ าแนกแบคทีเรียได้ 3 แบบ ดงัรูปท่ี  5.1  แต่มีแบคทีเรียบางชนิดมีรูปร่างไม่แน่นอน
เปล่ียนแปลงไดห้ลายแบบท่ีเรียกวา่ Pleomorphic เน่ืองจากไม่มีผนงัเซลล์ท่ีจะท าให้เซลล์คงรูปร่าง
อยูไ่ด ้ไดแ้ก่ Mycoplasma 

 5.1.1 ทรงกลม (Coccus) อาจมีรูปร่างกลม รูปไข่ หรืออาจจะรีได ้การเรียงตวัต่างๆ ดงัน้ี    

  อยูเ่ป็นคู่ๆ                          : Diplococci 

  เรียงกนัเป็นส่ีเหล่ียม            : Sarcina 

  เรียงต่อกนัเป็นเส้นสาย       : Streptococci 

  จบักลุ่มกลุ่มคลา้ยพวงองุ่น   : Staphylococci 

 5.1.2 ทรงกระบอก (Bacillus) มีรูปร่างเป็นท่อน (Rod) อาจท่อนเด่ียวหรือต่อกนัเป็นสาย 

    เป็นคู่                            : Diplobacilli 

    เรียงต่อกนัเป็นเส้นสาย       : Streptbacilli 

 5.1.3 แบบเกลยีว (Spirillum) แบคทีเรียท่อนยาวหรือสั้นแต่จะโคง้งอ 

                   เหมือน comma          : Vibrio sp. 

                   ขดเป็นเกลียว                   : Spirochete 
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รูปที ่5.1 รูปร่างและการจดัเรียงตวัของเซลลแ์บคทีเรีย 

ท่ีมา : Burton, 1992 : 254 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (ก) Diplococci       (ข) Staphylococci                 (ค) Streptococci 

 

รูปที ่5.2 รูปร่างแบคทีเรียทรงกลมแบบต่างๆ 

ท่ีมา : Burton, 1992 : 261 
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5.2 โครงสร้างของแบคทเีรีย 

 โครงสร้างของแบคทีเรียมีส่วนประกอบท่ีจ าเพาะในแต่ละชนิดของแบคทีเรีย โดยแต่ละ
ชนิดอาจไม่มีครบทุกส่วนประกอบ เน่ืองจากเป็นเซลล์ชนิดยคูาริโอต ท าให้ไซโทพลาสซึมมีดีเอ็น
เอ หรือสารพนัธุกรรมกระจายอยู ่เรียกวา่ นิวคลีออยด์ (Nucleoid) โครงสร้างและส่วนประกอบของ
เซลลด์งัแสดงในรูปท่ี 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5.3 โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลลแ์บคทีเรีย 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 107 

 

 5.2.1 แคปซูล (Capsule) แคปซูลเป็นโครงสร้างของ Glycocalyx ท่ีประกอบด้วยสาร 
Polysaccharide มีลักษณะชั้นหนาห่อหุ้มผนังเซลล์ คล้ายเยื่อเมือก สามารถมองเห็นด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ธรรมดา แบคทีเรียแต่ละชนิดจะมีขนาดแคปซูลแตกต่างกนัไป ซ่ึงแคปซูลส่วนใหญ่ของ
แบคทีเรียประกอบดว้ยสารชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ้เช่น แคปซูลท่ีประกอบดว้ยน ้ าตาลชนิด
เดียว ไดแ้ก่ น ้าตาลกลูโคสหรือน ้าตาลฟรุกโตส ตวัอยา่งแบคทีเรียท่ีมีแคปซูลเป็นองคป์ระกอบ เช่น 
Klebsiella sp., Streptococcus pneumonia เป็นตน้ แคปซูลมีบทบาทต่อเซลลแ์บคทีเรีย ดงัน้ี  
  5.2.1.1 ท าใหเ้กิดโรค  นอกจากเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีสามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัและ
เกิดโรคได้ แคปซูลแบคทีเรียบางชนิดเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในการเกิดโรค ถ้าหากแคปซูล
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หายไปความสามารถในการเกิดโรคก็หายไปด้วย เช่น ท่ีพบใน Streptococcus pneumonia, 

Haemophilus influenza เป็นตน้ 

  5.2.1.2 ท าหนา้ท่ีช่วยป้องกนัผนงัเซลล์ไม่ให้ถูกท าลาย (Antibacterial agent) เช่น 

Lysozyme  Lytic  enzyme หรือ Bacterriophage ในแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคบางชนิด เช่น 
Haemophilus influenza  จะใชแ้คปซูลป้องกนัการเกิด Phagocytosis  ส่วน  E. coli ใชแ้คปซูล
ป้องกนั Phage 

  5.2.1.3 แคปซูลมีคุณสมบติัเป็น K - antigen  โดยแบคทีเรียแต่ละชนิดจะมี
แอนติเจนแตกต่างกนัไปดงันั้นวิธีตรวจสอบชนิดของแคปซูลจึงท าไดง่้ายโดยน า Antiserum ท่ีได้
จากสายพนัธ์ต่างๆ มาทดสอบปฏิกิริยาทางเซรุ่มวทิยากบัสายพนัธ์ท่ีตอ้งทดสอบ ถา้หากท าปฏิกิริยา
กบั Antiserum ใดก็แสดงวา่เป็นสายพนัธ์ุนั้น     
                                                                                                                                                                            

           5.2.2 Slime layer เป็นโครงสร้างท่ีเป็น Polysaccharide ท าหน้าท่ีห่อหุ้มเซลล์ช่วยให้
แบคทีเรียทนต่อความแห้งแลง้และสารเคมีต่างๆ   Slime layer เป็นโครงสร้างของน ้ าตาลท่ีเกาะกนั
อยูอ่ยา่งหลวมๆ สามมารถหลุดลอกไดง่้ายจากการชะลา้งดว้ยกรดอ่อนและเบสอ่อน การเพาะเล้ียง
แบคทีเรียเพื่อศึกษา Slime layer จะตอ้งเพาะเล้ียงในอาหารท่ีมีน ้ าตาลอยูม่าก  Slime layer มกัเป็น
ผลเสียต่อน ้ านมหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีน ้ าตาลเป็นองค์ประกอบ ซ่ึงจะท าให้เกิดเมือกและ
กล่ินสีผิดปกติไป Slime layer แตกต่างจาก Capsule เช่น มีความหนืดและละลายน ้ าไดดี้กวา่ ท าให้
หลุดจากเซลล์ได้ง่าย  ไม่เป็น Antigen ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค  มีรูปร่างไม่แน่นอน และ
สามารถเพิ่มความหนาไดถ้า้อยูใ่นอาหารท่ีเหมาะสม  

 

  

 

 

 

 

 

   Capsule     Slime layer 
 

รูปที ่5.4 ลกัษณะแคปซูลและ Slime layer ของเซลลแ์บคทีเรีย 

ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 258 
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 5.2.3 ผนังเซลล์ (Cell wall)  โครงสร้างมีไกลโคโปรตีนช่ือ เปปติโดไกลแคน 
(Peptidoglycan; Peptide : Amino  acid, Glycan : Sugar)  เป็นแกนหลกั และเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
เซลลมี์ความแขง็แรงและคงรูปได ้ท าหนา้ท่ีรักษาความดนัภายในเซลล์ เป็นจุดยึดแฟลกเจลลมั เป็น 
Somatic antigen (Endotoxin) หรือ O-antigen กระตุน้การก่อโรคในแบคทีเรียหลายชนิด เช่น 
Escherichia coli O157H7 เป็นตน้  ในส่วนของ Polysaccharide ในชั้นเปปติโดไกลแคนมี 2 ชนิด 
คือ N-acetylglucosamine (NAG)   และ N-acetylmuramic acid (NAM) ส าหรับ NAG และ NAM 

จะเรียงตวัสลบักนัเป็น NAG–NAM–NAG–NAM-NAG  แบคทีเรียถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
แบคทีเรียแกรมบวก (Gram positive bacteria) และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) 

ตามผลการยอ้มติดสีแกรม และความแตกต่างของโครงสร้างของผนงัเซลล ์ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2    

 

ตารางที ่5.2 การยอ้มสีแกรมและการเปล่ียนแปลงของผนงัเซลล ์
 

 

สีและสารละลายทีใ่ช้ ปฏิกริิยาทีเ่กดิขึน้ 

 แบคทเีรียแกรมบวก แบคทเีรียแกรมลบ 

1. Crystal violet                      เซลลติ์ดสีม่วง เซลลติ์ดสีม่วง 

2. สารละลายไอโอดีน           สารละลายไอโอดีนท าปฏิกิริยา
กบัสี Crystal violet เกิดเป็น
สารโมเลกุลใหญ่ เซลล์ติดสี
ม่วง 

สารละลายไอโอดีนท าปฏิกิริยากบั
สี Crystal violet เกิดเป็นสาร
โมเลกุลใหญ่ เซลลติ์ดสีม่วง 

3. 90% Ethyl alcohol  ไซโทพลาสซึมและผนังเซลล์
ละลาย เซลลมี์สีม่วง 

ลิ ปิ ด แ ล ะ ผ นั ง เ ซ ล ล์ ล ะ ล า ย 

สารประกอบและสีละลายออก
นอกเซลล ์เซลลไ์ม่มีสีติด 

4. Safranin-O เซลล์ไม่ท าปฏิกิริยากบัสี ยงัคง
ติดสีม่วง 

เซลลติ์ดสีแดง 

 

ท่ีมา : จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 100 
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  5.2.3.2  ผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก  มีเยื่อหุ้มชั้นใน (Inner membrane) 

เพียงชั้นเดียว  มีชั้ นของ Peptidoglycan ท่ีหนามากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ นอกจากน้ียงัมีสาร   
Trichoic acid  ท าหนา้ท่ีเป็นสายเช่ือระหวา่งชั้นของ NAG และ NAM ดว้ย และเม่ือผนงัเซลล์ของ
แบคทีเรียแกรมบวกถูกท าลายดว้ย Lysozyme จะถูกท าลายอยา่งสมบูรณ์เรียกแบคทีเรียท่ีไม่มีผนงั
เซลล์วา่ Protoplast ผนงัเซลล์เป็นเป้าหมายยาดา้นจุลชีพ  ดงันั้น L–form เป็นแบคทีเรียท่ีไม่มีผนงั
เซลล์ เน่ืองจากเกิด  (Mutation) จึงทนต่อยาปฏิชีวนะ บทบาทส าคญัของผนงัเซลล์ ไดแ้ก่ เก่ียวขอ้ง
กบัการยอ่ยสารต่างๆ เพราะผนงัเซลล์มีเอนไซมท่ี์ยอ่ยสารประกอบ  ป้องกนัการแตกของเซลล์จาก
แรงดนัออสโมซีส (Osmotic pressure) และเป็นต าแหน่งท่ีเกาะของไวรัส Bacteriophage 

  5.2.3.1 ผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ  มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น คือ มีทั้งเยื่อหุ้มชั้นนอก 
(Outer membrane) และเยื่อหุ้มชั้นใน (Inner membrane)  ผนงัเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบจะมีชั้น  
Peptidoglycan บางกวา่ (แบคทีเรียแกรมลบมี Peptidoglycan 1-2% ของน ้ าหนกัแห้ง แบคทีเรียแก
รมบวกมีประมาณ  20%) แบคทีเรียแกรมลบจะมีโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ายนอกเซลล์มากกวา่แบคทีเรีย
แกรมลบ เช่น  Lipoprotein, Lipopolysaccharide,  Phospholipid ซ่ึงแบคทีเรียแกรมลบถา้ผนงัเซลล์
ถูกท าลายไม่ถูกท าลายหมดจะเหลือชั้น outer membrane แบคทีเรียน้ีวา่ Spheroplast  

    

 

 

รูปที ่5.5 โครงสร้างผนงัเซลลแ์บคทีเรียแกรมบวกแลละแบคทีเรียแกรมลบ 

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 279 
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      5.2.4 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)  เยื่อหุ้มเซลล์มีลกัษณะเป็นฟอสโฟลิปิด ไบเลเยอร์ 
(Phospholipid bilayer) ประกอบดว้ยโปรตีน 60% ไลปิด 40%  เยื่อหุ้มเซลล์ท าหน้าท่ีห่อหุ้มไซ
โทพลาสซึม  เยือ่หุม้เซลลข์องแบคทีเรียมีหนา้ท่ีหลายอยา่ง การท าหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบัไมโทคอนเด
รียของยคูาริโอต ดงัน้ี  
       1) ท าหนา้ท่ีล าเลียงสารผา่นเขา้ออกเซลล์ (Membrane transport)  ซ่ึงมีทั้งแบบท่ี
ตอ้งใช้พลงังานและไม่ใช้พลงังานในการล าเลียง ดว้ยวิธีการแพร่ (Diffusion) หรือการล าเลียงน ้ า
ผ่านเข้า-ออกเซลล์  เรียกว่าออสโมซีส (Osmosis) หรือการล าเลียงสารท่ีล าเลียงจากท่ีท่ีมีความ
เขม้ขน้มากไปยงับริเวณท่ีมีความเขม้ขน้ของสารนอ้ย และตอ้งใชพ้ลงังาน เรียกวา่ Active  transport 

  2) สร้างสารท่ีจเป็นต่อการเจริญ หรือสร้างสารบางอยา่งแลว้หลงัออกนอกเซลล ์
เช่น การสร้างเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลายสารภายนอกเซลล์ เช่น สารอาหาร แลว้ดูดกลบั
เพื่อใชป้ระโยชน์ภายในเซลล์  
  3) ท าหน้าท่ีสร้างพลงังานจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจากการหายใจระดบัเซลล ์
ผา่นปกติกิริยา Oxidative phosphorylation ท าใหไ้ดพ้ลงังาน ATP  

  4) เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์แสง  กลุ่มโปรตีนท่ีมีบทบาทในการสังเคราะห์แสง
จะมีส่วนท่ีเวา้เขา้ไปภายในเซลล์ เรียกวา่  Chromatophore ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของรงควตัถุของเอ็นไซม์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์แสง 

   5.2.5 แฟลกเจลลา (Flagella)  เป็นรยางคท่ี์มีลกัษณะเรียวยาวมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 20 

นาโนเมตร เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ี  มีโปรตีนปนกบัไฟเบอร์ กลไกการเคล่ือนท่ีของ
แฟลกเจลลา เกิดจากหดและคลายตวัของโปรตีนซ่ึงมีโมเลกุลขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการเคล่ือนท่ี
แบบลูกคล่ืน ซ่ึงจะดึงหรือผลกัแบคทีเรียให้เคล่ือนท่ีได้ เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ 
เช่น เคล่ือนท่ีเขา้หาอาหาร  การปรับตวัให้อยูร่อด  หรือเคล่ือนท่ีออกจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม  
ส่วนฐานยดึติดกบัผนงัเซลล ์ นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัเป็น H –Antigen สามารถกระตุน้การเกิดโรค
ไดห้ลายชนิด  แบคทีเรียมีบางชนิดเท่านั้นท่ีมีแฟลกเจลลา เช่น Helicobacter pylori, Escherichia 

coli, Salmonella typhimurium และ Vibrio alginolyticus เป็นตน้  แฟลกเจลลามีหลายแบบตาม
บริเวณท่ีต่างๆ ของเซลล ์ดงัน้ี  
   1) Monotrichous  มีแฟลกเจลลาอยูป่ลายดา้นใดดา้นหน่ึงของเซลล ์

   2) Amphitrichous  มีแฟลกเจลลามากกวา่ 1 เส้นท่ีปลายทั้งสองขา้งของเซลล ์

   3) Lophotrichous  มีแฟลกเจลลามากกวา่ 1 เส้นท่ีปลายดา้นใดดา้นหน่ึง 

   4) Peritrchous  มีแฟลกเจลลายืน่ออกมารอบเซลล์ 
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5.2.6   พิไล (Pili) หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ ฟิมเบรีย (Fimbriae) เป็นรยางคท่ี์มีขนาดเล็กและสั้น
ยื่นออกรอบๆ ตัวเซลล์ของแบคทีเรีย จุดก าเนิดของพิไลจะเช่ือติดกับออกจากเยื่อหุ้มเซลล ์
ประกอบดว้ยโปรตีนท่ีเรียกวา่ Pilin  มกัพบในแบคทีเรียแกรมลบมากกวา่แบคทีเรียแกรมบวก พิไล
มีหนา้ท่ีหลายอยา่ง  ดงัน้ี 

  1) ท าหน้าท่ียึดเกาะกับวตัถุ หรือยึดเกาะกับโฮสต์ในกรณีเช้ือก่อโรค เป็น
โครงสร้างท่ีเกาะติดกบัเน้ือเยื่อต่างๆ ไดดี้ มกัพบในบริเวณช่องทางเดินหายใจ ล าไส้เล็ก ทางเดิน
ปัสสาวะ 

  2) มีคุณสมบติัเป็น Somatic antigen ดงันั้นสามารถแยก Serotype ต่างๆ ใน
แบคทีเรียบางชนิดได ้เช่น Neisseria gonorrhoeae  ถา้เซลลสู์ญเสียพิไล จะไม่สามารถเกิดโรคได ้

  3) F-pilli (Sex pili) ใช้ในการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ มีการแลกเปล่ียนสาร
พนัธุกรรม ระหวา่งผูใ้ห ้(Donor) จากเซลลห์น่ึงไปสู่แบคทีเรียอีกเซลล์หน่ึง ซ่ึงเป็นผูรั้บ (Recipient) 

วธีิการสืบพนัธ์ุแบบน้ีเรียกวา่ คอนจูเกชนั (Conjugation)  
 

 

 
 

 

รูปที ่5.7 การแลกเปล่ียนพนัธุกรรมแบบคอนจูเกชนั (Conjugation) ของแบคทีเรียท่ีมีเซลลผ์ูใ้หแ้ละ
แบคทีเรียผูรั้บโดยอาศยั Sex-pilli หรือ F-pili 

ท่ีมา : Black, 1993 : 90 
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         5.2.7  ไรโบโซม (Ribosome)  เป็นออร์แกเนลชนิดท่ีมีเยื่อหุ้มเพียงชนิดเดียวท่ีมีในเซลล์
โปรคาริโอต ไรโบโซมกระจายอยูใ่นไซโทพลาสซึม น ้ าหนกัของไรโบโซมมีขนาดต่างกนัระหวา่ง
เซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต เม่ือน าไปป่ันดว้ยความเร็ว ค่าสัมประสิทธ์ิในการตกตะกอนใน
หน่วย สเวดเบิร์ก ยนิูต (Svedberg : S)  น ้ าหนกัไรโบโซมรวมของแบคทีเรียมีขนาด  70S แบ่งเป็น
หน่วยยอ่ย คือ 50S กบั 30S  (ยคูาริโอตมีน ้ าหนกั  70S แบ่งเป็นหน่วยยอ่ย คือ 60S กบั 40S)  ไรโบ
โซมท าหนา้ท่ีสังเคราะห์สายโปรตีน  นอกจากน้ีภายในไรโบโซมจะมีสารพนัธุกรรมท่ีจ าเพาะและ
สามารถใชใ้นการจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย โดยเฉพาะล าดบัเบสใน 16S rRNA 

 5.2.8 Nucleoid  แบคทีเรียเป็นมีเซลล์เป็นชนิดโปรคาริโอต สารพนัธุกรรมลอยปนอยูก่บั
ไซโปพลาสซึม ลักษณะของจีโนม (Genome) มีล าดับเบสท่ีไม่ซับซ้อน ไม่มีโปรตีนฮีสโตน 
(Histone) เหมือนในยูคาริโอต   ในแบคทีเรีย DNA เป็นสารพนัธุกรรมมีลกัษณะเป็นวงแหวน 
(Circular) และเป็นสายคู่ (Double strand) 

 5.2.9 พลาสมิด (Plasmid) เป็นดีเอ็นเอท่ีอยู่นอกวงแหวนของจีโนม หรืออาจเรียกว่า   
Extrachromosomal DNA ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า DNA พลาสมิดมกัพบในแบคทีเรียแกรมลบ เช่น                 
E. coli  ในแบคทีเรียหน่ึงเซลลส์ามารถพบพลาสมิดไดจ้  านวนมาก เน่ืองจากสามารถเพิ่มจ านวนได้
เองภายในเซลล์ นอกจากน้ีพลาสมิดยงัมียีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด้ือยา ท่ีอาจเกิดจากการกลายพนัธ์ุ
หรือการเปล่ียนแปลงการแสดงออกของยนีภายในพลาสมิดเอง  
 5.2.10  เอนโดสปอร์ (Endospore)  เป็นโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนภายในเซลล์ของแบคทีเรียบาง
สกุล เช่น  Bacillus และ Clostridium  เอนโดสปอร์ถูกสร้างข้ึนในสภาวะท่ีแบคทีเรียอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น อาหารเร่ิมหมด เซลล์มีอายุมาก หลบหลีกสารพิษ มกัพบในช่วง 
Stationary phase และ Death phase ของการเจริญ  คุณลกัษณะของเอนโดสปอร์ท่ีส าคญั เช่น ทนต่อ
สารเคมีและ Ethyl alcohol เพราะไม่ยอมให้สารซึมผา่นเขา้ไปได ้ทนต่อความร้อนแมอุ้ณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส นานกวา่ 30 นาที ทนต่อความแห้งแลง้และรังสีต่างๆ เป็นตน้ การสร้างเอนโดสปอร์
ไม่ถือว่าเป็นการสืบพนัธ์ุ เน่ืองจากไม่มีการเพิ่มจ านวนของเซลล์ ถือว่าเป็นระยะพกัตวัเม่ืออยู่ใน
สภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม แบคทีเรียจะสามารถกลบัมาเจริญใหม่ไดต้ามปกติ   
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รูปที ่5.8 ลกัษณะเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย Clostridium sp. และ Bacillus sp. ภาพถ่ายจากใตก้ลอ้ง
เฟส-คอนทรัส 

ท่ีมา : Quinn, et al., 1994 : 166 

 

5.3 การจัดหมวดหมู่ของแบคทเีรีย 

 5.3.1 หลกัทีใ่ช้ในการจัดจ าแนก  แบคทีเรียมีคุณลกัษณะจ าเพาะในแต่ละกลุ่มและในแต่
ละสปีชีส์ ซ่ึงการจดัจ าแนกอาจตอ้งใชห้ลายวธีิการและหลกัการ่วมกนั โดยในปัจจุบนัไดน้ า
แบคทีเรียไปจดัจ าแนกหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยยดึลกัษณะท่ีส าคญัดงัน้ี 

  1. แหล่งของพลงังาน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ใชพ้ลงังานจากแสง 
(Phototrophic  bacteria) และใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ (Chemotrophic  bacteria) 

  2. การเคล่ือนท่ี  การเคล่ือนท่ีของแบคทีเรียเกิดไดท้ั้งการใชว้ธีิมว้นตวัหรือกล้ิงตวั
และการใชแ้ฟลกเจลลา 

  3. รูปร่างและการเรียงตวัของเซลล ์ 
   3.1 รูปร่าง  รูปร่างท่ีพบในแบคทีเรียต่าง ๆ มี 3 ชนิด คือ ทรงกลม, ท่อน
และโคง้งอหรือเป็นเกลียว  แต่ในแบคทีเรียบางชนิด  เช่น ใน Order  Actinomycetales จะมีรูปร่าง
ของเซลลย์าวเรียวเป็นเส้นใยคลา้ยรา  ส่วนในพวก    Caulobacter spp.  เซลลมี์รูปร่างคลา้ยรูปไต
และมี stalk ยืน่ออกจากตวัเซลลด์ว้ย 

   3.2 การเรียงตวัของเซลล ์ การเรียงตวัของเซลลใ์นแบคทีเรียต่าง ๆ เช่น
เซลลเ์ด่ียว  (Micrococcus  spp.) เซลลติ์ดเป็นคู่  (Diplococcus) เรียงตวัเป็นสาย (Streptococcus)  
   อยูเ่ป็นกลุ่มพวก( Sarcina sp., Straphylococcus sp.) 

  4. การติดสีแกรม  มี  2 ชนิดคือ แกรมบวกและแกรมลบ 
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  5. การสร้างเอนโดสปอร์  แบคทีเรียท่ีสร้างสปอร์ไดมี้พบใน Family  Bacillaceae 

ไดแ้ก่ Bacillus และ Clostridium  นอกจากน้ียงัพบใน Sporosarcina  ureae  ซ่ึงเป็นแบคทีเรียรูป
กลมชนิดเดียวท่ีสร้างสปอร์ไดแ้ละริคเกตเซีย Coxiella  burnetii 

  6. สภาวะการเจริญ  แบคทีเรียบางพวกตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ (Aerobic  

bacteria) บางชนิดไม่ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ (Anaerobic  bacteria)  บางชนิดเจริญไดท้ั้งใน
ท่ีมีและไม่มีออกซิเจน (Facultative  anaerobic  bacteria)     บางชนิดตอ้งการออกซิเจนเพียง
เล็กนอ้ยในการเจริญ (Microaerophilic  bacteria) 

 5.3.2 การจ าแนกกลุ่มแบคทเีรีย 

   1) แบคทีเรียกลุ่ม Gram-negative aerobic rods and cocci ไดแ้ก่ แบคทีเรียในแฟมิ
ลี Pseudomonadaceae ลกัษณะแบคทีเรียในแฟมิลีน้ีไดแ้ก่ มีรูปร่างเป็นท่อนและเคล่ือนท่ีไดโ้ดย
อาศยั Flagella ซ่ึงอยูท่ี่ปลายเซลล ์มีเมแทบอลิซึมในการหายใจแต่ไม่มีการหมกั จ าเป็นตอ้งใช้
ออกซิเจนในการเจริญเติบโต ซ่ึงท าใหมี้ปฏิกิริยา Catalase-positive และ Oxidase-positive ตวัอยา่ง
แบคทีเรียในแฟมิลีน้ีไดแ้ก่ Pseudomonas เป็นตน้ 

  2) แบคทีเรียกลุ่ม Gram-negative facultative anaerobic rods ไดแ้ก่แบคทีเรียใน 
แฟมิลี Enterobacteriaceae ลกัษณะแบคทีเรียในแฟมิลีน้ีไดแ้ก่ เกิดกระบวนการเมแทบิลิซึมมีทั้ง ฯ
Oxidative และการหมกั แฟมิลีน้ีอาจเคล่ือนท่ีดว้ย Peritrichous flagella หรือไม่เคล่ือนท่ี  
สามารถสร้างกรดข้ึนจากการหมกัน ้าตาลกลูโคส ปฏิกิริยา Catalase-positive และสามารถเปล่ียนไน
เตรด (Nitrate) ใหเ้ป็นไนไตรต ์(Nitrite) โดยอาศยัปฏิกิริยารีดกัชนั (Reduction reaction) ตวัอยา่ง
จีนสัของแบคทีเรียท่ีส าคญัในแฟมิลีน้ี ไดแ้ก่ Escherichia, Salmonella, Shigella, Serratia, Erwinia 

และ Enterobacter เป็นตน้  
 3) แบคทีเรียกลุ่ม Gram-positive cocci ไดแ้ก่แบคทีเรียในแฟมิลี Micrococcacea 

ลกัษณะแบคทีเรียในแฟมิลีน้ี ไดแ้ก่  เป็นแบคทีเรียท่ีมีรูปร่างกลม ยอ้มติดสีแกรมบวก เม่ือมีการ
แบ่งเซลลจ์ะเกิดการแบ่งมากกวา่หน่ึงแนวท าใหมี้การเกาะกลุ่ม แบคทีเรียกลุ่มน้ีสามารถเปล่ียน
น ้าตาลใหเ้ป็นกรด แต่ไม่ผลิตก๊าซ มีความทนต่อเกลือแกง (Sodium chloride) โดยท่ีเช้ือทุกสายพนัธ์ุ
สามารถเจริญไดใ้นเกลือแกง 5 เปอร์เซ็นตแ์ละบางสายพนัธ์ุสามารถทนไดถึ้ง 10-15 เปอร์เซ็นต ์
นอกจากน้ีแลว้ แบคทีเรียกลุ่มน้ีมีปฏิกิริยา Catalase-positive และมีทั้งตอ้งการอากาศจนถึงตอ้งการ
อากาศบา้ง ในการเจริญเติบโต ตวัอยา่งแบคทีเรียในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  Micrococcus, Staphylococcus : 

  อีกหน่ึงแฟมิลีไดแ้ก่ แฟมิลี Streptococcaceae แบคทีเรียในแฟมิลีน้ีมีรูปร่างเป็น
ทรงกลมหรือรูปไข่ เป็นพวก Facultative anaerobes ท่ีตอ้งการสารอาหารท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น ไม่
สร้างสปอร์และมกัจะไม่เคล่ือนท่ี พบในล าไส้ของคนและสัตว ์อาหารสัตว ์พืชบางชนิด เคร่ืองมือท่ี
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ใชใ้นโรงนม น ้าลายและอุจจาระ เป็นตน้ ตวัอยา่งแบคทีเรียในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  Streptococcus, 

Leuconostoc, Pediococcus เป็นตน้ 

 4) แบคทีเรียกลุ่ม Endospore – forming rods ไดแ้ก่แบคทีเรียในแฟมิลี Bacillaceae

ลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับแบคทีเรียในแฟมิล่ีน้ีคือ การสร้างสปอร์ นอกจากน้ีแลว้ รูปร่างของ 

เซลลเ์ป็นท่อน เคล่ือนท่ีไดโ้ดย Peritrichous flagella แบคทีเรียในแฟมิล่ีมีทั้งพวก Aerobes, 

Facultative anaerobes และ Anaerobes ทั้งน้ีพอจะกล่าวถึงจีนสัท่ีส าคญัดงัน้ี Bacillus, Clostridium, 

Desulfotomaculum เป็นตน้  
  5) แบคทีเรียกลุ่ม Gram-positive asporogenous rod-shaped bacteria แบคทีเรีย 

Lactobacilli จดัอยูใ่นพวก Facultative anaerobes และ Anaerobes ตอ้งการสารอาหารพวก
สารอินทรียท่ี์มีโครงสร้างซบัซอ้น สามารถ Fermentative โดยสร้างกรดแลกติกออกมาเป็นผลิตผล
พลอยได ้ แบคทีเรีย Lactobacilli สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Homofermentative ซ่ึง
สามารถผลิตกรดแลกติกอยา่งเดียวจากการหมกัน ้าตาลกลูโคส ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ L. delbrueckii L. 

lactis L. bulgaricus และ L. plantarum ส่วนอีกกลุ่ม คือ Heterofermentative ไดแ้ก่ L. hilgardii L. 

fructivorans L. desidiosus และ L. ruminis โดยเป็นกลุ่มท่ีหมกัน ้าตาลกลูโคสไดก้รดแลกติก กรด
แอซีติก และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
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บทสรุป 

 

 แบคทีเรียถูกจดัจ าแนกอยูใ่นอาณาจกัรโมเนอรา (Kingdom of Monera) มีลกัษณะเซลล์เป็น
แบบโปรคาริโอต ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส โดยสารพนัธุกรรมลอยปะปนอยูก่บัไซโทพลาสซึม เรียกวา่ 
Nucleoid มีรูปร่างลกัษณะเป็นทรงกลม เป็นท่อน หรือเป็นเกลียว อาจอยูร่วมเป็นกลุ่มหรือเป็นเส้น
สาย  โครงสร้างของแบคทีเรียมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชนิดของแบคทีเรีย โดยทัว่ไป
ประกอบดว้ยสารพนัธุกรรม (DNA) ไซโทพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์ ผนงัเซลล์ ไรโบโซม เป็นตน้ 
ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนอาจมีเฉพาะในแต่ละชนิดของแบคทีเรีย เช่น แฟลกเจลลา พิไล เอนโดสปอร์ 
แคปซูล แบคทีเรียแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามโครงสร้างของผนังเซลล์และการยอ้มติดสีแกรม ได้เป็น
แบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ การจดัจ าแนกกลุ่มของแบคทีเรียใชเ้กณฑ์หลายอยา่ง
ทั้งรูปร่าง การยอ้มติดสีแกรม การสร้างสปอร์ สภาวะท่ีตอ้งการในการเจริญ และการจดัเรียงตวั 
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แบบทบทวนท้ายบท 

 

1. จงอธิบายรูปร่างของแบคทีเรียต่อไปน้ี Cocci,  Streptococci , Staphylococci,  Rod shape และ 
Spiral shape พร้อมทั้งยกตวัอยา่งสปีชีส์ท่ีมีลกัษณะดงักล่าว  

2. จงอธิบายหนา้ท่ีของโครงสร้างต่อไปน้ี Pili, Flagella, Capsule, Cell wall, Endospore 

3. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของผนงัเซลลร์ะหวา่งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ 

4. จงบอกโครงสร้างของแบคทีเรียทั้งหมด พร้อมทั้งอธิบายหนา้ท่ีของแต่ละโครงสร้าง                      
5. จงอธิบายหลกั หรือเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจ าแนกแบคทีเรีย  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

บทที ่ 6  ฟังไจ 

 

หัวข้อเนื้อหา 

6.1 ลกัษณะและรูปร่างของฟังไจ 

6.2 การสืบพนัธ์ุของฟังไจ  
6.3 การเจริญของฟังไจ 

6.4 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของฟังไจ  
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของฟังไจได ้

2. สามารถอธิบายลกัษณะการด ารงชีวติของเช้ือราได ้

3. สามารถบอกโทษและประโยชน์ท่ีไดจ้ากเช้ือราได ้

4. สามารถอธิบายหลกัการจดัจ าแนกเช้ือราได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

5. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่6 

ฟังไจ (Fungi) 

 

ฟังไจ หรือเห็ดราจดัเป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลลเ์ป็นแบบยคูาริโอต นกัอนุกรมวิธานจดัแยกฟังไจ
อยูใ่น Kingdom of Fungi  วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัเห็ดราคือวิชา Mycology มาจากค าภาษากรีก Mykes 

แปลวา่ เห็ด รา (Mushroom) และ Logos แปลวา่การศึกษา  เห็ดราเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีทั้งหลายเซลล์
และเซลลเ์ดียว มีกลุ่มท่ีมีทั้งคุณประโยชน์และมีโทษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ในดา้นคุณประโยชน์ เช่น การ
เป็นผูย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นระบบนิเวศ  ราบางชนิดสามารถผลิตสารท าลายเช้ือจุลินทรียก่์อโรค 
หรือยาปฏิชีวนะ ใชใ้นการหมกัอาหารสัตว ์การใชย้ีสตใ์นอุตสาหกรรมนม  และเห็ดสามารถน ามา
ปรุงอาหาร เป็นตน้ ส่วนดา้นโทษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น เช้ือราบางชนิดก่อโรคในคน สัตว ์และใน
พืช ท าใหเ้กิดความเจบ็ไขไ้ดป่้วย หรือท าใหโ้รคไม่เจริญเติบโตเตม็ท่ี เป็นตน้    

ฟังไจ เป็นกลุ่มของจุลินทรียท่ี์ไม่มีคลอโรฟิลล ์มีสปอร์มีการสืบพนัธ์ทั้งแบบมีเพศ และไม่
มีเพศเซลลเ์ป็นแบบ Eukaryote มีทั้งท่ีอยู่เป็นเซลล์เด่ียว ไดแ้ก่ ยีสต ์ และติดกนัเป็นสาย ไดแ้ก่ รา
เส้นสายทัว่ไปรวมถึงเห็ด  เส้นใยการเจริญจะขยายตามแนวยาวได้อย่างไม่มีขอบเขตจ ากดั ผนัง
เซลล ์ประกอบดว้ยสารพวกเซลลูโลสและไคติน หรือ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 

6.1 ลกัษณะและรูปร่างของฟังไจ  
       ฟังไจหรือเช้ือรา มีทั้งชนิดท่ีเป็นราเซลล์เดียว (Unicellular) ไดแ้ก่ ยีสต์ และเช้ือราหลาย
เซลล์  (Multicellular)  สายราจะเรียงเป็นสายยาว (Filamentous) เส้นใยรา เรียก ไฮฟา (Hypha)  
กลุ่มของเส้นใยรา เรียกวา่ ไมซีเลียม (Mycelium) ลกัษณะของเส้นใยราโดยทัว่ไปมี 2 แบบ ดงัน้ี 

 6.1.1 เส้นใยราท่ีมีผนงักั้น (Septate hypha) ลกัษณะของผนงักั้นจะกั้นตามขวางเป็นระยะๆ 
แบ่งออกเป็นหอ้ง แต่ละหอ้งอาจมี 1-2 นิวเคลียส  
 6.1.2 เส้นใยราท่ีไม่มีผนงักั้น (Nonseptate hypha หรือ Coenocyte) เป็นเส้นใยราท่ีไม่มีผนงั
กั้น ตลอดเส้นใยของเช้ือรา ใช้ไซโทพลาสซึมร่วมกนัตลอดทั้งสายใยรา และมีนิวเคลียสปนอยูก่บั
ไซโทพลาสซึมอยูเ่ป็นระยะ 

 นอกจากน้ียงัมีโครงสร้างเส้นใยราชนิดพิเศษ ซ่ึงอาจอาศยัร่วมกนักบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน หรือ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเพื่อท าหนา้ท่ีพิเศษได ้ดงัน้ี 
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6.1.3 ไรซอยด์ (Rhizoid) เป็นเส้นใยสั้ นๆ ท่ีงอกออกจากจุดเดียวกนั คลา้ยรากพืชชั้นสูง
ออกจาก Aerial mycelium หรืออาจออกจากฐานของกา้นชูสปอร์ หรือจาก Unicellular thalli ท า
หนา้ท่ียดึเกาะเช้ือราใหอ้ยูก่บัผวิอาหาร ช่วยในการดูซึมอาหาร  

6.1.4 ฮฮสทอเรีย (Haustoria) เป็นราท่ีมีการสร้างเส้นใยแทรกเขา้ไปในราก ล าตน้ หรือใบ
ของพืช รากลุ่มน้ีเป็นปรสิตจากพืช เน่ืองจากอาศยัสารอาหารและน ้ าเล้ียงจากพืชในการเจริญ และ
การสร้างเส้นใยรา พวกน้ีจะรวมถึงชนิดท่ีเป็นปรสิตในสัตว ์เช่นราแมลง เป็ฯตน้ 

 

 

 

รูปที ่6.1 ชนิดของเส้นใยรา  
ท่ีมา : Nester et al., 1995 : 210 

 

6.2 การสืบพนัธ์ุของฟังไจ 

  การสืบพนัธ์ุของรา มี 2 แบบ คือ การสืบพนัธ์ุแบบมีเพศและการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

6.2.1 การสืบพนัธ์แบบไม่อาศัยเพศ การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเป็นการสืบพนัธ์ุท่ีไม่ตอ้งใช้
เซลล์สืบพนัธ์ุหรือไม่ขั้นตอนการรวมนิวเคลียสระหวา่งเซลล์  การสืบพนัธ์แบบน้ีท าให้ราสามารถ
เพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็ว และเพิ่มคร้ังละจ านวนมาก  ดงัรายละเอียด ดงัน้ี  

      1) การหกัเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการเจริญของเส้นใยราจากช้ินส่วนของเส้น
ใยท่ีหกั หรือขาดเป็นท่อน  
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      2) การแตกหน่อ (Budding) ซ่ึงพบไดท้ัว่ไปในยสีต ์

      3) Transverse fission เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส โดยแบ่งทางขวางจากหน่ึง
เซลลเ์ป็นสองเซลล ์พบไดใ้นยสีตบ์างชนิด เช่น Schizosaccharomyces  

    4) การสร้างสปอร์แบบไม่อาศยัเพศ (Asexual sporulation) คือ การสร้างสปอร์ท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่มีการผสมกนัทางเพศ มีหลายแบบ เช่น Conidiospores, Arthrospores, Blastospores, 

Chlamydospores เป็นตน้ การสร้างสปอร์แบบไม่อาศยัเพศของเช้ือรา มีทั้งชนิดท่ีมีห่อหุ้ม เรียกว่า 
(Sporangium) และสปอร์ท่ีสร้างบนกา้นชูสปอร์ท่ีเรียกวา่ Conidiosopore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ก) เซลลย์สีต ์    (ข) การแตกหน่อของเซลลย์สีต ์

 

รูปที ่6.2 ลกัษณะของเซลลแ์ละการสืบพนัธ์ุดว้ยวธีิแตกหน่อของยสีต ์

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 543 

 

6.2.2  การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีตอ้งใช้เซลล์สืบพนัธ์ุหรือนิวเคลียส
จากเซลล์สองเซลล์รวมกนัเพื่อสร้างเส้นใยราสายใหม่  วงจงชีวิตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 6.1 ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการรวมตวักนัของไซโทพลาสซึม (Plasmogamy) ท าให้ได้เซลล์ท่ีมี 2 

นิวเคลียสรวมอยู่ในไซโทพลาสซึมเดียวกนั ระยะน้ีนิวเคลียสยงัคงมีโครโมโซมเพียงชุดเดียว (n 

หรือ Haploid)  

          2) ขั้นตอนการรวมกนัของนิวเคลียส (Karyogamy) เป็นระยะนิวเคลียสทั้งสองมา
รวมกนั ท าให้เซลล์ของเช้ือรามีโครโมโซม 2 ชุด (2n หรือ Diploid) ในราชั้นสูงการรวมตวักนัของ
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นิวเคลียสจะเกิดข้ึนช้าๆ ท าให้บางระยะอาจพบเซลล์ท่ีมี 2 นิวเคลียส ในขณะท่ีราชั้นต ่าเกิดการ
รวมตวักนัของนิวเคลียสเร็วมาก จนแยกไม่ออกหลงัการเกิดระยะ Plasmogamy  

 3) ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส (Haplodization) เพื่อลดจ านวนโครโมโซมลง
คร่ึงหน่ึง  จากโครโมโซมเป็น 2n หรือ Diploid จะแบ่งตวัแบบไมโอซิสเพื่อลดจ านวนโครโมโซม
ลงเป็น n หรือ Haploid  

ชนิดสปอร์ของราจะมีความแตกต่างกนัตามการจดัจ าแนก ซ่ึงสร้างในโครงสร้างท่ีต่างกนั 
โดยสปอร์แบบมีเพศ (Sexual spore) หรือสปอร์ท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุระหว่างเพศผูก้บัเพศเมีย 
สามารถแบ่งตามการสร้างและรูปร่างได ้4 แบบ ไดแ้ก่ สปอร์ชนิด Ascospore สร้างในถุง Ascus มี
จ านวน 6 สปอร์ในหน่ึง Ascus พบในรา Class Ascomycetes  สปอร์ชนิด Basidiospore สร้างในถุง
Basidium ภายในมี 4 สปอร์ พบในรา Class Basidiomycetes  สปอร์ชนิด Zygospore คือสปอร์ท่ีมี
ขนาดใหญ่ สร้างในอบัสปอร์ท่ีมีผนงัหนา พบในเข้ือรา ใน Class Zygomycetes   สปอร์ชนิด 

