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เอกสารประกอบการสอนรายวิชา BIO5102 จุลชีววิทยาเบื้องตน ฉบับนี้ใชสําหรับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยี  ผูเรียบเรียงไดรวบรวม
เนื้อหาใหสอดคลองตามรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชา  การเรียนการสอนในรายวิชานี้แตละสัปดาห
แบงเปนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง และคนควาอิสระ  5 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนใน
รายวิชามุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยาพื้นฐานเพื่อใหเขาใจ
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย การนําจุลินทรียไปใชประโยชน และการนําจุลชีววิทยาไป
ประยุกตใชในการเรียนในรายวิชาระดับสูง 

ผูเรียบเรียงไดรวบรวมรายละเอียดแตละหัวเรื่องจากหนังสือทางวิชาการ ตํารา เอกสารและ
งานวิจัย ทั้งไดสอดแทรกปรากฏการณธรรมชาติหรือประเด็นหัวขอขาวเพิ่มเติมในบางเนื้อหา ซึ่งไดอางอิง
ไวในบรรณานุกรมของเอกสารฉบับนี้  โดยมุงหวังใหเนื้อหามคีวามทันสมัยและผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหา
ของรายวิชากับสิ่งใกลตัวไดงายมากข้ึน พรอมทั้งวิเคราะหความเปนไปไดตามหัวขอขาวจากความรูที่ไดเรียน 
ผูเรียบเรียงหวังวา เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะชวยใหผูเรียน หรือผูที่สนใจ ไดรับความรูและเขาใจ
ในเนื้อหาทางจุลชีววิทยา  การจัดทําเอกสารฉบับบี้ ผูเรียบเรียงไมไดตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผูได  
หากมีเนื้อหาสาระ ขอความหรือภาพบางสวน ขาดการอางอิง  ผูเรียบเรียงขออภัยมา ณ ที่นี้        

ผูเรียบเรียงขอขอบพระคุณบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัววสุนธราวัฒน สําหรับการสนับสนุน
และใหกําลังใจในการจัดทําเอกสาร  ประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้  ผูเรียบเรียง
ขอมอบใหกับเจาของผลงานที่ไดอางอิงไวในบรรณานุกรมทุกทาน  สุดทายนี้หากมีขอผิดพลาดประการใด 
ผูเขียนขอนอมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 
เมทินี วสุนธราวัฒน 
 4 ธันวาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(2) 



(3) 

สารบัญ 
                    หนา  

คํานํา  ...................................................................................................................................................  (1) 
สารบัญ   ................................................................................................................................................  (3) 
สารบัญภาพ  .......................................................................................................................................... (9) 
สารบัญตาราง  ..................................................................................................................................... (19) 
แผนบริหารการสอนประจําวิชา  .......................................................................................................... (21) 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 ........................................................................................................... 1 
บทที่ 1 จุลินทรียกับจุลชีววิทยา ..............................................................................................................  3 

จุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ..........................................................................................  3 
ตําแหนงของจุลินทรียบนโลกสิ่งมีชีวิต ....................................................................................... . 8 
วิวัฒนาการของจุลินทรีย ..........................................................................................................  11 
ประวัติของจุลชีววิทยา .............................................................................................................  12 
ขอบเขตของการศึกษาจุลชีววิทยา ...........................................................................................  24 
 สรุป   ....................................................................................................................................... 26 
แบบฝกหัดทายบท .................................................................................................................... 26 
 เอกสารอางอิง .......................................................................................................................... 27 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 ......................................................................................................... 29 
บทที่ 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน……………………………………………………………………………. 33 

หนวยวัดขนาดของจุลินทรีย ....................................................................................................  33 
หลักการทั่วไปของการขยายภาพดวยกลองจุลทรรศน ..............................................................  35 
ชนิดของกลองจุลทรรศน .........................................................................................................  42 
กลองจุลทรรศนเชิงซอน ..........................................................................................................  48 
การเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศน ....................................................................  52 

 สรุป………. ....................................................................................................................... ………60 
 แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................... 61 
 เอกสารอางอิง .......................................................................................................................... 62 
 
 



(4) 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา  

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3......................................................................................................... 63 
บทที่ 3 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา…………………………………………………………………………………………. 66 

อเซฟติก เทคนิค .......................................................................................................................  66 
การแยกเชื้อแบคทีเรียและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์ ........................................................................  71 
การเก็บรักษาจุลินทรีย .............................................................................................................  80 

 สรุป………. ....................................................................................................................... ………86 
 แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................... 87 
 เอกสารอางอิง .......................................................................................................................... 87 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4......................................................................................................... 89 
บทที่ 4  อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย .............................................................................. 91 

สารอาหารที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ .........................................................................  91 
ปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ ...............................................................  96 
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ...............................................................................................  113 
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ..........................................................................................................  120 
สรุป .......................................................................................................................................  123 
แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  124 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  124 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5....................................................................................................... 125 
บทที่ 5  การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย…………………………………………………………………………  127 

การสืบพันธุของจุลินทรีย ..................................................................................................... .. 127 
การเจริญของจุลินทรีย...........................................................................................................  130 
การวัดการเจริญของจุลินทรีย ................................................................................................  135 
สรุป .......................................................................................................................................  143 
แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  143 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  143 

 
 



(5) 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา  

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 ....................................................................................................... 145 
บทที่ 6 สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต…………………………..……………  149 

อารเคยีและแบคทีเรีย .......................................................................................................... .. 149 
ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต ................................................................................. 153 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต ........................................................................... 155 
โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต .......................................................................... 159 
สรุป ....................................................................................................................................... 183 
แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................. 184 
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................... 184 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 ....................................................................................................... 185 
บทที่ 7  สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต………………..…..………………….... 187 

โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต ............................................................................ 187 
โปรโตซัว ................................................................................................................................ 196 
ฟงไจ ...................................................................................................................................... 202 
สาหราย ................................................................................................................................. 216 
สรุป ....................................................................................................................................... 226 
แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................. 227 
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................... 228 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 ....................................................................................................... 231 
บทที่ 8 สัณฐานวิทยาและโครงสรางของไวรัส…………………………………………….….………………………….. 233 

โครงสรางของไวรส ................................................................................................................ 233 
ขนาดและรูปรางของไวรส ..................................................................................................... 234 
การจําแนกไวรัส .................................................................................................................... 236 
การเพ่ิมจํานวนของไวรัส ........................................................................................................ 239 
ประโยชนและโทษของไวรส ................................................................................................... 240 
สรุป ....................................................................................................................................... 245 

 



(6) 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา  

แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  245 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  246 
 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9....................................................................................................... 247 
บทที่ 9 เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย………………………………………………………….…………………………………..251 

เมตาบอลิซึม ..........................................................................................................................  251 
เอนไซม .................................................................................................................................  253 
ปจจัยที่ควบคุมการทํางานของเอนไซม ..................................................................................  261 
พลังงานที่ใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม ..............................................................................  263 
การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการแคแทบอลิซึม ....................................................  265 
การสังเคราะหสารโดยกระบวนการแอนาบอลิซึม ..................................................................  275 
สรุป .......................................................................................................................................  276 
แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  277 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  277 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 .................................................................................................... 279 
บทที่ 10  พันธุศาสตรของจุลินทรีย……………….………………………………………….….………………………….. 281 

พันธุกรรมและสารพันธุกรรม .................................................................................................  281 
ชนิดของสารพันธุกรรม ..........................................................................................................  282 
การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมในจุลินทรีย ........................................................................  286 
การกลายพันธุในจุลินทรีย .....................................................................................................  294 
สรุป .......................................................................................................................................  301 
แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  302 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  302 

 
 
 
 
 



(7) 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา  

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 11 .................................................................................................... 305 
บทที่ 11 การควบคุมจุลินทรีย……………….………………………..……………………….….………………………….. 307 

คําที่เก่ียวของกับการควบคุมจุลินทรีย .................................................................................... 307 
ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย ....................................................................................... 309  
กลไกการทําลายจุลินทรีย ...................................................................................................... 313 
วิธีการควบคุมจุลินทรีย .......................................................................................................... 316 
สรุป ....................................................................................................................................... 331 
แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................. 331 
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................... 331 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 12 .................................................................................................... 333 
บทที่ 12 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม….….………………………..……………………….….…………..……………….. 337 

จุลชีววิทยาทางดิน ................................................................................................................. 337 
จุลชีววิทยาทางน้ํา ................................................................................................................. 340 
จุลชีววิทยาทางอากาศ ........................................................................................................... 354 
สรุป ....................................................................................................................................... 357 
แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................. 357 
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................... 358 

 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 13 .................................................................................................... 359 
บทที่ 13 จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม………..……………………….….………………………….. 361 

จุลชีววิทยานม ....................................................................................................................... 361 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ........................................................................................................ 375 
สรุป ....................................................................................................................................... 381 
แบบฝกหัดทายบท ................................................................................................................. 381 
เอกสารอางอิง ....................................................................................................................... 382 
 
 

 



(8) 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา  

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 14 .................................................................................................... 383 
บทที่ 14 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและการแพทย………..………………………….….………………………….. 385 

การติดโรค .............................................................................................................................  388 
ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรค ...........................................................................................  390 
ปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของโรค ......................................................................................  390 
กระบวนการเกิดโรค ..............................................................................................................  396 
ความตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษย ...........................................................................  398 
ชนิดของภูมิคุมกัน .................................................................................................................  401 
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี ..................................................................................  402 
สรุป .......................................................................................................................................  405 
แบบฝกหัดทายบท.................................................................................................................  406 
เอกสารอางอิง .......................................................................................................................  406 

บรรณานุกรม ....................................................................................................................................... 407 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(9) 

สารบัญภาพ 
                    หนา  

ภาพที่ 1.1   ขนาดของเซลลจุลินทรีย……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 
ภาพที่ 1.2   เปรียบเทียบหนาที่ของเซลลในโครงสรางที่ซับซอนของ (ก) เห็ด กับ (ข) รางกายของคน…… 5  
ภาพที่ 1.3   ลักษณะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตสําหรับจุลินทรีย……………………………………………………………………………………… 6  
ภาพที่ 1.4   คุณสมบัติการมีชีวิตของไวรัสและไวรอยด………………………………………………………………………………………………… 8 
ภาพที่ 1.5   การจัดแบงสิ่งมีชีวิตดวยระบบของโรเบิรต วิทแทคเกอร…………………………………………………………………… 9 
ภาพที่ 1.6   การทดลองของ ฟรานซิสโก เรดิ ………………………………………………………………………………………………………………… 13 
ภาพที่ 1.7   แอนโทนี แวน ลีเวนฮุคกับกลองจุลทรรศนที่เขาประดิษฐขึ้น ……………………………………………………………  14 
ภาพที่ 1.8   การทดลองที่โตแยงทฤษฏี Spontaneous generation …………………………………………………………………… 15 
ภาพที่ 1.9   การทดลองของหลุยส  ปาสเตอรกับขวดแกวคอหาน ……………………………………………………………………… 16 
ภาพที่ 1.10  โรเบิรต คอกชกับสมมติฐานของคอกช (Koch’s postulate) ……………………………………………………………  18 
ภาพที่ 1.11 การทํางานของนักวิทยาศาสตรที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูทางจุลชีววิทยาในยุคทอง …… 21 
ภาพที่ 1.12 การศึกษาจุลินทรียเฉพาะกลุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 25 
ภาพที่ 2.1   ขนาดของเซลลและองคประกอบของเซลล  …………………………………………………………………………………………… 35 
ภาพที่ 2.2   (ก) การหักเหของแสง และ (ข) การขยายภาพโดยเลนสกระจกนูน …………………………………………… 36 
ภาพที่ 2.3   ระบบเลนสในกลองจุลทรรศนเชิงซอนชนิดใชแสงธรรมดา  …………………………………………………………… 36 
ภาพที่ 2.4   การแยกแยะรายละเอียด (resolution) ของภาพภายใตกลองจุลทรรศน ………………………………… 37 
ภาพที่ 2.5   คลื่นแสงและสเปกตรัมของคลื่นแสงและแสงชนิด visible light ………………………………………………… 38 
ภาพที่ 2.6   ผลของความยาวคลื่นแสงตอความละเอียดของภาพ (resolution) …………………………………………… 39 
ภาพที่ 2.7   เลขหมายชองรับแสงของเลนสและความสัมพันธระหวางมุมแสงที่เขาสูเลนสที่กําลังขยาย 40 
ภาพที่ 2.8   การเปรียบเทียบการหักเหของแสงระหวางอากาศกับimmersion oil ……………………………………… 41 
ภาพที่ 2.9   ผลของ contrast ตอการเพิ่มศักยภาพของ resolution ของกลองจุลทรรศน  …………………… 42 
ภาพที่ 2.10  ชนิดของกลองจุลทรรศน  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 43 
ภาพที่ 2.11  การเปรียบเทียบภาพจากกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดากับชนิดใชแสงอิเล็กตรอน 47 
ภาพที่ 2.12   กลองจุลทรรศนเชิงซอนแบบใชแสงธรรมดา  ………………………………………………………………………………………… 48 
ภาพที่ 2.13   ลักษณะและการทํางานของกลองจุลทรรศนเชิงซอนแบบใชแสงธรรมดา  ………………………………… 49 
ภาพที่ 2.14  ระยะทํางานของเลนส ความยาวโฟกัส กําลังขยายของเลนส และกําลังขยายภาพของ …… 50 

ระบบเลนสวัตถุทีภ่ายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา 
ภาพที่ 2.15  ลักษณะการเดินทางของแสงจากแหลงกําเนิดแสงผานวัตถุเขาสูเลนสวัตถุที่มีการใชน้ํามัน …… 50 

และเลนสวัตถุทีป่ราศจากการใชน้ํามันของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา 



(10) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 2.16 การเตรียมสไลดดวยวิธี wet mount  …………………………………………………………………………………………………… 52 
ภาพที่ 2.17 การเตรียมสไลดดวยเทคนิค hanging drop  ……………………………………………………………………………………… 53 
ภาพที่ 2.18 ลักษณะเซลลแบคทีเรีย Bacillus sereus ที่ถูกยอมสีดวยวิธี negative staining ……………… 55 

และวิธี positive staining 
ภาพที่ 2.19 การติดสีของเซลลแบคทีเรียที่ยอมดวยวิธีการยอมสีแบบตาง ๆ …………………………………………………… 55 
ภาพที่ 2.20 วิธีการยอมสีแบบแกรมและการติดสีของเซลลแบคทีเรีย  ……………………………………………………………… 56 
ภาพที่ 2.21 การติดสียอมสปอรวยวิธีของแซฟเฟอรและฟุลตัน  …………………………………………………………………………… 59 
ภาพที่ 2.22 การยอมสีแบบพิเศษ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 
ภาพที่ 3.1   การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาบนโตะปฏิบัติ  ………………………………………………………………………………………… 68 
ภาพที่ 3.2   ตูถายเชื้อและการปฏิบัติงาน  ……………………………………………………………………………………………………………………… 68 
ภาพที่ 3.3   อุปกรณพื้นฐานในงานดานจุลชีววิทยาและวิธีการสเตอรไรซเซชั่น  ……………………………………………… 69 
ภาพที่ 3.4   การสเตอรไรซแทงแกวงอรูปสามเหลี่ยม  ……………………………………………………………………………………………… 69 
ภาพที่ 3.5  การฆาเชื้อท่ีปากหลอดทดลอง  …………………………………………………………………………………………………………………… 70 
ภาพที่ 3.6   aseptic technique สําหรับการทํางานบนจานอาหารแข็ง  ……………………………………………………… 71 
ภาพที่ 3.7   การเกิดโคโลนีจากเซลลเริ่มตนหนึ่งเซลล ……………………………………………………………………………………………… 71 
ภาพที่ 3.8   การขีดลากเชื้อแบบงาย  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 72 
ภาพที่ 3.9   รูปแบบการขีดลากเชื้อแบบตัด …………………………………………………………………………………………………………………… 73 
ภาพที่ 3.10  การเจือจางสารละลายเชื้อแบบ ten fold serial dilution  ……………………………………………………… 74 
ภาพที่ 3.11  การ spread plate technique และลักษณะการเจริญของโคโลนีของแบคทีเรีย ……..…………… 75 
ภาพที่ 3.12  วิธีการปฏิบัติใน pour plate technique  ………………………………………………………………………………………… 76 
ภาพที่ 3.13   โครงสรางของเซลลแบคทีเรียสกุล Treponema ผานเยื่อกรอง   ………………….…………………………… 79 
ภาพที่ 3.14  การเพาะเลี้ยงเชื้อที่กอโรคในหนู guinea pigs โดยฉีดของเหลวที่ไดจากผูปวย  …..…………… 79 
ภาพที่ 3.15   การคัดแยกไวรัส Flenza โดยเพาะเลี้ยงในไขไก  ………………………………………………………………………………… 80 
ภาพที่ 3.16  (ก) การถายเชื่อสูอาหารใหมดวยลูป และ (ข) การเก็บเชื้อในหลอดอาหารวุนเอียง …………. 81 
ภาพที่ 4.1   ผลของอุณหภูมิตอการเจริญของจุลินทรีย ……………………………………………………………………………………………… 96 
ภาพที่ 4.2   อัตราการเจริญของจุลินทรียที่ตางชนิดกัน ณ อุณหภูมิตาง ๆ  ……………………………………………………… 98 
ภาพที่ 4.3   อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไซโครโทฟค Bacillus sp. …………………………… 99 
ภาพที่ 4.4   อุณหภูมิที่ทําใหอาหารเกิดการเนาเสีย ………………………………………………………………………………………………… 100 
ภาพที่ 4.5   ผลของปริมาณอาหารกับอัตราการทําใหเย็นตัวของอาหารที่เก็บไวภายในตูเย็น ……………… 101 



(11) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 4.6   ผลของออกซิเจนตอการเจริญของแบคทีเรียแตละชนิด  ……………………………………………………………… 103 
ภาพที่ 4.7   ขั้นตอนการรีดิวซโมเลกุลออกซิเจนเปนโมเลกุลน้ําในกระบวนการถายทอดอิเล็คตรอน … 104 
ภาพที่ 4.8   เอนไซมที่ทําหนาที่กําจัดสารพิษจากโมเลกุลออกซิเจนภายในเซลลจุลินทรีย …………………….. 104 
ภาพที่ 4.9   ลักษณะการเจริญของจุลินทรียพวก aerobe, facultative anaerobe และ …………………… 105 

obligate anaerobe 
ภาพที่ 4.10 ความสัมพันธระหวาง pH กับอัตราการเจริญของจุลินทรีย …………………………………………………………. 107 
ภาพที่ 4.11 ระดับความเปนกรดดาง pH ของสารละลาย  …………………………………………………………………………….……… 107 
ภาพที่ 4.12 การเกิดพลาสโมไลซิส  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 109 
ภาพที่ 4.13 สเปคตรัมของแสงอาทิตย  …………………………………………………………………………………………………………………………… 110 
ภาพที่ 4.14 การเกิดไทมีนไดเมอร  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 111 
ภาพที่ 4.15 ประเภทของจุลินทรียที่แบงตามความตองการเกลือ  ……………………………………………………………………… 113 
ภาพที่ 4.16  ลักษณะสีโคโลนีของแบคทีเรียเอสเชอริเชีย อีโคไล (Escherichai coli) บนอาหาร  …………… 116 
ภาพที่ 4.17  ลักษณะสีโคโลนีของแบคทีเรียที่ยอยแปงไดจากปุยน้ําจาว  …………………………………………………………… 116 
ภาพที่ 4.18  การเจริญของ hemolytic bacteria บนอาหาร blood agar medium  …………………………. 117 
ภาพที่ 4.19  ลักษณะบริเวณใสรอบโคโลนีที่เกิดจากการยอยอนินทรียฟอสเฟต  ………………………………………… 117 
ภาพที่ 4.20  การตรวจนับจํานวนแบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสีท  ………………………………………………………………… 118 
ภาพที่ 4.21  ลักษณะฟลาสก (ก) แบบธรรมดา กับ (ข) แบบที่มีตัวกั้นในการเพาะเลี้ยงเฮเทอโรโทรฟ 121 
ภาพที่ 4.22  (ก) anaerobic jar และ (ข) candle jar  ………………………………………………………………………………………… 123 
ภาพที่ 5.1   รูปแบบการสืบพันธุแบบไบนารีฟชชั่นของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………… 128 
ภาพที่ 5.2   รูปแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………… 129 
ภาพที่ 5.3   วัฏจักรเซลลสําหรับการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียพวกยูคาริโอต  ……………………………………………… 130 
ภาพที่ 5.4  กราฟการเจริญ (growth curve) ของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………………… 131 
ภาพที่ 5.5   ลักษณะการแบงตัวเพิ่มจํานวนของประชากรจุลินทรีย  ………………………………………………………………… 133 
ภาพที่ 5.6   การนับเซลลที่มีชีวิต (viable counts) ดวยเทคนิค pour plate และ spread plate …. 136 
ภาพที่ 5.7   การนับเซลลโดยตรงโดยใชสไลดแบบ Petroff-Hausser cell chamber  …………………………… 138 
ภาพที่ 5.8   การนับจํานวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง  …………………………………………………………………………………………………… 139 
ภาพที่ 5.9   การนับจํานวนแบคทีเรียวิธ ีMost probable number (MPN) และ ตาราง MPN …………. 140 
ภาพที่ 5.10 การนับจํานวนเซลลจากความขุนของอาหารเหลวที่จุลินทรียเจริญดวย ………………………….……… 141 
ภาพที่ 5.11 กราฟมาตรฐานระหวางคาความขุนกับจํานวนโคโลนีนับไดของ Escherichia coli …………. 142 



(12) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 6.1   การจัดกลุมของสิ่งมีชีวิตในลักษณะไพโลเจนิติก ทรี ของคารล วูส และ จอรจ ฟอกซ …… 150 
ภาพที่ 6.2   การจัดกลุมของแบคทีเรียในลักษณะไพโลเจนิติก ทรี  …………………………………………………………………… 152 
ภาพที่ 6.3   การเปรียบเทียบขนาดเซลลแบคทีเรียกับเซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลจุลินทรียอื่น  ………… 153 
ภาพที่ 6.4   ขนาดเซลล พื้นที่ผิว และปริมาตรภายในเซลลของแบคทีเรีย  …………………………………………………… 155 
ภาพที่ 6.5   ความหลากหลายของรูปรางและการจัดเรียงเซลลของแบคทีเรีย  …………………………………………… 155 
ภาพที ่6.6    การเปรียบเทียบลกัษณะโคโลนีและเสนใยของแอคติโนมัยสีทซึ่งเปนแบคทีเรีย กับรา  …………… 157    
ภาพที่ 6.7   ลักษณะเซลลของไซยาโนแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………………………………………… 157 
ภาพที่ 6.8   รูปรางเซลลของแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลาและแบบสเตลก  ………………………………………………………… 158 
ภาพที่ 6.9   เซลลแบคทีเรียที่มีรูปรางและขนาดไมแนนอน  ………………………………………………………………………………… 159 
ภาพที่ 6.10  โครงสรางจําลองของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตและพวกยูคาริโอต ……………………………… 160 
ภาพที่ 6.11  การเปรียบเทียบโครงสรางของแฟลกเจลลาระหวางแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ……163 
ภาพที่ 6.12  ชนิดของการเรียงตัวของแฟลกเจลลาของเซลลแบคทีเรีย  …………………………………………………………… 164 
ภาพที่ 6.13  ลักษณะแอกเซียล ฟลาเมนท ของสไพโรคีท Leptospira sp. …………………………………………………… 164 
ภาพที่ 6.14  การเปรียบเทียบลักษณะฟมบรีและฟไลของเซลลแบคทีเรีย  ……………………………………………………… 165 
ภาพที่ 6.15  (ก) ลักษณะฟไลและ (ข) การใชฟไลยึดเกาะไมโครฟไลของลําไสมนุษย  ……………………………… 165 
ภาพที่ 6.16  สวนของ slime layer และ capsule ในโครงสรางของเซลลแบคทีเรีย ………………………………… 166 
ภาพที่ 6.17  ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียที่ (ก) ไมสรางแคปซูลและ (ข) สรางแคปซูล …………………………… 167 
ภาพที่ 6.18  ลักษณะการเกิดพลัคในชองปากโดยแบคทีเรียพวกท่ีสรางสไลม เลเยอร  ………………………………168 
ภาพที่ 6.19  โครงสรางและหนาที่ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………… 169 
ภาพที่ 6.20  หนาที่ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียในการลําเลียงสาร  ……………………………………………………………… 172 
ภาพที่ 6.21  การนําสารที่มีประจุบวกผานเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………… 173 
ภาพที่ 6.22  โครงสรางของผนังเซลลของแบคทีเรีย  ………………………………………………………………………………………………… 175 
ภาพที่ 6.23  การฟอรมโปรโตพลาสโดยทําลายผนังเซลลของแบคทีเรียดวยเอนไซมไลโซไซม  ……………… 177 
ภาพที่ 6.24  บริเวณนิวคลีออยดภายในเซลลของแบคทีเรีย  ………………………………………………………………………………… 178 
ภาพที่ 6.25  ตําแหนงพลาสมิดภายในเซลลของแบคทีเรีย  …………………………………………………………………………………… 178 
ภาพที่ 6.26  อินคลูชั่น แกรนูล  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 180 
ภาพที่ 6.27  ลักษณะไรโบโซมของแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………………………………………………… 180 
ภาพที่ 6.28  ตําแหนงมโีซโซมภายในเซลลแบคทีเรีย  ……………………………………………………………………………………………… 181 
ภาพที่ 6.29 วงจรชีวิตของแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรและลักษณะของตําแหนงเอนโดสปอร  ………… 182 



(13) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 7.1  โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต  ……………………………………………………………………………….……… 187 
ภาพที่ 7.2  โครงสรางของนิวเคลียส  …………………………………………………………………………………………………………….…….….……… 188 
ภาพที่ 7.3  การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซมและนิวคลีโอลัสเพื่อการสังเคราะหโปรตีน ………… 189 
ภาพที่ 7.4  การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซมและเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม  ……………….……………….. 190 
ภาพที่ 7.5  การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซม เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระ .………………… 191 

กอลจิและเยื่อหุมเซลลเพื่อการสงออกโปรตีน   
ภาพที่ 7.6  ตําแหนงเพอรอกซีโซมภายในเซลลและปฏิกิริยาการสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ………… 191 
ภาพที่ 7.7   โครงสรางและหนาที่ของไมโตคอนเดรียเพื่อเปลี่ยนกลูโคสใหเปนพลังงานในรูปเอทีพี ………192 
ภาพที่ 7.8   ไมโตรคอนเดรียในเซลลยีสต  …………………………………………………………………………………………………….……………… 192 
ภาพที่ 7.9   ลักษณะไฮโดรจีโนโซม  ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 193 
ภาพที่ 7.10 ลักษณะการพับตัวของสโตรมาในคลอโรพลาสของ Ochromonas danica  ……………….………… 193 
ภาพที่ 7.11  ตัวอยางโปรโตซัวกลุมแมสติโกฟอราและการแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่น …………………….………… 195 
ภาพที่ 7.12  โครงสรางไซโตพลาสซึมและเทาเทียมของเซลลอมีบาชนิดที่ไมมีสิ่งหอหุมพิเศษ  ……….………… 196 

และเซลลอะมีบาชนิดที่มีสิ่งหอหุม 
ภาพที่ 7.13  (ดานซาย) การแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่นและ (ดานซาย) การสรางซีสต  ………………………….…… 197 
ภาพที่ 7.14  โครงสรางเซลลของพารามีเซียม  …………………………………………………………………………………………………………….……197 
ภาพที่ 7.15  การแบงเซลลฟชชั่นตามขวาง (transverse fission) คอนจูเกชั่นและซีสตของพารามีเซียม .… 198 
ภาพที่ 7.16  ตัวอยางโปรโตซัวกลุมซิลิเอตา  …………………………………………………………………………………………………………….…… 198 
ภาพที่ 7.17  วงจรชีวิตของ Plasmodium ในการกอโรคกับคนโดยมียุงเปนพาหะและแพรโรค ………….… 199 
ภาพที่ 7.18  ลักษณะโครงสรางของยีสตและรา  ………………………………………………………………………………………………….…… 202 
ภาพที่ 7.19  ลักษณะโครงสรางแบบ dimorphism ของ dimorphic fungi  ……………………………………….……   203 
ภาพที่ 7.20  รูปแบบของเสนใยรา ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 203 
ภาพที่ 7.21  ลักษณะซูโดไฮฟาของยีสต Candida albicans ……………………………………………………………………….…… 204 
ภาพที่ 7.22  ลักษณะของโซมาติก ไมซีเลียม และแอเรียล ไมซีเลียมของเสนใยรา  ……………………………….…… 204 
ภาพที่ 7.23  เสนใยชนิดซูโดพาเรนไคมาของราชั้นสูงและโพรเซนไคมาบริเวณคอนิเดีย  …………………….…… 205 
ภาพที่ 7.24  รูปแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของรา  ……………………………………………………………………………….…… 206 
ภาพที่ 7.25  ลักษณะสปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของรา  ……………………………………………….…… 207 
ภาพที่ 7.26   แกมมีแทนเจียมและแกมีทในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของ Saprolegenia sp. …………….… 208 
ภาพที่ 7.27  กระบวนการสรางสปอร  ……………………………………………………………………………………………………………………….… 208 



(14) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 7.28 ลักษณะสปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  ……………………….…………………………………….……… 209 
ภาพที่ 7.29 กลุมของราในไฟโรเจนีติก ทรี  ………………………………………………………………………………………………….…….….…… 209 
ภาพที่ 7.30 ลักษณะเบสิดิโอสปอรที่เกิดบนเบสิเดียมและตัวอยางเห็ดในรากลุม Basidiomycota …… 210 
ภาพที่ 7.31 ลักษณะแอสโคสปอรและโคนีเดียของรา Ascomycota  ……………………………………………….…….….…… 211 
ภาพที่ 7.32 วงจรชีวิตของยีสต Saccharomyces ในคลาสรา Ascomycota  ………………………….…….….…… 211 
ภาพที่ 7.33 การอยูรวมกับแบบพึ่งพาอาศัยกันระหวางไมคอรไรซกับรากพืช ……………………………….…….….…… 212 
ภาพที่ 7.34 ตัวอยางเห็ดราไมคอรไรซา  ………………………………………………………………………………………………………….…….….…… 213 
ภาพที่ 7.35 การสืบพันธุและลักษณะเสนใยของราขนมปง …………………………………………………………………….…….….…… 213 
ภาพที่ 7.36 ลักษณะสปอแรงเจียมตามแขนงไรซอยดของไคทริด   …………………………………………………….…….….…… 214 
ภาพที่ 7.37 วงจรชีวิตและโครงสราง microsporidian spore ของ Microsporidia  ………………….…….….…… 214 
ภาพที่ 7.38 รูปทรง ขนาด และการเรียงตัวของสาหรายเซลลเดียว  ……………………………………………………….…….…. 217 
ภาพที่ 7.39 รูปรางของ filamentous algae และลักษณะของสาหรายสไปรูไจราบนหิน  …………………….…….… 217 
ภาพที่ 7.40 ลักษณะ siphonous form ของสาหราย Bryopsis corticulans  ……………………………….…….… 218 
ภาพที่ 7.41 ลักษณะ parenchymatous form ของสาหราย Ulva  ……………………………………………………….…….… 218 
ภาพที่ 7.42  ลักษณะของไดอะตอมชนิดตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศน  ……………………………………………….……….. 220 
ภาพที่ 7.43 ตัวอยางสาหรายสีเขียวในไฟลัม Chlorophyta  ……………………………………………………………………….…….… 220 
ภาพที่ 7.44 โครงสรางของไลเคนที่เกิดจากการอยูรวมกันของสาหรายสีเขียวและเสนรา ……………….…….… 221 
ภาพที่ 7.45 การจําแนกไลเคนเบื้องตนโดยพิจารณโครงสรางการรวมตัวของรากับสาหราย ………….…….… 222 
ภาพที่ 7.46 ตัวอยาง lichens ในไฟลัม Chlorophyta  ………………………………………………………………………………….……. 222 
ภาพที่ 7.47  ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Chrysophyta  …………………………………………………………………………………….…… 223 
ภาพที่ 7.48 ชนิดของ Dinoflagellata และทะเลแดงจากสารพิษจาก Dinoflagellata  …………….…….…… 224 
ภาพที่ 7.49 ตัวอยางยูกลีนาในไฟลัม Euglenophyta  ………………………….………………………………………………………….…… 224 
ภาพที่ 7.50 ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Phaeophyta  ……………………..…….………………………………………………………….…… 225 
ภาพที่ 7.51 ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Rhodophyta  ……………………..…….………………………………………………………….…… 225 
ภาพที่ 8.1   โครงสรางของไวรัส  ………………………………………………….………………………………………………………………………………….… 234 
ภาพที่ 8.2   การเปรียบเทียบขนาดของไวรัสกับขนาดของเซลลจุลินทรียอื่น  …………………………………………….… 234 
ภาพที่ 8.3   (ก) ลักษณะแกนหมุนของแคปซิดแบบหลายเหลี่ยมและ (ข) ตัวอยางไวรัส  …………………….…. 235 
ภาพที่ 8.4   ตัวอยางไวรัสที่มีสัณฐานแคปซิดแบบกระบอก  ………………….………………………………………………………….… 235 
ภาพที่ 8.5   ตัวอยางไวรัสที่มีสัณฐานแคปซิดแบบซับซอน  ………………….………………………………………………………….…. 236 



(15) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 8.6   วงจรชีวิตของไวรัสในเซลลแบคทีเรีย  ………………….………………………………………..…………………………………….… 239 
ภาพที่ 8.7   (ก) การติดเชื้อและลักษณะการเขาทําลายเซลลของหนอนศัตรูพืชและ  …………………………….… 240 
  ลักษณะการตายของ (ข) หนอนกระทูและ (ค) หนอนผีเสื้อ   
ภาพที่ 8.8   กระบวนการผลิตวัคซีนภายในถังปฏิกรณชีวภาพ  ……………………………………..……………………………………. 241 
ภาพที่ 8.9   อาการโรคใบดางในมะเขือ ใบยาสูบ และพริก จากไวรัส TMV  …………..………………………………………243 

 และอาการโรคใบดางในแตงกวาจากไวรัส CMV    
ภาพที่ 8.10   อาการโรคจูและ โรคใบสีสมของขาว กับอาการในใบและผลสมโดยไวรสัไวรสัทรสิเทซา  ………… 243 
ภาพที่ 8.11  อาการโรคฝดาษไก ……………………………………..………………………………..………………………………..……………………………. 244 
ภาพที่ 9.1   ความสัมพันธของแคแทบอลิซึมและแอนาบอลิซึมภายในเซลลสิ่งมีชีวิต  .…………………………… 252 
ภาพที่ 9.2   โครงสรางของโมเลกุลเอนไซม  ……………..………………………………..………………………………..……………………………. 254 
ภาพที่ 9.3   การทํางานของเอนไซมอยางจําเพาะเจาจงกับวัตถุดิบในปฏิกิริยาชีวเคมี ……………………………. 255 
ภาพที่ 9.4   การทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาเพื่อสรางสารชนิดใหม …………………………..……………………………… 257 
ภาพที ่9.5    การทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่นและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเพื่อสรางสารใหม  ……… 258 
ภาพที่ 9.6   การหมุนเวียนกลับมาทํางานของโมเลกุลเอนไซมในปฏิกิริยา  ……………..……………………………………. 259 
ภาพที่ 9.7   เมแทบอลิค พารทเวย (metabolid pathway) และการยับยั้งการทํางานของเอนไซม … 260 
ภาพที่ 9.8   การแสดงออกของยีนในดีเอ็นเอสําหรับการควบคุมการสังเคราะหเอนไซม  ………………………… 261 
ภาพที่ 9.9    ผลของความเขมขนของเอนไซมตอความเร็วของปฏิกิริยาที่มีซับสเตรตมากเกินพอ  ……… 261 
ภาพที่ 9.10  ผลของความเขมขนของซับสเตรตตอความเร็วของปฏิกิริยาเคมีท่ีมเีอนไซมคงท่ี …………….. 262 
ภาพที่ 9.11  ผลของ pH ตอความเร็วของปฏิกิริยาสําหรับเอนไซมที่ตางชนิด  …..……………………………………… 262 
ภาพที่ 9.12  ผลของอุณหภูมิตอการทํางานของเอนไซมภายในเซลลจุลินทรียพวกที่กอโรคในคน ……… 263 
ภาพที่ 9.13  โครงสรางโมเลกุล ATP และวัฏจักรการสรางโมเลกุล ATP/ADP…………..………………………………… 264 
ภาพที่ 9.14  แบบจําลองอยางงายสําหรับขั้นตอนการสรางพลังงาน  …………..…………………………………………………  265 
ภาพที่ 9.15  รูปแบบการหายใจระดับเซลล  ……………..………………………………..………………………………..………………………………266 
ภาพที่ 9.16 การสรางโมเลกุล ATP ในกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic respiration) 267 
ภาพที่ 9.17  ปฏิกิริยาในขั้นตอนไกลโคไลซิส  ……………..…………..……………………..………………………………..…………………………… 268 
ภาพที่ 9.18  ขั้นตอนการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัฏจักรเครปและวัฏจักรเครปส  ………………..…………………………… 269 
ภาพที่ 9.19  กระบวนการถายทอดอิเล็คตรอนที่เยื่อหุมชั้นในไมโตรคอนเดรียของเซลลจุลินทรียพวก … 270 

ยูคาริโอตและที่เยื่อหุมเซลลของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
ภาพที่ 9.20  ความหลากหลายของผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหมักโดยแบคทีเรีย  ………………..…………… 272 



(16) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 9.21  กระบวนการลิพิดแคแทบอลิซึมและโปรตีนแคแทบอลิซึมของจุลินทรีย  …………………………….… 274 
ภาพที่ 9.22  ความสัมพันธของปฏิกิริยาในแคตาบอลิซึมและแอนนาบอลิซึม  …………………………….………………. 275 
ภาพที่ 10.1   การเรียงยีนบนโครโมโซม  …………………………….……………………………….……………………………….……………………… 282 
ภาพที่ 10.2   ชนิดและโครงสรางโมเลกุลของนิวคลีโอไทด  …………………………….……………………………….………………… 282 
ภาพที่ 10.3   โครงสรางของดีเอ็นเอที่ประกอบดวยนิวคลีโอไทดตางชนิดกัน  …………………………….……………… 283 
ภาพที่ 10.4   การเปรียบเทียบโครงสรางของอารเอ็นเอกับดีเอ็นเอ  …………………………….……………………………….… 284 
ภาพที่ 10.5    ยีนบน DNA กําหนดการสรางชนิดของ RNA  …………………………….……………………………….……………… 284 
ภาพที่ 10.6   (ก) ตําแหนงสราง RNA ของเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอและพวกโปรคาริโอต และ  …… 285 

   (ข) การทํางานของ RNA ในการสังเคราะหโปรตีนใน 
ภาพที่ 10.7   การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม  ………………………………………………………………………………………………………… 287 
ภาพที่ 10.8   วิธีการถายทอดสารพันธุกรรมแบบคอนจูเกซันในแบคทีเรีย  …………………………………………………. 288 
ภาพที่ 10.9   วิธีการถายทอดสารพันธุกรรมแบบแทรนสฟอรเมชันในแบคทีเรีย  ……………………………………….. 289 
ภาพที่10.10  การะบวนการสืบพันธุแบบแทรนดักชันของแบคทีเรีย  …………………………………………………………….. 290 
ภาพที่ 10.11  การจําลองดีเอ็นเอขณะเกิดการแบงเซลลของแบคทีเรียอีโคไล  ………………………………………….. 291 
ภาพที่ 10.12  การจําลองดีเอ็นเอภายในเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอต  …………………………………………………………. 292 
ภาพที่ 10.13  การจําลองดีเอ็นเอของแบคทีเรียพวกโปรคาริโอต  ……………………………………………………………………. 293 
ภาพที่ 10.14  การผาเหลาขนิดพอยดมิวเตชั่น  ………………………………………………………………………………………………………… 294 
ภาพที่ 10.15  การผาเหลาแบบเฟรมชิฟต  ………………………………………………………………………………………………………………….. 295 
ภาพที่ 10.16  รูปแบบการทําลายดีเอ็นเอ  ………………………………………………………………………………………………………………….. 296 
ภาพที่ 10.17  ผลของสาร base analogues ตอการผาเหลาของดีเอ็นเอ…………………………………………………….. 298 
ภาพที่ 10.18  ผลของกรดไนตรัส (HNO3) ตอการผาเหลาของดีเอ็นเอ   ……………………………………………………….. 299 
ภาพที่ 10.19  ผลของ acridine dyes กับการเกิดมิวเทชั่นบนสาย DNA  …………………………………………………… 300 
ภาพที่ 10.20  การเกิดไพริมิดีนไดเมอร (pyrimidine dimer) โดยรังสีอัลตราไวโลเลต  ………………….……. 301 
ภาพที่ 11.1    ชนิดของจุลินทรียกับความสามารถของเซลลในการทนตอการทําลายโดยสารเคมี ……….. 310 
ภาพที่ 11.2    ปจจัยสิ่งแวดลอมรอบเซลลที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย  …………………………………………………… 311 
ภาพที่ 11.3    อิทธิพลของอุณหภูมิตอการสงเสริมฤทธิ์ของสารเคมีในการทําลายเซลลจุลินทรีย ………. 312 
ภาพที่ 11.4    กลไกการทําลายเยื่อหุมเซลลโดยสาร surfactants ……………………………………………………………………. 314 
ภาพที่ 11.5    กลไกการทําลายโครงสรางโปรตีนในโมเลกุลเอนไซม  ………………………………………………………………… 315 
ภาพที่ 11.6    วธิีการที่ใชในการควบคุมจุลินทรีย  ………………………………………………………………….………………………………… 317 



(17) 