Oospore สร้างในถุง Oogonium ภายในมีสปอร์จ านวนพบใน Class Oosomycetes 

 

 
 

 

รูปที ่6.3 วงจรชีวติของราท่ีมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 543 
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6.3 การเจริญของฟังไจ  

 การสืบพนัธ์ุของรามกัเกิดจากการแพร่กระจายของสปอร์ทั้งชนิดท่ีอาศยัเพศและไม่อาศยั
เพศ เม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ น ้ าหรือความช้ืนจะแพร่ผ่านผนงัเซลล์ เขา้สู่
ไซโทพลาสซึม เกิดเมแทบอลิซึมในเซลลนิ์วเคลียสมีการแบ่งเซลล์ จากนั้นสร้าง Germ tube หรือรา
สายใหม่ เกิดเป็นไฮฟา และพฒันาไปเป็นสายราต่อไป การเจริญของสายรามกัเจริญท่ีปลายสาย 
และเพิ่มขนาดของสายราด้านขา้งเพียงเล็กน้อย  มีการแตกแขนงไปแบบไม่มีท่ีส้ินสุดจนกระทั้ง
อาหารหมดหรืออยูใ่นสภาวะท่ีไม่เหมาะสม เส้นใยราโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 แบบ คือ เส้นใยราท่ี
ท าหนา้ท่ีดูดซึมอาหารและการเจริญเติบโต (Vegetative mycelium)  และเส้นใยราท่ีมกัชูข้ึนไปบน
อากาศเพื่อสร้างสปอร์ เรียกวา่ Aerial mycelium 

 การเจริญของเช้ือราจ าเป็นตอ้งได้สารอาหารจากแหล่งอ่ืน เน่ืองจากราไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได ้สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียถู์กน าไปใชใ้นการสร้างโปรตีน ซ่ึงเป็นแหล่งไนโตรเจน 
ส่วนน ้ าตาลกลูโคส จะเป็นแหล่งคาร์บอน  เช้ือราส่วนใหญ่สามารถด ารงชีวิตในช่วงอุณหภูมิ 0-40 

องศาเซลเซียส ซ่ึงช่วงท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกนัในแต่ละชนิด ความเป็นกรดด่างส่วนใหญ่ราจะ
เจริญไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นกรดอ่อนๆ หรือช่วง pH ประมาณ 5.5-6.5   ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ร า  มี
ดว้ยกนั 3 แบบ ใหญ่ๆ คือ อยู่อย่างอิสระ เป็นปรสิตของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และอยูร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน
แบบพึ่งพาอาศยักนั 

6.3.1 ด ารงชีวติแบบอสิระ (Free living) ราส่วนใหญ่ด ารงชีวิตแบบอิสระ โดยอาศยัอาหาร
จากการย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิต (Saprophyte) ซ่ึงมีทั้งกลุ่มท่ี เจริญได้เฉพาะบนซากพืชซากสัตว์
เท่านั้น  (Obligate saprophytes) และ กลุ่มท่ีเจริญบนซากสัตว ์และในบางสภาวะสามารถเจริญใน
ส่ิงมีชีวติได ้(Facultative parasites) 

     6.3.2 ด ารงชีวิตแบบปรสิต (Parasite) เป็นเช้ือราท่ีตอ้งอาศยัอาหารจากส่ิงมีชีวิตในการ
ด ารงชีวติ เน่ืองจากสร้างอาหารเองไม่ได ้หรือไม่มีเอนไซมย์อ่ยสลายสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย์
ในบางรูปได ้ 
 6.3.3 ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตอื่น (Mutualism) เป็นการเจริญแบบพึ่งพาอาศยักบั
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน มีการสร้างสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของพืช ได้แก่ การด ารงชีวิตแบบ  
Mycorrhiza คือการอยูร่่วมกนัของเช้ือรากบัรากพืชชั้นสูง  และการด ารงชีวิตแบบ Lichen คือการอยู่
ร่วมกนั เช้ือรากบัสาหร่าย และการเจริญของเห็ดโคนกบัปลวก เป็นตน้ 

 

 

 



~ 92 ~ 

 

  

 

 

 

 

 
 

 ก      ข   

 

 

 

 

 

 

 ค      ง   

 

รูปที ่6.4 การด ารงชีวติของราท่ีพึ่งพาอาศยัอยูก่บัส่ิงมีชีวติอ่ืน ก-ค : ไลเคน  ง : ไมคอไรซาร์ 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 547 

 

6.4 การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของฟังไจ 

 การจดัหมวดหมู่ของรามีการจดัโดยยึดหลกัแตกต่างกนัไป ซ่ึงในปัจจุบนัยึดหลกัตามการ
จดัจ าแนกของ Alexopoulos, C.J. ซ่ึงเขียนไวใ้นหนงัสือ Introductory Mycology ปี ค.ศ.1996 ดงัน้ี  

6.4.1 Phylum Deuteromycetes 

  เช้ือราในไฟลมัน้ีเป็นราชั้นต ่า มีแฟลกเจลา 1 เส้น อยูด่า้นทา้ยของเซลล์ หรืออาจ
เรียกว่าราน ้ า มกัพบในท่ีช้ืนหรือในน ้ า วงจรชีวิตมีช่วงท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ ในระยะ Zoospore 

และระยะ Gamete โดยใชแ้ฟลกเจลลมั  เส้นใยรา (Hyphae) มีผนงักั้น พบเฉพาะการสืบพนัธ์ุแบบ
ไม่มีเพศเท่านั้น และสร้างสปอร์แบบ Conidia 

  ฟังใจในกลุ่มน้ียงัไม่พบระยะท่ีมีการสืบพนัธ์ุแบบมีเพศ  มีช่ือสามญัวา่ Imperfungi  

ถ้าหากมีการศึกษาจนสามารถพบระยะท่ีมีการสืบพันธ์ุแบบไม่มีเพศ จะถูกจัดไวใ้นกลุ่ม 

ประกอบดว้ยสมาชิกเกือบ 15,000-20,000 สปีชีส์ 
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  Deuteromycetes ท  าให้เกิดโรคกบัมนุษย ์สัตวแ์ละพืชต่างๆ มากมาย เช่น โรคใบ
เห่ียวของยาสูบและมะเขือ โรคใบไหมข้องมะพร้าว โรคจุดสีน ้ าตาลของขา้ว เป็นตน้ ส่วนโรคท่ีเกิด
กับมนุษย์ ได้แก่ กลาก เกล้ือน Hong kong foot เป็นต้น เกิดจากฟังไจแตกต่างกันไป เช่น 
Epidermophyton floccosum ท าให้เกิดกลากท่ีผิวหนงั ส่วน Microsporum sp. ท าให้เกิดกลากท่ี
ผวิหนงั ผมและเล็บ เป็นตน้ 

6.4.2 Phylum Zygomycetes 

  ลักษณะท่ีส าคัญของราในไฟลัมน้ี ได้แก่ เป็นราท่ีมีเส้นใยราท่ีไม่มีผนังกั้ น 
สามารถสร้างสปอร์ภายใน Sporangium อย่างไม่จ  ากดัจ านวน สามารถสร้างสปอร์ไดท้ั้งแบบท่ี
อาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ การสืบพนัธ์ุแบบมีเพศจะสร้าง Zygospore ท่ีมีผนงัหนาท าให้ทนต่อ
สภาวะแวดลอ้มไม่เหมาะสมได้ดี และสปอร์แบบไม่อาศยัเพศเรียก Sporangiospore  รากลุ่มน้ี
สามารถด ารงชีวิตไดท้ั้งแบบปรสิต หรือ Saprophyte ฟังใจในกลุ่มน้ีมีหลายชนิด ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
Rhyzopus, Mucor, Saprolegnia, Pythium, Synchytrium, Pythophtpora  ฟังไจในกลุ่มน้ีมีหลายชนิด
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Rhizopus nigricans ใชผ้ลิต Fumaric acid และ R. nodosus ใช้
ท าขา้วหมาก แอลกอฮอล์และสุราจากขา้ว เพราะเอนไซม์ Amylase เปล่ียนแป้งเป็นน ้ าตาลได้ดี 
ส่วนฟังใจหลายชนิดท่ีท าให้เกิดโรคกบัพืชและสัตว ์เช่น Plasmopra viticola ท าให้เกิดโรครา
น ้ าคา้งขององุ่น Pythium aphanidermatum ท าให้เกิดการเน่าของรากและล าตน้ของมะละกอ และ 

Saprolegnia spp. ก่อโรคในปลาท าใหผ้วิหนงัเป็นจุดสีขาว เป็นตน้ 

6.3.3 Phylum Ascomycetes  

  เห็ดราในกลุ่มน้ีมีลกัษณะทัว่ไปคือ มีผนงักั้นแต่ช่องปิดไม่สนิท ท าให้ไซโทพลาส
ซึม ไหลผา่นเขา้ออกไดร้ะหวา่งเซลล์  สามารถสร้างสปอร์ทั้งแบบมีเพศและไม่มีเพศ  ไม่ตอ้งการ
ความช้ืนมากในการเจริญการสร้างสปอร์แบบมีเพศเกิดใน Ascus มีจ านวน 8 Ascospores ตวัอยา่งรา
ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ เห็ดถว้ย (Cup fungi) เห็ดถ่าน (Truffle) และรวมถึงยีสต์ Saccharomyces sp.,                                 

Candida sp., Penicillium และ Aspergillus sp. เป็นตน้  
     ฟังไจในกลุ่มน้ีมีความส าคญัทางอุตสาหกรรม เช่น ยีสต์ S. cerevisia ใช้ผลิต
แอลกอฮอล์หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ใช้ท าให้ขนมปังฟู  และตวัเซลล์จากการแยกออกใน
ระบบการผลิต สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตวใ์นฟาร์มปศุสัตวซ่ึ์งให้คุณค่าทางอาหารสูง และ
Gibberella fujikuroi ผลิตฮอร์โมน Gibberellins เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นตน้ 

     6.3.4 Phylum Basidiomycetes 

  เป็นกลุ่มเช้ือราท่ีมีววิฒันาการสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ เห็ด (Mushroom) ราเขม่า (Must) เห็ด
ร่างแห (Stink horn mushroom) เป็นตน้ เห็ดในกลุ่มน้ีมีทั้งชนิดท่ีกินไดแ้ละเป็นพิษต่อมนุษย ์สปอร์
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แบบอาศยัเพศเรียกวา่ Basidiospore ซ่ึงเจริญในถุง Basidium  วงจรชีวิตของเห็นกลุ่มน้ี เร่ิมจากเบ
สิดิโอสปอร์งอกได้ไฮฟาแบบแฮฟพลอยด์ (n) จากนั้นมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ โดยเกิด 
Plasmogamy ซ่ึงใชเ้วลานาน เม่ือสร้างผนงักั้น จึงเกิด Karyogamy (2n) ในระยะน้ีอาจพบนิวเคลียส
จ านวน 2 นิวเคลียส จากนั้นเซลล์จะมีการแบ่งตวัแบบไมโอซีส ไดส้ปอร์ท่ีมีโครโมโซมเป็นแฮฟ
พลอยด ์(n) ลกัษณะทัว่ไปของเช้ือราในกลุ่มน้ี มีดงัน้ี  

 1.เส้นใยมีผนงักั้น (Septum) 

 2. เส้นใยเป็นชนิด Binucleate mycelium ในแต่ละเซลลมี์ 2 นิวเคลียส 

 3. การสืบพนัธ์ุแบบมีเพศจะสร้าง Basidiospore บน Basidium 

  เน่ืองจากเห็ดราในกลุ่มน้ี สามารถน ามาบริโภคได้โดยตรง จึงอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์และโทษ เห็ดชนิดท่ีน ามาปรุงอาหารได ้เช่น เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ด
เป๋าฮ้ือ เป็นตน้ การกระจายพนัธ์ุของเห็ดในปัจจุบนัลดลงไปอย่างมาก เน่ืองจากพื้นท่ีป่าถูกบุกรุก 
เช้ือเห็ดราขาดซากพืชสารอินทรียเ์พื่อการเจริญ รวมถึงสภาพความแห้งแลง้เป็นปัจจยัควบคุมการ
เจริญไดอี้กทางหน่ึง  เห็ดหลายชนิดมีพิษ เช่น เห็ดในสกุล Amanitia (A. phalloider) มีสารพิษ 
Amanitin ท าลายเซลล์ของตบั หัวใจและไต ท าให้เกิดอาเจียนอยา่งรุนแรงและอุจจาระร่วง ต่อมา
เกิดเป็นตะคริว ความดนัโลหิตต ่าและเสียชีวิตในท่ีสุด นอกจากน้ีเห็ดราในไฟลมัน้ียงัสามารถก่อ
โรคในพืชหลายชนิด เช่น Tilletia horrid ท าใหเ้กิดโรคใบด่างในขา้วจา้ว เป็นตน้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.5 วงจรชีวติของราใน Phylum Basidiomycetes 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 549 
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บทสรุป 

 

 ฟังไจหรือเห็ดรา เป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลล์เป็นแบบยคูาริโอต  มีทั้งชนิดหลายเซลล์ ไดแ้ก่ เช้ือ
ราเส้นสายรวมถึงเห็ด และเซลล์เดียว ได้แก่ ยีสต์  เป็นกลุ่มท่ีมีทั้ งคุณประโยชน์และมีโทษต่อ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน ในดา้นคุณประโยชน์ เช่น การเป็นผูย้อ่ยสลายสารอินทรียใ์นระบบนิเวศ  ราบางชนิด
สามารถผลิตสารท าลายเช้ือจุลินทรียก่์อโรค หรือยาปฏิชีวนะ ใชใ้นการหมกัอาหารสัตว ์การใชย้ีสต์
ในอุตสาหกรรมนม  และเห็ดสามารถน ามาปรุงอาหาร ส่วนดา้นโทษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ เช่น เช้ือรา
บางชนิดก่อโรคในคน สัตว ์ การเจริญของรามกัเจริญไปทางปลายสาย ส่วนยีสตม์กัเพิ่มจ านวนดว้ย
การแตกหน่อ การด ารงชีวิตมีทั้งการด ารงชีวิตแบบอิสระ แบบปรสิต และการพึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวิต
อ่ืน การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของราอาศยัลกัษณะของเส้นใยรา รูปแบบการสร้างสปอร์ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงอธิบายลกัษณะโครงสร้างของเส้นใยรา มีก่ีปะเภท อะไรบา้ง 

2. จงบอกช่ือของสปอร์แบบไม่อาศยัเพศของฟังไจมีชนิดใดบา้ง 

3. จงบอกช่ือของสปอร์แบบอาศยัเพศของฟังไจมีชนิดใดบา้ง 

4. จงอธิบายรูปแบบการด ารงชีวติอยูก่บัส่ิงมีชีวติอ่ืนของรา มีอะไรบา้ง  
5. จงอธิบายวธีิการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศของฟังไจ 

6. ในการจดัจ าแนกของฟังไจ สามารถแบ่งไดก่ี้แบบ อะไรบา้ง จงยกตวัอบ่างชนิดราในแต่ละกลุ่ม 

7. เห็ดระโงกอยูใ่นไฟลมัใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

 

บทที ่ 7  ไวรัส 

 

หัวข้อเนื้อหา 

7.1 ลกัษณะและรูปร่างของไวรัส 

7.2 โครงสร้างของไวรัส  
7.3 การสืบพนัธ์ุของไวรัส 

7.4 การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัส  
7.5 ไวรอยด์และพริออน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของไวรัสได ้

2. สามารถอธิบายโครงสร้างของไวรัส ได ้

3. สามารถอธิบายวธีิการเพิ่มจ านวนของไวรัสได ้

4. สามารถอธิบายหลกัการจดัจ าแนกไวรัสได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  

6. ตรวจค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

7. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector  
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 
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บทที ่7 

ไวรัส 

 

 ไวรัสเป็นปรสิตภายในเซลล์แทจ้ริง (Obligate intracellular parasite) เน่ืองจากตอ้งอาศยัอยู่
ภายในส่ิงมีชีวติอ่ืนเท่านั้น ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ไดถู้กจดัจ าแนกในอาณาจกัรของส่ิงมีชีวิตทัว่ไป 
เน่ืองจากไม่มีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต ไม่มีระบบเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัปฏิกิริยาใดๆ เป็นของตวัเอง การเพิ่มจ านวนของไวรัสตอ้งอาศยัเอนไซม ์การสร้างพลงังาน การ
สร้างสารชีวโมเลกุลจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน โครงสร้างของไวรัสไม่มีองค์ประกอบเป็นเซลล์ การเพิ่ม
จ านวนในเซลลส่ิ์งมีชีวติอ่ืนท าให้เกิดความผิดปกติของเซลล์โฮสตน์ั้นๆ หรือท าให้เซลล์โฮสตแ์ตก 
จึงท าใหไ้วรัสมีความสามารถก่อโรคต่างๆ ใหก้บัส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ได ้  
 

7.1 ลกัษณะและรูปร่างของไวรัส 

 ลกัษณะพื้นฐานของไวรัสโดยทัว่ไปมี  3 ลกัษณะ ดงัน้ี (จ านง วสุิทธิแพทย.์ 2542 : 220) 

  7.1.1  Helical  มีลกัษณะเป็นท่อนตรง หรือโคง้งอ หรือส่ีเหล่ียมผืนผา้  เช่น  
Tobacco mosaic virus (ก่อโรคใบด่างในยาสูบ)  Mump virus (เป็นสาเหตุของโรคคางทูม) Rabies 

(พิษสุนขับา้) เป็นตน้ 

  7.1.2 Icosahedral มีรูปร่างแบบลูกบาศก์ อาจมีลูกบาศก์หลายๆ ทรง หรือหลาย
เหล่ียม บางคร้ังการศึกษาในภาพถ่ายอาจดูคลา้ยกบัลกัษณะทรงกลม เช่น Poliovirus (เป็นสาเหตุ
ของโรคโปลิโอ) Herpes (ก่อโรคเริม) เป็นตน้ 

  7.1.3 Complex เป็นรูปร่างไวรัสท่ีมีลักษณะการรวมกันของ Helical กับ 
Icosahedral ท าให้ดูคลา้ยมีส่วนหวัและส่วนล าตวั เป็นไวรัสท่ีมีรูปร่างซบัซ้อน เช่น Bacteriophage 

Smallpox (ฝีดาษ) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรูปร่างแบบท่ีเรียกวา่  Binal  ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยลูกอ็อด
แบ่งเป็นสองส่วน  คือ ส่วนหวั ส่วนล าตวั และส่วนหางซ่ึงช่วยในการเกาะจบักบัโฮสตไ์ดดี้ข้ึน แต่ก็
สามารถจดัไวใ้นกลุ่ม Complex ไดเ้ช่นเดียวกนั  
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       (ก) รูปร่างแบบ Icosahedral                (ข) รูปร่างแบบ Helical          (ค) รูปร่างแบบ Complex 

 

รูปที ่7.1 รูปร่างของไวรัสแบบต่างๆ    
ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 445 

 

7.2 โครงสร้างของไวรัส 

 โครงสร้างของไวรัสมีส่วนประกอบอยา่งงาย ไม่มีนิวเคลียส ไม่มีไซโทพลาสซึม หรือเยื่อ
หุ้มเซลล์  องค์ประกอบของไวรัสรวมกนัเรียกวา่ อนุภาค (Particle) โครงสร้างพื้นฐานท่ีไวรัสทุก
ชนิดจะตอ้งมี คือ กรดนิวคลีอิก ท่ีห่อหุ้มดว้ยปลอกโปรตีน หรือ Capsid นอกจากน้ีไวรัสบางชนิด
อาจมีโครงสร้างอ่ืนๆ เช่น Envelop และ Spike เป็นตน้ โครงสร้างต่างๆ เหล่าน้ี มีส่วนช่วยให้การ
เกาะติดกบัโฮสตดี์ข้ึน  
  7.2.1 กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) หรือสารพนัธุกรรม ซ่ึงไวรัสจะสามารถมีสาร
พนัธุกรรมเป็น DNA หรือ RNA อยา่งใดอยา่งหน่ึง (ในส่ิงมีชีวิตทัว่ไปสารพนัธุกรรมจะเป็น DNA 

สายคู่เท่านั้น)  ไวรัสท่ีมีกรดนิวคลีอิกเป็น DNA เรียกวา่ DNA virus และในไวรัสท่ีมีกรดนิวคลีอิก
เป็น RNA เรียกวา่ RNA  virus   กรดนิวคลีอิกน้ีจะอยูภ่ายในสุดของอนุภาคไวรัส และถูกห่อหุ้มดว้ย
โปรตีน Capsid    สารพนัธุกรรมในไวรัสมี 4 แบบ ไดแ้ก่  RNA สาย เด่ียว DNA สายเด่ียว RNA 

สายคู่ และ DNA สายคู่ ซ่ึงในปกติส่ิงมีชีวติทัว่ไปจะเป็นชนิด DNA สายคู่เท่านั้น 

  7.2.2 Capsid เป็นโปรตีนชั้นนอกท าหน้าท่ีห่อหุ้มกรดนิวคลีอีก ประกอบดว้ย
โปรตีนหน่วยยอ่ย เรียกวา่  Capsomere   การเรียงตวัของโปรตีน Capsid มีบทบาทส าคญัในการช่วย
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ป้องกนักรดนิวคลีอิคจากการถูกท าลายดว้ย รังสี  อุณหภูมิ  สารเคมี และเอนไซม์ จากเซลล์โฮสต ์ 
การเรียงตวัของโปรตีนท าใหรู้ปร่างของไวรัสมีรูปร่างต่างๆกนั  เรียกโครงสร้างท่ีมีCapsid และกรด
นิวคลีอิกน้ีวา่ Nucleocapsid    

  7.2.3 Envelope เป็นโครงสร้างท่ีมีเฉพาะในไวรัสบางชนิดเท่านั้น มีละกษณะเป็น
เยื่อบางๆ ห่อหุ้มโปรตีน Capsid  ประกอบดว้ยสารประเภทไขมนั โปรตีน และโพลีแซคคาไรด ์
Envelope มักถูกสร้างมาจากเยื่อหุ้มนิวเคลียส หรือเอนโดพลาสมิคเรติคูลัมของเซลล์โฮสต ์ 
นอกจากน้ีอาจมีไกโคลิปิด และไกโคปรตีนชนิดต่างๆ ท่ียื่นอยู่บนผิวของ Envelop เรียกวา่ Spike  
องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรค ความทนทานของไวรัส และการด้ือต่อยา  
 

 
 

รูปที ่7.2 โครงสร้างพื้นฐานของไวรัส 

ท่ีมา : Torato et al., 1998 : 335 
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รูปที ่7.3 ตวัอยา่งรูปร่างและโครงสร้างของไวรัส  
ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 433 
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7.3 การสืบพนัธ์ุของไวรัส 

 ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในเซลล์โฮสตช์นิดอ่ืนๆ โดยไม่สามารถด ารงชีวิตเป็นอิสระ
ไดด้ว้ยตนเอง การเพิ่มจ านวนอาศยัเอนไซม์ และปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์โฮสต์ทั้งส้ิน การเพิ่ม
จ านวนหรือการสืบพนัธ์ุของไวรัสท่ีก่อโรคในพืช สัตว ์และไวรัสท่ีเพิ่มจ านวนในแบคทีเรีย จะ
แตกต่างกนัในรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามขั้นตอนและกลไกจะคลา้ยคลึงกนั  
 7.3.1 การเพิ่มจ านวนในแบคทีเรีย (Bacteriophage) มีขั้นตอนแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดงัน้ี 
การเกาะจบั (Attachment) การเขา้สู่เซลล์ (Penetration) การสังเคราะห์ส่วนประกอบ (Synthesis) 

การสร้างอนุภาค (Maturation) และการปลดปล่อยออกจากเซลล ์(Release) 

  1) การเกาะจบั (Attachment) ไวรัส  Bacteriophage จะเขา้ยึดเกาะตรงต าแหน่งท่ีมี
โมเลกุลท่ีจ าเพาะ (Specific) ต่อโมเลกุลท่ีอยู่บนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เรียกต าแหน่งน้ีว่า 

Receptor  site  การจบักนัน้ีอาศยัความเขา้คู่กนัของโมเลกุล อาศยัหลกัการคลา้ยกบัเอนติเจนจบักบั
แอนติบอดี  
  2) การเขา้สู่เซลล์ (Penetration) หลงัจากไวรัสจบักบัแบคทีเรียแล้วจะปล่อย
เอนไซม์ไลโซไซม์ (Lysozyme) ย่อยผนังเซลล์แบคทีเรีย ท าให้บริเวณท่ีเกาะเป็นรู จากนั้น 

Bacteriophage จะปลดปล่อย DNA เขา้สู่ภายในเซลล์แบคทีเรีย  และส่วน Capsid จะทิ้งไวภ้ายนอก
เซลลแ์บคทีเรีย 

  3) การสังเคราะห์ส่วนประกอบ (Synthesis) เม่ือไวรัสเขา้สู่เซลล์แบคทีเรียไดแ้ลว้ 
จะมีการสังเคราะห์สารไปท าหนา้ท่ียบัย ั้งปฏิกิริยาต่างๆ ของเซลล์แบคทีเรีย แต่ยงัคงสามารถสร้าง
พลงังานในเซลล์ไดป้กติ  นอกจากน้ีไวรัสยงัควบคุมเซลล์ให้สังเคราะห์ส่วนประกอบของอนุภาค
ใหม่ในเซลล์แบคทีเรีย  เร่ิมจากมีการจ าลอง DNA ของ Bacteriophage จนมีจ านวนมากมาย สร้าง
โปรตีน Capsid เพื่อประกอบเป็นอนุภาคของไวรัส   
  4) การสร้างอนุภาค (Maturation) DNA ของไวรัสจะถูกห่อหุ้มดว้ย Capsid จน
กลายเป็นอนุภาคใหม่ท่ีสมบูรณ์ดว้ยกลไกของไวรัสเอง (Self-assembly)   

  5) การปลดปล่อย (Release) เม่ืออนุภาคของไวรัสถูกสร้างข้ึน ไวรัสจะปล่อย
เอนไซมไ์ลโซไซม ์มายอ่ยผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย ท าใหเ้ซลลแ์บคทีเรียแตก  จึงหลุดเป็นอิสระและ
สามารถเขา้สู่เซลล์แบคทีเรียใหม่ไดอี้กใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที ในแบคทีเรียแต่ละเซลล์จะ
สร้าง Bacteriophage ใหม่ไดป้ระมาณ 150-300 อนุภาค วฏัจกัรของแบคทีเรียอาจมีทั้งท่ีท าให้เซลล์
แตก และเซลลไ์ม่แตกก็ได ้ 
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รูปที ่7.4 ขั้นตอนการเพิ่มจ านวนของไวรัสในเซลลโ์ฮสต ์ 
ท่ีมา : Nester, et al., 1995 : 211 

 

 7.3.2  การเพิ่มจ านวนของไวรัสสัตว์ หลกัการเพิ่มจ านวนของไวรัสในสัตว ์มีกลไก
คลา้ยคลึงกนักบัในพืช ซ่ึงอาจแตกต่างกนัท่ีเอนไซมบ์างชนิดท่ีไม่ปรากฏในไวรัสของสัตว ์การเขา้
จบักบัสัตวจ์ะมีความจ าเพาะต่อโฮสต ์(Host specificity) ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากการติดเช้ือโรคไวรัส
หน่ึงจะเกิดเฉพาะในสัตวบ์างชนิดเท่านั้น เช่น โรคไขห้วดันก สามารถติดต่อในคน สัตวปี์ก แต่ไม่
ก่อโรคในโคกระบือได ้เป็นตน้  ต าแหน่งท่ีเฉพาะบนอนุภาคไวรัส เรียกวา่ Receptor  site   ในไวรัส
แต่ละชนิดจะมีต าแหน่งเฉพาะของอนุภาคท่ีจะเกาะกบัเซลล์แตกต่างกนัไป  วิธีการเขา้สู่เซลล ์
(Penetration) ของแต่ละไวรัสอาจแตกต่างกนั เช่น ไวรัสท่ีไม่มี Envelope จะเขา้สู่ภายในโดย
ขบวนการ Phagocytosis และมีส่วนของเซลลเ์มมเบรนห่อหุม้อยูด่ว้ย  จากนั้นไวรัสจะถูกปลดปล่อย
ออกสู่   ไซโทพลาสซึมดว้ยการยอ่ยสลายปลอกหุ้มของเอนไซม ์ ส่วนไวรัสท่ีมี Envelope จะเขา้สู่
เซลล์โดยขบวนการ Membrane  fusion  ดว้ยการใช้ Envelope เช่ือมต่อกบัเซลล์เมมเบรน    หรือ
ไวรัสบางชนิดจะปลดปล่อยเฉพาะกรดนิวคลีอิกเขา้สู่เซลลโ์ฮสตเ์ท่านั้น  ส่วนไวรัสอ่ืน ๆ จะยงัคงมี 

Capsid ห่อหุ้มกรดนิวคลีอิกอยู่ตามเดิมและกรดนิวคลีอิกจะแยกออกจาก Capsid ในภายหลงั  

ก่อนท่ีจะมีการทวจี  านวนเป็นไวรัสอนุภาคใหม่ 
  7.3.3 การเพิ่มจ านวนของไวรัสพืช  การทวีจ  านวนน้ีจะเกิดภายในนิวเคลียส  โดย
ไวรัสจะเขา้สู่ภายในเซลล์ทั้งอนุภาคและมีการแยก Capsid และกรดนิวคลีอิกออกจากกนัใน

http://com.net.okstate.edu/schmidt/VirologyLectures/Vi2Rep/replicn.htm
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ภายหลงั  กรดนิวคลีอิกของไวรัสท่ีถูกปลดปล่อยจากอนุภาคแลว้จะเคล่ือนยา้ยเขา้สู่นิวเคลียสเพื่อ
การจ าลองตวัเอง  แลว้จึงออกมาสู่ไซโตพลาสซึมในภายหลงัเพื่อสังเคราะห์โปรตีนท่ีเป็น Capsid 

และเอนไซมม์าประกอบกบักรดนิวคลีอิกเป็นอนุภาคใหม่  จากนั้นจะท าให้เซลล์แตกจึงหลุดเป็น
อิสระ ไวรัสเหล่าน้ีจะสามารถเขา้สู่เซลลอ่ื์น ๆ ไดใ้หม่อีก 

 

7.4 การจัดจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัส 

  การจดัจ าแนกไวรัสอาจจดัไดต้ามชนิดของโฮสต์ท่ีไวรัสเขา้ติดต่อ เช่น ไวรัสพืช ไวรัส
สัตว ์ไวรัสสัตว ์หรืออาจจ าแนกไดต้ามอวยัวะท่ีไวรัสเขา้บุกรุก เช่น ไวรัสท่ีระบบประสาท ไวรัสใน
ระบบทางเดินอาหาร ไวรัสในระบบหายใจ เป็นตน้ ซ่ึงการจดัจ าแนกดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุม
ไวรัสทุกชนิด ซ่ึงหลักในการการจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัสในปัจจุบนัใช้หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี เช่น ล าดบัเบสของกรดนิวคลีอิก โครงสร้างของอนุภาค การมีหรือไม่มี Envelope ห่อหุ้ม 
จ านวนของ Capsomere  ขนาดของอนุภาค  ต าแหน่งท่ีมีการทวีจ  านวนในเซลล์   การทนหรือถูก
ท าลายไดง่้ายดว้ยสารเคมีและสภาวะทางกายภาพ เป็นตน้   จากหลกัเกณฑส์ามารถจ าแนกหมวดหมู่
ของไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคกบัมนุษยแ์ละสัตวไ์ดเ้ป็น 16 กลุ่ม โดยเป็นไวรัสท่ีมีกรดนิวคลีอิกชนิด 

DNA จ านวน 5 กลุ่ม และชนิด RNA จ านวน 11 กลุ่ม  ส าหรับหมู่ต่าง ๆ ของไวรัสมีดงัน้ึ 

 7.4.1 Poxviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด DNA แบบสายคู่ (Double strand) 

รูปร่างแบบ Complex มี Envelope ห่อหุ้ม มีขนาดอนุภาคประมาณ 230 x 300 นาโนเมตร เจริญ
ภายในไซโตพลาสซึมของเซลล์ผูใ้ห้อาศยั  เช่น Small pox  virus ท  าให้เกิดโรคฝีดาษ  Vaccinia  

virus ก่อโรคฝีดาษในววั 

 7.4.2 Herpesviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด DNA แบบสายคู่ (Double 

strand) ขนาดอนุภาคประมาณ 150 นาโนเมตร รูปร่างแบบ Icosahedral  มี Envelope เจริญภายใน
ไซโตพลาสซึมของเซลล์ผูใ้ห้อาศยั ไวรัสชนิดน้ีมกัก่อโรคหรือแฝงในเซลล์ประสาท  เช่น Herpes 

simplex virus ก่อโรคเริม สายพนัธ์ุไทป์ 1 ก่อโรคท่ีริมฝีปาก ส่วนสายพนัธ์ุไทป์ 2 ก่อโรคท่ีระบบ
สืบพนัธ์ุ และ Varicella-zoster virus ก่อโรคอีสุกอีใสและงูสวดั 

 7.4.3 Adenoviruses  เป็นไวรัสท่ีมีกรดนิวคลีอิกเป็นสารพนัธุกรรมชนิด  DNA แบบสายคู่ 
(Double strand) อนุภาคมีขนาดประมาณ  70-90 นาโนเมตร  รูปร่างแบบ Icosahedral ไม่มี 

Envelope เจริญภายในนิวเคลียสของเซลล์ผูใ้ห้อาศยั เช่น Adenovirus มกัติดเช้ือในต่อมน ้ าเหลือง 
หรือเยือ่เมือก ท าใหก่้อโรคในระบบหายใจ คออกัเสบ และเยือ่บุตาอกัเสบ  
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ตารางที ่7.1 การจดัหมวดหมู่ของไวรัสก่อโรคในสัตว ์

 

Family name  Morphology  Enveloped (E) Approximate Nucleic 

     Or Naked (N)  size (nm) acid 

Poxviridae    E  350 x 250 Linear ds DNA 

(Poxvirus) 

Herpesviridae    E  200  Linear ds DNA 

(Herpesvirus) 

Adenoviridae    N  75  Linear ds DNA 

(Adenovirus) 

Parvoviridae    N  20  Linear ds DNA 

(Papovirus) 

Papovaviridae    N  50   Circular ds DNA 

(Papovavirus) 

Baculoviridae    E  300 x 40 Circular ds DNA 

(Baculovirus 

Picornaviridae    N  27  Plus-strand RNA 

(Picornavirus) 

Togaviridae    E  50  Plus-strand RNA 

(Togavirus)    

Retroviridae    E  50  Plus-strand RNA 

(Retrovirus) 

Orthmyxoviridae   E  110  8 Segments minus- 

(Orthmyxoviridae)       strand RNA 

Paramyxoviridae   E  200  Minus-strand RNA 

(Paramyxovirus) 

Rhabdoviridae    E  170 x 70   Minus-strand RNA 

(Rhabdovirus) 

 

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 389  
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 7.4.4 Papovaviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด DNA แบบสายคู่ (Double 

strand)  อนุภาคมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 45-55 นาโนเมตร   มีรูปร่างแบบ Icosahedral ไม่มี 

Envelope capsid มี 42-92 Capsomeres  จริญภายในนิวเคลียสของเซลล์โฮสต ์ เช่น Papilloma  virus 

ท าใหติ้ดเช้ือระบบสืบพนัธ์ุโดยเฉพาะในเพศหญิง เป็นปัจจยัเส่ียงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก  
 7.4.5 Parvoviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมชนิด DNA แบบสายเด่ียวคู่ (Double 

strand) ไวรัสกลุ่มน้ีมีขนาดเล็กมาก อนุภาคมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 18-26 นาโนเมตร   รูปร่างแบบ 

Icosahedral  เจริญภายในนิวเคลียสของเซลลผ์ูใ้หอ้าศยั เช่น Adenoassociated  viruses  

 7.4.6  Bunyaviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมชนิด RNA แบบสายเด่ียว รูปร่างแบบ
ท่อน และมี Envelope ห่อหุ้ม อนุภาคมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 90-100 นาโนเมตร เจริญภายในไซ
โตพลาสซึมของเซลล์ผูใ้ห้อาศยัและเม่ือเจริญเต็มท่ีจะอยู่ใน Golgi  vesicle  เช่น Bunyamwera, 

California  arbovirus           

 7.4.7 Myxoviruses เป็นไวรัสท่ีมีกรดนิวคลีอิกชนิด RNA แบบสายเด่ียว และเป็นแบบ 

Segment  genome  อนุภาคมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างได ้ท่ี Envelope จะมี Spike อนุภาคมี
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 80-120 นาโนเมตร   รูปร่างแบบท่อน  มี Envelope ส่วนมากจะท าให้เกิดการ
ตกตะกอนของเซลลเ์มด็เลือดแดงของนกและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมหลายชนิดและนก   เช่น Influenza  

virus A, B และ C ก่อโรคไขห้วดัใหญ่ 

 7.4.8 Paramyxoviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด RNA แบบสายเด่ียว 
(Linear single strand)  อนุภาคมีขนาดประมาณ 100-200 นาโนเมตร   รูปร่างแบบท่อนและ 

Envelope ท่ีห่อหุม้จะมี Spike ท่ีท  าใหเ้ซลลเ์มด็เลือดแดงตกตะกอน เจริญภายในไซโตพลาสซึมของ
โฮสต ์  บางชนิดท าให้เซลล์ผูอ้าศยั มีหลายนิวเคลียสและมีขนาดใหญ่   เช่น Mump  virus ก่อโรค
คางทูม และ Measles  virus ก่อโรคหดัในคน 

 7.4.9 Coronaviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมชนิด RNA แบบสายเด่ียว (Single srand 

RNA) รูปร่างแบบท่อน และมี Envelop ห่อหุ้ม  อนุภาคมีขนาดประมาณ 100  นาโนเมตร เจริญ
ภายในไซโตพลาสซึมของโฮสต ์เช่น Coronacirus ก่อโรคไขห้วดั และโรคติดเช้ือของระบบหายใจ
ตอนบน 

 7.4.10 Togaviruses เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็น RNA สายคู่ (Double strand RNA) 

อนุภาคมีขนาดประมาณ 40-70 นาโนเมตร  มีรูปร่างแบบ Icosahedral และมี Envelope ห่อหุ้ม เช่น 

Rubella  virus  group A และ group B ก่อโรคหดัเยอรมนั 

 7.4.11 Rhabdoviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด  RNA แบบสายเด่ียว (Linear 

single strand)  มีรูปร่างแบบท่อน และมี Envelope ห่อหุ้ม อนุภาคมีขนาดประมาณ 70 X 170 นาโน
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เมตร  เจริญภายในไซโตพลาสซึมของเซลล์โฮสต ์บางชนิดจะสร้าง Negribodies ในไซโตพลาสซึม
ดว้ย เช่น Rabies  virus ก่อโรคพิษสุนขับา้นในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม  
  7.4.12 Arenaviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด RNA แบบสายเด่ียว 
(Single strand RNA) รูปร่างแบบ Helical  และมี Envelope ห่อหุ้ม  อนุภาคมีขนาดประมาณ 50-300  

นาโนเมตร และมีอนุภาคเล็กคลา้ยไรโบโซมอยูด่ว้ย เช่น Lymphocytic choriomeningitis  virus,  

Tacaribe  complex  arbovirus  

   7.4.13 Reoviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นชนิด RNA แบบสายคู่   
(Double strand RNA) อนุภาคมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 60-80 นาโนเมตร รูปร่างแบบ Icosahedral แต่ไม่มี 

Envelope ห่อหุม้  Capsid มี 92 Capsomeres  เจริญในไซโตพลาสซึมของเซลล์โฮสต ์และกระตุน้ให้
เซลลส์ร้าง Interferon ในระบบภูมิคุม้กนัไดดี้   เช่น Reovirus, Colorado  tick  fever  virus 

  7.4.14 Picoranaviruses  เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมชนิด RNA แบบสายเด่ียว  

(Single strand RNA) รูปร่างแบบ Icosahedral แต่ไม่มี Envelope ห่อหุ้ม  อนุภาคมีขนาดประมาณ 

20-30 นาโนเมตร capsid มี 32 Capsomeres  ไวรัสชนิดน้ีคงทนต่อการถูกท าลายดว้ยความร้อท่ีมี
สารแมกนีเซียมคลอไรด์  เช่น Rhinovirus ก่อโรคไขห้วดั Poliovirus ท าให้เกิดโรคโปลิโอหรือโรค
ไขสันหลงัอกัเสบ  
  7.4.15 Oncoroaviruses เป็นไวรัสท่ีมีสารพนัธุกรรมชนิด RNA แบบสายเด่ียว 

(Single strand RNA)  อนุภาคมีขนาดประมาณ 100-120 นาโนเมตร  รูปร่างท่อนและมี Envelope 

ห่อหุม้ เจริญภายในนิวเคลียสของเซลลผ์ูใ้หอ้าศยั เช่น Animal  tumor  virus  

  

7.5 ไวรอยด์และพริออน 

 ไวรอยด ์(Viroids )มีอนุภาคหรือไวริออนเช่นเดียวกบัไวรัส อนุภาคประกอบดว้ยสาย RNA 

เท่านั้น โดยไม่มีโครงสร้างอ่ืนใดๆ อีก มีลกัษณะเป็น  RNA สายเด่ียว (Single strand RNA) ขนาด
สั้นๆ โครงสร้าง RNA ของไวรอยด์มีแบบเป็นทั้งสายเด่ียวหรือสายคู่นั้   และมีทั้งแบบเส้นและแบบ
วงแหวน มกัก่อโรคในพืช 

พริออน (Prion) เป็นเส้นสายโปรตีนท่ีมีความทนร้อนสูง ซ่ึงสามารถแทรกตวัในโครงสร้าง
ของสายโปรตีนอ่ืนๆ ในเซลล์และก่อให้เกิดโรคได ้หากท าให้ยีนท่ีถูกแทรกนั้นผิดปกติ โรคทีเป็น
สาเหตุมาจากพริออน ไดแ้ก่ โรคทางระบบประสาทในววั Bovine spongiform encepahltits (BSE) 
โรค Scrapie ในแกะ และโรค Kuru & Creutzfeld-Jakob Disease (CJD) ในคน เป็นตน้ 
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บทสรุป 