สารบัญภาพ (ตอ) 
                    หนา  

ภาพที่ 11.7   การเผาเข็มเขี่ยเชื้อดวยเปลวไฟโดยตรงเพื่อทําลายเชื้อที่ติดอยูที่ปลายเข็ม  ……………………………321 
ภาพที่ 11.8   ผลของรังสีตอการทําลายเซลลจุลินทรีย  ……………………………………………………………………………………………. 323 
ภาพที่ 11.9   ตูคาบิเนทและความไวของจุลินทรียตอรังสี  ……………………………………………………………………………………. 324 
ภาพที่ 11.10 เครื่องมือและวิธีการกรองเซลลจุลินทรีย  …………………………………………………………………………………………. 325 
ภาพที่ 11.11 ลักษณะการทําลายเยื่อหุมเซลลของจุลินทรียโดยสารเคมี  ……………………………………………………… 329 
ภาพที่ 12.1   ลักษณะการดํารงอยูของจุลินทรียในดิน  …………………………………………………………………………………………… 339 
ภาพที่ 12.2   วัฏจักรน้ํา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………341 
ภาพที่ 12.3   (ก) ชุดอนุกรมของการเจือจางน้ําตัวอยาง และ (ข) กรณีไมมีการเจือจางน้ําตัวอยาง ….… 347 
ภาพที่ 12.4    ตาราง MPN เพื่อใชแสดงจํานวนโคลิฟอรมในตัวอยางน้ํา 100 มิลลิลิตร  ……………..……………… 348 
ภาพที่ 12.5   ความแตกตางของลักษณะโคโลนีของ E coli และ E. aerogenes  ……………………………………. 349 
ภาพที่ 12.6   ตัวอยางแหลงที่มาของจุลินทรียในอากาศ  ………………………………………………………….…………………………… 354 
ภาพที่ 12.7   ตัวอยางโคโลนีของแบคทีเรียในอากาศ  …………………………………………………………………………………………….. 355 
ภาพที่ 12.8   ตัวอยางราในอากาศ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 355
ภาพที่ 13.1   การเปลี่ยนแปลงสีของเมทธิลีนบลูในน้ํานม  …………………………………………………………………………………….. 371 
ภาพที่ 13.2   การเปลี่ยนแปลงสีของริซาซูรินในน้ํานม  ………………………………………………………………………………………….. 372 
ภาพที่ 13.3   (ก) ลักษณะของกอนคีเฟอร และผลิตภัณฑท่ีมีคีเฟอรเปนสวนผสม  …………………………………… 373 
ภาพที่ 14.1   ชองทางท่ีเชื้อกอโรคเขาสูรางกายของมนุษย  …………………………………………………………………………………… 385 
ภาพที่ 14.2   โครงสรางของผิวหนังที่ปกคลุมรางกายของมนุษย  …………………………………………………………………………386 
ภาพที่ 14.3   การจับกับเซลลโฮสทของแบคทีเรียกอโรคโดยอาศัยลิแกรนดที่ผิวเซลลของแบคทีเรีย … 388 
ภาพที่ 14.4   ลักษณะการสรางสารพิษและการทําลายเซลลของโฮสท  …………………………………………………………… 390 
ภาพที่ 14.5   ลักษณะการตานกระบวนการฟาโกไชโทซิสของเซลลโฮสทโดยแคปซูล  ……………………………  393 
ภาพที่ 14.6   การทํางานของไฮยาลูโรนิเดสที่ถูกสรางโดยแบคทีเรียกอโรค ………………………………………………….. 394 
ภาพที่ 14.7   การทํางานของเอนไซมโคแอกกูเลสที่ถูกสรางโดยแบคทีเรียกอโรค  …………………………………. 395 
ภาพที่ 14.8   ระยะเวลาของการเปนโรค  ……………………………………………………………………………………………………………………… 396 
ภาพที่ 14.9   โครงสรางพื้นฐานของแอนติบอดี  ………………………………………………………………………………………………………… 403 
ภาพที่ 14.10  การตกตะกอนขสารประกอบท่ีเกิดจากการจับตัวระหวาง………………………………………………………… 404 

แอนติบอดี-แอนติเจน 
ภาพที่ 14.11  ลักษณะปฏิกิริยาการเกาะกลุมระหวางของแอนติบอดี-แอนติเจน……………………………………………405 

 



(18) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(19) 

สารบัญตาราง 
                    หนา  

ตารางที่ 1.1  จุลินทรียกอโรคและนักวิทยาศาสตรผูคนพบ  …………………………………………………………………………………… 19 
ตารางที่ 1.2  การพัฒนาเทคนิคที่ใชในการงานจุลชีววิทยาในยุคทองระหวางป ค.ศ. 1854-1914  ………… 20 
ตารางที่ 1.3  รางวัลโนเบิลไพรซของนักวิทยาศาสตรที่วิจัยดานจุลชีววิทยา  …………………………………………………… 23 
ตารางที่ 1.4  เหตุการณที่สําคัญในการพัฒนาจุลชีววิทยาดานอุตสาหกรรม  …………………………………………………… 24 
ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบหนวยวัดในระบบเมทริกซกับระบบยูเอส ……………………………………………………………….…… 34 
ตารางที่ 2.2  กําลังขยายรวมของภาพท่ีไดจากกลองจุลทรรศนที่มีระบบเลนสสองชุด  ……………………………… 37 
ตารางที่ 2.3  คุณสมบัตขิองกลองจุลทรรศน ณ เลนสกําลังขยายตาง ๆ  …………………………………………………………. 40 
ตารางที่ 2.4  การเปรียบเทียบความสามารถของกลองจุลทรรศนแตละชนิด  ………………………………………………….. 45 
ตารางที่ 2.5  การเปรียบเทียบสวนประกอบและการขยายภาพของงกลองจุลทรรศนระหวาง  ……………………. 47                 

กลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดากับชนิดใชแสงอิเล็คตรอน   
ตารางที่ 2.6 การเปรียบเทียบการยอมสีแบบ negative staining และ positive staining  …………………………. 54 
ตารางที่ 2.7 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในขั้นตอนท่ีสําคัญของการยอมสีแบบแกรม  …………………………………………. 58 
ตารางที่ 3.1 ชนิดของเชื้อจุลินทรียกับอุหณภูมิและชวงเวลาในการเก็บเชื้อ  …………………………………………………… 82 
ตารางที่ 3.2 สถานที่ที่เก็บรักษาและจําหนายเชื้อจุลินทรียทั่วโลก  ……………………………………………………….……………... 84 
ตารางที่ 4.1 ชนิดของไอออนของโลหะและหนาที่ภายในเซลลสิ่งมีชีวิต  …………………………………………….…………….. 93 
ตารางที่ 4.2 หนาที่ของวิตามินภายในเซลลจุลินทรีย  …………………………………………….……………..…………………………………… 94 
ตารางที่ 4.3 ความตองการวิตามินของแบคทีเรียบางชนิด  ……………………………………………………………………...…………….. 95 
ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิคารดินัลในการเจริญของจุลินทรียชนิดตาง ๆ  …………………………………………………………………… 97 
ตารางที่ 4.5 ชนิดของอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อและวัตถุประสงคการใชงาน  ………………………………………………… 119 
ตารางที่ 4.6 องคประกอบของอนินทรียสารในสูตรอาหาร synthetic medium  …………………………………….. 120 
ตารางที่ 5.1 เจนเนอเรชั่น ไทมของแบคทีเรียชนิดตางๆ และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ  ………….. 133 
ตารางที่ 6.1 ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต  ……………………………………………………………………………...……………. 154 
ตารางที่ 6.2 ความแตกตางของลักษณะบางประการของโครงสรางเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต …… 161 
              และยูคาริโอต 
ตารางที่ 6.3 ลักษณะบางประการที่พบไดทั้งโครงสรางเซลลอารเคยีกับแบคทีเรีย ……………………………………… 162 
ตารางที่ 6.4 ระบบขนสงสารผานเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย  …………………………………………………………...…………………. 170 
ตารางที่ 6.5 การเปรียบเทียบชนิดของโมเลกุลสารที่เยื่อหุมเซลลยอมใหสารผานเขาออกเซลล ………….. 172 
ตารางที่ 6.6 การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ . 176 
ตารางที่ 7.1  โรคที่เกิดขึ้นในมนุษยโดยมีเชื้อโปรโตซัวเปนเชื้อกอโรค  ………………………………………...………………… 201 



(20) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
                    หนา  

ตารางที่ 7.2  การใชประโยชนและโทษของรา  ………………………………………...…………………………………………………………...…… 215 
ตารางที่ 7.3  กลุมหลักของสาหรายในอาณาจักรโปรติสตา  ……………………………………………………….……...………………… 219 
ตารางที่ 8.1  ชนิดของไวรัสที่จัดแบงตามวิธี Baltimore method …………………………………….……...………………….. 237 
ตารางที่ 8.2   การแบงกลุมไวรัสที่กอโรคตามชนิดของเนื้อเยื่อที่เขาทําลาย  ……………………….……...………………….. 238 
ตารางที่ 8.3   โรคในคนที่เกิดจากไวรัส  ………………………………………...…………………………………………………………...………………….. 242 
ตารางที่ 9.1  ขอเปรียบเทียบในการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการแคแทบอลิซึมและแอนาบอลิซึม … 253 
ตารางที่ 9.2  ชื่อเอนไซมและปฏิกิริยาที่เอนไซมเขาไปเก่ียวของ ………………………………………………...…………………….. 256 
ตารางที่ 9.3  ตัวรับอิเล็คตรอนในกระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจนและผลิตภัณฑที่ได  …………… 271 
ตารางที่ 9.4  กลุมแบคทีเรียที่ใหผลผลิตที่แตกตางกันในกระบวนการหมัก  ………………………………………………... 273 
ตารางที่ 10.1 มิวทาเจนจําพวกสารเคมีและรังสี  ………………………………………………...…………………….……………………………… 297 
ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบความตานทานตอสารเคมีของแบคทีเรียในสภาพเซลลที่ตางกัน  ………………………. 310 
ตารางที่ 11.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรอนท่ีใชฆาจุลินทรียในรูปแบบเซลลตาง ๆ ………………. 319 
ตารางที่ 11.3  ความเขมขนและเวลาสําหรับประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใชฆาจุลินทรีย …………………………. 320 
ตารางที่ 11.4 ประสิทธิภาพของอัลกอฮอลในการทําลายเซลลแบคทีเรีย  …………………….………………………………. 320 
ตารางที่ 12.1 องคประกอบของเกลือในแหลงน้ํา  …………………….…………………………………………………….……………………… 344 
ตารางที่ 12.2 ผลการทดสอบ IMVIC test ในการจําแนก E. coli และ E. Aerogenes .……………………… 350 
ตารางที่ 13.1 องคประกอบของสารอาหารในน้ํานมโคและน้ํานมแพะ  .…………… .………………………………..………… 362 
ตารางที่ 13.2 ชนิดของจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ํานมและแหลงที่อยูของจุลินทรีย  …………………………..……… 366 
ตารางที่ 13.3 แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกในน้ํานม ……………….…………………………………………………….…………………………. 367 
ตารางที่ 13.4 คุณภาพของนมดิบโดยการนับจุลินทรียโดยวิธี DMC และวิธ ีSPC  ………….…………………………. 370 
ตารางที่ 13.5 คุณภาพของน้ํานมโดยจัดแบงเกรดดวยวิธี MBRT  ………………………………………….………………………….. 371 
ตารางที่ 13.6 คุณภาพของน้ํานมจากการแปลผลการทดสอบดวยวิธ ีRRT  ……………………….…………………………. 372 
ตารางที่ 13.7 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริมโดยจุลินทรีย  .…………………………. 376 
ตารางที่ 13.8 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดลอมจากจุลินทรีย  ……………….………………………… 377 
ตารางที่ 13.9 ผลิตภัณฑเภสัชอุตสาหกรรม  ……………….………………………………………….………………………………………….………… 378 
ตารางที่ 14.1 เชื้อกอโรคบางชนิดที่เขาสูรางกายมนุษยโดยผานทางรก  ……………….………………………………………… 389 
ตารางที่ 14.2 ขอแตกตางระหวางเอนโดทอกซินและเอกโซทอกซินที่สรางโดยแบคทีเรีย  ……………….……. 394 
ตารางที่ 14.3 ระยะบมเพาะเชื้อกอโรคในรางกายของมนุษย  ………………………….………………………………………….……….. 399 
 



(21) 

แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รหัสวิชา BIO5102 
ชื่อวิชา  จุลชีววิทยาเบื้องตน    
  (Fundamental Microbiology) 
จํานวนหนวยกิต : (ทฤษฏี : ปฏิบัติ : อิสระ)  : 3 (2-3-ภ) 
ผูสอน  อาจารย ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การ
เจริญเติบโต การสืบพันธุ การควบคุมจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ 
บทบาทของจุลินทรียตอการอตุสาหกรรม การสุขาภิบาล การเกษตรและการแพทย 
 

วัตถุประสงคทั่วไป   
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุลินทรีย 
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจโครงสรางหนาที่ของเซลลจุลินทรียืแตละชนิด 
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและโทษของจุลินทรีย 
4. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานการทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบจุลินทรีย 
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําไดอยางมีความสุข 

 

เนื้อหา 
บทท่ี 1  จุลินทรียกับจุลชีววิทยา 5 ชั่วโมง 

จุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
ตําแหนงของจุลินทรียบนโลกสิ่งมีชีวิต  
วิวัฒนาการของจุลินทรีย 
ประวัติของจุลชีววิทยา 
ขอบเขตของการศึกษาจุลชีววิทยา 

 สรุป 
 แบบฝกหัดทายบท 

 เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 1 หลักปฏิบัติทางจุลชีววิทยาและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
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เนื้อหา 
บทที ่2  การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน 5 ชั่วโมง 

หลักการทั่วไปของการขยายภาพดวยกลองจุลทรรศน  
ชนิดของกลองจุลทรรศน 
กลองจุลทรรศนเชิงซอน 
การเตรียมตัวอยางเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน 
บทสรุป 
แบบฝกหัดทายบทบทที่ 2 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 2 การใชกลองจุลทรรศนและการวัดขนาดของเซลล  
บทปฏิบัติการที่ 3 การยอมสีแบคทีเรีย 

 
บทที่ 3  เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 5 ชั่วโมง 
 อเซฟติก เทคนิค 

การแยกเชื้อแบคทีเรียและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์ 
การเก็บรักษาจุลินทรีย 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา  

 
บทที่ 4  อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 5 ชั่วโมง 
 สารอาหารที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 

ปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 5 การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย  
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เนื้อหา 
บทที่ 5  การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย 5 ชั่วโมง 
 การสืบพันธุของจุลินทรีย 

การเจริญของจุลินทรีย 
การวัดการเจริญของจุลินทรีย 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
 

บทที่ 6  สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 5 ชั่วโมง 
 อารเคยีและแบคทีเรีย 

ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 6 สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 

 
บทที่ 7 สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 5 ชั่วโมง 
 โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 

โปรโตซัว 

ฟงไจ 
สาหราย 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
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เนื้อหา 
บทที่ 8 สัณฐานวิทยาและโครงสรางของไวรัส 5 ชั่วโมง 
 โครงสรางของไวรส 

ขนาดและรูปรางของไวรส 
การจําแนกไวรัส 
การเพ่ิมจํานวนของไวรัส 
ประโยชนและโทษของไวรส 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 

 
บทที่ 9 เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย 5 ชั่วโมง 
 เมตาบอลิซึม 

เอนไซม 
ปจจัยที่ควบคุมการทํางานของเอนไซม 
พลังงานที่ใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม 
การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการแคแทบอลิซึม 
การสังเคราะหสารโดยกระบวนการแอนาบอลิซึมสรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 7 เมแทบอลิซึมของจุลินทรียื 
 

บทที่ 10 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 5 ชั่วโมง 
 พันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

ชนิดของสารพันธุ 
การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมในจุลินทรีย 
การกลายพันธุในจุลินทรีย 
สรุป 
แบบฝกหัดทายบท 
เอกสารอางอิง 
บทปฏิบัติการที่ 8 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
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เนื้อหา 
บทที่ 11  การควบคุมจุลินทรีย 5 ชั่วโมง 
   คําที่เก่ียวของกับการควบคุมจุลินทรีย 

  ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 
  กลไกการทําลายจุลินทรีย 
  วิธีการควบคุมจุลินทรีย 
  สรุป 
  แบบฝกหัดทายบท 
  เอกสารอางอิง 
  บทปฏิบัติการที่ 9 การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย 
 

บทที่ 12  จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 5 ชั่วโมง 
   จุลชีววิทยาทางดิน 

  จุลชีววิทยาทางน้ํา 
  จุลชีววิทยาทางอากาศ 
  สรุป 
  แบบฝกหัดทายบท 
  เอกสารอางอิง 
  บทปฏิบัติการที่ 10 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
 

บทที่ 13  จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 5 ชั่วโมง 
   จุลชีววิทยานม 

  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
  สรุป 
  แบบฝกหัดทายบท 
  เอกสารอางอิง 

              บทปฏิบัติการที่ 11 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
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เนื้อหา 
บทที่ 14  จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและการแพทย 5 ชั่วโมง 
   การติดโรค 

  ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรค 
  ปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของโรค 
  กระบวนการเกิดโรค 
  ความตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษย 
  ชนิดของภูมิคุมกัน 
  ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอด ี
  สรุป 
  แบบฝกหัดทายบท 
  เอกสารอางอิง 

   บทปฏิบัติการที่ 12 การวินิจฉัยโรค 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม (active 
learning)  โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาคนควาผานสื่อไอที (smart phone, internet)  ทํางานเปนกลุม 
สงเสริมกระบวนการคิดและแกปญหา และการนําเสนอผลงาน โดยผูสอนเปนผูชี้แนะและเพิ่มเติมเนื้อหา
และหลักทฤษฎีที่ถูกตองระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  ในบางหัวเรื่อง ผูสอนใชการบรรยายเพื่อ
ชี้แนะใหผูเรียนไดเขาสูบทเรียนไดอยางเขาใจหรือเขาใจเนื้อหาที่มีความซับซอนได  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชานี้มีสรุปไดดังนี้ 
               1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในบทเรียน โดยใชสื่อคอมพิวเตอรโปรแกรม PowerPoint รูปภาพ 
และวีดิทัศนที่เก่ียวของกับเนื้อหาในบทเรียน 
               2. แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย เพื่อรวมทํากิจกรรม โดยใหระดมสมองชวยกันคิดหาคําตอบ
จากเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อผานทาง smart phone  อภิบายหนาชั้นเรียน และรวมกันสรุป
เนื้อหาในบทเรียนกับผูสอน 
               3. แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย ศึกษาเอกสารบทปฏิบัติการ แลวลงมือทดลอง นําเสนอผล
การทดลองและสรุปผลการทดลอง  ผูสอนสรุปเนื้อหาและใหผูเรียนเขียนรายงานการทดลองสงในแตละ
บทปฏิบัติการ 

4. ผูสอนสรุปเนื้อหาในแตละบทเรียน 
5. มอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท เพื่อทบทวนเนื้อหาในบทเรียน 
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               6. ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียนระหวางดําเนินการเรียนการสอน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช ประกอบดวย 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. เอกสารปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
3. เอกสาร ตํารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทเรียน 
4. สไลดความรูที่ใชบรรยายในรูปแบบโปรแกรม PowerPoint 
5. คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร 
6. ภาพและวีดีทัศนที่เก่ียวของกับเนื้อหาในบทเรียน 
7. อุปกรณและเครื่องมือทางจุลชีววิทยาที่ใชในหองปฏิบัติการ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 พิจารณาจาก 
 1. การบรรลุวัตถุประสงคที่ระบุในเนื้อหาแตละบทเรียน 

2. สังเกตการตอบคําถามและการตั้งคําถาม 
 3. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการนําเสนองาน 
 4. ความถูกตองในการทําแบบฝกหัดทายบท 
 4. ความถูกตองในการทําแบบทดสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 
การใหคะแนน 

1. คะแนนระหวางภาคเรียน      70% 
    1.1 การเขาเรียน ความสนใจในการเรียน การรวมกิจกรรม  5% 
    การมีสวนรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  
    1.2 งานที่ไดรับมอบหมาย      25% 
    - การทําแบบฝกหัดทายบทเรียน (10%) 
     - รายงานปฏิบัติการ (15%) 
    1.3 ทดสอบประเมินความรูภาคบรรยาย 2 ครั้ง ครั้งละ 15%  30% 
 1.4 ทดสอบประเมินความรูภาคปฏิบัติ 10% 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30% 
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เกณฑการประเมินผลใหระดับผลการเรียน 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ ระดับคะแนนแบงเปน  
ระดับ  A ไดคะแนนระหวาง  80 – 100   
ระดับ  B+ ไดคะแนนระหวาง  75 – 79   

ระดับ  B  ไดคะแนนระหวาง  70 – 74   
ระดับ  C+ ไดคะแนนระหวาง  65 – 69   

ระดับ  C  ไดคะแนนระหวาง  60 – 64   
ระดับ  D+ ไดคะแนนระหวาง  55 – 59   

ระดับ  D  ไดคะแนนระหวาง  50 – 54   
                   ระดับ  F ไดคะแนนระหวาง   0 – 49   
      สงงานไมครบ/ขาดสอบกลางภาค ไดผลการเรียนระดับ I 
 
 



บทท่ี 1 จุลินทรียและจลุชีววิทยา || 1 || 
 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
จุลินทรียและจลุชีววิทยา 

 

เนื้อหาสาระ 
เนื้อหาในบทเรียนนี้ ประกอบดวย 
1. จุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 
2. ตําแหนงของจุลินทรียบนโลกสิ่งมีชีวิต  
3. วิวัฒนาการของจุลินทรีย 
4. ประวัติของจุลชีววิทยา 
5. ขอบเขตของการศึกษาจุลชีววิทยา 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนสามารถ  
1. บอกความหมายและคุณสมบัติการมีของจุลินทรียได เมื่อนํารูปภาพจุลินทรียเปรียบเทียบกับ

รูปภาพสิ่งมีชีวิตอื่น (สัตว พืช) มาใหด ู 
2. จําแนกกลุมจุลินทรียอยางนอย 2 ใน 3 กลุม และบอกคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณประจํากลุม

ของจุลินทรียได เมื่อนําชุดรูปภาพของจุลินทรียที่อยูบนโลกสิ่งมีชีวิตมาใหพิจารณาจํานวน 5 
ภาพ  

3. บอกเหตุการณสําคัญในวิวัฒนาการของจุลชีววิทยาในแตละยุคไดอยางนอย 1 เรื ่อง และ
สามารถเชื่อมโยงความสําคัญของจุลชีววิทยา จากอดีตถึงปจจุบันอยางเปนลําดับได  

4. บอกขอบเขตของการศึกษาจุลชีววิทยาไดอยางนอย 3 เรื่อง  
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. เกริ่นนําจุลินทรียในรูปแบบผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม และแหลงที่พบเห็นในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียน จากนั้นบรรยายผานสื่อโปรแกรม PowerPoint ในเรื่องจุลินทรียและจุลชีววิทยา ผูเรียน
ซักถามขอสงสัย ผูสอนสรุป 

2. หลังจบการบรรยายในขอ 1 ผูสอนแสดงภาพจุลินทรียกับภาพสิ่งมีชีวิตอื่น ผานโปรแกรม 
PowerPoint  ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบภาพทั้งสองแลวบอกความหมายของจุลินทรียและ
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในจุลินทรียได  ผูสอนสรุป 



บทท่ี 1 จุลินทรียและจลุชีววิทยา || 2 || 
 

3. แสดงภาพของจุลินทรียที่อยูบนโลกสิ่งมีชีวิต จํานวน 5 ภาพ ผานโปรแกรม PowerPoint ให
พิจารณา  ผูเรียนสามารถจัดแบงกลุมจุลินทรียพรอมบอกคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณประจํากลุม
ไดจากนั้นผูสอนสรุป 

5. หลังการบรรยายในขอ 1 ผูเรียนบอกเหตุการณสําคัญในวิวัฒนาการของจุลชีววิทยาในแตละยุคได  
อยางนอย 1 เรื่อง และเชื่อมโยงความสําคัญของจุลชีววิทยาจากอดีตถึงปจจุบันอยางเปนลําดับได  

4. แบงกลุมผูเรียนเพื่อศึกษาเอกสารประกอบการสอนในหัวขอ ขอบเขตสําหรับการศึกษาจุลชีววิทยา 
และเครื่องมือสื่อสารสมารทโฟน  จากนั้นใหแตละกลุมแสดงความคิดเห็นรวมกันเพื่อบอกขอบเขต
ของการศึกษาจุลชีววิทยาอยางนอย 3 เรื่อง  นําเสนอหนาหองเรียน ผูสอนสรุป 

5. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
6. ใหผูเรียนตอบคําถามแบบฝกทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. ภาพจุลินทรียกับภาพสิ่งมีชีวิตอื่นที่สื่อถึงความหมายของจุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตใน

จุลินทรีย ผานโปรแกรม PowerPoint   
4. แบบฝกทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. บอกความหมายของจุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตไดอยางถูกตอง หลังเปรียบเทียบลักษณะ
ของจุลินทรียกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอื่น (พืช สัตว) จากภาพ  

2. แบงกลุมของจุลินทรียในโลกสิ่งมีชีวิตไดถูกตองอยางนอย 2 ใน 3 กลุม จากภาพจุลินทรียที่
กําหนดให พรอมบอกคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณประจํากลุมได 

3. อธิบายและเชื่อมโยงเหตุการณสําคัญในวิวัฒนาการของจุลชีววิทยาในแตละยุคจนถึงปจจุบันได     
อยางเปนลําดับและถูกตอง โดยระบุเหตุการณที่เปนตนเหตุสําหรับการเริ่มวิวัฒนาการของ        
จุลชีววิทยาและเหตุการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับจุลชีววิทยาได 

4. บอกขอบเขตของการศึกษาจุลชีววิทยาไดถูกตองอยางนอย 3 เรื่อง  
5. ตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองอยางนอย 80 เปอรเซ็นตของขอคําถามทั้งหมด 
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บทท่ี 1 
จุลินทรียและจลุชีววิทยา 

 
จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีบทบาทตอคนและโลกสิ่งมีชีวิตนับตั้งแตกําเนิดโลกในชวงแรก   

เพราะเปนสิ่งมีชีวิตพวกแรกที่ถือกําเนิดขึ้นและปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของโลกในยุคแรกท่ีเต็มไปดวย 
กาซมีเทนและกาซไฮโดรเจนซัลไฟด   กาซเหลานี้เปนกาซพิษที่ไมเหมาะตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน        
ยุคปจจุบันแตจุลินทรียเปลี่ยนอากาศที่มีกาซพิษใหกลายเปนอากาศที่มีกาซออกซิเจน  จุลินทรียยังกําจัด  
ซากสิ่งมีชีวิตดวยกระบวนการยอยสลายซึ่งสําคัญตอการหมุนเวียนแรธาตุใหพืชและสัตวไดใชประโยชน     
ในการดํารงชีพ  จุลินทรียบางกลุมอาศัยอยูภายในรางกายของสัตว เชน วัว กระบือ แกะ เพื่อชวยยอยอาหาร
จําพวกเซลลูโลสใหกลายเปนโมเลกุลน้ําตาลซึ่งเปนสารอาหารที่ใหพลังงาน  จุลินทรียบางชนิดเปน       
แหลงอาหารของคนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือชวยแปรรูปอาหาร เชน ยีสตในปาทองโก สาหรายสไปรูไรนา    
ราในถั่วเนา แบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในแหนมและผักดอง แบคทีเรีย ราและยีสในขาวหมาก อุและสาโท 
เปนตน  จุลินทรียบางชนิดสรางสารปฏิชีวนะสําหรับเปนยารักษาโรค เชน ราเพนนิซิลิน และแอคติโนมัยสีท 
เปนตน   แมวาจุลินทรียจะใหประโยชนมากมาย แตอีกดานหนึ่งก็มีจุลินทรียพวกที่ใหโทษ เชน จุลินทรียที่
กอโรคและจุลินทรียที่สรางสารพิษ  ดังนั้นการรูและเขาใจเกี่ยวกับจุลินทรียจึงชวยใหใชประโยชนจาก
จุลินทรียไดอยางปลอดภัยและปองกันการกอโรคจากจุลินทรียได  จากความสําคัญของจุลินทรียดังกลาว
ขางตน  บทเรียนนี้จึงประกอบดวยเนื้อหาที่ในหัวขอจุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ตําแหนงของ
จุลินทรียบนโลกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของจุลินทรีย ประวัติของจุลชีววิทยา และขอบเขตการศึกษาจุลชีววิทยา  
 
จุลินทรียและคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต 

จุลินทรีย คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาจประกอบดวยเซลลเดียว (single cell) หรือหลายเซลล 
(multiple cells) และแสดงคุณสมบัติการมีชีวิตไดเชนเดียวกับพืชและสัตว  จุลินทรียมาจากรากศัพทสองคํา
คือ คําวา micro ในภาษาลาติน มีความหมายวา จุล, เล็ก และ biology หมายถึง สิ่งมีชีวิต (Tortora, 2014)  
เซลลของจุลินทรียขนาดเล็กมาก มองไมเห็นไดดวยตาเปลา ตองมองผานกลองจุลทรรศน  เซลลของ
แบคทีเรียมีขนาดเล็กกวาเซลลเม็ดเลือดแดงของคนหลายเทา  ดังแสดงในภาพที่ 1.1   
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ภาพที่ 1.1 ขนาดของเซลลจุลินทรีย 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.384) 

 
โดยทั่วไปจุลินทรียที่มีขนาดเล็กมักมีเซลลเดียว เชน แบคทีเรีย ซึ่งมีจํานวนและชนิดมากกวาจุลินทรีย  

ชนิดอื่น  บางชนิดประกอบดวยเซลลหลายเซลลและขนาดใหญจนมองเห็นไดดวยตา เชน เห็ดประกอบข้ึน
จากเสนใยที่รวมตัวกัน โดยแตละเซลลที่เปนสวนประกอบของเสนใย ตางทําหนาที่อยางเดียวกันและ     
หลายเซลลที่อยูรวมกันตางดํารงชีพอยางเปนอิสระตอกัน กลาวคือ ถาเซลลที่อยูรวมกันถูกแยกออกจากกัน 
แตละเซลลสามารถเจริญเปนสิ่งมีชีวิตใหมได  ดังภาพท่ี 1.2(ก)  ลักษณะเชนนี้ของเซลลจุลินทรียจึงตางกับ
เซลลสัตวและเซลลพืช  ซึ่งแตละเซลลเปนสวนประกอบในเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ตางชนิดกันในโครงสราง
รางกายของสัตวและพืช มีหนาที่แตกตางกัน  และเซลลที่เปนองคประกอบของเนื้อเยื่ออวัยวะชนิดเดียวกัน
ตองอยูรวมกันและทําหนาที่รวมกัน  ไมสามารถแยกกันไดอยางอิสระ ดังแสดงในภาพที่ 1.2(ข)  เซลลที่เปน
องคประกอบในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ทําหนาที่เก็บสะสมไขมัน  เซลลที่เปนองคประกอบใน
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (louse connective tissue)  ชวยค้ําจุนโครงสรางรางกายใหมีรูปทรง  เซลลเม็ดเลือดแดงใน
เลือดทําหนาที่นําออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด  เซลลผิวหนังชวยปองกันสวนประกอบภายในของ
รางกายจากสิ่งแวดลอมภายนอก เปนตน   
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข)                                                           
 
 
ภาพที่ 1.2 เปรียบเทียบหนาที่ของเซลลในโครงสรางที่ซับซอนของ (ก) เห็ด กับ (ข) รางกายของคน 
(ที่มา: https://goo.gl/mqi6sR) 
 

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตสําหรับจุลินทรีย ยกเวนไวรัส  แตละเซลลของจุลินทรียมีอิสระ    
ในการดํารงชีวิต  แตละเซลลแยกเปนหนึ่งชีวิตที่มีคุณลักษณะของการเปนสิ่งมีชีวิตอยางครบถวน ไดแก    
เซลลเดี่ยวแสดงความสามารถในการกิน (taking up nutrients) การขับถายของเสียได (wastes elimitation)  
การสืบพันธุ (reproduction) กระบวนการเมแทบลิซึม (metabolism) การเคลื่อนที่ (movement)       
การตอบสนองตอสิ่งเรา (irritability) การสื่อสารกันระหวางเซลล (communication) และการผาเหลา 
(mutation) ซึ่งสําคัญตอการเกิดวิวัฒนาการ (evolution) ของสิ่งมีชีวิต ดังภาพที่ 1.3   
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ภาพที่ 1.3 ลักษณะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตสําหรับจุลินทรีย  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.4) 
 

จากโครงสรางอยางงายของเซลลจุลินทรียและเปนเซลลเดี่ยวที่มีขนาดเล็ก ทําให การไดรับอาหาร 
จากสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นได ดวยกระบวนการแพรของสารอาหารผานเยื่อหุมเซลล (cell membrane) เขาสู
ภายในเซลลโดยตรง  สารอาหารจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานเพื่อใหเซลลใชในการดํารงชีพดวยกระบวนการ  
เผาผลาญซึ่งเปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลลที่มีชีวิต  และมีของเสียเกิดขึ้นในรูปของสารเมตาบอไลท 
(metabolite) ที่มีความเปนพิษตอเซลล  การมีของเสียภายในเซลลปริมาณมากจะสงผลอยางรายแรงตอ  
การทําลายเซลลและทําใหเซลลตายในที่สุด  ดังนั้นเซลลของจุลินทรียจึง ขับถายของเสีย ออกจากเซลลดวย
กระบวนการแพรเชนเดียวกับการนําอาหารเขาสูเซลล  จุลินทรียบางชนิด เคลื่อนที่เ ขาหาแหลงอาหารได  
เมื่อจุลินทรียอยูในสิ่งแวดลอมที่อุดมไปดวยอาหารและขอจํากัดของเวลาในการดํารงชีวิตของแตละรุน      
สิ่งที่จําเปนของดํารงเผาพันธุ คือ การสืบพันธุ เพื่อเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตใหมทดแทนสิ่งมีชีวิตรุนเดิม  
เซลลเดี่ยวของจุลินทรียสามารถสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลลูกในแตละรุนไดอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น
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เพียงนาทีหรือชั่วโมง ดวยเหตุนี้จุลินทรียจึงถูกใชเปนสิ่งมีชีวิตตนแบบในการศึกษาลักษณะปฏิกิริยาเคมีภายใน
เซลล (biochemical characters) และการถายทอดลักษณะพันธุกรรม (genetic characters) ของเซลล   

จากความแปรปรวนของสภาพแวดลอมที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรีย เชน ปริมาณอาหารที่
ลดลงจนอาจถึงขั้นขาดแคลนอาหาร  สภาพแวดลอมแหงแลง ดังนั้นเพื่อการรอดชีวิตและดํารงเผาพันธุ  
แบคทีเรียบางชนิดจึง ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม ดวยการเปลี่ยนรูปรางเซลลปกติ (vegetative cell) ใหอยู
ในรูปเอนโดสปอร (endospore) เชน แบคทีเรียในสกุลบาซิลัส (Bacillus sp.) คลอสตริเดียม (Clostridium 
sp.) และแอคติโนมัยสีท (Actinomycetes) เพราะสปอรเปนโครงสรางที่ทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมปกติ
ไดอยาง  มีประสิทธิภาพ  จุลินทรียบางสกุลปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่ ไมเหมาะสมตอการเจริญดวย           
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมที่เรียกวา การผาเหลา (mutation) ตัวอยางเชน แบคทีเรียที่อยูใน
รางกายของคนปวยที่ถูกรักษาดวยยาปฏิชีวนะ  แบคทีเรียเรียนรูการรอดชีวิตดวยการปรับเปลี่ยนขอมูลทาง
พันธุกรรมในโครโมโซมพิเศษ ที่เรียกวา พลาสมิด (plasmid) สงผลใหแบคทีเรียทนหรือดื้อตอยาปฏิชีวนะ
ได เปนตน การที่จุลินทรียตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลใหแบคทีเรียในแตละ
ชวงเวลามีลักษณะพันธุกรรมที่แปรผันจนกระทั่งกลายเปนแบคทีเรียที่อยูรอดกับสภาพแวดลอมปจจุบันได  
ลักษณะเชนนี้เรียกวา จุลินทรียมีวิวัฒนาการ (evolution)  นอกจากนี้จุลินทรียยังมีการตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมดวย การสื่อสารกันระหวางเซลล (cell communication)  

จุลินทรียสวนใหญมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตดังกลาวขางตน ยกเวนไวรอยดและไวรัส ซึ่งถือวาเปน
สิ่งมีชีวิตในลักษณะอนุภาคของดีเอ็นเอ (RNA) และ/หรืออารเอ็นเอ (RNA) เทานั้น  อนุภาคนี้ทนทานตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการมีชีวิตไดดี ทนแสงแดด ทนความแหงแลง ลองลอยอยูในอากาศได      
เมื่ออนุภาคนี้มีโอกาสเขาสูภายในเซลลที่มีชีวิตที่เรียกวา เซลลโฮสต (host) ซึ่งเปนเซลลใหอาศัย  ไวรัสจะ
แสดงการมีชีวิตโดยการใชองคประกอบพื้นฐานของเซลลโฮสตมาสรางสวนประกอบของตนเอง จนทําให    
ทวีจํานวนไวรัสภายในเซลล  จนกระทั่งเซลลโฮสตขาดสวนประกอบสําหรับสรางสวนประกอบของเซลล
ตนเอง  จนทําใหเซลลโฮสตตายในที่สุด  สวนไวรอยดเปนอนุภาคอารเอเทานั้นและสามารถแทรกเขาไปในยีน
บนโครโมโซมของโฮสต สงผลใหเซลลทํางานไมปกติ เปนโรค และตายในที่สุด ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา        
ไวรอยดและไวรัสมีการดํารงชีวิตแบบปรสิตที่แทจริง (obligate parasite) ดังภาพที่ 1.4    
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(ข) 
 
ภาพที่ 1.4 คุณสมบัตขิองสิ่งมีชีวิตของ (ก) ไวรอยด และ (ข) ไวรัส  
(ที่มา: https://goo.gl/sAJP5K; https://goo.gl/Wbci7s) 
 
ตําแหนงของจุลินทรียบนโลกสิ่งมีชีวิต  

ขอมูลทางทางพันธุกรรม โครงสรางของเซลล และลักษณะทางชีวเคมีซึ่งเปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล ชวยใหเขาใจเกี่ยวกับการวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตตนกําเนิดบนโลกที่แตกแขนงเปนกลุม (class) 
ของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ในลักษณะแผนผังภาพกิ่งกานของตนไมที่มีจุดกําเนิดรวมกัน ที่เรียกวา ไพโรเจนี 
(phylogeny) ซึ่งมาจากรากศัพทของภาษากรีกคําวา phylon แปลวา ชั้น (class) และภาษาลาตินคําวา 
genesis แปลวา จุดกําเนิด (origin) หรือจุดเริ่มตน (beginning)  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตบนโลกในรูปของ
ตนไม (phylogenetic tree) ชวยใหเขาใจการปรับตัวดานโครงสรางและหนาที่ของรางกายสิ่งมีชีวิต   
เพื่อตอบสนองตอสิ่งแวดลอมและการปรับตัวไดในสภาวะแวดลอมปจจุบัน  การปรับตัวในลักษณะเชนนี้เปน   
การคัดเลือกเผาพันธุของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยทฤษฏีของการคัดเลือกของธรรมชาติ (natural selection) ที่
นําเสนอโดย Charles Darwin  
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เมื่อกลาวถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกจนถึงปจจุบัน  สิ่งมีชีวิตถูกแบงขั้นตนออกเปน 2 
อาณาจักร (kingdom) หรือกลุม (taxonomic unit) คือ พืชและสัตวจากการพิจารณาลักษณะภายนอกท่ี
มองเห็น (visible morphological characteristics) โดย Charles Darwin และ Ernst Haeckel  ตอมา
สังเกตพบสาหรายและโปรโตซัวซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่มีโครงสรางอยางงาย ไมซับซอนเทากับโครงสราง
ของพืชและสัตว  Haeckel จึงไดแบงอาณาจักรสิ่งมีชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งอาณาจักรคือ อาณาจักรโปรติสตา 
(protista kingdom) ตามดวยอาณาจักรโมเนอรา (monera kingdom) และในป ค.ศ. 1959-1969 Robert 
Whittaker ไดสังเกตพบสิ่งมีชีวิตพวกเห็ดราและไดเพิ่มเติมอาณาจักรฟงไจ (fungi kingdom) เปนอาณาจักร
ที่หา  เขายังแบงสิ่งมีชีวิตทั้งหาอาณาจักรออกเปน prokaryotic cellular organization และ eukaryotic 
cellular organization ตามลักษณะโครงสรางของเซลลที่  ระบบการแบงสิ่งมีชีวิตเปนหาอาณาจักรของ 
Whittaker ถูกใชเปนระบบมาตรฐานในการอางอิงกันจนถึงปจจุบัน (Cowan, 2015)  ดังภาพที่ 1.5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1.5 การจัดแบงสิ่งมีชีวิตดวยระบบของโรเบิรต วิทแทคเกอร 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.20) 
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สิ่งมีชีวิตทั้งหาอาณาจักรมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดดังนี ้
อาณาจักรโมเนอรา ไดแก จุลินทรียกลุมแบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (blue green algae) 

เรียกอีกชื่อวา ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) จุลินทรียเหลานี้มีโครงสรางเซลลเปนพวกโพรคาริโอต 
(prokaryote) ลักษณะสําคัญคือ ไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส เซลลอาจอยูเปนเซลลเดียว (single cell) หรือ      
เปนกลุมเซลล (colonial-unicellular organization)  บางชนิดเคลื่อนที่ไดโดยใชแฟลเจลลา หรือวิธีมวนตัว 
หรือกลิ้งตัว (gliding)  กินอาหารดวยการดูดซึมอาหารผานเยื่อหุมเซลลเพื่อเขาสูเซลล  บางชนิดสังเคราะหแสง
เพราะมีรงควัตถุ  การสืบพันธุสวนมากเปนแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการแบงตัวเปนสองสวน (binary fission) 
หรือ การแตกหนอ (budding)  สวนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศใชถายทอดสารพันธุกรรมจากเซลลผูใหไป 
(donaor cell) ยังเซลลผูรับ (recipient cell) 

อาณาจักรโพรทิสตา  ประกอบจุลินทรียที่มีลักษณะคลายพืชและสัตว ไดแก สาหรายขนาดเล็กและ
โปรโตซัว  มีโครงสรางเซลลเปนแบบยูคาริโอติกเซลล (eukaryotic cell) กลาวคือ เซลลมีเยื่อหุมนิวเคลียส  
เซลลอาจอยูเปนเซลลเดียวหรือเปนกลุมเซลล  วิธีการไดรับสารอาหารคือ การสังเคราะหแสง เชน สาหราย 
การดูดซึมอาหารและการโอบกินอาหารดวยการใชเยื่อหุมเซลล เชน พวกอะมีบา  จากการกินอาหารที่
หลากหลายวิธีเชนนี้ กลาวไดวา จุลินทรียในอาณาจักรนี้มีการดํารงชีวิตทั้งเปนผูผลิต (producer) ปรสิต 
(parasite) และแซปโปรไฟต (saprophyte)   วงจรชีวิตอาจมีชวงที่เคลื่อนที่ไมไดและเคลื่อนที่ไดโดยใชสวนที่
เรียกวา แฟลกเจลลา ซีเลีย หรือขาเทียม  การสืบพันธุมีทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

อาณาจักรฟงไจ  ไดแก จุลินทรียในกลุมราและยีสต  ลักษณะโครงสรางเซลลเปนยูคาริโอติกซเซลล 
(eukaryotic cell) ซึ่งแตละเซลลมีหลายนิวเคลียส มีผนังเซลล ไมมีพลาสติดและรงควัตถุที่ใชในกระบวนการ
สังเคราะห  ดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายซากพืชและซากสัตว  (saprophyte)  วิธีการไดรับสารอาหารจึงอาศัย
การดูดซึมอาหารเขาสูเซลล โครงสรางของราประกอบดวยเซลลหลายเซลลที่มีลักษณะเปนเสนใยรวมกันเปน          
ไมซีเลียม (mycelium) ยกเวนยีสตที่มีเพียงเซลลเดียวแตอาจมีหลายเซลลในระยะที่มีการสืบพันธุ          
ไมสามารถเคลื่อนที่ได  การสืบพันธุมีทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

อาณาจักรพืช ไดแก พืชสีเขียวชั้นสูงที่มีทอลําเลียง (พืชดอก) และพืชสีเขียวชั้นต่ําที่ไมมีทอลําเลียง 
(มอส สาหรายสีเขียว สาหรายสีแดง และสาหรายสีน้ําตาล)   สิ่งมีชีวิตเหลานี้ประกอบดวยเซลลหลายเซลล  
โครงสรางเซลลเปนยูคาริโอติกเซลล มีคลอโรฟลลสีเขียวชวยในการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหาร  มีผนังเซลล   
ในพืชหลายเซลลประกอบกันเปนเนื้อเยื่อ แลวพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงเปนสวนราก ลําตน และใบ             
มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 

อาณาจักรสัตว  ไดแก สัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  รางกายของสัตวประกอบดวย
เซลลหลายเซลล  สวนประกอบของเซลลไมมีผนังเซลล เคลื่อนที่ได กินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร  สืบพันธุทั้งแบบ
อาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
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จากลักษณะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรทั้งหา  ทําใหจุลินทรียจัดอยูในสามอาณาจักรคือ อาณาจักรโมเนอรา 
(monera kingdom) อาณาจักรโพรทิสตา (protista kingdom) และอาณาจักรฟงไจ (fungi kingdom)          
อยางไรก็ตามยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกวาไวรัสและไวรอยด ซึ่งไมมีลักษณะของเซลลเนื่องจากไมมี
องคประกอบของเซลล เปนเพียงอนุภาค (particle) ไดถูกแยกออกเปนอาณาจักรไวรา (vira) 
 
วิวัฒนาการของจุลินทรีย  

จากซากโบราณ (fossil) พบวา แบคทีเรียและจุลินทรียอื่นมีกําเนิดในระยะ Precambrian หรือ 
Achezoic ซึ่งเปนระยะเวลา 3,500 ลานปที่ผานมา  นักวิทยาศาสตรเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษของจุลินทรียวา
เริ่มตนที่จุลินทรียพวกโปรคาริ โอตโดยมีตนกําเนิดจากจุลินทรียพวกที่ดํารงชีพแบบเฮเทโรทรอพ 
(heterotroph)   จุลินทรียพวกนี้ใชสารประกอบอินทรียบนพื้นโลกเปนแหลงอาหารโดยอาศัยกระบวน     
การหมักในการสรางพลังงานภายในเซลล   ขณะเดียวกันก็ปลดกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ         
เมื่อสารประกอบอินทรียนอยลง จุลินทรียพวกที่ดํารงชีวิตแบบออโตโทรป (autotroph) ก็กําเนิดขึ้น  
จุลินทรียพวกนี้มีลักษณะที่สําคัญคือ ภายในเซลลประกอบดวยรงควัตถุที่ใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง
โดยทําใหเกิดการรวมกาซคารบอนไดออกไซดที่มีในบรรยากาศกับกาซไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนที่ไดจากสาร
บางชนิด เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟล (H2S) ในภาวะที่มีแสงแดด กอใหเกิดสารอินทรียใหม  ในเวลาตอมาจึง
กําเนิดสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินซึ่งเปนจุลินทรียที่สรางอาหารไดเองในสภาพที่มีแสงโดยอาศัยน้ําและกาซ
คารบอนไดออกไซดเปนวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงและมีการปลอยกาซออกซิเจนออกสู
บรรยากาศ   ดวยเหตุนี้สงผลใหบรรยากาศมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนปจจัยใหกําเนิดจุลินทรียที่
สามารถใชกาซออกซิเจนเพื่อการเจริญเปนลําดับสุดทาย 

นอกจากนี้ยังมีผูตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการกําเนิดจุลินทรียพวกยูคาริโอตวา กําเนิดมาจากการอยู
รวมกันแบบซิมไบโอซิส (symbiosis) ระหวางจุลินทรียพวกโปรคาริโอตดวยกันเอง หรือจุลินทรียพวก     
โปรคาริโอตกับบรรพบุรุษของจุลินทรียพวกยูคาริโอต โดยจุลินทรียพวกที่ใชออกซิเจนไดเขาไปอยูภายใน
เซลลของกลุมจุลินทรียพวกที่ไมใชออกซิเจน สงผลใหจุลินทรียพวกท่ีไมใชออกซิเจนสามารถสรางพลังงาน
ออกมาไดและดํารงอยูไดในสภาพที่มีออกซิเจนในเวลาตอมา   ในที่นี้เชื่อวาเริ่มแรกไมโตคอนเดรียเปน
จุลินทรียพวกที่สามารถใชออกซิเจนที่เขาไปอยูภายในเซลลของจุลินทรียที่ไมสามารถใชออกซิเจนนั่นเอง   
ในทํานองเดียวกันจุลินทรียพวกที่ไมสามารถสังเคราะหแสงแตสรางพลังงานจากกระบวนการหมักได      
เมื่อไดรับเซลลจุลินทรียที่สามารถสังเคราะหแสงได (คลอโรพลาสต) เขาไปภายในเซลลแลวกลายเปน
จุลินทรียที่สังเคราะหดวยแสงเพื่อใหไดพลังงาน  หากอยูในสภาพที่ไมมีแสงสวางก็สรางพลังงานดวย
กระบวนการหมักเชนเดิม  การทดลองที่สนับสนุนปรากฏการณนี้คือ การทดลองกับยูกลีนาซึ่งเปนพวก    
ยูคาริโอตเซลลที่สามารถสังเคราะหดวยแสงไดในสภาพที่มีแสง แตถาถูกเลี้ยงในสภาพที่มีสารปฏิชีวนะ   
เพนนิซิลิน (pencillin) จะไมสามารถสังเคราะหแสงไดและมีรูปรางของเซลลคลาย  โปรโตซัวพวก Astasia   
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นอกเหนือจากนี้ยังมีผูใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา เซลลสิ่งมีชีวิตพวกโปรคาริโอตที่มีรงควัตถุและสังเคราะห
แสงไดอยางสาหรายสีเขียวเปนบรรพบุรุษของสาหรายชนิดอื่นๆ และพืชชั้นสูงในปจจุบัน  สวนเซลลพวก
โปรคาริโอตที่ไมมีรงควัตถุเปนบรรพบุรุษตนกําเนิดที่วิวัฒนาการไปเปนโปรโตซัวและสัตวชั้นสูงอ่ืนรวมพวก
ฟงไจดวย  การผาเหลาของสิงมีชีวิตตนกําเนิดทําใหเกิดลักษณะใหมที่แตกตางจากเดิมและสามารถถายทอด
สูรุนตอไปได จุลินทรียจึงมีรูปรางที่แตกตางกันมากมาย 

 
ประวัติของจุลชีววิทยา  

จุลชีววิทยา (microbiology) เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียและกิจกรรมของจุลินทรีย ไดแก 
สรีรวิทยา (รูปรางและขนาด) ของจุลินทรีย  สวนประกอบตาง ๆ ในโครงสรางของเซลล  สารอาหารที่
จุลินทรียตองการ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม การจําแนกชนิด แหลงที่อยูและบทบาทใน
ธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางจุลินทรียดวยกันและจุลินทรียกับสิ่งมีชีวิตอื่น รวมถึงศึกษาการประยุกตใช
จุลินทรียดานการเกษตร สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และทางการแพทย   

ความเปนมาของจุลชีววิทยาจนถึงปจจุบันแบงเปนยุคตามเหตุการณที่สําคัญและความเจริญของ
เทคโนโลยีเปน 4 ยุค คือ ยุคที่มีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นไดเอง ยุคที่มีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต 
ยุคทองของจุลชีววิทยา และยุคศตวรรษที่ 2000 

1. ยุคที่มีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นไดเอง  
 จุลชีววิทยาเริ่มจากยุคที่มีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นไดเอง (spontaneous generation) โดย
กลาววา สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองจากสิ่งไมมีชีวิตและตั้งเปนที่ทฤษฏีที่เรียกวา อะไบโอเจนีซิส (abiogenesis)   
แนวความคิดนี้มีผูสนับสนุนจากหลายคน เชน ธาลีส (Thales) เชื่อวาสิ่งมีชีวิตกําเนิดมาจากโคลนในทะเล 
เชนเดียวกับ  อะแนกซากอรัส (Anaxagorus) ที่กลาววาพืชและสัตวเกิดจากโคลนเลนในแมน้ําลําคลอง 
อะแนกซิมานเดอร (Anaximander) เชื่อวาสิ่งมีชีวิตในน้ําเปนพวกแรกที่เกิดขึ้นโดยกําเนิดมาจากดินและ
น้ํา อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อวาการประกอบกันเปนรูปรางของดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิตหลอมรวม
กับวิญญาณ  ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้น เชน ไสเดือนเกิดจากการบูดเนาในดิน ยุงเกิดจากน้ําเนา เปนตน รวมถึง 
การทดลองของ จีน แบบตีส วัน เฮลมองต (Jean Batiste Van Helmont) ก็สนับสนุนอะไบโอเจนีซิส 
โดยเชื่อวา เหงื่อของมนุษยใหกําเนิดสิ่งมีชีวิตได โดยนําเสื้อที่ชุมดวยเหงื่อใสลงในภาชนะพรอมใสขาวสาลี 
ปลอยทิ้งไวระยะเวลาหนึ่งพบวามีหนูเกิดขึ้น  
 ในสมัยนั้นยังมีการทดลองของนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานที่สนับสนุนทฤษฏีอะไบโอเจนีซิสดวย 
ความเชื่อท่ีวา สิ่งมีชีวิตเกิดจากพลังชีวิตและพลังชีวิตนี้สามารถเปลี่ยนสิ่งไมมีชีวิตใหกลายเปนสิ่งมีชีวิตได 
เชน การทดลองของ หลุย โจบลอท (Louis Joblot, ค.ศ. 1645-1723) ไดแบงหญาแหงแชน้ําเปน 2 ชุด 
ชุดแรกใสภาชนะปดฝาแลวนําไปฆาเชื้อ (sterilization) สวนชุดที่สองใสภาชนะที่ไมปดฝา ตั้งทิ้งไวจน
สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น พบวา สิ่งมีชีวิตพวกแบคทีเรียและโปรโตซัวเกิดขึ้นมากมายในชุดการทดลองที่สอง 
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ซึ่งเปดฝาทิ้งไว และไมปรากฏสิ่งมีชีวิตใดเลยในชุดการทดลองแรกที่ไดฆาเชื้อ  นการทดลองแสดงใหเห็นวา  
ถาไมมีพลังชีวิตแลวจะ ไมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น การทดลองของ หลุย โจบลอท ยังสอดคลองกับการทดลองของ
จอหน นีดแฮม (John Needham, ค.ศ. 1713-1799) ซึ่งมีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันเกี่ยวกับพลังชีวิต 
กลาวคือ  น้ําตมเนื้อท่ีปดจุกแลวตั้งทิ้งไวปรากฏวาเกิดแบคทีเรียจํานวนมาก  จึงยังเปนยุคสมัยที่ความเชื่อ
เกี่ยวกับอะไบโอเจนีซิสอยูมาก 

2. ยุคที่มีความเชื่อวาสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิต (Biogenesis generation)  
จากความเชื่อใน abiogenesis ตอเนื่องจนถึงตนศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งไดถูกคัดคานในระยะที่

วิทยาการทางดานวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาขึ้นและมีการทดลองเพื่อพิสูจนใหเห็นวา สิ่งมีชีวิตกําเนิดจาก
สิ่งมีชีวิตเทานั้น   เริ่มจากการทดลองของ ฟรานซิสโก เรดิ (ค.ศ. 1626-1679) นายแพทยชาวอิตาลี         
เปนคนแรกที่ลบลางทฤษฏีอะไบโอเจนีซิส โดยไดทดลองใหเห็นวา สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตเทานั้น        
เขาแสดงใหเห็นวา หนอนเกิดจากไขของแมลงวัน ไมไดเกิดจากเนื้อเนา เนื้อเนาเปนปจจัยที่ชวยใหแมลงวัน
มาวางไขเทานั้น ดวยการออกแบบการทดลองเปน 2 ชุด  แตละชุดการทดลองใสเนื้อลงในขวดปากกวาง     
ชุดที่หนึ่งปดฝาดวยผากรองและชุดที่สองปดดวยฝาอยางแนนหนา ปลอยใหเนื้อในขวดเนา พบวา ชุดที่ปดฝา
ดวยผากรองมีแมลงวันตอมและมีการวางไขทิ้งไวบนผา  ในเวลาตอมาเกิดตัวหนอน   สําหรับชุดที่ปดดวยฝา
ไมปรากฏวามีหนอนเกิดขึ้น  ดังแสดงในภาพที่ 1.6  

 
 
 
 

 
(ก)              (ข)                (ค) 

 

ภาพที่ 1.6 การทดลองของ ฟรานซิสโก เรดิ: (ก) ขวดเปดฝา; (ข) ขวดปดดวยฝา; (ค) ขวดปดดวยผากอซ 
(ที่มา: Bauman, 2007, p.8) 
   

ขอสรุปที่ไดจากการทดลองของฟรานซิสโกที่วา สิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตเทานั้น ไมมีใครเชื่อ
จนกระทั่งกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายมากกวา 200 เทาของ แอนโทนี แวน ลีเวนฮุค (Anton van 
Leeuwen Hoek, ค.ศ. 1632-1723) ไดถูกประดิษฐขึ้น และไดเขียนจดหมายถึง Royal Society ใน         
กรุงลอนดอน โดยรายงานการคนพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจําพวกโปรโตซัวและสัตวน้ําขนาดเล็กรวมถึง
แบคทีเรียที่มีรูปรางกลม ทอน และเกลียวพรอมแสดงลักษณะการเคลื่อนของแบคทีเรีย   จากตัวอยางน้ําที่ได
จากหนอง คลอง บึง และแมน้ําตาง ๆ ตอมาในป ค.ศ. 1677 รายงานของเขาไดรับการตีพิมพในหัวเรื่อง 
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“การคนพบสัตวเล็กๆในน้ําฝน น้ําบอ และน้ําทะเล   แอนโทนี แวน ลีเวนฮุค จึงไดรับการยกยองวา เปน  
บิดาแหงวิชาจุลชีววิทยา เนื่องดวยเปนบุคคลแรกที่พบจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน  ดังแสดงในภาพที่ 1.7 

 
(ก)                                                                   (ข) 

 
 
 
 

 

 
(ค) (ง) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.7  แอนโทนี แวน ลีเวนฮุคกับกลองจุลทรรศนที่เขาประดิษฐ 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.7; Cowan, 2015, p.12) 

 
การทดลองของนักวิทยาศาสตรหลายทานพยายามพิสูจนวากําเนิดสิ่งมีชีวิตตองมาจากสิ่งมีชีวิต

เพื่อคัดคานทฤษฏีอะไบโอเจนีซิส เชน ลาซซาโร สปาลแลนซานี (Lazzaro Spallanzani, ค.ศ. 1729-1799) 
ออกแบบการทดลองเพื่อโตแยงขอสรุปของจอหน นีดแฮม เขาทดลองตมเนื้อใหเดือดเปนเวลานาน แลวจึง 
ปดฝาภาชนะใหแนนในขณะที่รอน ปลอยน้ําตมเนื้อท้ิงไว พบวา ไมปรากฏสิ่งมีชีวิตใดเลย ทั้งนี้เปนเพราะ 
อากาศภายนอกไมสามารถเขาสูภาชนะขณะที่ยังรอนได แตนีดแฮมโตแยงวาการใหความรอนแกน้ําตมเนื้อ
เปนเวลานานเปนการทําลายพลังชีวิตในวัตถุ ประกอบกับการคนพบของ Lavoisier (ค.ศ. 1775) ที่วา     
กาซออกซิเจนเปนปจจัยที่จําเปนสําหรับการมีชีวิต   Lavoisier โตแยงวา การทดลองของสปาลแลนซานี  
เปนการกําจัดกาซออกซิเจน  เขาทดลองรวมกับ Félix Archimède Pouchet (ค.ศ. 1799-1861) ดวยการเติม
กาซไนโตเจนและออกซิเจนใสในภาชนะบรรจุอาหารที่ตมแลว  ผลปรากฏสิ่งมีชีวิตในน้ําตม การทดลองของ 
สปาลแลนซานีจึงถูกคัดคานและตกไป  แตวิธีการทดลองของสปาลแลนซานีก็ไดถูกใช เปนหลักใน
อุตสาหกรรมอาหารกระปองในปจจุบัน 
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ระยะตอมาการทดลองเพื่อลบลางทฤษฏีอะไบโอเจนีซิสเนนเพื่อคนหาความจริงเกี่ยวกับพลังชีวิตที่
มีอยูในอากาศที่เปนตนเหตุกอใหเกิดสิ่งมีชีวิต ไดแก ฟรานซ ชูลซ (Franz Schulze, ค.ศ. 1815-1873) 
ทดลองใหเห็นวา อากาศเปนตัวนําจุลินทรียเขาไปในน้ําตมเนื้อ โดยทดลองใหอากาศผานสารละลายกรด
ซัลฟวริค (H2SO4) เขมขนกอนเขาไปในน้ําเนื้อตม ผลการทดลองปรากฏวา ไมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในน้ําตมเนื้อ    
ทีโอเดอร ชวานน (Theodor Schwann, ค.ศ. 1810-1882) ออกแบบเครื่องมือเพื่อกําจัดแบคทีเรียในอากาศ
ดวยการเผาหลอดแกวจนรอนแดงขณะที่อากาศกําลังผานหลอดแกวเขาไปภายในอาหารที่ตมไวและบรรจุใน
ขวด ดังภาพท่ี 1.8(ก) พบวา ไมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในอาหารที่ตม ชวานนและชูลซสรุปรวมกันวาอากาศที่
บริสุทธิ์ปราศจากฝุนละอองไมสามารถทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นไดซึ่งเปนเหตุผลที่ใชในการคัดคานทฤษฏีอะไบโอ
เจนีซิส แตขอสรุปของทั้งสองก็ถูกแยงวาการใหอากาศผานกรดหรือความรอนเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศใหไมเหมาะกับการเจริญของสิ่งมีชีวิตรวมถึงเปนวิธีการทําลายพลังชีวิตในอากาศ   ตอมาสโครเดอร
และวอนดัช (Schroeder and von Dusch, ค.ศ. 1850) ไดทําการทดลองเลียนแบบการทดลองของชวานน
ในการกําจัดแบคทีเรียในอากาศ ดังภาพท่ี 1.8(ข) แตตางที่ใหอากาศผานสําลีที่อุดหลอดแกวที่ตอเขาไป
ภายในขวดที่บรรจุอาหารที่ตมแลวเปนเวลานาน  ปลอยอาหารตั้งทิ้งไว ผลปรากฏวา ไมมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรียในอากาศถูกกรองไวที่สําลี  ไมสามารถผานเขาไปในอาหารได  การทดลองนี้สรุปวา 
สิ่งมีชีวิตไมไดเกิดจากสิ่งไมมีชีวิตดังที่กลาวในทฤษฏีอะไบโอเจนีซิส และวิธีการนี้เปน เทคนิคการอุดจุกสําลี
ที่ใชใหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาในปจจุบัน    
 

 
 
 

 
 (ก) (ข)  
 
ภาพที่ 1.8 การทดลองที่โตแยงทฤษฏี Spontaneous generation: (ก) เครื่องมือกําจัดแบคทีเรียในอากาศ

ของชวานน; (ข) เครื่องมือกําจัดแบคทีเรียในอากาศของสโครเดอรลแวอนดัช   
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา10) 
 

จนกระทั่งหลุยส ปาสเตอร (Louis Pasteur, ค.ศ. 1869) นักเคมีชาวฝรั่งเศส ไดตมอาหาร        
ในขวดแกว คอยาวเปนเวลานานแลวตั้งทิ้งไว พบวาอาหารที่บรรจุในขวดแกวไมเสียทั้งนี้เพราะจุลินทรีย     
ในอากาศติดอยูตามสวนโคงงอของหลอดแกวขนาดเล็กขณะที่อากาศไหลผาน จนในที่สุดไมมีจุลินทรีย      
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ในอากาศที่เหลืออยู กอนที่อากาศจะเคลื่อนตัวเขาสูอาหารภายในขวดแกว จากการทดลองของเขาทําให    
ลมลางความคิดเรื่องอะไบโอเจนีซิสไดสําเร็จ   

3. ยุคทองของจุลชีววิทยา 
 หลังการลมลางทฤษฏี abiogenesis สําเร็จ ระยะถัดจากนี้ไปถือวาเปนยุคทองของจุลชีววิทยา 
(golden era of microbiology) เนื่องจากมีการคนพบความรูมากมายเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย เชน 
จุลินทรียทําใหอาหารเนาเสีย การกอโรคในมนุษย การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ จุลินทรียกับความอุดมสมบูรณของ
ดิน การกอโรคในพืช รวมทั้งบทบาทของไวรัส   
 การทดลองของนักวิทยาศาสตรที่แสดงบทบาทของจุลินทรียตอการเนาเสียของอาหาร  เริ่มจาก   
ป ค.ศ. 1822-1895 หลุยส ปาสเตอร เปนนักเคมีชาวฝรั่งเศส  เขาพบสาเหตุการเปรี้ยวของเหลาองุนที่ทําให
ผลิตภัณฑเสียคุณภาพกอนจําหนายวา เปนผลจากการกระทําของแบคทีเรียชนิดที่สรางกรดน้ําสมที่ปนเปอน
มาจากเครื่องมือที่ใชผลิตไมสะอาด  โดยเขาไดทดลองตมน้ําองุนในขวดแกวคอหาน พบวา การตั้งตรงของ
ขวดแกวคอยาว ไมทําใหอาหารภายในขวดเกิดการปนเปอนจุลินทรีย  แตถาใหอาหารในขวดไหลไปสัมผัส
กับจุลินทรียในอากาศที่ติดที่คอขวดที่คด ภายในหนึ่งวันอาหารภายในขวดมีการเจริญของจุลินทรีย       
ดังแสดงในภาพที่ 1.9  ปาสเตอรจึงแนะนําการทําลายจุลินทรียดังกลาวดวยการตมเหลาองุนกอนจําหนายที่
ระดับความรอนต่ําประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส (ºC) เปนเวลา 30 นาที วิธีนี้จะไมทําลายกลิ่นและรสของ
เหลาองุน  วิธีการกําจัดจุลินทรียนี้เรียกวา กระบวนการพาสเจอรไรเซชั่น (pasteurization)   
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 1.9  การทดลองของหลุยส ปาสเตอรกับขวดแกวคอหานเพื่อพิสูจนบทบาทของจุลินทรียตอ      

การเนาเสียของอาหาร   
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.16) 

(ก) 

(ข) 
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ป ค.ศ. 1820-1893 จอหน ทินดัล (John Tyndall) พบวา แบคทีเรียที่สรางเอนโสปอร (endospore) 
ทนตอความรอนและความแหงแลงไดดี  เอนโสปอรจะงอกและเจริญเปนเซลลปกติ (vegetative cell)  
อีกครั้งเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม และคิดวิธีกําจัดเอนโดสปอรของจุลินทรียที่เรียกวา ทินดัลไลเซชั่น 
(tyndallization) รวมทั้งไดพิสูจนวาฝุนละอองในอากาศมีจุลินทรียปะปนอยู  ถาอาหารไมไดสัมผัสกับฝุนที่
มีอยูในอากาศ อาหารจะไมเนาเสีย 
 ตอมามีการคนพบตนเหตุของการติดตอของโรคจากบุคคลที่เปนโรคหรือผูปวยไปยังบุคคลอื่น ๆ 
ของนักวิทยาศาสตรที่สําคัญ ไดแก Verro และ Columella กลาววา โรคตาง ๆ เกิดจากสิ่งมีชีวิตเขาสูรางกาย
ทางอากาศและการหายใจ   งานของ Aristotle เพิ่มเติมใหเห็นวาโรคตางๆติดตอกันโดยการสัมผัสรวมไปถึง
บทสรุปตนเหตุที่กอใหเกิดการติดตอของโรคจากการศึกษาของ Girolamo Francastoro (ค.ศ. 1485-1553) 
สรุปวา การติดตอของโรคเกิดได 3 ทาง คือ ทางอากาศ การสัมผัสกับรางกายของผูปวยที่เปนโรคโดยตรง และ
การใชสิ่งของรวมกับผูปวย 
 นักวิทยาศาสตรหลายทานแสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียที่กอโรคในมนุษย เชน Marc 
Antony von Plenciz (ค.ศ. 1762) และ Henle (ค.ศ. 1840) สรุปผลการศึกษาไววา โรคตาง ๆ เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ และแตละชนิดของสิ่งมีชีวิตดังกลาวทําใหเกิดโรคที่ตางกันไป   Klenke (ค.ศ. 1846) แสดง 
ผลการทดลองสนับสนุนวา สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เปนสาเหตุของโรคตาง ๆ โดยฉีดเชื้อวัณโรคเขาสูกระตายแลว
ทําใหกระตายแสดงอาการของโรค  Eichstedt (ค.ศ. 1846) พบวา โรคผิวหนังของมนุษยเกิดจากเชื้อรา  
Rayer และ Davine (ค.ศ. 1850-1863) พบวา เลือดของสัตวที่ตายดวยโรคแอนแทรกซ (Anthrax) มีแบคทีเรีย
รูปทอนซึ่งถายทอดไปสู  สัตวอื่นได โดยทางเลือด รวมทั้งพิสูจนใหเห็นวาจุลินทรียสามารถดํารงชีวิตอยูใน
เลือดมนุษยได ทํานองเดียวกับการทดลองของ Obermeier (ค.ศ. 1872) ซึ่งพบแบคทีเรียพวกรูปรางเกลียว
ในเลือดมนุษย   อยางไรก็ตามการศึกษาที่เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการกอโรคของจุลินทรียมาจากแนวคิด
ของ หลุยส ปาสเตอรซึ่งเปนผูตั้งทฤษฏีเชื้อโรค (germ theory of disease) ไวหลังการคนพบของเขา
เกี่ยวกับสาเหตุของการเนาเสียของเหลาองุนจากการปนเปอนของแบคทีเรีย ณ ชวงเวลานี้เองโรเบิรต คอกซ 
(Robert Koch) (ค.ศ. 1843-1910) แพทยชาวเยอรมันก็กําลังศึกษาสาเหตุของโรคแอนแทรกซที่เปนเชื้อ
ตนเหตุทําใหเกิดการตายของวัวและควาย และติดตอสูคนได  คอกซพิสูจน  ใหเห็นวาจุลินทรียทําใหเกิดโรค
ในสัตวไดจากการตรวจพบแบคทีเรียรูปรางทอนและสรางสปอรไดในเลือดมนุษยที่เปนโรคและสัตวที่ตาย 
เขาสนับสนุนทฤษฏีเชื้อโรคและตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคที่เรียกวา สมมติฐานของคอกซ 
(Koch’s postulate) ดังภาพที่ 1.10  สาระของสมมติฐานมีใจความสําคัญดังนี้ สมมติฐาน (postulate) ขอ 1  
สัตวหรือสิ่ งมีชี วิ ตที่ป วยเปนโรคตองตรวจพบจุลินทรียที่ เปนสาเหตุกอให เกิดโรคในรางกาย          
สมมติฐานขอ 2 สามารถแยกและเลี้ยงจุลินทรียบริสุทธิ์ที ่กอโรคออกจากรางกายสิ่งมีชีวิตที่ปวยได 
สมมติฐานขอ 3 เมื่อนําจุลินทรียบริสุทธิ์ที่กอโรคที่แยกไดถายกลับไปยังสัตวทดลองที่แข็งแรงปกติ          
ไมเปนโรค สามารถทําใหสัตวทดลองที่ปกติดังกลาวเปนโรคไดโดยแสดงอาการเชนเดียวกับสัตวตนแบบที่
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เปนโรค และสมมติฐานขอ 4 เมื่อแยกจุลินทรียบริสุทธิ์ที่กอโรคจากสัตวทดลองท่ีเปนโรคดังกลาว สามารถ
ตรวจพบเชื้อดังกลาวซึ่งเปนชนิดเดียวกันกับเชื้อสาเหตุกอโรคตั้งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      (ก)                                    

ภาพที่ 1.10  โรเบิรต คอกชกับสมมติฐานของคอกช (Koch’s postulate) ที่แสดงการเกิดโรคแอนแทรกซ  
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.22) 

 
 จากสมมติฐานของคอกซเปนจุดเริ่มตนของยุคทองของจุลชีววิทยาซึ่งทําใหคนพบสาเหตุของโรคที ่    
เกิดจากจุลินทรียจํานวนมากมาย ดังตาราง 1.1  และเทคนิคที่ใชในการงานจุลชีววิทยา  ดังตาราง 1.2 
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ตารางที่ 1.1 จุลินทรียกอโรคและนักวิทยาศาสตรผูคนพบ 
 

จุลินทรีย ผูท่ีคนพบ, รายละเอียดการคนพบจุลนิทรีย 
Bartonella Alberto Baton นักจุลชีววิทยาชาวเปรูพบจุลินทรียกอโรคนี้ในป ค.ศ. 1905 
Bodelella Jules Bordet นักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส คัดแยกเชื้อน้ีซึ่งเปนสาเหตุของโรค pertussis 

ในปค.ศ. 1906 เขาไดรับรางวัลโนเบลไพรซ (Nobel Prize) ในสาขากายภาพวิทยาหรือ
การแพทย 

Borrelia Amédéé Borrel, นักชีววิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส คนพบเช้ือโรค Borrelia และพัฒนา
หนากากกันแกส 

Coxiella burnetti Herald Rea Cox & Macfarlane Burnet คนพบเช้ือ Coxiella burnetti วาเปนสาเหตุ
ของโรค Q fever ในป ค.ศ. 1930s 

Escherichia coli Theodor Escherich, คนพบ Escherichia coli ในป ค.ศ. 1886 
Francisella tularensis Edward Francis, นักแบคทีเรียวทิยาชาวอเมริกัน เขาตดิโรค tularemia จากคนไข 

ระหวางที่เขาปวย เขาไดบันทึกอาการที่เกิดขึ้น และไดตั้งเชื้อโรคนีต้ามชื่อเมือง Tulare มล
รัฐ California ซึ่งเปนสถานท่ีแรกที่คนพบเชื้อ 

Giardia lamblia Alfred Mathieu Giard & Vilem Dusan Lambl,  
Klebsiella Edwin Klebs, นักเช้ือโรควิทยาชาวสวิส-เยอรมัน 
Listeria Jeseph Lister, แพทยผาตัดขาวอังกฤษ, คนพบป ค.ศ. 1926 และแนะนําใหเทคนิคการ

ฆาเชื้อเครื่องมือผาตัด 
Malassezia Louis-Charles Malassez, นักประวัติศาสตรและกายวิภาพ ชาวฝรั่งเศส คนพบป ค.ศ. 

1904 ผูประดิษฐเครื่องมือนับเซลลที่เรียกวา  ฮีมาไซโตมิเตอร(hemocytometer) 
Neisseria Albert Ludwig Sigesmund Neisser, คนพบสาเหตุของโรค gonorrhea ป ค.ศ. 1800s 

และมสีวนรวมในการคนพบตัวการที่เปนตนเหตุของ leprosy  
Pasteurella 
multocida 

Louis Pasteur, คนปเชื้อในป ค.ศ. 1878 

Rickettsia rickettsia Howard Taylor Ricketts, คนพบ tick เปนพาหะของโรค Rocky mountain spotted 
fever  บอยครั้งท่ีเขาตดิเชื้อโรคนีข้ณะกําลังศึกษาตอมาเขาไดเสียชวีิตจากโรคนีด้วยเชื้อ     
สายพันธุ typhus ซึ่งเขาเปนคนคัดแยกออกมาและเปนตนเหตุใหเกิดการระบาดในเมือง     
แมกซิโก (Mexico) ในป ค.ศ. 1909    

Salmonella Theobald Smith เปนผูชวยของ Daniel Elmer Salmon, เขาคนพบเช้ือ Salmonella 
และคัดแยกสายพันธุยอยของเช้ือนี้ (subtype) ออกไดมากกวา 2,000 สายพันธุ 

Shigella Kiyoshi Shiga คนพบวา Shigella เปนสาเหตุของโรค dysentery ในป ค.ศ. 1897 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.18) 
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ตารางที่ 1.2 การพัฒนาเทคนิคที่ใชในการงานจุลชีววิทยาในยุคทองระหวางป ค.ศ. 1854-1914 
ชื่อผูคนพบ (ป) ประเทศ การคนพบ 

Joseph Lister (1865) อังกฤษ พัฒนาการผาตดัดวยเทคนิคปลอดเชื้อ 
Ferdinand Cohn (1872) เยอรมัน เปนผูคิดคนตารางการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย 
Ernst Karl Abbé (1878) เยอรมัน พฒันาเลนสทีต่องใช oil immersion และ condenser 

สําหรับกลองจุลทรรศน 
Friedrich Lӧeffler (1883) เยอรมัน คัดแยกแบคทีเรีย diphtheria bacillus ได 
Georg Gaffky (1884) เยอรมัน เพาะเลี้ยงแบคทีเรยี typhoid bacillus ได 
Hans Christian Gram (1884) เดนมารก แนะนําการยอมสีเซลลแบคทีเรยีสาํหรับจําแนกชนิด 
Elie Metchnikoff (1884) ยูเคน อธิบายกระบวนการฟาโกไซโตซสิ (phagocytosis) 
Paul Ehrlich (1885) เยอรมัน แนะนําสียอมบางประเภทสําหรับควบคุมการติดเชื้อ

แบคทีเรีย 
Shibasaburo Kitasato (1889) ญี่ปุน แยกแบคทีเรีย tetanus bacillus 
Emil von Behring (1890) เยอรมัน พัฒนาสารตานพิษ diphtheria  
Sergius Winogradsky (1891) รัสเซยี ศึกษาชีวเคมีของแบคทีเรียที่อยูในดิน 
Dimitri Ivanowsky (1892) รัสเซยี ศึกษาเช้ือโรค tobacco mosaic disease ทีแ่ยกไดจาก 

filterable agent 
Richard Pfeiffer (1892) เยอรมัน บงชีสาเหตุทําใหเกดิโรคลําไสอักเสบ (meningitis) 
William Welch (1892) อเมริกา คัดแยกแบคทีเรีย gas gangrene bacillus 
Theobald Smith (1893) อเมริกา พิสูจนใหเห็นวา ticks ทําใหเกิดโรค Texas fever  
Ronald Ross (1898) อังกฤษ แสดงใหเห็นวา ยุงเปนพาหะนําโรคมาลาเรีย (malaria) 
Kiyoshi Shiga (1898) ญี่ปุน คัดแยกแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรค bacterial 

dysentery 
Martinus Beijerinck (1899) เนเธอรแลนด พัฒนาจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมและกําหนดใหไวรสับางชนิด

เปนตัวการที่ทําใหการติดเช้ือ  
Walter Reed (1901) อเมริกา ศึกษาการนําโรค yellow fever ซึ่งเกิดที่ประเทศคิวบาโดย

ยุง 
David Bruce (1903) อังกฤษ พิสูจนใหเห็นวา tsetse flies เปนพาหะโรคเหงาหลบั 

(sleeping sickness) 
Almroth Wright (1903) อังกฤษ อธิบายถึง opsonins ชวยใหเกิดกระบวนการฟาโกไซโตซสิ 
Jules Bordet (1906) ฝรั่งเศส คัดแยกแบคทีเรีย pertussis bacillus ได 
Albert Calmette (1906) ฝรั่งเศส  พัฒนากระบวนการ immunization สําหรับโรควณัโรค 

(tuberculosis) 
Howard Rickegtts (1906) อเมริกา แสดงใหเห็นวา ticks transmit โรค Rocky mountain 

spotted fever 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.19) 
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 ในยุคทองยังการพัฒนาความรูทางดานจุลชีววิทยาสาขาตาง ๆ กําเนิดขึ้นมากมาย ดังภาพที่ 1.11 
ไดแก วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental science) อิมมูโนโลจี (Immunology) ระบาดวิทยา 
(Epidemiology) การรักษาดวยเคมี (Chemotherapy) และการปรับปรุงพันธุกรรม (Genetic engineering)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.11 การทํางานของนักวิทยาศาสตรที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูทางจุลชีววิทยาในยุคทอง  
(ที่มา: Bauman, 2007, p.19) 
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4. ยุคศตวรรษที่ 2000 
 จากยุคทองของจุลชีววิทยาตั้งแตป ค.ศ. 1850-1907 ซึ่งคนพบเกี่ยวกับเชื้อกอโรคและเทคนิคที่ใช   
งานดานจุลชีววิทยา  เมื่อการพัฒนาจุลชีววิทยามาถึงยุคศตวรรษ 2000 เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1937-1997  เปนยุค
ที่มีการคนพบสารอินทรียและสารอนินทรียที่เกี่ยวของกับกิจกรรมภายในเซลลของจุลินทรีย ดังตารางที่ 1.3  
เริ่มตนจาก Theodore Schwann และคนอื่น (ค.ศ. 1937) สังเกตวา เซลลยีสตสามารถเปลี่ยนน้ําตาลเปน 
อัลกอฮอลไดดวยกระบวนการหมัก  Pasteur สังเกตเห็นวา จุลินทรียแบงเปนพวกที่ตองการออกซิเจนในการ
ดํารงชีวิต (aerobic microorganisms)  และพวกที่ไมตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิต (anaerobic 
microorganisms)  Sergi N. Winogradsky (ค.ศ. 1856-1953) และ Martinus Beijerinck (ค.ศ. 1851-1931) 
อธิบายบทบาทของจุลินทรียในการหมุนเวียน แรธาตุคารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอรในดินและน้ํา  
Winogradsky พบวา จุลินทรียที่อยูในดินสามารถออกซิไดซเหล็ก ซัลเฟอร และแอมโมเนียเพื่อใหไดพลังงาน
สําหรับใชภายในเซลล  เขาแยกจุลินทรียพวกที่สภาพท่ีไมตองการออกซิเจนและสามารถตรึงไนโตรเจนได 
และศึกษาการยอยเซลลูโลสโดยจุลินทรียในดิน  Beijerinck รวมกับ Winogradsky ศึกษาระบบนิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย  พวกเขาแยกจุลินทรรียที่ตรึงไนโตรเจนอยางอิสระในกลุมอะโซโตแบคเตอร (Azotobacter) 
และไรโซเบียม ซึ่งเปนจุลินทรียที่ตรึงไนโตรเจนและรีดิวซซัลเฟอรได  นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคนิคเอนริชคัล
เจอร (enrich culture techniques) สําหรับการเพิ่มปริมาณเชื้อในสภาพธรรมชาติที่มีจุลินทรียที่ตองการ
ศึกษาในปริมาณนอย และพัฒนาอาหาร selective media เพื่อคัดแยกเชื้อ  

Beadle และ Tautam (ค.ศ. 1941) แสดงใหเห็นการผาเหลาของจุลินทรีย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดเอง   
Avery, Macleod และ Mc Carty (ค.ศ. 1944) แสดงเหตุการณที่ DNA เปนสารพันธุกรรมที่บรรจุขอมูลทาง
พันธุกรรมของจุลินทรีย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาจุลชีววิทยา พันธุศาสตรดานชีวโมเลกุลและชีวเคมีของจุลินทรีย    
การจัดการจุลินทรียใหผลิตสารทั้งทางกายภาพและเคมี  และการควบคุมการแสดงของยีนตอกิจกรรมของ
เอนไซมในกระบวนการเมแทบอลิซึมซึ่งเปนการควบคุมการทํางานของจุลินทรียโดยตรง  
 นักวิทยาศาสตรหลายทานในยุคศตวรรษที่ 2000  มีสวนพัฒนาจุลชีววิทยาหลายดานและไดรับ
รางวัล โนเบิลไพรซจากผลงานที่คนพบและศึกษา เชน Alexander Fleming, Ernst Boris Chain และ 
Howard Walter  Florey คนพบยาเพนนิซิลิน (penicillin) เพื่อใชการรักษาโรค   Max Theiler พัฒนา
วัคซีนปองกันโรค ไขเหลือง เปนตน  ดังแสดงในตาราง 1.3   
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ตารางที่ 1.3  รางวัลโนเบิลไพรซของนักวิทยาศาสตรที่วิจัยดานจุลชีววิทยา 
นักวิทยาศาสตร งานวิจัย ปค.ศ. 