 ไวรัสเป็นปรสิตภายในเซลลแ์ทจ้ริง (Obligate intracellular parasite) โครงสร้างเป็นอนุภาค 
(Particle) ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเซลล ์ อาศยัอยูภ่ายในส่ิงมีชีวิตอ่ืนเท่านั้น ไม่มีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต มีระบบเอนไซม์ท่ีไม่สามารถท างานไดเ้องและไม่เพียงพอต่อการ
เจริญไดด้ว้ยตนเอง เก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาใดๆ เป็นของตวัเอง การเพิ่มจ านวนของไวรัสตอ้งอาศยั
เอนไซม์ การสร้างพลงังาน การสร้างสารชีวโมเลกุลจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน โครงสร้างของไวรัสไม่มี
องคป์ระกอบเป็นเซลล์ มีเพียงกรดนิวคลีอิกห่อหุ้มดว้ยโปรตีน Capsid และอาจมี Envelope ห่อหุ้ม
ดว้ยหรือไม่ข้ึนอยูก่บัชนิดของไวรัส  การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัสใช้ชนิดของจีโนม ท่ีมีสาร
พนัธุกรรมทั้งชนิด DNA และ RNA ทั้งสายเด่ียวและสายคู่ การเพิ่มจ านวนของไวรัสมีกลไกการเขา้
จบักนักบัโฮสตท่ี์จ าเพาะ การสร้างกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์โปรตีน การสร้างอนุภาคไวรัส และ
การปลดปล่อยออกนอกเซลล ์ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. ไวรัสเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล 

2. เหตุใดไวรัสถึงไม่สามารถอยูล่  าพงัในส่ิงแวดลอ้มได ้

3. โครงสร้างพื้นฐานของไวรัสมีอะไรบา้ง 

4. จงอธิบายขั้นตอนการสืบพนัธ์ุของไวรัสมาใหเ้ขา้ใจ 

5. การจดัจ าแนกหมวดหมู่ของไวรัสใชห้ลกัเกณฑใ์ดบา้ง 

6. จงยกตวัอยา่งไวรัสท่ีก่อโรคในคนมา  5 ชนิด พร้อมบอกช่ือโรค และการป้องกนั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 

บทที ่ 8  โปรโตซัวและสาหร่าย  
 

หัวข้อเนื้อหา 

8.1 โปรโตซวั 

8.2 สาหร่าย  
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของโปรโตซวัและสาหร่ายได ้

2. สามารถอธิบายโครงสร้างของโปรโตซวัและสาหร่ายได ้

3. สามารถอธิบายวธีิการสืบพนัธ์ุโปรโตซวัและสาหร่ายได ้

4. สามารถอธิบายหลกัการจดัจ าแนกโปรโตซวัและสาหร่ายได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่8 

โปรโตซัวและสาหร่าย 

 

 อาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom of Protista) เป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว (Single cell 

microorganism) มีลกัษณะเซลล์เป็นแบบยคูาริโอต (Eukaryotic cell) สามารถท ากิจกรรมของชีวิต 
(Basic function of life) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเซลลเ์ดียวทั้งการกินอาหาร การขบัถ่าย การสืบพนัธ์ุ  
โดยทัว่ไปทีขนาดยาวกว่าเซลล์โปรคาริโอต ประมาณ 10 เท่า  การพฒันาการยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นเน้ือเยื่อ (Tissue) หรืออวยัวะ (Organ) ท่ีท  าหน้าท่ีจ  าเพาะ เรียกสมาชิกใน
อาณาจกัรน้ีทัว่ๆไป วา่ โปรติสต ์(Protists) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มโปรติสตค์ลา้ย
สัตว์ (Animal-like protists) ได้แก่ โปรโตซัว (Protozoa)  กลุ่มโปรติสต์คล้ายพืช (Plant-like 

protists) ไดแ้ก่ สาหร่าย (Algae)  และกลุ่มโปรติสตค์ลา้ยเช้ือรา (Fungus-like protists) ไดแ้ก่ รา
เมือก (Slime mold)   
 

8.1  โปรโตซัว (Protozoa) 

 โปรโตซัวหรือสัตวเ์ซลล์เดียว ถูกจดัอยู่ในอาณาจกัรโปรติสตา ด ารงชีวิตด้วยเพียงเซลล์
เดียว มีลกัษณะเซลล์เป็นแบบยูคาริโอต ไม่มีระบบเน้ือเยื่อท่ีซับซ้อนเหมือนสัตวช์ั้นสูง สรีรวิทยา
ภายในเซลลไ์ม่มีระบบท่ีซบัซอ้น รูปร่างของเซลลมี์หลายแบบ เช่น รี กลม รูปไข่ ด ารงชีวติทั้งในน ้ า
จืด น ้าเคม็ ในดิน  บางชนิดด ารงชีวติแบบอิสระ บางชนิดอยูแ่บบพึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ เช่น โปร
โตซัวในล าไส้ปลวก บางชนิดเป็นปรสิต เช่น เช้ือมาลาเรีย (Plasmodium sp.) เช้ือบิดมีตัว 

(Entamoeba histolytica) เป็นตน้ โปรโตซวัมีบทบาทส าคญัต่อระบบนิเวศในแง่ของการเป็นห่วงโซ่
อาหาร สัตวน์ ้าหลายชนิดกินโปรโตซวัเป็นอาหาร นอกจากน้ีโปรโตซวับางชนิดยงัมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการบ าบดัน ้าเสียในระบบนิเวศอีกดว้ย  
 8.1.1  โครงสร้างของโปรโทซัว  

  โปรโตซวัมีลกัษณะเซลลเ์ป็นแบบยคูาริโอต มีรูปร่างหลายแบบ และมีขนาดตั้งแต่ 
2 – 250 ไมโครเมตร เช่น โปรโตซวั Entamoeba histolytica ระยะ Cyst มีขนาด 3-4 ไมโครเมตร 
โปรโตซวั Cryptosporidium sp. ระยะ Oocyst มีขนาด 4 ไมโครเมตร ส่วน Balantidium coli ระยะ
โทรโฟซอยด์มีขนาดถึง 70 ไมโครเมตร โครงสร้างเซลล์ของโปรโตซวัมีลกัษณะคลา้ยยคูาริโอต
ทัว่ๆ ไป มีนิวเคลียสท่ีมีเยื่อหุ้ม เยื่อหุ้มเซลล์เรียกว่า Plasmalemma หรือ Pellicle  ไซโทพลาสซึม
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Ectoplasm มีลกัษณะคลา้ยวุน้ใสๆ และ Endoplasm  อยูภ่ายในมีลกัษณะเป็น
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ของไหล (Fluid) บริเวณ Endoplasm มีออร์แกเนลหลายอยา่ง เช่น ไมโทคอนเดรีย ฟูดแวคิวโอ กอล
จิคอมเพล็กซ์  เป็นตน้ โปรโตซวัอาจมีรูปร่างไดห้ลายแบบ ระยะต่างๆ เช่น Entomoeba coli  มีระยะ 
Trophozoite  ระยะ Cyst (ระยะพกั) ซ่ึงทั้งสองระยะสามารถเปล่ียนกลบัไปเป็นอีกระยะหน่ึงได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอาหาร  
  8.1.1 นิวเคลียส โปรโตซัวทุกชนิดตอ้งมีนิวเคลียสอย่างน้อย 1 อนั บางชนิดมี
นิวเคลียสแบบเดียวกนัจ านวนมาก ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจ านวน  บางชนิด
เช่น Paramecium มีนิวเคลียสขนาดต่างกนั  คือ Macronucleus ท าหนา้ท่ีควบคุมกระบวนการทางเม
แทบอลิซึมของเซลล์และกระบวนการรีเจนเนอเรชัน  ส่วน Micronucleus ท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 

  8.1.1 ไซโทพลาซึม ประกอบดว้ยโปรตีนชนิดกลม (Globular)  โปรตีนยึดกนั
หลวม ๆ เป็นโครงร่างของเซลล์  นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยโปรตีนท่ีเรียงตวัแบบขนานกนั โปรโต
ซวับางชนิดมีรงควตัถุกระจายอยูท่ ัว่ไซโทพลาสซึม ท าให้โปรโตซวัมีสีต่าง ๆ เช่น เขียว  น ้ าตาล  

และ  ม่วง เป็นตน้ 

  8.1.3 เยื่อหุ้มนิวเคลียส  มีหน้าท่ีป้องกนัเซลล์ไม่ให้มีอนัตรายจากส่ิงภายนอก   

ควบคุมการแลกเปล่ียนสาร    รับการกระตุน้ทางเคมีและทางกายภาพ และเป็นส่วนท่ีสัมผสักบัเซลล์
อ่ืน ๆ   ผิวชั้นนอกสุดของเยื่อหุ้มเซลล์ เรียกวา่ เพลลิเคิล (Pellicle)  ซ่ึงมีความหนาและมีความ
ยดืหยุน่  สามารถป้องกนัความแหง้แลง้และสารเคมีได ้

 8.1.2  อวยัวะในการเคลือ่นที่  โปรโตซวัตอ้งเคล่ือนท่ีเพื่อหาอาหารหรือหลบหลีกอนัตราย 
บางชนิดไม่มีอวยัวะในการเคล่ือนท่ี องอาศยัวธีิการอ่ืนๆ ส่วนชนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดมี้โครงสร้างท่ีใชใ้น
การเคล่ือนท่ี เช่น ขาเทียม (Pseudopodia) แฟลกเจลลาและซิเลีย (Flagella  and  cilia)  

  8.1.2.1 ขาเทียม (Pseudopodia)  การเคล่ือนท่ีแบบน้ีอาศยัการไหลของไซโทพลาส
ซึมในเซลล ์เพื่อยืน่เซลลไ์ปยงัเป้าหมาย กลายเป็นเทา้เทียมท่ียืน่ออกไปจากเซลลบ์ริเวณท่ีไม่มีเพลลิ
เคิลท่ีแขง็ห่อหุม้  เป็นอวยัวะท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีของพวกอมีบา เช่น Entamoeba sp. เป็นตน้ 

  8.1.2.2 แฟลกเจลลาและซิเลีย (Flagella  and  cilia)  มีลกัษณะเป็นขนเส้นยาวยื่น
ออกจากเซลล์ มีจ  านวนมากนอ้ยแตกต่างกนัในแต่ละชนิดของโปรโตซวั (1   ถึง   8  เส้น)  แต่ส่วน
ใหญ่มี   1  ถึง  2  เส้น  ประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วน Elastic filament หรือ Axoneme  และส่วน
ห่อหุ้มท่ีลอ้มรอบ Axoneme   ส่วนซิเลียมีลกัษณะเป็นขนละเอียดและสั้น  ยื่นออกจากเซลล์  อาจมี
ความยาวสม ่าเสมอหรือ   ความยาวต่างกนัแลว้แต่ต าแหน่งของซิเลีย  ซีเลียนอกจากช่วยในการ
เคล่ือนท่ีแล้ว  ยงัช่วยในการกินอาหาร และช่วยเป็นอวยัวะรับสัมผสั  จากการศึกษาพบว่า 
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โครงสร้างของแฟลกเจลลาและซิเลียของพวกยคูาริโอต  มีรูปแบบเดียวกนั คือ 9+2 หมายถึง มี ไม
โครทิวบูล 9 คู่เรียงอยูล่อ้มรอบ กบัอีก 2 แท่งอยูต่รงกลาง  

 8.1.3  การสืบพันธ์ุของโพรโทซัว การสืบพนัธ์ุของโปรโตซวัมีทั้งแบบอาศยัเพศ และไม่
อาศยัเพศ ซ่ึงโปรโตซัวชนิดหน่ึงๆ สามารถสืบพนัธ์ุได้ทั้ งสองแบบสลบักนัไป ตามสภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มและอาหาร (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 283) 

  8.1.3.1 การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ   โปรโตซวัมกัใชว้ิธีการแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน (Binary fission) ซ่ึงเกิดข้ึนโดยง่าย ๆ โดยเซลล์ท่ีมีขนาดเท่ากนั ซ่ึงอาจแบ่งทั้งตามยาว 
(Longitudinal fission) และการแบ่งตามขวาง (Transverse fission)  หรือถา้แบ่งแลว้ไดห้ลาย ๆ 

เซลล์  เรียกวา่ Multiple  fission พบในการแบ่งเซลล์ของเช้ือมาลาเรีย Plasmodium sp. ระยะ 
Schizont ท่ีพบในเซลล์ตบัและเซลล์เม็ดเลือดแดง ท าให้ไดเ้ซลล์ Merozoite ตั้งแต่ 10-32 เซลล ์
ข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือมาลาเรีย นอกจากน้ีโปรโตซัวยงัสามารถแตกหน่อไดเ้ช่นดว้ยกนักบัเซลล์
ยสีต ์พบในโปรโตซวั Suctoria ซ่ึงเป็นพวกซิลิเอต 

  8.1.3.2 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  มีการผสมกนัของเซลล์สืบพนัธ์ุสองชนิด 

เรียกว่า Syngamy หรือ Gametogamy พบในโพรโทซัวหลายชนิด   กระบวนการคอนจูเกชนั 

(Conjugation) เป็นการรวมกนัชัว่คราวของเซลลส์องเซลลเ์พื่อแลกเปล่ียนนิวเคลียสกนั  พบในพารา
มีเซียม และการสืบพนัธ์ุแบบ Autogamy เป็นการสืบพนัธ์ุท่ีไม่ปกติ เน่ืองจากมีการรวมกนัของ
นิวเคลียสจากเซลลเ์ดียวกนัแลว้แบ่งเซลลไ์ดเ้ซลลใ์หม่ พบไดใ้นพารามีเซียมเช่นเดียวกนั   
 8.1.4 การจัดจ าแนกโปรโตซัว  สามารถจดัจ าแนก ดงัน้ี (Pelczar, et al., 1986 : 403) 

  8.1.4.1 Phylum  Sarcomastigophora  กลุ่มน้ีเคล่ือนท่ีโดยใชแ้ฟลกเจลลาหรือขา
เทียม มีนิวเคลียสชนิดเดียวอาจมีมากกวา่ 1 นิวเคลียสในบางระยะ สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  โดย
วิธีการผสมของแกมีตท่ีเรียกวา่ Syngamy  ไม่สร้างสปอร์  ยกตวัอยา่งโปรโตซวัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
Euglena, Giardia (Mastogophora) และ Amoeba (Sarcodina) 

  8.1.4.2  Phylum  Apicomplexa  โปรโตซัวกลุ่มน้ีไม่มีโครงสร้างท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนท่ี ในวงจรชีวิตจะมีการสร้างสปอร์  สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  โดยวิธี Syngamy  ไม่มีซิเลีย 

เป็นปรสิตทุกสปีชีส์  มี Apical complex  ซ่ึงเป็นออร์แกแนลล์ท่ีอยูด่า้นหนา้ของเซลล์  ประกอบไป
ดว้ย มีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศสลบักบัการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัในวงจรชีวิต เช่น Plasmodium 

sp. มีการเปล่ียนแปลงหลายระยะของการสืบพนัธ์ุทั้งในยุงกน้ปล่องซ่ึงมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ 
และในคนจะมีการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ 

  3.  Phylum  Ciliophora  เป็นโปรโตซวัท่ีใชซิ้เลีย (Cilia) ในการเคล่ือนท่ี ในระยะ
หน่ึงของวงจรชีวิตจะมีซีเลีย  มีนิวเคลียส 2 แบบ คือ แมโครนิวเคลียส (Micronucleus) และไมโคร
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นิวเคลียส  (Micronucleus) สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยแบ่งจากหน่ึงเป็นสองตามขวาง  สืบพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศโดยวิธีคอนจูเกชนั  (Conjugation) ส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอิสระ  และส่วนนอ้ยท่ีเป็น
ปรสิต 

 

8.2 สาหร่าย (Algae) 

 สาหร่ายเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นอาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom of Potista) มีเซลล์ท่ีมีเยื่อหุ้ม
นิวเคลียส หรือ ยคูาริโอต (Eucaryote) เป็นกลุ่มท่ีมีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์แสง สร้างน ้ าตาล
และก๊าซออกซิเจนได ้มีทั้งชนิดท่ีเป็นเซลล์เดียวและชนิดท่ีอยู่รวมเป็นกลุ่ม  มีการจดัเรียงตวักนั
แบบง่ายๆ ยงัไม่พฒันาการของราก ล าตน้และใบ สาหร่ายไม่มีท่อล าเลียง และแตกต่างจากพืชสี
เขียว คือมีโครงสร้างในการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเป็นแบบง่าย ๆ  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ
ด้วยการสร้างสปอร์ท่ีมีแฟลกเจลา สามารถเคล่ือนท่ีได้  ส่วนสปอร์ท่ีไม่เคล่ือนท่ีจะอยู่ใน 
Sporangium  สาหร่ายพบไดท้ัว่ไปทั้งน ้ าจืด น ้ าเค็ม น ้ าทะเล บางคร้ังอาจพบในดินท่ีช้ืนๆ กอ้นหิน 
เศษไม ้หรือในท่ีอุณหภูมิต ่าเป็นน ้ าแข็ง ท าให้น ้ าแข็งเป็นสีต่างๆ การด ารงชีวิตมีทั้งชนิดท่ีพึ่งพา
อาศยักบัส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืน (Mutualism) หรือเป็นปรสิตกบัส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืน  
 8.2.1 โครงสร้างของสาหร่าย  สาหร่ายมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนั  อาจมีรูปร่างกลม
ท่อน หรือเรียวแหลม  บางชนิดอยูก่นัหลายเซลล์  ท าให้เกิดรูปร่างท่ีต่างออกไป  อยูร่วมกลุ่มเป็น
โคโลนี  เป็นเส้นสายเด่ียว ๆ หรือเส้นสายเป็นกลุ่ม หรือแตกแขนงก็ไดส้าหร่ายมีผนงัเซลล์บาง  
กลุ่มท่ีเคล่ือนท่ีไดจ้ะมีเยือ่หุม้เซลลท่ี์เรียกวา่ Periplast ซ่ึงมีความยืดหยุน่สูง   ผนงัเซลล์ของสาหร่าย
หลายชนิดลอ้มรอบดว้ยเมทริกซ์ (Matrix) ท่ีผนงัเซลลข์บัออกมา  ภายในเซลลส์าหร่ายมีนิวเคลียสท่ี
เห็นชดัเจน  มีเม็ดแป้ง หยดน ้ ามนั แวคิวโอล คลอโรฟิลล์ และรงควตัถุอ่ืนๆ อยูใ่นคลอโรพลาสต ์

(Chloroplast) ซ่ึงอาจมีรูปร่างต่าง ๆ กนั   คลอโรฟิลล์มีหลายชนิด คือ เอ  บี  ซี  ดี และอี   ส่วน รงค
วตัถุอ่ืน ๆ คือ คาโรทีนอยด์ (Carotenoid) ซ่ึงประกอบดว้ยคาโรทีน (Carotene) และแซนโทฟิล 
(Xanthophyll) กบัไฟโคบิลิน หรือบิลิโปรตีน(Phycobilin หรือ Biliprotein) และโครงสร้างของ
สาหร่ายมีลกัษณะเป็น Thallus การเจริญหลงัการปฏิสนธิ  
 รูปร่างของสาหร่ายมีหลายแบบ เช่น สาหร่ายเซลล์เดียวท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได ้เช่น Protococcus, 

Chlorella  สาหร่ายท่ีเคล่ือนท่ีไดโ้ดยใชแ้ฟลกเจลมั เช่น Euglena, Chlamydomonas  สาหร่ายท่ีมี
รูปร่างเป็นเส้นสายซ่ึงมีทั้ งชนิดท่ีไม่แตกแขนงและแตกแขนง เช่น เทาน ้ า (Spirogyra) และ
Pithophora เป็นตน้  สาหร่ายท่ีมีรูปร่างเป็นแผน่ เช่น Ulva, Laminaria เป็นตน้ สาหร่ายท่ีมีรูปร่าง
เป็นท่อ กลุ่มน้ีอาจมีนิวเคลียสไดห้ลายอนัในสภาวะปกติ เม่ือไดรั้บสารพิษจะสร้างปลอ้งกนัท าให้มี
หลายเซลล ์เช่น Vaucheria, Caulerpa, Acetabularia เป็นตน้  
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รูปที ่8.1 ลกัษณะรูปร่างของโปรโตซวัและสาหร่ายบางชนิด  
ท่ีมา : Jessop, 1988 : 69 

 

 8.2.2 การสืบพนัธ์ุของสาหร่าย  

  สาหร่ายมีทั้งการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ โดยทัว่ไปสาหร่ายจะ
สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ โดยการแตกหกัของสาหร่ายออกเป็นท่อนๆ หรืออาจมีการสร้างสปอร์ท่ี
เคล่ือนท่ีได ้ เรียกวา่ ซูโอสปอร์  (Zoospore) ส าหรับสาหร่ายในน ้ า  ส่วนพวกท่ีอยูบ่นบกจะสร้าง
สปอร์ท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได ้  เรียกวา่ Aplanospore  สปอร์ท่ีเคล่ือนท่ีไม่ไดน้ี้ในบางชนิดสามารถพฒันา
ไปเป็นซูโอสปอร์ได้  ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ  จะมีการผสมกันของเซลล์สืบพนัธ์ุท่ี
เรียกวา่ Gametes แลว้ไดไ้ซโกต (Zygote)  ลกัษณะรูปร่างของเซลล์สืบพนัธ์ุนั้น ถา้เซลล์สืบพนัธ์ุ
เพศผูแ้ละเพศเมียมีรูปร่างและลักษณะคล้ายกัน จะเรียกว่า ไอโซแกมสั (Isogamous)  เช่น 
Chamydomonas, Gonium เป็นตน้  ถา้เซลล์สืบพนัธ์ุทั้งสองชนิดมีลกัษณะไม่เหมือนกนั มีขนาด
ต่างกนั การผสมนั้นเรียกวา่ เฮเทอโรแกมสั (Heterogamous) เช่น Pandorina, Eudorina เป็นตน้     
ถา้เซลล์สืบพนัธ์ุมีลกัษณะต่างกนั และเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูข้นาดเล็กกว่า สามารถเคล่ือนท่ีได้ แต่
เซลล์สืบพนัธ์ุมีขนาดใหญ่และไม่เคล่ือนท่ี เรียกการผสมนั้นวา่ โอโอแกมี (Oogamy) เช่น Volvox, 

Oedogonium เป็นตน้  
 8.2.3 วงจรชีวติของสาหร่าย การผสมของเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมียของสาหร่าย จะมี
โครโซม 2n แต่ในระยะปกติเซลล์สาหร่าย (Vegetative form) จะมีโครโมโซม 2n หรือ n ก็ได ้
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ข้ึนอยูก่บัลกัษณะวงจรชีวิต ถา้เป็นวงจรชีวิตแบบ Haplontic life cycle จะมีโครโมโซมเท่ากบั  n 

เน่ืองจากมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส เรียกระยะการเจริญในช่วงหลงัการปฏิสนธิว่า Zygotic 

meiosis พบในสาหร่ายชนิด Chlamydomonas, Volvox, Gonium เป็นตน้  ถา้เป็นวงจรชีวิตแบบ 
Dipolntic life cycle เซลล์ในระยะ Vegetative form จะมีโครโมโซม 2n จะมีช่วงท่ีเป็น n เฉพาะท่ีมี
การสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุเท่านั้น พบในสาหร่ายชนิด Cladophora, Fucus, และ Diatom  ถา้มีวงจรชีวิต
แบบ Diplohaplontic life cycle วงจงชีวิตแบบน้ีจะมีระยะท่ีโครโมโซมมี 2 ชุด (2n) เรียกวา่ สปอร์
โรไฟท ์(Sporophyte) สลบักบัระยะท่ีมีโครโซมชุดเดียว เรียกวา่ Gametophyte เป็นวงจรชีวิตแบบ
สลบั พบในสาหร่าย Ulva, Gracilaria, Polysiphonia เป็นตน้ 

 8.2.3 การจัดจ าแนกสาหร่าย  การจดัจ าแนกอาศยัหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัหลายอยา่งร่วมกนั คือ 
ชนิดและสมบติัของรงควตัถุ  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสะสม  หรือผลผลิตท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์แสง  ชนิดและรูปร่าง  จ านวนของแฟลกเจลลา  องคป์ระกอบของผนงัเซลล์ทั้งทางดา้น
เคมีและกายภาพ  ลกัษณะรูปร่างและการจดัระเบียบของเซลล์และทลัลสั วงชีวิต  โครงสร้างในการ
สืบพนัธ์ุ และวธีิการสืบพนัธ์ุ เป็นตน้  ซ่ึงสามารถจดัจ าแนกสาหร่ายออกเป็นดิวชินัต่างๆ ดงัน้ี  

(Pelczar, et al., 1986 : 267) 

  8.2.3.1 Division  Rhodophycophyta  สาหร่ายกลุ่มน้ีเป็นสาหร่ายสีแดง อยูใ่นทะเล
เป็นส่วนใหญ่ ใชส้ปอร์สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได ้  ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ
ใชเ้ซลลสื์บพนัธ์ุทั้งสองเพศ  มีรงควตัถุชนิด  คลอโรฟิลล์เอ  คาโรทีน  ไฟโคอิริทริน  สาหร่ายกลุ่ม
น้ีไม่มีแฟลกเจลลา  เช่น Gelidium, Corallina, และ Porphyra  เป็นตน้ 

  8.2.3.2 Division Xanthophycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ีเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมเหลือง 

พบมากในเขตอบอุ่น ในน ้ าจืดและน ้ าเค็ม  รวมทั้งในดิน มกัสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศดว้ยการหกั
เป็นท่อนแลว้งอกใหม่ หรือสร้างซูโอสปอร์ท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได ้ สาหร่ายกลุ่มน้ีมีรงควตัถุ เช่น 
คลอโรฟิลล์เอและซี  คาโรทีน   ผนงัเซลล์ประกอบดว้ยเซลลูโลสและเพกทิน  เช่น Vaucheria เป็น
ตน้ 

  8.2.3.3 Division  Chrysophycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ี เป็นสาหร่ายสีทอง บางชนิด
เป็นอะมีบาท่ีมีขาเทียมใชใ้นการเคล่ือนท่ี  บางชนิดมีแฟลกเจลลา  บางชนิดมีรูปร่างทรงกลมและ
เป็นเส้นสายท่ีไม่เคล่ือนท่ี   สืบพนัธ์ุโดยการแบ่งเซลล์จากหน่ึงเป็นสอง  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั
เพศใชว้ิธีผสมกนัของแกมีตท่ีเป็นชนิด Isogamete สาหร่ายกลุ่มน้ีมีคลอโรฟิลล์เอและซี  คาโรทีน                   
ฟิวโคแซนทิน   เช่น Ochromonas, Chrysamoeba เป็นตน้ 

  8.2.3.4 Division  Phaephycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ีเป็นสาหร่ายสีน ้าตาลมีแฟลกเจล
ลา 2  เส้น ขนาดไม่เท่ากนัอยูท่างดา้นขา้งของเซลล์ ผนงัเซลล์ประกอบดว้ยเซลลูโลส สืบพนัธ์ุแบบ
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ไม่อาศยัเพศโดยสร้างซูโอสปอร์  มีรงควตัถุชนิดคลอโรฟิลล์เอและซี  แคโรทีน  ฟิวโคแซนทิน    
ส่วนการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศเป็นแบบ Isogamete และ Heterogamete    

   8.2.3.5 Division Bacillariophycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ไดอะตอม การเจริญ
อาจเป็นเซลล์เด่ียว  โคโลน้ี หรืออาจเป็นเส้นสายท่ีต่างกนัมาก ผนงัเซลล์ประกอบด้วยซิลิกา มี
ลวดลายสวยงาม มีคลอโรฟิลลเ์อและซี  แคโรทีน  ฟิวโคแซนทิน เซลล์สืบพนัธ์ุเพศผูมี้แฟลกเจลลา
หน่ึงเส้นอยูด่า้นหนา้เซลล ์สามารถเคล่ือนท่ีได ้ 
   8.2.3.6 Division Euglemophycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ีท่ีส าคญั เช่น Euglena  และ  
Phacus มีคลอโรฟิลล์เอและบี  มีแฟลกเจลลาหน่ึงหรือสองหรือสามเส้นอยู่ทางดา้นบนสุดของ
เซลล์และมีช่องคอ   สืบพนัธ์ุโดยแบ่งเซลล์ตามยาว  ผนงัเซลล์ไม่มีเซลลูโลส  มีจุดรับแสง 
(Eyespot)   

   8.2.3.7  Division Chorophycophyta สาหร่ายกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียว ส่วนใหญ่
อยูใ่นน ้าจืดมีทั้งเป็นเซลลเ์ดียวและเป็นโคโลนี  เป็นเซลล์เดียวเคล่ือนท่ีไดโ้ดยใชแ้ฟลกเจลลา  พวก
ท่ีเป็นโคโลนีพบเป็นรูปทรงกลม  เส้นสาย หรือเป็นแผน่  บางชนิดมีโครงสร้างพิเศษเรียก Holdfast 

ไวเ้กาะยึด   มีคลอโรฟิลล์เอและบี  คาโรทีน   อาหารสะสมเป็นแป้งและน ้ ามนั    มีแฟลกเจลลา
ตั้งแต่หน่ึงเส้นข้ึนไป  สร้างสปอร์แบบไม่อาศยัเพศแบบ ซูโอสปอร์  หรือสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ
โดยวิธี Isogamete และ Heterogamete สาหร่ายกลุ่มน้ี เช่น Chlamydomonas, Chlorella, Volvox, 

Acetabularia, Desmids และ Spirogyra  เป็นตน้ 

   8.2.3.8 Division Crytophycophyta   เป็นสาหร่ายท่ีมีแฟลกเจลลา 2 เส้น ขนาดไม่
เท่ากนั   เป็นเซลลเ์ด่ียวๆ ลกัษณะแบน  ทางดา้นบนดา้นล่าง (Dorsal-Ventral)  มีคลอโรฟิลล์เอ และ
ซี  แคโรทีน  ไฟโคอิริทริน  ไฟโคไซแอนิน  อาหารสะสมเป็นแป้งและ การสืบพนัธ์ุโดยการแบ่งตวั
ตามยาว หรือสร้างซูโอสปอร์ท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได ้  

   8.2.3.9  Division  Pryrophycophyta เป็นสาหร่ายกลุ่ม Dinoflagellates มีลกัษณะ
เซลล์เป็นเซลล์เด่ียวๆ พบในน ้ าเค็ม ลกัษณะแบน  มีร่องยาวตามขวาง  มีแฟลกเจลลา 2 เส้น มี
คลอโรฟิลล์เอและซี  แคโรทีน   ส่วนใหญ่เซลล์ถูกปกคลุมดว้ยเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้น  แต่บางชนิดมี
ผนงัเซลลเ์ป็นเซลลูโลส  เช่น Gymnodinium  neglectum, Ceratium และ Noctiluca   เป็นตน้ 
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บทสรุป 

 

 อาณาจกัรโปรติสตา (Kingdom of Protista) เป็นส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว (Single cell 

microorganism) มีลกัษณะเซลล์เป็นแบบยูคาริโอต (Eukaryotic cell) บางชนิดอาจมีนิวเคลียส
มากกวา่ 1 อนั สามารถท ากิจกรรมของชีวิต (Basic function of life) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในเซลล์เดียว 

โปรโตซวัด ารงเป็นอิสระในส่ิงแวดลอ้ม พึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืน หรือเป็นปรสิต การจกัจ าแนกใช้
โครงสร้างท่ีใชเ้คล่ือนท่ี การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศมกัแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากนั ส่วนการสืบพนัธ์ุ
แบบอาศยัเพศในบางชนิดมีวธีิ Conjugation พบในพารามีเซียม และ Balantidium coli  สาหร่ายเป็น
โปรติสตท่ี์สร้างอาหารเองได ้เน่ืองจากมีคลอโรพลาสต ์โครงสร้างเซลล์อาจอยู่เด่ียวๆหรืออยู่รวม
เป็นกลุ่ม การสืบพนัธ์ุอาจหกัเป็นท่อนแลว้งอกใหม่ หรือสร้างสปอร์ชนิดท่ีอาศยัเพศเคล่ือนท่ีไม่ได ้
หรือสปอร์แบบอาศยัเพศก็ได ้การจดัจ าแนกใชผ้ลผลิตท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสง  ชนิดและรูปร่าง  

จ านวนของแฟลกเจลลา  องค์ประกอบของผนงัเซลล์ทั้งทางดา้นเคมีและกายภาพ  ลกัษณะรูปร่าง
และการจดัระเบียบของเซลลแ์ละทลัลสั วงชีวติ  โครงสร้างในการสืบพนัธ์ุ และวธีิการสืบพนัธ์ุ  
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แบบฝึกหัดท้ายทบทวน 

 

1. อาณาจกัรโปรติสตาต่างจากอาณาจกัรท่ีมีเซลลเ์ป็นแบบยคูาริโอตกลุ่มอ่ืนอยา่งไร 

2. โปรโตซวัมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศดว้ยวธีิใด และพบในโปรโตซวัชนิดใด 

3. จงบอกชนิดของโปรโตซวัท่ีอาศยัแบบพึงพากบัส่ิงมีชีวติอ่ืนมา 3 ชนิด 

4. การเคล่ือนท่ีของโปรโตซวัใชว้ธีิการใดบา้ง 

5. จงบอกชนิดของสปอร์ท่ีสาหร่ายสร้างเพื่อการสืบพนัธ์ุ ทั้งแบบอาศยัและไม่อาศยัเพศ 

6. จงบอกความแตกต่างของโครงสร้างเซลลร์ะหวา่งโปรโตซวักบัสาหร่าย 

7. สาหร่ายมีความส าคญัต่อระบบนิเวศอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

 

บทที ่ 9  การควบคุมจุลนิทรีย์  
 

หัวข้อเนือ้หา 

9.1 ความหมายของการควบคุมจุลินทรีย ์

9.2 ค าศพัทท่ี์ควรรู้เก่ียวกบัการควบคุมจุลินทรีย ์

9.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคุมจุลินทรีย ์

9.4 การควบคุมโดยใชว้ธีิทางกายภาพ 

9.5 การควบคุมโดยใชว้ธีิการทางเคมี 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความหมายของการควบคุมจุลินทรียไ์ด ้

2. สามารถอธิบายของค าศพัทท่ี์ควรรู้เก่ียวกบัการควบคุมจุลินทรีย ์

3. สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคุมจุลินทรียไ์ด ้

4. สามารถอธิบายวธีิการควบคุมโดยใชว้ธีิทางกายภาพได ้

5. สามารถอธิบายวธีิการควบคุมโดยใชว้ธีิทางเคมีได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector  
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่9 

การควบคุมจุลนิทรีย์ 

 

 การควบคุมจุลินทรียเ์ป็นการลดจ านวน หรือท าลายเช้ือให้หมดไป เพื่อลดการปนเป้ือน
หรือป้องกนัการเจริญของจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการ  หรือเพื่อการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือก่อ
โรค และป้องกนัการเส่ือมสภาพหรือเน่าเสียของกินของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์  ในบทน้ี
นกัศึกษาจะไดท้ราบเก่ียวกบัการเลือกใชว้ิธีการควบคุมจุลินทรียท่ี์เหมาะสมเพื่อการประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

9.1 ความหมายของการควบคุมจุลนิทรีย์ 

 การควบคุมจุลินทรีย ์หมายถึงการลดจ านวน ควบคุมจุลินทรียไ์ม่ให้เพิ่มจ านวน หรือการ
ก าจดัจุลินทรียโ์ดยใชว้ธีิการต่างๆ เช่น การใชว้ธีิการทางกายภาพ ทางเคมี หรือการใชส้ารปฏิชีวนะ 

ในการป้องกนัและควบคุมโรคมีความจ าเป็นเพื่อลดความเส่ียงหรือป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือ 
การควบคุมจุลินทรีย์สามารถท าได้หลายวิธี ซ่ึงต้องค านึงถึงความเหมาะสม เช่น การควบคุม
จุลินทรียด์ว้ยความร้อนในอาหารท่ีมีโปรตีนหลายชนิดอาจไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจท าให้โปรตีนเสีย
ภาพได ้ กลไกท่ีเซลลถู์กท าลายมกัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานต่างๆ เช่น การท าลายโครงสร้าง
ของเซลล์โดยเฉพาะผนังเซลล์ การท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ให้มีการล าเลียงสารได้ตามปกติ การ
ท าลายสารพนัธุกรรมหรือท าให้เกิดการกลายพนัธ์ุจนเพิ่มจ านวนไม่ได ้ การยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซม ์ยบัย ั้งการสังเคราะห์การสร้างโปรตีนและกรดนิวคลีอิก เป็นตน้ 

 

9.2 ค าศัพท์ทีค่วรรู้เกีย่วกบัการควบคุมจุลนิทรีย์ 

 9.2.1 การท าปราศจากเช้ือ (Sterilization) หมายถึง การท าลายหรือก าจดัจุลินทรียทุ์ก
รูปแบบท่ีมีใหห้มดไปอยา่งสมบูรณ์ ไม่ใหมี้จุลินทรียส์ามารถเจริญกลบัมาไดอี้ก เช่น การน่ึงฆ่าเช้ือ
โดยใชห้มอ้น่ึงความดนัไอ (Autoclave; 121 

O
C, 15 นาที) การอบดว้ยลมร้อนโดยใชตู้อ้บลมร้อน 

(180 
O
C, 2 ชัว่โมง) หรือการใชรั้งสี การใชส้ารเคมีและยาปฏิชีวนะ 

 9.2.2 สารท าลายเช้ือ (Disinfectant) หมายถึง สารเคมีท่ีใช้ในการท าลายเช้ือ ส่วนใหญ่จะ
ท าลายเฉพาะเซลล์ (Vegetative cell) ส่วนเอนโดสปอร์มกัจะไม่ท าลาย สารเคมีเหล่าน้ีนิยมน ามาใช้
ในการฆ่าเช้ือในห้องปฏิบติัการ ห้องวิจยั หรืออาคารทัว่ไป เช่น แอลกอฮอล์ ไอโอดีน และฟีนอล 
เป็นตน้ 
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 9.2.3 สารระงับเช้ือ (Antiseptic) หมายถึง สารท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือหรือยบัย ั้งการเติบโตของ
จุลินทรียท่ี์อยูต่ามร่างกายของคน โดยไม่ท าอนัตรายต่อเน้ือเยือ่ของคน 

 9.2.4 สุขาภิบาล (Sanitization) หมายถึง การลดปริมาณจุลินทรียใ์หเ้หลือในปริมาณ ท่ี
ปลอดภยัทางสาธารณะสุข การปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะ 

 9.2.5 สารฆ่าแบคทเีรีย (Bactericide) หมายถึง สารท่ีใชใ้นการท าลายแบคทีเรีย 

 9.2.6 สารยบัยั้งแบคทเีรีย (Antibacterial agent) หมายถึง สารท่ีไปรบกวนการเติบโต หรือ
กิจกรรมของแบคทีเรีย หรือหมายถึงการยบัย ั้งการเติบโตของแบคทีเรีย 

 9.2.7 การเกบ็รักษา (Preservation) การตรึงสภาพของส่ิงของ อาหาร หรือเคร่ืองใชส่้วน
บุคคล เพื่อป้องกนัไม่ให้จุลินทรียเ์พิ่มจ านวน และของใชเ้หล่านั้นคงสภาพอยูไ่ดโ้ดยไม่สูญเสีย
ลกัษณะหรือเน่าเป่ือย 

 

9.3 ปัจจัยทีม่ผีลต่อการควบคุม 

 9.3.1 ส่ิงแวดล้อม  คุณสมบติัทางกายภาพหรือทางเคมี มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ
การท าลายเช้ือ เช่น เม่ือมีสภาพความเป็นกรด-ด่าง ต่างไปจากเดิม คุณสมบติัของสารเปล่ียนแปลง
ไป ท าให้เช้ือคงสภาพอยู่ได้ สารเคมีอาจมีประสิทธิภาพลดลง เม่ือตอ้งเทสัมผสักบัเมือก ฟิล์มท่ี
จุลินทรียส์ร้างเพื่อเป็นเกราะป้องกนัตนเอง   ความหนืดมีผลต่อการแทรกซึมของสารหรือวิธีการท่ี
ใช้ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีความเขม้ขน้สูงมกัท าให้แบคทีเรียสามารถทนความร้อนไดดี้ข้ึน
การเพิ่มอุณหภูมิสูงข้ึน ร่วมกบัการใชส้ารเคมีอ่ืน ท าใหส้ารท าลายจุลินทรียไ์ดเ้ร็วข้ึน เป็นตน้ 

 9.3.2 ชนิดจุลินทรีย์  จุลินทรียต่์างชนิดกนัมีคุณสมบติัต่างกนั และมีความไวต่อสารท่ีใช้
ต่างกนั แบคทีเรียบางชนิดสร้างเอนโดสปอร์ท าให้ทนทานต่อส่ิงแวดลอ้ม สารเคมี หรือรังสีท่ีเขา้
ท าลาย  ซ่ึงตรงขา้มกบัจุลินทรียท่ี์พึ่งมีการเจริญเม่ือไดอ้าหารใหม่ซ่ึงจะถูกท าลายไดง่้ายข้ึน 

 9.3.3 ปริมาณจุลินทรีย์ ความหนาแน่นของจุลินทรียมี์ผลโดยตรงต่อการแทรกซึมของสาร 
ถา้มีเช้ือนอ้ยอาจท าลายเช้ือดว้ยความเขม้ขน้ปกติได ้แต่หากมีเช้ือปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งเพิ่มความ
เขม้ขน้ หรือเพิ่มเวลาในการสัมผสัต่อเช้ือใหม้ากข้ึน  
 9.3.4 ชนิดและความเข้มข้นของส่ิงที่จะท าลายจุลินทรีย์ ความเขม้ขน้ของสารมีผลต่อการ
ท าลายเช้ือ หากเช้ือมีปริมาณมากจ าเป็นตอ้งเพิ่มความเขม้ขน้ หรือเปล่ียนชนิดของสารให้สามารถ
ท าลายเช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงผลเสียหรือผลกระทบต่อการ
เลือกใชส้ารเคมีต่างๆ ดว้ย  
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9.4 การควบคุมโดยใช้วธิทีางกายภาพ 

 การควบคุมโดยใชว้ิธีการทางกายภาพมีหลายวิธี วิธีท่ีนิยมใชท้ัว่ไป ไดแ้ก่ การใชอุ้ณหภูมิ
สูงและอุณหภูมิต ่า ความร้อนแห้ง (Desiccation) ความดนัออสโมซีส การใชรั้งสี (Radiation) และ
การกรอง (Filtration) (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 296) 