A. Fleming, E.B. Chain และ H.W. 
Florey 

การคนพบยาเพนนิซลิิน (Penicillin)  และใชเพนนิซิลิน
เพื่อการรักษาโรค 

1945 

M. Theiler พัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง (yellow fever) 1951 
S.A. Waksman คนพบยาสเตรปโตไมซิน (streptomycin) 1952 
J.F. Enders, T.H. Weller และ F. 
Robbins 

เพาะเลี้ยงไวรสัโพลิโอ (poliovirus) ในเนื้อเยื่อ 
1954 

F.H.C. Crick, J.D. Watson และ M. 
Wilkins 

คนพบเกี่ยวกับดีเอ็นเอ (DNA) 
1962 

F. Jacob, A.Lwoft, J. Monod คนพบเกี่ยวกับการควบคมุยีน 1965 
F.P. Rous คนพบไวรัสที่กอโรคมะเร็ง (cancer virus) 1966 
M. Delbruck, A.D. Hershey, S.E. Luria คนพบไวรัสและเซลลที่ตดิเชื้อไวรสั 1969 
G. Edelman, R. Porter วิจัยเกี่ยวกับโครงสรางของสารแอนติบอด ี 1972 
H. Temin, D.Baltimore, R. Dulbecco คนพบการสังเคราะหดีเอ็นจากอารเอ็นเอโดยไวรัส RNA 

tumor viruses; การสืบพันธุของ DNA tumor virus 
1975 

B. Blumberg, D.D. Gajdusek กลไก และ dissemination ของ hepatitis B virus; วิจัย
เกี่ยวกับการตดิเชื้อไวรสั 

1976 

P. Berg, W. Gilberg, F. Sanger, A. Klug คนพบเทคนิคเกี่ยวกับดเีอ็นเอ (Berg DNA technique) 
โดยเฉพาะ DNA sequencing techniques 

1981 

A. Klug พัฒนากลองจุลทรรศนชนิด crystallographics electron 
microscopy 

1982 

C. Milstein, G.J.F. Kohler, N.K. Jerne พัฒนาเทคนิคการฟอรมตัวของโมโนโคลนลัแอนติบอดี 
(monoclonal antibodies); งานที่เกี่ยวกับอิมมูโนวิทยา 

1984 

E. Ruska พัฒนากลองจุลทรรศนแบบ transmission electron 
microscopy 

1986 

J.M. Bishop & H.E. Varmus คนพบเกี่ยวกับ oncogenes ซึ่งเปนยีนกําหนดการเกิด
มะเร็ง 

1989 

K.B. Mullis, M. Smith คนพบเทคนิคการเพิม่ปริมาณดีเอน็เอ (PCR technique) 
และกระบวนการทําใหเกดิการกลายพันธุโดยตรง (direct 
mutagenesis) 

1993 

E. Lewis, C. Nusslein & E. Wieschans สรีวิทยาของพันธุกรรมของจลุินทรีย 1995 
S.B. Prussiner การคนพบไพรออน (prions) 1997 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Pommerville, 2007, p.26) 
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 จุลินทรียถูกนํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม ไดแก การสรางสารอินทรียเคมี  
(organic chemicals) แอนติบอดี (antibodies) และสารทางเภสัชศาสตร  ดังแสดงในตารางที่ 1.4 
 
 

ตารางที่ 1.4  เหตุการณที่สําคัญในการพัฒนาจุลชีววิทยาดานอุตสาหกรรม 
ปค.ศ. เหตุการณ 
1857 L. Pasteur แสดงใหเห็นการสรางกรดแลคติกโดยจุลินทรีย 
1881 L. Pasteur พัฒนาวัคซีนโรคแอนแทรกซ 
1885 พบการผลิตวัคซีนโดยใชกระตาย 
1887 Buchner พบวายีสตหมักน้ําตาลได 
1921 Fleming คนพบเอนไซมไรโซไซม (lysozyme) 
1923 จัดพิมพหนังสือ Bergey’s manual เปนครั้งแรก เพื่อใชเปนแนวทางจําแนกชนิดแบคทีเรีย 
1929 Fleming คนพบยาปฏิชีวนะเพนนิซิลิน 
1933 Ruska คนพบกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
1935 Domagk คนพบยาซัลฟา (sulfa drugs) 
1937 Chatton แบงสิ่งมีชีวิตออกเปนโปรคาริโอต (prokaryotes) และยูคาริโอต (eukaryotes) 
1941 Beadle & Tatum ตั้งทฤษฏีหนึ่งเอนไซมหนึ่งยีน (one gene one enzyme theory) 
1944 Waksman คนพบยาปฏิชีวนะสเตรปโตไมซิน (streptomycin) 
1982 พัฒนาวัคซีนไวรัสตับบี (hepatitis B) ดวยวิธีรีคอมบิแทนน (recombinant) 
1986 วัคซีนไวรัสตับบีถูกผลิตเปนครั้งแรกโดยวิธีดัดแปลงพันธุกรรม (genetic engineering) และถูกใชกับ

มนุษย 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Bauman, 2009, p.19) 
 
ขอบเขตการศึกษาจุลชีววิทยา 
 จุลินทรียแบงออกไดหลายชนิดทั้งที่เปนแบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัว และสาหราย การศึกษาสาขาวิชา     
จุลชีววิทยาเปนการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียรวมทั้งไวรัสและไวรอยดซึ่งแบงการศึกษาออกเปนการศึกษา
จุลินทรียเฉพาะกลุม การศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การประยุกตใชจุลินทรียทางอุตสาหกรรม 

1. การศึกษาจุลินทรียเฉพาะกลุม ดังภาพที่ 1.12 แบงไดดังนี้  
วิชาแบคทีริโอโลยี (Bacteriology) ศึกษาเก่ียวกับแบคทีเรีย 
วิชาไวรัสวิทยา (Virology) ศึกษาเก่ียวกับไวรัส 
วิชาเห็ดราวิทยา (Mycology) ศึกษาเก่ียวกับเห็ด รา ยีสต 
วิชาปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเก่ียวกับโปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรคหรือปรสิต 
วิชาสัตวเซลลเดียว (Protozoology) ศึกษาเก่ียวกับโปรโตซัว 
วิชาสาหรายวิทยา (Phycology) ศึกษาเก่ียวกับสาหราย 
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ภาพที่ 1.12 การศึกษาจุลินทรียเฉพาะกลุม 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.27) 

 
2. การศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม แบงกลุมวิชาที่ศึกษาดังนี ้

จุลชีววิทยาทางอากาศ (Atmosphere microbiology) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของ
จุลินทรียในอากาศ เชน การแพรระบาดของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย การควบคุม ปองกันและแกไขจุลินทรียใน
อากาศที่กอโรค เปนตน 

จุลชีววิทยาทางน้ํา (Aquatic microbiology) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียใน
น้ํา เชน การแพรระบาดของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย การควบคุม ปองกันและแกไขปญหาน้ําเสียโดยอาศัย
จุลินทรีย เปนตน 

จุลชีววิทยาทางดิน (Soil microbiology) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียในดินที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารตาง ๆ ในดิน เชน การเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนแรธาตุ เปนตน 

3. การประยุกตใชจุลินทรียทางอุตสาหกรรม  แบงกลุมวิชาที่ศึกษาดังนี ้
จุลชีววิทยาทางนม (Microbiology of milk) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียในนม

และผลิตภัณฑจากนม เชน การศึกษาจุลินทรียที่เปนสาเหตุทําใหนมและผลิตภัณฑเนาเสีย การปองกัน
และควบคุมจุลินทรียที่เปนสาเหตุ เปนตน  
 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food microbiology) ศึกษาบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียที่อยูใน
อาหาร เชน จุลินทรียที่เปนสาเหตุการเนาเสียของอาหาร รวมทั้งการปองกันควบคุมจุลินทรียนั้น ๆ 
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial microbiology) ศึกษาเกี่ยวกับการนําจุลินทรียมาใช
ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การผลิตแอลกอฮอล เอนไซม สารปฏิชีวนะ เปนตน 
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สรุป 
จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตชนาดเล็กที่มีคุณสมบัติของการมีชีวิตเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น (สัตว พืช) และ

จัดอยูในอาณาจักรโมเนอรา โปรติสตา และฟงไจ ซึ่งแยกจากอาณาจักรพืชและสัตว  จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตที่
กําเนิดในยุคแรก หลังกําเนิดโลกท่ีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในปจจุบัน ทําใหมีความหลากหลายของสายพันธุและ
คุณลักษณะของจุลินทรีย  เมื่อนักวิทยาศาสตรคนพบจุลินทรียและเขาใจประโยชนที่ไดรับจากจุลินทรีย จึง
ศึกษาจุลินทรียในหลายดานเพื่อพัฒนาไปใชประโยชนและกําเนิดเปนวิชาจุลชีววิทยาในแขนงตาง ๆ  
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. จุลินทรียและจุลชีววิทยามีความหมายวาอยางไร 
2. จุลินทรียมีคุณลักษณะใดบางที่แสดงถึงการมีชีวิต 
3. จุลินทรียถูกแบงใหอยูในอาณาจักใดบางบนโลกสิ่งมีชีวิต 
4. จุลินทรียในแตละอาณาจักรมีคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณอยางไรบาง 
5. ไวรัส ไวรอยด พรีออน เปนจุลินทรียหรือไม พรอมบอกเหตุผลประกอบ 
6. ทฤษฏีอะไบโอเจนีซิสในยุคแรกของจุลชีววิทยาไดกลาวไววาอยางไร ทําไมจึงมีความเชื่อเชนนั้น 
7. เพราะเหตุใดทฤษฏีอะไบโอเจนีซิสจึงถูกลบลาง 
8. ยุคทองของจุลชีววิทยาหมายความวาอยางไร 
9.  จุลชีววิทยาในยุคศตวรรษที่ 2000 เนนการศึกษาจุลินทรียในดานใด และมีประโยชนอยางไร 
10. จุลชีววิทยาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน 
 

เนื้อหาสาระ 
เนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. หนวยวัดขนาดของจุลินทรีย  
2. หลักการทั่วไปของการขยายภาพดวยกลองจุลทรรศน  
3. ชนิดของกลองจุลทรรศน  
4. กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอน 
5. การเตรียมตัวอยางเซลลจุลินทรียเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศน  

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความสามารถดังนี้  
1. ระบุหนวยวัดขนาดจุลินทรียในหนวยวัดมาตรฐานระบบเมทริกซได 
2. อธิบายความหมายของกําลังขยายของภาพ (magnification) และความละเอียดของการแยกแยะ

รายละเอียดของวัตถุมาแสดงเปนภาพโดยกลองจุลทรรศน (resolution) ได เมื่อดูภาพจุลินทรีย
จากกลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนที่ไดจากกําลังขยายภาพของเลนสที่ตางกัน 

3. บอกชนิดกับการใชงานของกลองจุลทรรศนไดอยางนอย 3 ภาพ หลังจากดูภาพจุลินทรียที่ได
จากกลองชนิดตาง ๆ จํานวน 5 ภาพ 

4. เปรียบเทียบหลักการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดากับกลองจุลทรรศนชนิด
ใชแสงอิเล็กตรอนได   

5. บอกสวนประกอบและหนาที่ของกลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนได โดยอยางนอยระบุสวนประกอบ
ของกลองจุลทรรศนที่ทําหนาทีข่ยายภาพและสวนที่ทําใหภาพชัดเจนได 

6. บอกวิธีการที่ใชยอมจุลินทรียและสวนประกอบของเซลลจุลินทรียที่ถูกยอมสีได 
7. บอกวิธีการเตรียมสไลดตัวอยางเซลลจุลินทรียทั้งในสภาพที่มีชีวิตและไมมีชีวิตได  
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ผูสอนทบทวนความหมายของจุลินทรียโดยเฉพาะเรื่องขนาดที่เล็กของเซลลจุลินทรียจาก
บทเรียนที่ 1 จากนั้นทําความเขาใจเกี่ยวกับหนวยวัดในระบบเมทริกซที่ผูเรียนใชงานเปนประจํา 
เชน เซนติเมตรและมิลลิเมตร แลวเชื่อมโยงเขาสูหนวยไมโครเมตรซึ่งเปนหนวยที่นิยมใชระบุ
ขนาดของเซลลจุลินทรีย 

2. แบงกลุมผูเรียน  ศึกษาวิธีการทดลองในเอกสารปฏิบัติการเรื่อง การใชกลองจุลทรรศนและการ
วัดขนาดของเซลล  ผูสอนสาธิตการใชกลองจุลทรรศนอยางถูกวิธี  ใหผูเรียนทดลองวัดขนาด
เซลลจุลินทรียภายใตกลองจุลทรรศน  บันทึกขนาดจุลินทรียที่ในหนวยวัดมาตรฐานระบบเมท
ริกซ นําเสนอผลการทดลองหนาชั้น ผูสอนสรุป 

3. หลังปฏิบัติการตามเอกสารปฏิบัติการในขอ 2  ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบขนาด ความชัดเจน
ของภาพ และรายละเอียดของภาพที่กําลังขยายของเลนสใกลวัตถุที่ตางกันไดพรอมทั้งอธิบาย
ความหมายของกําลังขยายของภาพ (magnification) และความละเอียดของการแยกแยะ
รายละเอียดของวัตถุมาแสดงเปนภาพโดยกลองจุลทรรศน (resolution) ได  

4. แสดงภาพที่ไดจากกลองตางชนิดกัน จํานวน 5 ภาพ ผานโปรแกรม PowerPoint ใหผูเรียนได
พิจารณา  จากนั้นใหบอกที่มาของภาพวา นาจะไดจากกลองจุลทรรศนชนิดใด โดยระบุชนิดของ
กลองจุลทรรศนไดถูกตองอยางนอย 3 ชนิด ผูสอนเฉลยและสรุป 

5. หลังลงมือปฏิบัติในขอ 2  ผูเรียนใชกลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนเพื่อสองดูภาพตัวอักษรจาก
ตัวอยางแผนสไลด แลวสามารถบอกสวนประกอบและหนาที่ของกลองจุลทรรศนไดอยางนอย
ระบุสวนประกอบที่ชวยขยายภาพและสวนที่ทําใหภาพชัดเจน  

6. แบงกลุมผูเรียน  ใหศึกษาหัวขอเรื่อง หลักการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดากับ
กลองจุลทรรศนชนิดใชแสงอิเล็กตรอน จากเอกสารประกอบการสอน  ใหกลุมผูเรียนระดม
ความคิดเพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตางของหลักการทํางานของกลองทั้งสองชนิดและลักษณะ
ภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศน  แสดงความคิดรวมกันกับกลุมอื่นในรูปแบบใชกลุมแรกนําเสนอ  
จากนั้นใหกลุมอื่น ๆ เสริมเนื้อหาใหสมบูรณมากขึ้น  สุดทายผูสอนสรุป 

7. แบงกลุมผูเรียน  ศึกษาวิธีการทดลองในเอกสารปฏิบัติการเรื่อง การยอมสีแบคทีเรีย ลงมือทํา
การทดลอง  บันทึกภาพจุลินทรียที่ไดจากการยอมดวยวิธีตาง ๆ  นําเสนอภาพหนาชั้นเรียนเพื่อ
สรุปสวนของเซลลที่ถูกยอมสีในแตละวิธี  ผูสอนสรุป 

8. หลังลงมือปฏิบัติการในขอ 7 ผูเรียนไดทดลองเตรียมสไลดตัวอยางจุลินทรียในสภาพที่มีชีวิตและ
ไมมีชีวิต แลวสองกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดา บันทึกรายละเอียดของภาพจุลินทรียที่ได  
นําเสนอขอมูลของภาพที่ไดจากวิธีการเตรียมสไลดแตละวิธีหนาชั้นเรียน จากนั้นผูสรุป 

9. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 



บทท่ี 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน || 31  || 
 

 
10. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียน โดยตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง การใชกลองจุลทรรศน 
4. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง การตรียมสไลดตัวอยางและการยอมสีจุลินทรีย 
5. อุปกรณที่ใชในการทดลอง ระบุไวในเอกสารปฏิบัติการในขอ 3 และ 4 
6. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. บอกขนาดจุลินทรียดวยหนวยวัดมาตรฐานระบบเมทริกซไดถูกตอง 
2. อธิบายความหมายของกําลังขยายของภาพ (magnification) และความละเอียดของการแยกแยะ

รายละเอียดของวัตถุมาแสดงเปนภาพโดยกลองจุลทรรศน (resolution) ได  
3. เปรียบเทียบหลักการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดากับกลองจุลทรรศนชนิดใช

แสงอเิล็กตรอนได 
4. บอกชนิดกับการใชงานของกลองจุลทรรศนไดอยางนอย 3 ชนิด 
5. บอกสวนประกอบและหนาที่ของกลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนได โดยอยางนอยระบุ

สวนประกอบของจุลทรรศนที่ทําหนาที่ขยายภาพและสวนที่ทําใหภาพชัดเจนได 
6. บอกวิธีการที่ใชสียอมจุลินทรียและสวนประกอบของเซลลจุลินทรียที่ถูกยอมสีได 
7. บอกวิธีการเตรียมสไลดตัวอยางเซลลจุลินทรียทั้งในสภาพที่มีชีวิตและไมมีชีวิตได 
8. ความถูกตองในการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทอยางนอย 80 เปอรเซ็นตของขอคําถาม

ทั้งหมด 
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บทท่ี 2 
การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน 

 
จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา ตองมองผานกลองจุลทรรศน  

Leeuwenhoek เปนนักวิทยาศาสตรคนแรกที่ทําใหโลกของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูในน้ําถูกมองเห็นได
ดวยการใชกลองเลนสเดี่ยว  ปจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอยางรวดเร็วนักวิทยาศาสตรพัฒนากลองจุลทรรศนให
มีความละเอียดในการขยายภาพมากขึ้น  กลองจุลทรรศนเปนเครื่องมือของนักจุลชีววิทยาสําหรับขยายขนาด
ของวัตถุขนาดเล็กไดอยางนอย 100 ถึง 1000 เทา ทําใหมองเห็นภาพวัตถุไดชัดเจน  เซลลจุลินทรียบางชนิด
มองเห็นไดชัดเจนภายใตกลองจุลทรรศนทั้งนี้เพราะปกติเซลลมีขนาดใหญอยูแลวทําใหมองเห็นไดงาย      
บางชนิดตองใชเทคนิคการยอมสีเพื่อชวยเพิ่มการมองเห็นตัวเซลลใหชัดเจนขึ้น  เชน การยอมสีที่ผนังเซลล 
แคปซูล หรือสวนประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะตัวเซลลใส ไมมีสี  ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียนนี้จึงกลาวถึง 
รายละเอียดของหนวยวัดขนาดของจุลินทรีย  และการศึกษากลองจุลทรรศนในเรื่องหลักการทั่วไปของ  
การขยายภาพ ชนิดของกลองจุลทรรศน  กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอน รวมถึงการเตรียมตัวอยางเพื่อใช
ศึกษาดวยกลองจุลทรรศน  

 
หนวยวัดขนาดของจุลินทรีย  

โดยทั่วไปการระบุขนาดของสิ่งที่มองเห็นจะใชหนวยวัดในระบบอังกฤษ (English unit)  เชน ความสูง
ของคนวัดในหนวยฟุต (feet, ft) หรือนิ้ว (inch, in)  ขนาดเสนผานศูนยกลางวัดในรูปนิ้ว  สําหรับจุลินทรียที่
มีขนาดเล็กมากมีหนวยวัดเทียบไดเปน 1/64 นิ้ว ถึง 1/128 นิ้ว  โดยทั่วไปการรายงานขนาดของจุลินทรีย
นิยมใชระบบหนวยเมตริกซ (metric system) และแสดงในหนวยเมตร (meter, m)  เชน หนวยที่เล็กกวา
เมตรเปน 10 เทา (1/10) เรียกวา เดซิเมตร (decimeter, dm) หนวยที่เล็กกวาเมตรเปน 100 เทา (1/100) 
เรียกวา เซนติเมตร (centimeter, cm) เปนตน  สําหรับหนวยที่ใชวัดขนาดความยาวของจุลินทรียนิยมใช
หนวยไมโครเมตร หรือไมครอน (micrometer or micron, m) นาโนเมตร (nanometer, nm)  และอังสตรอม 
(Angstrom, A)  หนวยวัดเหลานี้เทียบกับหนวยเมตร เชน หนึ่งไมโครเมตรเทากับ 1/1,000,000 หรือ 10-6 
สวนของเมตร   หนึ่งนาโนเมตรเทากับ 1/1,000,000,000 หรือ 10-9 สวนของเมตร หนึ่งอังสตรอม
เทากับ 1/10,000,000,000 หรือ 10-10 สวนของเมตร  ดังแสดงหนวยวัดในระบบระบบเมทริกซกับระบบ   
ยูเอสไวในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบหนวยวัดในระบบเมทริกซกับระบบยูเอส 
 

หนวยเมทริกซ ความหมาย 
ของคํานําหนาหนวย 

เทียบกับหนวยเมตรของเมท
ริกซ 

เ ที ย บ หน ว ย กั บ ร ะ บ บ
อังกฤษ 

1 kilometer (km) kilo = 1000 1000 m = 103 m 1 ft = 12 in = 30 cm  
1 meter (m)  หนวยมาตรฐานของความยาว 1 in=2.54 cm 
1 decimeter (dm) deci = 1/10 0.1 m = 10-1 m 3.94 in 
1 centimeter (cm) centi = 1/100 0.01 m = 10-2 m 0.394 in 
1 millimeter (mm) milli = 1/1,000 0.001 m = 10-3 m  
1 micrometer 
(µm) 

Micro = 1/1,000,000 0.000001 = 10-6 m  

1 nanometer (nm) Nano = 1/1,000,000,000 0.000000001 m = 10-9 m  
 

(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.56) 
 
เนื่องดวยความหมายของคําวา “จุล” ซึ่งแปลวา ขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อกลาวถึงเซลลของจุลินทรียที่มี

ขนาดเล็กมาก มักใชเกณฑของการมองเห็นไดหรือไมไดดวยตาเปลาและการเปรียบเทียบกับขนาดของอะตอม
หรือโมเลกุลของสารประกอบ  ดังแสดงในภาพที่ 2.1 สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปมองเห็นไดดวยตาเปลามักมีขนาด
ระดับเมตรและเซนติเมตร (centimeter, cm) เรียกสิ่งมีชีวิตเหลานี้วา macroscopic microorganisms  
เชน พยาธิใบไม พยาธิตัวแบน เห็บ เหา เปนตน  การระบุขนาดของจุลินทรียในหนวยวัดของระบบเมทริกซ
นิยมใชหนวยเซนติเมตร มิลลิเมตร ไมโครเมตร นาโนเมตร และอังสตรอม สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเหลานี้
เรียกวา microscopic microorganisms เชน เห็ด รา มีขนาดประมาณ 12 เซนติเมตร  โปรโตซัวและ
สาหรายมีขนาดประมาณ 3-4 mm (Cowan, 2015)  สวนเซลลจุลินทรียที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ เซลลของ
แบคทีเรีย (bacteria) และอาคีแบคทีเรีย (archae bacteria) มีขนาดความยาวประมาณ 0.15-5 µm 
ยกเวนแบคทีเรีย Thiomargarita namibiensis ที่มีขนาด 250 µm ซึ่งแยกจากตะกอนใตทองทะเลนามิเบีย 
(Namibia) ทางแอฟริกาใตและมีขนาดเกือบเทากับเซลลของโปรโตซัว  เซลลของแบคทีเรียสปชีส 
Mycoplasm มีขนาดเล็กที่สุดคือประมาณ 0.15-3 µm สําหรับไวรัสซึ่งสามารถเขาสูเซลลสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
แมกระทั่งเซลลแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กมากระดับไมครอน มีขนาดเพียง 0.02 µm หรือ 20 nm ถึง 800 nm 
(Bauman, 2007) 
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ภาพที่ 2.1 ขนาดของเซลลและองคประกอบของเซลล 
(ที่มา: Bauman, 2007, p.96) 
 
หลักการทั่วไปของการขยายภาพดวยกลองจุลทรรศน  

จากขอจํากัดของเลนสตาของมนุษยซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุไดเล็กที่สุดไดเพียง 0.25 mm ขณะที่
จุลินทรียโดยทั่วไปมีขนาดที่ต่ํากวา 100 m ดังนั้นการศึกษาจุลินทรียจึงตองอาศัยกลองจุลทรรศน       
เปนเครื่องมือชวยขยายภาพใหสามารถมองเห็นได  การทํางานโดยทั่วไปของกลองจุลทรรศนเพื่อขยายภาพ      
ใหชัดเจนขึ้นอยูกับกําลังขยายของกลองจุลทรรศน (magnification) ความละเอียดของการแยกแยะ
รายละเอียดของวัตถุมาแสดงเปนภาพโดยกลองจุลทรรศน (resolution) ความยาวคลื่นแสง (radial 
wavelength) และคอนทราสต (contrast) ของวัตถ ุ

magnification ของกลองจุลทรรศนชวยขยายขนาดของภาพใหสายตามนุษยสามารถมองเห็น   
วัตถุขนาดเล็กได  ถาเพิ่มคา magnification เปนการเพิ่มการขยายขนาดของภาพที่ไดจากขนาดของ    
วัตถุจริง  คานีม้ีความเก่ียวของกับปฏิกิริยาที่ซับซอนระหวางคลื่นแสง (light wave) และผิวหนาของเลนส 
(curvature of lens) กลาวคือ  เมื่อรัศมีแสง (light ray) หรือลําแสง (beam) ผานตัวกลางที่เปนอากาศ
ไปยังผิวหนาเลนสที่ทําจากแกวจะเกิดการเปลี่ยนองศาของรัศมีแสงที่เรียกวา การหักเหของแสง 
(refraction) ทําใหเกิดภาพที่ไดจากการขยายลักษณะของวัตถุจริง ดังภาพที่ 2.2  ความสามารถของกําลังขยาย
เปนการเทียบขนาดของภาพที่ขยายไดกับขนาดวัตถุจริงในลักษณะเปนเทาตัว (time) และใชสัญลักษณ x    
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 (ก) 
 

 
 (ข) 
 
ภาพที่ 2.2 (ก) การหักเหของแสง และ (ข) การขยายภาพโดยเลนสกระจกนูน  
(ที่มา: Bauman, 2009, p.97) 
 

กลองจุลทรรศนที่ใชในหองปฏิบัติการทั่วไปเปนกลองจุลทรรศนเชิงซอนชนิดใชแสงธรรมดา 
(compound light microscope) กลองชนิดนี้ประกอบดวยระบบเลนสสองชุดคือ เลนสวัตถุ (objective lens) 
และเลนสตา (ocular lens)  ดังแสดงในภาพที่ 2.3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ระบบเลนสในกลองจุลทรรศนเชิงซอนชนิดใชแสงธรรมดา    
(ที่มา: Madigan et al, 2009, p.26) 
 

กําลังขยายภาพของกลองคิดจาก คาผลคูณของกําลังขยายเลนสวัตถุกับกําลังขยายของเลนสตา   
ตัวอยางเชน เลนสวัตถุมีกําลังขยาย 40x และเลนสตามีกําลังขยาย 10x  กําลังขยายของภาพจากกลอง
เทากับ (40x) x (10x) เทากับ 400x ซึ่งหมายความวา กลองจุลทรรศนมีกําลังขยายขนาดของวัตถุจริงเปน
ขนาดของภาพที่ใหญกวาวัตถุจริงถึง 400 เทา เชน ถาจุลินทรียมีขนาด 1 m เมื่อมองผานกลองจุลทรรศนที่
มีกําลังขยาย 400 เทา ภาพของจุลินทรียที่สายตามองเห็นมีขนาดเทากับ 400 m (1 m x 400 เทา)         
ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 กําลังขยายรวมของภาพที่ไดจากกลองจุลทรรศนที่มีระบบเลนสสองชุด 
 

กําลังขยายของเลนสวัตถุ x  กําลังขยายของเลนส
ตา 

กําลังขยายของกลอง 

 10x เลนสกําลังขยายต่ําสุดในตัวกลางที่เปน
อากาศ 

x 10x                       
= 

  100x 

 40x เลนสกําลังขยายสูงในตัวกลางที่เปนอากาศ x 10x                        
= 

  400x 

100x เลนสกําลังขยายสูงในตัวกลางที่เปน oil 
immersion 

x 10x                        
= 

1000x 

 

(ที่มา: Cowan, 2015, p.67) 
 

 แมวากําลังขยายของกลองจุลทรรศนชวยใหภาพมีขนาดใหญแตถากลองจุลทรรศนมีกําลังขยายสูง
มากอาจทําใหไดภาพที่มีขนาดใหญขาดความคมชัด  ปญหานี้ของกลองสามารถแกไขไดดวย คา resolution 
หรือ รีซอลวิงพาวเดอร (resolving power)  คานี้เปนคาความสามารถของเลนสในการแยกแยะรายละเอียด
ของภาพโดยแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางจุดสองจุดที่ใกลชิดกันและเปนองคประกอบในโครงสรางวัตถุ
จริง  (real object)   ดังนั้น resolution ของกลองจุลทรรศนจึงเกี่ยวของกับการทําใหภาพมีความคมชัดและ
ยังใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลองในการแยกแยะความละเอียดของวัตถุได ถากลองมีประสิทธิภาพต่ํา
ในการแยกแยะ  ภาพจริงของเซลลแบคทีเรียที่ประกอบดวยสองเซลลอยูชิดติดกันจะมองเห็นเซลลแบคทีเรีย
มีเพียงหนึ่งเซลล  ในกรณียูคาริโอติกซเซลลที่มีขนาดใหญ ภาพจริงของผิวเซลลที่มีความขรุขระจะมองเห็นผิว
เซลลเรียบ ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 การแยกแยะรายละเอียด (resolution) ของภาพภายใตกลองจุลทรรศน  
(ที่มา: Cowan, 2015, p.68) 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับคา resolution ในการแยกแยะรายละเอียดของภาพโดยแสดงใหเห็นความ

แตกตางระหวางจุดสองจุดที่เปนองคประกอบในโครงสรางของวัตถุจริง (real object) คือ ความยาวคลื่นแสง 
(wavelenghth of light) หรือแลมดา (lamda, ) ที่มีผลตอการทําใหเกิดภาพและเลขหมายชองรับแสงของ
เลนส (numerical aperture of lens, NA) ดังแสดงความสัมพันธในสมการที่ 1  คา resolution distance 
แทนดวยสัญลักษณ d ซึ่งแสดงถึงคาระยะทางระหวางจุดสองจุดที่สามารถแยกแยะได เชน คา d มีคาเทากับ 
0.25 m หมายความวา กลองจุลทรรศนสามารถแยกแยะความแตกตางของจุดสองจุดได แมวาจุดสองจุดมี
ระยะหางใกลกันเพียงแค  0.25 m หรืออีกนัยหนึ่งคือ ถาวัตถุเล็กกวา 0.25 m แมจะเพิ่มกําลังขยายก็จะ  
ไมสามารถแสดงรายละเอียดหรือแยกแยะความแตกตางระหวางจุดสองจุดได  ดังนั้นกลองจุลทรรศนที่ม ี    
คา d นอย แสดงวา กลองจุลทรรศนมีประสิทธิภาพสูงในการแยกแยะรายละเอียดของวัตถุ  ในทางตรงกันขาม   
ถาคา d นอย แสดงวา กลองจุลทรรศนนั้นมีประสิทธิภาพต่ําในการแยกแยะรายละเอียดของวัตถ ุ
 
                                                                                                            สมการที่ 1 
 

การมองเห็นวัตถุของสายตามนุษยเกิดจากเสนทางของแสงและแสงที่เขาสูดวงตาของมนุษย         
แสงเดินทางในลักษณะคลื่นแสง ความยาวคลื่นแสงคือระยะของระหวางจุดสูงสุดของคลื่นแสงหนึ่งกับคลื่น
แสงที่ใกลเคียงกัน  ดังภาพที่ 2.5    

 
 
 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 คลื่นแสงและสเปกตรัมของคลื่นแสงและแสงชนิด visible light 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.96) 
 

คา  จากสมการ resolution คือคาความยาวคลื่นแสงแตละชนิดในสเปกตรัมแสง เชน แสงสีแดงมีคา 
 เทากับ 800 nm แสงสีมวงมีคา  เทากับ 400 nm  ดังนั้นคลื่นแสงที่มีคา  นอยจะทําให resolution (d) 
ของกลองจุลทรรศนแสดงประสิทธิภาพในการขยายภาพไดสูง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ กลองจุลทรรศนสามารถ

= ความยาวของคลื่นแสง d = 
2 x เลขหมายชองรับแสงของ

 
2 NA 



บทท่ี 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน || 39  || 
 

 
แยกแยะรายละเอียดไดสูง  แสงที่ระดับความยาวคลื่นยาวใหคา resolution power สูง มีผลทําใหรายละเอียด
ของภาพไมดี  ดังภาพที่ 2.6(ก)  ในทางกลับกัน แสงที่ระดับความยาวคลื่นสั้นให คา resolution power ต่ํา 
มีผลทําใหรายละเอียดของภาพดี  ดังภาพที่ 2.6(ข) 

 
 

 
 

 
                    

 
 
 
ภาพที่ 2.6 ผลของความยาวคลื่นแสงตอความละเอียดของภาพ (resolution): (ก) แสงระดับความยาว

คลื่นยาวให คา resolution power สูง มีผลทําใหรายละเอียดของภาพ ไมดี; (ข) แสงระดับ
ความยาวคลื่นสั้นใหคา resolution power ต่ํา มีผลทําใหรายละเอียดของภาพดี  

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Batzing, 2002, p.40; Cowan, 2015, p.68) 
 

เลขหมายชองรับแสงของเลนส (numerical aperture of lens) หรือคา NA เปนคาที่แสดง
ความสามารถของเลนสในการโฟกัสภาพโดยการรวบรวมแสงเพื่อทําใหเกิดภาพและเปนสมบัติของเลนสที่
เกี่ยวของกับดัชนีหักเหของตัวกลางที่แสงผานไปกอนเขาสูเลนสวัตถุ  ตัวกลางในที่นี้มักหมายถึง อากาศ
และอิมเมอชั่นออย (immulsion oil)  โดยคา NA ขึ้นอยูกับผลคูณของดัชนีหักเหแสงของตัวกลางระหวาง
วัตถุกับเลนส (n) กับ sin  โดย  คือ มุมครึ่งหนึ่งของกรวยแสงที่ผานเขาสูเลนส ดังแสดงในสมการที่ 2    

 

                                                    NA = n sin                                                   สมการที่ 2 
 

ดัชนีหักเหของอากาศและ immulsion oil มีเทากับ 1 และ 1.56 เรียงตามลําดับ คา sin  ขึ้นอยูกับ   
หัวเลนสวัตถุที่ใช ถาหัวเลนสวัตถุมีกําลังขยายมากจะมีคา  และ sin  จะมาก และใหคา NA สูงเชนกัน     
ดังแสดงในภาพที่ 2.7  

 
 
 
 

(ก)                           (ข)   
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(ก)                             (ข)                          (ค) 

light 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 (บน) เลขหมายชองรับแสงของเลนสหรือ NA ของเลนส และ (ลาง) ความสัมพันธระหวางมุม

แสง ที่เขาสูเลนสที่กําลังขยาย: (ก) ต่ํา (ข) ปานกลาง และ (ค) สูงกับคา resolution ซึ่งยิ่งมี
คาต่ําประสิทธิภาพในการแยกแยะจะยิ่งสูง 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.28; นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา24) 
 

หัวเลนสวัตถุทุกหัวของกลองจุลทรรศนที่ใชในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจะมีคา NA คงตัว      
สิ่งสําคัญในการเลือกเลนสตอคณุภาพที่ดีของภาพควรเลือกเลนสที่มีคา NA สูง เพราะใหคา resolution ต่ํา 
เปนผลใหไดภาพที่คมชัด  ดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติของกลองจุลทรรศน ณ เลนสกําลังขยายตาง ๆ 
 

คุณสมบัต ิ
ชนิดของเลนสใกลวัตถ ุ

การสแกน 
กําลังขยาย

ต่ํา 
กําลังขยายสูง 

หัวน้ํามัน Oil 
immersion 

กําลังขยายของภาพ (magnification) 4x 10x 40x 90-100x 
เลขหมายชองรับแสงของเลนส (NA) 0.10 0.25 0.55-0.65 1.25-1.40 
ความยาวของโฟกัส (focal length) 40 mm 16 mm 4 mm 1.8-2.0 mm 
ระยะหางระหวางหัวเลนสกับสไลด (working 
distance) 

17-20 mm 4-8 mm 0.5-0.7 mm 0.1 mm 

คาความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดของ
วัตถุ (resolving power) ที่ความยาวคลื่นแสง 
450 m 

2.3 m 0.9 m 0.35 m 0.18 m 

 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.29) 
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สําหรับการเพิ่มศักยภาพของคา resolution ของเลนสกําลังขยายสูงที่ตองใชอิมเมอชั่นออยและ

เปนเลนสที่มีคา NA สูง   สิ่งที่ตองคํานึงคือ การทําใหแสงหักเหเขาสูลํากลองมากที่สุดจะชวยเพิ่มความสามารถ
ของ resolution  อิมเมอชั่นออยทําหนาที่เหมือนแกวและชวยปองกันการสูญเสียการหักเหของแสง 
(refractive loss) อันเนื่องจากโดยธรรมชาติเมื่อแสงผานกระจกสไลดไปยังชองวางที่เปนอากาศที่อยู
ระหวางสไลดกับเลนส  แสงบางสวนจะหักเหออกจากเลนส  เมื่อหยดอิมเมอชั่นออยเพื่อปดชองวาง
อากาศจะชวยใหการหักเหของแสงเขาสูลําตัวกลองไดมาก  ชวยใหเพิ่มความสามารถของ resolution ใน
การเพิ่มรายละเอียดของภาพที่ถูกขยายใหมีความชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 2.8  oil immersion lens นี้
สามารถแยกรายละเอียดของภาพไดเต็มที่ที่ขนาดเซลล 0.2 m ซึ่งเหมาะในการใชกลองเพื่อศึกษาเซลล
ของแบคทีเรียสวนใหญ  โปรโตซัวและฟงไจ  ลักษณะการหักเหของแสงผานตัวกลางอากาศและตัวกลางที่
เปน immersion oil เพือ่เพ่ิมศักยภาพของ resolution ของกลองจุลทรรศน แสดงดังภาพที่ 2.8 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2.8 การเปรียบเทียบการหักเหของแสงระหวางตัวกลางอากาศกับตัวกลางที่เปน immersion oil  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.28; Cowan & Talaro, 2009, p.72) 
 

คอนทราสต (contrast) เปนการแสดงความแตกตางของความเขมแสงระหวางภาพวัตถุกับพื้นหลัง
ของภาพ (background) เมื่อเทียบกับความเขมของพื้นหลังโดยรวม  คานี้มีความสําคัญในการเพิ่ม
ความสามารถใหกับ resolution ของกลองจุลทรรศน  ถาภาพที่ไดขาด contrast จะสงผลใหภาพถูกกลืนเขา
กับสีของพื้นหลังของภาพ  ทั้งๆ ที่กลองจุลทรรศนมีกําลังขยายสูงก็ตาม ดังแสดงในภาพท่ี 2.9(ก)  เพราะ
ตัวอยางที่มีชีวิตโดยปกติจะมี contrast นอยมาก จึงสงผลใหเมื่อมองผานกลองจุลทรรศน แมกําลังขยาย
กลองจุลทรรศนจะสูงก็ไมสามารถมองเห็นตัวอยางไดหรือเห็นตัวอยางแบบภาพเบลอ  ยิ่งเพิ่มความเขมแสงเขา
ลํากลองมาก ภาพจะสวางจา  แตถามีการลด contrast ลงจะชวยใหการมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นพรอมทั้ง
ลดการเปดไอลิสไดอะแฟม (iris diaphragm) ซึ่งเปนตําแหนงที่ทําหนาที่ลดปริมาณแสงผานสไลด ดังภาพที่ 
2.9(ข)  การที่จุลินทรียมีเซลลขนาดที่เล็กมากและเซลลใส ไมมีสี (colorless) จะทําใหมีคอนทราสตนอย  
มองเห็นภาพไดยาก การเพ่ิมคาคอนทราสตระหวางเซลลหลายๆ เซลลของจุลินทรียและพื้นหลังนอกจาก
การปรับความแตกตางของความเขมแสงระหวางวัตถุกับพื้นหลัง  การยอมสีเซลลก็ชวยเพิ่ม  คา resolution 
ซึ่งชวยใหเห็นภาพเซลลชัดเจนขึ้น  โดยทั่วไปคา contrast ที่สายตามนุษยสามารถแยกแยะความแตกตางของ
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ภาพไดตองมีคาอยางนอยเทากับ 0.02 หรือ 2%  ดังนั้นการปรับความเขมพื้นหลังใหสวางมากกวาภาพชวย
ใหการมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น 

 
 

 
 

 
(ก)                                                                           (ข)  

 

 

ภาพที่ 2.9 ผลของ contrast ตอการเพิ่มศักยภาพของ resolution ของกลองจุลทรรศน: (ก) การเพิ่มแสง
มาก     มี contrast นอยระหวางสปอรกับพื้นหลัง ทําใหภาพของสปอรและพื้นหลังภาพมีความ
สวางจา  ความคมชัดและรายละเอียดของภาพเบลอ; (ข) การลดการเปดไอลิสไดอะแฟม ชวย
เพิ่ม contrast ระหวางสปอรกับพื้นหลัง สงผลใหภาพสปอรเห็นรายละเอียดไดชัดเจนขึ้น 

(ที่มา: https://goo.gl/EhxXGE) 
 
ชนิดของกลองจุลทรรศน  
        จากการพัฒนาประสิทธิภาพของกลองจุลทรรศนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสงผลใหนักจุลชีววิทยา
สามารถมองเห็นจุลินทรียในมิติของภาพที่แตกตางกันตามคุณสมบัติของกลองจุลทรรศนที่ตางชนิดกัน 
กลองจุลทรรศนที่ใชกันหองปฏิบัติสามารถแบงตามชนิดของแสงที่ใชออกเปน 2 ชนิดคือ กลองจุลทรรศน
ที่ใชแสงธรรมดา (light microscope) และกลองจุลทรรศนที่ใชแสงอิเล็กตรอน (electron microscope)  
ดังภาพที่ 2.10    
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ภาพที่ 2.10 ชนิดของกลองจุลทรรศน 
(ที่มา: Batzing, 2002, p.43) 
 

1. กลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดา เปนกลองจุลทรรศนระดับที่สายตาของคนมองเห็น แบงออก
ไดเปน 6 ชนิด โดยการแบงตามแหลงกําเนิดที่ใชกลองจุลทรรศนที่ใชแสงที่สายตามองเห็น (visible 
light) ได 4 ชนิด ไดแก กลองจุลทรรศนชนิด bright-field หรือ light, dark-field, phase-contrast และ 
interference กลองจุลทรรศนที่ใชแสงยูวีเปนแหลงกําเนิดแสง เชน กลองจุลทรรศน fluorescence ซึ่ง
มีกําลังขยายเทากันกับกลองจุลทรรศนที่ใชแสงที่สายตามองเห็นเปนแหลงกําเนิดแสง  และกลอง
จุลทรรศนที่ใชทั้งแสงที่สายตามองเห็นและแสงยูวี เชน กลองจุลทรรศน confocal  กลองจุลทรรศนแตละ
ชนิดมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