 9.4.1 อุณหภูมิสูง การเจริญของจุลินทรียต์อ้งอาศยัช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม รวมถึงช่วง
อุณหภูมิสูงสุดท่ีจุลินทรียส์ามารถเจริญได้  ซ่ึงอุณหภูมิท่ีสูงกว่าช่วงท่ีจุลินทรียเ์จริญได้สามารถ
ท าลายเช้ือได ้หรือยบัย ั้งการเจริญของเช้ือได ้ทั้งน้ีอาจมีจุลินทรียช์นิด Thermophiles ท่ีเจริญในช่วง
อุณหภูมิสูงอาจตอ้งใชว้ิธีการอ่ืนร่วมกนั หรือให้วิธีการเผาให้ร้อนแดงจึงจะสามารถฆ่าเช้ือได ้ การ
ใช้อุณหภูมิสูงในการควบคุมน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 พวก คือความร้อนช้ืน และความร้อนแห้ง ความร้อน
ช้ืนสามารถท าลายจุลินทรียไ์ดโ้ดยการตกตะกอนโปรตีน ความร้อนข้ึนมีประสิทธิภาพและสามารถ
ท าลายจุลินทรียไ์ดเ้ร็วกว่าความร้อนแห้ง ความร้อนช้ืนใช้ระบบไอน ้ าเดือดร่วมกบัแรงดนัภายใน 
ช่วยท าให้ไอน ้ าสามารถแทรกตวัเขา้สู่เซลล์และแต่โมเลกุลของโปรตีน และสารชีวโมเลกุลภายใน
เซลลไ์ด ้ เช่น ความร้อนช้ืนสามารถท าลายเอนโอสปอร์ของเช้ือ  Clostridim botulinum ใชเ้วลาเพียง 
20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ซ่ึงความร้อนแห้งตอ้งใช้เวลา 2 ชัว่โมง  วิธีการท าลายเช้ือ
ดว้ยความร้อนช้ืนมีหลายวธีิ ดงัต่อไปน้ี  
  9.4.1.1 การฆ่าเช้ือแบบพลาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) เป็นวิธีการใชค้วามร้อน
ด้วยอุณหภูมิสูง เวลาสั้ น ในการท าลายเช้ือเพียงบางส่วนในผลิตภณัฑ์น ้ านม อาหาร เคร่ืองด่ืม  
เน่ืองจากใช ้เพราะหากใชอุ้ณหภูมิสูงและใชเ้วลานานจะท าให้โปรตีนในอาหารเสียสภาพ และอาจ
ท าให้จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในสารอาหารถูกท าลายไปดว้ย  วิ ธีการท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือแบบพลาส
เจอร์ในนมมี 2 วิธี คือ วิธีใชอุ้ณหภูมิต ่าเวลานาน (Low-temperature holding method) ใช้อุณหภูมิ 
145 องศาฟาเรนไฮต์ (62.8 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และวิธีใช้อุณหภูมิสูงเวลาสั้ น (High 

temperature short-time method) ใชอุ้ณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เวลา 15 วนิาที 

  9.4.1.2 การตม้ (Boiling water) เป็นวิธีการท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อเป็นการลด
ปริมาณจุลินทรีย ์รวมถึงเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามวิธีการตม้ในน ้ าไม่ใช้
ในหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา  
  9.4.1.3 การใชไ้อน ้ าภายใตค้วามดนั  (Steam under pressure)  เป็นวิธีท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงใช้ไอน ้ าภายใต้ความดัน ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าการต้ม เคร่ืองท่ีใช้ในการ
ควบคุมดว้ยวิธีน้ี คือ หมอ้น่ึงความดนัไอ (Autoclave)   เคร่ืองมือน้ีจ าเป็นมากในห้องปฏิบติัการ
ทางดา้นจุลชีววิทยาเพราะสามารถท าลายเช้ือไดทุ้กชนิด รวมถึงท าลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   การก าหนดอุณหภูมิและความดนัของเคร่ืองสามารถท าไดห้ลายช่วง  แต่ท่ี
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นิยม คือ จะใช้ความดนั 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส และเวลา 15 นาที  
สภาวะน้ีเหมาะกบัตวัอยา่งท่ีตอ้งการท าลายเช้ือไม่เกินความจุปริมาตร  10 ลิตร ส่วนการใชส้ภาวะท่ี
มากกวา่น้ีอาจข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค ์เช่น มีปริมาตรความจุมากข้ึน  การท าลายสารบางอยา่งท่ีตอ้ง
ใช้เวลานานข้ึนในงานวิจยัทางดา้น RNA  หรือสารชีวโมเลกุลท่ีตอ้งการความสะอาดทั้งเช้ือและ
สารเจือปนบางประเภท   หลกัการท างานของหมอ้น่ึงความดนัไอ จะอาศยัความร้อน แตกโมเลกุล
ของน ้ าให้กลายเป็นไอท่ีอุณหภูมิสูง ร่วมกบัแรงดนัภายใน ช่วยท าให้ไอน ้ าสามารถแทรกตวัเขา้สู่
เซลลแ์ละแต่ละโมเลกุลของโปรตีน และสารชีวโมเลกุลภายในเซลลไ์ด ้ ดงัแสดงในรูปท่ี 9.1 

 

 

 
 

รูปที ่9.1 หลกัการท างานและทิศทางของแรงดนัไอของเคร่ือง Autoclave 

ท่ีมา : Nester, 1995 : 201 
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ตารางที ่9.1 อุณหภูมิของไอน ้าภายใตค้วามดนัจากหมอ้น่ึงความดนัไอ 

 

ความดนัไอน ้า (ปอนด/์ตารางน้ิว)   อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 

 0      100.0 

 5      109.0 

 10      115.0 

 15      121.5 

 20      126.5 

 

ท่ีมา : Pelczar, et al., 1986 : 205 

 

  9.4.1.4 การเผาไหม ้(Incineration) เป็นวิธีการเผาอุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการ นิยม
ใชฆ่้าเช้ืออุปกรณ์ท่ีเป็นแกว้หรือโลหะ เช่น แท่งแกว้รูปตวัแอล (L) ลูป (Loop) เข็มเข่ียเช้ือ (Needle) 

ในหอ้งปฏิบติัการอาจใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ หรือตะเกียงบุนเสน (ก๊าซมีเทน)  วิธีการอบดว้ยความ
ร้อนแหง้ (Hot-air sterilization) น้ีท าใหไ้ร้เช้ือโดยใชตู้อ้บแห้ง (Hot-air oven) นิยมใชก้บัพวกเคร่ือง
แกว้ต่างๆ เช่น จานเพาะเช้ือ ปิเปต ไม่ใชก้บัส่ิงของท่ีท าดว้ย ยาง ส าลี หรือ พลาสติก ส่วนใหญ่ใช้
อุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

 9.4.2 การใช้อุณหภูมิต ่า  เป็นวิธีการควบคุมไม่ให้จุลินทรียเ์พิ่มจ านวนมากกวา่การท าลาย
เช้ือ เน่ืองจากจุลินทรียส่์วนใหญ่มกัไม่ถูกท าลายท่ีอุณหภูมิต ่า เพียงแค่การยบัย ั้งการเจริญเท่านั้น  จึง
นิยมน าวิธีน้ีมาใชใ้นการเก็บรักษาเช้ือ และใชใ้นการถนอมอาหาร  ช่วงอุณหภูมิท่ีนิยมใชก้บัตูเ้ยน็ 
(Refrigerator) คือประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส  นอกจากน้ียงันิยมใชอุ้ณหภูมิช่วง -20 ถุง -40 องศา
เซลเซียส (Freezing) ใชใ้นการเก็บรักษาเน้ือสัตว ์และเก็บรักษาเช้ือ ระดบัอุณหภูมิสูงกวา่ -70 องศา
เซลเซียส (Freeze dry หรือ Lyophilization) เป็นการท าให้แห้งในความเยน็ วิธีน้ีนิยมใชใ้นการเก็บ
รักษาเช้ือ สามารถเก็บรักษาไวไ้ดเ้ป็นเวลานาน แต่เคร่ืองมือมกัมีราคาแพง และมีการดูแลรักษาท่ีดี
พอสมควร  
 9.4.3 การท าแห้ง วิธีน้ีอาจใชก้ารป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบสูง ภายใตค้วามดนั อาจท าให้
กิจกรรมของเซลลห์ยดุลง และอาจมีจ านวนเซลลท่ี์มีชีวติลดลง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของเช้ือแต่ละ
ชนิด  ระยะเวลาการอยูร่อดข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  ชนิดของจุลินทรีย ์ สารท่ีจุลินทรียเ์หล่านั้น



~ 132 ~ 

 

อาศยัอยูข่ณะท าให้แห้ง  ความสมบูรณ์ของกระบวนการท่ีท าให้แห้ง สภาวะแวดลอ้มท่ีจุลินทรียท่ี์
ถูกท าใหแ้หง้เหล่านั้นสัมผสัอยู ่เช่น แสง อุณหภูมิ หรือความช้ืน  
 9.4.4 การใช้ความดันออสโมซีส  โดยปกติแรงดนัออสโมซีสในเซลลท์ัว่ไปจะมีค่าประมาณ 
0.85 เปอร์เซ็นต์ ถา้เซลล์ส่ิงมีชีวิตอยูส่ภาวะท่ีแรงดนัออสโมซีสไม่สมดุลจะท าให้เซลล์เกิดความ
ผิดปกติได ้เช่น ถา้เซลล์อยูใ่นสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของสารมากกว่าในเซลล์ น ้ าจะไหลออก
จากตวัเซลล์ จะท าให้เซลล์เห่ียว หรือเรียกว่า Plasmolysis เม่ือปริมาณน ้ าและสารเปล่ียนแปลง
กิจกรรมต่างๆในเซลล์จุลินทรียก์็จะหยุด และตายในท่ีสุด วิธีการเปล่ียนแปลงแรงดนัออสโมซีสน้ี 
ถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหลายอยา่ง เช่น การเติมเกลือเพื่อดองอาหารต่างๆ  
 9.4.5 การกรอง  การกรองเป็นวิธีการแยกเช้ือออกจากตวัอย่างหรืออาหารเล้ียงเช้ือท่ีเป็น
ของเหลว นิยมใชก้บัตวัอยา่งท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีไม่ทนต่อความร้อน เช่น มีส่วนผสมของน ้ าตาล
กลูโคสปริมาณมากหากน าไปให้ความร้อนน ้ าตาลอาจไหมแ้ละเสียสภาพของอาหารได ้หรือเป็น
สารท่ีไม่เหมาะต่อการท าใหป้ราศจากเช้ือดว้ยวิธีการอ่ืนๆ การกรองนิยมใชใ้นตวัอยา่งท่ีมีของเหลว
และเจือจางมากๆ เช่น กรองตวัอยา่งน ้ า ตวัอยา่งอาหารเล้ียงเช้ือเหลว เป็นตน้ ในปฏิบติัการทางจุล
ชีววิทยานิยมใชก้ระดาษไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ท่ีมีขนาดรูประมาณ 0.45 ไมโครเมตร 
ซ่ึงจุลินทรียทุ์กชนิดไม่สามารถผา่นช่องไปได ้ ส่วนในอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมนิยมใชร้ะบบการกรอง 
เช่น Reverse osmosis ซ่ึงแผน่ตวักรองอาจใชว้สัดุต่างๆกนัได ้ 
 

 
 

รูปที ่9.2 การกรองจุลินทรียใ์นตวัอยา่งเหลวดว้ย Vacuum pump 

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 194 
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 9.4.6 การใช้รังสี  ในชีวติประจ าวนัจะมีการใชรั้งสีในการควบคุมจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทั้งน้ีรังสีท่ีมีความยาวคล่ืนสั้ น จะท าลายจุลินทรียไ์ดดี้กว่ารังสีท่ีมีความยาวคล่ืนท่ียาวกว่า  
รังสีท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด คือ รังสีอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet)  ซ่ึงมีความยาวคล่ืน ระหวา่ง 1500-

3900 องัสตรอม  ความยาวคล่ืนท่ีมีผลต่อจุลินทรียม์ากท่ีสุด คือ 2650 องัสตรอม  รังสีน้ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการท าลายเช้ือ แต่ความสามารถในการทะลุผา่นต ่า  สามารถถูกปิดกั้นไดด้ว้ย
กระจก วตัถุทึบแสง เป็นตน้   การท างายเช้ือจะมีประสิทธิภาพท่ีบริเวณผิวหน้าสัมผสัรังสีเท่านั้น  
เช่น พื้นผิวห้องเข่ียเช้ือ ห้องผา่ตดั การท าลายเซลล์แบคทีเรียของรังสีอลัตราไวโอเลต เม่ือรังสีตก
กระทบ DNA ในเซลล์ จะท าให้เบส Thymine จบัเขา้คู่กนัในสายเดียวกนั ท าให้เกิดลูปท่ีเรียกว่า 
Thymine dimer  ท าให้จุลินทรียเ์กิดการกลายพนัธ์ุถา้รุนแรงท าให้ยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของ
จุลินทรียไ์ม่ท  างาน จะท าใหเ้ซลลจุ์ลินทรียต์าย  
 นอกจากน้ีรังสีชนิดอ่ืนๆ ก็มีประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือไดเ้ช่นกนั แต่เป็นรังสีท่ีมีความ
ยาวคล่ืนสั้ น สามารถการท าลายเยื่อผิวหรือวสัดุ จึงยากต่อการควบคุม และมีราคาแพง เช่น รังสี 
เอกซ์ อาจใช้ในการท าให้เกิดการกลายของจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรีย ส่วนรังสีแกรมมา 
(Gramma rays) ไดจ้ากธาตุกมัมนัตรังสี เช่น โคบอลท์ 60 มีกลไกในการท าให้โมเลกุลของน ้ าใน
เซลลแ์ตกตวัเป็นอนุมูลอิสระ และจุลินทรียไ์ม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ รังสีแกรมมาเป็นรังสี
ท่ีมีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงจึงใช้ในการท าลายเช้ือในวตัถุท่ีหนา นิยมน ามาใช้ในการ
ก าจดัจุลินทรียใ์นผลิตภณัฑ์อาหารกระป๋อง ซ่ึงรังสีเหล่าน้ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ตอ้งมีการควบคุม
การใชง้านดว้ยกฎหมายท่ีเคร่งครัด  

 

 

 

รูปที ่9.3 ช่วงความยาวคล่ืนของรังสีท่ีมีผลต่อเซลลจุ์ลินทรีย ์

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 196 
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9.5 การควบคุมโดยใช้วธิีการทางเคม ี

 การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยวิธีการทางสารเคมีเป็นวิธีท่ีนิยมมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการผลิต
สินคา้ต่างๆ มาใชใ้นทอ้งตลาด เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ผงคลอรีน น ้ ายาบว้นปาก เป็นตน้ จ านวนมากท่ี
สามารถยบัย ั้งการเติบโตของจุลินทรีย ์หรือท าลายจุลินทรียไ์ด้  เน่ืองจากคุณสมบติัของสารเคมี
ต่างกันและคุณสมบัติของจุลินทรีย์มีความหลากหลาย ท าให้สารชนิดหน่ึงไม่สามารถท าลาย
จุลินทรียทุ์กชนิดได ้ ข้ึนอยูส่ภาวะของสารและความแตกต่างของเช้ือ   สารเคมีท่ีน ามาใช้ควบคุม
จุลินทรีย์ควรมีคุณสมบติัหลายอย่างรวมกัน  เช่น  ไม่มีพิษต่อคนและสัตว์แต่สามารถท าลาย
จุลินทรีย์ได้  มีความเสถียรภาพ ละลายได้ดีในสารละลายท่ีหาได้ง่าย มีผลในการท าลายท่ี
อุณหภูมิหอ้ง หรืออุณหภูมิร่างกาย  มีความสามารถในการแทรกซึมสูง กล่ินสีไม่ก่อความร าคาญแก่
มนุษย ์  ไม่มีฤทธ์ิท าลายส่ิงของ หรือเส้ือผา้  

 9.5.1 การใช้สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds)  สารประกอบฟีนอลและอนุ
พนัธ์ุของฟีนอลมีฤทธ์ิในการท าลายจุลินทรียไ์ดห้ลายอยา่ง เช่น ท าลายเซลล์และตกตะกอนโปรตีน
ในเซลล ์ยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์ท าให้เกิดการสูญเสียกรดอะมิโนและท่ีส าคญั คือ ท าลายเยื่อ
หุ้มเซลล์  ท่ีความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถท าลายแบคทีเรียท่ีไม่สร้างสปอร์ได้  และจะมี
ประสิทธิภาพลดลงท่ีสภาวะเป็นด่าง  เน่ืองจากประกอบฟีนอลมีฤธ์ิกดักร่อน ในปัจจุบนัจึงนิยมใช้
อนุพนัธ์ุของฟีนอลแทน คือ ครีโซล (Cresol) ซ่ึงถูกผสมในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น สบู่ 
ผงซกัฟอก เพื่อก าจดัจุลินทรียต์ามร่างกายและเคร่ืองนุ่งห่ม หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพื่อการท าลายเช้ือ
ในเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ อุจจาระ ปัสสาวะ และเสมหะ ใช้ท าความสะอาดส่ิงไม่มีชีวิต เช่น พื้น 
โตะ๊ พื้นหอ้ง หอ้งน ้า 

 9.5.2 การใช้แอลกอฮอล์  (Alcohol)  แอลกอฮอล์ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ (CH3CH2OH) 
หรือเอทานอล เป็นสารเคมีท่ีนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีราคาถูก มีปริสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือ กล่ิน
และสีไม่ก่อความระคายเคืองต่อผูใ้ช ้เอทานอลท่ีมีความเขม้ขน้ 50-90 เปอร์เซ็นต ์มีผลต่อพวกเซลล์
ธรรมดา หรือเซลลท่ี์ไม่สร้างสปอร์ โดยทัว่ไปนิยมใชค้วามเขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากสามารถ
ระเหยได ้หากใชค้วามเขม้ขน้ต ่าอาจมีฤทธ์ิท าลายเช้ือนอ้ยลงเน่ืองจากการระเหยออกไปของสาร เอ
ทานอลมีผลต่อเซลล์แบคทีเรีย โดยมีผลในการท าลายเยื่อหุ้มเซลล์  กลไกการออกฤทธ์ิของ
แอลกอฮอล์โดยการตกตะกอนโปรตีน ท าลายไขมนั จึงมีผลท าให้เยื่อหุ้มเซลล์ถูกท าลาย แต่ไม่มี
ฤทธ์ิท าลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรีย และสปอร์ของเช้ือรา  จึงไม่สามารถท าลายเช้ือไดท้ั้งหมด  

ส่วนแอลกอฮอล์ชนิดอ่ืนๆ เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH) มีประสิทธิภาพในการท าลาย
เช้ือไดน้้อยกว่า และยงัมีผลต่อสุขภาพหลายดา้น โดยเฉพาะการเป็นพิษต่อเซลล์ การท าลายเยื่อบุ
ของเซลล์กระจกตา ท าให้เกิดผลเสียต่อผูใ้ช้งาน จึงไม่ไดค้วามนิยม  ส่วนแอลกอฮอล์ท่ีมีคาร์บอน
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มากข้ึน เช่น โพพานอล บิวทานอล สารเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเอทานอล แต่เน่ืองจากไม่
ละลายในน ้ า หรือละลายได้น้อยจึงไม่นิยมน ามาใช้ทัว่ไป นิยมใช้ในการท าลายเช้ือจากอุปกรณ์
การแพทย์ท่ีต้องใช้ประสิทธิภาพมากกว่าแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นและประสิทธิภาพของ
แอลกอฮอลจ์ะแตกต่างกนัตามความเขม้ขน้และเวลาในการสัมผสัเช้ือ ดงัแสดงในตารางท่ี 9.2 

 

ตารางที ่9.2 ประสิทธิภาพของเอทานอลในการท าลายเช้ือจุลินทรีย ์

 

ความเขม้ขน้ของ     ระยะเวลาท่ีสัมผสัเช้ือจุลินทรีย ์(วนิาที) 
เอทานอล (%)  10  20  30  40  50 

 

100   +  +  +  +  + 

95    +  +  +  +  + 

80    +  +  +  +  + 

70    +  +  +  +  + 

60    +  +  +  +  + 

50    -  -  +  +  + 

40    -  -  -  -  - 

 

หมายเหตุ  + หมายถึง สามารถท าลายเช้ือจุลินทรียไ์ด ้

  -  หมายถึง ไม่สามารถท าลายเช้ือจุลินทรียไ์ด ้

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 201 

 

 9.5.4 ไอโอดีน  เป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือไดดี้ ไอโอดีเป็นสารฮาโลเจนท่ี
ละลายน ้ าไดไ้ม่ดีนกั ประสิทธิภาพสูงสุดของการท าลายเช้ือข้ึนอยู่กบัตวัท าละลายท่ีใช้ ไอโอดีน
ละลายไดดี้ในแอลกอฮอล์  สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์หรือโซเดียมไอโอไดด์  หรือการใช้
ไอโอดีนละลายในสาร Polyvinylpyrrolidone จะเรียกสารน้ีว่า Iodophore จะมีคุณสมบติัในการ
ปล่อยไอโอดีนออกมาชา้ๆ และค่อยๆท าลายเซลลแ์ละไม่มีฤทธ์ิระคายเคืองต่อผวิหนงั  
 9.5.5 คลอรีน เป็นสารฮาโลเจนอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมน ามาใชท้  าลายเช้ืออยา่งกวา้งขวาง ทั้ง
ในรูปของสารละลายและก๊าซ ท่ีนิยมใชจ้ะอยูใ่นรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรด ์หรือ แคลเซียมไฮโป
คลอไรด์ คลอรีนถูกน ามาใช้ในการผลิตน ้ าประปา การท าความสะอาดตามโรงงานทัว่ไป การท า
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ความสะอาดสุขอนามยัส่วนบุคคล กลไกการออกฤทธ์ิของคลอรีนเม่ือสารไฮโปคอรัสผสมกบัน ้ าจะ
ปล่อยออกซิเจนอิสระออกมา ดงัสมการ  
  Cl2 + H2O   HCl + HClO (Hypochloric acid) 

  HClO     HCl + O (Nascent oxygen) 

โดยออกซิเจนท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเป็นตวัออกซิไดส์ท่ีรุนแรง สามารถเขา้รวมกบัสารชีวโมเลกุลหลายชนิด 
เช่น โปรตีน เยือ่หุม้เซลลแ์ละเอนไซม ์จนเสียสภาพส่งผลใหเ้ซลลต์ายในท่ีสุด  
 

ตารางที ่9.3 ประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดในการท าลายแบคทีเรีย  
 

สารเคมี      ผลต่อเอนโดสปอร์  ผลต่อเซลลแ์บคทีเรีย 

 

Phenolics   ไม่ดี    ดี 

Chlorines   พอใช ้    ดี 

Alcohols   ไม่ดี    ดี 

Glutaraldehyde   พอใช ้    ดี 

 

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 206 

 

 9.5.6 การใช้ยาปฏิชีวนะ  ยาปฏิชีวนะเป็นสารท่ีแยกไดจ้ากจุลินทรีย ์ซ่ึงจุลินทรีย์จะสร้าง
ข้ึนเ ม่ืออยู่ในสภาวะท่ีอาหารใกล้หมด เพื่อใช้ป้องกันตนเองและท าลายเซลล์ข้าง เ คียง 
นกัวทิยาศาสตร์ไดส้กดัแยกยาปฏิชีวนะไดห้ลายชนิด และเป็นประโยชน์ทางการแพทยอ์ยา่งมาก ยา
ปฏิชีวนะท่ีดีควรมีคุณสมบติัหลายอยา่ง เช่น สามารถยบัย ั้งเช้ือไดใ้นวงกวา้งโดยทั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบ  ไม่มีผลขา้งเคียงต่อผูใ้ช้  ไม่ท าลายเช้ือประจ าถ่ิน (Normal flora) ท่ีอยู่ตาม
ร่างกาย  ไม่ท าให้เช้ือด้ือยา สามารถละลายไดดี้ในเลือดและของเหลวในร่างกาย และไม่ถูกท าลาย
ดว้ยกรดในกระเพาะอาหาร เป็นตน้ การทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือสารสมุนไพรท่ีสกดัได ้จะ
ใช้วิธีการกระจายเช้ือ (Spread plate) แล้วใช้ดิสก์ยา หรือกระดาษกรองปราศจากเช้ือจุ่มใน
สารละลายสมุนไพร วางบนผิวอาหารเล้ียงเช้ือ น าไปบ่มแล้วสังเกตโซนยบัย ั้งเช้ือตามรูปท่ี 9.4 

ตวัอยา่งยาปฏิชีวนะและกลไกการท าลายเช้ือดงัแสดงในตารางท่ี 9.3  
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รูปที ่9.4 การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะในการท าลายเช้ือ  
ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 199 

 

ตารางที ่9.4 ยาปฏิชีวนะและกลไกการออกฤทธ์ิ 

 

ชนิดยาปฏิชีวนะ  เช้ือท่ีผลิต   กลไกออกฤทธ์ิ  ปีท่ีคน้พบ 
 

ชนิดตา้นแบคทีเรีย  

Bacitracin  Bacillus licheniformus  Cell wall synthesis 1945 

Cephalosporin  Cephalosporium spp.  Cell wall synthesis 1948 

Erythromycin  Streptomyces erythraeus  Protein synthesis  1952 

Gentamycin  Micromonospora purpurea Protein synthesis  1963 

Imipenem  Streptomyces cattleya  Cell wall synthesis 1970 

Kanamycin  Streptomyces kanamyceticus Protein synthesis  1957 

Lincomycin  Streptomyces lincolnensis Protein synthesis  1962 

Penicillin  Penicillium spp.   Cell wall synthesis 1929 

Polymycin  Bacillus polymyxa  Cell membrane function 1929 

Rifampin  Streptomyces mediterranei Transcription  1959 

Streptomycin  Streptomyces griseus  Protein synthesis  1944 

Tetracycline  Streptomyces aurofaciens Protein synthesis  1948 

Vacomycin  Streptomyces orientalis  Cell wall synthesis 1956 
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ตารางที ่9.4 ยาปฏิชีวนะและกลไกการออกฤทธ์ิ (ต่อ) 
 

ชนิดยาปฏิชีวนะ  เช้ือท่ีผลิต   กลไกออกฤทธ์ิ  ปีท่ีคน้พบ 
 

ชนิดตา้นเช้ือรา    

Amphotericin B  Streptomyces nodosus  Cell membrane function 1955 

Griseofulvin  Penicillium griseofulvum  Microtubule  1939 

Nystatin   Streptomyces noursei  Cell membrane function 1950 

ชนิดตา้นโปรโตซวั  

Fumagillin  Aspergillus fumigatus  Protein synthesis  1951 

Ouinine   Cinchona bark   ไม่ทราบกลไก  1927 

Cyclosporin A  Fungus    ไม่ทราบกลไก  1970 

  

 

ท่ีมา : Ketchum, 1988 : 499 
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บทสรุป 

 

 การควบคุมจุลินทรียเ์ป็นการท าลาย การยบัย ั้งไม่ให้เช้ือเจริญ ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี 
ได้แก่ การควบคุมโดยใช้วิธีการทางกายภาพ ใช้รังสี ใช้อุณหภูมิสูงด้วยหม้อน่ึงความดันไอ ท่ี
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที  การใชตู้อ้บลมร้อน การกรอง หรือการควบคุมโดยใช้
วิธีการทางเคมี ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในห้องปฏิบติัการ การใช้แอลกอฮอล์ การใช้ฟีนอล รวมถึงการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ทั้งน้ีวิธีการควบคุมจุลินทรียมี์หลกัการเลือกใช้แตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของเช้ือ 
ปริมาณของเช้ือ และความเหมาะสมในห้องปฏิบติัการหรือสถานท่ี วิธีการควบคุมจุลินทรียอ์าจ
ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการท าลายได้ทุกระยะของเช้ือ เช่น แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 50-70 

เปอร์เซ็นต์ สามารถท าลายเช้ือได้เฉพาะเซลล์เท่านั้นไม่สามารถท าลายระยะเอนโดสปอร์ของ
แบคทีเรียได ้ซ่ึงผูป้ฏิบติังานตอ้งศึกษารายละเอียดของแต่ละวธีิการใหเ้ขา้ใจ 
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แบบทบทวนท้ายบท 
 

 

1. การควบคุมจุลินทรีย ์คืออะไร 

2. ประสิทธิภาพการท าลายจุลินทรียข้ึ์นอยูก่บัปัจจยัใดบา้ง  
3. Pasteurization ต่างจาก Sterilization อยา่งไร 

4. ถา้นกัศึกษาจะเลือกวีธีการควบคุมจุลินทรีย์ในห้องปฏิบตัการ จะมีหลกัการเลือกอย่างไร จง
อธิบายพร้อมใหเ้หตุผลประกอบ  

5. เอทานอลสามารถท าลายเช้ือไดท่ี้ความเขม้ขน้ 50-95 เปอร์เซ็นต ์เหตุใดในห้องปฏิบติัการทัว่ไป
จึงนิยมใชท่ี้ความเขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์ 

6. จงอธิบายวธีิการควบคุมจุลินทรียใ์นชีวติประจ าวนั มีอะไรบา้ง 

7. นกัศึกษาเคยใชย้าปฏิชีวนะชนิดใดบา้ง และมีกลไกในการท าลายเช้ืออยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 

บทที ่ 10  เมแทบอลซึิมของจุลนิทรีย์ 

 

หัวข้อเนือ้หา 

10.1 ประเภทของเมแทบอลิซึม 

10.2 เอนไซม ์

10.3 การหายใจระดบัเซลล ์

10.4 กระบวนการหมกั 

10.5 การสลายไขมนั 

10.6 การสลายโปรตีน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความหมายของการท างานของเอนไซมไ์ด ้ 
2. สามารถอธิบายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างานของเอนไซม์ และการควบคุมการท างานของ

เอนไซมไ์ด ้ 
3. สามารถอธิบายขั้นตอนการหายใจระดบัเซลลไ์ด ้

4. สามารถสรุปผลผลิตท่ีเกิดจากการหายใจระดบัเซลลใ์นทุกขั้นตอนได ้ 
5. สามารถอธิบายหลกัการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนและบอกผลผลิตจากการหมกัของจุลินทรีย์

แต่ละชนิดได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  
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7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector  
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่10 

เมแทบอลซึิมของจุลนิทรีย์ 

 

 เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์เป็นปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์ ซ่ึงรวมทั้งการสร้างพลงังาน 
และการเผาพลาญพลงังาน กลไกโดยทัว่ไปจะเหมือนกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ แต่จะต่างกนัในรายละเอียด
ของกระบวนการ โดยเฉพาะการใชเ้ยือ่หุม้เซลลภ์ายใน ท าปฏิกิริยาการสร้างพลงังาน แทนการใชไ้ม
โทคอนเดรียในส่ิงมีชีวิตอ่ืน  เมแทบอลิซึมของจุลินทรียเ์ก่ียวขอ้งกบัทุกปฏิกิริยาในเซลล์ ในท่ีน้ีจะ
กล่าวเฉพาะกลไกสร้างพลงังาน และการท างานของเอนไซม ์

 

10.1 ประเภทของเมแทบอลซึิม 

 เมแทบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์ท่ีมีชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยแอนาบอลิซึม 
(Anabolism) เป็นการสร้างสารโมเลกุลใหญ่จากสารท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลาย เป็นกระบวนการท่ีตอ้ง
ใช้พลังงานเข้าช่วย มีผลท าให้เกิดการสร้างส่วนต่างๆ ของเซลล์ ท าให้เซลล์เจริญเติบโต อีก
กระบวนการหน่ึงคือ แคทาบอลิซึม (Catabolism) เป็นการยอ่ยสลายสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เล็ก
ลง เพื่อเป็นวตัถุดิบในการสร้างส่วนต่างๆ กระบวนการน้ีจะไดพ้ลงังานเกิดข้ึนโดยผา่นการหายใจ
ระดบัเซลล์ (Cellular respiration)   ปฏิกิริยาการหายใจระดบัเซลล์เป็นการเปล่ียนแปลงสารชีว
โมเลกุลอย่างสมบูรณ์ ด้วยปฏิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันภายในเซลล์เพื่อให้สารโมเลกุลใหญ่
เปล่ียนเป็นสารโมเลกุลเล็กและไดพ้ลงังานออกมา การหายใจแบ่งเป็น 3 แบบ คือ  การหายใจแบบ
ใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration) โดยใช้ออกซิเจนเป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดท้าย  ใน
กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนไดน้ ้าเกิดข้ึน การหายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic respiration) 

เป็นการหายใจท่ีใช้สารอนินทรียอ่ื์นๆ เช่น ซัลเฟต ไนเตรต คาร์บอเนต เป็นตวัรับอิเล็กตรอน ซ่ึง
ผลผลิตสุดทา้ยจะเปล่ียนเป็นสารอ่ืน  และกระบวนการหมกั (Fermentation) เป็นการสร้างพลงังาน
โดยใช้สารอินทรียเ์ป็นทั้งตวัรับและให้อิเล็กตรอน การหมกัจะได้พลงังานโดยตรงน้อยกว่าการ
หายใจแบบอ่ืน แต่จะไดผ้ลผลิตหลายชนิดซ่ึงยงัมีพลงังานมากอยูใ่นโมเลกุลของผลผลิตนั้นๆ    

 

10.2 เอนไซม์ 

 10.2.1 โครงสร้างและการท างานของเอนไซม์   เอนไซม ์(Enzyme) ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน 
(ไลโซไซมไ์ม่มีคุณสมบติัเป็นโปรตีน) ท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาเคมีในส่ิงมีชีวิต  เอนไซมมี์ความส าคญั
และจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากการด าเนินของปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนช้าหากไม่มีเอนไซม์เข้า
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ท างาน  เอนไซมเ์ป็นตวัควบคุมการเจริญของส่ิงมีชีวิตเน่ืองจากเป็นผลผลิตของการแสดงออกของ
ยีนและ DNA หากท างานมากหรือน้อยเกินไป อาจท าให้เซลล์ผิดปกติได้ เช่น การผ่าเหล่า 
(Mutation) และการขาดหายไป (Deletion) เป็นตน้   เอนไซม์เกือบทุกชนิดเป็นโปรตีน โครงสร้าง
ของโปรตีนจะมีการม้วนตัวกัน และจบักันเป็นโซ่ของโพลีเปปไทด์  เอนไซม์ชนิดหน่ึงอาจมี
โปรตีนเพียงชนิดเดียว หรือเอนไซมอ์าจมีโปรตีนมากกวา่ 1 ชนิด ซ่ึงประกอบดว้ยโซ่พอลิเปปไทด์
หลายเส้น มีทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างมารวมเช่ือมต่อเป็นหน่วยเดียวกนัในโปรตีนแต่ละหน่วย จะมี
ลกัษณะเป็นโซ่ยาวของกรดอะมิโน ซ่ึงจะพบัและทบกนัไปมาเป็นโครงสร้าง 3 มิติ 

 การท างานของเอนไซมท์ างานโดยไปลดพลงังานกระตุน้ (Activation energy) ของปฏิกริยา 

การเกิดปฏิริยาท่ีไม่เอนไซม์เขา้ร่วมจะเกิดไดช้้า เน่ืองจากตอ้งใช้พลงังานกระตุน้สูงกว่ามาก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการกระตุน้การท างานดว้ยเอนไซม์ พลงังานกระตุน้จะใช้น้อยกว่า และมีผลผลิต
เกิดข้ึนเท่ากนั บริเวณท่ีเอนไซมใ์ชจ้บักบัซบัสเตรต เรียกวา่  Active site เม่ือรวมตวักบัซบัสเตรตจะ
เรียกวา่  Enzyme and substate complex ซ่ึงการท างานและการจบักนัน้ีจะเกิดแบบจ าเพาะ  เอนไซม์
ท่ีถูกสร้างข้ึนจะไม่ท าปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาของซบัสเตรตอ่ืนๆ  เปรียบไดก้บัแม่กุญแจกบัลูกกุญแจ 
(Lock and key model) ท่ีเขา้คู่กนัไดอ้ยา่งจ าเพาะเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10.1 การลดพลงังานกระตุน้ในการเกิดปฏิกิริยาท่ีถูกกระตุน้ดว้ยเอนไซม ์

ท่ีมา : Pommerville, 2011 : 162 
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 10.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานของเอนไซม์  การท างานของเอนไซม์จะตอ้งมี
สภาวะท่ีเหมาะสมจะท าให้ปฏิกิริยาเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ
เอนไซมมี์ดงัน้ี      
  10.2.2.1 อุณหภูมิ  การท างานของเอนไซมต์อ้งอยูใ่นช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม หรือ
ช่วงอุณหภูมิท่ีเอนไซม์สามารถท างานได้แต่อาจเร่งปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์หรือเกิดข้ึนอย่างช้าๆ  
เอนไซมแ์ต่ละชนิดมีช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่างกนั อุณหภูมิท่ีเอนไซมท์ างานไดดี้ท่ีสุด (Optimum 

temperature) โดยทัว่ไปอยูป่ระมาณ 25-40 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิต ่าหรือสูงกวา่อุณหภูมิน้ี จะ
ท าใหป้ฏิกิริยาเกิดชา้ทนัที  เน่ืองจากอุณหภูมิมีผลต่อการคงรูปของโปรตีนท่ีเป็นส่วนประกอบของ
เอนไซม ์หรืออาจท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพจนซบัสเตรตเขา้จบัไม่ได ้จึงไม่เกิดปฏิกิริยา   
  10.2.2.2 ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่า pH มีผลต่อการแตกตวัของประจุ และไออน 
เอนไซมห์รือซบัสเตรตอาจเปล่ียนรูป เช่น ถา้อยูใ่นสภาวะเป็นกรด อาจมีประจุบวกมากข้ึน ถา้อยูใ่น
สภาวะท่ีเป็นด่างมากๆ เอนไซม์อาจมีประจุลบเพิ่มข้ึน ซับสเตรตจึงไม่สามารถจบัได ้หรือท าให้
โครงร่าง 3 มิติ ของเอนไซม์เปล่ียนไปจนเสียสภาพได ้ เอนไซมส่์วนใหญ่ท างานไดดี้ (Optimum 

pH) ในสภาวะท่ีเป็นกลาง  เอนไซมบ์างชนิดท างานไดดี้เม่ือสภาวะเป็นกรด เช่น เปปซิน (pH 1.5-

2.5) เอนไซมบ์างชนิดท างานไดดี้ท่ีสุด ในสภาวะท่ีมีความเป็นด่าง เช่น ทริปซิน (pH 8-11) 

  10.2.2.3 ความเขม้ขน้ของเอนไซม ์ถา้มีเอนไซม์ปริมาณมากและเพียงพอ จะท าให้
ปฏิกิริยาเกิดเร็วข้ึน  ถา้มีนอ้ยเกินไปปฏิกิริยาจะค่อยๆ เกิดข้ึน จนถึงสภาวะสมดุลแต่จะเกิดชา้ๆ แต่
ถา้เอนไซมมี์มากเกินความจ าเป็นก็จะไม่ท าให้ปฏิกิริยาเร็วข้ึนมากนกั เพราะจ านวนซับสเตรตคงท่ี 
ปริมาณซับสเตรตก็มีผลเช่นกนั แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ซบัสเตรตมากกวา่เอนไซมม์าก ปฏิกิริยา
จะค่อยเป็นค่อยไป เพราะมีเอนไซมจ์ ากดั การท างานของเอนไซมอ์าจมีปฏิกิริยายอ้นกลบั ข้ึนอยูก่บั
สภาวะของการท าปฏิกิริยานั้นๆ  
 

    

CO2 + H2O     H2CO3 (ในเน้ือเยือ่ CO2 ความเขม้ขน้สูง) 

 H2CO3      CO2 + H2O (ในปอด CO2 ความเขม้ขน้ต ่า) 
 

จากสมการจะเห็นไดว้่าความเขม้ขน้ของกรดคาร์บอนิกมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ Carbonic 

anhydrase  เม่ือคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มีความเขม้ขน้สูงมาก เอนไซมจ์ะเปล่ียนก๊าซดงักล่าวไป
เป็นกรดคาร์บอนิก ในทางตรงกันข้ามหากในปอดมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อย จะ
เกิดปฏิกิริยายอ้นกลบัไดเ้ช่นกนั 

Carbonic anhydrase 

Carbonic anhydrase 
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 10.2.3 การควบคุมการท างานของเอนไซม์  การท างานของเอนไซม์มีกลไกการควบคุม
เช่นเดียวกัน เพื่อให้ปฏิกิริยาเป็นได้ปกติ ไม่มีกิจกรรมมากหรือน้อยจนเกิดไป การท างานของ
เอนไซม์จะมีตวัยบัย ั้งการเกิดปฏิกิริยา สารท่ีท าให้การท างานของเอนไซมล์ดลง เรียกว่า ตวัยบัย ั้ง 
(Inhibitor) ในทางตรงกนัขา้มส่วนสารท่ีท างานร่วมกบัเอนไซมห์รือกระตุน้การท างานของเอนไซม ์
ไดดี้ข้ึน เรียกวา่ ตวัเร่ง (Activator)  ตวัยบัย ั้งมีหลายชนิด บางชนิดเขา้แย่งจบัแบบขดัขวางบริเวณ 
Active site ท  าให้เอนไซมไ์ม่สามารถจบักบัซบัสเตรตได ้ตวัยบัย ั้งน้ีเรียกวา่ Competitive inhibitor 

ซ่ึงรูปร่างโมเลกุลจะคลา้ยกบัซบัสเตรต  นอกจากน้ีเม่ือส้ินสุดปฏิกิริยาและไดผ้ลผลิตจ านวนมาก
แลว้  ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอาจยอ้นกลบัไปเป็นตวัยบัย ั้งปฏิกิริยาในขั้นตน้  เรียกการยอ้นกลบัไปยบัย ั้ง
แบบน้ีวา่ Feedback inhibition  การควบคุมการท างานของเอนไซม์ อาจเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของเอนไซมด์ว้ย ถูกควบคุมตรงปฏิกิริยาท่ีชา้ท่ีสุด  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10.2 ปฏิกิริยา Inhibition ในระหวา่งการควบคุมการท างานของเอนไซม ์

ท่ีมา : Pommerville, 2011 : 163 
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10.3 การหายใจระดับเซลล์ 

 การหายใจระดบัเซลล์เป็นกระบวนการเผาพลาญพลงังานจากสารอินทรียท่ี์อยู่ในเซลล์ให้
ไดพ้ลงังาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์  โดยทัว่ไปมกัจะหมายถึงการสลาย
น ้ าตาลกลูโคสแบบสมบูรณ์ เพื่อให้ไดพ้ลงังาน ATP ส่วนกรดไขมนั กลีเซอรอล และกรดอะมิโน 
สามารถเขา้สู่ปฏิกิริยาการหายใจได ้ในสารตวักลาง (Intermediate) การหายใจเป็นการเผาพลาญ
และสร้างพลงังานท่ีควบคุมไดโ้ดยเอนไซม์  พลงังานท่ีไดจ้ากการหายใจนั้นเซลล์จะเก็บไวใ้นรูป
ของสารเคมีท่ีมีพลงังานสูง คือ ATP (Adenosine triphosphate) โดยไม่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสรีรวิทยาของเซลล์ใดๆ การหายใจมี 2 แบบ ไดแ้ก่ การหายใจแบบใช้ออกซิเจน การหายใจ
แบบไม่ใชอ้อกซิเจน ซ่ึงในบางสภาวะเรียกวา่การหมกั (Fermentation) 

 10.3.1  การหายใจแบบใช้ออกซิเจน  

  เป็นการเปล่ียนแปลงสารอาหารโดยปฏิกิริยาท่ีเป็นขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
หลายปฏิกิริยา ไดผ้ลผลิตสุดทา้ยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์น ้า และพลงังาน ATP ซ่ึงจะพลงังาน
เกิดข้ึนมาก (38 ATP) กระบวนการหายใจน้ีจะเกิดข้ึน 4 ขั้นตอน คือ (จ านง วิสุทธิแพทย์, 2542 : 

175) 

  10.3.1.1 ไกลโคไลซีส (Glycolysis หรือ Embden-Meyerhof (EM) pathway) เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในเซลล์ทุกเซลล์ไม่วา่จะหายใจแบบใด เกิดในไซโทพลาสซึมของเซลล์  ไก
โคไลซีส ประกอบด้วย 10 ปฏิกิริยา  ในขั้นตน้เร่ิมจากการเปล่ียนน ้ าตาลกลูโคส (คาร์บอน 6 

อะตอม) ไปเป็นฟรุคโตส และการเปล่ียนฟรุคโตสเป็นสารประกอบคาร์บอน 3 อะตอม (C3)  และ
ผลผลิตสุดทา้ยได้เป็นกรดไพรูวิก และไดพ้ลงังานสุทธิ ATP 2 โมเลกุล กบั NADH2 2 โมเลกุล     
ในขั้นตอนไกโคไลซีสมีทั้งหมด 10 ปฏิกิริยา ปฏิกิริยารวมเป็นดงัน้ี 

 

C6H12O6 + 2NAD + 2ADP + 2Pi           2CH3COCOOH + 2 NADH2 + 2ATP 

กลูโคส                      กรดไพรูวกิ 

 

  ในปฏิกิริยาไกโคไลซีส มีการสร้างพลงังาน ATP ดว้ยการเติมอิเล็กตรอนให้กบั
ซับสเตรต จนมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี วิธีการสร้างพลงังานแบบน้ี เรียกว่า  Substrate level 

phosphorylation  ในปฏิกิริยามีสารรีดิวซ่ิงชนิด  NAD มารับอิเล็กตรอน ซ่ึงเปรียบเสมือนตวัน าพา
หรือขนส่งอิเล็กตอนไปยงัขั้นตอนท่ี 4 หรือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างพลงังานท่ีสมบูรณ์
นอกจากน้ียงัมีการสร้าง ATP ทั้งส้ิน 4 โมเลกุล แต่เน่ืองจากในขั้นตอนไดใ้ช ้ATP ไป 2 โมเลกุล จึง
ได ้ATP สุทธิทั้งส้ิน 2 ATP   ในขั้นตอนน้ีหากไม่มีออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนท่ีจะขนส่งไป      
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กรดไพรูวิกท่ีสร้างข้ึนจะเปล่ียนเป็นแอลกอฮอล์ในยีสต์ หรือจะเป็นเป็นกรดแลคติกในแบคทีเรีย
กลุ่ม Lactic acid bacteria   

  10.3.1.2 ขั้นตอนการสร้าง Acetyl co-A  เม่ือมีออกซิเจนเพียงพอท่ีจะรับอิเล็กตรอน
ท่ีสร้างข้ึน จะเกิดปฏิกิริยาต่อเน่ืองกนัคาร์โบไฮเดรตจะถูกสลายต่อไปจากไกลโคไลซิสจนได ้
Acetyl Co-A และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  นอกจากน้ีขั้นตอนการสร้าง Acetyl co-A  ยงั
เป็นสารตวักลาง (Intermediate) ท่ีจะใช้เป็นสารตั้งตน้ (Precursor) ในการสังเคราะห์กรดอะมิโน 
และไขมนั หรือยอ้นกลบัเขา้สู่การหายใจระดบัเซลล์ไดเ้ช่นกนั  การสร้าง Acetyl co-A  มีขั้นตอน
การเกิดปฏิกิริยาดงัน้ี   
           CH3- CO- COOH       CH3- CO - H        CH3- CO – S – CoA 

กรดไพรูวกิ      อะซิติลดีไฮด ์     อะซิติลโค-เอ 

 

ก่อนเขา้สู่วฏัจกัรเครบส์จะเกิดกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชนั (Decarboxylation) โดยกรดไพรูวิก 1 
โมเลกุล จะรวมตวักบัโคเอนไซมเ์อ (CoASH) ไดอ้ะซิติลโคเอนไซมเ์อ (Acetyl coenzyme A หรือ 
acetyl CoA) และ CO2 โดยมี NAD มารับอิเล็กตรอนกลายเป็น NADH2  

         10.3.1.3 วฏัจกัรเครบส์ (Kreb ’s cycle)  กลไกน้ีสามารถเรียกใช่ช่ืออ่ืน คือ 
TCA cycle (Tricarboxylic acid cycle) หรือ Citric acid cycle  เกิดข้ึนบริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของไม
โทรคอนเดรีย (Mitochondria)  เป็นการหมุนเวียนของสารตั้งตน้ Acetyl Co-A เพื่อให้ไดพ้ลงังาน 
ATP, NADH2 และ FADH2 อยา่งเป็นวฎัจกัร เม่ือมีออกซิเจนอยูเ่พียงพอ ดงัรูปท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10.3 โครงสร้างของไมโทคอนเดรีย ออร์แกเนลท่ีมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 

ท่ีมา : Burton, 1992 : 65 
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   วฏัจกัรเครบส์ (Kreb ’s cycle)  เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดต่อเน่ืองกนัเพื่อให้ไดพ้ลงังาน 
ATP และได้สารรีดิวซิงส์ ได้แก่ NADH2 และ FADH2 จ านวนมาก และได้สารตัวกลาง 
(Intermediate) หลายชนิด เพื่อใชเ้ป็นสารตั้งตน้ (Precursor) เพื่อใชใ้นการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล
อ่ืนๆ  สารตวัแรกท่ีรับกรดไพรูวิก คือ Oxaloacetate (C 4 อะตอม) เป็นไปเป็นกรดซิตริก (C 6 
อะตอม) แลว้เร่ิมตน้เขา้สู่วฎัจกัร มีการปล่อยอิเล็กตอรนใหก้บัตวัรับ ไดเ้ป็น NADH

+ และ FADH 
+
  

น ้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุลจะเขา้สู่วฏัจกัรเครปส์ได ้2 รอบ นอกจากน้ียงัไดผ้ลผลิตเป็นพลงังาน GTP 

ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น ATP ไดใ้นภายหลงั สรุปผลผลิตท่ีไดต่้อน ้ าตาลกลูโคส 1 โมเลกุลจะได ้6NADH, 

2FADH, 2ATP และ 4CO2 ปฏิกิริยาของวฏัจกัรเครปส์แสดงในรูปท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที ่10.4 ปฏิกิริยาในวฎัจกัรเครบส์ (Kreb ’s cycle) ของการหายใจระดบัเซลล์ 
ท่ีมา : Pommerville, 2011 : 170 
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  10.3.1.4 กระบวนการขนส่งอิเล็กตรอน (Electron transport system, ETS)  เป็น
ปฏิกิริยาท่ีน าอิเล็กตรอนจากกระบวนการไกโคไลซีส  การสร้าง Acetyl co-A และในวฎัจกัเครปส์ 
มาใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดกัชัน ซ่ึงมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นท่ีเกิดข้ึนเป็นลูกโซ่อย่าง
ต่อเน่ือง  สารตวักลางท่ีท าหน้าท่ีล าเลียงอิเล็กตรอนมา  คือ NADH2 และ FADH2 การล าเลียง
อิเล็กตรอนจะผ่าน โปรตีนโดเมนท่ีอยู่เยื่อหุ้มชั้นในของเยื่อหุ้มเซลล์ ของแบคทีเรีย ส่วนรา ยีสต ์
และโปรโตซวัจะเกิดข้ึนท่ีไมโทคอนเดรีย การล าเลียงเพื่อให้ตวัรับ รับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ย ซ่ึงก็
คือ ออกซิเจน ในขณะท่ีมีการล าเลียงอิเล็กตรอนจะเกิดความต่างศกัยข์องประจุ ท าให้มีพลงังาน
เพียงพอท่ีจะกระตุน้การท างานของเอนไซม ์ATP synthase ได ้ การสร้าง ATP ในขั้นน้ี จะสร้างจาก 
ADP และ Pi เรียกการสร้างพลงังานแบบน้ีวา่ Oxidative phosphorylation  ในการขนส่งอิเล็กตรอน 
ประกอบดว้ยเอนไซมแ์ละโคเอนไซมห์ลายชนิด ไดแ้ก่  (นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2541 : 154) 

   1) NAD (Nicotinamide adenine dinucleotide) และ NADP 

(Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) เป็นโคเอนไซมข์องเอนไซมดี์ไฮโดรจีเนส ซ่ึงท า
หนา้ท่ีดึงอิเล็กตรอนและไฮโดรเจนไอออนออกจากสารประกอบรีดิวซ์ วติามินไนอาซิน (Niacin) 

เป็นองคป์ระกอบของโคเอนไซมเ์หล่าน้ี 

   2) FAD (Flavin adenine dinecleotide) และ FMN (Flavin 

mononucleotide) เป็นโคเอนไซมข์องเอนไซมดี์ไฮโดรจีเนสท่ีเรียกวา่ เฟลโวโปรตีน (Flavoprotein) 

โคเอนไซมเ์หล่าน้ีประกอบดว้ยวติามินไรโบเฟลวิน (riboflavin) 

   3) โคเอนไซม ์Q (Coenzyme Q, CoQ) หรือยบิูควนิโนน (Ubiquinone) 

   4) ไซโตโครม (Cytochrome) เป็นระบบเอนไซม์ซ่ึงมีอะตอมของธาตุ
เหล็กเป็นองคป์ระกอบ ไซโตโครมยงัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ Cytochrome A, B, C และยงัแบ่งยอ่ย
ไดอี้กเป็น Cytochrome C, C1, A, A3  ไซโตโครมท าหน้าท่ีขนส่งเฉพาะอิเล็กตรอน ไปยงั O2 

Cytochrome A, A3 รวมเรียกว่า Cytochrome oxidase แต่เฉพาะ Cytochrome A3 เท่านั้นท่ีท า
ปฏิกิริยากบั O2 

   การล าเลียงอิเล็กตรอนจะถูกขนส่งโดย NADH และ FADH เม่ือโปรตอนและ
อิเล็กตรอน เคล่ือนท่ีผา่นโปรตีนคอมเพล็กซ์โดเมนต่างๆ ท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย หรือเยื่อหุ้ม
ชั้นในของไมโทคอนเดรียของจุลินทรียช์นิดท่ีเป็นยูคาริโอต  จะท าให้เกิดความต่างศกัยข์องประจุ 
ระหวา่งภายในไซโทพลาสซึมและช่องวา่งระหวา่งเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรีย ส่งผลให้อิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีเขา้หาสมดุลตามค่าความต่างศกัยแ์ละเพียงพอท่ีจะมีพลงังานกระตุน้ให้ ATP synthase 

ท างานและสร้าง พลงังาน ATP และถูกน าเขา้ระบบขนส่งอิเล็กตรอน และมี O2 ซ่ึงเป็นตวัรับ
อิเล็กตรอนตวัสุดทา้ย ไดน้ ้ าเกิดข้ึน การล าเลียงอิเล็กตรอนของ NADH จะไดพ้ลงังานในรูป ATP 
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เกิดข้ึน 3 โมเลกุล  ในขณะท่ีถา้ล าเลียงผา่น FADH จะไดพ้ลงังาน 2 โมเลกุล  สรุปการสร้างพลงังาน
ทั้งหมดจากกระบวนการหายใจแบบใชอ้อกซิเจนท่ีมีกลูโคส 1 โมเลกุลเป็นซบัสเตรท ดงัน้ี 

 Substrate level phophorylation ของไกลโคลิซิส ไดสุ้ทธิ  2 ATP 

 Substrate level phosphorylation ของวฏัจกัรเครปส์ 2 ATP 

 2 NADH2 จากไกลโคลิซิส เม่ือผา่นการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 2 x 3 = 6  ATP 

 2 NADH2 การสร้าง Acetyl co-A  เม่ือผา่นการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 2 x 3 = 6  ATP 

 6 NADH2 จากวฏัจกัรเครปส์ เม่ือผา่นการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 6 x 3 = 18 ATP 

 2 FADH2 จากวฏัจกัรเครปส์ เม่ือผา่นการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 2 x 2 = 4 ATP 

 รวมพลงังานท่ีไดจ้ากการหายใจแบบใชอ้อกซิเจน 38 ATP 

 

 
 

รูปที ่10.5 ปฏิกิริยาการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในมโทคอนเดรียของการหายใจระดบัเซลล ์

ท่ีมา : Tortora et al, 2007, 133 

 

 10.3.2 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

 การหายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจนเป็นการเผาผลาญสารอินทรียท่ี์ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจาก
ไดพ้ลงังาน ATP น้อยกวา่มาก และสารท่ีเป็นผลผลิตยงัสามารถสลายพลงังานไดอี้ก  การหายใจ
แบบน้ีจะมีสารอนินทรียท่ี์ไม่ใช่ออกซิเจน เป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ย สารอนินทรียเ์หล่าน้ี 
ได้แก่ NO3

-
, NO2

-
, SO4

2-
, Fumarate เป็นตน้ จุลินทรียบ์างชนิดใช้สารออกซิไดซ์ชนิดอ่ืนๆ                
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เช่น Potassium nitrate เป็นตวัล าเลียงอิเล็กตรอนท าให้การสลายพลงังานจากน ้ าตาลกลูโคสได้
สมบูรณ์เช่นเดียวกนั โดยไม่ตอ้งอาศยัออกซิเจน  

  10.3.2.1 การรีดิวซ์ไนเตรต (Nitrate reduction) หรือดีไนตริฟิเคชนั (Denitrification)   
การรีดิวส์ไนเตรตเป็นการใช้ NO3

-
 (ไนเตรต) เป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ยและเปล่ียนให้เป็น 

NO2

-
 (ไนไตรต)์, N2O (ไนตรัสออกไซด์) และ N2 (ก๊าซไนโตรเจน) การรีดิวส์ไนเตรตให้เป็นไน

ไตรต ์เกิดโดยเอนไซมไ์นเตรตรีดกัเตส (Nitrate reductase) ซ่ึงจะถูกรีดิวส์ต่อไปโดยไซโตโครมบี 
ท าให้ระบบขนส่งอิเล็กตรอนสั้นกว่าแบบใช้ออกซิเจน และจะไดพ้ลงังาน ATP เพียง 2 โมเลกุล
เท่านั้น แบคทีเรียท่ีรีดิวซ์ไนเตรตน้ี จดัเป็นพวก Facultative anaerobe เพราะถา้อยูใ่นสภาพท่ีมี
ออกซิเจนก็จะใชอ้อกซิเจนเป็นตวัรับอิเล็กตรอนไดด้ว้ย เน่ืองจาก NO2

-
 เป็นพิษต่อแบคทีเรียจ านวน

มาก NO2

-
 จึงมกัถูกรีดิวซ์ต่อไปเห็น N2O หรือ N2  

  10.3.2  การรีดิวซ์ซัลเฟต (Sulfate reduction)  การรีดิวส์ซัลเฟตเป็นการใชซ้ัลเฟต
เป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ย และเปล่ียนให้เป็นซลัไฟด์ในท่ีสุด แบคทีเรียพวกน้ีจดัเป็นพวกไม่
ใช้ออกซิเจนอย่างแทจ้ริง (Strictly anaerobe) เพราะจะถูกฆ่าตายถา้มีก๊าซออกซิเจน การรีดิวซ์
ซลัเฟตใหเ้ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์เกิดดงัน้ี 

 

      SO4

2-
 + 8e

-
 + 8H

+
   H2S + 2H2O + 2OH

-
  

   

  10.3.3 การรีดิวซ์คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 reduction)   คาร์บอนไดออกไซด์อาจใช้
เป็นตวัรับอิเล็กตรอนได ้เพื่อใหก้ลายเป็นมีเทน และอาศยัก๊าซไฮโดรเจน (H2) เป็นตวัรับอิเล็กตรอน
ตวัสุดทา้ย แบคทีเรียพวกน้ีไม่มีระบบไซโตโครมหรือควินโนน แต่มีตวัรับอิเล็กตรอน (Electron 

carrier) ใหม่ คือ F420  ท่ีใชใ้นกระบวนการสร้างพลงังานแบบ Electron transport phosphorylation   
 

10.4 กระบวนการหมกั 

 เป็นการเปล่ียนแปลงสารอินทรียใ์ห้เกิดพลงังานโดยไม่ใช้ตวัรับอิเล็กตรอน และเกิดใน
สภาพท่ีไม่มีออกซิเจน ในสภาพเช่นน้ีจะเกิดการออกซิเดชนัเพียงบางส่วนของคาร์บอนอะตอมของ
สารอินทรีย ์และเกิดพลงังานข้ึนเพียงเล็กน้อย พลงังานส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารอินทรียท่ี์เป็น
ผลผลิตของปฏิกิริยา เน่ืองจากไม่ใชต้วัรับอิเล็กตรอนพิเศษ ดงันั้นจึงใชส้ารอินทรียต่์าง ๆ เช่น กรด
ไพรูวิก เป็นตวัรับอิเล็กตรอนแทน ผลผลิตจากกระบวนการหมกัมีหลายชนิดข้ึนอยู่กบัชนิดของ
แบคทีเรีย แบคทีเรียบางชนิดจะใหผ้ลผลิตชนิดเดียวลว้น ๆ บางชนิดใหผ้ลผลิตหลายชนิดปะปนกนั    
กระบวนการหมกัแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามชนิดของผลผลิตท่ีเกิดข้ึน คือ  
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  10.4.1 โฮโมเฟอร์เมนเตชัน (Homofermentation) เป็นการหมกัท่ีได้ผลผลิตเพียง
ชนิดเดียวเป็นส่วนใหญ่ เ รียกแบคทีเ รีย ท่ีให้ผลผลิตนั้ นว่า  โมเฟอร์เมนเตตีฟแบคทีเ รีย 
(Homofermentative bacteria) 

  10.4.2 เฮเทอโรเฟอร์เมนเตชนั (Heterofermentation) หรือมิกซ์แอซิดเฟอร์เมนเตชนั 
(Mixed acid fermentation) เป็นการหมกัท่ีไดผ้ลผลิตหลายชนิดเช่น เอทิลแอลกอฮอล์ กรดฟอร์มิก 
กรดอะซิติก กรดแล็กติก เป็นตน้ และเรียกแบคทีเรียท่ีให้ผลผลิตหลายชนิดน้ีวา่ เฮเทอโรเฟอร์เมน
เตตีฟแบคทีเรีย (Heterofermentative bacteria)  

 

10.5 การสลายไขมนั 

   การสลายไขมนัซ่ึงเป็นสารท่ีมีโมเลกุลใหญ่ชนิดหน่ึงเพื่อใหไ้ดพ้ลงังานไปใชน้ั้น ใน
ขั้นตน้ไขมนัจะถูกไฮโดรไลส์ดว้ยเอนไซมลิ์เพส ไดเ้ป็นสารโมเลกุลเล็กลง คือ กลีเซอรอลและกรด
ไขมนั  ส าหรับกลีเซอรอลท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาน้ีจะถูกเปล่ียนใหเ้ป็นสารฟอสโฟกลีเซอแรลดีไฮด ์
(Phophoglyceraldehyde) หรือ PGAL  และ PGAL จะถูกออกซิไดส์ต่อไปอีกโดยผา่นกระบวนการ
ไกลโคลิซิส และวฏัจกัรเครบส์ จนกระทัง่เกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ได ้CO2 และ H2O  

   ส่วนกรดไขมนัจะถูกสลายต่อไปโดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า บีตาออกซิเดชัน 
(-oxidation) ซ่ึงหมายถึงการแยกสลายท่ีเกิดข้ึนท่ีตรงคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 หรือต าแหน่งบีตา () 
ซ่ึงจะถูกออกซิไดส์ท าใหโ้มเลกุลของกรดไขมนัเล็กลง โดยมีจ านวนคาร์บอนอะตอมลดนอ้ยลงคร้ัง
ละ 2 อะตอม กระบวนการน้ีมี 5 ขั้นตอนดงัน้ี (Tortora et al., 2007 : 138) 

   1. ท าปฏิกิริยาไทโอไคเนส (Thiokinase type reaction) ในขั้นน้ีโมเลกุลของกรด
ไขมนัถูกกระตุน้ท าใหส่้วนปลายของกรดไขมนัจบักบั CoA-SH 

   2.  ในปฏิกิริยาน้ีตอ้งใช้พลงังาน ATP 1 โมเลกุล และ ATP จะถูกเปล่ียนไปเป็น 
ADP และฟอสเฟตอินทรีย ์

   3. ปฏิกิริยาอีโนอิลไฮเดรส (Enoylhydrase type reaction) เป็นปฏิกิริยาไฮเดรชนั คือ 
หมู่ OH จะเขา้เกาะท่ีคาร์บอนต าแหน่งบีตา 

   4. ปฏิกิริยาบีตาไฮดรอกซาซิล ดีไฮโดรจีเนส (-hydroxacyl dehydrogenase type 

reaction) ในปฏิกิริยาน้ีสารประกอบท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาท่ี 3 จะถูกออกซิไดส์ให้เป็นคีโทน ปฏิกิริยาน้ี
ให ้NAD

+
 เป็นตวัรับและถ่ายทอดไฮโดรเจนและจะได ้ATP อีก 3 โมเลกุล 

   5. ปฏิกิริยาบีตาคีโทแอซิลไทโอเลส (-ketoacyl thiolase type reaction) เกิดการ
แยกหลุดจากนัตรงคาร์บอนต าแหน่งบีตา ดงันั้นจะไดส้ารแอเซทิลโคเอท่ีประกอบดว้ยคาร์บอน 2 
อะตอม หลุดออกจากกรดไขมนัเดิม แอเซทิลโคเอน้ีจะเขา้สู่วฏัจกัรเครบส์เพื่อสลายตวัต่อไป ดงันั้น 
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ถา้เป็นการสลายกรดไขมนัชนิดท่ีมีจ านวนคาร์บอนมากๆ จะเกิดบีตาออกซิเดชนัหลายคร้ัง จ  านวน 
ATP ท่ีไดจ้ะมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัการสลายสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีจ  านวน
คาร์บอนอะตอมเท่ากนัแลว้ กรดไขมนัจะให ้ATP มากกวา่  
 

10.6 การสลายโปรตีน 

 การยอ่ยสลายโปรตีนต่างกนัในแต่ละส่ิงมีชีวิต ในจุลินทรียก์ารสลายโปรตีนนั้น ในขั้นตน้
จะตอ้งมีการย่อยสลายโปรตีนออกเป็นกรดอะมิโน  แลว้จึงจะสลายโดยผ่านกระบวนการหายใจ
ต่อไป แต่เน่ืองจากกรดอะมิโนเป็นสารประกอบท่ีมีกลุ่มอะมิโน (NH2) อยู ่ดงันั้นจึงตอ้งมีการน าเอา 
NH2 ออกเสียก่อน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยวิธีออกซิเดทีฟดีแอมิเนชนั (Oxidative deamination) หรือวิธี   
แทรนส์อะมิเนชนั  (Transamination) วิธีออกซิเดทีฟดีแอมิเนชนันั้น NH2 จะถูกน าออกมาในรูป
แอมโมเนีย  
 โดยทัว่ไปแอมโมเนียเป็นพิษต่อร่างกายของสัตว ์ดงันั้นจึงตอ้งก าจดัออกนอกร่างกาย ซ่ึง
อาจออกมาในรูปแอมโมเนีย หรือยูเรีย หรือกรดยริูก ทั้งน้ีแลว้แต่วา่เป็นสัตวช์นิดใด ถา้เป็นพวกท่ี
อาศัยอยู่ในน ้ าส่วนใหญ่จะก าจัดออกมาในรูปแอมโมเนีย ในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและพวก
สัตวเ์ล้ือยคลานจะก าจดัออกมาในรูปของยเูรีย ส าหรับพวกนกและแมลงก าจดัออกมาในรูปของยริูก 

 ส่วนกรดแอลฟาคีโท (α-keto acid) ท่ีได้นั้นจะมีการสลายต่อไปเหมือนกบัการสลาย
คาร์โบไฮเดรตหรือการสลายไขมันก็ได้ ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับชนิดของกรด เช่น กรดกลูโคจีนิก 
(Glucogenic acid) หรือกรดคีโทจีนิก (Ketogenic)  

 ส าหรับวธีิแทรนส์แอมิเนชนั คือการเปล่ียนท่ีของ NH2 จากกรดแอมิโนตวัหน่ึงไปยงักรดคี
โทอีกตวัหน่ึง โดยทัว่ไปเซลลจ์ะใชว้ธีิน้ีในการสร้างกรดแอมิโนต่าง ๆ    โดยวธีิน้ี กรดคีโทจะมีการ
สลายต่อไปเหมือนพวกคาร์โบไฮเดรตหรือไขมนัก็ได้ ทั้ งน้ีแล้วแต่ว่าจะเป็นกรดชนิดกลูโคจี
นิกหรือคีจีนิก พลงังานท่ีไดจ้ากสลายโปรตีนนั้นข้ึนอยู่กบัชนิดของกรดแอมิโนท่ีประกอบกนัเป็น
โปรตีนนั้นๆ  
 การสลายคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล์ ปกติเซลล์จะใช้
คาร์โบไฮเดรตก่อน แลว้จึงใชไ้ขมนั หรือโปรตีน ถา้เซลล์มีคาร์โบไฮเดรตมากเซลล์จะเปล่ียนเป็น
ไขมนัสะสมไวใ้ช้ในร่างกายของสัตว ์ส่วนในพืชจะสะสมไวใ้นรูปของแป้งหรือไขมนั ข้ึนอยู่กบั
ชนิดของส่วนท่ีพืชสะสม ถา้เป็นราก เช่น มนัเทศ จะสะสมไวใ้นรูปแป้ง ถา้เป็นเมล็ดจะสะสมไวใ้น
รูปของน ้ ามนัหรือไขมนั ซ่ึงทั้งพืชและสัตวจ์ะน าอาหารมาใช้ในการหายใจเม่ือขาดแคลนอาหาร
เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานมาใชต่้อไป  
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บทสรุป 

 

 กระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาต่างๆ ในเซลล์เพื่อการสร้างพลงังานและการสลาย
พลงังาน เพื่อการเจริญและกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลลข์องจุลินทรีย ์ เมตาบอลิซึมแบ่งเป็นการสร้าง
สารโมเลกุลใหญ่จากโมเลกุลเล็กมีการใชพ้ลงังาน เรียกว่า Anabolism และการสลายโมเลกุลใหญ่
ใหเ้ป็นโมเลกุลท่ีเล็กลง เรียกวา่ Catabolism  การหายใจระดบัเซลล์เป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมท่ี
ส าคญัในเซลล์ เป็นการสลายน ้ าตาลกูลโคสแบบสมบูรณ์ เพื่อให้ไดพ้ลงังานทั้งส้ิน 38 ATP  โดยมี
ออกซิเจนเป็นตวัรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ย นอกจากน้ีจุลินทรียย์งัสามารถหายใจโดยไม่ใชอ้อกซิเจน 
หรือเรียกวา่ การหมกั (Fermentation) ซ่ึงไดผ้ลผลิตเป็นสารอ่ืน เช่น ยีสตผ์ลิตแอลกอฮอล์ แบคทีเรีย
ผลิตกรดฟอร์มิก กรดอะซิติก กรดแลคติก เป็นตน้  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. เมตาบอลิซึมคืออะไร มีความส าคญักบัการเจริญของจุลินทรียอ์ยา่งไร 

2. จงอธิบายหลกัการท างานของเอนไซมม์าโดยสังเขป 

3. จงอธิบายการควบคุมการท างานของเอนไซมม์าใหเ้ขา้ใจ 

4. การหายใจแบบใชอ้อกซิเจนมีขั้นตอนใดบา้ง จงสรุปผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละปฏิกิริยา 

5. ขั้นตอนต่างๆ ของการหายใจระดบัเซลลเ์กิดข้ึนท่ีส่วนใดของเซลลแ์บคทีเรีย 

6. จงเปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งการหายใจแบบใชอ้อกซิเจนและไม่ใชอ้อกซิเจน 

7. กระบวนการหมกัของจุลินทรียมี์ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมอยา่งไร 

8. การสลายไขมนัและโปรตีนมีความส าคญัทางสรีรวทิยาของจุลินทรียอ์ยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

 

บทที ่ 11  พนัธุกรรมของจุลนิทรีย์ 

 

หัวข้อเนือ้หา 

11.1 พนัธุกรรมของจุลินทรีย ์

11.2 โครงสร้างของสารพนัธุกรรม 

11.3 การถอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในแบคทีเรีย 

11.4 การจ าลอง DNA และการถอดรหสั 

11.5 การกลายพนัธ์ุ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างของสารพนัธุกรรมได ้

2. นกัศึกษาสามารถอธิบายการจ าลองดีเอ็นเอ การถอดรหสั และการแปลรหสัของสารพนัธุกรรมได้ 
3. สามารถบอกความแตกต่างระหวา่งดีเอน็เอและอาร์เอน็เอได ้

4. นกัศึกษาสามารถอธิบายชนิดและรูปแบบการผา่เหล่าได ้

5. นกัศึกษาสามารถอธิบายการถอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในแบคทีเรียได้ 
 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่11 

พนัธุศาสตร์จุลนิทรีย์ 

 

 สารพนัธุกรรม (Genetic material) ในส่ิงมีชีวิตเป็นสารชีวโมเลกุลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล ์จุลินทรียมี์หลายกลุ่มทั้งชนิดท่ีเป็นยคูาริโอต (ฟังไจและโปรติสตา) และ
โปรคาริโอต (แบคทีเรีย) สารพนัธุกรรมเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดพนัธุกรรมไปสู่เซลล์ใหม่ การ
แสดงออกของยีน การท างานของโปรตีนและเอนไซม์ รวมถึงการด้ือต่อยาในกรณีชนิดก่อโรค 
นอกจากน้ีการศึกษาพนัธุกรรมของจุลินทรียย์งัมีส่วนส าคญัในการประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาสายพนัธ์ุ
จุลินทรียเ์พื่อประโยชน์ของมนุษย ์ทั้งทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ 

 

11.1 พนัธุกรรมของจุลนิทรีย์ 

 สารพนัธุกรรมเป็นสารอินทรียท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมการท างานของเซลล์ แบ่งออกเป็น 
2 ชนิดไดแ้ก่ DNA (Deoxyribonucleic acid ) พบมากใน Nucleus ของเซลล์ และพบในนิวคลีออยด์
ของแบคทีเรีย  และสารพนัธุกรรมชนิด RNA (Ribonucleic acid) พบมากใน Cytoplasm ของเซลล์  
จุลินทรียมี์ทั้งชนิดท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นโปรคาริโอต และชนิดท่ีมีสารพนัธุกรรมเป็นยูคาริโอต  
โครโมโซมของโปรคาริโอต (Prokaryotic chromosome) เช่น แบคทีเรีย พบว่าโครโมโซม
ประกอบดว้ย DNA รูปวงแหวน (Circular DNA) เพียงชุดเดียว  ซ่ึงเป็น DNA อยา่งเดียวไม่มีโปรตีน
ฮีสโตน (Histone protein)  โครโมโซมจะอยูใ่นลกัษณะท่ีพนักนัแน่นไม่มีเยื่อหุ้มสารพนัธุกรรม ซ่ึง
จะเรียกบริเวณน้ีวา่ นิวคลีออยด ์(Nucleoid)  โดยทัว่ไปการเรียงตวัของสาย DNA ในขณะท่ีเซลล์อยู่
ในภาวะปกติ อาจมว้นขดตวัหรือกระจายตวัอยูภ่ายในนิวเคลียส  รูปร่างของโครโมโซมและ DNA 

จะเห็นไดช้ดัข้ึนเม่ือเซลล์มีการแบ่งตวั โดยเฉพาะในระยะอินเตอร์เฟส (Interphase) และโปรเฟส 
(Prophase)  ในเซลลย์คูาริโอต จะอยูร่วมกบัโปรตีนท่ีมีองคป์ระกอบซบัซ้อน หรือท่ีเรียกวา่ โครมา
ติน (Chromatin) เม่ือเกิดการพนัเกลียวซ้อนเกลียวของสารโครมาตินจะกลายเป็นแท่ง โปรตีนท่ีอยู่
ในสายของโครมาติน  โปรตีนฮีสโตน (Histone) ลกัษณะของโครโมโซมดงัแสดงในรูปท่ี 11.1 
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 (ก) ภาพวาดโครโมโซมแบคทีเรีย   (ข) โครโมโซมมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.1 ลกัษณะโครโมโซมโปรคาริโอตและโครโมโซมยคูาริโอต 

ท่ีมา : Quinn et al., 1994 : 231 

 

11.2 โครงสร้างของสารพนัธุกรรม 

 โครงสร้างของสารพนัธุกรรมจะประกอบดว้ยกรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) ท่ีเรียงต่อกนั
เป็นสายยาวเรียกว่า Polynucleic acid   มีการเช่ือมต่อของนิวคลีโอไทด์ด้วยพนัธะ 3 กบั 
5phosphodiester bond  จ  านวนนิวคลีโอไทด์ เช่ือมกันประมาณ 12-20 ตัว จะเรียกว่า 
Oligonucleotide  แต่ละนิวคลีโอไทดป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  
 11.2.1 ไนโตรจีนัส เบส (Nitrogenous Bases) ประกอบดว้ยเบส 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   
  11.2.1.1 Purine  ไดแ้ก่ Adenine (A) และ Guanine (G)   

  11.2.1.2 Pyrimidine ไดแ้ก่ Cytosine (C), Thymine (T) และ Uracil (U)  

โดยเบสทั้งสองกลุ่มจะจบัขา้มกลุ่มกนั (Complementary base pairing)  โดยเบส A สร้างพนัธะกบั
เบส G และเบส C สร้างพนัธะจบักบัเบส T ส่วนเบส U จะพบใน RNA และจะอยูแ่ทนท่ีเบสชนิด T 

 11.2.2 น ้าตาลเพนโตส (Pentose  Sugar) เป็นน ้ าตาลไรโบสท่ีมีคาร์บอนจ านวน 5 อะตอม  
ในโครงสร้างของ DNA จะเป็นน ้ าตาลชนิด Deoxyribose เน่ืองจากอะตอมของออกซิเจนหลุดออ
จากน ้าตาลไรโบสตรงคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 (Deoxy หมายถึง ออกซิเจนหลุดออก)  ส่วนโครงสร้าง
ของ RNA จะเป็นน ้าตาลไรโบส   
 11.2.3 หมู่ฟอสเฟต (Phosphate group)  หมู่ฟอสเฟตจะอยูต่  าแหน่งพนัธะเช่ือมระหวา่ง 
น ้าตาลของนิวคลีโอไทด ์ท าหนา้ท่ีเป็นแกนใหก้บัสาย DNA เรียกวา่ Sugar phosphate backbone 
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เน่ืองจากออกซิเจนเป็นอะตอมเช่ือม (หมู่ฟังชัน่เอสเทอร์)  จึงเรียกพนัธะน้ีวา่ Phosphodiesther bond 

กนัของออกซิเจนในโครงสร้างของ DNA และ RNA จะมีหมู่ฟอสเฟตจ านวน  1  หมู่ โดยเป็นหมู่
ฟอสเฟตจึงท าหนา้ท่ีเป็นพนัธะระหวา่งนิวคลีโอไทด์ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.2 ส่วนประกอบพื้นฐานของนิวคลีโอไทดข์อง DNA และ RNA 

ท่ีมา : Nester et al., 1995 : 276 

 

 โครงสร้างของ DNA เป็นโครงสร้างท่ีแขง็แรง เน่ืองจากมีพนัธะเช่ือมในหลายจุด เช่น  การ
เช่ือมกนัระหวา่งนิวคลีโอไทด์เป็นสายยาว เรียกวา่ Polynucleotide (พนัธะ Phosphodiester) โดยจะ
เช่ือมหมู่ฟอสเฟตกบัคาร์บอนอะตอมต าแหน่งท่ี 3 ของน ้ าตาล Deoxyrobose ของนิวคลีโอไทด์หน่ึง 
และเช่ือมกบัคาร์บอนต าแหน่งท่ี 5 ของน ้ าตาล Deoxyrobose ของนิวคลีโอไทด์ถดัไป  การเช่ือม
พนัธะระหวา่ง Nitrogenous bases กบั Pentose suger (Deoxyribose) หรือ (Ribose) ดว้ยพนัธะแบบ  
Glycosidic bond จะไดส้ารประกอบท่ีเรียกวา่ Nucleosides รวมถึงการเช่ือมพนัธะระหวา่งไนโตร
จีนสัเบสเป็นเหมือนขั้นบนัได โดย G จบักบั C ดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 3 ต าแหน่ง และ A จบักบั T 

ดว้ยพนัธะไฮโดรเจน 2 ต าแหน่ง  

 การคน้พบโครงสร้างของ DNA  ในปี ค.ศ. 1953 โดย James Watson และ Franscis Crick 

ซ่ึงไดเ้สนอโครงสร้างของ DNA จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์ ช่ือ  Chargaff  
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โดยทั้งคู่ไดเ้สนอวา่ DNA มีโครงสร้างกรดนิวคลีอิก 2 เส้น พนักนัเป็นสายเกลียวคู่คลา้ยบนัไดเวียน 
(Double helix)  ใน DNA มี  4 ชนิด คือ Adenine, Cytosine, Geunine, Thymine  เน่ืองจากเบส A จบั
กบั T และเบส G จบักบั C  ท าให้จ  านวนเบสของ A จะเท่ากบั T และ G จะเท่ากบัจ านวน C เสมอ 
การเสนอแบบจ าลอง DNA ของ Watson และ Crick ไดม้าจากการวเิคราะห์ผลการศึกษาภาพการหกั
เหของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffiraction) ท่ีพบวา่ DNA มีลกัษณะเป็นเกลียวท่ีมี Base ชนิดต่างๆ ตั้ง
ฉากกบัแนวแกนของเกลียว โดยมี A จบักบั T และ C จบักบั G ดว้ยพนัธะ Hydrogen bond   

 โดยสรุปโครงสร้าง DNA เป็นแบบเกลียวคู่ พนัรอบกันคล้ายบนัได้เวียนขวา (Right 

handed helix) ในแต่ละนิวคลีโอไทด์ประกอบดว้ย น ้ าตาล Deoxyribose, Nitrogenous base และ 
Phosphate เป็นแกนของเบสชนิดต่างๆ  และจบัคู่กบัอีกเส้นหน่ึงดว้ย Hydrogen  bond นอกจากน้ียงั
มีแรงยึดจาก Hydrophopic และ Van der walr force ท าให้ DNA ทั้ง 2 เส้นยึดกนัแน่น  สาย 
Polynucleotide สองสายจบักนัในทิศทางตรงกนัขา้ม หรือ Anti-parallel มีการเรียงตวัของเบสใน
ทิศทาง 5 ถึง 3  การบิดเป็นเกลียวสร้างมุมจากดา้นขา้งขนาดใหญ่เรียกวา่ Major groove มีความ
ห่างประมาณ 22 องัสตรอม   
 

 
 

รูปที ่11.3 ลกัษณะการจบักนัของเบส DNA ท่ีเป็นเบสคู่สม Complementary base pairing 

ท่ีมา : Dahm, 2008 : 574 
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 ความเสถียรของสาย DNA ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น อุณหภูมิ  pH สารเคมีบางชนิด และ
เอนไซม ์  ปัจจยัเหล่าน้ีอาจท าให้สาย DNA เสียสภาพเน่ืองจากท าลายพนัธะ เช่น Hydrogen bond 

และ Hydrophopic bond  อุณหภูมิส าหรับการสลาย DNA (DNA melting temperature, Tm ) จะ
ข้ึนอยูก่บัปริมาณของ Cytosine และ Guanine บนเส้น DNA ถา้มีมาก จะท าให้ค่า Tm สูง เน่ืองจาก
การจบักนัตอ้งใช้พนัธะไฮโดรเจนมากถึง 3 ต าแหน่ง  การใช้ความร้อนจะสูงมากเพียงใดข้ึนอยู่
กบัเปอร์เซ็น G และ C ของสาย Polynucleotide นั้น ค่า Tm เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเพื่อใชใ้นการ
ค านวณหาช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการใช ้DNA สายสั้ นๆ ให้เขา้จบักบั DNA เป้าหมายในการ
เพิ่มจ านวน DNA ในปฏิกิริยาต่างๆ ในหอ้งวจิยัและวนิิจฉยัทางนิติเวชศาสตร์ 

 การเรียงตวัของ DNA ในเซลลอ์าจไม่ไดเ้รียงตวัเป็นเส้นตรง หรือเป็นปิด (Closed, Circular 

duplex DNA) และมีการขดตวัเป็น Supercoiled DNA การขดตวัของ DNA ท  าให้เกิดโครงสร้าง
แบบตติยภูมิ  ถา้การขดตวัเป็นเกลียวเวียนรอบแกน คลา้ยการพนัของเส้น DNA (Double helix 

DNA ) จะไดเ้ป็น  Positively supercoiled แต่ถา้ขดเป็นเกลียววนซ้ายรอบแกนจะได ้Negatively 

supercoiled   DNA  ท่ีขดเป็นเกลียวเส้นตรง  (Linear DNA) พบในพืชและสัตว ์ DNA  ท่ีขดเป็น
เกลียววงกลม (Circular DNA ) พบในแบคทีเรีย (นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2541) 

 

 (ก) ลกัษณะโครโมโซมของแบคทีเรีย  (ข) การจ าลองตวัเองของโครโมโซม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.4 ลกัษณะโครโมโซมของแบคทีเรียและการจ าลองตนเองของโครโมโซมแบคทีเรีย 

ท่ีมา : Burton, 1992 : 133 

 



~ 166 ~ 

 

11.3 การถอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในแบคทเีรีย 

 แบคทีเรียจะมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศดว้ยวธีิการต่างๆ กนั ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนสารพนัธุกรรม
ระหวา่งเซลล์ แลว้แต่ชนิดของแบคทีเรีย ในธรรมชาติพบว่ามีการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมจากเซลล์หน่ึง
ไปยงัอีกเซลลห์น่ึงได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี 