1.1 กลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา (bright field microscope) ประเภทกลองจุลทรรศน
ชนิดเลนสประกอบ (a compound microscope) วัตถุจะถูกขยายโดยเลนสใกลวัตถุ (objective lens) 
ไดภาพเบื้องตน (primary image) ที่เปนภาพหัวกลับ จากนั้นภาพนี้ถูกขยายใหใหญเพิ่มขึ้นดวยเลนสใกลตา 
(ocular lens) ภาพที่ไดเปนภาพขยายใหญกวาเดิม ลักษณะภาพหัวกลับ อีกทั้งยังมีคอนเดนเซอรชวยโฟกัส
แสงไปยังภาพ ชวยใหภาพชัดเจนมากขึ้น การเพิ่มการแยกรายละเอียด (resolution) ของวัตถุโดยกลอง
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จุลทรรศนเปนผลจากการเพิ่มความยาวคลื่นแสงเพ่ือลดแสงเขาสูวัตถุ  กลองชนิดนี้มีคา resolution มาก
ที่สุดประมาณ 0.2 µm   

1.2 กลองจุลทรรศน dark field microscope อาศัยการหักเหของแสงเพื่อสรางภาพขยายจาก
วัตถุและใหพ้ืนหลังภาพสีดํา   

1.3 กลองจุลทรรศนชนิดเฟรสคอนทราสตอาศัยการเปลี่ยนแปลงคาการหักเหของแสง 
(refractive index) และการทึบแสงของวัตถุเพื่อเปลี่ยนความเขมของแสงที่จะผานวัตถุ ทําใหไดมองภาพ
ไดจากวัตถุที่ใส ไมมีสี    

1.4 กลองจุลทรรศนชนิด differential interference contrast อาศัยลําแสงสองสวนสราง  
คอนทราสตใหกับภาพจนเกิดภาพสามมิติกับตัวอยางที่ยังมีชีวิตอยู   

1.5 กลองจุลทรรศนชนิด fluorescence  ทําใหตัวอยางที่ติดฉลากเรืองแสงจากสารฟลูออเรสเซนซ 
เกิดภาพเรืองแสง   

1.6 กลองจุลทรรศนชนิด confocal scanning laser ใชสองดูตัวอยางที่หนาและมีโครงสราง
ซับซอนโดยการสรางภาพจากการกระจายแสงในแนวระนาบกับวัตถุและกันแสงจากแนวตั้งดานบนและ
ดานลางของวัตถุ 

กลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดามักใชสองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา  
ชวยใหมองเห็นปฏิสัมพันธระหวางเซลล เชน แบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัว เปนตน  กลองจุลทรรศนที่ใชแสง
ธรรมดายังแบงชนิดตามลักษณะภาพที่เกิดขึ้นออกไดเปนกลองกลองจุลทรรศนอยางงาย (simple 
compound microscope) หรือแวนขยาย (magnifying glass) กลองจุลทรรศนแบบเชิงซอน (compound 
light microscope) กลองจุลทรรศนแบบดารคฟลด (dark field microscope) กลองจุลทรรศนแบบใช
แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet microscope)  กลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนซ (fluorescence microscope) 
และกลองจุลทรรศนเฟส (phase microscope) ซึ่งไดสรุปความสามารถของกลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดา
แตละชนิดในดานกําลังขยายมากท่ีสุดของกลอง  ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดและการใชงาน
สรุปไวในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4  การเปรียบเทียบความสามารถของกลองจุลทรรศนแตละชนิด 

กลองจุลทรรศน/ภาพ กําลังขยายมาก
ที่สุดของกลอง 

ความสามารถในการ
แยกแยะรายละเอียด 

การนําไปใชงาน 

กลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดา 
Bright-field 
 

2,000x 0.2 µm (200 nm) ใชตัวอยางเซลลมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ได  ภาพ
ที่ไดเซลลอาจใสมากหรือเซลลมีสีตามสีที่ใช
ยอมและพื้นของภาพมีสีขาว ใหรายละเอียด
ของเซลลไดระดับปานกลาง ใชเพื่อดูรูปราง 
ขนาด และการเรียงตัวของเซลล  รวมทั้ง    
นับจํานวนเซลล  

Dark-field 
 

2,000x 0.2 µm สองดูรูปรางของเซลลที่มีชีวิตไดดีที่สุดโดย  
ไมจําเปนตองยอมสีเซลล  ภาพที่ไดเซลลจะ
สวางบนพื้นของภาพสีดํา ใหรายละเอียดของ
โครงสรางเซลลภายนอกขณะที่รายละเอียด
ของโครงสรางสรางภายในเซลลลดลง 

Phase-contrast 
 
 
 
 

2,000x 0.2 µm ใชตัวอยางเซลลมีชีวิต ภาพเซลลจะสวาง   
ตัดกับพื้นหลังภาพท่ีมีสีเทา  ใหรายละเอียด
ของโครงสรางภายในเซลลไดดีมาก 

Differential 
interference 
 
 
 

2,000x 0.2 µm ใชตัวอยางเซลลมีชีวิต และดูโครงสรางภายใน
เซลล ภาพเซลลจะสวางและเปนภาพ 3 มิติ 

Fluorescent 2,000x 0.2 µm ใชตัวอยางเซลลที่ตองยอมสีฟลูออรเรสเซนต
หรือติดฉลากที่เยื่อหุมเซลลดวยแอนตีบอดีที่
เรืองแสงฟลูออรเรสเซนต  ภาพที่ไดเซลลจะ
สวางจากการเปลงของแสงฟลูออรเรสเซนต 
มักใชเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคจาก
แบคทีเรียกอโรค 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 

กลองจุลทรรศน/ภาพ กําลังขยายมาก
ที่สุดของกลอง 

ความสามารถในการ
แยกแยะรายละเอียด 

การนําไปใชงาน 

Confocal 
 

2,000x 0.2 µm ใชตัวอยางเซลลที่ตองยอมสีฟลูออรเรสเซนต  
สองดูภาพดวยแสงเลเซอรภายใต เครื่อง
คอมพิวเตอร ภาพที่ไดเปนภาพ 3 มิติ ใชดู
โครงสรางเซลลที่มีปฏิสัมพันธกัน 

กลองจุลทรรศนที่ใชแสงอ ิเล็กตรอน 
TEM 
 
 
 
 

100,000x 0.5 nm ไดภาพ 2 มิติที่มีสีเทาโทนเดียว ภาพแสดง
รายละเอียดของโครงสรางภายนอกเซลล 

SEM 
 
 
 
 

100,000x 10 nm ไดภาพ 3 มิติ ภาพแสดงรายละเอียดของ
โครงสรางภายในเซลลที่มีขนาดเล็กมารวมทั้ง
ไวรัสไดละเอียดมากที่สุด 

 (ทีม่า: Cowan & Taralo, 2009, p.73; Bauman, 2007, p.106; Madigan et al., 2009, p.31) 
 

2. กลองจุลทรรศนที่ใชแสงอิเล็กตรอน  จากขอจํากัดของกลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดาที่มีคา 
resolution ไดเพียง 0.2 µm (200 nm หรือ 0.2 x 10-6m) หมายความวา ถาขนาดเซลลเล็กกวา 0.2 µm 
กลองชนิดนี้จะไมสามารถแยกแยะรายละเอียดของแตละเซลลแยกจากกันได  ขอจํากัดนี้แกไขดวย
กลองจุลทรรศนแบบใชแสงอิเล็กตรอนซึ่งแสงอิเล็กตรอนเปนแหลงแสงที่ชวยมองเห็นผิวเซลลและโครงสราง
ภายในของเซลล กลองชนิดนี้มีคา resolution เพิ่มเปน 1,000 เทาของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา  
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบงออกได 2 ชนิด คือ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (transmission 
electron microscope, TEM) และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron 
microscope, SEM) ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 การเปรียบเทียบภาพจากกลองจุลทรรศน (ซาย) ชนิดใชแสงธรรมดากับ  (ขวา) ชนิดใช             

แสงอิเล็กตรอน 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.39) 
 
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบสวนประกอบและการขยายภาพของงกลองจุลทรรศนระหวางกลองจุลทรรศน

ชนิดใชแสงธรรมดากับชนิดใชแสงอิเล็กตรอน 

ขอเปรียบเทียบ 
กลองจุลทรรศน 

ชนิดใชแสงธรรมดา ชนิดใชแสงอิเลก็ตรอน 
กําลังขยาย ประมาณ 1,000-1,500 มากกวา 100,000 
Resolution 0.2 um ระดับสายตาคน 0.5 nm 
แหลงกําเนิดแสง แสงปกติ แสงอิเล็กตรอน 
ตัวกลางในการขยาย
ภาพ 

อากาศ สูญญากาศ 

ชนิดของเลนส แกว แมเหล็กไฟฟา 
แหลงคอนทราสต การดูดกลืนแสงที่ตางกัน การกระเจิงของอิเล็กตรอน 
กลไกการโฟกัส การเปลี่ยนตําแหนงของเลนส การเปลี่ยนตําแหนงของเลนสแมเหล็ก 
วิธีการเปลี่ยนกําลังขยาย การเปลี่ยนกําลังขยายของเลนสวัตถ ุ การเปลี่ยนตําแหนงของ เลนสแมเหล็ก 
การเตรียมตัวอยาง กระจกสไลด ตารางโลหะพวกคอปเปอร (copper) 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.40) 
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กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอน  

ในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา นิยมใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดาชนิดกลองจุลทรรศน
ชนิดเชิงซอน (compound light microscope)  ดังนั้นเนื้อหาตอไปนี้จะกลาวถึงประวัติของกลองจุลทรรศน 
หลักการทํางานและสวนประกอบของกลองกลองจุลทรรศนเชิงซอน ดังนี้ 

กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอน ถูกประดิษฐขึ้นในป ค.ศ. 1590 และเปนกลองที่ถูกใชแทนที่กลอง
จุลทรรศนอยางงายเพื่อขยายภาพจุลินทรีย  นักวิทยาศาสตรสวนใหญในยุคแรก ๆ นิยมใช รวมทั้ง 
Galileo Galilei (ค.ศ. 1564-1642)  กลองจุลทรรศนชนิดนี้มีระบบเลนสที่ทําหนาที่ขยายภาพ 2 ชุด
ดวยกัน คือ เลนสชุดแรกเปนเลนสวัตถุ (objective lens) และเลนสชุดที่สองเปนเลนสตา (ocular lens)  
เลนสที่เปนองคประกอบสามารถโฟกัสภาพไดชัดเจนและขยายภาพวัตถุไดมาก ประมาณ 40-1000 เทา 
และใชแสงธรรมดา  ดังภาพที่ 2.12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.12  กลองจุลทรรศนเชิงซอนแบบใชแสงธรรมดา 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.99) 
 

หลักการขยายภาพของกลองจุลทรรศนนี้ คือ การใหแสงจากแหลงกําเนิดแสงเดินทางผาน
คอนเดนเซอรเลนส (condenser lens) ซึ่งจะรวบรวมแสงและบังคับใหทิศทางของลําแสงตรงเขาสูวัตถุที่
วางบนแทนวางวัตถุ (specimen stage) และเลนสวัตถุที่อยูถัดไป เลนสวัตถุ (objective lens) เปน
เลนสตัวแรก (first lens) ของระบบและทําหนาที่ขยายวัตถุใหไดภาพที่ใหญขึ้น (immediate image) ใน
ลักษณะที่เปนภาพจริง (real image) หัวกลับ แลวจะสงตอภาพท่ีไดไปยังเลนสตา (ocular lens) ซึ่งเปน
เลนสตัวทีส่อง (second lens) ของระบบ  และทําใหมองเห็นภาพเสมือน (virtural image) ของภาพจริงที่
มีขนาดใหญและกลับดาน (invert) กับวัตถุ  ลักษณะของภาพที่ไดคือ วัตถุจะมีสีทึบหรือมีสีตามวัตถุ เชน 



บทท่ี 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน || 49  || 
 

 
วัตถุใสไมมีสี หรือมีสีตามสีที่ใชยอม ขณะที่พื้นสวางกวาวัตถุ  ตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่ใชเปนวัตถุอาจเปนไดทั้ง
ที่ยังมีหรือไมมีชีวิต  เซลลอาจยอมสีหรือไมยอมสีก็ได ดังแสดงในภาพที่ 2.13   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.13  ลักษณะและการทํางานของกลองจุลทรรศนเชิงซอนแบบใชแสงธรรมดาเพื่อขยายภาพของวัตถุ 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Bauman, 2009, p.99, Madigan et al., 2009, p.29) 

 
กลองจุลทรรศนเชิงซอนมีหลายชนิดแตชนิดที่ใชงานทั่วไปในหองปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุล

ชีววิทยาเปนชนิด bright field microscope หรือ light field microscope กลองจุลทรรศนแบบไบรทฟลด 
กําลังขยายของกลองประมาณ 1,000x-2,000x กลองชนิดนี้ประกอบดวยเลนส 3 ระบบ คือ ระบบเลนสตา 
ระบบเลนสวัตถุ และระบบเลนสรวมแสง เลนสตามีกําลังขยาย 10x หรือ 15x สําหรับเลนสวัตถุมัก
ประกอบดวย 3 หัวเลนสที่มีกําลังขยายตางกัน ดังนี้ เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายต่ํา (low power) ที่ 10x 
เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายสูง (high dry power) ที่ 40x และเลนสวัตถุที่มีกําลังขยายมากที่สุดที่ใชน้ํามัน    
(oil power) ที่ 100x และระบบเลนสรวมแสงที่ทําการรวมแสงจากแหลงกําเนิดแสงสองตรงไปยังวัตถุ     
เพื่อชวยในการมองเห็นภาพที่ไดจากเลนสวัตถุและเลนสตาตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2.14 
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 (ก)   (ข)                   (ค) 

ภาพที่ 2.14  ระยะทํางานของเลนส  ความยาวโฟกัส กําลังขยายของเลนส และกําลังขยายภาพ  ของระบบ
เลนสวัตถุภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา: (ก) เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายต่ํา       
(ข) เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายสูง และ (ค) เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายมากที่สุดที่ใชน้ํามัน  

(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา26) 
 

เลนสวัตถุที่ใชน้ํามัน (oil immersion objective) เปนเลนสที่มีกําลังขยายมากที่สุด การใชงานตอง
ระมัดระวังในเรื่องของระยะหางระหวางวัตถุกับเลนสเนื่องจากระยะท้ังสองใกลชิดกันมากจนอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายกับเลนสได  กอนใชทุกครั้งใหหยดน้ํามันซีดาร (cedar oil) หรือน้ํามันอิมเมอรชั่น (immersion 
oil) บนสไลดที่ตองการดูและใหเลนสวัตถุสัมผัสกับน้ํามันเนื่องจากน้ํามันและแกวมีดัชนีหัเหแสงเทากันจึง
เปนตัวกลางเนื้อเดียวกัน ดังนั้นน้ํามันจะชวยหักเหแสงที่ผานวัตถุที่อยูบนแผนสไลดเขาสูเลนสวัตถุ ทําให
ภาพที่ไดมีความละเอียดและชัดเจน ถาไมใชน้ํามันจะสงผลใหแสงที่ผานจากแผนสไลดที่มีตัวอยางเขาสู
อากาศ  ซึ่งมีดัชนีหักเหแสงนอยกวานั้น เปนผลทําใหแสงเขาสูเลนสวัตถุไดนอย ภาพที่ไดจะไมคมชัด        
ดังแสดงในภาพที่ 2.15 

 
 

   
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.15 ลักษณะการเดินทางของแสงจากแหลงกําเนิดแสงผานวัตถุเขาสูเลนสวัตถุที่มีการใชน้ํามันและ

เลนสวัตถุทีป่ราศจากการใชน้ํามันของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.89) 
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กลองจุลทรรศนชนิด bright field microscope ประกอบดวยสวนประกอบตางๆ มหีนาทีด่ังนี้ 
ฐาน (base) เปนสวนที่ใชในการตั้งกลอง ทําหนาที่รับน้ําหนักท้ังหมดของกลองจุลทรรศน 
ลํากลองหรือทอมองภาพ (observation tube) เปนสวนที่เชื่อมอยูระหวางเลนสใกลตา (eye piece 

or ocular lens) กับเลนสใกลวัตถุ (objective lens) ทําหนาที่ปองกันการรบกวนจากแสงภายนอกและ
จับยึดเลนสทั้งสองใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสมตลอดเวลา 

แขน (arm) เปนสวนยึดลํากลองและฐานไวดวยกัน เปนตําแหนงที่ใชจับเวลาเคลื่อนยายกลอง
จุลทรรศน 
แทนวางวัตถุ (specimen stage) เปนแทนสําหรับวางสไลดตัวอยางที่ตองการศึกษา มีลักษณะ

เปนแทนสี่เหลี่ยมตรงกลางมีรูใหลําแสงจากหลอดไฟสองผานไปยังวัตถุที่ตองการศึกษา แทนวางวัตถุนี้
สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เลื่อนสไลดแนวซายขวาและหนาหลังได เปนแทนกล (mechanical stage)   

ทีห่นีบสไลด (stage clip) อยูบนแทนวางวัตถุมี 1 คู ใชสําหรับหนีบสไลดใหติดกับแทนวางวัตถ ุ
ปุมปรับความชัดหยาบ (coarse focusing knob) เปนปุมขนาดใหญ ใชในการปรับหาระยะภาพ 
ปุมปรับความชัดละเอียด (fine focusing knob) เปนปุมขนาดเล็ก ชวยปรับภาพใหชัดเจนมากข้ึน 
เลนสใกลวัตถ ุ(objective lens) เปนเลนสขยายภาพท่ีอยูใกลวัตถุ มีกําลังขยายตางกัน ภาพที่เกิด

จากเลนสใกลวัตถุจะเปนภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ กลองแตละอันจะมี 3 เลนส คือ เลนสใกลวัตถุ
กําลังขยายต่ํา (Lower power) กําลังขยาย 4X, 10X  เลนสใกลวัตถุกําลังขยายสูง (high power) 40X  
และเลนสใกลวัตถุแบบ oil Immersion ขนาด 100X ตองใชน้ํามันหยอด 1 หยด เมื่อใชเพื่อปองกันเลนส
ถูกขีดขวนและลดการหักเหของแสง 

เลนสใกลตา (eyepiece or ocular lens) ทําหนาที่ขยายภาพที่ไดจากเลนสใกลวัตถุใหมีขนาด
ใหญขึ้น ภาพที่ไดจะเปนภาพขนาดใหญกลับดานซายเปนขวา 

จานหมุน (revolving nosepiece) ทําหนาที่ยึดกระบอกเลนสใกลวัตถุ ขนาดตางๆและใชหมุนเมื่อ
ตองการเปลี่ยนกําลังขยายของเลนสใกลวัตถ ุ

เลนสรวมแสง (condenser lens) จะอยูดานใตของแทนวางวัตถุ ทําหนาที่รวมแสงใหเขมขึ้น
เพื่อใหตกกระทบวัตถุและทําใหจอภาพมืดในกลองจุลทรรศนพื้นหลังมืด 

ไอริสไดอะแฟรม (Iris diaphragm) เปนมานปด-เปด อยูใตเลนสรวมแสงทําหนาที่ปรับปริมาณแสง
ใหเขาสูเลนสในปริมาณท่ีตองการ ปรับแสงใหนอยลงกรณีท่ีตองการใชเลนสที่มีกําลังขยายมาก  

แหลงกําเนิดแสง  กระจกเงา (mirror) เปนสวนประกอบของกลองจุลทรรศนที่ทําหนาที่สะทอน
แสงจากธรรมชาติหรือจากหลอดไฟภายในหองใหสองผานวัตถุ  แหลงแสงที่ใชกับกลองจุลทรรศนชนิดนี้มี
หลายชนิดที่ถูกใช ไดแก หลอดทังเสตน หลอดฮาโลเจน และหลอดเมอคิวรี แตละแหลงแสงมีคุณสมบัติ
ดังนี้  ความสวางจากหลอดทังเสตนจะลดลงตามอายุการใชงาน ความสวางของหลอดฮาโลเจน (halogen lamp) 
คงที่ ไมลดลงตามอายุการใชงาน ไมควรจับหลอดไฟโดยตรงเพราะไขมัน ความชื้นที่มือจะทําใหหลอดขาดได 
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ใหใชผาจับหรือใสถุงมือ  สําหรับหลอดเมอคิวรี (mercury lamp) มีกําลังสองสวางสูงราคาแพง นิยมใชใน 
กลองฟูออเรสเซนซ  กอนใชงานตองอุนหลอด 20 นาที และเมื่อปดหลอดควรรอใหเย็นกอนจึงเปดใชใหม 

 
การเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศน  

เนื่องจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐานมีกลองจุลทรรศนชนิดหลักเปนกลองจุลทรรศน         
bright field microscope เพื่อใชศึกษาโครงสรางโดยรวมของเซลลทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต  จําแนกชนิด
ของจุลินทรียจากรูปรางของเซลล การเคลื่อนที่ของเซลล  และการยอมติดสีแกรมของเยื่อหุมเซลล  ซึ่ง
จําเปนตองเตรียมตัวอยางกอนนําไปสองกลองจุลทรรศน วิธีการเตรียมสไลดตัวอยางจุลินทรียในสภาพที่
เซลลยังมีชีวิตใช  เทคนิคการเตรียมสไลดแบบ wet mount และเทคนิค hanging drop technique ทํา
ใหเห็นจุลินทรียในสภาพธรรมชาติจริงและความสามารถในการเคลื่อนไดของเซลลโดยที่จุลินทรียลอยตัว
อยูในของเหลว นอกจากนี้ยังมีการยอมสีเซลลเพื่อใหเห็นความแตกตางของเซลล รายละเอียดมีดังนี้ 

1. การเตรียมสไลดตัวอยางดวยวิธี wet mount ใหหยดสารละลายจุลินทรียที่ยังมีชีวิต 
(suspension) บนแผนแกวสไลด ปดทับดวยกระจกปดสไลด (cover glass) โดยคอยๆวาง cover glass ปด
ใหดานหนึ่งสัมผัสกับหยดของเหลว suspension แลวคอยๆปดลงชาๆเพื่อระวังไมใหเกิดฟองอากาศขึ้น เช็ด
ของเหลวที่ลนออกดานขางขอบ cover glass  ถาตองการใหตัวอยางไมเกิดการระเหยของเหลวจนเซลลแหง  
หลังปดดวย cover glass แลวใหทาปดขอบดวยยาทาเล็บ  เทคนิคนี้งาย สะดวกและรวดเร็ว ในการเตรียม
ตัวอยาง อยางไรก็ตามวิธีนี้มีขอเสียคือ ถาตัวอยางเซลลมีขนาดใหญการปดดวยกระจกปดสไลดอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกโครงสรางเซลล เชน โครงสรางของเสนใยเห็ดและรา  หรือสไลดตัวอยางจะแหงไวจากความ
รอนของแสงไฟที่มาจากแหลงกําเนิดแสงของกลองเพื่อสองผานวัตถุเปนระยะเวลานาน  นอกจากนี้การจับที่
แผนกระจกปดสไลดอาจมีรอยนิ้วมือติดทําใหสับสนในการสองดูภาพ  ดังภาพที่ 2.16   
 

 

 

 

 

(ก) (ข) (ค) 

ภาพที่ 2.16 การเตรียมสไลดดวยวิธี wet mount: (ก) หยด susppension บนสไลด; (ข), (ค) คอยๆ ปด 
cover glass ทับ suspension  
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2. การเตรียมตัวอยางดวยวิธี hanging drop technique ใหหยด suspension บนกระจกปด

สไลด จากนั้นคว่ําสไลดหลุม (depression slide) โดยใหสวนที่เปนหลุมที่อยูกลางสไลดครอบเหนือหยด 
suspension แลวพลิกสไลดใหหงายอยางรวดเร็ว ตอนนี้หยด suspension จะแขวนอยูกับกระจกปดสไลด
และอยูเหนือหลุมของสไลดหลุมพอดี  การศึกษาจุลินทรียดวยวิธีนี้สามารถศึกษาเซลลที่มีชีวิตได โดยใช
สังเกตขนาด รูปราง และการจัดเรียงเซลล สังเกตพฤติกรรมตางๆของเซลลได เชน การเคลื่อนท่ีของเซลล  
การสรางสปอร การแบงเซลล เปนตน บางครั้งสามารถศึกษาองคประกอบภายในเซลลได เชน หยดไขมัน   
แวคิวโอล  ดังภาพที ่2.17   

  

 
 
 
 
ภาพที่ 2.17 การเตรียมสไลดดวยเทคนิค hanging drop 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.71) 

 
3. การยอมสีเซลล เนื่องจากสวนใหญเซลลของจุลินทรียใส ไมมีสี เมื่อตองสองดูลักษณะของเซลล

จุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน bright field microscope ทําใหสังเกตเห็นเซลลไดยากและไมสามารถเห็น
รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับเซลลไดอยางชัดเจน อีกทั้งการเตรียมตัวอยางดวยวิธี wet mount และ hanging 
drop technique มีขอดอยที่สไลดตัวอยางแหงไว ทําใหเซลลเสียสภาพ  ดังนั้นการยอมสีเซลลจะชวยลด
ปญหาดังกลาว โดยสีอาจยอมติดสวนที่เปนผนังชั้นนอก (cell wall) ของเซลลรวมไปถึงไซโตพลาสซึม 
(cytoplasm) ทั้งนี้ขึ้นกับประจุของสารสีที่ใชยอมกับประจุของโมเลกุลสารที่เปนองคประกอบของเซลล 

3.1 สียอม ที่ใชกับเซลลแบคทีเรียออกได 2 ชนิดตามคุณลักษณะของประจุของสารสี คือ สีที่มี
สมบัติเปนกรดหรือประจุลบ (acid dye or anionic dye) และสีที่มีสมบัติเปนเบส (basic dye) หรือประจุบวก 
(cationic dye) ดังแสดงในตารางที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน || 54  || 
 

 
ตารางที่ 2.6 การเปรียบเทียบการยอมสีแบบ negative staining และ positive staining 

ลักษณะ 
วิธีการยอมสีเซลลจุลินทรีย 

negative staining positive staining 
ภาพเซลลที่ปรากฏ เซลลใส ไมมีส ี เซลลติดสียอม 
พื้นหลังของภาพ สีเทาดํา หรือ สีดําของสียอม ไมมีสี (ในที่นี้คือ พื้นสวาง) 
สีที่ใชยอม สีพวก acid dye ไดแก nigrosin, India ink สีพวก basic dye ไดแก crystal violet, 

methylene blue, safranin, malachite green 
วิธีการยอมสี การยอมสีแคปซูล 

การยอมสีสปอร  
การยอมสีแบบธรรมดา 
การยอมสีแบบแยกแยะ ไดแก การยอมสีแกรม, 
การยอมสีแบบทนกรด, การยอมสปอร 
การยอมสีแบบพิเศษ ไดแก การยอมสีสวนแคปซูล, 
แฟลกเจลลา สปอร แกรนูล และกรดนิวคลีอิค 

 
สีพวก acid dye มักเปนสารสีที่เปนประจุลบ ซึ่งจะยอมติดสีที่เซลลตัวอยางที่มีประจุบวก       

แตถาเซลลจุลินทรียมีประจุลบเชนเดียวกับประจุของสีพวก acid dye จะสงผลเซลลไมติดสีชนิดนี้ เพราะ         
สีจะถูกผลักใหอยูรอบ ๆ ตัวเซลลและติดแนนกับแผนสไลด จึงเห็นเซลลที่โปรงแสงบนฉากมืด  การยอมสี
แบบนี้เรียกวา เนกาทีฟ สเตรนนิง เทคนิค (negative staining technique)  ดังภาพที่ 2.28(ก)  สี acid 
dye ไดแก  สีนิโกซิน (nigrosin) ที่มีสีดําน้ําเงิน สีอินเดียอิง (india ink) ที่มีสีดําของผงคารบอน คองโกเรด 
(congo red) ที่ม ีสีแดง และสีอีโอซิน (eosin)  การยอมสีดวยวิธีนี้ งาย  ขอเสียของวิธีนี้คือ เซลลจะหดตัว
หรือถูกทําลาย เพราะหลังการเกลี่ยเซลลบนแผนสไลดไมตองฟกซเซลลดวยความรอน (heat fixing)   
การศึกษาขนาดและรูปรางของเซลลดวยวิธีนี้จะไดลักษณะท่ีใกลเคียงกับความจริงเนื่องจากไมมีการใชความ
รอนที่ผลทําใหเซลลเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปราง โดยตรงสวนประกอบของเซลลที่ติดสีชนิดนี้ ไดแก แคปซูล 
(capsule) และสปอร (spore)  การติดตามระยะการสรางสปอรของแบคทีเรียกอโรคดวยการยอมสีสปอร
สามารถชวยประเมินการติดเชื้อโรคที่รายแรงได เชน Streptococcus pneumonia มักจะเพ่ิมจํานวนที่
ทางเดินหายใจดานบน (upper respiratory tract, URT) และเปนเชื้อกอโรคปอดบวม (pneumonia) โรค
ลําไสอักเสบ (meningitis) และโรคติดเชื้อที่กระแสเลือด (bloodstream infections)  ถารางกายไดรับเชื้อ
ระยะที่ไมมีการสรางสปอร จะไมเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได (Cowan, 2015)  เซลลจุลินทรีย
ที่ยอมดวยวิธีนี้คือ แบคทีเรียและยีสต   

สีพวก basic dye ตัวสีเปนประจุบวก จึงสามารถยอมติดสารที่มีประจุลบ กระบวนการติดสี
ของสวนประกอบของเซลลดวยสี basic dye เปนผลมาจากการตัวสียอมถูกดึงเขาไปเกาะในสวนของเซลลที่มี
ประจุลบ ไดแก ผนังเซลลและไซโตพลาสซึมซึ่งมีโปรตีนและกรดนิวคลีอิกที่มีประจุลบเปนองคประกอบ  
ดังภาพที่ 2.18  การยอมสีแบบนี้วา โพสิทีฟ สเตรนนิง เทคนิค (positive staining technique) สีพวกนี้ไดแก 
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สีเมทิลีนบลู (methylene blue) คริสตัลไวโอเลต (crystal violet) ซาฟานิน (safranin) มาลาไคกรีน 
(malachite green)  สวนประกอบของเซลลที่ติดสี ไดแก แคปซูล (capsule) แฟลกเจลลา (flagella)           
เอนโดสปอร (endospore) แกรนูล (granule) และกรดนิวคลีอิก (nucleic acid) 

 

  
 
 (ก) (ข) 

 

ภาพที่ 2.18  ลักษณะเซลลแบคทีเรีย Bacillus sereus ที่ถูกยอมสีดวย (ก) วิธี negative staining และ            
(ข) วิธี positive staining 

(ที่มา: https://bit.ly/2LGxjZD) 
 

3.2 วิธีการยอมสี 
โดยทั่วไปวิธีการยอมสีเซลลจุลินทรียมี 3 แบบ คือ การยอมสีแบบธรรมดา (simple staining) 

การยอมสีมากกวาหนึ่งชนิด (differential staining) และการยอมสีแบบพิเศษ (special staining)  แตละวิธียอม
ใชสียอมตางกันเพื่อใหสวนประกอบของเซลลติดสีตางกัน ดังภาพที่ 2.19 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 2.19 การติดสีของเซลลแบคทีเรียที่ยอมดวยวิธีการยอมสีแบบตาง ๆ 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.75) 



บทท่ี 2 การศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน || 56  || 
 

 
3.2.1 การยอมสีแบบธรรมดา  ใชสียอมเพียงชนิดเดียว  สีที่ใชคือ สีเมทิลีนบลู คริสตัลไวโอ

เลต ซาฟานิน คารบอนฟุคซิน (carbon fuchsin) และมาลาไคท กรีน  วิธีการยอมทําไดงาย คือ ทิ้งเซลลไวใน
สียอมระยะหนึ่ง จากนั้นลางสีสวนเกินออกดวยน้ําแลวซับน้ําใหแหง  เซลลจะยอมติดสีอยางสม่ําเสมอกัน  การ
ยอมสีแบบนี้ชวยใหศึกษารูปราง ขนาดและการจัดเรียงตัวของเซลล 

3.2.2 การยอมสีแบบแยกแยะ เปนการยอมสีมากกวาหนึ่งชนิด  มีผลทําใหแตละสวนของ
เซลลหรือชนิดของผนังเซลล ติดสียอมแตละชนิดสีไมเทากัน ซึ่งเปนขอดีที่ชวยแยกความแตกตางระหวาง
ชนิดของเซลลจุลินทรีย หรือสวนประกอบของเซลล เชน การยอมสีแบบแกรม (Gram staining) การยอมสี
แบบทนกรด (acid fast staining) การยอมสีสปอร (spore staining)  

3.2.3 การยอมสีแกรม  เปนวิธีการยอมสีที่ใชกันอยางแพรหลายในงานจุลชีววิทยา คิดคน
โดย Hans Christian Gram มักนิยมใชยอมเซลลเพื่อศึกษารูปราง ลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล และ
จําแนกชนิดของแบคทีเรียตามโครงสรางของเซลล โดยแบคทีเรียแกรมบวกติดสีมวงของสีคริสตัลไวโอเลต
และแบคทีเรียแกรมลบ ติดสีชมพูหรือแดงของสีซาฟานินโอ ชวยวินิจฉัยและบงชี้ชนิดของแบคทีเรียที่กอ
โรคเพ่ือชวยชี้แนะการเลือกประเภทของยาสําหรับรักษาโรค  ดังแสดงขั้นตอนในกระบวนการยอมสีของเซลล
ในภาพที่ 2.20 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.20  วิธีการยอมสีแบบแกรมและการติดสีของเซลลแบคทีเรีย 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.60) 
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ขั้นตอนการยอมสีเซลลแบบแกรมมรีายละเอียดดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 เกลี่ยเชื้อ (smear) บนสไลดใหกระจายตัวเปนฟลมบางๆ เพื่อกระจายเซลลออกจาก

กันเปนเซลลเดี่ยวใหมากท่ีสุดแลวปลอยใหแหงในอากาศ (air dry)  
ขัน้ตอนที่ 2 ตรึงเซลล (fix) ใหติดแนนกับสไลดโดยนําสไลดที่เกลี่ยเชื้อผานเปลวไฟอยางรวดเร็ว 2-3 

ครั้ง ทั้งนี้เพื่อไมใหเซลลหลุดจากสไลดขณะยอมสี 
ขั้นตอนที่ 3 หยดสี crystal violet ทวมรอยเชื้อที่เกลี่ย ทิ้งสีคางไว 1 นาที แลวเทสีออก 
ขั้นตอนที่ 4 หยดสารละลายลูกอลไอโอดีน (lugol’s iodine) ใหทวมรอยเชื้อที่เกลี่ย ทิ้งคางไว 1 นาที 

เทสารละลายออก  สารละลายลูกอลไอโอดีนชวยใหเซลลติดสียอมไดดีขึ้น เพราะสารละลายลูกอลไอโอดีน     
ทําหนาทีเ่ปนมอรแดนต (mordant) 

ขั้นตอนที่ 5 ลางสีออก (decolorize) ดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% ทิ้งคางไว 15 วินาที ลางน้ําสะอาด
ดวยการปลอยใหน้ําไหลผาน ขั้นตอนการลางดวยน้ําสําคัญมากเพราะเปนการหยุดปฏิกิริยา 

ขั้นตอนที่ 6 หยดสีซาฟรานิน (safranin) ใหทวมรอยเกลี่ย ทิ้งสีคางไว 15-30 วินาที แลวเทสีออก ลาง    
น้ําสะอาดดวยการปลอยใหน้ําไหลผานจนกระท่ังไมมีสีสวนเกินหลุดออก ซับดวยกระดาษทิชชู ปลอยให
สไลดแหงสักครูแลวนําไปสองดูดวยกลองจุลทรรศน 

ผลการยอมสีที่เซลลแปลความหมายไดดังนี้ เซลลของแบคทีเรียที่ติดสีมวงของสารสี crystal violet 
เปนแบคทีเรียแกรมบวก สวนเซลลของแบคทีเรียที่ติดสีแดงของสารสี sarfanin O เปนแบคทีเรียแกรมลบ 

การยอมสีแกรมของแบคทีเรียแกรมบวกในบางครั้งอาจใหสียอมไมเปนไปตามปฏิกิริยาตามทฤษฏีทั้งนี้
อาจมีสาเหตุจากหลายปจจัย เชน อายุเชื้อ สภาพแวดลอมของแบคทีเรีย วิธีเกลี่ยเชื้อ วิธีปฏิบัติในขั้นตอน    
การยอมสีและคุณภาพสีที่ใช เปนตน กรณีอายุเชื้อที่มีผลตอการติดสียอม  ถาเซลลของแบคทีเรียแกรมบวก     
มีอายุมากอาจทําใหผนังเซลลสูญเสียความสามารถในการติดสีมวงของสาร crystal violet แตไปติดสีแกรมลบ
ของสารสี sarfanin O แทน กรณีที่นําวิธีการยอมสีแบบแกรมไปยอมจุลินทรียพวกอื่นที่ไมใชแบคทีเรีย เชน 
ยีสต จะติดสียอมสีมวงของ crystal violet ที่เปนสียอมของแบคทีเรียแกรมบวก  ปฏิกิริยาการยอมสีแบบแกรม
ที่เกิดขึ้นในระหวางขั้นตอนการยอมสีที่ตองทราบและระมัดระวังในการทําการยอมสีสรุปไวในตารางที่ 2.7  
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ตารางที่ 2.7 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในขั้นตอนที่สําคัญของการยอมสีแบบแกรม 

สารเคมีที่ใช 
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น 

แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ 
สี crystal violet เซลลติดสีมวง เซลลติดสีมวง 
ลูกอลไอโอดีน ชวยใหเซลลติดสีมวงของ crystal violet ไดดี 

เพราะเกดิสารประกอบครสิตลัไวโอเลต
ไอโอดีนคอมเพล็กซที่มีขนาดโมเลกุลใหญ 

ชวยใหเซลลติดสีมวงของ crystal violet 
ไดดีเพราะเกิดสารประกอบคริสตัลไวโอเลต
ไอโอดีนคอมเพล็กซที่มีขนาดโมเลกุลใหญ 

เอทิลแอลกอฮอล 
95% 

แอลกอฮอลทําใหผนังเซลลสูญเสยีน้ําสงผลให
เซลลเหี่ยว รูทีเ่ยื่อหุมเซลลแคบล 
สารประกอบครสิตลัไวโอเลตไอโอดีนคอม
เพล็กซที่มีขนาดโมเลกุลใหญไมสามารถออกได 
เซลลจึงยังติดสีมวง 

แอลกอฮอลไปมีผลละลายไขมันที่ผนังเซลล
สงผลใหรูที่เยื่อหุมเซลลเปดกวาง ขณะที่ 
สารประกอบของคริสตัลไวโอเลตไอโอดีนที่
มีขนาดโมเลกุลใหญสามารถออกได เซลลจึง
ไมติดสีมวง 

สี safranin ผนังเซลลไมทําปฏิกริิยากับสารสีแดงของ 
safranin เพราะอิ่มตัวดวยสารประกอบ
คริสตัลไวโอเลตไอโอดีนคอมเพล็กซที่มีสีมวง 

ผนังเซลลทําปฏิกิริยากับสารสีแดงของ 
safranin เซลลจึงติดสีแดง 

 

(ที่มา: นงลักษณ พินิจสุวรรณ และปรีชา พินิจสุวรรณ, 2544, หนา39) 
 

3.2.4 การยอมสีแบบทนกรด นิยมใชยอมสีแบคทีเรียสกุล Mycobacteria สําหรับ          
การวินิจฉัยโรค ไดแก Mycobacterium tuberculosis ที่เปนแบคทีเรียกอโรควัณโรค (tuberculosis) และ     
M. leprae ที่เปนสาเหตุของโรคเรื้อน (leprosy)  เซลลของแบคทีเรียสกุลนี้ทนตอการลางดวยแอลกอฮอลที่
เจือกรด จึงเรียกแบคทีเรียพวกนี้วา แบคทีเรียทนกรด (acid-fast bacteria)  

วิธีการยอมสีแบบทนกรดมีขั้นตอนตามวิธีของชีล-นีลเซน (Ziehl-Neelsen) ดังนี้     
เกลี่ยเชื้อบนสไลด แลวตรึงเซลลดวยวิธีผานเปลวไฟอยางรวดเร็ว 2-3 รอบ ตอมาหยดสีคารบอลฟุคซิน      
ใหทวมรอยเกลี่ยเชื้อ นําไปผานไอน้ํารอนประมาณ 3-5 นาที หรืออาจรนบนเปลวไฟไปมานาน 3 นาที เทสีทิ้ง 
ปลอยใหเย็นแลวลางสีสวนเกินออกดวยน้ําสะอาด ตอมาใหหยดแอลกอฮอลทนกรด (acid alcohol) ให   
ไหลผาน ประมาณ 1-2 นาที  สังเกตวาไมมีสีละลายออกมาใหหยุด ลางน้ําแลวยอมทับดวยสีเมทิลีนบลู       
1 นาที ลางน้ําสะอาด ซับใหแหง จึงนําไปสองดูดวยกลองจุลทรรศน   

ผลการยอมสีที่เซลลแปลความหมายไดดังนี้ เซลลของแบคทีเรียที่ทนกรดจะติดสีแดง
ของสีคารบอนฟุคซิน ทั้งนี้เพราะการติดสีของกรดไขมันไมโคลิก (mycolic fatty acid) ที่อยูในเซลลไขมันของ
แบคทีเรีย  สวนแบคทีเรียพวกอื่นที่ไมใชแบคทีเรียที่ทนกรดจะติดสีน้ําเงินของเมทิลีนบลู 
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3.2.5 การยอมสีสปอร  นิยมใชยอมสีเซลลแบคทีเรียจีนัส Bacillus และ Clostridium  

ซึ่งมีการสรางสปอรภายในเซลลที่เรียกวา เอนโดสปอร (endospore) สปอรของแบคทีเรียเหลานี้จะติดสียาก     
จึงตองใชความรอนเรงใหสปอรติดสีมากและเร็วขึ้น อยางไรก็ตามถาสปอรติดสีแลวจะติดทนและลางออกยาก 
การยอมสีสปอรชวยในการศึกษาขนาดและรูปรางของสปอร รวมถึงศึกษาตําแหนงของสปอรภายในเซลลได 
ซึ่งสามารถใชในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียในวงศแบซิลลารี (Bacillaceae) ได 

วิธีการยอมสีสปอรนิยมใชวิธีของแซฟเฟอรและฟุลตัน (Schaeffer and Fulton) 
ขั้นตอนเริ่มจากหยดสีมาลาไคทกรีนใหทวมรอยเกลี่ย จากนั้นวางสไลดบนไอน้ําเดือนนานประมาณ 5 นาที      
คอยเติมสีไมใหแหง เมื่อครบตามเวลา เทสีทิ้ง ปลอยใหเย็น แลวลางสีสวนเกินออกดวยน้ําสะอาด จากนั้น
หยดสีซาฟานินใหทวมรอยเกลี่ย ทิ้งสีคางไว 1 นาที ลางน้ําออก ซับใหแหง นําสไลดไปสองดูดวย         
กลองจุลทรรศน  ผลการยอมสีแปลความหมายไดดังนี้ สปอรของแบคทีเรียติดสีเขียวของมาลาไคทกรีน   
สวนเซลลปกติติดสีแดงของซาฟรานิน ดังภาพที่ 2.21 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2.21 การติดสีเขียวของสปอรดวยวิธีของแซฟเฟอรและฟุลตัน 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.111) 
 