11.3.1Transformations เป็นการถ่ายทอดสารพนัธุกรรม หรือ DNA ดว้ยวิธีการแทรกซึม
ของ DNA ท่ีอยูข่า้งเคียงกนั โดยอาจถูกกระตุน้ดว้ยสารเคมี หรือปัจจยับางอยา่งในส่ิงแวดลอ้ม  เป็น
การถ่ายทอดระหว่างเซลล์ท่ีอยู่อย่างอิสระในสารละลาย  สารพนัธุกรรมจาก DNA หรืออาจเป็น 
Plasmid อิสระ แทรกซึมผา่นเยือ่หุม้เซลลข์องแบคทีเรียผูใ้ห ้ผา่นไปยงัเยือ่หุม้เซลลเ์จา้บา้น โดยเซลล์
เจา้บา้นจะมีคุณสมบติัเป็น Competent cell เม่ือเขา้ไปสู่เซลล์แล้ว สารพนัธุกรรมอาจกลายเป็น 
Plasmid หรือ หลอมรวมกบั Genomic DNA ก็ได้ ท  าให้เซลล์แบคทีเรียมีคุณสมบติัของสาร
พนัธุกรรมเปล่ียนไปจากเดิม เน่ืองจากไดรั้บช้ินส่วนของ DNA จากเซลลอ่ื์น 

11.3.2 Transductions  เป็นการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมระหว่างแบคทีเรีย หรืออาจมี
ช้ินส่วน DNA จากไวรัสเขา้แทรกใน DNA ของแบคทีเรีย  การเกิด Transduction จะตอ้งอาศยัไวรัส 
ชนิด  Bacteriophage  เป็นพาหะน าส่ง DNA   ในธรรมชาติ Bacteriophage จะสามารถเพิ่มจ านวนได้
ในเซลล์ของแบคทีเรีย  เม่ือสารพนัธุกรรมของไวรัสแทรกตวัเขา้ไปในแบคทีเรีย จะควบคุมการ
ท างานต่างๆ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะกระบวนการสร้างอนุภาคของไวรัสใหม่ เพื่อเพิ่มจ านวน   เช่น 
การสร้าง Viral DNA และ Protein coat  หลงัจากนั้นจะสร้างไวรัสอนุภาคใหม่ แลว้ท าให้เซลล์
แบคทีเรียแตก และปลดปล่อย Pacteriophages อนุภาคใหม่ (Prophages) ออกมาภายนอกเซลล์ แลว้
เขา้เกาะติดเซลลแ์บคทีเรียใหม่เพื่อเพิ่มจ านวนอีกคร้ัง  
 การจ าลองสารพนัธุกรรมของเซลลแ์บคทีเรียท่ีถูกติดเช้ือ Bacteriophage  รวมถึงการตดัสาย 
DNA เพื่อประกอบเป็นอนุภาคไวรัสใหม่  อาจมีล าดบัเบสของแบคทีเรียปะปนเขา้ไปในไวรัส เม่ือมี
การติดเขา้สู่เซลลแ์บคทีเรียเซลลใ์หม่  จะท าใหมี้ DNA ของแบคทีเรียและไวรัสติดเขา้ไปดว้ย ส่งผล
ให้แบคทีเรียเซลล์ใหม่ในล าดบัต่อๆ ไปอาจมีทั้งล าดบัเบสของแบคทีเรียเซลล์อ่ืน และล าดบัเบส
ของไวรัส Bacteriophage ปะปนเขา้ไป เกิดเป็น Genotype ใหม่ของแบคทีเรียนั้นๆ  
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รูปที ่11.5 การถ่ายทอดพนัธุกรรมในแบคทีเรียดว้ยวธีิ Transduction โดยอาศยัไวรัส  
ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 451 

   
11.3.3 Conjugation  เป็นวิธีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศของแบคทีเรีย มีการถ่ายทอดสาร

พนัธุกรรมระหวา่งเซลล์แบคทีเรียท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนั โดยใช้โครงสร้างของเซลล์ท่ีเรียกวา่ Sex pilli 

การถ่ายทอดพนัธุกรรมมกัเกิดกบั DNA ของ Plasmid  ระหวา่งเซลล์ผูใ้ห้ เรียกวา่ F+ (donor cell) 

และเซลล์ผูรั้บเรียกวา่  F- (recipient cell)  โดยเซลล์ผูใ้ห้จะสามารถสร้าง Sex pilus เพื่อเช่ือมต่อ
เซลล์ F+ เขา้กบัเซลล์ F- การรวมตวักนัของโครโมโซมในพลาสมิดน้ีจะเรียกว่า Hfr (High 

frequency of recomdination) ซ่ึงล าดบัเบสบนโครโมโซมใหม่น้ีจะสามารถถ่ายทอดไปสู่แบคทีเรีย
เซลลอ่ื์นๆ ได ้ การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศวธีิน้ี ไม่ไดกิ้ดข้ึนกบัแบคทีเรียทุกชนิด 

  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.6 การถ่ายทอดยนีของแบคทีเรียดว้ยวธีิ Conjugation 

ท่ีมา : Sherris, 1991: 58 
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11.4 การจ าลอง DNA และการถอดรหัส 

 การแสดงออกของลักษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตมีด้วยกัน 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
Transcription ซ่ึงเป็นกระบวนการสังเคราะห์ RNA โดยมี DNA เป็นแม่แบบ และ Translation  เป็น
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน โดยมี m-RNA เป็นแม่แบบ ร่วมกบั rRNA และ tRNA ขั้นตอนการ  
Transcription เป็นกระบวนการสังเคราะห์ RNA โดยการมี DNA เป็นแม่แบบ (Template) ในการ
ถ่ายทอดรหัสทางพนัธุกรรม ให้มาอยู่ในรูปของ RNA รวมทั้งส้ิน 3 ชนิด คือ Ribosomal RNA 

(rRNA), Transfer RNA (tRNA) และ Messenger RNA (mRNA ) RNA ทั้ง 3 ชนิด เป็นปัจจยัหลกั
ในการแสดงออกถึงลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีสามารถเห็นได้อย่างสมบูรณ์   กระบวนการ 
Transcription มีหลกัการคลา้ยการจ าลองแบบเพื่อเพิ่มจ านวนของ DNA (DNA replication) โดยมี
โมเลกุลของ RNA ท่ีสังเคราะห์ข้ึน มีล าดบัเบสตรงกนัขา้ม หรือเรียกอีกนยัหน่ึงวา่เป็นการสวนทาง
กนั (Anti-parallel) กบัสาย DNA ท่ีเป็นแม่แบบ (นงลกัษณ์ สุวรรณพินิจ, 2541 : 214) 

 กระบวนการ Transcription เร่ิมตน้จากสายเกลียวคู่ของ DNA คลายเกลียวออกเป็นช่วง
ล าดบัเบสสั้นๆ จากช่วงวา่งท่ีเกิดข้ึน จะมีเบสของ Ribonucleotides มาจดัตวัเรียงเป็น RNA สายใหม่
ตามกฎของ Complementary base pairing โดยท่ี RNA สายใหม่มีล าดบัเบสตรงกนัขา้มกบัสาย 
DNA ท่ีก าลังลอกแบบ Ribonucleotides เหล่า น้ีจะเ ช่ือมโยงต่อกันด้วยพันธะประเภท 
Phosphodiesterbonds จากกิจกรรมของเอมไซน์ท่ีมีช่ือวา่ DNA - dependent RNA polymerase เอา
ไซน์ RNA  polymerase ชนิดน้ีมีคุณสมบติัคล้ายกบั DNA polymerase คือสามารถเช่ือมโยง  
Nucleotides  เขา้ด้วยกนัโดยการใช้หมู่  3-OH ท่ีว่างอยู่ตอนปลายของสาย Oligonucleotide 

polymer ดงันั้นการสังเคราะห์สาย RNA จึงด าเนินจากปลาย  5’----> 3-OH  คลา้ยกบักระบวนการ
ลอกแบบของสาย DNA 

 แม้ว่ากระบวนการสังเคราะห์สาย RNA จะมีหลักการหลายประการคล้ายคลึงกับ
กระบวนการ DNA  replication แต่ก็ยงัมีขอ้แตกต่างระหวา่ง 2 กระบวนการอยา่งชดัเจน ในประการ
แรก RNA  เม่ือสังเคราะห์แลว้ จะอยูใ่นรูปของRNA สายเด่ียว  (Single stranded RNA ) นัน่
หมายความวา่ ช่วงของ DNA ท่ีเป็นแม่แบบจะใชเ้พียงสายเดียวจากจ านวน 2 สาย เรียกช่ือสายนั้นวา่ 
Sense strand ความแตกต่างประการท่ีสอง คือ เอมไซม์ RNA polymerase สามารถเช่ือโยง 
Ribonucleotides ท่ีเป็น complementary base pairing กบั Nucleotides ของแม่แบบ DNA ไดท้นัที
โดยไม่ตอ้งมีตวั Primer (ตวัเร่ิมตน้แบบ) 
 ในกรณีของแบคทีเรีย พบวา่มีเอมไซม ์ RNA polymerase เพียงชนิดเดียว ถึงกระนั้นก็ยงัมี
ความสามารถ ในการสังเคราะห์ RNA ไดท้ั้ง 3 ชนิด ในแบคทีเรีย E. coli  พบวา่มี RNA polymerase 

เพียง 1 ชนิด ส่วนในแบคทีเรียสายพนัธ์ุอ่ืน พบว่ามีเอมไซม์ ชนิดน้ีมากกว่า 1 รูปแบบ (Variants) 
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ส่วนจุลินทรียใ์นกลุ่ม Eukaryote พบวา่มีเอมไซม ์RNA polymerase อยู ่3 ชนิด (RNA polymerase I, 

II และ III)  แต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีในการสังเคราะห์หน่ึงชนิดของ RNA โมเลกุล 

 จุดเร่ิมตน้และจุดยุติของกระยวนการ Transcription ในการถ่ายเทขอ้มูลทางพนัธุกรรมจาก 
DNA ไปสู่ RNA ตอ้งมีจุดหรือต าแหน่งเร่ิมตน้ท่ีแน่ชดั จุดเหล่าน้ีจะปรากฏอยูท่ ัว่ไปตามสาย DNA 

ส าหรับการเร่ิมการสังเคราะห์ RNA ชนิดต่างๆ รวมไปถึง RNA ท่ีใช้สังเคราะห์สาย Polypeptide 

ชนิดต่างๆ ดว้ย ล าดับเบสบนสาย DNA ท่ีเป็นสัญญาณของการมีจุดเร่ิมต้นส าหรับให้ RNA 

polymerase มาเกาะเพื่อเร่ิมกระบวนการ Transcription พร้อมกบัเป็นจุดบ่งบอกถึงต าแหน่งของ 

DNA สายใดจะท าหน้าท่ีเป็น Sense strand ของ DNA แม่แบบ ต าแหน่งท่ีกล่าวมาน้ีเรียกว่า 
Promoter region  ชนิดของ RNA มีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแ้ก่   
 11.4.1 Messenger RNA (mRNA) สร้างข้ึนจากการถอดรหสั (Transcription) ของ DNA 

ท าหน้าท่ีน าขอ้มูลทางพนัธุกรรมไปสร้างโปรตีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมตาบอลิซึมของเซลล์ หรือเป็น
โปรตีนโครงสร้าง ท าให้ไดล้กัษณะต่างๆ กนัของส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกนั เม่ือมีการสร้าง mRNA จะ
เคล่ือนท่ีออกจากนิวเคลียสไปยงัไรโบโซม แลว้สังเคราะห์โปรตีนโดยจะท างานร่วมกบั rRNA และ 
tRNA ใหไ้ดส้าย Polypeptide   

 11.4.2 Ribosomal RNA (rRNA) เป็นองคป์ระกอบของไรโบไซมท่ี mRNA มาเกาะ  เพื่อ
ท าการแปลรหสั (Translation) จาก mRNA  ออกมาในรูปโปรตีน   

 11.4.3 Transfer RNA (tRNA) ท าหนา้ท่ีอ่านรหสั และล าเลียงกรดอะมิโนท่ีตรงกบัรหสั 
(Codon) บนล าดบัเบสของ mRNA เพื่อสร้างสาย Polypeptide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่11.7 โครงสร้างของ mRNA ท่ีมีลกัษณะเป็นสายเด่ียว  
ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 193 
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11.5 การกลายพนัธ์ุ 

 ค าจ ากดัความของศพัทเ์ทคนิคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมและการกลายพนัธ์ุ 

Wild Type ลกัษณะทัว่ไปของส่ิงมีชีวติท่ีเป็นปกติ ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของสารพนัธุกรรม เป็น
ลกัษณะเดิมของส่ิงมีชีวติ และไม่มีการตกแต่งสารพนัธุกรรม  

Genotype ลกัษณะพนัธุกรรมท่ีอยูภ่ายในเซลล ์ล าดบัเบสของสารพนัธุกรรม เป็นตวัก าหนด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติ ท่ีถูกถ่ายทอดดว้ยการท างานของยนีและเอนไซม ์มี
การถอดรหสัและแปลรหสั  Genotype จะรวมถึงสารพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการตกแต่งดว้ย 
หรือลกัษณะของสารพนัธุกรรมทีเปล่ียนแปลงภายหลงัการกลายพนัธ์ุ จากปัจจยัดา้น
ต่างๆ ทางธรรมชาติ รวมถึงการกระท าทางห้องปฏิบติัการของมนุษย ์ 

Phenotype ลกัษณะของส่ิงมีชีวติท่ีปรากฏออกมา ซ่ึงถูกควบคุมโดย Genotype จากการแสดงออก
ของยนีท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมลกัษณะนั้นๆ  

Prototroph เป็นสายพนัธุของจุลินทรีย ์ท่ีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมไม่แตกต่างจากกลุ่ม Wild 

type เช่น ความสามารถในการใชส้ารอาหาร หรือ ความตอ้งการของ Growth 

factors 

Auxotroph เป็นสายพนัธุของจุลินทรียท่ี์มีความตอ้งการสารอาหาร หรือ Growth factors 

นอกเหนือไปจากท่ีใชก้บัสายพนัธุของกลุ่ม Prototroph 

Mutant ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเปล่ียนไปจาก Wild type ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือถูกการตกแต่งพนัธุกรรม ท าใหเ้กิดการผา่เหล่า 
(Mutation)  ซ่ึงอาจเกิดขั้นเองตามธรรมชาติ ดว้ยการเปล่ียนแปลงปัจจยัทาง
กายภาพ เคมี  
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การกลายพนัธ์ุ หรือการผา่เหล่า (Mutation)  หมายถึงการเปล่ียนแปลงล าดบัเบสของ DNA 

หรือ RNA จากโครงสร้างเดิมไปเป็นโครงสร้างใหม่ การกลายพนัธุน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะ
ของส่ิงมีชีวิต หรือไม่มีการเปล่ียนแปลง  การกลายพนัธุสารมารถถ่ายทอดไปยงัเซลล์ลูก การกลาย
พนัธุมีทั้งผลดีและผลเสียต่อส่ิงมีชีวิต  ผลดี เช่น ไดล้กัษณะท่ีดีข้ึนจากเดิม สามารถทนทานต่อการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม ส่วนขอ้เสีย เช่น อาจกลายพนัธ์ุจนเกิดความผิดปกติของเซลล์ เกิด
โรคภยัไขเ้จ็บ หรือเสียชีวิตได ้ลกัษณะเซลล์ท่ีมีการกลายพนัธ์ุจะเรียกว่า  Mutant  การกลายพนัธ์ุ
สามารถแบ่ง เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

11.5.1 Point Mutations  เป็นการเปล่ียนล าดบัเบสท่ีอยูบ่นนิวคลิโอไทด์ระหวา่งกลุ่มของ
ล าดบัเบส เช่น การเปล่ียนเบสในกลุ่ม Purine หรือการเปล่ียนแปลงเบสในกลุ่ม Pyrimidine ดว้ย
กนัเอง การผา่เหล่าแบบน้ีจะเรียกวา่  Point mutation   ในทางตรงกนัขา้มหากมีการเปล่ียนแปลงเบส
ของ DNA ขา้มหมู่เบส เช่น Purine ถูกแทนท่ีดว้ย Pyrimidine หรือ Pyrimidine ถูกแทนท่ีดว้ย 
Purine  การผา่เหล่าประเภทน้ีเรียกวา่ Transversion   การผา่เหล่าแบบ  Point mutation  มกัส่งผลให้
การถอดรหสัผดิปกติไปดว้ย การถอดรหสัผดิเกิดได ้3 รูปแบบ  

 1.1 Missense mutation  การกลายพนัธ์ุแลว้ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรดอะมิโน 
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงล าดบัเบส แลว้เปล่ียนรหัส Codon ส่งผลให้สาร Polypeptide ได้
กรดอะมิโนชนิดใหม่  โปรตีนท่ีสร้างข้ึนอาจท างานไดห้รือไม่ได ้

1.2 Nonesense mutation  การกลายพนัธ์ุแลว้ท าให้ไดร้หสัหยุด (Stop codon เช่น
รหัส UAA) การสังเคราะห์สายโปรตีนจากกระบวนการแปลรหัส (Translation) ท าให้ได้สาย 
Polypeptide ท่ีสั้ นลงกว่าปกติ  เกิดผลกระทบต่อการท างานของเอนไซมน์ั้นๆ ซ่ึงไม่สามารถสร้าง
ปฏิกิริยาใดๆ ได ้ 

1.3 Silent mutation  การกลายพนัธ์ุแลว้ไม่ส่งผลใดๆ กบัการสังเคราะห์สายโปรตีน 
กล่าวคือ แมจ้ะมีการกลายพนัธ์ุแต่ล าดบัเบสท่ีเปล่ียนไปนั้นยงัคงไดร้หัส (Codon) ท่ีแปลไปเป็น
กรดอะมิโนเดิม  ไม่มีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของเอนไซม ์ 

11.5.2  Frameshift mutation การกลานพนัธ์ุท่ีมีการหลุดออก หรือเพิ่มเขา้มาของช้ินส่วน 
DNA จากสารพนัธุกรรมเดิม ส่งผลให้มีการเพิ่มหรือลดจ านวนของ Nucleotides ซ่ึงส่งผลต่อการ
แปลรหสัแทบทั้งส้ิน  เกิดการเปล่ียนแปลงของกรดอะมิโน การสร้างสาย Polypeptide ท่ีต่างจากเดิม 
หรือเป็นรหัสหยุด ไดส้ายโปรตีนท่ีสั้ นลง การท างานของโปรตีนอาจมากกว่าปกติ น้อยกว่าปกติ 
หรือไม่ท างานเลย ซ่ึงส่งผลต่อการด ารงชีวิตของเซลล์ส่ิงมีชีวิต การกลายพนัธ์ุประเภทน้ีมี 2 แบบ 
ไดแ้ก่ การเพิ่มล าดบัเบสเขา้ไปจะเรียกวา่ Insertion mutation  ส่วนการลดช้ินส่วนของ DNA จาก
สายเดิม เรียกวา่ Deletion mutation 
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รูปที ่11.8 กลไกการเกิดการกลายพนัธ์ุ (Mutation) ของล าดบัเบส DNA แบบต่างๆ   
ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 234 
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บทสรุป 

 

 สารพนัธุกรรม (Genetic material) ในส่ิงมีชีวิตเป็นสารชีวโมเลกุลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควบคุม
กิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ จุลินทรีย์มีหลายกลุ่มทั้ งชนิดท่ีเป็นยูคาริโอต และโปรคาริโอต 
(แบคทีเรีย) สารพนัธุกรรมเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดพนัธุกรรมไปสู่เซลลใ์หม่ การแสดงออกของยีน 
การท างานของโปรตีนและเอนไซม ์โครงสร้างของนิวคลีไทดป์ระกอบดว้ย น ้ าตาลไรโบส หมู่ฟอต
เฟต และ Nitrogenous base มีการจบักนัเป็นเบสคู่สม แบคทีเรียมีการถ่ายทอดยีนระหวา่งแบคทีเรีย 
ดว้ยวิธี Transformation, Transduction และ Conjugation การแสดงออกของยีนในแบคทีเรียไม่
ซบัซอ้นเม่ือเทียบกบัยคูาริโอต การกลายพนัธ์ุเป็นปัจจยัหน่ึงของการเปล่ียนแปลงสารพนัธุกรรมใน
ธรรมชาติของจุลินทรีย ์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงบอกโครงสร้างของนิวคลีโอไทดพ์ร้อมทั้งวาดภาพประกอบ 

2. จงบอกความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ 

3. จงอธิบายการจ าลองตวัเองของดีเอน็เอ การถอดรหสั และการแปลรหสั โดยละเอียด 

4. จงอธิบายรูปแบบการเกิดการกลายพนัธ์ุมาโดยละเอียด 

5. จงอธิบายลกัษณะการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมในแบคทีเรียมาใหเ้ขา้ใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 

 

บทที ่ 12  จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 

 

หัวข้อเนือ้หา 

12.1 ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต่์อส่ิงแวดลอ้ม 

12.2 ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียต่์อวฎัจกัรของสาร 

12.3 การใชจุ้ลินทรียช้ี์วดัคุณภาพน ้าทางชีววทิยา 

12.4 ระบบบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิชีวภาพ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายบทบาทของจุลินทรียต่์อส่ิงแวดลอ้มได ้

2. สามารถอธิบายการอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาของจุลินทรียก์บัส่ิงมีชีวติอ่ืนได ้ 
3. สามารถอธิบายวฎัจกัรของสารโดยบทบาทของจุลินทรียไ์ด ้

4. สามารถอธิบายลกัษณะของน ้าเสียทางชีววทิยาได ้

5. สามารถอธิบายบอกหลกัการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพได ้ 
 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector  
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทปฏิบตักิารที่ 12 

จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 

 

 จุลินทรียมี์บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในระบบนิเวศ เน่ืองจากบางชนิดเป็นผูผ้ลิต และส่วนใหญ่
เป็นผูย้อ่ยสลายสสารในระบบ ดงัจะเห็นไดว้า่จุลินทรียมี์อยูท่ ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในสภาวะท่ีสมดุลการหมุนเวียนของสาร กิจกรรมต่างๆ ในระบบนิเวศก็จะไม่ถูกกระทบ  หาก
สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมขาดสมดุลก็อาจมีผลโดยตรงและทางออ้มต่อจุลินทรีย ์เช่น เม่ือเกิดน ้ าเน่า
เสีย มีสารอินทรีย์ละลายในน ้ ามาก จุลินทรีย์จะเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว และต้องการปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าในการเปล่ียนสารอินทรียไ์ปเป็นสารอนินทรีย ์ท าให้ออกซิเจนลดลงอยา่ง
รวดเร็วท าให้เกิดน ้ าเน่าเสีย เป็นตน้  นอกจากบทบาทของผูย้่อยสลายของจุลินทรีย ์และการเป็น
ผูผ้ลิตแลว้ ยงัมีบทบาทในวฎัจกัรของสารต่างๆ อีกดว้ย  
 

12.1 ความสัมพนัธ์ของจุลนิทรีย์ต่อส่ิงแวดล้อม  

 12.1 เป็นผู้ผลิต จุลินทรียห์ลายชนิดมีบทบาทเป็นผูผ้ลิต สามารถสังเคราะห์แสงได ้ไดแ้ก่ 
สาหร่าย  กลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย เป็นจุลินทรียท่ี์สร้างสารชีวโมเลกุล คือ น ้ าตาลกลูโคส มีส่วน
ส าคญัในการหมุนเวียนพลงังานในระบบนิเวศน์ ซ่ึงจุลินทรียอ์าจใชแ้หล่งพลงังานต่างกนั หรือใช้
สารท่ีรับอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ยต่างกนั ท าใหไ้ดผ้ลผลิตสุดทา้ยต่างกนั เช่น  
 12.2 เป็นผู้ย่อยสลาย การหมุนเวียนของสสารต่างๆ ในวฎัจกัร หรือการยอ่ยสลายซากเน่า
เป่ือย จ าเป็นตอ้งใชจุ้ลินทรีย ์บทบาทของการเป็นผูย้อ่ยสลายมีความส าคญั จุลินทรียห์ลายกลุ่มต่างมี
บทบาทน้ี เพื่อการหมุนเวยีนของระบบนิเวศน์ 
 12.3 บทบาทในวฎัจักรของสาร การเคล่ือนยา้ยของสารจ ามีการเปล่ียนรูปอยูต่ลอดเวลาตาม
การใช้งานของส่ิงมีชีวิตต่างๆ ทั้งน้ีส่ิงมีชีวิตไม่สามารถใช้สารท่ีอยู่ในรูปเดียวกนัไดท้ั้งหมด จึงมี
การเปล่ียนไปเป็นขั้นตอน เช่น วฎัจกัรไนโตรเจน วฎัจกัรซลัเฟอร์ วฎัจกัรฟอสฟอรัส เป็นตน้ การ
หมุนเวยีนของสารในส่ิงมีชีวติสามารถพบในแบคทีเรียหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอาศยัแบบพึ่งพา
กบัพืช ซ่ึงมีหลายแบบ ดงัน้ี  

 12.3.1 ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นแบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่ท่ีรากของพืชตระกูลถัว่ 

ท าหน้าท่ีตรึงไนโตรเจนจากอากาศเขา้มาสู่รากพืช และเป็นไนโตรเจนให้เป็นไนเตรต ไนไตรต์ท่ี
พืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้  
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 12.3.2 ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่ งพาอาศัย 
(Mutualism) ของรากบัรากพืช พบในพืชหลายชนิด  เช่น ขา้ว สนสกุล สักทอง ประดู่ ไมคอร์ไรซา
ช่วยตรึงไนโตรเจนเช่นเดียวกนักบัไรโซเบียม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12.1 การอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาของจุลินทรียก์บัพืช  
ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 176 
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12.2 ความสัมพนัธ์ของจุลนิทรีย์ต่อวฏัจักรของสาร 

 12.2.1 วัฎจักรไนโตรเจน  (Nitrogen cycle) ไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีส าคญัส าหรับชีวิตโดยเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของโปรตีน พิวรีน (Purine) พีรีมิดีน (Pyrimidine) อากาศประกอบดว้ยแก๊ส N2  

ประมาณ 78% โดยปริมาตรผูผ้ลิตน าธาตุ N2  ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ธาตุไนโตรเจน โดยการบริโภคผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคดว้ยกนัตามระดบัต่างๆ เม่ือผูบ้ริโภคขบัถ่ายออกมา
หรือตายลง ธาตุ N2 ในรูปร่างต่างๆ ในซากศพและส่ิงขบัถ่ายก็จะถูกตวัสลายสารอินทรียส์ลายออกมา 
กลบัคืนออกมาสู่ดิน น ้ า และบรรยากาศ ตามขั้นตอนต่างๆ ของการย่อยสลายวฏัจกัรไนโตรเจนเป็นวฏั
จกัรท่ีซับซ้อนประกอบข้ึนจากหลายขั้นตอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงสารรูปแบบต่างๆ โดยทั่วไปใน
หน่ึงวฏัจกัรจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยคือ การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) การสร้าง
แอมโมเนีย (Ammonification) การสร้างไนเตรต (Nitrosification and Nitrification) การผนักลบั
ของไนตรต (Denitrification) (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 381)  

 12.1.1 การตรึงไนโตรเจนในอากาศ (Nitrogen fixation) เป็นกระบวนการตรึง
ไนโตรเจนในอากาศเพื่อชดเชยการสูญเสียไนเตรตในดินเน่ืองจากพืชดูดไปใช ้การพงัทลายของดิน
หรือถูกน ้ าชะลา้ง และจากกระบวนการผนักลบั (Denitrification) มีความส าคญัต่อพืชและส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆ เพราะเป็นกระบวนการเดียวท่ีดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเปล่ียนให้เป็นไนเตรตซ่ึงเป็นรูปท่ี
พืชสามารถน าไปใช้ได ้การตรึงไนโตรเจนเกิดข้ึนไดโ้ดยกระบวนกาการตรึงจากจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ 
Clostridium sp., Clostridium sp., สาหร่ายสีน ้ าเงินแกมเขียว (Blue green algae) เช่น นอสตอก 
(Nostoc) อะนาบีนา (Anabaena) กลีโอไตรเชีย (Gloeotrichia) และออสซิลลาทอเรีย (Oscillatoria) 

เป็นตวัตรึงไนโตรเจนในแหล่งน ้า   
  กระบวนการตรึงไนโตรเจนของส่ิงมีชีวิตท่ีตรึงไนโตรเจนไดต้อ้งใช้เอนไซม์ช่ือ 
ไนโตรจีเนส (Nitrogenase) และพลงังานจ านวนหน่ึงไปท าลายพนัธะสาม (Triple bond) ของ
โมเลกุลไนโตรเจน (NN) สารประกอบท่ีไดใ้นกระบวนการน้ีคือ แอมโมเนีย โดยมีเฟอรีดอกซิน
เป็นตวัรีดิวซ์ และใช ้ATP เป็นพลงังานในการขบัเคล่ือนปฏิกิริยาในการขบัเคล่ือนปฏิกิริยา  
  ส าหรับปฏิกิริยารีดกัชนัของไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียโดยวิธีทางอนินทรียเ์คมี 
เช่น Haber process จะใชไ้ฮโดรเจนเป็นตวัรีดิวซ์ ใชค้วามกดดนัสูงเป็นพลงังานขบัเคล่ือน และมี
ตวัเร่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมท าปุ๋ย NH4NO3, (NH4)2SO4 และ (NH4)3PO4 

   12.1.2 การสร้างแอมโมเนีย (Ammonification) เป็นกระบวบการสร้างแอมโมเนีย
จากการสลายส่ิงขบัถ่ายและซากอินทรียต่์างๆ โดยพวกแอมโมนิไฟอิง แบคทีเรีย (Ammonifying 

bacteria) เช่น Bacillus sp., Proteus sp., Pseudomonas sp. เป็นตน้ กระบวนการน้ีเกิดไดท้ั้งในท่ีมี
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หรือไม่มีออกซิเจน นอกจากน้ีแอมโมเนียยงัไดม้าจากแหล่งอ่ืนๆ อีก เช่น การระเบิดภูเขาไฟ และ
กระบวนการไนเตรตรีดกัชนั (Nitrate reduction) 

  12.1.3 การสร้างไนเตรต (Nitrification) เป็นกระบวนการสร้างไนเตรต จากการ
เปล่ียนแปลงแอมโมเนีย โดยกระบวนการออกซิเดชนัของพวกไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (Nitrifying 

bacteria) ตามขั้นตอนคือ 

               Nitrosomonas      Nitrobacter 

 Ammonium    Nitrite    Nitrate 

 

 การสร้างไนเตรตเป็นกระบวนการท่ีให้พลังงาน น าไปสร้างอาหารได้ เรียกว่า การ
สังเคราะห์เคมี (Chemosynthesis) ดงันั้น ไนไตรโซโมแนสจึงเป็นพวกไนไตร์แบคทีเรีย และไนโตร
แบคเตอร์เป็นพวกไนเตรตแบคทีเรีย สามารถสร้างอาหารโดยใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาเคมี 

 ไนเตรตไอออน (NO3 
-
) มีประจุลบ จึงสามารถเคล่ือนยา้ยไปมาอย่างอิสระในดินจนถึง

ระบบรากของพืชไดส้ะดวก รวมทั้งการถูกชะลา้งลงไปยงัดินชั้นล่างไดง่้ายและรวดเร็วจึงท าให้เกิด
การสูญเสียธาตุอาหารของพืช และก่อใหเ้กิดปัญหาไนเตรตในน ้า 

 4. การผนักลบัของไนเตรต (Denitrification) เป็นกระบวนการผนักลบัให้เกิดไนโตรเจน
ด้วยกระบวนการรีดักชัน โดยพวกดีไนตริไฟอิงแบคทีเรีย (Denitrifying bacteria) เช่น 
Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus เป็นตน้ แบคทีเรียพวกน้ีอาศยัอยูใ่นดินส่วน
ลึก ๆ และในตะกอนท่ีทบัทมกนัใตแ้หล่งน ้ า ซ่ึงเป็นท่ีมีออกซิเจนน้อย จึงใช้เกลือไนเตรตแทน
ออกซิเจนในกระบวนการหายใจ โดยรีดิวซ์เกลือไนเตรตให้เป็นไนโตรเจน กลบัเขา้สู่วฏัจกัรใหม่ 
กระบวนการเหล่นน้ียิง่มีมากความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะลดลง แต่กระบวนการน้ีเกิดไดใ้นสภาพ
ท่ีไม่มีออกซิเจน การพรวนดินใหร่้วนซุยท าใหมี้ออกซิเจนเพียงพอ กระบวนการน้ีก็จะไม่เกิด 
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รูปที ่12.2 วฎัจกัรของไนโตรเจน  
ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 212 

 

 12.2.2 วฎัจักรซัลเฟอร์ (Sulfer cycle)  ซลัเฟอร์ เป็นธาตุท่ีจ าเป็นธาตุหน่ึงอยูภ่ายในร่างกายของ
ส่ิงมีชีวิต เป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงของโพรโทพลาซึม โปรตีนท่ีส าคญัหลายชนิดมีก ามะถนัเป็น
องคป์ระกอบ โดยเป็นตวัเช่ือมในสายพอลิเพปไทด์ ซ่ึงเราพบในกรดอะมีโนซีสตีน (Cydtine),  ซิสเตอิน 

(Cysteine) และ เมธิโอนิน (Methionine) จดัไดว้า่เป็นธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการเม
แทบอลิซึมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย อาจกล่าวไดว้่า ถา้ปราศจากก ามะถนั
แลว้ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้

 แหล่งก ามะถันท่ีส าคัญคือ สารประกอบอนินทรีย์ซัลเฟตซ่ึงได้มาจากกระบวนการ
เปล่ียนแปลงย่อยสลายอินทรีย์สารหรือส่ิงขบัถ่าย โดยการกระท าของรา Aspergillus sp. และ           

Neurospors sp. 

 ก ามะถนัท่ีพบโดยทัว่ไป มกัจะอยูใ่นรูปสารประกอบต่างๆ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ไดจ้ากการเผาไหมข้องโรงงานอุตสาหกรรมปลดปล่อยสู่บรรยากาศ มีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย ์
(ถา้มีในอากาศ 5 มก/ลิตร ท าให้หลอดลมตีบ หอบหืด) แต่ปริมาณ SO2 จะลดลง เน่ืองจากการชะ
ล้างของฝนลงในดินและน ้ า สัตวน์ ้ าก็จะได้รับสารประกอบก ามะถนั เม่ือตายลงก็ถูกย่อยสลาย
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ปลดปล่อยก ามะถนัออกมา ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชนั
ระหวา่งไฮโดรเจนซลัไฟดก์บัโอโซน 

 - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เกิดจากการลดออกซิเจนของสารอนินทรีย์ซัลเฟต โดย
แบคทีเรียพวกไม่ใชอ้อกซิเจน เช่น Desulfovibrio desulfuricans และพวกสาหร่ายสีเขียว 

 - ซัลเฟต (SO4) เป็นรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้สะสมอยู่ในดิน ปุ๋ยท่ีมนุษย์
ใหแ้ก่พืชและจากการกระท าของพวกแบคทีเรียไม่มีสี และแบคทีเรียท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้

 

 

 

รูปที ่12.3 วฎัจกัรของซลัเฟอร์ (Sulfer) 

ท่ีมา : Tortora et al., 1998 : 722 

 

12.2 วฏัจักรคาร์บอน (Carbon Cycle) 

 คาร์บอนเป็นธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญของส่ิงมีชีวิต เป็นองค์ประกอบของสาร
พนัธุกรรม เป็นองค์ประกอบของโปรตีน  ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ส่ิงมีชีวิตได้รับคาร์บอนจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกพืชไดรั้บคาร์บอนจากอากาศในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้นคาร์บอน
บางส่วนอยูใ่นรูปสารละลายกรดคาร์บอนิกแทรกซึมอยูใ่นดิน  ในน ้ามีคาร์บอน 3 รูปคือ CO2 อิสระ 
Bicarbonater และ Carbonate (พืชน ้าบางชนิดสามารถใชไ้บคาร์บอเนตจากแหล่งน ้ าไดโ้ดยตรงเช่น 
บัว สาหร่ายหางกระรอก สันตะวา) ผู ้ผลิตจึงเป็นส่ิงมีชีวิตหลักท่ีช่วยควบคุมปริมาณ CO2 

โดยเฉพาะผูผ้ลิตในทอ้งทะเล CO2 และน ้ าถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของผูผ้ลิต
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นอกจากจะไดอ้าหารแลว้ยงัได ้O2 ออกมาดว้ยดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าวฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัร
ออกซิเจนนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด เป็นวฏัจกัรท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบรักษาสมดุล 
(Dynamic equilibrium) การหมุนเวยีนคาร์บอนผา่นส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
แบบจดัเป็นวฏัจกัรสั้นของคาร์บอน (Short term cycle) 

 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน ้ าทัว่ไปมีประมาณ 0.5 มิลลิกรัมในน ้ า 1 ลิตร ท่ี pH ต ่า
หรือในสภาพความเป็นกรด ในน ้าคาร์บอนส่วนมากอยูใ่นรูปก๊าซ CO2 อิสระ ซ่ึงจะมีการหมุนเวียน
กลบัรูปท่ีเป็นสารละลายไบคาร์บอเนต (HCO3

-
 ) ท่ี pH สูง แต่ถา้ pH ต ่ามนัจะละลายอยูใ่นรูปของ

คาร์บอเนต (CO3

2-
 ) โดยทัว่ไปน ้าทะเล 1 ลิตรท่ีความเค็ม 35 ppt จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 

46.8 มิลลิกรัม 

 นอกจากคาร์บอนท่ีหมุนเวียนอยา่งต่อเน่ืองในวฏัจกัรแบบสั้นแลว้ คาร์บอนบางส่วนเกิดการ
ทบัถมในรูปการทบัถมของเศษซากอินทรีย ์จุลินทรียบ์างอยา่งท าให้เกิดการยอ่ยสลายเกิดเป็น CO2 คืน
สู่บรรยากาศบางส่วน แต่บางส่วนซ่ึงจะถูกทบัถมเป็นเวลานานหลายลา้นปี และถูกความร้อน และแรง
กดดนัสูง ๆ จะแปรสภาพไปเป็นเช้ือเพลิง (Fossil fluel) เช่น ซากพืชท่ีทบัถมในแอ่งน ้ าเป็นเวลานาน ๆ 
จะท าให้เกิดแอ่งพีท ล าตน้ของตน้ไมอ้าจแปรสภาพเป็นถ่านหิน การทบัถมของใบไมอ้าจท าให้เกิด
แก๊สธรรมชาติหรือน ้ ามนั  การตกตะกอนทบัถมเศษซากแพลงตอนในทอ้งทะเลเป็นท่ีมาของแหล่ง
น ้ ามนัและแก๊สธรรมชาติ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงดิน ฟ้า อากาศ หรือมนุษยน์ าข้ึนมาใช้จะเกิดการ
หมุนเวยีนเขา้สู่สภาพ CO2 ไดอี้ก ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นวฏัจกัรยาวของคาร์บอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12.4 วฎัจกัรของคาร์บอน  
ท่ีมา : ท่ีมา : Bauman et al., 2007 : 214 
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12.3 บทบาทของจุลนิทรีย์ต่อคุณภาพน า้ 

 จุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าจะมีผลโดยตรงต่อปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO,  

Dissolved Oxygen) ซ่ึงปริมาณออกซิเจนจะเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าทาง
ชีววทิยา แหล่งน้ีแต่ละแหล่งจะมีปริมาณออกซิเจนต่างกนั เช่น แหล่งน ้ าผิวดิน แหล่งน ้ าใตดิ้น ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ปริมาณความเขม้แสง ช่วงเวลา  โดยทัว่ไปปริมาณออกซิเจนในน ้ าจะมี
ค่าประมาณ 4 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงอาจมีค่าระหวา่ง 8-10 มิลลิกรัม/ลิตร ในกรณีท่ีเป็นแหล่งน ้ าสะอาด 
และไม่มีกิจกรรมใดๆ ของมนุษยเ์ขา้มาปนเป้ือนแหล่งน ้ านั้น นอกจากนั้นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จุลินทรีย ์คือ ค่าความตอ้งการออกซิเจนทางชีวภาพ หรือค่า  BOD (Biological Oxygen Demand) 

เป็นค่าออกซิเจนท่ีจุลินทรียต์อ้งการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ า ซ่ึงปกติไม่ควรเกิน 1.5 

มิลลิกรัม/ลิตร หากสูงกวา่ 10 มิลลิกรัม/ลิตร จะจดัเป็นน ้ าเสีย และค่าความตอ้งการออกซิเจนทาง
เคมี  COD (Chemical Oxygen Demand) ซ่ึงเป็นปริมาณออกซิเจนท่ีใชใ้นการยอ่ยสลายสารทุกชนิด
โดยใชว้ิธีทางเคมี โดยทัว่ไปค่า COD จะสูงกวา่ค่า BOD ปริมาณออกซิเจนในน ้ าเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับการน าไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน ้ า เม่ือมีสารอินทรีย์มากข้ึนจุลินทรีย์จะใช้
ออกซิเจนมากข้ึน จนท าใหป้ริมาณออกซิเจนในน ้าลดลงจนเกิดการเน่าเสียของแหล่งน ้า 

 

12.4 บทบาทของจุลนิทรีย์ในระบบบ าบัดน า้เสียด้วยวธิีชีวภาพ 

  น ้ าเสีย หมายถึง น ้ าท่ีปริมาณสารอินทรียจ์  านวนมาก ส่งผลให้จุลินทรียใ์นน ้ ามีการเพิ่ม
จ านวนอยา่งรวดเร็วเพื่อย่อยสลายสารอินทรียน์ั้น เม่ือมีการเพิ่มจ านวนมากข้ึนจะตอ้งใชอ้อกซิเจน
มากข้ึน จนปริมาณออกซิเจนในน ้ าลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดน ้ าเสีย  นอกจากมีสารอินทรีย์
และสารอนินทรียเ์ป็นองค์ประกอบแลว้ยงัมีจุลินทรียช์นิดต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา สาหร่าย ไวรัส 
โปรโตซัว  จุลินทรียเ์หล่าน้ีมีส่วนส าคญัในการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย ์บางชนิด
เปล่ียนรูปของสาร บางชนิดยึดเกาะกับสารอินทรีย์แล้วตกตะกอนลงสู่พื้นน ้ า ให้น ้ าใส และมี
ปริมาณออกซิเจนสัมผสักบัผิวน ้ ามากข้ึน การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ประมาณ
จุลินทรียค์วบคู่ไปกบัการวดัปัจจยัดา้นเคมี และปริมาณออกซิเจนร่วมดว้ย  
  จุลินทรียด์ชันีชีวดัคุณภาพน ้ าทางชีววิทยา มกัใช้แบคทีเรียกลุ่ม Fecal coliform ซ่ึงเป็น
แบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่ในล าไส้ใหญ่มีหลายชนิด  เช่น Escherichia coli  ใช้เป็นตวัแทนของการ
ปนเป้ือนเช้ือจากอุจจาระของสัตวเ์ลือดอุ่น  แต่สามารถท่ีจะอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มภายนอกร่างกาย
ได้นานกว่า และสามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้ง่ายกว่าเช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคชนิดต่างๆ 
ดงันั้นในการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางชีววิทยาจึงใชแ้บคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเป็นดชันีบ่งช้ีถึงความ
สกปรกของแหล่งน ้า มีรายงานวา่เช้ือโคลิฟอร์มจะปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้ าเสียชุมชนมากกวา่น ้ าเสีย



~ 186 ~ 

 

จากโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดของเช้ือจุลินทรียแ์ละพยาธิท่ีก่อให้เกิดโรคต่างๆ บางชนิด ซ่ึงพบ
ปนเป้ือนอยูใ่นน ้าเสียชุมชนท่ียงัไม่ผา่นการบ าบดั ดงัตารางท่ี 12.1  

 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางจุลชีววิทยาในน ้ า มีส่วนส าคญักบัระบบน ้ าทิ้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งน ้ าธรรมชาติโดยเฉพาะน ้ าดิบท่ีจะน ามาผลิตน ้ าประปา เพื่อการ
สาธารณูปโภคในชุมชน ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน ้ าประเภทน้ีจะต้องมีค่าไม่เกิน 1-10 

โคโลนี/100 มล. เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค  ในตารางท่ี 12.1 แสดงชนิดของแบคทีเรียท่ีใช้
เป็นดชันีในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงวิธีการตรวจหาปริมาณโคลิฟอร์ม  
วิธีการทางจุลชีววิทยาท่ีนิยมใชใ้นการตรวจมี 3 วิธี  คือ Most probable number (MPN) การกรอง 
(Membrane filter) และวธีินบัจากจานเพาะเช้ือมาตรฐาน (Standard plate count)  

 

ตารางที ่12.1 ชนิดของแบคทีเรียโคลิฟอร์มท่ีเป็นดชันีในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 

แหล่ง / ชนิดของน ้า     แบคทีเรียท่ีเป็นดชันีตรวจวิเคราะห์ 

 

น ้าด่ืม        Fecal colifrom, E. coli , Enterococci 

แหล่งน ้าจืด       Fecal colifrom , Total colifrom , Enterococci 

แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรกรรม    Total colifrom , Fecal colifrom 

น ้าทิ้งจากกระบวนการบ าบดั  
หรือผา่นการฆ่าเช้ือแลว้     Total colifrom , Fecal colifrom 

 

ท่ีมา : Weeks, 2012 : 337 

 

  การบ าบดัน ้ าเสียอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันทั้ง วิธีการทางกายภาพ ทางเคมี และ
ชีววิทยา  วิธีการบ าบดัน ้ าเสียทางชีววิทยาเป็นวิธีการท่ีน ้ าเอาจุลินทรียท่ี์มีในน ้ าเสียมาช่วยท าลาย
สารอินทรีย ์และอนินทรียใ์นน ้ า ทั้งแบบท่ีใช้และไม่ใช้ออกซิเจน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น แบคทีเรีย รา 
สาหร่าย และโปรโตซัว การย่อยสลายสารอินทรียจ์ะท าให้ค่า BOD ลดลง  ความสามารถของ
จุลินทรีย์ในการบ าบัดน ้ าเสียจะข้ึนอยู่กับปริมาณ และชนิดของสารอินทรีย์  รวมถึงชนิดของ
จุลินทรียใ์นน ้ านั้นดว้ย  น ้ าท่ีผา่นการบ าบดัทางชีวภาพแลว้อาจจะตอ้งมีการบ าบดัดว้ยสารเคมีเพื่อ
ฆ่าเช้ือก่อนน ากลบัไปใชใ้หม่ หรือปล่อยลงสู่แหล่งน ้ าอ่ืนๆ   ระบบท่ีใชใ้นการบ าบดัน ้ าเสียมีหลาย
ระบบท่ีนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Oxidation pond เป็นระบบการบ าบดัตวัเองใน
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ธรรมชาติ ระบบน้ีตอ้งใช้พื้นท่ีจ  านวนมาก และระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมออกซิเจนในถงัแบบ 
Activated sludge เป็นการเติมออกซิเจนให้กบัจุลินทรียเ์พื่อน าไปใชใ้นการสลายสารอินทรียใ์นน ้ า
เสีย ช่วยในการเพิ่มจ านวนจุลินทรีย ์ให้จบักบัสารอินทรียแ์ละตกตะกอนลงพื้นน ้ าก่อนจะมีการ
บ าบดัในขั้นตอนต่อไป (พิสิฐ  ศรีสุริยจนัทร์, 2546).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12.5 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Oxidation pond  

ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12.6 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Activated sludge  

ท่ีมา : Tortora et al., 1998 : 828 
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บทสรุป 

 

 จุลินทรียมี์บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในระบบนิเวศ เน่ืองจากบางชนิดเป็นผูผ้ลิต และส่วนใหญ่
เป็นผูย้อ่ยสลายสสารในระบบ ดงัจะเห็นไดว้า่จุลินทรียมี์อยูท่ ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในสภาวะท่ีสมดุลการหมุนเวียนของสาร กิจกรรมต่างๆ ในระบบนิเวศก็จะไม่ถูกกระทบ  หาก
สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมขาดสมดุลก็อาจมีผลโดยตรงและทางออ้มต่อจุลินทรีย ์เช่น เม่ือเกิดน ้ าเน่า
เสีย มีสารอินทรีย์ละลายในน ้ ามาก จุลินทรีย์จะเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว และต้องการปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าในการเปล่ียนสารอินทรียไ์ปเป็นสารอนินทรีย ์ท าให้ออกซิเจนลดลงอยา่ง
รวดเร็วท าให้เกิดน ้ าเน่าเสีย เป็นตน้  นอกจากบทบาทของผูย้่อยสลายของจุลินทรีย ์และการเป็น
ผูผ้ลิตแลว้ ยงัมีบทบาทในวฎัจกัรของสารต่างๆ อีกดว้ย  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียท่ี์สัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. จงยกตวัอยา่งการอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาของจุลินทรียก์บัส่ิงมีชีวติอ่ืนพร้อมทั้งอธิบาย 

3. จงยกตวัอยา่งวฎัจกัรของสารโดยบทบาทของจุลินทรีย ์และระบุช่ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4. จงอธิบายลกัษณะของน ้าเสียทางชีววทิยา 

5. จงอธิบายบอกหลกัการบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางชีวภาพ มาอยา่งนอ้ย 2 วธีิ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 

 

บทที ่ 13  จุลชีววทิยาอตุสาหกรรม 

 

หัวข้อเนือ้หา 

13.1 ความส าคญัของจุลินทรียต่์ออุตสาหกรรม 

13.2 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย ์

13.3 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจ์ากจุลินทรีย ์

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความส าคญัของจุลินทรียต่์อระบบการผลิตในอุตสาหกรรมได ้

2. สามารถบอกชนิดของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากจุลินทรียไ์ด ้

3. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรมในการผลิตผลิตภณัฑไ์ด้ 
 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย 

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน 

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector  
 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่13  

จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 

 

 ในช่วงการเจริญของจุลินทรียจ์ะมีการสร้างสารบางอย่างเพื่อจ าเป็นต่อการเจริญหรือเพื่อ
ป้องกนัตนเองจากการบุกรุกเซลลข์า้งเคียง การคน้พบสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยเ์ป็นท่ีมาของการ
พฒันาระบบอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงในปัจจุบนักระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมลว้น
แลว้แต่มีจุลินทรียเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งโดยทั้งส้ิน ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากการผลิตของ
จุลินทรีย ์สารท่ีจุลินทรียใ์นช่วงท่ีมีการเจริญจะเรียกว่า Primary metabolite เช่น กรดอะมิโน วิตามิน 
ส่วนสาร Secondary metabolite คือสารท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึนในช่วงท่ีอาหารใกลห้มด และสร้างข้ึนเพื่อ
ป้องกนัตวั เช่น ยาปฏิชีวนะ สารพิษ ฮอร์โมนพืช เป็นตน้  
 

13.1 ความส าคญัของจุลนิทรีย์ต่ออตุสาหกรรม 

 ผลิตภณัฑ์หลายชนิด  ผลิตข้ึนมาจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ์ ในการผลิต
เรียกสับสเตรทท่ีถูกจุลินทรียน์ าไปใช้วา่ Raw  material  และเรียกตวัจุลินทรียว์า่เป็น Chemical  

factory ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปล่ียนวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่เกิดข้ึน  โดยท่ีผลิตภณัฑ์ชนิดนั้นอาจ
เป็นผลิตภณัฑท่ี์จุลินทรียส์ังเคราะห์ข้ึนใหม่หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากการแยกสับสเตรทออก
มา  และมีปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนดงัแสดงในสมการ  
 

  สับสเตรท  +  จุลินทรีย ์            ผลิตภณัฑ์ 
 

ปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือน าจุลินทรียไ์ปใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม มีดงัน้ี 

 13.1 จุลินทรีย์ท่ีน ามาใช้ควรผลิตสารได้ปริมาณมาก  เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มี
ลกัษณะคงตวั  และไม่ใหเ้กิดโรค   

 13.2 อาหารเล้ียงเช้ือควรหาไดง่้าย ราคาถูก และมีปริมาณมาก  ในบางกรณีอาจใชข้องเสีย
มาเป็นส่วนผสมของอาหารเล้ียงเช้ือ เช่น ของเสียจากโรงงานกระดาษ (Sulfite waste liquor) ของ
เสียจากโรงงานนม (Whey) กากน ้าตาลออ้ย  เป็นตน้   

 13.3 ผลิตภณัฑท่ี์ไดค้วรมีปริมาณมาก และมีวธีิเก็บเก่ียวและท าใหบ้ริสุทธ์ิไดง่้าย 
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13.2 ผลผลติทางอตุสาหกรรมจากจุลนิทรีย์ 

13.2.1 ประเภทของผลติภัณฑ์ 

 13.2.1.1 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(Alcohol beverage) ไดแ้ก่ เบียร์  ไวน์  และเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลช์นิดอ่ืนๆ    

 13.2.2 สารเคมีประเภทยา (Pharmaceutical chamicals) ไดแ้ก่  สารปฏิชีวนะและ  
สเตียรอยด ์ เป็นตน้ 

 13.2.3 อาหารเสริม (Food supplements)  เป็นการผลิตเซลล์จุลินทรียโ์ดยตรง 
ได้แก่ การผลิตยีสต์และสาหร่ายจากอาหารเล้ียงเช้ือซ่ึงมีเกลืออนินทรีย์ไนโตรเจน (Inorganic  

nitrogen  salts) และสารอาหารชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกเพื่อใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนและสารอาหารอินทรีย ์

 13.2.4. สารเคมีชนิดอ่ืนๆ (Miscellaneous chemicals) ไดแ้ก่ เอนไซม ์อะซีโตน 
และบิลทิลแอลกอฮอล ์  

 13.2.5 วคัซีน (Vaccines)  โดยการเล้ียงจุลินทรียแ์ละไวรัสเพื่อใชผ้ลิตวคัซีน 

 

 
 

รูปที ่13.1 ประเภทของผลผลิตจากจุลินทรียท่ี์ผลิตในอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : Bauman, et al., 2007 : 381 
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13.3 กระบวนการผลติผลติภัณฑ์จากจุลนิทรีย์ 

จุลินทรียท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่  เช้ือรา  ยสีต ์ และแบคทีเรีย  ส่วนจุลินทรียพ์วกไวรัส
และริกเกตเซียนั้น  สามารถใชใ้นการผลิตวคัซีนในทางการคา้ได ้ ผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากการกระท าของแบคทีเรีย  ไดแ้ก่ (พิสิฐ ศรีสุริยจนัทร์, 2546)  
  13.3.1 การผลิตกรดแลคติค  (Lactic acid production)   การผลิตกรดแลคติคใชว้ตัถุดิบ
พวกแป้งขา้วโพด  มนัฝร่ัง  กากน ้ าตาล  หางนมท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมนม  แป้งจะถูกยอ่ยสลายเป็น
กลูโคสดว้ยกรดหรือเอนไซม์ การเลือกใช้วตัถุดิบนั้นจะตอ้งค านึงถึงว่าวตัถุดิบนั้นมีปริมาณมาก
และหาได้ง่าย  รวมถึงกระบวนการท่ีจ าเป็นต้องใช้ก่อนการหมกั เพื่อปรับสภาพวตัถุดิบ และ
ค่าใชจ่้าย (นงลกัษณ์  สุวรรณพินิจ, 2539) 

 ส าหรับการผลิตกรดแลคติคจากน ้ าทิ้งจากผลิตภณัฑ์นม  เช่น  เนย  สามารถท าได้ทั้งน้ี  
เพราะภายในน ้ าหางนมประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต  (แลคติค)  สารประกอบไนโตรเจน  วิตามิน  
และเกลือ  อย่างไรก็ตามการผลิตกรดแลคติคจากน ้ าหางนมน้ีจะเป็นผลส าเร็จได้  ตอ้งค านึงถึง
จุลินทรีย ์ โดยจุลินทรียด์งักล่าวจะตอ้งเจริญอยา่งรวดเร็วในน ้าหางนมและสามารถหมกัแลคโตสได้
มากท่ีสุด  จุลินทรียท่ี์เหมาะสมไดแ้ก่พวก  Lactobalilusโดยเฉพาะ  L. bulgaricus ซ่ึงสามารถเจริญ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และมีการหมกัแบบ  Homofermentative (ไดก้รดแลคติคเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียว) 
ในการผลิตกรดแลคติคมีขั้นตอนดงัน้ี  ขั้นแรกเล้ียงเช้ือในSkim-milk  medium  (Stock culture)  
ต่อมาเป็นการเตรียมหัวเช้ือ  (Inoculums)  พื่อเติมลงไปในถงัหมกัขนาดใหญ่ในสัดส่วน 5-10 % 
ของปริมาตรท่ีจะท าการหมัก  บ่มท่ีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ในระหว่างการหมักจะเติม
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) เป็นระยะๆ  เพื่อนิวทรัลไลซ์กรด  ให้เป็นแคลเซียมแลคเตต  ซ่ึง
จะถูกท าใหเ้ขม้ขน้โดยดึงน ้าออกดว้ยวธีิสูญญากาศ  แลว้จึงน าไปท าใหบ้ริสุทธ์ิ  
 13.3.2 การผลติน า้ส้มสายชู  (Vinegar  production) การผลิตน ้าส้มสายชูเป็นการ
เปล่ียนแปลง  2  ขั้นตอน  ดงัน้ี  

  1)  ขั้นแรกเป็นการหมกัน ้าตาลใหเ้ป็นแอลกอฮอล์โดยยสีต ์

   2)  ขั้นท่ีสองเป็นการออกซิไดซ์แอลกอฮอลใ์หเ้ป็นน ้าส้มโดยแบคทีเรีย 
ดงัแสดงในสมการ 

  C6H12O6     2CH3CH2OH  + 2CO2 

          เอทานอล   

 2CH3CH2OH + 2O2   2CH3OOH  + 2H2O 

         กรดน ้าส้ม 
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ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ท่ีใช้ในการท าน ้ าส้มสายชูคือ  ความเข้มข้นท่ี  10-13 

เปอร์เซ็นต์  โดยในระหว่างการหมกัจะตอ้งมีการอดัอากาศเขา้ไปในถงัหมกัเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิด
อย่างรวดเร็ว  และบ่มท่ีอุณหภูมิ 15-34  องศาเซลเซียส  เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญของ  
Acetobacter  sp.  ความแตกต่างของน ้าส้มสายชูชนิดต่างๆ อยูท่ี่วตัถุดิบท่ีใชใ้นการหมกัแอลกอฮอล์
เช่น  น ้าผลไม ้ น ้าเช่ือม  และแป้งท่ีถูกยอ่ยแลว้ 

13.3.3 การผลติกรดอะมิโน (Amino acid   production) 
  13.3.3.1 การผลิตไลซีน  (L-lysin  production ) ไลซีนเป็นกรดอะมิโนจ าเป็นใน
สารอาหารของคน  และเน่ืองจากโปรตีนของธญัพืชมกัจะขาดกรดอะมิโนตวัน้ีการผลิตไลซีนจึงใช้
เป็นอาหารเสริมในขนมปัง  และอาหารชนิดอ่ืนๆ  การผลิตแอล-ไลซีนประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ
การผลิตกรดไดอะมิโนพิมีลิก (Diaminopimilicacid,DAP) โดย E. coli และกระบวนการดีคาร์บอก
ซิเลชนัของ DAP ใหเ้ป็นแอล-ไลซีนโดยอาศยัเอนไซม ์DAP  decarboxylase  ของเช้ือ 
Enterobacteraerogenes  

  วิธีการผลิตท าได้โดยการเล้ียงเชื้อ E. coli ในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีประกอบด้วย         

กลีเซอรอลน ้าแช่ขา้วโพด และ (NH42HPO4) ควบคุบการให้อากาศ อุณหภูมิ และพีเอชให้เหมาะสม
ต่อการผลิต DAP หลงัจากบ่มเช้ือประมาณ 3 วนัจึงเติม  DAP decarboxylase เพื่อเปล่ียน DAP  เป็น  
ไลซีน 

  13.3.3.2 การผลิตกรดกลูตามิค  ( L-Glutamic  acid  production ) จุลินทรียห์ลาย
ชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียและเช้ือรา  สามารถสังเคราะห์กรดกลูตามิคได้ เช่น  Micrococcus, 

Arthrobacter, Brevibacterium อาหารท่ีใช้เล้ียงเช้ือประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรต เปปโตน  เกลือ   
อนินทรียไ์บโอติน โดยความเขม้ขน้ของไบโอตินมีผลต่อจ านวนกรดกลูตามิคท่ีไดจ้ากการหมกั  
เช้ือเหล่าน้ีจะเปล่ียนกรดแอลฟา-คีโตกลูตาริก (α–Ketoglutaric acid ) ท่ีเป็นตวักลางในวฎัเครบส์  
ใหเ้ป็นกรดกลูตามิกโดยเอนไซมก์ลูตามิค-ดีไฮโดรจีเนส (Glutamic  dehydrogenase ) กรดกลูตามิค
นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรสอาหาร  ในรูปของโมโนโซเดียมกลูตาเมท (พิสิฐ  ศรีสุริยจนัทร์, 2546) 

  13.3.3.3 การผลิตอินซูลิน (Insulin production) อินซูลินเป็นผลิตภณัฑ์ทางยาท่ี
ผลิตได้เป็นการคา้โดยวิธีพนัธุวิศวกรรม  ในสมยัก่อนการผลิตนั้นสกดัจากตบัอ่อนของสัตวเ์พื่อ
รักษาโรคเบาหวาน  จากการวิจยัในสมยัแรกๆพบวา่อินซูลินท่ีแยกจากตบัอ่อนของสัตวน์ั้นมีล าดบั
ของกรดอะมิโนเป็นอยา่งไร   จึงท าให้เราสามารถก าหนดรหสัของ DNA ท่ีจะใชส้ร้างอินซูลินได ้ 
โดยการแยกยีนจากเน้ือเยื้อคนท่ีควบคุมการสร้างอินซูลินและใช้เทคนิครีคอมบีแนนท์ดีเอ็นเอ 
แทรกยีนอินซูลินของคนเขา้ไปใน  E. coli และเล้ียงให้เพิ่มจ านวนในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
อินซูลินของคนเม่ือผลิตอินซูลินไดม้ากๆ จึงสกดัไปท าใหบ้ริสุทธ์ิและทดสอบ 
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  13.3.4 การผลิตเพนนิซิลลิน (Penicillin  production)  เพนนิซิลลินเป็นสาร
ปฏิชีวนะชนิดแรกท่ีผลิตในระดับอุตสาหกรรมนับตั้งแต่การคน้พบ Penicillium notatumโดย  
Fleming  แต่การผลิตยงัมีปริมาณต ่า  ดงันั้นจึงได้มีการพฒันาการผลิตเพนนิซิลินให้มีปริมาณ
เพิ่มข้ึน  เตรียมเช้ือตน้ตอ (Inoculum) เตรียมอาหารและท าให้ปราศจากเช้ือ การถ่ายเช้ือลงไปใน
อาหารเล้ียงเช้ือในถงัหมกั อดัอากาศท่ีปราศจากเช้ือลงไปในระหวา่งการบ่มในถงัหมกั การแยกเอา
เส้นใยเช้ือราออกจากน ้ าหมกัเม่ือส้ินสุดการหมกั การสกดัและการท าให้เพนนิซิลินบริสุทธ์ โดย
วธีิการเพิ่มผลผลิตดงัน้ี (พิสิฐ ศรีสุริยจนัทร์, 2546)  

   13.3.4.1 ปรับปรุงองคป์ระกอบของอาหารเล้ียงเช้ือ 

   13.3.4.2 แยกเช้ือรา Penicillin chrysogenum ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถ
ผลิตเพนนิซิลินไดสู้ง  

   13.3.4.3 พฒันาเทคนิคการเพาะเล้ียงเช้ือในอาหารเหลวท่ีมีปริมาณมาก  
โดยอาศยัท่ีปราศจากเช้ือลงไป  

   13.3.4.4 ท าการผา่เหล่า  (Mutation)  เช้ือ P. chrysogenum เพื่อหาสาย
พนัธ์ุท่ีสามารถผลิตเพนนิซิลินไดป้ริมาณสูงข้ึนโดยการฉายรังสีเอกซ์  รังสีอลัตราไวโอเลต  

   13.3.4.4 การเติมสารเคมีในอาหารเล้ียงเช้ือ  เพื่อใชเ้ป็นตวัตั้งตน้ 
(Precursor)  ของการสังเคราะห์เพนนิซิลลิน  

   13.3.4.5 ปรับปรุงวธีิการเก็บเก่ียวเพนนิซิลินจากของผสมท่ีไดจ้าก
กระบวนการหมกั 

  13.2.5 การผลติเอนไซม์  (Enzyme  production) 
Aspergillus, Penicillin,  Mucor และ Rhizopus  เป็นเช้ือราท่ีสามารถสังเคราะห์

และปล่อยเอนไซมอ์อกจากเซลลม์าอยูใ่นอาหารเล้ียงเช้ือ  เอนไซมท่ี์ผลิตจากเช้ือราไดแ้ก่  Amylase,  

Invertase, Protease,  pectinase  ซ่ึงใชใ้นการยอ่ยสลายสารต่างๆ ดงัน้ี 

 13.3.5.1 Amylasesใชย้อ่ยแป้งใหเ้ป็นเด็กซตรินและน ้าตาล  ท าใหผ้ลไม้
สุกใส  ผลิตภณัฑย์า เป็นตน้ 

 13.3.5.2 Invertase  ใชย้อ่ยซูโครสใหเ้ป็นน ้าตาลกลูโคสและฟรักโตส  ใช้
ในการท าลูกอมและการผลิตน ้าเช่ือมซ่ึงไม่มีตะกอนจากน ้ าตาลซูโครส 

 13.3.5.3 Proteases  ใชย้อ่ยสลายโปรตีนท าให้เน้ือนุ่ม 

 13.3.5.4 Pectinase  ใชย้อ่ยเพกทิน  เป็นน ้าตาลและกรดกาแลคทูโรนิกใช้
ในการเตรียมน ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 
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  13.3.6 ผลผลิตจากยสีต ์ยสีตเ์ป็นราเซลลเ์ดียวท่ีมีความส าคญัทางอุตสาหกรรมมาก 
เน่ืองจากสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดงัท่ีไดร้วบรวมไวใ้น 
ตารางท่ี 13.1  

 

ตารางที ่13.1 ผลผลิตจากยสีตใ์นโรงงานอุตสาหกรรม 

   

ผลผลติ จุลนิทรีย์ ประโยชน์ 

ยสีตผ์งฟู  เบียร์ ไวน์  ขนมปัง Saccharomyces  cerevisiae อุตสาหกรรมขนมปัง   
อุตสาหกรรมเบียร์ 

ซีอ๊ิว S. rouxii เคร่ืองปรุงรส 

ขนมปัง (Sour  French  bread) Candida  mukkeri ขนมปัง 

เอทิลแอลกอฮอล์ S. cerevisiae 

Kluyveromyces fragilis 

เช้ือเพลิง  ตวัท าละลาย 

ไรโบเฟลวิน Eremothecium ashbyi วติามินเสริม 

โปรตีนจากจุลินทรีย ์ Candida  utilis 

 

Saccharomycopsis lipolytica 

อาหารเสริมของสัตว ์ 
จากน ้าเสียโรงงานกระดาษ 

โปรตีนท่ีไดจ้ากผลผลิตของ 

ปิโตเลียม 

ท่ีมา : พิสิฐ ศรีสุริยจนัทร์,  2546  
 

 13.3.6.1 การหมกัแอลกอฮอล์  (Alcohol  fermentation) กระบวนการผลิต
แอลกอฮอลต์อ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีลงตวั และมีการศึกษาในระดบัห้องปฏิบติัการมาอยา่งสมบูรณ์
แล้ว  วตัถุดิบ  (Substrate)  เป็นวตัถุดิบท่ีใช้เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีสามารถหมักได้ในกรณีท่ีใช้
วตัถุดิบเป็นพวกแป้ง  เช่น  ขา้วโพด  ซ่ึงมีโครงสร้างซบัซ้อน  จ  าเป็นตอ้งยอ่ยก่อนเพื่อให้ไดน้ ้ าตาล
ในรูปร่างท่ีง่ายและสามารถหมกัได้  โดยอาศยัเอนไซม์  เช่น  วตัถุดิบท่ีใช้กันโดยทัว่ไปได้แก่ 
ข้าวโพด กากน ้ าตาล บีท มันฝร่ัง และองุ่น  จุลินทรีย์ (Orgamism)  ท่ีนิยมใช้กันได้แก่เช้ือ  
Saccharomyces  cerevisiae ซ่ึงจะเลือกสายพนัธ์ุท่ีเจริญรวดเร็วมีความทนทานต่อแอลกอฮอล์ไดสู้ง  
ใหแ้อลกอฮอลใ์นปริมาณสูง 

 จุลินทรียท่ี์ใชห้มกัเบียร์ คือยีสตท่ี์ส าคญัมีสองสายพนัธ์ุคือ  Saccharormyces 
cereviiae หรือมกัเรียกวา่  Top   yeast  เพราะเม่ือกระบวนการหมกัส้ินสุดลง  ยีสต ์ สายพนัธ์ุน้ีจะ
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ลอยข้ึนผิวบน  อีกสายพนัธ์ุคือ  Saccharormyces carlsbergensis หรือเรียกวา่ Bottom yeast  เพราะ
ยีสต์ชนิดน้ีจะจมลงกนัถงัเม่ือการหมกัส้ินสุดลง  โดยขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีท าการผสมขา้วมอลต์และ
แป้ง  ด้วยน ้ าองุ่น  เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงแป้งให้เป็นน ้ าตาล  โดยเอนไซม์ในขา้ว
มอลต ์จากนั้นจึงกรองเอาน ้าหวานท่ีเรียกวา่ วอร์ท  (Wort) ออกมาแลว้น าไปตม้กบัดอกฮอปเพื่อให้
น ้าวอร์ทเขม้ขน้และท าละลายจุลินทรียแ์ลว้น ามาหมกัดว้ยยีสต ์

 

 

 

รูปที ่13.1 กระบวนการผลิตเบียร์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชย้สีต์ 
ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 851 
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  13.3.6.2 ยีสต์ขนมปัง (Baker yeast) ปัจจุบันมีการคดัเลือกสายพนัธ์ุยีสต ์ 
(Saccharomyces  cerivisiae)  ท่ีเจริญไดร้วดเร็วและท าให้ขนมปังมีกล่ิน รสตามตอ้งการ และ
สามารถหมกัน ้ าตาลไดม้ากและรวดเร็ว  และได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากกระบวนการ
หมกั  ซ่ึงจะท าใหข้นมปังฟู ในการผลิตยสีตเ์พื่อใชท้  าขนมปังฟูมีขั้นตอนดงัน้ีคือ  ถ่ายเช้ือยีสตล์งใน
อาหารเล้ียงเช้ือซ่ึงประกอบดว้ยกากน ้ าตาลและแช่น ้ าขา้วโพด  ปรับ pH 4-5 ในระหวา่งการบ่ม
จะตอ้งให้อากาศตลอดเวลา  หลงัจากส้ินสุดการบ่ม  จึงท าการเก็บเก่ียวเซลยีสต์  โดยอาศยัการป่ัน
แลว้ล้างดว้ยน ้ ากลัน่  จากนั้นจึงน ากลบัมาป่ันอีกคร้ังหน่ึง ขั้นสุดทา้ยจึงน ามากรองดว้ยเคร่ืองอดั
ตะกอน (Filter press)  และอดัเป็นกอ้น 

  13.3.6.3 การใชเ้ช้ือราในอุตสาหกรรม (Industrial uses of molds) การใชย้ีสตใ์น
การผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดท่ีใช้ราในการผลิตท่ีส าคัญคือ สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) และ
เอนไซม ์เป็นตน้  ผลิตภณัฑท์างการคา้ท่ีผลิตไดจ้ากเช้ือราแสดงในตารางท่ี 13.2  

 

ตารางที ่13.2 ผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมท่ีไดจ้ากเช้ือรา 

 

ผลผลติ จุลนิทรีย์ ประโยชน์ 

 

กรดซิตริก Aspergillus niger หรือ  
Aspergillus wentii 

ผลิตภณัฑอ์าหาร  ซิเตรตใชป้ระโยชน์
ทางการคา้เก่ียวกบัการถ่ายเลือด 

กรดฟูมาริก Rhizopus nigricans ผลิตอลัคีดเรซิน  วตัถุท าใหเ้ปียก 

กรดกลูโคนิก A. niger ผลิตภณัฑท์างเภสัชวทิยา  การทอผา้  
เคร่ืองหนงั   

กรดอีตาโคนิก Aspergillu sterreus ผลิตอลัคีดเรซิน  วตัถุท าใหเ้ปียก 

เพกทิเนส A. wentii หรือ Aspergillus 

aureus 

วตัถุท าใหใ้สในอุตสาหกรรมท าน ้า
ผลไม ้

โปรเจสเตอโรน 

 

กรดจิเบอเรลลิน 

Rhizopus arrhizus 

R. nigricans  

Fusarium moniliforme 

เป็นตวักลางใน 17 แกมมาไฮดรอกซี-

คอร์ติโคสเตอโรน 

กระตุน้การเจริญและการเกิดผลในพืช 

กรดแล็กติก Rhizopus oryzbe อาหารและเภสัชผลิตภณัฑ์ 
 

ท่ีมา : พิสิฐ ศรีสุริยจนัทร์, 2546  
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บทสรุป 

 

 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ศึกษาเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต สารต่างๆ เหล่าน้ีอาจถูกสร้างข้ึนระหวา่งการเจริญหรือ
สร้างข้ึนในระยะท่ีอาหารเร่ิมหมด ในปัจจุบนัมีการพฒันาสายพนัธ์ุของจุลินทรียเ์พื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ี
ตอ้งการจ านวนมาก และใชว้ตัถุดิบท่ีนอ้ยลง ผลิตภณัฑท่ี์จุลินทรียส์ร้างมีหลายชนิด เช่น การผลิตยา
ปฏิชีวนะ การผลิตอาหารเสริม กรดอะมิโน การผลิตเอนไซม ์แอลกอฮอล์ ฮอร์โมนพืช หรือวคัซีน 
รวมทั้งการใชจุ้ลินทรียใ์นการท าใหผ้ลิตภณัฑค์งรูปสวยงาม หรือเพิ่มรสชาติของอาหาร เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. จุลินทรียส์ร้างสารพิษหรือยาปฏิชีวนะมาเพื่ออะไร จงอธิบาย 

2. สาร Primary metabolite คืออะไร 

3. จงอธิบายกระบวนการผลิตไวน์มาใหถู้กตอ้ง 

4. จงยกตวัอยา่งผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินท่ีอาศยัหลกัการทางจุลชีววทิยาในการถนอมอาหาร 

5. นกัศึกษาสามารถน าความรู้ทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรมไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได้
อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 14 

 

บทที ่ 14  จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 

 

หัวข้อเนือ้หา 

14.1 โรคและระบาดวทิยาของการติดเช้ือ 

14.2 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโรค  
14.3 เช้ือจุลินทรียก่์อโรค 

14.4 การตอบสนองของภูมิคุม้กนั 

14.5 การกระตุน้ภูมิคุม้กนั 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลงัจากศึกษาบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความหมายของโรคและโรคติดเช้ือ รวมถึงระบาดวทิยาของการติดต่อโรคดว้ย 

2. สามารถอธิบายปัจจยัและส่ิงส่งเสริมการติดต่อของโรคได ้

3. สามารถอธิบายบอกช่ือโรค และช่ือเช้ือก่อใหเ้กิดโรคได ้

4. สามารถอธิบายความแตกต่างระหวา่งภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะและภูมิคุม้กนัท่ีมีมาแต่ก าเนิดได ้ 
5. สามารถอธิบายหลกัการการฉีดวคัซีนและการกระตุน้ภูมิคุม้กนัได ้ 
 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา  

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน  

5. ศึกษาภาคปฏิบติัการ 

6. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัย  

7. ค าตอบค าถามทา้ยบทในชั้นเรียน  

8. ผูส้อนซกัถามประเด็นปัญหาและอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกนั  
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

2. บทปฏิบติัการทางจุลชีววทิยาเบ้ืองตน้ 

3. รูคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองฉาย LCD Projector 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. ประเมินจากแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

4. ประเมินจากภาคปฏิบติัการ การรายงานผล การตอบค าถามทา้ยบท  
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บทที ่14 

จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 

 

 โรคท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยใ์นปัจจุบนัมีทั้งท่ีเป็นโรคจากการติดเช้ือ และไม่ติดเช้ือ ในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 การศึกษาของ Louis Pasteur, Robert Koch และนกัวิทยาศาสตร์ท่านอ่ืนๆ ท าให้
ทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัจุลินทรียแ์ละโรคติดเช้ือมากมาย แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นไดว้่ามีโรคติดเช้ือ
ใหม่ๆ เกิดข้ึนอยูเ่ร่ือยๆ ตามยุคสมยัและการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม วิถีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคเรียกว่า Pathogen ถ้าเช้ือท าให้เกิดโรคเป็นแบคทีเรีย จะเรียกว่า 
Pathogenic bacteria เช้ือจุลินทรียแ์ต่ละชนิดหรือแต่ละสายพนัธ์ุจะมีความรุนแรงของเช้ือแตกต่าง
กนัในการท าให้เกิดโรค ซ่ึงความรุนแรงของเช้ือจุลินทรียใ์นการท าให้เกิดโรคโดยตรงกบัค าว่า 
Virulence  เช้ือท่ีมีความรุนแรงมากเม่ือร่างกายไดรั้บเช้ือเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นก็เกิดโรคได ้เรียกว่า
เช้ือนั้นเป็น Virulence strain แต่เช้ือท่ีเป็น Virulence strain นั้นร่างกายจะตอ้งไดรั้บเช้ือในปริมาณท่ี
มากจึงจะเกิดโรคได ้และถา้น าเช้ือท่ีเป็น Virulence strain ไปเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือซ่ึงไม่ใช่โฮสต์
ปกติของเช้ือแลว้ ความรุนแรงของเช้ือจะลดลงกลายเป็น Attenuated strain ซ่ึงใชใ้นการสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัต่อร่างกาย เพื่อกระตุน้การสร้างเซลลช์นิดท่ีจดจ าในระบบภูมิคุม้กนั 

 

14.1 โรคและระบาดวทิยาของการติดเช้ือ 

 การติดเช้ือ คือ การท่ีจุลินทรียเ์ขา้สู่ร่างกาย (Infection) แลว้เจริญเพิ่มจ านวน (Colonization)  
โดยร่างกายเป็นโฮสตใ์หเ้ช้ือเจริญ  ซ่ึงเช้ือท่ีเขา้ไปอาจท าใหเ้กิดโรคหรือไม่ก็ได ้ ถา้เช้ือจุลินทรียเ์ขา้
ไปในร่างกายแลว้ท าให้เกิดโรค เรียกว่าเป็นการติดเช้ือ  แต่ถา้เช้ือโรคโดยการกินอาหารท่ีเป็นพิษ
เขา้ไปไม่เรียกวา่เป็นการติดเช้ือเพราะไม่ไดกิ้นตวัเช้ือเขา้ไปและเช้ือไม่ไดเ้พิ่มจ านวน 

 14.1 โรค (Disease) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของร่างกายจากสภาวะท่ีปกติไปสู่สภาวะท่ี
ผดิปกติท าใหร่้างกายไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดต้ามปกติ  การท่ีเช้ือจุลินทรียจ์ะท าใหเ้กิดโรคได้
หรือไม่นั้นจะตอ้งประกอบดว้ย 

  14.1.1 เช้ือจุลินทรียจ์ะตอ้งเขา้ไปในร่างกายหรือโฮสต ์และเกิดผลเสียต่อโฮสต ์

  14.1.2 เช้ือจะตอ้งเจริญเพิ่มจ านวนหรือมีกิจกรรมในโฮสตน์ั้นเกิดข้ึน 

  14.1.3 เช้ือนั้นจะตอ้งดา้นต่อการต่อสู้ของร่างกาย (Host defense) ของระบบ
ภูมิคุม้กนั  
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 14.2 เช้ือประจ าถิ่น (Normal  Flora)  เช้ือประจ าถ่ิน คือ เช้ือจุลินทรียท่ี์พบทัว่ไปในคน
ปกติ  โดยเช้ืออาจอยูใ่นร่างกายหรือท่ีผิวหนงัและไม่ท าให้เกิดโรค  แต่มีเช้ือประจ าถ่ินบางชนิดท่ี
พบอยูช่ัว่คราวในร่างกาย  อาจเป็นวนั  สัปดาห์หรือเป็นเดือนแลว้ก็หายไป เรียกวา่ Transient flora 

 โดยปกติแล้วจะไม่พบเช้ือทัว่ร่างกาย จะมีบางแห่งท่ีไม่มีเช้ือจุลินทรียเ์ลย เช่น ในเลือด  
ช่องสมอง  น ้าไขสันหลงั  พวกเช้ือประจ าถ่ินเม่ืออยูน่อกร่างกายจะไม่เจริญเน่ืองจากอุณหภูมิ ความ
เป็น  กรด – ด่าง และอาหารนอกร่างกายไม่เหมาะสมต่อมนั  ปกติเป็นเช้ือประจ าถ่ินอยูใ่นร่างกาย   
โดยไม่ท าอนัตรายต่อร่างกายโดยอยู่แบบ Commensalism หรืออาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็น 
Mutualism คือจะช่วยป้องกนัการเจริญเพิ่มจ านวนของจุลินทรียท่ี์เป็นเช้ือโรค  แต่ถ้าสมดุลของ
ร่างกายเสียไป  เช่น  ท่ีช่องคลอดจะมีเช้ือ Lactobacilli อยู ่ ท าใหบ้ริเวณนั้นมีค่าความเป็นกรด – ด่าง  
ประมาณ 4.0 – 4.5 และสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือ Candida albicans  ได ้แต่ถา้ Lactobacilli 

ถูก ก าจดัดว้ยยาปฏิชีวนะ เช้ือ Candida จะเจริญข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดโรคท่ีบริเวณเยื่อบุผิว
บริเวณนั้นและท่ีผวิหนงัได ้ นอกจากน้ีเช้ือประจ าถ่ินยงัอาจเป็นเช้ือฉกฉวยโอกาส    (Opportunistic  
microorganism) ไดด้ว้ย เช่น การท่ีคนไขซ่ึ้งอ่อนแอจากการเป็นโรค หรือจากการผา่ตดั หรือไดรั้บ
ยากดภูมิคุม้กนัท าให้มีโอกาสท่ีจะเช้ือไดง่้าย  ดงันั้นเม่ือคนไขเ้ขา้ไปอยูใ่นโรงพยาบาลแลว้สัมผสั
กับเตียง  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้หรือคนซ่ึงปนเป้ือนด้วยเ ช้ือโรคจึงมักติดเช้ือ Pseudomonas  

aeruginosa   

 

14.3 แหล่งของโรค  โรคแต่ละชนิดจะมีแหล่งกกัเก็บเช้ือของโรคแตกต่างกนัไป  แหล่งของ
โรคมีหลายแหล่ง  ไดแ้ก่   

 14.3.1 Human Reservoirs  ไดแ้ก่ คนท่ีเป็นโรคและคนท่ีไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะ
ของโรค (carrier) คนเป็นแหล่งของโรคท่ีส าคญัมาก  โดยเช้ือสามารถแพร่กระจายไดใ้นช่วงต่างๆ  
เช่น  ในระยะฟักตวั (Incubation period) โดยเร่ิมตั้งแต่เม่ือร่างกายไดรั้บเช้ือจนกระทัง่ถึงระยะท่ีเร่ิม
ปรากฏอาการของโรค   ส่วนช่วงท่ีมีอาการแสดงของโรคเรียกว่า Active period ช่วงน้ียงัคง
แพร่กระจายไดอ้ยู ่ และช่วงท่ีผูป่้วยหายจากการเป็นโรคเรียกวา่ ระยะพกัฟ้ืน (Convalescent period)  
ช่วงน้ีผูป่้วยจะมีร่างกายอ่อนแอมาก 

 14.3.2 Animal Reservoirs ไดแ้ก่ สัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียง  ซ่ึงการติดเช้ือจากสัตวม์าสู่
คนนั้น เรียกวา่ Zoonosis การติดต่อโดยการสัมผสัโดยตรงกบัสัตวท่ี์ติดเช้ือ  โดยกินอาหารท่ี
ปนเป้ือนเช้ือเขา้ไป  หรืออาจจะมีแมลงเป็นพาหะ 

  14.3.2 Nonliving Reservoirs เช่น ดินท่ีมีเช้ือโรค หรือน ้าท่ีปนเป้ือนอุจาระก็เป็น
แหล่งท่ีดีของเช้ือโรค โดยเฉพาะเช้ือในระบบทางเดินอาหาร  
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 14.4 การแพร่กระจายของโรค (Transmission of  Disease) การแพร่กระจายของโรคแต่ละ
ชนิดจะมีวธีิการท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนกบัเช้ือนั้นๆ ไดแ้ก่ (จ านง วสุิทธิแพทย,์ 2542 : 325) 

  14.4.1 การสัมผสัโดยตรง (Direct Contact) เช่น การร่วมเพศ  การจบัมือ  การจูบ 
การอยูใ่กลผู้ป่้วย  หรือการเกิด Propler infection จากการไอ  จาม หวัเราะหรือพดู  เช่นการเกิดโรค  
วณัโรค (Tuberculosis)  หดั (Measle) และโรคพิษสุนขับา้ (Rabies) 