3.2.6 การยอมสีแบบพิเศษ เปนวิธีการที่ใชเพื่อยอมเฉพาะสวนของโครงสรางเซลล เชน 
แฟลกเจลลา แคปซูล ซีสต (cyst) ผนังเซลล และเม็ดแกรนูลตางๆ  
 การยอมแฟลเจลลานิยมใชสีพาราโรซานิลีน (pararosaniline) และคารบอนฟุคซิน 
สารมอรแดนที่ใชเพื่อชวยในการติดสี ไดแก กรดแทนนิค (tannic acid) และโปรแทสเซียมอลัม (potassium 
alum) การติดสีของแฟลกเจลลาเกิดจากโมเลกุลของสีเขาไปจับกับสวนของแฟลกเจลลาซึ่งมีผลตอการเพิ่ม
ขนาดและสีของแฟลกเจลลา ชวยใหเกิดคอนทรัสเพื่อเพ่ิมการมองเห็นไดงายขึน้ ดังภาพที่ 2.23(ก) 
 การยอมแคปซูลใชวิธีการยอมสีแบบเนกาทีฟสเตนเนื่องจากสวนของแคปซูลมีประจุ   
เปนลบเชนเดียวกับสีพวก acid dye ที่ประจุลบจะทําใหเกิดภาพเซลลที่มีสีมืดตัดกับสีที่สวางของแคปซูลที่
ลอมรอบตัวเซลล ดังภาพที่ 2.22(ข) 
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 (ก) (ข) 
 

ภาพที่ 2.22 การยอมสีแบบพิเศษ: (ก) แฟลกเจลลาของ Spirillium volutans และ (ข) แคปซูลของ 
Klebsiella pneumonia  

(ที่มา: Bauman, 2009, p.111) 
 
สรุป 

กลองจุลทรรศน เปนเครื่องมือที่สําคัญตอการศึกษาและการทํางานที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย เพราะ
ชวยใหมองเห็นเซลลจุลินทรีย ติดตามการทํางานของจุลินทรีย และวิเคราะหปญหาที่เกิดจากจุลินทรีย  
การมองเห็นภาพจุลินทรียที่เกิดจากกลองจุลทรรศน เปนผลมาจากความสามารถในการขยายภาพและ
ความละเอียดของภาพของกลองจุลทรรศนซึ่งมีหลายชนิด  โดยทั่วไปหลักการของการขยายภาพและทําให
ภาพคมชัดโดยกลองจุลทรรศนตองอาศัยกําลังขยายภาพ (magnification)  คาการแยกแยะรายละเอียด 
(resolution) และคาคอนทราสต (contrast) ระหวางความเขมแสงของวัตถุกับพ้ืนดานหลังภาพ 

  กลองจุลทรรศนแบงประเภทไดตามแหลงกําเนิดแสงที่ชวยใหมองเห็นภาพ ไดแก กลองจุลทรรศน
ชนิดใชแสงธรรมดา และกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงอิเล็กตรอน  กลองจุลทรรศนทั้งสองประเภทมี
กําลังขยายภาพ  ความละเอียดของภาพที่ได และลักษณะของภาพที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค
ของการใชงาน เชน ตองการภาพมิติเดียวใชกลองจุลทรรศนเชิงซอน ภาพสองมิติและแสดงรายละเอียด
ของผิวเซลลไดจากกลองอิเล็กตรอนแบบสองผาน (transmission electron microscope, TEM) หรือ
ภาพสามมิติและแสดงรายละเอียดภายในเซลลไดจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning 
electron microscope, SEM)  สิ่งสําคัญที่สําหรับการศึกษาจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศนคือ การเตรียม
ตัวอยางสไลดทั้งที่ใชดูเซลลที่ยังมีชีวิตและไมมีชีวิต  บางครั้งเซลลตัวอยางบนสไลดมีลักษณะโปรงแสง 
การมองเห็นจุลินทรียอาจเกินความสามารถของกลอง จึงจําเปนที่ตองการอาศัยการยอมสีเซลล การยอมสี
เซลลดวยสีบางประเภทก็สามารถชวยจําแนกชนิดของแบคทีเรียได เชน เซลลแบคทีเรียแกรมบวกติดสีมวง
ของ crystal violet และเซลลแบคทีเรียแกรมลบติดสีแดงของ safranin 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. จงเติมคําในชองวางใหถูกตองสําหรับการเปรียบหนวยวัดอื่นกับหนวยเมตร 

1.1    1 µm  = ..……  m 1.2    1 ……. =   10-9 m  1.3    1 µm  = ……. nm 
2. จากภาพที่กําหนดให จงเติมสวนประกอบของกลองใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จงบอกความหมายของกําลังขยายภาพ (magnification) และคาการแยกแยะรายละเอียดของวัตถุที่

(resolution)  
4. กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนมีกําลังขยายทั้งหมดเทากับ 1,500X โดยเลนสวัตถุตองใชน้ํามันอิมเมอรชัน  

กลองนี้มีกําลังขยายของเลนสตาเทากับเทาไร  
5. ภาพที่ไดจากการขยายโดยกลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนมีลักษณะภาพเปนอยางไร 
6. จงเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงและชนิดใชแสงอิเล็กตรอนในเรื่อง

กําลังขยายของกลอง ชนิดของเลนส  ลักษณะของภาพที่ได  และการนําไปใชประโยชน  
7. เซลลแบคทีเรียยอมติดสี basic dye ที่มีประจุบวกแสดงวาพื้นผิวของเซลลแบคทีเรียมีลักษณะอยางไร 
8. ในการยอมสีแกรม มอรแดน (mordant) ทําหนาที่อะไร 
9. จงเติมคําลงในตารางใหถูกตองสําหรับการยอมสีแบบแกรม 

ขั้นตอน 
สิ่งที่เกิดข้ึนหลังผานขั้นตอน 

แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรม 
Crystal violet   
Iodine   
Alcohol-acetone   
Safranin   
 

10.การยอมสีดวยวิธีใดชวยใหมองเห็นแคปซูลของแบคทีเรีย  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 
เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 

 

หัวขอเนื้อหา 
1. อเซฟติก เทคนิค  
2. การแยกเชื้อแบคทีเรียและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์  
3. การเก็บรักษาจุลินทรีย 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความสามารถดังนี้  
1. เมื่อนําจานอาหารที่ใชเพาะเชื้อจํานวน 4 จาน ไดแก จานที่บรรจุอาหารปลอดเชื้อ จานที่บรรจุ

อาหารที่ไมผานวิธีการทําใหปลอดเชื้อ จานที่เพาะเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์  และจานอาหารที่เพาะเลี้ยงเชื้อ
ผสม ใหพิจารณาปริมาณและชนิดของเชื้อที่ปรากฏบนผิวหนาอาหาร สามารถบอกความหมาย
ของคําวา อเซฟตกิเทคนิค เชื้อผสม เชื้อบริสุทธิ์ การคัดแยกเชื้อและการปนเปอนได 

2. บอกความเสียหายที่เกิดกับการทํางานดานจุลชีววิทยาเมื่อมีการปนเปอนจุลินทรียอื่นได 
3. อธิบายหลักการที่ทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อระหวางการทํางานดานจุลชีววิทยาได 
4. เมื่อใหลงมือปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาจํานวน 4 วิธี  สามารถระบเุทคนิคที่ใชในงาน

ดานจุลชีววิทยาไดอยางนอย 2 วิธ ี
5. แยกแยะความแตกตางของวัตถุประสงคในเทคนิคการคัดแยกเชื้อและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์ได 
6. เมื่อใหรายละเอียดของวัตถุประสงคท่ีตองการเก็บเชื้อ จํานวน 3 วิธี สามารถบอกชื่อวิธีการที่ใช

เก็บรักษาจุลินทรียไดถูกตองอยางนอย 1 วิธี  
7. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการเก็บเชื้อจุลินทรียแบบตาง ๆ ไดอยางนอยอยางละ 1 ขอ

ในแตละวิธีการ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. แสดงจานอาหารที่ใชเพาะเชื้อจํานวน 4 จาน ไดแก จานที่บรรจุอาหารปลอดเชื้อ จานที่บรรจุ
อาหารที่ไมผานวิธีการทําใหปลอดเชื้อ จานที่เพาะเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์  และจานอาหารที่เพาะเลี้ยง
เชื้อผสม พรอมติดปายคําวา อเซฟติกเทคนิค เชื้อผสม  เชื้อบริสุทธิ์ การคัดแยกเชื้อ การปนเปอน 
ในแตละจานที่อยูในเกณฑของคําเหลานั้น  ใหผูเรียนสังเกตปริมาณและชนิดของเชื้อที่ปรากฏบน
ผิวหนาอาหาร แลวใหผูเรียนในหองระดมความคิดเพื่อบอกความหมายของคําเหลานั้น 

2. บรรยายหัวขอเรื่อง อเซฟติกเทคนิคกับการปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยา โดยใชสื่อการสอนโปรแกรม 
PowerPoint และยกตัวอยางเหตุการณหรือสถานการณในหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับเนื้อหา จากนั้น
ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายขอดี ขอเสีย และความสําคัญของอเซฟติกเทคนิคกับการปฏิบัติงาน
ดานจุลชีววิทยา  จากนั้นผูสอนสรุป 

3. แบงกลุมผูเรียน  ฝกลงมือปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาในหัวเรื่อง  การถายเชื้อดวยวิธี 
อเซฟติกเทคนิค  จากนั้นใหผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง โดยระบุชื่อและวัตถุประสงคของเทคนิค
ที่ใชเพื่อการถายเชื้อ รวมถึงการคัดแยกเชื้อและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์  กรณีที่มีผลการทดลองแสดง
การปนเปอน ใหผูเรียนคิดและวิเคราะห เพื่ออธิบายการตนเหตุที่กอใหเกิดการปนเปอนจุลินทรียที่
ไมตองการสูจานเพาะเลี้ยงเชื้อ 

4. บรรยายหัวขอเรื่อง วิธีการเก็บเชื้อจุลินทรียแบบตาง ๆ โดยใชสื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint 
หลังการบรรยาย  ผูสอนทบทวนเนื้อหาในบทเรียนโดย ใหรายละเอียดของวัตถุประสงคที่ตองการ
เก็บเชื้อ จํานวน 3 วิธี  ใหผูเรียนบอกชื่อวิธีการที่ใชเก็บรักษาจุลินทรียอยางนอย 1 วิธี  

5. หลังฟงบรรยายในขอ 4  ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการเก็บเชื้อจุลินทรียที่
ตางกันได อยางนอยอยางละ 1 ขอในแตละวิธีการ 

6. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
7. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนโดยตอบคําถามทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง การถายเชื้อดวยวิธีอเซฟติกเทคนิค 
4. อุปกรณและเครื่องมือสําหรับปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาตามเอกสารในขอ 3 
5. แบบฝกหัดทายบท 
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การวัดผลและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 
1. บอกความหมายของคําวา อเซฟติกเทคนิค เชื้อผสม  เชื้อบริสุทธิ์ การคัดแยกเชื้อ และ การ

ปนเปอนไดถูกตอง 
2. อธิบายความเสียหายที่เกิดกับการทํางานดานจุลชีววิทยาเมื่อมีการปนเปอนจุลินทรียอื่นได 
3. อธิบายหลักการที่ทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อระหวางการทํางานดานจุลชีววิทยาได 
4. ระบุเทคนิคที่ใชในงานดานจุลชีววิทยา แยกแยะความแตกตางของวัตถุประสงคในเทคนิคการคัด

แยกเชื้อและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์ไดถูกตอง หลังจากลงมือปฏิบัติการ   
5. บอกชื่อวิธีการเก็บจุลินทรียแบบตาง ๆ ไดอยางนอย 1 วิธี เมื่อใหรายละเอียดของวัตถุประสงค

ที่ตองการเก็บเชื้อ จํานวน 3 วิธี   
6. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีการเก็บเชื้อจุลินทรียแบบตาง ๆ ไดถูกตองไดอยางนอย

อยางละ 1 ขอในแตละวิธีการ  
7. ความถูกตองในการตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทอยางนอย 80 เปอรเซ็นตของขอคําถาม

ทั้งหมด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา || 66  || 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา || 67  || 
 

 

บทท่ี 3 
เทคนิคพื้นฐานดานจุลชีววิทยา 

 
นักชีววิทยาศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญดวยการใชสายตา  ดมกลิ่น  ฟงเสียง  และสัมผัสเพื่อการตรวจสอบ 

(detecting) และการบงชี้ (identifying) ชนิดของสิ่งมีชีวิต   ขณะที่นักจุลชีววิทยายตองประสบกับอุปสรรค
อันดับแรกสําหรับการศึกษาจุลินทรีคือ จุลินทรียที่ตองการศึกษาอยูรวมกับจุลินทรียชนิดอื่นในบริเวณที่อยู
เดียวกัน เรียกจุลินทรียหลายชนิดที่อยูปนกันนี้วา เชื้อผสม (mixed culture)  จึงตองใชเทคนิคแยกจุลินทรียที่
ตองการออกจากจุลินทรียชนิดอื่นที่ไมตองการเพื่อใหไดจุลินทรียชนิดเดียวที่เรียกวา จุลินทรียบริสุทธิ์ (pure 
culture)  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากทีช่วยใหเขาใจพฤติกรรมของจุลินทรีย   ชนิดหนึ่ง ๆ และการใชประโยชนจาก
จุลินทรียชนิดนั้นไดตรงตามวัตถุประสงค  เชื้อบริสุทธิ์ หมายถึง เชื้อจุลินทรียชนิดเดียวกันในระดับสปชีส  
(species) โดยทุกเซลลมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  การคัดแยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์จากวัตถุ จําเปนตองใช
เทคนิคที่หลากหลายวิธีการ ไดแก อเซฟติก เทคนิค (aseptic technique)  เทคนิคการแยกเชื้อแบคทีเรียที่
เปาหมายออกจากเชื้ออื่นที่ปะปน (isolating technique)  และเทคนิคการทําใหเชื้อบริสุทธิ์ (purification)  
อุปสรรคลําดับที่สองคือ หลังการแยกจุลินทรียบริสุทธิ์ไดแลวจะสามารถเก็บรักษาใหมีชีวิตอยูและมีอายุยืน
ยาวโดยไมเสียชีวิตไดอยางไร   ดังนั้นบทเรียนนี้จึงประกอบดวยรายละเอียดของอเซฟติก เทคนิคการแยกเชื้อ 
และการเก็บรักษาเชื้อ  
 
อเซฟติก เทคนิค  
 อเซฟติก เทคนิค (aseptic technique) เปนหัวใจสําคัญของทักษะในการปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางจุลชีววิทยา  นักจุลชีววิทยาใช aseptic technique ในการเคลื่อนยายเชื้อสําหรับการเพาะเลี้ยง การถาย
เชื้อลงบนอาหาร การคัดแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ และการทดสอบทางจุลชีววิทยา  หลักสําคัญของ aseptic 
technique มีสองประเด็นคือ ประเด็นแรกเปนเทคนิคที่ปองกันเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) ที่ใชศึกษา
จากการปะปนเชื้อจุลินทรียอื่นที่ไมตองการที่เรียกวา การปนเปอน (contamination)  เพราะจุลินทรีย      
ที่ปนเปอนมีอยูแลวในสิ่งแวดลอมทุกทีท่ั้งในรูปสปอรของราหรือเซลลจุลินทรียที่ลอยอยูในอากาศ จุลินทรียที่
ผิวหนังของผูที่กําลังปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา จุลินทรียที่ผิวโตะทํางาน จุลินทรียในอนุภาคของฝุนละออง 
และจุลินทรียตามพื้นผิวของเครื่องแกว วัสดุและอุปกรณที่ไมไดฆาเชื้อ  จุลินทรียที่ปนเปอนเหลานี้มีผลเสียตอ
ผลการทดลอง เชน ผลการทดลองไมสามารถแปลผลได หรือการทดลองคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
หรือไมไดผลผลิตตามที่ตองการจากจุลินทรียเปาหมาย  aseptic technique เปนเทคนิคที่ชวยใหการปนเปอน
เกิดขึ้นไดนอยมากหรือไมเกิดขึ้นเลย  ชวยรักษาความบริสุทธิ์ของเชื้อเพ่ือการเก็บรักษาเชื้อ (pure stock 
cultures) ในระยะยาวสําหรับการศึกษาวิจัยและการใชงานอื่น ๆ  และชวยแยกแตละสปชีสของจุลินทรียที่
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ปะปนกันอยูในเชื้อผสม (mixed culture)  ใหไดเชื้อบริสุทธิ์  ประเด็นที่สองเปนประเด็นหลักที่นักจุลชีววิทยา
ตองตระหนักมากท่ีสุดในความสําคัญของ aseptic technique คือ ชวยปองกันเชื้อจุลินทรียที่กําลังศึกษา
ไมใหปะปนสูสิ่งแวดลอมหรือเขาสูรางกายของผูปฏิบัติงานจากเชื้อจุลินทรียกอโรค หรือทําใหเกิด         
ความเสียหายแกสิ่งแวดลอม  ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาและเรียนรูการปฏิบัติเกี่ยวกับอเซฟติกเทคนิค
ที่ถูกวิธีเพื่อปองกัน กําจัดและควบคุมจุลินทรียที่ทําการศึกษาตอประโยชนที่จะไดรับ ความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม  

หลักปฏิบัติในการทํางานทางจุลชีววิทยาภายใต aseptic technique คือ การใชวัสดุและอุปกรณที่
ปราศจากเชื้อปนเปอนในการทํางานกับเชื้อบริสุทธิ์ และการจัดใหอุปกรณที่กําลังใชงานในระหวางปฏิบัติ
บนโตะปฏิบัติการใหอยูใกลเปลวไฟจากตะเกียงอัลกอฮอลหรือตะเกียงบุนเสนใหมากที่สุด ดังภาพที่ 3.1 

    
 
 
 

(ก) (ข) 
 

ภาพที่ 3.1 การปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาบนโตะปฏิบัติ: (ก) การจัดวางอุปกรณบนโตะทํางาน ไมใหเกิดการ
ปฏิบัติงานขามผานอาหารปลอดเชื้อ; (ข) การปฏิบัติงานใกลเปลวไฟใหมากที่สุด  

(ที่มา: https://bit.ly/2MbrYdj) 
 

การกําจัดจุลินทรียที่ผิวหนังของมือและแขนของผูปฏิบัติใชการลางน้ําสบูและฉีดพนดวยอัลกอฮอล 
70% โดยปริมาตรตอปริมาตร (volume/volume, v/v)  การทํางานตองอยูภายใตระบบของอากาศที่ปลอด
เชื้อภายใตตูถายเชื้อที่เรียกวา เครื่องลารมินารโฟล (larminar flow carbinet)  ดังแสดงในภาพที่ 3.2 

 
 

 
(ก) (ข) 

 

ภาพที่ 3.2 ตูถายเชื้อและการปฏิบัติงาน: (ก) การเตรียมตูถายเชื้อกอนใชงานดวยการเปดรังสียูวีสําหรับ
ฆาเชื้อในอากาศภายในตู; (ข) การปฏิบัติงานภายในตูถายเชื้อ 

(ที่มา: http://cepclab.org.in/?p=358) 
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อุปกรณพื้นฐานบางอยางที่ใชในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เชน หวงเขี่ยเชื้อ (loop) เข็มเขี่ย

เชื้อ (needle) เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอ (triangle needle)  สามารถทําใหปลอดเชื้อ (sterilization) ไดดวย
วิธีการอยางงายกอนนําไปใชงาน โดยการรนดวยเปลวไฟจากตะเกียงอัลกอฮอลหรือตะเกียงบุนเสนจนหวง
หรือเข็มเขี่ยเชื้อรอนแดง ดังภาพที่ 3.3  ปลอยใหเย็นหรือแตะที่ผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งหรือ
อาหารวุนที่ดานขอบของจานเพื่อใหแนใจวาอุปกรณเย็นตัวแลว โดยสังเกตไดวา วุนไมละลายเมื่อแตะ
อุปกรณที่ผิวหนาอาหาร จึงนําไปใชงาน   

 
 
 
 
 

 
(ก)  (ข)  (ค)                  (ง)                          (จ) 

ภาพที่ 3.3  อุปกรณพื้นฐานในงานดานจุลชีววิทยาและวิธีการสเตอรไรซเซชั่น: (ก) หวงเขี่ยเชื้อ (ข) เข็มเขี่ย
เชื้อแบบปลายตรง; (ค) เข็มเขี่ยเชื้อแบบปลายงอ; (ง) ลักษณะการจับอุปกรณเขี่ยเชื้อขณะเผา;  
(จ) ลักษณะลูปทีร่อนแดงจาการเผาเพื่อฆาเชื้อ 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://goo.gl/xEYzZ1) 
 

แทงแกวงอรูปสามเหลี่ยมสําหรับเกลี่ยเชื้อ (triangle glass spreader) ถูกฆาเชื้อ (sterile) โดยจุม    
แทงแกวสวนที่งอลงในอัลกอฮอล 95% แลวเอาสวนที่จุมอัลกอฮอลผานเปลวไฟจากตะเกียง รอใหไฟดับ    
ไมตองเปลาดวยปาก ปลอยใหเย็นสักครู วางสวนของแทงแกวงอบนผิวหนาอาหารวุนดานขอบของจาน 
ปลอยไวสักครู  จึงเกลี่ยเชื้อใหทั่วผิวหนาอาหาร  ดังแสดงในภาพที่ 3.4    

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 การสเตอรไรซแทงแกวงอรูปสามเหลี่ยม 
(ที่มา: https://goo.gl/dzWqwB) 
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การฆาเชื้อที่ปากหลอดทดลอง (test tube) ทําได โดยนําปากหลอดรนเปลวไฟ  หมุนปากหลอดที่

สัมผัสเปลวไฟอยางชา ๆ จนรอบปากหลอด ดังแสดงในภาพที่ 3.5  วิธีนี้ชวยกําจัดเชื้อท่ีปากหลอด เพราะ
เมื่อเปดฝาหลอดอาหารที่ปลอดเชื้อออกก็สัมผัสกับอากาศซึ่งเปนแหลงของจุลินทรียในอากาศ (airborn 
microorganism) วางหลอดที่รนปากหลอดรอบแลวในที่วางหลอดซึ่งวางอยูใกลเปลวไฟ เพื่อใหรังสีความรอน
จากเปลวไฟชวยปองกันหรือลดโอกาสการปนเปอนจากจุลินทรียพวก airborn microorganism  

 
 
 
 
 

 (ก)                                                  (ข) 
 

ภาพที่ 3.5 การฆาเชื้อที่ปากหลอดทดลอง: (ก) เปดฝาหลอด;  (ข) รนปากหลอดโดยรอบดวยเปลวไฟ  
(ที่มา: https://goo.gl/b319E3) 

 
การฆาเชื้อที่พื้นผิวของโตะท่ีใชปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาดวยเอทิล อัลกอฮอล  (ethyl alcohol) 

หรือเอทานอล (ethanol) 70% v/v ชวยลดปริมาณเชื้อจุลิทรียที่พื้นผิวของโตะที่และผิวหนังบริเวณมือและ
แขนของผูปฏิบัติงาน เพราะผิวหนังเปนแหลงที่มีจุลินทรียประจําถิ่น (normal flora) อยูแลวตามธรรมชาติ
และเปนตนเหตุหนึ่งที่เกี่ยวของกับการกอใหเกิดการปนเปอนของเชื้อลงสูอาหารเลี้ยงเชื้อระหวางปฏิบัติงาน  
กลไกของการฆาเชื้อปะปนดวยเอทานอลคือ สวนที่เปนฟอสโฟไลปด (phospholipid) ที่เยื่อหุมเซลลของ
จุลินทรียจะละลายในเอทานอล ทําใหเยื่อหุมเซลลเปนรู ซึ่งโมเลกุลของเอทานอลสามารถลอดผานเขาสู
ภายในเซลล แลวเขาจับกับโมเลกุลของโปรตีนภายในเซลลโดยเฉพาะโมเลกุลของเอนไซม ทําใหเอนไซม   
เสียสภาพ กลายเปนกอนและตกตะกอน  การสูญเสียหนาที่การทํางานของเอนไซมภายในเซลลสงผลให
ปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการเมเทบอลิซึมเกิดขึ้นไมได โดยเฉพาะปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญ
อาหารใหไดพลังงานและการสังเคราะหสารภายในเซลล เซลลจึงตาย 

การใชวิธีอะเซฟติกเทคนิคกับจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเชื้อ ใหปฏิบัติโดยเปดฝาจานอาหาร
เพาะเชื้อเพียงแคพอสําหรับสอดหวงหรือเข็มเขี่ยเชื้อหรือแทงแกวเขี่ยเชื้อเขาไปภายในจานแลวมีพื้นที่ทํางาน
ภายในพื้นที่ของจานไดสะดวก  โดยตองคํานึงวา ไมเปดฝาใหกวางจนผิวหนาอาหารกลายเปนแหลงรองรับ
จุลินทรียหรืออนุภาคฝุนละอองที่มีจุลินทรียเกาะอยูที่ลอยอยูในอากาศ ซึ่งจะตกลงผิวสูผิวหนาอาหารตาม       
แรงโนมถวงของโลก เปนเหตุใหเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่ไมตองการ ดังแสดงในภาพที่ 3.6 
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ภาพที่ 3.6 aseptic technique สําหรับการทํางานบนจานอาหารแข็ง  
(ที่มา: นงลักษณ พินิจสุวรรณ และปรีชา พินิจสุวรรณ, 2544, หนา119) 

 
การแยกเชื้อแบคทีเรียและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์  

1. เทคนิคสําหรับการแยกเชื้อแบคทีเรียใหบริสุทธิ์ มีวิธีการดังนี ้
 1.1 เทคนิคการขีดเชื้อในจานเพาะเชื้อ (streak plate technique) เปนวิธีการแยกเชื้อแบคทีเรีย
โดยอาศัยหลักการเจือจางจํานวนของเชื้อแบคทีเรียดวยความถี่ที่มากที่สุดในการขีดลากเชื้อบนผิวหนาอาหาร
ที่บรรจุในจานเพาะเชื้อ โดยขีดลากเชื้อใหมีระยะทางยาวมากที่สุดเพื่อใหแตละเซลลของแบคทีเรียแยกจาก
กันจนไดเซลลเดี่ยว (single cell)  จากนั้นบมจานอาหารภายใตอุณหภูมิและชวงเวลาที่เหมาะสมตอการเจริญ  
โดยสังเกตไดวา บนผิวหนาอาหารปรากฏขึ้นในลักษณะของโคโลนี (colony) ซึ่งเปนกลุมเซลลของแบคทีเรีย
มาจากการแบงเซลลของเซลลตนกําเนิดเพียงเซลลเดียว โคโลนีที่เกิดขึ้นนี้ถือเปนตัวแทนของกลุมแบคทีเรีย
บริสุทธิ์พวกที่ตองการออกซิเจนในการเจริญ  ดังภาพที่ 3.7  
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 การเกิดโคโลนีจากเซลลเริ่มตนหนึ่งเซลล  
 

วิธกีารขีดลากเชื้อมีหลายรูปแบบ เชน การขีดลากเชื้อแบบงาย (simple streak) และแบบ
ตัดกัน (cross streak)  แตละวิธีตางมีจุดประสงคเดียวกันคือ ขีดลากเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนาอาหารแข็ง
ใหมรีะยะทางยาวที่สุดโดยขีดลากใหมีความถี่มากที่สุด  โดยใชอะเซฟติกเทคนิคในการปฏิบัติ   

Single cell Colony 
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รูปแบบการขีดลากเชื้อแบบงาย เปนการขีดลากเชื้อที่อยูบนปลายหวงเขี่ยเชื้อในลักษณะ

เสนเดี่ยวเพียงเสนเดียวยาวตลอดจากจุดเริ่มตนจนสิ้นสุด  วิธีการเริ่มจาก การเผาหวงเขี่ยเชื้อใหรอนแดง 
ปลอยใหเย็น จึงนําปลายหวงเขี่ยเชื้อไปแตะเชื้อแบคทีเรียผสมเพียงเล็กนอย เพียงแคสัมผัสเชื้อและพอมองเห็น
โคโลนีของเชื้อติดที่ปลายหวง  จากนั้นนําปลายหวงเขี่ยเชื้อขีดลากบนผิวหนาอาหารใหยาวที่สุด  ดังภาพที่ 3.8    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.8 การขีดลากเชื้อแบบงาย: Pseudomonas aeroginosa บนอาหารแข็ง 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก นงลักษณ พินิจสุวรรณ และปรีชา พินิจสุวรรณ, 2011, หนา118) 
 
 การขีดเชื้อแบบตัดกัน มีหลายรูปแบบ เชน ขีดลากเชื้อแบคทีเรียตามแนวนอนประมาณ 4-5 
เสน ในพื้นที่บนผิวหนาอาหารแตละสวน ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน หรือ 4 สวน หรือ 5 สวน โดยแตละสวน  
จะเปลี่ยนแนวการขีดลากและตองรนฆาเชื้อหวงกอนเปลี่ยนตําแหนงที่จะขีดลากทุกครั้ง  วิธีปฏิบัติ เริ่มจาก
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ทําใหหวงเขี่ยเชื้อปลอดเชื้อดวยการรนไฟใหรอนแดง รอใหหวงเย็น จึงนําไปแตะเชื้อแบคทีเรียจากหลอดหรือ
จานอาหารตนแบบที่มีเชื้อแบคทีเรีย ขีดลากเชื้อบนผิวหนาอาหารแข็งตามแนวนอนไปมาอยางตอเนื่องกัน
ประมาณ 4-5 เสน ในสวนที่หนึ่ง นําหวงเขี่ยเชื้อเผาไฟเพื่อฆาเชื้อท้ังหมด ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญเพราะชวย
เจือจางเชื้อแบคทีเรียในการขีดลากเชื้อในสวนตอไป  ลําดับตอมาใชหวงปลอดเชื้อลากตัดจากรอยขีดเชื้อเดิม
ในสวนที่หนึ่งไปยังสวนที่สองโดยขีดลากซ้ําสวนที่หนึ่งประมาณ 3-4 ขีด หลังจากนั้นใหขีดลากบนผิวหนา
อาหารในสวนที่สองขีดลากไปมาประมาณ 4-5 ขีด เผาหวงใหปลอดเชื้ออีกครั้ง ทําเชนนี้บนผิวหนาอาหาร
สวนที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 จนครบทุกสวน  การขีดลากเชื้อโดยแบงพื้นที่ออกเปนสวน ๆ เพื่อชวยเจือจาง
จํานวนเชื้อแบคทีเรียและแยกแตละเซลลใหออกจากกันอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวหนาอาหารแข็งที่มี
พื้นที่จํากัด หลังการขีดลากเชื้อ นําจานอาหารไปบมที่อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ เปนเวลาประมาณ 
24-48 ชั่วโมง  โคโลนีเดี่ยวจะปรากฏตามรอยขีดลากในสวนทาย ๆ ใหเห็นดวยตาเปลา โคโลนีของเชื้อบริสุทธิ์
เหลานี้จะถูกนําไปศึกษาตอไป  ดังภาพที่ 3.9 
 
 
 
 
 
 
 (ก) (ข) 
 
 
 
 

(ข) 
 
 

 
 
 (ค) (ง) 
 
 
ภาพที่ 3.9 รูปแบบการขีดลากเชื้อแบบตัด: 2 สวน (ก) 3 สวน (ข) 4 สวน (ค) และ 5 สวน (ง) 
(ที่มา: https://goo.gl/uWHbxa; https://goo.gl/bmaetK) 
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 1.2 เทคนิคการเจือจางสารละลายเชื้อ (suspension dilution technique) เปนวิธีการทําให  
เชื้อที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวที่เรียกวา สารละลายเชื้อ (suspension) มีจํานวนหรือความเขมขน
ของเชื้อในอาหารเหลวที่เหมาะสมสําหรับนําไปแยกใหไดโคโลนีเดี่ยว  suspension มักเปนเชื้อจุลินทรียที่มี
อายุประมาณ 24 หรือ 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย  โดยทั่วไปนิยมเจือจาง suspension ใหลดลง
เปนสิบเทาโดยทําการเจือจางเปนชุด เรียกเทคนิคนี้วา เท็นโฟลด ซีเรียล ไดลูชั่น (ten fold serial dilution) 
วิธีปฏิบัติคือ เตรียมน้ํากลั่นปลอดเชื้อบรรจุใสหลอดทดลอง หลอดละ 9 มิลลิลิตร ถาย 1 มิลลิลิตร 
ของ suspension ลงไปในหลอดแรกที่บรรจุน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 9 มิลลิลิตร ทําใหเชื้อมีระดับการเจือจางเปน 
1/10 หรือ 10-1 เขยาผสมเชื้อในหลอด  จากนั้นถาย 1 มิลลิลิตร ของ suspension จากระดับการเจือที่ 10-1 
ลงไปในหลอดที่สองที่บรรจุน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 9 มิลลิลิตร ซึ่งจะมีระดับการเจือจางเปน 1/100 หรือ 10-2  
เจือจางเชื้อในลักษณะเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ขึ้นจํานวนระดับการเจือจางในแตละชุดขึ้นกับความเขมขนของ
เชื้อเริ่มตนใน suspension และระดับความเขมขนที่เหมาะสมที่จะแยกแตละเซลลออกจากกันเมื่อนําไป
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง  หลักการเจือจางเชนนี้เปนการทําใหจํานวนเชื้อลดลงทีละสิบเทา เชน สมมติ 
จํานวนเชื้อเริ่มตนใน suspension เทากับ 106 เซลล การทําให suspension เจือจางที่ระดับ 10-1 จะทําให
จํานวนของเซลลลดลงเหลือ 105  เซลล และเมื่อเจือจางตอเปนระดับการเจือท่ี 10-2  จํานวนของเซลลจะ
ลดลงเหลือ 104  เซลล เปนตน  ดังแสดงในภาพที่ 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.10 การเจือจางสารละลายเชื้อแบบ ten fold serial dilution 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://goo.gl/VtGR8C) 

 1.3 เทคนิคการทําใหเชื้อกระจายในจานเพาะเชื้อ (spread plate technique) สามารถแยกเชื้อ
ผสมออกเปนเชื้อชนิดเดียวในลักษณะโคโลนีเดี่ยว โดยอาศัยแทงแกงงอรูปสามเหลี่ยมที่ปลอดเชื้อเกลี่ยเชื้อให
กระจายแยกจากกันเปนเซลลเดี่ยว  วิธีปฏิบัติมีขั้นตอนดังนี้ เจือจางสาระลายเชื้อดวยเทคนิค ten fold 
serial dilution ใหมีจํานวนหรือความเขมขนของเชื้อที่เหมาะสมตอการกระจายตัวของแตละเซลลบนพื้นที่
บนผิวหนาอาหารแข็ง กอนใชงานใหจุมแทงแกงงอรูปสามเหลี่ยมลงในอัลกอฮอล 95%แลวนําแทงแกวไป
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ผานไฟ ปลอยใหเปลวไฟดับ ปลอยใหเย็น ดูด 1 มิลลิลิตร ของสารละลายเชื้อท่ีเจือจางลงบนผิวหนาอาหาร
แข็งดวยปเปตที่ปลอดเชื้อ แลวใชแทงแกวปลอดเชื้อเกลี่ยสารละลายเชื้อใหกระจายตัว โดยหมุนจานชวย
ระหวางการเกลี่ยเชื้อ ดังภาพที่ 3.11(ก)  การเกลี่ยเชื้อจะเพียงพอหรือหยุดไดก็ตอเมื่อสังเกตวา การถูกแทง
แกวบนผิวหนามีลักษณะฝด ไมลื่นไถลในการถูเกลี่ยเหมือนครั้งแรก ทั้งนี้เปนเพราะวา สารละลายเชื้อที่เปน
น้ําซึมลงสูอาหาร ทําใหสารละลายเชื้อแหงลง นําจานเพาะเชี้ยงเชื้อไปบมเพาะที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
จนกกระทั่งเชื้อเจริญปรากฏเปนโคโลนีบนผิวหนาอาหาร  การเลือกระดับการเจือจางใน spread plate 
technique สําคัญมาก เพราะจะทําใหไดเซลลเดี่ยวของเชื้อบริสุทธิ์และยังสามารถนับจํานวนเซลลของเชื้อได 
โดยทั่วไปเมื่อบนเชื้อจนเกิดโคโลนีแลวใหเลือกจานอาหารที่มีระดับการเจือจางที่เหมาะสม ซึ่งมีจํานวนโคโลนี 
30-300 โคโลนี  ดังแสดงในภาพที่ 3.11(ข)   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.11  (ก) ขั้นตอนในการ spread plate technique และ (ข) ลักษณะการเจริญของโคโลนีของ
แบคทีเรียบนอาหารแข็ง เมื่อเลือกสารละลายเชื้อที่มีระดับการเจือจางที่แตกตางกัน: (1) 
สารละลายเชื้อที่มีระดับการเจือจางนอยเกินไป; (2) สารลายเชื้อที่มีระดับการเจือจางเหมาะสม; 
(3) สารละลายเชื้อที่มีระดับการเจือจางมากเกินไป  

(ที่มา: www.gopixpic.com) 

(1) 

(2) (3) 

(1) 
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 1.4 เทคนิคการเทเพลท (pour-plate technique) เปนการทําใหสารละลายเชื้อกระจายตัวอยู
ภายในอาหารวุนแข็งที่อยูในสภาพที่หลอมละลาย จากนั้นเทอาหารลงในจานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อ ปลอยให
อาหารใหแข็งตัว  อาหารวุนแข็งในขวดอาหารจะถูกหลอมระหวางการฆาเชื้อในหมอนึ่ง autoclave และ   
ถูกรักษาใหอยูในสภาพหลอมละลายหลังการนึ่งโดยเก็บไวในอางน้ําอุน (water bath) ที่มีอุณหภูมิ 45C 
จนกวาอาหารจะถูกใชงาน  การผสมสารละลายเชื้อในอาหารวุนที่หลอมมักใชสารละลายเชื้อที่ทําการเจือจาง
ดวยเทคนิค ten fold serial dilution แลวเลือกระดับการเจือจางของสารละลายเชื้อท่ีมีจํานวนเชื้อ          
ที่เหมาะสมที่จะแยกเปนเซลลเดี่ยวไดเมื่อผสมลงในอาหารวุนที่หลอม ซึ่งแสดงใหเห็นวา โคโลนีที่เจริญอยูใน
อาหารแข็งสวนท่ีอยูดานลางจานเพาะเลี้ยงเปนแบคทีเรียพวกท่ีไมตองการออกซิเจน (anaerobic bacteria 
or anaerobe)  โคโลนีที่อยูกลางอาหารวุนแข็งเปนแบคทีเรียพวกที่ตองการออกซิเจนเพียงเล็กนอย 
(facultative bacteria)  และโคโลนีที่ผิวหนาอาหารวุนแข็งเปนแบคทีเรียพวกที่ตองการออกซิเจน (aerobic 
bacteria or aerobe) วิธีปฏิบัติใชปเปตปลอดเชื้อขนาด 1 มิลลิลิตร ดูด 0.1 มิลลิลิตร ของสารละลายเชื้อที่
ระดับการเจือจางที่เหมาะสมลงในจานเพาะเชื้อที่ปราศจากเชื้อ ตรวจสอบอุณหภูมิอาหารวุนที่หลอมให      
มีความอุนระดับที่เมื่อนําขวดอาหารแตะที่ทองแขนแลวไมสะดุง  ถายังรอนใหตั้งทิ้งไวสักครู เทอาหารวุนที่
หลอมลงในจานเพาะเชื้อที่มีสารละลายเชื้ออยู วนจานอาหารประมาณ 4-5 รอบ เพื่อผสมใหสารละลายเชื้อ
เขากับอาหารวุนที่หลอม ปลอยใหอาหารแข็งตัว จึงนําไปบมเลี้ยง การคัดแยกโคโลนีใหเลือกจานอาหารที่มี
ระดับการเจือจางที่เหมาะสม คือ มีจํานวนโคโลนีอยูในชวง 30-300 โคโลนี  ดังแสดงในภาพที่ 3.12   

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.12 วิธีการปฏิบัติใน pour plate technique 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Madigan et al., 2009) 
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2. วิธีการคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์  

การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์จากวัสดุธรรมชาติบางครั้งมีจํานวนของจุลินทรียที่ตองการนอยมากและ
นอยกวาจุลินทรียชนิดอื่นที่ไมตองการ  นอกจากนี้จุลินทรียที่ตองการยังมีอัตราการเจริญชา จึงอาจทําให
ไมสามารถแยกจุลินทรียที่ตองการได  วิธีการแกไขปญหานี้ทําไดโดยตองเพิ่มจํานวนของจุลินทรียที่
ตองการ ซึ่งอาจใชวิธีทางเคมี ฟสิกส หรือชีววิทยาเพื่อชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ไมตองการและทําให
เชื้อจุลินทรียที่ตองการ เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนจนกระทั่งสามารถคัดแยกเชื้อได 
 2.1 การคัดเลือกเชื้อโดยวิธีทางเคมี เปนการเติมสารเคมีที่ชวยยับยั้งจุลินทรียที่ไมตองการหรือ 
เติมสารอาหารบางอยางที่จําเพาะสําหรับจุลินทรียที่ตองการ หรือเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเจือจาง  
 สารเคมีที่ใชยับยั้งจุลินทรียที่ไมตองการโดยใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน สารสี เกลือน้ําดี 
เกลือโลหะหนัก หรือสารปฏิชีวนะ เพื่อใหสารเหลานี้ชวยในการคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียที่ตองการใน
เบื้องตนกอนที่จะนําไปตรวจสอบชนิดที่แนนอนดวยการตรวจสัณฐานวิทยาและลักษณะทางชีวเคมีตอไป 
เชน การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกพวกเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) และ ชิกเจลลา (Shigella) 
ในลําไส ดวยการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีชื่อวา แมคคองกีอะการ (Mac Conkey agar) ที่มีสารสี 
คริสตรัลไวโอเลตและโซเดียมดีออกซิเลท (sodium deoxylate) ซึ่งเปนเกลือน้ําดี แบคทีเรียในลําไสเจริญ
ไดดี หรืออาหารเลี้ยงเชื้อที่มีชื่อวา ชิกเจลลา-ซัลโมเนลลา อะการ (Shigella-Salmonella agar) ที่มีสารสี
นิวทรัลเรด (neutal red) และเกลือน้ําดี (bile salts) ปองกันแบคทีเรียชนิดอื่นไมใหสามารถเจริญได       
การคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร เจจูไน (Campylobacter jejuni) ที่กอโรคทองรวงในคน ใชอาหาร 
บรูเซลลา อะการ (brucella agar) ที่มสีารปฏิชีวนะ เชน แวนโคไมซิน (vancomycin) โพลีมิกซิน (polymyxin) 
ซึ่งชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่นยกเวน Campylobacter jejuni ที่เจริญได 
 สารอาหารบางอยางที่ถูกเติมในอาหารและมีความจําเพาะสําหรับจุลินทรียที่ตองการใน   
การเจริญเทานั้นมักเปนแหลงอาหารพวกคารบอนหรือไนโตรเจนพิเศษ  วิธีการนี้ชวยใหเพิ่มจํานวนของ
จุลินทรียที่ตองการซึ่งมีอัตราการเจริญชากวาแบคทีเรียอื่นและลดจํานวนจุลินทรียที่ไมตองการ เพราะ
จุลินทรียที่ไมตองการไม สามารถใชอาหารที่จําเพาะเปนแหลงพลังงานได เรียกวิธีนี้วา เอนริชเมนท 
(enrichment) เชน  การคัดแยกจุลินทรียพวกยอยเซลลูโลส จุลินทรียเหลานี้จะถูกคัดแยกดวยการ
เพาะเลี้ยงบนอาหาร  carboxymethyl cellulose (CMC) agar  ที่มีเซลลูโลสเปนแหลงคารบอนที่จุลินทรีย
อื่นไมสามารถนําไปใชได  การคัดแยกยีสตที่ใชน้ําตาลไซโลสได ดวยการเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหาร xylose 
medium ที่มนี้ําตาลไซโลสเปนแหลงคารบอนใหกับเชื้อ และเปนน้ําตาลที่จุลินทรียทั่วไปไมสามารถใชได   
 การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเจือจางถูกใชคัดเลือกแบคทีเรียที่ตองการได เพราะแบคทีเรียที่
ตองการเปนพวกที่ตองการสารอาหารจําพวกคารบอนหรือไนโตรเจนในระดับความเขมขนนอย เชน  
Caulobacter sp. เปนแบคทีเรียในน้ําที่สามารถเจริญไดในอาหารเหลวที่มีเพียงเพปโทน 0.01%  
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 2.2 การคัดเลือกเชื้อโดยวิธีทางฟสิกส อาศัยการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญของ
จุลินทรียที่ตองการเทานั้นโดยจุลินทรียที่ไมตองการสวนใหญไมสามารถเจริญได  การคัดเลือดเชื้อจุลินทรีย
ดวยวิธีนี้อาจทํารวมกับวิธีทางเคมีเพื่อชวยลดจํานวนจุลินทรที่ไมตองการและสนับสนุนใหจุลินทรียที่
ตองการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนไดดี วิธีการทางฟสิกสที่ใชในการคัดเลือกเชื้อ เชน การใชความรอน        
การจัดเตรียมอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต การควบคุมคาความเปนกรดดาง (pH) ของอาหารที่ใช
เลี้ยง และการคัดกรองแบคทีเรียที่ตองการดวยกระดาษกรอง เปนตน 
 การใชความรอน มักใชคัดเลือกแบคทีเรียพวกที่สรางเอนโดสปอร (endospore) เชน 
แบคทีเรียจีนัสบาซิลัส (Bacillus sp.) และคลอสตริเดียม (Clostridium sp.)  หลักการคือ ใชความรอน
ทําลายเซลลปกติ (vegetative cell) ของแบคทีเรียพวกที่ไมตองการ  ขณะที่ความรอนจะกระตุนโปรตีนที่
เปนสวนประกอบในเอนโดสปอร  สงผลใหสปอรงอกกลายเปนเซลลปกติ ความรอนที่ใชประมาณ 80C 
เปนเวลานาน 10 นาที  
 การจัดเตรียมอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ตองการ ชวยคัดแยก
จุลินทรียไดดวยหลักการเบื้องตนคือ จุลินทรียแบงชนิดไดตามอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ จุลินทรียที่
เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 0-5C เรียกวา ไซโครฟลิกซ แบคทีเรีย (pchycophilic bacteria) หรือไซโครไฟล 
(pchycophile)  สําหรับจุลินทรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิโดยทั่วไปคือ 30-37C เรียกวา มีโซฟลิกซ แบคทีเรีย 
(mesophilic bacteria) หรือมีโซไฟล (mesophile)  สุดทายคือ จุลินทรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิสูงที่ 55C 
เรียกวา เทอรโมฟลิกซ แบคทีเรีย (thermophilic bacteria) หรือ เทอรโมไฟล (thermophile)  
 การควบคุมคาความเปนกรดดาง (pH) ของอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ชวยคัดแยก
จุลินทรียที่ตองการ โดยอาศัยการจําแนกชนิดของจุลินทรียตามระดับความเปนกรดดางที่เหมาะสมตอ    
การเจริญ เชน แลกติกแอซิด แบคทีเรีย เปนแบคทีเรียที่ทนกรดหรือเจริญไดดีในอาหารที่มีสภาพเปนกรด 
ทําการคัดแยกไดโดยการปรับสภาพอาหารใหมี pH ต่ํา  สําหรับการคัดแยกแลคโตบาซิไล (lactobacilli) จาก
ซีดารชีส (Chedda chesse) ตองปรับใหอาหารมี pH เปน 3.5 ซึ่งจุลินทรียอื่นไมสามารถเจริญได 
 การคัดกรองแบคทีเรียที่ตองการดวยกระดาษกรอง เปนวิธีคัดแยกแบคทีเรียบนพื้นฐานที่วา 
แบคทีเรียทั้งหมดในตัวอยางที่อยูในรูปของเหลวจะถูกกรองผานกระดาษกรองที่มีรูขนาด 0.15 ไมโครเมตร 
แบคทีเรียที่ตองการมักมีขนาดเล็กจนสามารถลอดและเคลื่อนที่ผานรูบนกระดาษกรอง แลวผานเขาไปใน
วุนอาหารได  ตรงกันขามกับจุลินทรียที่ไมตองการจะติดอยูบนกระดาษกรองเพราะมีขนาดเซลลที่ใหญกวา
รูกระดาษกรอง  จากนั้นนํากระดาษกรองไปวางบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง ตัวอยางจุลินทรีย
ที่คัดแยกดวยวิธีนี้ เชน แบคทีเรียสกุล Treponema  ดังภาพที่ 3.15 
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 (ก) (ข) 
 

ภาพที่ 3.13 (ก) โครงสรางของเซลลแบคทีเรียสกุล Treponema และ (ข) การเคลื่อนที่เพื่อลอดผาน
กระดาษกรอง  

(ที่มา: https://bit.ly/2Mivr5J) 
 

 2.3  การคัดเลือกเชื้อโดยวิธีทางชีววิทยา อาศัยขอเท็จจริงที่วา จุลินทรียแตละชนิดมีแหลงที่อยูที่
จําเพาะ  ถาตองการจุลินทรียดังกลาว ตองคัดแยกจากแหลงที่อยูของจุลินทรียชนิดนั้นๆ เชน แบคทีเรีย 
สเตรปโตคอคคัส นิวโมเนีย (Streptococcus pneumonia) พบไดในอุจจาระของผูปวยที่เปนโรคปอด
อักเสบ  โรคติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคติดเชื้อของเยื่อหุมสมอง  จึงคัดแยกเชื้อนี้ไดจากอุจจาระของ
ผูปวย จุลินทรียกอโรค (pathogen) บางพวก ไมสามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหได การคัดแยก
จุลินทรียอาจทําได โดยการฉีดเชื้อผสมที่ไดมาจากของเหลวจากรางกายผูปวยเปนโรค เชน น้ําเลือด เขาสู
สัตวทดลองพวกหนู (mices) หนูตะเภา (guinea pigs) กระตาย (rabbits) หรือมา (houses)  ภายในรางกาย
ของสัตวเหลานี้จะยอมใหจุลินทรียกอโรคเจริญเติบโต แตจะไมยอมใหจุลินทรียพวกท่ีไมกอโรคเจริญเพราะ
ถูกระบบปองกันภายในรางกายทําลาย  ในทางตรงขามกับจุลินทรียกอโรคที่มีกลไกปองกันระบบดังกลาว ดัง
แสดงในภาพที่ 3.14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.14  การเพาะเลี้ยงเชื้อที่กอโรคในหนู guinea pigs โดยฉีดของเหลวที่ไดจากผูปวย 
(ที่มา: https://goo.gl/VsZJxt) 
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จุลินทรียกอโรคยังสามารถการเพาะเลี้ยงไดในไขไก เชน การเพาะเลี้ยงไวรัสอินฟลูซา 

(Influenza virus) ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุของโรค (etiologic microbe) ไขหวัดใหญ  ดังภาพที่ 3.15  วิธีนี้ยัง
สามารถแยกจุลินทรียกอโรคบางชนิดจากเลือดหรือเนื้อเยื่อที่แสดงอาการของโรค      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.15  การคัดแยกไวรัส Flenza โดยเพาะเลี้ยงในไขไก 
(ที่มา: https://goo.gl/uzQtDW) 
 
การเก็บรักษาจุลินทรีย 

1. วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 
 สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักเกี่ยวกับจุลินทรียบริสุทธิ์ที่คัดแยกไดคือ การเก็บรักษาจุลินทรียใหคง
ความบริสุทธิ์ มีชีวิตรอดไดนาน และไมใหมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือสูญเสียคุณสมบัติที่ตองการ
ตลอดการศึกษา  หลักสําคัญในการเก็บเชื้อจุลินทรียคือ การหยุดหรือลดอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อ    
ดวยการควบคุมปจจัยที่จําเปนในการเจริญ ไดแก อากาศ อุณหภูมิ สารอาหาร และความชื้น 
 วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียมีหลายวิธี ถาแบงวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียตามระยะเวลาที ่  
เก็บรักษาแบงไดน 2 แบบ คือ แบบเก็บเพื่อใชงาน (working stocks) และแบบเก็บไวเพื่อเปนตนตอ 
(primary stocks) การเก็บเชื้อแบบเก็บไวเพื่อใชงาน เปนวิธีการเก็บรักษาเชื้อในระยะเวลาสั้นหรือชั่วคราว
เพื่อสะดวกในการใชงานทันที  วิธีนี้นิยมเก็บเชื้อในอาหารวุนเอียง (slant agar) หรืออาหารวุนตรง (deep 
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agar) และเก็บรักษาภายใตความเย็นของตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 หรือ 20C  เชื้อมีอายุการเก็บไมเกิน 4 อาทิตย  
ถาเก็บไวนานกวานี้เชื้ออาจตายไดเพราะอาหารเลี้ยงเชื้อแหง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม      
เพื่อ  การเอาตัวรอดของเชื้อในสภาวะที่กดดันในกรณีที่มีอาหารไมพอตอการดํารงชีวิต  ตัวอยางวิธีการเก็บ
แบบนี้ คือ การถายเชื้อไปสูอาหารใหม  สวนการเก็บเชื้อแบบเก็บไวเพื่อเปนตนตอ เปนการเก็บจุลินทรียใน
ระยะเวลานานเปนหลายเดือนหรือปโดยทําใหเชื้ออยูในสภาพที่มีอัตราเมแทบอลิซึมภายในเซลลต่ํา  การเก็บ
จุลินทรียดวยวิธีนี้ เชน การปดทับดวยน้ํามันแร การทําเชื้อใหแหงดวยวิธี  ไลโอฟไลเซชั่น (lyophillization) 
การเก็บรักษาเชื้อไวที่อุณหภูมิต่ํามาก  สิ่งที่ตองคํานึงในการเก็บรักษาจุลินทรีย คือ ไมมีวิธีใดวิธีเดียวที่
เหมาะสมกับการเก็บจุลินทรียทุกชนิด  การเก็บรักษาจุลินทรียจึงตองคํานึงถึงชนิดของจุลินทรียที่จะเก็บ 
วัตถุประสงคในการเก็บ ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณรวมทั้งบุคลากรที่มีความชํานาญและ
งบประมาณที่ใชในการเก็บรักษาจุลินทรีย 
 1.1 การถายเชื้อไปสูอาหารใหม (subculture) เปนการถายเชื้อจากอาหารเดิมไปยังอาหาร
ใหมโดยเทคนิคการสตรีค (streaking technique) บนผิวหนาอาหารแข็งในหลอดอาหารวุนเอียงหรือจาน
อาหารเพาะเชื้อ ดังภาพที่ 3.16    
 

 

 

 
 (ก) (ข) 
 

ภาพที่ 3.16 (ก) การถายเชื่อสูอาหารใหมดวยลูป และ (ข) การเก็บเชื้อในหลอดอาหารวุนเอียง  
 

การเก็บเชื้อในหลอดอาหารที่เปนฝาเกลียวดวยวิธีการการถายเชื้อไปสูอาหารใหม 
(subculture)  ชวยรักษาใหความชื้นในอาหารอยูไดนานและเหมาะกับการเจริญของเชื้อ เปนตน การยายเชื้อ
สูอาหารใหมตองคํานึงถึงการเขาสูระยะที่เชื้อจะตาย (death phase) ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่อาหารหมดจึง
ตอเชื้อลงในอาหารใหม ทําเชนนี้เรื่อยไป จุลินทรียจึงมีชีวิตอยูไดตลอดไป การยายเชื้อสูอาหารใหมตอง
คํานึงถึงการเขาสูระยะที่เชื้อจะตาย (death phase) ซึ่งระยะเวลาในการเคลื่อนยายเชื้อแตละครั้งขึ้นอยู
กับอัตราการเจริญของแตละชนิดของเชื้อ อาหารที่ใช และสภาพในการเก็บรักษา เชน การเก็บเชื้อใน
หลอดอาหารวุนเอียงในตูเย็น 4C มีผลทําใหเชื้อเจริญไดชา  วิธีนี้อาจเก็บรักษาเชื้อไดหลายสัปดาหหรือ
หลายเดือน มักเก็บไวที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งไมเหมาะสมตอการเจริญโดยเฉพาะยับยั้งอัตราการเจริญใหชา   
เพื่อชวยชะลอการเคลื่อนยายเชื้อไปยังอาหาร วิธีการนี้เปนวิธีที่งายที่สุดและมักใชในหองปฏิบัติการ      
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จุลชีววิทยา  วิธีนี้มีขอดี คือ ทํางายไมตองอาศัยความชํานาญพิเศษ และอุปกรณราคาถูก ไมตองใช
เครื่องมือซับซอน และสามารถใชเก็บรักษาจุลินทรียทั่วไป ขอเสียของวิธีการเก็บคือ ไมสามารถปองกัน  
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมไดอันเปนผลเนื่องจากการยายเชื้อสูแหลงอาหารใหมมีผลโดยตรง 
นอกจากนี้ในการยายเชื้อแตละครั้งยังมีความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อที่ไมตองการหรืออาจผิดพลาดใน
การเขียนรหัสเชื้อเปนผลทําใหสับเปลี่ยนสายพันธุของจุลินทรีย  ตัวอยางการเก็บจุลินทรียดวยวิธีการ  
ถายเชื้อสูอาหารใหม แสดงในตารางที่ 3.1   

 
ตารางที่ 3.1 ชนิดของเชื้อจุลินทรียกับอุณหภูมิและชวงเวลาในการเก็บเชื้อ  

แบคทีเรีย อาหารเลี้ยงเชื้อ ระยะเวลาใน
การถายเชื้อ 

อุณหภูมิในการ
เก็บรักษา 

อุณหภูมิในการ
เจริญ (C) 

Neisseria spp. Cysteine trypticase 
agar 

1 เดือน 35 35 

Bacillus spp. Nutrient agar 12 เดื อนหรื อ
มากกวา 

10 28 

Pseudomonas spp. Nutrient agar 3 เดือน 10 28 

Clostridium spp. Cooked meat 
medium 

6 เดือนหรือ
มากกวา 

อุณหภูมิหอง 28 

Mycobacterium Glycerol agar 4 เดือน 10 30 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา126) 
 
 1.2 การเทปดทับดวยพาราฟนเหลว (paraffin) หรือน้ํามันแร (mineral oil) เปนการเท
พาราฟนเหลวที่ปลอดเชื้อทับบนผิวหนาของอาหารที่มีเชื้อเจริญ วิธีนี้เก็บเชื้อไดนานถึงป  ขอดีคือ วิธีการ
ไมยุงยาก คาใชจายไมสูง การนําเชื้อออกมาเพาะเลี้ยงใหมทําไดโดยเขี่ยเชื้อที่อยูภายใตน้ํามันแรดวย   
หวงเขี่ยเชื้อที่ปราศจากเชื้อ แลวขีดลากบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อใหม 
 1.3 การเก็บจุลินทรียในดิน นิยมเก็บเชื้อรา เชน Asperigillus sp. และ Penicillium sp. 
สามารถเก็บจุลินทรียไดนานถึง 10 ป โดยที่ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย 
 1.4 การเก็บเชื้อในสภาพแหง (drying) เปนการดึงน้ําออกจากเซลลจุลินทรียในระดับที่ลด
อัตราการเกิดเมแทบอลิซึมแตไมทําใหเซลลตาย  วิธีนี้อาจเหมาะกับการจัดเก็บยีสตและแบคทีเรียบางชนิด  
อยางไรก็ตามวิธีนี้ไมคอยนิยมเก็บจุลินทรียเพราะอาจทําใหจุลินทรียบางชนิดตายในสภาพแหงและขาดน้ํา
ยกเวนเชื้อราซึ่งทนตอความแหงแลงเนื่องจากมีการสรางสปอรที่ทนตอสภาพแหงแลงไดดี  วิธีการเก็บเชื้อ
ในสภาพแหงเปนการทําใหสารละลายเชื้อแหงและแกะอยูในวัสดุตาง ๆ ไดแก ดิน ทราย ซิลิกาเจลและ
แผนกระดาษกรอง (paper disc) จากนั้นหอไวในกระดาษฟอยดและเก็บในภาชนะปดไมใหอากาศเขา  
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วิธีนี้ยังสามารถเก็บเชื้อบนแทงวัตถุแหง (predried plug) เชน แปง เพปโทน (peptone) หรือเดกซแทรน 
(dextran) ซึ่งจะดูดซับสารละลายเชื้อไว  การทําแหงเชื้อแลวเก็บภายใตสุญญากาศใชไดดีกับเชื้อที่บอบบาง 
เชน เชื้อโกโนเรียและเชื้ออหิวาต เปนตน  การเก็บบนแผนเจลาติน (gelatin disc) เปนการผสมเชื้อใน
อาหารเจลาตินเหลว นําไปหยดบนจานเลี้ยงเชื้อ แลวทําใหแหงดวยเครื่องปมสุญญากาศ หรือแบบเยือกแข็ง  
เมื่อแผนเจลาตินดิสกแหง จึงเก็บในหลอดที่ปลอดเชื้อ  กรณีที่ตองการใช ใหนําเจลาตินมาใชไดทีละแผน
ดวยการหยอนแผนเจลลาตินที่มีเชื้อลงในอาหารเหลวที่เหมาะกับจุลินทรียนั้น ๆ 
 1.5 การเก็บเชื้อในสภาพเย็นจัด (freezing) เปนการทําใหน้ําในเซลลกลายเปนน้ําแข็งโดยการ  
ลดอุณหภูมิ  วิธีนี้ใชเก็บจุลินทรียไดเกือบทุกชนิดและเก็บเชื้อไดยาวนานนับสิบป  วิธีการที่ทําใหเซลลอยูใน
สภาพแข็งตัวเชนนี้มีหลายวิธี เชน การเก็บบนเม็ดแกว (glass bead) ที่ -70  ํC โดยผสมสารละลายเชื้อกับ   
กลีเซอรอลใหเปนซัสเพนชัน (suspension) หยดซัสเพนชันเชื้อบนเม็ดแกว แลวเก็บไวในตูแชแข็งที่อุณหภูม ิ  
-70  ํC  เมื่อตองการใชงานเชื้อใหตักเม็ดแกวใสในอาหารเลี้ยงเชื้อ  การเก็บไวในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ   
-196  ํC โดยเลี้ยงจุลินทรียบนอาหารวุนและเติมกลีเซอรอลหรือไดเมทิลซัลฟอกไซด (dimethyl sulphoxide 
DMSO) ซึ่งเปนสารปองกันเซลลแตกที่เปนผลจากการแข็งตัวของน้ําภายในเซลล ผลึกของน้ําแข็งจะทิ่มแทง
เซลลใหตายขณะที่ทําการแชแข็ง แลวถายใสหลอดเล็กๆ ปดฝาใหสนิท นําเขาเครื่องลดอุณหภูมิจนไดกระทั่ง
อุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งในระดับ -20  ํC ถึง -30  ํC  จึงนําเก็บไวในถังบรรจุไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ  -196  ํC  
 1.6 การเก็บเชื้อในสภาพแชงแข็งแหงหรือไลโอฟไลเซชั่น (freezing-drying or lyophillization) 
เปนวิธีทําใหเชื้อแหงอยางรวดเร็วในสภาพเย็นจัดจนแข็ง (freezing drying) ที่อุณหภูมิ -60 ถึง -78C 
วิธีการคือ ตอหลอดทดลองขนาดเล็กที่มีสารละลายเชื้อเขากับทอดูดอากาศพรอมทั้งจุมหลอดเชื้อลงใน
น้ําแข็งแหงที่แชในแอลกฮอล สภาพภายในหลอดถูกทําใหเปนสูญญากาศ น้ําในหลอดจะระเหิดออกไป
สงผลใหเชื้อแหงสนิท หลอมปากหลอดดวยไฟใหปดสนิท  ขอดีของวิธีนี้คือ เก็บเชื้อไดนาน 10-30 ป โดย
เชื้อยังมีชีวิตอยูและไมเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังใชพื้นที่นอยในการเก็บหลอดเชื้อ 
ในทางกลับกันก็มีขอเสียคือ เสียคาใชจายสูง เครื่องมือมีราคาแพง วิธีนี้จึงเหมาะกับหองปฏิบัติการ   
ขนาดใหญที่มีการเก็บรักษาเชื้อปริมาณมากเปนประจํา 

2. สถานที่เก็บรักษาจุลินทรียและจําหนายเชื้อจุลินทรีย 
 จุลินทรียบริสุทธิ์ที่มีความสําคัญและประโยชนดานการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม อาจ
คัดแยกไดจากแหลงธรรมชาติ (เชน น้ํา ดิน อาหาร) หรือจากสถาบันวิจัยหรือแหลงทําวิจัยของสถานศึกษา
หรือหนวยงานวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม จุลินทรียเหลานี้จะถูกเก็บในหลอดแอมพลู (ampoule) ในรูป
เชื้อไลโอฟไลซ แหลงที่จัดจําหนายเชื้อมีอยูทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ดังตารางที่ 3.2  
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ตารางที่ 3.2 สถานที่ที่เก็บรักษาและจําหนายเชื้อจุลินทรียทั่วโลก 
 

แหลงเก็บรักษาเชื้อจลุินทรีย ที่อยู 
National collection of type culture (NCTC) Central public health laboratory, Colindate 

Avenue London NW9 5HT, UK. 
National collection of industrial and marine 
bacteria (NCIMB) 

135 Abbey Road, P.O. Box31 Aberdeen AB98 DG, 
UK.  

Collection of the commonwealth mycological 
institute (CMI) 

Ferry Lane, Kew TW9 3AF, Surry, UK. 

National collection of yeast culture (NCYC) Food Research Institute Colney Lane, Norwich 
NR4, 7UA, Norfolk, UK.  

American type culture collection (ATCC) 12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland 20852, 
USA. 

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM) Griebachstrasse 8, Gottingen 3400, FRG. 
Central bureau voor Schimmel culture (CBS) Oosterstraat 1, P.O. Box 273, 3740 AG Baam, 

Netherlands.  
Czechoslovak Collection of microorganisms 
(CCM) 

J.E. Purkyne University, 66243 Brno, 
Czechoslovakia. 

Collection Nationale de Culture de 
Microorganisms 

Institute Pasteur, 28 Rue du Docteur Boux, 75724 
Paris Cedex 15, France. 

Institute of applied microbiology (IAM) University of Tokyo, Japan. 
Culture Collection of the Institute Fermentation  Institute for Fermentation, 17-85 Jogo-Hohmachi 

2-chome, Yodogawa-ku Osaka, Japan. 
USSR All-Union Collection of Microorganisms Institute of Microbiology, USSR to Academy of 

Sciences, Prosojuznaja 7, Moscow B-133 USSR. 
ARS Culture Collection (NRRL) United States Department of Agriculture, 

Agricultural R 
Bangkok MIRCEN Microbiological Resources Center for the 

Southeast Asian Region, Thailand Institute of 
Scientific and Technology Research,196 
Paholyothin Road, Bangkok 10900, Thailand. 

Biotechnology Culture Collection ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยแีหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ถนน
พระราม 6 กรุงเทพฯ 
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ประเทศไทยไดจัดตั้งศูนยเก็บรักษาและรวบรวมขอมูลจุลินทรียขึ้นที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และทําหนาที่เปนศูนยในระดับภูมิภาคเอเซียอาคเนย โดยไดรับ
ทุนอุดหนุนการจัดตั้งจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง สหประชาชาติ (UNESCO) และ
โครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ (UNEP) ศูนยนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2519 มีชื่อ
เรียกวา ศูนยเก็บรักษาและรวบรวมขอมูล จุลินทรีย (Microbiological Resources Center, MIRCEN) 
ชื่อยอวา ศูนยกรุงเทพ โดยมหีนาที่รวบรวมและจัดเก็บจุลินทรียนอกถิ่นกําเนิดแบบถาวร ไดแก แบคทีเรีย 
ยีสต รา และสาหราย ที่มีประโยชนและมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรม เกษตร และสิ่งแวดลอม 
รวบรวมขอมูลสายพันธุจุลินทรียดวยระบบคอมพิวเตอร และจัดทําเอกสารบัญชีรายชื่อจุลินทรีย สําหรับ
ใชเปนคูมือนักวิจัยในดานสายพันธุจุลินทรีย ทางดานงานวิจัย ดําเนินการคนควาวิจัย สํารวจทรัพยากร
จุลินทรียในประเทศอยางมีระบบ โดยเนนจุลินทรียที่มีประโยชนทางดานอุตสาหกรรม เกษตรและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดอนุกรมวิธาน ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษา และการใชประโยชนจากจุลินทรีย ใน
ดานบริการใหบริการสายพันธุจุลินทรียและขอมูลจุลินทรีย เพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และการผลิต
ในอุตสาหกรรม ใหบริการจําแนกชนิดจุลินทรีย การผลิตจุลินทรียในปริมาณมาก จัดหาและสั่งซื้อจุลินทรีย
จากศูนยเก็บรักษาจุลินทรียในตางประเทศ ใหบริการฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บรักษา
และจําแนกชนิดจุลินทรีย ใหบริการคําปรึกษาและแกไขปญหาเกี่ยวกับจุลินทรียในดานตางๆ และบริการ
แลกเปลี่ยนขอมูลจุลินทรียกับศูนยขอมูลจุลินทรียในตางประเทศ 

นอกจากศูนยเก็บรักษาและรวบรวมขอมูลจุลินทรีย ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทยแลว ยังมีหนวยปฏิบัติการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียเฉพาะทางที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ในป พ.ศ.2539 ซึ่งเห็นความสําคัญของการเก็บรักษาสายพันธุ
จุลินทรียที่แยกไดในประเทศ และตองการสนับสนุนใหนักวิจัยในประเทศศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย ภายใตโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (บี
อารที) หนวยปฏิบัติการเก็บรักษาสายพนัธุจุลินทรียเฉพาะทาง มีวัตถุประสงคใหบริการ จัดเก็บรักษาสายพันธุ
จุลินทรียที่แยกไดในประเทศ ในปจจุบันมีจํานวนมากกวา 2,000 สายพันธุ โดยเนน เฉพาะจุลินทรียลักษณะ
พิเศษ เชน ราที่ทําใหเกิดโรคในแมลง (insect pathogenic fungi) ราน้ํา (aquatic fungi) ราในกลุมไซลาเรียซี
อี (xylariaceae) แบคทีเรียพวกแอคติโนมัยซีส (actinomycetes) แบคทีเรียแลคติก (lactic acid bacteria) 
สาหรายขนาดเล็ก (microalgae) นอกจากนี้ยังพัฒนา วิธีเก็บเชื้อแบบถาวรใหเหมาะกับจุลินทรียแตละกลุม 
เชน เทคนิคการแชแข็งที่อุณหภูมิ -80°C และ -196°C การทําแหงแบบเยือกแข็ง การเก็บภายใตพาราฟนเหลว
ที่อุณหภูมิหอง โดยมีการควบคุมคุณภาพของจุลินทรียที่เก็บรักษาไวดวยการตรวจสอบการมีชีวิตและความ
บริสุทธิ์ของจุลินทรีย 

กจิกรรมหลักอีกอยางหนึ่งของหนวยคือ การจัดการดานขอมูลใหเปนมาตรฐานสากล โดยรวบรวมขอมูล
ของจุลินทรียที่เก็บรักษาไว ทั้งดานสมบัติและการใชประโยชนจากเชื้อจุลินทรียเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล
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ทางดานความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานที่สงเสริมการ
วิจัยทางดานการอนุรักษ การจัดอนุกรมวิธานและการใชประโยชนจากจุลินทรีย และยังเปนศูนยกลางความ
รวมมือดานบริการการเก็บรักษาจุลินทรียและขอมูลจุลินทรียระหวางนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
 
สรุป 

อเซฟติก เทคนิค เปนหัวใจของทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เพระชวยปองกันเชื้อ
บริสุทธิ์ (pure culture) จากการปะปนเชื้อจุลินทรียอื่น ทําใหไดขอมูลของการศึกษาและการผลิตผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของกับเชื้อบริสุทธิ์ ไมผิดพลาด หรือลมเหลว อันเนื่องจากการทํางานโดยจุลินทรียอื่น   

เชื้อบริสุทธิ์หมายถึง การมีอยูของจุลินทรียเพียงชนิดเดียว ไมมีจุลินทรียชนิดอื่นปะปน  การไดมาซึ่ง
เชื้อบริสุทธิ์ตองอาศัยวิธีอเซฟติกเทคนิค ไดแก การคัดแยกเชื้อและการทําใหเชื้อบริสุทธิ์   

เชื้อบริสุทธิ์มีความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาจุลชีววิทยาและการเปนหัวเชื้อเพื่อผลิตผลิตภัณฑ      
ในระดับอุตสาหกรรม  การคัดแยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์ ตองใชเวลาและคาใชจายมาก ดวยเหตุนี้เมื่อคัดแยกจน
ไดเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ สิ่งสําคัญลําดับตอไปคือ ตองมีวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียใหรอดชีวิตและไมกลายพันธุ 
วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียตามระยะเวลาที่สามารถเก็บรักษาแบงออกเปน 2 แบบ คือ แบบเก็บเพื่อใชงาน 
(working stocks) และแบบเก็บไวเพื่อเปนตนตอ (primary stocks)  การเก็บเชื้อแบบเก็บไวเพื่อใชงานเปน
วิธีการเก็บรักษาเชื้อในระยะเวลาสั้นหรือชั่วคราวเพื่อสะดวกในการนํามาใชงานทันที  นิยมเก็บเชื้อในอาหาร
วุนเอียง (slant agar) หรืออาหารวุนตรง (deep agar) ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 หรือ 20C ระยะเวลาในการ
เก็บเชื้อประมาณหลายอาทิตย (ไมเกิน 4 อาทิตย) ถาเก็บไวนานกวานี้เชื้ออาจตายไดเพราะอาหารเลี้ยงเชื้อ
แหง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพื่อการเอาตัวรอดของเชื้อในสภาวะที่กดดันในกรณีที่มีอาหาร
ไมพอตอการดํารงชีวิต  หลักการเก็บเชื้อ คือ ชะลอการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล
และมีการใสสารปองกันการทิ่มแทงของผลึกน้ําแข็ง  การเก็บจุลินทรียสามารถฝากเก็บ ณ สถานที่ใหบริการ
เก็บตัวอยางเชื้ อจุลินทรียมีอยูทั่ วโลก  สํ าหรับประเทศไทยมีบริการที่ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  
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แบบฝกหัดทายบท 
1. อะเซฟติก เทคนิค สําคัญกับงานทางจุลชีววิทยาอยางไร 
2. จงบอกความหมายของคําตอไปนี้ เชื้อบริสุทธิ์ เชื้อผสม เชื้อปนเปอน การปนเปอน  
3. เชื้อบริสุทธิ์ถูกแยกออกจากเชื้อผสมดวยวิธีการใดบาง 
4. วิธีการแยกเชื้อ streak plate และ spread plate technique ตางกันหรือเหมือนกัน อยางไร 
5. ten fold serial dilution คืออะไร 
6. โคโลนีเดี่ยว คืออะไร 
7. หลักเกณฑใดท่ีใชสําหรับการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 
8. การเก็บรักษาเชื้อเพื่อใชงานตางกับการเก็บรักษาเชื้อเพื่อเปนตนตออยางไร 
9.  วิธีการเก็บเชื้อในสภาพเย็นจัดและสภาพแชแข็งแหงหรือไลโอฟไลเซชั่น มีผลตอระยะเวลาในการเก็บ

เชื้อและการอยูรอดของเชื้ออยางไร 
10. หนวยงานใดในประเทศไทยทีเปนศูนยใหบริการเก็บเชื้อและจําหนายเชื้อจุลินทรียที่ตองการ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. สารอาหารที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 
2. ปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 
3. อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
4. การเพาะเลีย้งจุลินทรีย 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูดังนี้  
1. บอกแหลงสารอาหารที่จุลินทรียตองการใชเพื่อการเจริญได 
2. อธิบายปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 
3. เลือกใชประเภทของอาหารใหเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงจุลินทรียได 
4. สามารถเลือกวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรียในหองปฏิบัติการได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. นําเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับการเจริญของจุลินทรียโดยเปรียบเทียบกับการเจริญมนุษย ตอดวยการ
บรรยายเนื้อหา ดวยสื่อการสอนผานโปรแกรม PowerPoint 

2. แบงกลุมผูเรียน ใหศึกษาเอกสารปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติเรื่อง การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและ
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย จากนั้นใหผูเรียนนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียนและ
สรุปปจจัยที่มีผลตอการเจริญและวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ผูสอนสรุป 

3. จากการศึกษาในขอ 2  ผูเรียนสามารถเลือกใชประเภทของอาหารที่เหมาะสมสําหรับการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรียแตละชนิด ผูสอนสรุป 

4. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
5. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนโดยทําแบบฝกหัดทายบทเรียนสงเปนการบาน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint 
3. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและปจจัยที่มีผลตอการเจริญ 
4. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. บอกแหลงสารอาหารที่จุลินทรียตองการใชเพื่อการเจริญได 
2. อธิบายปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญได 
3. เลือกใชประเภทของอาหารใหเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงจุลินทรียได 
4. สามารถเลือกวิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรียในหองปฏิบัติการได 
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตองไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 
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บทที่ 4 
อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลนิทรีย 

  
จุลินทรียอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมทุกแหงทั้งที่เปนดิน น้ํา น้ําพุรอน หิมะ  เพราะสภาพแวดลอมที่อาศัย

นั้นๆ ตองมีแหลงอาหารและแหลงพลังงานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของจุลินทรีย ดังนั้นนักจุลชีววิทยาจะ
ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงจุลินทรียในหองปฏิบัติการไดตองรูและเขาใจเกี่ยวกับความตองการ
สารอาหารทีต่องการสําหรับการเจริญ  ปจจัยสิ่งแวดลอมสําหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย  ชนิดของอาหารที่ใช
เพาะเลี้ยงจุลินทรียในหองปฏิบัติการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย  ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดของเนื้อหาใน
บทเรียนนี้ตอไป  
 
สารอาหารที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ  

จุลินทรียมีความตองการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ และการดํารงชีวิต สารอาหารจะ
ถูกนําไปใชในกระบวนการสรางพลังงานและกระบวนการเมแทบอลิซึม  จุลินทรียที่ตางชนิดกันมีความ
ตองการสารอาหารพื้นฐานเชนเดียวกัน  สารอาหารที่จุลินทรียตองการแบงตามบทบาทของอาหารเหลาตอ
เซลลเปน แหลงพลังงาน แหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน แหลงไอออนของโลหะ แหลงวิตามิน และแหลงน้ํา 
รายละเอียดของแหลงสารอาหารเหลานี้มีดังนี้ 

1. แหลงพลังงาน ไดแก แสงอาทิตยและสารประกอบอินทรียพวกที่มีธาตุคารบอน (carbon, C) 
ไฮโดรเจน (hydrogen, H) และออกซิเจน (oxygen, O) จุลินทรียหลายชนิดสามารถใชแสงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานไดเพราะมีระบบรงควัตถุหรือสารสี (pigment) ทําหนาที่ดูดกลืนแสงและเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปน
สารอินทรียพวกคารโบไฮเดรตเพื่อใชเปนแหลงพลังงานใหกับเซลล แตจุลินทรียบางชนิดตองออกซิไดส
สารประกอบอินทรียดวยปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลในกระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อสรางพลังงาน 

2. แหลงคารบอน สารอาหารที่เปนแหลงคารบอนมักมีธาตุหลักพวกคารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน อาจอยูในรูปสารประกอบอินทรียในอาหาร เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อยางไรก็ตาม
จุลินทรียสวนใหญใชคารโบไฮเดรตเปนแหลงคารบอนที่สําคัญ เพราะคารโบไฮเดรตจะถูกยอยสลายและ
ปลดปลอยพลังงานสําหรับการดํารงชีวิต แหลงคารบอนอาจอยูในรูปของคารบอนไดออกไซด ซึ่งถูกใชโดย
จุลินทรียพวกออโตโทรฟ (autotroph)  น้ําตาลชนิดตางๆ เปนคารโบไฮเดรตที่จุลินทรียใชเปนอาหารและ
แหลงพลังงานเปนประจํา  สําหรับแหลงคารบอนอ่ืนที่จุลินทรียใชเปนแหลงคารบอนเพ่ือการเจริญได เชน 
เอสเทอร (esters) แอลกอฮอล (alcohol) เปปไทด กรดอะมิโน และกรดอินทรีย (organic acid)  นอกจากนี้
ยังมีแหลงคารบอนท่ีซับซอนซึ่งถูกใชเฉพาะกับจุลินทรียบางชนิดเทานั้น  เชน แปง (starch) เปนสารที่มี
โมเลกุลที่คอนขางซับซอน มีจุลินทรียเพียงไมกี่ชนิดที่ยอยแปงใหกลายเปนน้ําตาลได  เซลลูโลส (cellulose) 
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เปนสารที่มีโมเลกุลซับซอนมากกวาแปง มีจุลินทรียนอยชนิดที่ยอยสลายได  น้ําตาลแลคโตสในนมยอยสลาย
ไดยากโดยจุลินทรียทั่วไปและเปนแหลงอาหารเฉพาะจุลินทรียที่สรางเอนไซมแลคเตส (lactase) ได  เพคติน 
(pectin) ที่เปลือกผลไม ถูกยอยโดยจุลินทรียที่สรางเอนไซมเพคติเนส (pectinase) และไขมันถูกยอยโดย
จุลินทรียที่สรางเอนไซมไลเปส  จากคุณสมบัติเฉพาะของจุลินทรียในการใชแหลงคารบอนที่ซับซอนเหลานี้ 
จึงใชเปนพื้นฐานในการพิสูจนเอกลักษณ (identification) และจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย (classification)  

3. แหลงไนโตรเจน  อยูในสารประกอบที่มีธาตุไนโตรเจนเปนหลัก เพราะมีธาตุไนโตรเจนซึ่งจําเปน
ตอการสังเคราะหโปรตีนที่เปนองคประกอบในสารพันธุกรรม  โครงสรางเซลล และโปรตีนในรูปเอนไซม  
สารประกอบท่ีมีธาตุไนโตรเจนอาจอยูในรูปสารอินทรียไนโตรเจน เชน สารอาหารพวกโปรตีน กรดอะมิโน    
ยูเรีย เปปโตน (peptone) สารสกัดจากยีสต (yeast extract) นิวคลีโอไทด หรือสารอนินทรียพวกไนโตรเจน 
เชน เกลือไนไตรท ไนเตรต แอมโมเนีย รวมทั้งกาซไนโตรเจนในอากาศ  กรดอะมิโนเปนหนวยยอยของ
โมเลกุลโปรตีนที่จุลินทรียสามารถนําไปใชเพื่อการเจริญไดทันที  ราสวนใหญสามารถยอยสลายโปรตีนไดดี 
รองลงมาคือแบคทีเรีย ยีสตสามารถยอยสลายโปรตีนไดนอยท่ีสุด แบคทีเรียสามารถยอยสลายโปรตีนไดดี
ที่สุดเมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่มีคาความเปนกรดดาง (pH) เปนกลาง  และยอยไดไมดีในสภาพที่เปนกรด 
ยกเวนแบคทีเรียกลุมของ acid proteolytic bacteria ซึ่งสรางเอนไซมชนิดทีท่ํางานไดในสภาพที่เปนกรด  

4. แหลงเกลือแร มีความสําคัญตอการรักษาสมดุลของสารละลายภายในและภายนอกเซลล  ทําให
เซลลคงรูปอยูไดเปนปกติ  มีผลตอการถายเทอิเลกตรอนในรูปของอิออนเพื่อชวยใหกระบวนการเมตาบอลิซึม 
ของเซลลดําเนินไปได  เกลือแรสวนมากอยูในรูปไอออนของโลหะ  จุลินทรียตางชนิดกันตองการเกลือแรใน
ปริมาณที่ตางกันดังนี้  ไอออนของโลหะท่ีจําเปนตอการเจริญตามปกติ เชน ไอออนของโพแทสเซียม (K+), 
แคลเซียม (Ca2+), แมกนีเซียม (Mg2+) และเหล็ก (Fe2+)  จุลินทรียตองการเกลือแรในรูปไอออนของโลหะใน
ปริมาณนอยมาก เพราะเกลือแรมักมีเพียงพออยูแลวในอาหารเลี้ยงเชื้อ เรียกธาตุของไอออนโลหะนี้วา trace 
element เชน ไอออนของสังกะสี (Zn+), คอปเปอร (Cu2+), แมงกานีส (Mn2+), โมลิบดินัม (Mo6+), นิเกิล 
(Ni2+),  โบรอน (B3+) และโคบอล (Co+) ไอออนของโลหะบางชนิดทําหนาที่เปนพวกโคแฟกเตอรของเอนไซม 
เชน ไอออนของ Fe2+,  Mg2+, Zn2+, Mo6+, Mn2+และ Cu2+   ไอออนโลหะที่จุลินทรียตองการ มีหนาที่
เชนเดียวกบัที่พบในเซลลสิ่งมีชีวิตอื่น ดังสรุปไวในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ชนิดของไอออนของโลหะและหนาที่ภายในเซลลสิ่งมีชีวิต 
 