   14.4.1.1 สัมผสัโดยออ้ม (Indirect Contact)  เช่น การสัมผสักบัอาหาร  น ้า  
ภาชนะ  อุปกรณ์  เคร่ืองใชจ้ากผูป่้วย  การสัมผสักบัอากาศท่ีมีเช้ือโรคอยู ่ มกัเป็นพวก Droplet  

particle   โรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร  มกัเกิดจากการกินอาหารท่ีมีเช้ือจากการท าอาหารไม่สุข นม
ไม่ไดพ้าสเจอไรซ์ซ่ึงมกัจะมีเช้ือวณัโรค 

   14.4.1.2 มีแมลงเป็นพาหะ (Arthropod Vector) แบ่งไดเ้ป็น Mechanical 

transmission คือการท่ีเช้ือติดท่ีเทา้หรือตวัแมลงแลว้มากดัคนหรือมาสัมผสัอาหาร แลว้คนกินเขา้ไป 

Biological  transmission คือการท่ีแมลงกดัคนแลว้ดูดเลือดผูป่้วย จากนั้นเช้ือจะเจริญท่ีช่องทอ้งของ
แมลง แลว้มาอยูท่ี่ต่อมน ้าลายแลว้มากดัคน ท าใหเ้ช้ือเขา้สู่กระแสโลหิตของคน  เช่น  โรคมาลาเรีย  
หรือเม่ือเช้ือเจริญท่ีช่องทอ้งแลว้แมลงถ่ายอุจจาระออกมาท่ีบาดแผลของคนเวลาท่ีมาตอมบาดแผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่14.1 ภาพถ่ายการจามเป็นการแพร่กระจายของเช้ือท าใหติดต่อสู่คนใกลชิ้ดได ้

ท่ีมา : Tortora et al., 2007 : 349 
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14.2 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิโรค  
14.2.1 ทางท่ีเช้ือเขา้ (Portal  of  Entry) เช้ือจะตอ้งเขา้สู่ร่างกายไดแ้ละจะตอ้งเขา้ใหถู้กทาง

ดว้ยจึงจะท าใหเ้กิดโรคได ้ แต่เช้ือบางชนิดก็อยากเขา้สู่ร่างกายไดห้ลายทาง  ทางท่ีเช้ือจะเขา้สู่
ร่างกายนั้นมีไดห้ลายทาง คือ 

 14.2.1.1 ทางการหายใจ (Respiratory Tract)  เช่น  ไขห้วดั  โรคหดัเยอรมนั   

 14.2.1.2 ทางระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal  Tract) โรคบิด  โรคไทฟอยด์ 
 14.2.1.3 ทางผวิหนงั (Skin and  Mucous Membrane) เช่น โรคพยาธิปากขอ โรค

พิษสุนขับา้ โรคหนองใน โรคเอดส์ 

 14.2.1.4 ทางทารก (Congenital Tract)  ติดเช้ือระหวา่งตั้งครรภจ์ากแม่ไปสู่ลูก  
เช่น โรคเอดส์ โรคหดัเยอรมนั 

 14.2.1.5 ทางเลือด (Parenteral  Route)  โดยการ รับ-ถ่าย เลือดหรือใชเ้ขม็ฉีดยา
ร่วมกนั เช่น โรคเอดส์ 

 14.2.2 ความสามารถของเช้ือจุลินทรียใ์นการท าให้เกิดโรค (Pathogenic  Properties  of 

Microorganisms) อาจกล่าววา่เป็น  Virulence factor ของเช้ือก็ได ้ ไดแ้ก่ (จ านง วิสุทธิแพทย,์ 2542 : 
330) 

  14.2.2.1 การท่ีเช้ือเขา้ไปในร่างกายได ้(Invasiveness) เน่ืองจากเช้ือจุลินทรียส์ร้าง
สารบางอย่าง ท าให้มนัรอดพน้จากการถูกจบักินโดยเม็ดเลือดขาว เช่น การท่ีเช้ือ Streptococcus 

pneumonia สร้างสารแคปซูล  การท่ีส่วนประกอบของผนังเซลล์ของเช้ือพวก Streptococcus  
pyogenes     มีโปรตีน M หรือเช้ือ Streptococcus  aureus  มีโปรตีน A  

  14.2.2.2 สารพิษ (Toxin) ท่ีเช้ือจุลินทรียส์ร้างข้ึนมา  ถา้สารพิษนั้นเขา้ไปอยู่ใน
เลือด เรียกวา่ เกิดภาวะ toxemia สารพิษท่ีเช้ือสร้างข้ึนแบ่งไดเ้ป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ 

   1) Exotoxin เป็นสารพิษท่ีจุลินทรียส์ร้างข้ึน  แลว้ปล่อยออกสู่ภายนอก
เซลลข์ณะท่ียงัมีชีวติอยู ่มีคุณสมบติัเป็น Immunogen ท่ีดี จึงสามารถน าไปเตรียม toxoid เพื่อฉีดเขา้
ไปในส่ิงมีชีวติใหส้ร้าง Intitoxin แบ่งไดเ้ป็นหลายกลุ่ม  ไดแ้ก่ 

   2) Neurotoxin  เป็นสารพิษท่ีท าลายเซลลป์ระสาท  เช่น  Iotulinum  toxin 

ซ่ึงสร้างจาก Clostridium botulinum, Tetanus toxin ซ่ึงสร้างจาก C. tetani ท าใหเ้กิดโรคบาดทะยกั 

   3) Enterotoxin เป็นสารพิษท่ีมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร  ท าใหเ้กิด
อาการ  ปวดทอ้ง ทอ้งร่วง  อาเจียน  ท าใหอ้าหารเป็นพิษ สร้างจากเช้ือแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและ
แกรมลบ เช่น เช้ือ S. aureus และ Vibrio cholera  เป็นตน้ 
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   4) Cytotoxin เป็นสารพิษท่ีทีผลท าลายเซลล ์ เช่น Diphtheria toxin จาก
เช้ือ Corynebacterium diphtheria ท าใหเ้กิดโรคคอตีบ Cytotoxin ท่ีท  าลายเซลลเ์มด็เลือดขาว 
เรียกวา่ Leukocidins cytotoxin ท่ีท  าลายเซลลเ์มด็เลือดแดง  เรียกวา่ Hemolysin 

  5) Endotoxin  เป็นสารพิษท่ีสร้างแลว้อยูใ่นส่วนของผนงัเซลลข์อง
จุลินทรียจ์ะถูกขบัออกเม่ือเซลลแ์ตก  ท าใหเ้กิดการบวมของเน้ือเยือ่  เน่ืองจากไปกระตุน้หรือท าให้
ความสามารในการซึมผา่นสารต่างๆ ของเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้เซลลไ์ดรั้บ
บาดเจบ็และท าใหเ้กิดอาการไขไ้ดด้ว้ย  แบคทีเรียท่ีสร้าง  Endotoxin  มีหลายชนิด เช่น E. coli, 

Salmonella typhi เป็นตน้ ความแตกต่างของ Exotoxin และ Endotoxin ดงัแสดงในตารางท่ี 14.1 

 

ตารางที ่14.1 เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของ Exotoxin และ Endotoxin 

 

คุณสมบติั Exotoxin Endotoxin 

1. ชนิดของแบคทีเรีย แกรมบวก แกรมลบ 

2. ต  าแหน่งท่ีพบ สร้างในไซโตพลาซึมแลว้
ปล่อยออกมานอกเซลล ์

อยูท่ี่ผนงัเซลล ์จะปล่อยออกเม่ือ
เซลลแ์ตก 

3.องคป์ระกอบทางเคมี เป็นโปรตีนหรือเปปไทด์
สั้นๆ 

เป็น Lipopolysaccharied – protein 

complex 

4. ความเป็นพิษ สูง ต ่า 

5. การเปล่ียนแปลง Toxoid ท าได ้ ท าไม่ได ้

6.การออกฤทธ์ิ ใหผ้ลแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนกบัชนิดของสารพิษ 

มีผลทัว่ไป  ท าใหเ้กิดไข ้ 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ  และช็อค 

7.ความทนต่อความร้อน ไม่ทนความร้อน ยกเวน้ 
enterotoxin ของ S. aureus 

ทนความร้อนสูง ไม่ถูกท าลาย โดย 
autoclave 

 

ท่ีมา : Brock et al., 1994 : 478 
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         (ก) หดัเยอรมนั            (ข) หดั          (ค) อีสุกอีใส              (ง) งูสวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (จ) ซิฟิลิสท่ีล้ิน (ฉ) หนองใน (ช) เริมท่ีปาก  
 

รูปที ่14.2 ภาพตวัอยา่งอาการแสดงของโรคบางชนิดท่ีเกิดจากการติดเช้ือจุลินทรีย ์

ท่ีมา : Tortora et al., 2014 : 629-632 

 

14.3 เช้ือจุลนิทรีย์ก่อโรค 

 เช้ือก่อโรค หรือเช้ือท่ีติดต่อสู่คน สัตวห์รือพืชแลว้ท าให้เกิดความผดิปกติต่อส่ิงมีชีวิตนั้นๆ 
ส่งผลใหเ้กิดผลเสียต่อระบบการท างานของร่างกายท่ีผดิปกติไปจากเดิม โรคติดเช้ืออาจแบ่งได้
หลายแบบตามชนิดของเช้ือ ตามอวยัวะหรือระบบเป้าหมายของร่างกาย หรือแบ่งตามสัตวพ์าหะน า
โรคอ่ืนๆ เป็นตน้ จุลินทรียท่ี์สามารถก่อโรคมกัเป็นโรคติดต่อ อาจทั้งทางตรงและทางออ้ม ท าให้
เกิดพยาธิสภาพและอาการต่างๆ จุลินทรียก่์อโรคท่ีส าคญัพบบ่อยมกัเป็นชนิดท่ีปนเป้ือนในอาหาร 
ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ท่ีเป็นอนัตรายในอาหาร (Food hazard) 

ไดแ้ก่ แบคทีเรีย รา ไวรัส และ ปรสิต แต่จุลินทรียก่์อโรคท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของโรคท่ีติดต่อจาก
อาหารมกัมีแบคทีเรียเป็นเช้ือสาเหตุของโรค 
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ตารางที ่14.2 จุลินทรียก่์อโรคท่ีพบในชีวติประจ าวนั 

 

โรค (Diseases)  เช้ือก่อโรค (Pathogen)  อวยัวะเป้าหมาย  การติดต่อ 

 

Botulism   Clostridium botulinum  ระบบประสาท  อาหาร   

Cholera   Vibrio cholera   ล าไส้เล็ก   น ้าด่ืม 

Dental caries  Streptococcus mutans   ฟัน   อาหาร 

Gonorrhea  Neisseria gonorrhoeae   ระบบสืบพนัธ์ุ  เพศสัมพนัธ์  

Lyme disease  Berrelia burgdorferi   ผวิหนงั ขอ้ต่อ  เห็บกดั 

Rocky mountain SF Rickettsia recketsii  ระบบเลือด ผิวหนงั เห็บกดั 

Salmonella infection Salmonella   ล าไส้เล็ก  อาหาร 

Strep throat  Streptococcus pyogenes  คอหอย ระบบเลือด การจาม 

Tetanus   Costridium tetani   ระบบประสาท  บาดแผล 

Tuberculosis  Mycobacterium tuberculosis ปอด กระดูก ผิวหนงั การไอ 

 

ท่ีมา : Stanier, 1986 : 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 213 ~ 

 

ตารางที่ 14.3 เช้ือจุลินทรียแ์ละเช้ือก่อใหเ้กิดโรคบางชนิดซ่ึงพบปนเป้ือนในน ้าท่ีไม่ผา่นการบ าบดั  
 

จุลินทรีย ์     โรค   อาการ / ขอ้สังเกต 

 

Bacteria 

   Escherichia coli 

   Legionella pneumophila 

   Leptospira ( 150spp ) 

   Salmonella ( ~ 1,700 spp ) 

   Shigella ( 4 spp ) 

   Vibrio cholerae 

   Yersinia cholerae 

   Yersinia enterolitica 

Viruses 

   Adenovirus (31 types ) 

   Enteroviruses  

   and coxsackie viruses  

   Hepatitis A 

   Norwalk agent 

   Reovirus 

Protozoa 

   Balantidium coli 

   Cryptosporidium 

   Entamoeba histolytic 

   Giardia lamblia 

Helminths 

   Ascaris lumbricoides 

   Enterobius vericularis 

 

 

Gastroenteritis 

Legionellosis 

Leptospirosis 

Typhoid  

Shigellosis 

Cholera 

Yersinosis 

Yersinosis 

 

Respiratory disease 

Gastroenteritis,  

Meningitis 

Infectious hepatitis 

Gastroenteritis 

Gastroenteritis 

 

Balantidiasis 

Cryptosporidiosis 

Amebiasis 

Giardiasis 

 

Ascariasis 

Enterobiasis 

 

ทอ้งร่วง 

หายใจติดขดั มีอาการไข ้

เป็นดีซ่าน และมีไขสู้ง 

มีไขสู้ง ทอ้งร่วง เแผลเป่ือยท่ีล าไส้เล็ก 

อาการอกัเสบของล าไส้ตอนล่าง 

ทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง มีอาการสูญเสียน ้า 

ทอ้งร่วง 

ทอ้งร่วง 

 

อาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

ทอ้งร่วง  เยือ่หุม้สมอง และไขสันหลงั
อกัเสบ 

เป็นดีซ่าน และมีไขสู้ง 

อาเจียน และทอ้งร่วง 

ทอ้งร่วงและอาการอกัเสบของล าไส้ 
 

ทอ้งร่วง 

ทอ้งร่วง 

ทอ้งร่วงเร้ือรัง เป็นฝีท่ีตบัและล าไส้เล็ก 

ทอ้งร่วง คล่ืนไส้  และอาหารไม่ยอ่ย 

 

การรบกวนของพยาธิไส้เดือน 

การรบกวนของพยาธิเขม็หมุด 

 

ท่ีมา : Brock, 1994 : 411  
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14.4 การตอบสนองของภูมิคุ้มกนั  
 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัของร่างกายต่อเช้ือก่อโรคเป็นกลไกท่ีร่างกายสร้างข้ึนเพื่อ
ป้องกนัการติดต่อของโรค และรักษาซ่ึงสมดุลของร่างกายอย่างหน่ึง หากเช้ือสามารถบุกรุกและ
เอาชนะระบบน้ีได ้จะท าให้เกิดอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทั้งน้ีในร่างกายก็ยงัมีจุลชีพบางชนิดสามารถ
เจริญอยู่โดยไม่ท าอนัตรายต่อเรา  เน่ืองจากเรามีกลไกภูมิตา้นทานท่ีไม่จ  าเพาะท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
(Innate or  non-specific immunity) กบัภูมิตา้นทานท่ีจะเพาะ (Specific immuity) ท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
การเป็นโรคติดเช้ือหรือภายหลงัการไดรั้บวคัซีน (Acquired  immunity) หรือท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
จากมารดาผา่นรกหรือน ้ านม  หรือรับแอนติบอดีท่ีจะเพาะจากผูอ่ื้น (Passive acquired immunity) 

ความเช่ือมโยงระหวา่งภูมิตา้นทานโดยก าเนิดและภูมิตา้นทานแบบจ าเพาะท่ีไดม้าภายหลงั 

 14.4.1 ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ  (Innate or Non-Specific  Immunity) เกิดโดยธรรมชาติ
ไม่ตอ้งอาศยัการกระตุน้ของจุลชีพ  ร่างกายไม่ตอ้งพบกบัแอนติเจนของจุลชีพนั้นๆมาก่อน  ภูมิ
ตา้นทานชนิดน้ีเปล่ียนแปลงตามพนัธุกรรม  ระดบัของฮอร์โมน อายุ เป็นตน้ เน่ืองจากมีฤทธ์ิอ่อน
จึงต่อตา้นจุลชีพท่ีไม่ร้ายแรงหรือไม่ก่อโรค องคป์ระกอบของภูมิคุม้กนัแบบไม่จ  าเพาะ มีดงัน้ี  
  14.4.1.1 การป้องกนัทางกายภาพของร่างกาย  ไดแ้ก่ ผิวหนงัมีเหง่ือ กรดไขมนั 
และกรดแลคติก ท่ีมีฤทธ์ิท าลายแบคทีเรียและราได ้(ยกเวน้ Staphylococcus aureus) รวมทั้งการ
หลุดลอกของผิวหนงัชั้นบนๆ ตลอดเวลา เยื่อเมือกท่ีผิวบริเวณล าคอ การไอ การจาม การขบัถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ การหลัง่น ้าตา น ้าลาย จะช่วยพาจุลชีพออกนอกร่างกาย  

   1) การผลิตสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตา้นจุลชีพ เช่น Lysozyme ในน ้ าตา น ้ าลาย 
สารคดัหลัง่ในเน้ือเยื่อต่างๆ ยกเวน้ปัสสาวะ น ้ าไขสันหลงัและเหง่ือ  มีฤทธ์ิท าลายแบคทีเรียกรัม
บวกได ้ กรดเกลือและน ้ายอ่ยในกระเพาะและล าไส้ช่วยท าลายเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง 

   2) การรบกวนจากแบคทีเรียประจ าถ่ิน เช่น  Propionibacterium acnes  

ป้องกนัการเจริญของ Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes 

  14.4.1.2 เซลล์ท่ีมีหนา้ท่ีจบักิน  และยอ่ยท าลายจุลชีพ (Phagocytes) ไดแ้ก่  เซลล์
เมด็เลือดขาวต่างๆ  ซ่ึงจะจบักินโดยขบวนการ phagocytosis และเซลล์บางชนิดท่ีมีท่ีรับส าหรับ  Fc 

ของ  IgG จะท าลายเซลลโ์ดยขบวนการ ADCC 

  14.4.1.3 คอมพลีเมนท์  เป็นอีกวิธีท่ีจะท าให้เกิดphagocytosis โดยการท่ีจุลชีพ
สามารถกระตุน้คอมพลีเมนทท์าง Alternate  pathway ดว้ย Endotoxin จากแบคทีเรีย 

  14.4.1.3 อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) เป็นสารตา้นไวรัสท่ีมีฤทธ์ิกวา้งมากจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการติดเช้ือไวรัส  ผลของสารจะป้องกนัไม่ให้เซลล์ขา้งเคียงติดเช้ือไวรัส แต่สารอยูไ่ด้
ไม่นาน  นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมการท างานของเซลลอ่ื์น ๆ เช่น NK  cell 
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รูปที ่14.3 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะและไม่จ  าเพาะ  
ท่ีมา : Talaro, 2015 : 473 

 

 14.4.2 ภูมิต้านทานทีจ่ าเพาะ (Specific  Immunity)  

  14.4.2.1 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะ การตอบสนองภูมิคุม้กนัแบบ
จ าเพาะ เป็นกลไกของร่างกายท่ีควบคุมจุลชีพท่ีบุกรุกไม่ท าให้ก่อโรค  จะเกิดข้ึนเม่ือระบบ
ภูมิคุม้กนัถูกกระตุน้ดว้ยจุลชีพนั้น ๆ ภูมิคุม้กนัแบบน้ีประกอบดว้ยภูมิคุม้กนัแบบท่ีใช้แอนติบอดี
ในการก าจดั (Humoral immunity)  และภูมิคุม้กนัแบบท่ีใชเ้ซลล์ (Cellular  immunity)  ถา้จุลชีพ
สามารถเอาชนะส่ิงกีดขวางต่างๆ ในภูมิคุม้กบัแบบไม่จ  าเพาะของร่างกายได ้จุลชีพอาจจะคงอยู่ท่ี
นัน่  และท าให้การอกัเสบด าเนินต่อไป  ซ่ึงการตอบสนองแบบจ าเพาะน้ีจะเร่ิมเกิดข้ึนโดยลิมโฟ
ซยัทท่ี์ออกมาสู่เน้ือเยือ่บริเวณท่ีมีการติดเช้ือ จนพบกบัแอนติเจนและตอบสนองต่อแอนติเจน  ถา้จุล
ชีพมีความสามารถท าให้เกิดโรคสูง หรือถา้ความตา้นทานของร่างกายต ่ากว่าปกติ  จุลชีพอาจจะ
กระจายเขา้ไปสู่ท่อน ้าเหลืองเพื่อไปอยูท่ี่ต่อมน ้ าเหลือง  ท าให้เกิดการอกัเสบท่ีท่อน ้ าเหลือง  ปกติท่ี
ต่อมน ้าเหลืองจะมี Fixed  macrophage และลิมโฟไซท ์ การตอบสนองของลิมโฟไซทต่์อแอนติเจน
จะท าให้ต่อมน ้ าเหลืองมีขนาดโตข้ึน  และถา้แมคโครฟาจในต่อมน ้ าเหลืองไม่สามารถก าจดัจุลชีพ
ได ้ จะท าใหเ้กิดการอกัเสบข้ึนในต่อมน ้าเหลือง (Lymphadenitis) 
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 จุลชีพอาจกระจายเขา้สู่กระแสเลือด เช่น  ท่ีมา้ม  ซ่ึงมี Fixed  macrophage และลิมโฟไซท์
การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัท่ีเกิดข้ึนภายในมา้มก็จะท าให้มา้มมีขนาดใหญ่ข้ึน (Splenomegaly)  
ต่อมน ้ าเหลืองและมา้มเป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีส าคญัของร่างกาย  โดยต่อมน ้ าเหลืองจะท าหน้าท่ีกีด
ขวางส่ิงแปลกปลอมในระบบทางเดินน ้ าเหลือง และมา้มท าหน้าท่ีทางดา้นกระแสเลือด  ถา้การ
ท างานของอวยัวะทั้งสองบกพร่องดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม  จุลชีพจะเพิ่มจ านวนข้ึนมากมายในกระแส
เลือดอนัจะน าไปสู่การติดเช้ืออยา่งรุนแรงของอวยัวะต่างๆ  และถึงแก่ชีวติไดใ้นท่ีสุด 

 ภูมิตา้นการติดเช้ือแบคทีเรีย  การตอบสนองต่อแอนติเจนโดยทัว่ๆ ไป แอนติบดีจ าเพาะทุก 
Class จะถูกสร้างข้ึน แต่ Class ท่ีมีความส าคญั คือ IgM และ IgG โดยท่ี IgM เป็น Primary  immune  

response คือถูกสร้างข้ึนและออกมาอยูใ่นกระแสเลือดมากท่ีสุด   IgM และ IgG  จะช่วยให้เกิด 

Phagocytosis  ท าให้แบคทีเรียจบักลุ่ม (Bacterial  agglutination) แลว้ถูกฟาโกไซทกิ์น  ท าให้เซลล์
แบคทีเรียแตกสลาย (Bacteriolysis) โดยท างานร่วมกบัคอมพลีเมนทล์บลา้งพิษของท็อกซิน (Toxin  

neutalization)  การท างานของการตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะจะมีการสร้างเซลล์จดจ า 
(Memory Cells) เพื่อใช้ในการจดจ าเซลล์หากมีการติดต่อซ ้ าจะสามารถกระตุน้การท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกันได้ทนัที  ส าหรับแบคทีเรียท่ีไม่สามารถถูกก าจดัโดยกระบวนการดังกล่าวนั้น  
ภูมิคุม้กนัดา้นเซลลจ์ะท าหนา้ท่ีในการก าจดัแบคทีเรียกลุ่มน้ี  โดย  T  lymphocyte  จะหลัง่สารท่ีไป
กระตุน้แมคโครฟาจ  ท าให้มีความสามารถในดา้น  Phagocytosis  มากข้ึน  แต่ถา้แมคโครฟาจท่ีถูก
กระตุน้น้ีไม่สามารถก าจดัแบคทีเรียไดห้มดจะเกิดการอกัเสบแบบเร้ือรังได ้

 ภูมิตา้นการติดเช้ือไวรัส  เม่ือมีการติดเช้ือไวรัส  อิทธิพลของไวรัสท่ีเขา้ไปอยู่ในเซลล์
ไวรัสบางชนิดสามารถเปล่ียนแปลงแอนติเจนของตวัเองได ้ เช่น  ไวรัสท่ีท าให้เกิดไขห้วดัใหญ่  
(Influenza)  ภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะท่ีร่างกายใชต่้อตา้นไวรัส  คือ  แอนติบอดีและภูมิคุม้กนัแบบท่ีใช้
เซลล์ แอนติบอดีท่ีมีบทบาท  คือ  IgM  IgG  IgA  จะไปขดัขวางมิให้ไวรัสจบักบัเซลล์  โดยท าให้
ไวรัสจบักนัเป็นกลุ่มเพื่อให้ถูกก าจดัโดย  Phagocytosis  หรือใชแ้อนติบอดีไปเคลือบคลุมส่วนของ
ไวรัสท่ีใชจ้บักบัเซลลท์  าใหไ้วรัสแตกสลาย  ช่วยให้เกิด  Phagocytosis  ไดดี้ข้ึน  กระตุน้ให้คอมพลี
เมนทท์ าลายเซลล์ท่ีมีการติดเช้ือไวรัส  ส่วนภูมิคุม้กนัดา้นเซลล์จะไปกระตุน้แมคโครฟาจให้ก าจดั
ไวรัสโดยวธีิ Phagocytosis  ยงัย ั้งการเพิ่มจ านวนของไวรัส  ท าใหเ้ซลลท่ี์ติดเช้ือไวรัสแตกสลาย   
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รูปที ่14.4 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะและและการสร้างเซลลจ์ดจ า  
ท่ีมา : Tortora, 2014 : 512 
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  14.4.2.2 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะเม่ือมีการติดเช้ือซ ้ า  ในกรณีท่ี
ร่างกายไดรั้บเช้ือท่ีก่อโรคคร้ังแรกในปริมาณมากพอ  มกัจะเกิดเป็นโรคเสมอแต่ถา้ร่างกายไดรั้บจุล
ชีพนั้นอีก (Secondary  infection) โดยจุลชีพเขา้สู่ร่างกายทางธรรมชาติหรือในรูปวคัซีน  ร่างกายจะ
มีภูมิคุม้กนัท่ีจ าเพาะต่อจุลชีพนั้นอยู ่ ภูมิคุม้กนัจ าเพาะจะเขา้มาช่วยภูมิคุม้กนัท่ีมีจ  าเพาะใหท้ างาน
ไดท้นัที  โรคจึงมกัไม่เกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนโดยไม่รุนแรงเท่าท่ีควร 

 

 

 

รูปที ่14.5 การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะกรณีท่ีมีการติดเช้ือซ ้ า   
ท่ีมา : Pommerville, 2004 : 680 
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14.5 การกระตุ้นภูมคุ้ิมกนั  (Immunization) 

 การสร้างเสริมภูมิคุม้กนั  เป็นการท าให้ร่างกายมีภูมิคุม้กนัโรคดว้ยความจงใจ  หรือดว้ยวิธี
ไม่ใช่ธรรมชาติ  เน่ืองจากการติดเช้ือโดยธรรมชาติ  แม้ว่าส่วนใหญ่จะท าให้เกิดภูมิคุ ้มกันท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและอยูไ่ปไดต้ลอดชีวิต  แต่การติดเช้ือโดยธรรมชาติอาจท าให้เกิดการเจ็บป่วย  
ทรมาน  และการตายข้ึนในบางราย  หรือเกิดความพิการ  จึงไดมี้การคิดคน้การเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ข้ึน  เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การติดเช้ือโดยธรรมชาติ  หรือลดความรุนแรงของการติดเช้ือตามธรรมชาติ  
โดยท่ีวธีิเสริมสร้างภูมิคุม้กนัจะตอ้งมีความปลอดภยัต่อผูรั้บ  

 14.5.1 ประเภทของการกระตุ้นภูมิคุ้มกนั การเสริมสร้างภูมิคุม้กนั ท าได ้3 วธีิใหญ่ๆ คือ 

  14.5.1.1 Active immunization หรือ Vaccination คือ การท าใหร่้างกายสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรคดว้ยตวัเอง โดยการใหแ้อนติเจนหรือวคัซีน  (Vaccine)  เพื่อใหร่้างกายค่อยๆ  สร้าง
ภูมิคุม้กนัโรคข้ึนเอง 

  14.5.1.2 Passive Immunization  คือ  การท าให้ร่างกายมีภูมิคุม้กนัโรคทนัที  โดย
การใหส้ารท่ีมีคุณสมบติัป้องกนัโรคอยูแ่ลว้  เช่น  แอนติบอดี  หรือ  Sensitized  T  cell  ท่ีมี
ประโยชน์ในการป้องกนัโรค 

  14.4.1.3 Immunopotentiators  เป็นการเสริมหรือกระตุน้ภูมิคุม้กนัท่ีไม่จ  าเพาะโดย
การใชย้าหรือสารเคมีบางอยา่ง  ซ่ึงกระตุน้ใหภู้มิคุม้กนัท่ีอาจจะอ่อนแอใหมี้ความแขง็แรงมากข้ึน  
นอกจากจะท าใหภู้มิคุม้กนัทัว่ๆ  ไปดีข้ึนแลว้  ภูมิคุม้กนัจ าเพาะ  เช่น  ภูมิคุม้กนัต่อจุลชีพท่ีก าลงั
เป็นปัญหาในคนไขร้ายนั้นๆ  ก็พลอยดีข้ึนดว้ย  ตวัอยา่งของสารในกลุ่มน้ี  เช่น  Interleukin-2,  

Interferon 

 14.5.1 ชนิดของวคัซีน 

 วคัซีน  (Vaccine)  หมายถึงจุลชีพหรือส่วนประกอบของมนัท่ีไดรั้บการดดัแปลงเพื่อใช้
ส าหรับชกัน าใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัโรคท่ีจ าเพาะต่อจุลชีพนั้น ชนิดของวคัซีน  (Types  of  

vaccine)  แบ่งไดเ้ป็น  2  ชนิดใหญ่  คือ 

  14.5.1.1 วคัซีนชนิดชีวภาพ  (Biological  Types  of  vaccine)   

   1) Live  vaccine  หรือ  Attenuated  vaccine  เป็นวคัซีนท่ีมีชีวติแต่ถูกท า
ใหอ่้อนฤทธ์ิ  เช่น  วคัซีนป้องกนัวณัโรค  ไขท้ยัฟอยดช์นิดรับประทาน โรคไขเ้หลือง โรคหดั 
โปลิโอ หดัเยอรมนั  คางทูม 

   2) Killed  vaccine  หรือ  Inactivated  vaccine เป็นวคัซีนท่ีท าดว้ยจุลชีพท่ี
ตายแลว้  หรือท าจากส่วนประกอบของมนั  เช่น  วคัซีนป้องกนัโรคไอกรน  ทยัฟอยด ์ โปลิโอ 

   3) Toxoid เป็นวคัซีนท่ีประกอบดว้ยทอ็กซีนของจุลชีพท่ีท าใหห้มดฤทธ์ิ  
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เหมาะส าหรับโรคท่ีเกิดจากฤทธ์ิของ  Toxin  เป็นส าคญั  เช่น  วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ  บาดทะยกั 

  14.5.1.2 วคัซีนชนิดชีวเคมี  (Biochemical  Types  of  vaccine)   

   1)  Intact (Whole) microorganisms  vaccines เป็นวคัซีนท่ีประกอบดว้ย
จุลชีพทั้งตวั  ไดแ้ก่  วคัซีนท่ีมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ 

   2) Component vaccines  ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญัๆ  ของจุลชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภูมิตา้นทานต่อจุลชีพนั้นๆ  เช่น  Surface antigen  ของไวรัสตบัอกัเสบ  บี  ท าใหไ้ดภู้มิ
ตา้นทานท่ีมีความจ าเพาะมากข้ึน  เพราะการท่ีมีแอนติเจนหลายๆ  อยา่ง  (ทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น)  
อยูใ่นวคัซีนอาจไปกดการสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนอีกชนิดหน่ึง  ท าให้ภูมิตา้นทานชนิดท่ีเรา
ตอ้งการอาจไดไ้ม่เตม็ท่ี 

   3) Subunit vaccines เป็นสาย Polypeptide หลายเส้นหรือ  Polysaccharide  

หลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัของ  Immunogen  ท่ีดี และกระตุน้ใหเ้กิดภูมิคุม้กนัท่ีดี  จึงน ามาท าวคัซีน 

   4) Synthetic  vaccines  เป็นการสังเคราะห์สาย  Polypeptide  ท่ีทราบแน่
ชดัวา่เป็นตวัการส าคญัในการเกิดภูมิตา้นทานต่อจุลชีพนั้นข้ึนมา  ตวัอยา่งท่ีมีผูศึ้กษาคน้ควา้  เช่น  
วคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  วคัซีนป้องกนัโรคเอดส์ 

   5) Recombinant vaccines  ท าโดยตดัเอาเฉพาะยนีหรือ  DNA  ของจุลชีพ
ท่ีสร้างแอนติเจนซ่ึงท าใหมี้ความส าคญัในการท าใหเ้กิดภูมิตา้นทานต่อจุลชีพนั้นมาสอดแทรกเขา้
ไปใน  DNA  ของเซลลอ่ื์นๆ เช่น  Escherichia  coli vaccinia virus ยสีต ์ซ่ึงเซลลเ์หล่าน้ีจะแบ่งตวั
ไดเ้ร็วท าใหไ้ดชุ้ดของ Vaccine antigens มากข้ึนดว้ย เช่น วคัซีนป้องกนัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี  ท่ี
เล้ียงในยสีต ์ Saccharomyces cerivisiae  

   6) Anti-idiotype vaccines โดยการสร้างภาพเหมือนของ Antigenic 

epitope  ข้ึนมาเรียกวา่  Anti-idiotypeแลว้ท า Monoclonal anti-idiotype antibody มาท าเป็นวคัซีน 

   7) Live Recombinant vaccines โดยการตดัต่อเอายนีของจุลชีพท่ีตอ้งการ
ผลิตวคัซีนมาต่อเขา้กบัจุลชีพอ่ืนท่ีฉีดเขา้สู่ร่างกายได ้เพราะปกติเป็นวคัซีนท่ีฉีดกนัอยูแ่ลว้  (เช่น 
วคัซีน  BCG) หรือเม่ือฉีดเขา้ไปแลว้แบ่งตวัไดบ้า้ง แต่ไม่ท าใหเ้กิดโรคหรือพยาธิสภาพข้ึนในคน  
เช่น  adenovirus เม่ือ Live vector เหล่าน้ีแบ่งตวัในร่างกาย  ก็จะเพิ่มจ านวนชุดของยนีท่ีสร้างวคัซีน
ท่ีตอ้งการดว้ย  ท าใหไ้ม่ตอ้งฉีดกระตุน้บ่อยคร้ัง 
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บทสรุป 

 

 โรคติดต่อเกิดจากการติดเช้ือจุลินทรียเ์ขา้ไปต่อต่อแลว้ท าให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย
ของคนและสัตว ์  เช้ือแต่ละชนิดอาจก่อโรครุนแรงต่างกนั ข้ึนอยูก่บัชนิดและความรุนแรงของเช้ือ 
โรคติดเช้ือมีหลายชิด อาจแบ่งตามระบบท่ีเชอ้เขา้ติดต่อ แบ่งตามอวยัวะเป้าหมายของการเกิดโรค 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรค กล่าวถึงชนิดของเช้ือ ปัจจยัดา้นโฮสต์ และปัจจยัดา้ยส่ิงแวดลอ้ม 
การตอบสนองของภูมิคุม้กนัเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการบุกรุกของจุลินทรีย ์ ภูมิคุมกนั
สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ ภูมิคุม้กันแบบไม่จ  าเพาะหรือภูมิคุ ้มกนัท่ีได้มาตั้งแต่ก าเนิด และ
ภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะ การตอบสนองแบบจ าเพาะมีความซบัซอ้นอาศยัการกระตุน้ของระบบสารน ้ า 
และระบบเซลล ์การกระตุน้ภูมิคุม้กนัในเซลลส์ามารถใหว้คัซีนไดห้ลายแบบเพื่อกระตุน้เซลล์จดจ า
ใหส้ามารถตอบสนองต่อการติดเช้ือซ ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. โรคติดเช้ือคืออะไร โรคไม่ติดเช้ือคืออะไร  
2. จงยกตวัอยา่งโรคท่ีติดต่อในระบบสืบพนัธ์ุมา 5 โรค 

3. จงบอกช่ือเช้ือท่ีท าให้อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษมา 5 ชนิด 

4. จงบอกขอ้แตกต่างระหวา่งการตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบจ าเพาะและไม่จ  าเพาะ 

5. จงอธิบายองคป์ระกอบของภูมิคุม้กนัแบบไม่จ  าเพาะ มีอะไรบา้ง แต่ละชนิดมีบทบาทอยา่งไร 

6. จงอธิบายขอ้แตกต่างของภูมิคุม้กนัระหวา่งการติดเช้ือคร้ังแรก กบัการติดเช้ือซ ้ า 

7. เซลลจ์ดจ า (Memory cell) คืออะไร 

8. Passive immunization คืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 223 ~ 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

 

จ านง วสุิทธิแพทย.์ (2542). จุลชีววิทยา. มหาสารคาม : ส านกัพิมพ ์หจก.คลุม้ ออฟฟิซโปรดกัซ์. p. 325. 

Brock, T.D., Madigan, M.T., Martinko, J.M. and Parker J. (1994). Biology of Microorganisms. (7th
 

ed). New Jersey : Prentice Hall. p. 411-478. 

Pommerville, J.C. (2004). Foundations of Microbiology. In: Alcamo’s Fundamentals of 
Microbiology. (7

th
 ed). Massachusetts :  Jones and Bartlett publishers. p. 680.  

Stanier, R.Y. (1986). The Microbial World. (5
th

 ed). New Jersey : Prentice Hall. p. 37. 

Talaro, K.P. and Chess, B. (2015). Microbiology. (9
th
ed). New York : McGraw-Hill Education.              

p. 473. 

Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. (2007). Microbiology. (9
th
ed). San Francisco : Pearson 

Education Inc. p. 349. 

Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. (2014). Microbiology. (11
th
 ed). San Francisco : 

Pearson Education Inc. p. 629-632. 



~ 1 ~ 

 

บรรณานุกรม 

 

จ านง วสุิทธิแพทย.์ (2542). จุลชีววิทยา. มหาสารคาม : ส านกัพิมพ ์หจก.คลุม้ ออฟฟิซโปรดกัซ์.  
จ านง วสุิทธิแพทย.์ (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยา. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ.์  
นงลกัษณ์  สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ.  (2539).  จุลชีววิทยาท่ัวไป.  กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

พิสิฐ  ศรีสุริยจนัทร์. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชาการบ าบัดน า้เสียแบบเติมอากาศ.  
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.145 หนา้. 

Bauman, R.W., Machunis-Masuoka, E. and Tizard, I. (2007). Microbiology. (2
nd

ed). San 

Francisco : Pearson Education Inc.  

Benson, H.J. (2002). Microbiological Application Laboratory Manual in General Microbiology. 

(8
th

 ed). New York : McGraw-Hill Education.  

Black, J.G. (1993). Microbiology : Principle and Application. (2
nd

ed). New Jersey : Prence-Hall Inc.                    

Brock, T.D., Madigan, M.T., Martinko, J.M. and Parker J. (1994). Biology of Microorganisms. 

(7th
ed). New Jersey : Prentice Hall. 

Burton, G.R.W. (1992). Microbiology for the Health Sciences. (4
th

 ed). New York : J.B. 

Lippincott Company.  

Cowan, S.T., HoH, J.G., Liston, J., Murray, R.G.E., Niven, C.E., Ravin, A.W., and Stanier, R.Y. 

(1974). Bergey’s Manual of Systemic Bacteriology. (8th
 ed). Baltimore : The Williams & 

Wilkins Company.  

Dahm, R. (2008). Discovering DNA: Friedrich Miescher and the Early Years of Nucleic Acid 

Research. Human Genetics 122 : 565–581.  

Jessop, N.M. (1988). Theory and Problems of Zoology. New York : McGraw-Hill Education.  

Ketchum, P.A. (1988). Microbiology : Concepts and Applications. New York : McGraw-Hill 

Book Company.  

Nester, E.W., Robert, C.E. and Nester, M.T. 1995. Functional Anatomy of Prokaryotes and 

Eukaryotes. In: Microbiology. (1
st

 ed). Wm. C. Brown Communications, Inc.  

Pelczar, M. J., Chan, Jr. C.S. and Krieg, N.R. (1993). Microbiology, New York : MacGraw-Hill, 

Inc.  

 



~ 2 ~ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Pommerville, J.C. (2004). Foundations of Microbiology. In: Alcamo’s Fundamentals of 
Microbiology. (7

th
 ed). Massachusetts : Jones and Bartlett Publishers.  

Quinn, P.J. Carter, M.E., Markey, B.K. and Carter, G.R. (1994). Clinical Veterinary 

 Microbiology. (1
st
ed). London: Wolfe Publishing, Mosby-Year Europe Limited.  

Sherris, J.C. (1991). Medical Microbiology. (2
nd

ed). New York : Elsevier Science Publishing Co., 

Inc.  

Stanier, R.Y. (1986). The Microbial World. (5
th

 ed). New Jersey : Prentice Hall.  

Tataro, K.P. and Chess, B. (2007). Microbiology. (9
th
 ed). New York : McGraw-Hill Education.  

Tataro, K.P. and Chess, B. 2015. Microbiology. (11
th
 ed). New York : McGraw-Hill Education.  

Tortora, G.J., Funke, B.R. and Case, C.L. (2014). Microbiology. 12
th
 ed. San Francisco: Pearson 

Education Inc.  

Weeks, B. S. (2012). Microbes and Society. (2
nd

ed). Miami : Jones and Bartlett Learning Books.  

 

 

 



 




	1. ปกหน้า
	2. ปกใน
	3. คำนำ
	4. สารบัญ
	5. สารบัญรูป
	6. สารบัญตาราง
	7. แผนบริหารการสอนรายวิชา
	8. บทที่ 1 บทนำ
	9. บทที่ 2 เครื่องมือและวิธีการทางจุลชีววิทยา
	10. บทที่ 3 อาหารเลี้ยงเชื้อ
	11. บทที่ 4 การเจริญของจุลินทรีย์
	12. บทที่ 5 แบคทีเรีย
	13. บทที่ 6. Fungi
	14. บทที่ 7 ไวรัส
	15. บทที่ 8 โปรโตซัวและสาหร่าย
	16. บทที่ 9 การควบคุมจุลินทรีย์
	17. บทที่ 10 เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์
	18. บทที่ 11 พันธุกรรมจุลินทรีย์
	19. บทที่ 12 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
	20. บทที่ 13 จุลอาหาร
	21. บทที่ 14 จุลการแพทย์
	22. บรรณานุกรม
	Doc1
	23. ปกหลัง