โลหะไอออน หนาที่ภายในเซลลสิ่งมีชีวิต 
ซัลเฟอร จําเปนตอการสังเคราะหกรดอะมิโนบางชนิด เชน ซีสเทอีน ซีสทีน เมทิโอนีน จุลินทรีย

ใชซัลเฟอรในรูปสารอินทรียซัลเฟอร หรือสารอนินทรียซัลเฟอร หรือธาตุซัลเฟอร 

ฟอสฟอรัส เปนองคประกอบของ nucleic acid, nucleotide และ nucleoprotein ซึ่งเกี่ยวของ
กับการแบงเซลลและการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโครโมโซม  

โพแทสเซียม ชวยรักษาสมดุลยของน้ําและปนตัวควบคุมอัตราเร็วของกระบวนการการสังเคราะหแสง 

แคลเซียม เปนองคประกอบที่ชวยในการแบงเซลลและลดความเปนพิษของแรธาตุตัวอื่น 
แมกนเีซียมชวยในขบวนการเคลื่อนยายธาตุฟอสฟอรัส เปนองคประกอบในคลอโรฟลล 
เปนโคแฟคเตอรของเอนไซมเกือบทุกชนิดที่เรงปฏิกิริยา phosphorylation ชวย
สังเคราะหกรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ําตาล ทําใหสภาพกรดดางในเซลลพอเหมาะ
ในกระบวนการสังเคราะหแสง สุดทายกํามะถันเกี่ยวของกับการสรางโปรตีนและไขมัน 
และเปนองคประกอบของคลอโรฟลล กรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน 

เหล็ก ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลลมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสงและหายใจ 

แมงกานีส ชวยในการสังเคราะหแสงและการทํางานของเอนไซมบางชนิด ทําหนาที่เปนตัวชวยใน
การทํางานของเอ็นไซมหลายชนิดในขั้นตอนการตรึงคารบอนไดออกไซดของการ
สังเคราะหแสง 

โบรอน ชวยในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทสําคัญในการติดผลและการเคลื่อนยาย
น้ําตาลมาสูผล การเคลื่อนยายของฮอรโมน การใชประโยชนจากไนโตรเจนและการแบง
เซลล  

โมลิบดินัม ชวยใหจุลินทรียตรึงกาซโตรเจนมาใชประโยชนและเก่ียวของกับการสังเคราะหโปรตีน 
ทองแดง ชวยในการสังเคราะหคลอโรฟลล การหายใจ การใชโปรตีนและแปง กระตุนการทํางาน

ของเอนไซมบางชนิด   
สังกะสี ชวยในการสังเคราะห คลอโรฟลล และแปง 
คลอรีน ชวยสงเสริมการเปลี่ยนไนเตรทและแอมโมเนียมไปเปนอินทรียสาร 

(ที่มา: https://goo.gl/HzBX96; https://goo.gl/FtFkvp) 
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5. แหลงวิตามิน ชวยกระตุนการเจริญเติบโตโดยทําหนาที่เปนสารกระตุนการเจริญ (growth factor) 
และเปนโคเอนไซม (co-factor) ที่ชวยในการทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาตางๆ ภายในเซลล  โดยท่ัวไป
จุลินทรียตองการวิตามินในปริมาณเล็กนอยแตจะขาดวิตามินไมได เพราะวิตามินเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต
และการสืบพันธุของจุลินทรีย ดังนั้นการขาดวิตามินจะทําใหจุลินทรียมีความผิดปกติในระบบการทํางานของ
เซลล  เชน แบคทีเรียสวนใหญตองการไบโอติน (biotin) และไรโบฟลาวิน (riboflavin) ในการเจริญเติบโต 
วิตามินพวกนี้ถูกทําลายไดดวยสารอะวิดิน (avidin) ที่มีอยูในไขขาว ดวยเหตุนี้แบคทีเรียจึงไมเจริญในไขขาว  
หนาที่ของวิตามินตอเซลลจุลินทรียแสดงไวในตารางที่ 4.2   

  
 

ตารางที่ 4.2 หนาที่ของวิตามินภายในเซลลจุลินทรีย 
 

วิตามิน ชนิดของเอนไซมท่ีมีวิตามินเปนโคเอนไซม หนาที่ของเอนไซม 

B1 โคคารบอกซิเลส (cocarboxylase) กระบวนการดีคารบอกซิเลชันของกรด
แอลฟา-คีโต (decarboxyla tion of 
B2 ไรโบเฟลวิน-อะดินีน ไดนิวคลีโอไทด 

(riboflavin-adenine dinucleotide) 
ปฏิกิริยาออกซเดชัน-รีดักชัน 

B3 นิโคตินาไมด-อะดินีน ไดนิวคลีโอไทด 
(nicotinamide-adenine dinucleotide) 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน 

B6 ไพริดอกซัลฟอสเฟต (pyridoxal 
phosphate) 

ปฏิกิริยาทรานสอะมิเนชัน 
(transamination) และดีคารบอกซิเน
ชันของกรดอะมิโน 

หมายเหตุ  B1 หรือ ไทอามีน (thiamine), B2 หรือไรโบเฟลวิน (riboflavin), B3 หรือ นิโคตินิค แอสิด 
(Nicotinic acid) หรือไนอะซีน (niacin), B6 หรือไพธิดอกซีน (pyridoxine) 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา76) 
 

จุลินทรียบางชนิดสามารถสังเคราะหวิตามินไดจากอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน สวนใหญแบคทีเรียแกรมลบ
และรา  สามารถสังเคราะหอาหารไดเอง  แบคทีเรียแกรมบวกสังเคราะหสารอาหารสําหรับการเจริญไดเพียง
เล็กนอย  ดังนั้นจึงมักตรวจพบแบคทีเรียแกรมลบและราเจริญเติบโตไดในอาหารที่มีวิตามินบี  แมมีปริมาณ
เพียงเล็กนอย เชน ผลไมที่มีความเปนกรด มีวิตามินบีต่ํากวาเนื้อสัตว จึงทําใหราเติบโตไดมากกวาแบคทีเรีย 
ขณะท่ีจุลินทรียบางชนิดไมสามารถสังเคราะหอาหารไดจึงจําเปนตองพึ่งพาสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 
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หรือมีการเติมสารกลุมนี้ลงไปในอาหารที่ใชเลี้ยงจุลินทรียดวย  บางชนิดตองการวิตามิน 1 ชนิดหรือมากกวา
เพื่อการเจริญเติบโต ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ความตองการวิตามินของแบคทีเรียบางชนิด 

วิตามิน ชนิดของแบคทีเรีย 
ไทอามีนหรือบี 1 Bacillus antracis 
ไรโบฟลาวินหรือบี 2 Clostridium tetani 
ไนอาซิน Brucella abortus 
ไพริดอกซีนหรือบี 6 Lactobacillus spp. 
ไบโอติน Leuconostoc mesenteroides 
กรดแพนโทเทนิก Proteus morganii 
กรดโฟลิก Leuconostoc dextranicum 
โคบาลามินหรือบี 12 Lactobacillus spp. 
วิตามินเค Bacteroides melaninogenicus 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา77) 
 

6. แหลงน้ํา ชวยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  โดยปกติน้ําจะอยูในอาหารของจุลินทรีย  แบงน้ํา
ในอาหารออกเปน 2 สวน คือ น้ําที่ถูกยึดไวดวยพันธะทางเคมีอยางแนนหนาภายในโมเลกุลของอาหาร 
เรียกวา น้ําผูกพัน (bound water) และน้ําที่เกาะอยูกับอาหารอยางหลวม ๆ เรียกวา  น้ําอิสระ (free water) 
ซึ่งเปนน้ําที่จุลินทรียใชในการเจริญเติบโต เรียกอีกชื่อวา วอเตอรแอคติวิตี (water activity) ใชสัญลักษณ 
aw  อาหารที่มี aw ต่ําจะสามารถเก็บรักษาไวไดนานกวาอาหารที่มีคา aw สูง เพราะในอาหารจะขาดน้ําที่
จุลินทรียใชในการเจริญเติบโต                 
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ปจจัยสิ่งแวดลอมที่จุลินทรียตองการสําหรับการเจริญ 
การเจริญเติบโตของจุลินทรียยังตองการปจจัยสิ่งแวดลอมอื่น ๆ นอกเหนือจากสารอาหาร ไดแก 

อุณหภูมิ (temperature) กาซ (gasses) ความเปนกรด-เบส (acidity-alkalinity, pH) แรงดันออสโมติก 
(osmotic pressure) รังสี (radiation) ความกดดันเนื่องจากน้ํา (hydrostatic pressure) 

1. อุณหภูมิ มีผลตอกการเจริญเติบโต  จุลินทรียแตละชนิดมีชวงอุณหภูมิที่จํากัดตอการเจริญ 
อุณหภูมิที่จุลินทรียเจริญไดมีชวงอุณหภูมิระหวางอุณภูมิสูงสุดที่ทําใหจุลินทรียยังคงเจริญได (maximal 
growth temperature) และอุณหภูมิต่ําสุดที่ทําใหจุลินทรียยังคงเจริญได (minimal growth temperature) 
เพราะอุณภูมิที่ต่ําและสูงเหลานี้มีผลทําใหกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลลยังดําเนินกิจกรรมไดบาง
แมจะไมดีเทาอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญ  แตถาอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ํากวานี้จุลินทรียจะ
เจริญเติบโตไดไมดีดวยเหตุผลที่วาอุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญตอการเกิดทุกปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลที่มี
ชีวิตและมีผลโดยตรงตอกระบวนการสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล อุณหภูมิที่สูงจะทําลายพันธะไฮโดรเจน
และทําลายโครงสรางและหนาที่ของโปรตีน นอกจากนี้โมเลกุลของลิพิดที่เปนองคประกอบของเยื่อหุม
เซลลและเยื่อหุมออรแกนเนลตางๆ (cells และ organalles membrane) ที่อยูภายในเซลลยังไวตอ
อุณหภูมิที่สูง ดังนั้นอุณหภูมิที่สูงจะทําใหลิพิดเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเปนของเหลว เยื่อหุมเซลลและ
ออรแกนเนลก็จะไมสามารถหอหุมของเหลวที่บรรจุอยูภายในเซลลหรือออรแกนได ขณะท่ีอุณหภูมิที่ต่ํามี
ผลทําใหเซลลแข็งตัว (rigid) และเปราะบาง (fragile) ของเหลวภายในเซลลอยูในสภาพของแข็ง ทําใหลด
กระบวนการขนสงภายในเซลล (transport process)  ลดกิจกรรมเมแทบอลิซึมภายในเซลล และลดอัตรา
การเจริญ  โดยทั่วไปจุลินทรียมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตออัตราการเจริญที่สูงสุดอยูคาหนึ่ง (optimal 
growth temperature) เปนอุณภูมิทีส่งเสริมการเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมไดดีที่สุด จึงสงผลตอเนื่อง
ใหการเจริญเกิดขึ้นไดดีที่สุดเชนกัน  ดังภาพที่ 4.1  
 
 

 

(ก) 
 
 
 

(ข) 
 

ภาพที่ 4.1 (ก) ผลของอุณหภูมทิี่ตางกันตอการเจริญของจุลินทรียและ (ข) E. coli บน nutrient agar   
(ที่มา: Bauman, 2007, p.171) 
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อุณหภูมิทั้งสามชนิดที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียนี้เรียกรวมกันวา อุณหภูมิคารดินัล (cardinal 
temperature) ซึ่งแตกตางกันขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย เพราะการมีสารประกอบเคมีที่แตกตางกันภายใน
เยื่อหุมเซลล (cell membrane) สงผลตอความไมเทากันในดานความยืดหยุนของเยื่อหุมเซลล (fluidity) 
และการทนตออุณหภูมิจากสิ่งแวดลอมภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 อุณหภูมิคารดินัลในการเจริญของจุลินทรียชนิดตาง ๆ 

แบคทีเรีย อุณหภูมิในการเจริญ (C) 
ต่ําสุด เหมาะสม สูงสุด 

Pseudomonas florescens 4 25-30 40 
Staphylococcus aureus 6.5 30-37 46 
Thiobacillus thiooxidans 10 28-30 37 
Micrococcus luteus 10 30 45 
Lactobacillus platarum 15 30-35 45 
Corynebacterium diphtheria 15 37 40 
Streptococcus thermophilus 20 40-45 50 
Thermoactinomyces vulgaris 27-30 60 65-70 
Neisseria gonorrhoeae 30 35-36 38.5 
Thermus aquaticus 40 70-72 79 

(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา85) 
 

จุลินทรียพวกพาราไซตที่กอโรคมนุษย (pathogen) สวนใหญเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิของรางกาย
มนุษย  บางชนิดไมสามารถเจริญไดถาอุณหภูมิสูงหรือต่ํากวาอุณหภูมิรางกายมนุษย  เชน typhus 
rickettsia เจริญไดในชวงอุณหภูมิ 32-38 °C  rhinoviruses เปนเชื้อสาเหตุโรคหวัดเจริญไดในเนื้อเยื่อมนุษย
ในชวงอุณหภูมิ 33-35°C จุลินทรียบางพวกมีชวงอุณหภูมิที่เจริญกวางมาก เชน Staphylococcus aureus 
เจริญไดที่อุณหภูมิตั้งแต 6-46°C Enterococcus faecalis เปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูที่ลําไส เจริญไดที่ชวง
อุณหภูม 0-44°C แบคทีเรียบางพวกสามารถเจริญไดในอุณหภูมิที่ยากเกินกวาที่สิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต
ทั้งหมดจะสามารถเจริญได เชน แบคทีเรียที่แยกไดในน้ําพุรอนหรือหิมะ  ดวยเหตุนี้จึงจําแนกจุลินทรียตาม
ชวงอุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตไดดีได 3 กลุมพื้นฐานคือ ไซโครไฟล (psychrophile) มีโซไฟล 
(mesophile) และเทอรโมไฟล (thermophile) ดังภาพที่ 4.2  
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ภาพที่ 4.2 อัตราการเจริญของจุลินทรียที่ตางชนิดกัน ณ อุณหภูมิตาง ๆ 
(ทีม่า: Cowan, 2015, p.183) 

 
ไซโครไฟล เปนกลุมจุลินทรียที่ชอบเจริญในสภาพที่เย็น (cold-living microbes) ที่อุณหภูมิ 0C   

ไซโครไฟลที่เปนแบคทีเรียเรียกวา ไซโคฟลิกแบคทีเรีย (psychrophilic bacteria) ตัวอยางไซโคฟลิก
แบคทีเรีย เชน Pseudomonas, Flavobacterium, Micrococcus เปนตน อยางไรก็ตามยังมีจุลินทรียอีก 
2 กลุมยอย ที่เจริญไดในสภาพที่หนาวเย็นและถูกพิจารณาวาเปนไซโครไฟลคือ ไซโครไฟลที่สามารถเจริญได
ที่ 0C หรือนอยกวาแตอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญคือ 15C เรียก ไซโครไฟลนี้วา ทรูไซโครไฟล  
(true psychrophiles) ไซโครไฟลกลุมนี้จะไวตอสภาพอุณหภูมิที่สูงกวาที่เจริญไดและไมสามารถเจริญได
แมแตสภาพอุณหภูมิที่อบอุนที่ 25C  สวนมากพบไดที่ทะเลลึกหรือบริเวณขั้วโลก (polar regions)  อีกกลุม
คือ กลุมไซโครไฟลที่สามารถเจริญไดที่ 0C อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญอยูชวง 20-30C แตถา
อุณหภูมิสูงถึง 40C ไมสามารถเจริญได ไซโครไฟลกลุมนี้มักพบโดยมากซึ่งมากกวาไซโครไฟลกลุมอื่นที่กลาว
มาและมักเปนตนเหตุทําใหอาหารที่แชในอุณหภูมิต่ําเนาเสียเพราะสามารถเจริญไดดีในอุณหภูมิที่ใชแชเย็น
ภายในตูเย็น ตัวอยางจุลินทรีย เชน Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes  นักจุล
ชีววิทยานิยมเรียกกลุมไซโครไฟลที่ทําใหเกิดการเนาเสียของอาหารวา ไซโครโทรปซ (psychrotrophs) นัก
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมมักเรียกกลุมไซโครไฟลนี้วา โมเดอเรท ไซโครไฟล (moderate psychrophiles) 
หรือแฟคัลเททีฟ ไซโครไฟล (facultative psychrophiles)  ไซโครโทรปซบางพวกมีประโยชนกับมนุษย 
เชน  ราเพนนิซิเลียม กอโรควิฟอรติ (Penicillium roqueforti) ในการผลิตชีสชนิด roquefort (blue) ที่
อุณหภูมิต่ํา 

 
 

Psychrophil

Mesophile 

Thermophil

Psychrotrop

Extreme 
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ตนเหตุที่ทําให psychrophile เจริญไดในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิต่ําเปนผลจากการมีลิพิดที่
ประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว (unsaturated fatty acid) ปริมาณมากที่เยื่อหุมเซลล  และมีเอนไซมที่
ประกอบดวยโปรตีนที่มีโครงสรางแบบแอลฟา ฮีลิกซ (-helix protein) มากกวาแบบเบตา ฮีลิกซ         
(-sheet protein)  ทําใหความเย็นไมมีผลตอการทําลายโครงสรางของเอนไซมและสวนประกอบของเซลล  
เอนไซมทําหนาที่เรงปฏิกิริยาภายในเซลลไดแมอุณหภูมิภายนอกเซลลจะลดต่ํา 

การแชเย็นเปนวิธีการโดยทั่วไปสวนใหญที่ใชเพื่อเก็บรักษาอาหารใหบริโภคไดนานจากปกติที ่ 
เก็บไวอุณหภูมิหองธรรมดาโดยอาศัยหลักพื้นฐานที่วา อุณหภูมิที่ต่ําจะชวยลดอัตราการสืบพันธุของ
จุลินทรียแมกระทั่งการแชแข็งก็ถือไดวาเปนการทําใหจุลินทรียพักตัวไมสามารถเกิดการเจริญได เพราะ
จุลินทรียไมสามารถเพ่ิมจํานวนไดจริง ดังภาพที่ 4.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไซโครโทฟค Bacillus sp.: อัตราการเจริญที่ 

25C เร็วกกวาที่ 0C แตปริมาณเซลลทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการเจริญที่อุณหภูมิต่ํา 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา87) 
 

ในความเปนจริงแลว ไซโครไฟลไมเจริญที่อุณหภูมิต่ํา เพียงแตยอยสลายอาหารอยางชา ๆ  การเนา
เสียมักเกิดการสรางเสนใยของรา (the form of mold mycelium) การสรางเมือก (slime) ของแบคทีเรีย 
บนผิวหนาอาหาร หรือการทําใหสีและรสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลง  อุณหภูมิภายในตูแชเย็นจะชะลอการ
เจริญของจุลินทรียที่เปนตนเหตุใหอาหารเนาเสีย และปองกันการเจริญของจุลินทรียแทบทั้งหมดรวมทั้ง
จุลินทรียที่กอโรคบางพวก ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 อุณหภูมิที่ทําใหอาหารเกิดการเนาเสีย 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.161) 

 
ปริมาณของอาหารจํานวนมากที่ถูกเก็บแชเย็นมีผลตอโอกาสที่กอใหเกิดการเนาเสียระหวาง    

การแชเก็บในตูเย็นไดมากกวาจํานวนที่นอยเนื่องจากปริมาณของอาหารที่มากจะเกี่ยวของกับความลึกของ
อาหารที่บรรจุในภาชนะโดยมีผลทําใหตองใชเวลานานในการทําใหอาหารทุกสวนมีอุณหภูมิเย็นลงใน
ระดับอัตราการความเย็นของตูเย็นที่ตั้งไว ระยะเวลาชวงที่ทําใหอุณภูมิอาหารเย็นตัวนี้เปนโอกาสของ
จุลินทรียบางพวกที่จะถูกบมเพาะ (incubate) ใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงแรกของการแชเย็น เชน อาหาร
ถูกบรรจุไวในภาชนะชนิดเดียวกันแตความลึกแตกตางกัน อาหารที่อุนๆ ประมาณ80C ไดถูกบรรจุใน
หมอจนมีระดับความลึกมากจากผิวหนาประมาณ 15 เซนติเมตร ตองใชเวลานานประมาณ 5 ชั่วโมง 
ชวงเวลาที่รอใหอาหารเย็นจนอุณหภูมิถึง 6C เปนโอกาสในการเพิ่มจํานวนของ Bacillus cereus ซึ่ง  
จะทําใหอาหารเกิดการเนาเสียไดเร็วกวาเมื่อเทียบกับบรรจุอาหารที่ความลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ที่ใช
เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในการทําใหอุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 2C ดังแสดงในภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 ผลของปริมาณอาหารกับอัตราการทําใหเย็นตัวของอาหารที่เก็บไวภายในตูเย็นและโอกาสที่

กอใหเกิดการเนาเสียของอาหารโดยเชื้อ Bacillus cereus 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.161) 

 
มีโซไฟล  เปนกลุ มจุลินทรียที่ ชอบเจริญในสภาพที่มีอุณหภูมิที่ปานกลาง (moderate 

temperature-living microbes) ระหวาง 25-40C โดยอุณหภูมิต่ําสุดที่เจริญไดอยูในชวง 5-25C 
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญคือ 37C และอุณหภูมิสูงสุดที่เจริญไดไมเกิน 50C  จุลินทรียสวนใหญเปน
พวกมีโซไฟลรวมถึงจุลินทรียที่กอโรคในมนุษย (pathogen) ซึ่งเจริญไดดีที่อุณภูมิ 37C ซึ่งเปนอุณหภูมิ
ภายในรางกายมนุษย  ในภาวะท่ีรางกายมีไขสูงจากการติดเชื้อกอโรค อุณหภูมิภายในรางกายจะสูงซึ่งมีผล
ชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  อยางไรก็ตามถาอุณภูมิรางกายสูงถึง 45C ก็สามารถทําลายเซลลรางกาย
ของมนุษยที่เกิดจากการติดเชื้อไดเชนกัน  นอกจากนี้มีโซไฟลโดยทั่วไปยังกอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร
ดวย เชน จุลินทรียพวก thermoduric mesophile เปนมีโซไฟลที่ทนความรอนในระดับพลาสเจอรไรซและ
การฆาเชื้ออาหารกระปองไดเปนเวลานาน จึงเปนเชื้อที่กอใหเกิดการเนาเสียในอาหารที่ผานการพลาสเจอรไรซ
และอาหารบรรจุกระปอง  แบคทีเรียที่เจริญที่อุณหภูมิชวงนี้ได เรียกวา  มีโซฟลิกแบคทีเรีย (mesophylic 
bacteria) เชน Neisseria, Salmonella, Vibrio เปนตน  

เทอรโมไฟล เปนกลุมจุลินทรียที่ชอบเจริญในสภาพที่มีรอน (heat-living microbes) เปนจุลินทรีย
ที่เจริญไดที่อุณภูมิที่สูงมากกวา 45C อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญอยูในระหวาง 50-55C และ
อุณหภูมิสูงสุดที่เจริญอยูในระหวาง 60-85C มักพบเทอรโมไฟลในน้ําพุรอน (hot spring) และ compost 
piles  แบคทีเรียกลุมนี้ เชน Bacillus, Clostridium, Thermoactinomyces, Methanobacterium         
บางพวกเจริญไดในชวงของมีโซไฟล จึงเรียกวา  แฟคัลเตตีฟเทอรโมไฟล (facultative thermophile) หรือ
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ยูริเทอรโมไฟล (eurithermophile)  สวนเทอรโมไฟลพวกที่เจริญสูงกวา 60C เรียกวา เทอรโมไฟลแทจริง 
(strict thermophile) หรือสตีโนเทอรโมไฟล (stenothermophile) บางพวกเจริญในน้ําที่มีอุณหภูมิ
มากกวา 80-121C เรียกวา เอกซตรีมเทอรโมไฟล (extreme thermophile) หรือไฮเปอรเทอรโมไฟล 
(hyperthermophiles) มักเปนจุลินทรียในกลุมที่เปนแบคทีเรียโบราณหรืออารคีแบคทีเรีย (archae 
bacteria) เชน Geogemma barossii และ Pyrodictium เปนอารคีแบคทีเรียที่อยูใตทะเลที่มีน้ําพุรอน 
(submarine hot springs)  Geogemma เจริญและสืบพันธุที่อุณหภูมิระหวาง 85-121C และมีชีวิตอยู
ไดนานถึง 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 130C  จุลินทรียพวกเทอรโมไฟลไมกอโรคในมนุษย เพราะเซลลจะอยูใน
สภาพแข็งตัวเมื่ออยูภายในรางกายของมนุษยที่มีอุณหภูมิ 37C สาเหตุหลักที่ thermophile เจริญไดใน
สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง เพราะการมีลิพิดที่ประกอบดวยกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid) 
ปริมาณมากที่เยื่อหุมเซลลและมีเอนไซมที่ประกอบดวยโมเลกุลโปรตีนชนิดทนรอนไดสูง ทําใหความรอนไมมี
ผลตอการทําลายโครงสรางของเอนไซมและสวนประกอบของเซลล 

2. กาซ  ที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรียคือ ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด  กาซออกซิเจน
จําเปนมากที่สุดในการเจริญเพราะเปนกาซที่เกี่ยวของตอกระบวนการหายใจของเซลลเพื่อสสรางพลังงานใน
รูป ATP และยังเปนสารออกซิไดซิง (oxidizing agent) ที่สําคัญตอปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลรวมทั้งเปนสารที่
กอใหเกิดสารพิษตอเซลลดวย  โดยทั่วไปจุลินทรียที่ใชกาซออกซิเจนใหไมเปนพิษตอเซลล แบงออกเปน 3 
กลุม คือ  กลุมแรกเปนกลุมจุลินทรียที่ใชกาซออกซิเจนไดและมีกระบวนการกําจัดสารพิษที่เกิดจาก
ออกซิเจน  กลุมสองเปนกลุมจุลินทรียที่ไมใชกาซออกซิเจนเพราะไมมีระบบกําจัดสารพิษที่เกิดจากออกซิเจน  
และกลุมสามเปนกลุมจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจนแตมีระบบกําจัดสารพิษที่เกิดจากออกซิเจนได   

อิทธิพลของกาซออกซิเจนตอการเจริญของจุลินทรียชวยจําแนกจุลินทรียออกเปน 5 กลุม คือ 
จุลินทรียที่ตองการออกซิเจน (aerobic microorganisms) จุลินทรียที่เจริญในที่มีออกซิเจนหรือไมมีก็ได 
(facultative microorganisms) จุลินทรียที่เจริญในที่มีออกซิเจนนอย (microaerophilic microorganisms) 
จุลินทรียที่เจริญไดดีในสภาพท่ีไมมีออกซิเจนแตทนอยูไดในสภาพที่มีออกซิเจนเล็กนอยได (aerotolerant 
microorganisms) และจุลินทรียที่เจริญในที่ไมมีออกซิเจน (anaerobic microorganisms)  ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6 ผลของออกซิเจนตอการเจริญของแบคทีเรียแตละชนิด 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.166) 
 

จุลินทรียที่เจริญไดในสภาพที่มีออกซิเจน (oxic zone) หรือที่เรียกวา แอโรปซ (aerobes)  
บรรยากาศมีกาซออกซิเจนประมาณ 21 เปอรเซ็นต  กาซออกซิเจนทําหนาที่เปนตัวรับอิเล็กตรอนในขั้นตอน
ถายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจนเพื่อสรางพลังงานใหกับเซลล   aerobes จัดเปน
พวกที่ตองการออกซิเจนอยางแทจริง (obligate aerobes) เพราะภายในเซลลของจุลินทรียไมมีระบบการ
สรางพลังงานที่เรียกวากระบวนการหมัก (fermentation) จุลินทรียพวกแอโรป เชน Bacillus 
Pseudomonas จุลินทรียในอากาศและจุลินทรียพวกที่สังเคราะหแสงได 

โดยทั่วไปขณะที่โมเลกุลของออกซิเจนเขาสูปฏิกิริยาถายทอดอิเล็คตรอนเพื่อเปนตัวรับอิเล็คตรอน  
การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลออกซิเจนทําใหเกิดโมเลกุลที่เปนพิษตอเซลลของจุลินทรีย ไดแก ซุปเปอรออกไซด 
แอนไอออน (superoxide anion, O2

-) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide, H2O2) และ   
ไฮดรอกซิล เรดิเคิล (hydroxyl radicle, OH•) ดังภาพที่ 4.7   

 
 
 
 
 

Oxic zone 
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ภาพที่ 4.7 ขั้นตอนการรีดิวซโมเลกุลออกซิเจนเปนโมเลกุลน้ําในกระบวนการถายทอดอิเล็คตรอน 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.171) 

 
โมเลกุลที่มีความเปนพิษเหลานี้ถูกกําจัดไดโดยเอนไซมหลายชนิด ไดแก เอนไซมคะตะลิส 

(catalase) เอนไซม เปอรออกซิ เดส (peroxidase) เอนไซมซุปเปอรออกไซด  ดิสมู เทส (superoxide 
dismutase, SOD)  ซึ่งมีการทํางานรวมกันดังแสดงในภาพท่ี 4.8   จุลินทรียพวก aerobes ที่มีเอนไซมคะ
ตะเลส (catalase) และเอนไซมซุปเปอรออกไซด ดิสมูเทส (superoxide dismutase) จึงสามารถกําจัดความ
เปนพิษจากกาซออกซิเจนได 

 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 เอนไซมที่ทําหนาที่กําจัดสารพิษจากโมเลกุลออกซิเจนภายในเซลลจุลินทรีย 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.171) 

 
จุลินทรียที่เจริญในบริเวณที่มีออกซิเจนหรือไมมีออกซิเจน (anoxic zone) ก็ได จึงเรียกวา          

แฟคัลเททีฟ ไมโครป (facultative microbes) ซึ่งสรางพลังงานจากกระบวนการหายใจหรือกระบวนการ
หมักและไมจําเปนตองใชออกซิเจนในการสังเคราะหอินทรียภายในเซลล จุลินทรียพวกนี้มีเอนไซมคะ
ตะเลส (catalase) และเอนไซมซุปเปอรออกไซด ดิสมูเทส (superoxide dismutase) ชวยกําจัดความเปน
พิษจากออกซิเจนเชนเดียวกับจุลินทรียกลุม aerobes  ตัวอยางจุลินทรียเชน Escherichia  Proteus  
Enterobacter 

จุลินทรียที่ เจริญในที่มีออกซิเจนนอย ที่เรียกวา ไมโครแอโรฟลิค ไมโครบ (microaerophilic 
microbes) คือ ตองการออกซิเจนนอยกวา 0.2 บรรยากาศ ทั้งนี้เพราะออกซิเจนเปนพิษตอจุลินทรีย 
เนื่องจากเอนไซมในเซลลเปนเอนไซมที่ไวตอออกซิเจน  ตัวอยางจุลินทรียเชน Lactobacillus, Neisseria 
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จุลินทรียที่เจริญไดดีในสภาพที่ไมมีออกซิเจน แตทนอยูไดในสภาพที่มีออกซิเจน ที่เรียกวา แอโร- 
ทอเรอแรนต (aerotolerant anaerobes) จุลินทรียกลุมนี้ไมใชกาซออกซิเจน เพื่อการเจริญ  การที่เซลลทน
อยูไดในสภาพแวดลอมที่มีออกซิเจนทั้งนี้เพราะมีกลไกการกําจัดสารพิษจากออกซิเจนที่อยูในรูป peroxides 
(H2O2) และ superoxides (O2

- )  เชน มีแมงกานีสไออน (manganese ions) หรือเอนไซม superoxide 
dismutase ทําหนาที่เปลี่ยนรูป superoxide anion (O2

- )  ที่เปนพิษใหอยูในสภาพเปนกลาง จึงทําให
จุลินทรียชนิดนี้ทนอยูในสภาพที่มีออกซิเจนได   

จุลินทรียที่เจริญในที่ไมมีออกซิเจน เรียกวา แอนแอโรบิค ไมโครป (anaerobic microbes) เชน 
Clostridium, Methanobacterium, Bacteroides, Fusobacterium, จุลินทรียที่ลําไสและชองปาก 
ทั้งนี้เพราะออกซิเจนเปนพิษตอเซลลโดยโมเลกุลออกซิเจนรวมกันกับน้ําเปน hydrogen peroxide (H2O2) 
ซึ่งมีความเปนพิษ  จุลินทรียพวกนี้ไมมีเอนไซม catalase แตอาศัยโมเลกุลของ protein-free manganese 
และเอนไซม superoxide reductase ในการกําจัดสารพิษ  

บริเวณของอาหารเหลวที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรียมีปริมาณออกซิเจนที่ตางกัน สวนบนสุดของอาหาร
เปนตําแหนงที่มีออกซิเจนสูงสุดและลดลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งที่อาหารที่กนหลอดซึ่งจะมีออกซิเจนนอยที่สุด
หรือไมมีออกซิเจนเลยถาอาหารอยูในระดับความลึกที่มาก  การเจริญของจุลินทรียที่ตองการออกซิเจนจะขึ้น 
ณ ตําแหนงของอาหารที่แตกตางกันดังแสดงในภาพที่ 4.9 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.9 ลักษณะการเจริญของจุลินทรียพวก aerobe, facultative anaerobe และ obligate 

anaerobe ในอาหารเหลวที่บรรจุในหลอดทดลอง 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.186) 
 

จุลินทรียโดยทั่วไปตองการกาซ CO2 ในบรรยากาศเพื่อใชในกระบวนเมเทบอลิซึม แตมีจุลินทรีย
กลุมแคฟโนไฟล (capnophiles) เจริญไดในสภาพที่มีความเขมขนของ CO2 สูงกวาที่มีในบรรยากาศ       
บางชนิดเปนพวกกอโรคในมนุษยและพบในสิ่งขับถายของมนุษย เชน Neisseria เปนจุลินทรียกอโรค 
gonorrhea และโรคทองรวง (meningitis) Brucella กอโรค undulant fever และ Streptococcus 
pneumonia กอโรคปอดบวม การเพาะเลี้ยงเชื้อเหลานี้ตองใหกาซ CO2 3-10% ระหวางการเพาะเลี้ยง 
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3. ความเปนกรด-เบส  (pH) ของบริเวณที่อยูอาศัยมีอิทธิพลตอการเจริญและการมีชีวิตของจุลินทรีย  
การวัดคาความเปนกรดดางมักวัดในรูปสารละลาย ดังนั้นการนําเอาวัสดุที่เปนแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรีย
มาทําใหอยูในรูปสารละลาย ชวยใหบอกคาความเปนกรดดางของแหลงที่อยูอาศัยหรือสภาพที่ชอบเจริญได  
โดยทั่วไปคา pH 7.0 แสดงความเปนกลาง (neutral)  คา pH นอยกวา 7.0  แสดงความเปนกรด (acidity) 
และคา pH มากกวา 7.0  แสดงความเปนดาง (alkalinity)  ดังภาพที่ 4.21  คาความเปนกรดแสดงใหเห็นถึง
จํานวนที่มากของโปรตอนในสารละลาย  ขณะที่คาความเปนเบสแสดงใหเห็นถึงจํานวนที่มากของไฮดรอกไซด
ในสารละลาย   

จุลินทรียแบงเปนชนิดไดระดับ pH ที่เหมาะสมตอการเจริญ แบคทีเรียสวนใหญเจริญเติบโตไดดี
ในชวง pH 6.5-7.5 จุลินทรียที่เจริญไดในสภาพ pH ในชวง 6-8 เปน จุลินทรียพวกชอบสภาพที่เปนกลาง 
(neutrophiles)  ราและยีสตมักเจริญไดดีและเหมาะสมที่ pH 5  จึงเรียกวา จุลินทรียพวกชอบกรด 
(acidophiles)  จุลินทรียบางชนิดอาจเจริญไดทั้งในสภาพ pH เปนกรดและ pH มากกวา 7 จัดเปน 
จุลินทรียพวกชอบกรดไมแทจริง (facultative acidophiles)  บางพวกเจริญในสภาพที่เปนกรด ถาบริเวณ
อาศัยไมเปนกรดหรือมีสภาพเปนกลางจุลินทรียไมสามารถเจริญได เรียกจุลินทรียพพวกนี้วา จุลินทรียพวก
ชอบกรดที่แทจริง (obligate acidophiles)  มักเปนพวกแบคทีเรีย  ตัวอยางแบคทีเรียที่ชอบกรด เชน 
Acidithiobacillus, Archaea, Sulfolobus, Thermoplasma และ Ferroplasma  บางพวกเจริญไดใน
สภาพ pH มากกวา 7  บางชนิดเจริญไดในสภาพที่มี pH เทากับ 11 จึงจัดเปน จุลินทรียพวกชอบ
ดาง (alkaliphile) มักเปนแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส เชน Bacillus firmus  แมวาจุลินทรียบางพวกเจริญ
ไดในสภาพ pH เปนกรดหรือดางมาก อยางไรก็ตามคา pH ภายในเซลล มักรักษาไวที่ระดับความเปนกลาง
ทั้งนี้เพราะ pH ที่เปนกลางเหมาะสมตอการทํางานของเอนไซมภายในเซลลสิ่งมีชีวิต ทําใหปฏิกิริยา
เคมีภายในเซลลเกิดขึ ้นไดดีและปกติ และปองกันการทําลายโมเลกุลที่เปนองคประกอบของเซลล       
กลุมจุลินทรียที่แบงตามคา pH ที่เหมาะสมตอการเจริญแสดงไวในภาพที่ 4.10   

 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 ความสัมพันธระหวาง pH กับอัตราการเจริญของจุลินทรีย 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2011, หนา92) 
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อาหารที่มนุษยบริโภคก็เปนแหลงอาหารของจุลินทรียเชนกัน ซึ่งคา pH ของอาหารแตละชนิดจะ
เหมาะสมตอเปนแหลงอาหารและแหลงพลังงานใหจุลินทรียที่ตางชนิดกัน  ดังแสดงในภาพที่ 4.11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.11 ระดับความเปนกรดดาง pH ของสารละลาย 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.165) 

การเพาะเลี้ยงจุลินทรียในอาหารที่จํากัดปริมาณที่เรียกวา แบทช คัลเจอร (batch 
culture) เมื่อจุลินทรียเจริญไดระยะเวลาหนึ่ง คา pH ของอาหารจะเปลี่ยนแปลง  โดยทั่วไปอาหารเลี้ยง
จุลินทรียเริ่มตนมีคา pH เปนกลางหรือกรดออน  จากนั้นคา pH เปลี่ยนเปนกรดมากข้ึนเพราะจุลินทรีย
ปลอยสารเมตาบอไลตที่เปนพวกกรดออกมาโดยเฉพาะพวกสารจําพวกกรดอินทรีย  สารเหลานี้เปนของเสีย
หรือสารพิษที่เซลลสรางและขับออกมาหลังจากเกิดระบวนการเผาผลาญสารอาหารใหเปนแหลงพลังงานและ
กระบวนการสรางสารเมตาบอไลตที่ใชประโยชนภายในเซลล  สารเหลานี้มีผลไปขัดชวางการเจริญของ
จุลินทรีย   บางครั้ งในการเลี้ ยงจุลินทรียตองเติมสารบัฟเฟอร  (buffer) ซึ่ งเปนสารที่ช วยรักษา                
การเปลี่ยนแปลงคา pH ชองอาหาร  สารบัฟเฟอรที่นิยมใชเปนบัฟเฟอรในอาหารเลี้ยงจุลินทรียค ือ 
โพแทสเซียมฟอสเฟต (KH2PO4) ไดโพแทสเซียมฟอสเฟต (K2HPO4) และแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 

4. แรงดันออสโมติก ในอาหารชนิดเหลวที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรียมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย  โดย
เซลลจะแขวนลอยอยูในสารละลายที่มีความเขมขนภายในและภายนอกเซลลตางกัน สารละลายภายใน      
ไซโตพลาสซึมภายในเซลลมีความเขมขนสูงกวาภายนอกเซลล โมเลกุลของน้ําในสารละลายภายนอกเซลลจึง
เคลื่อนเขาสูภายในเซลลดวยกระบวนการออสโมซิส (osmosis)  ทําใหเกิดแรงดันออสโมติก (osmotic 
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pressure)  ถานําเซลลไปแขในสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกสูงกวาภายในเซลลที่เรียกวา สารละลาย 
ไฮเพอรทอนิก (hypertonic solution) เชน สารละลายน้ําเกลือเขมขน 20% จะสงผลใหน้ําภายในเซลลไหล
ออกสูภายนอกเซลล จนอาจทําใหเซลลมีลักษณะเหี่ยว เรียกกระบวนการนี้วา พลาสโมไลซิส (plasmolysis)  
ในทางกลับกันถาแชนําเซลลไปแขในสารละลายที่มีแรงดันออสโมติกต่ํากวาภายในเซลลที่ เรียกวา 
สารละลายไฮโพทอนิก (hypotonic solution) เชน สารละลายน้ําเกลือเขมขน 0.01% จะสงผลใหน้ํา
ภายนอกเซลลไหลออกสูภายในเซลล จนทําใหเซลลมีขยายขนาดเต็มที่จนเซลลเตง เรียกกระบวนการนี้วา 
พลาสมอพไทซิส (plasmoptysis)  ดังแสดงในภาพท่ี 4.12  เชนเดียวกับกรณีของการแชเซลลเม็ดเลือดแดง 
ถาเซลลเตงมาก แรงดันภายในเซลลที่มากอาจทําใหเซลลแตกได แตสําหรับแบคทีเรียซึ่งมีผนังเซลลที่แข็งแรง 
เซลลอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและขนาดจากเดิมเทานั้น เชน รูปรางยาวกวาปกติ ขนาดใหญขึ้น       
การเพาะเลี้ยงจุลินทรียจึงตองคํานึงถึงแรงดันออสโมติกของอาหารดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.12 การเกิดพลาสโมไลซิสเมื่อเซลลปกติถูกแชอยูในสารละลายเกลือที่มีความเขมขนมาก 
(ที่มา: Tortora et al., 2014, p.163) 

 
จุลินทรียหลายชนิดปรับตัวใหทนอยูในสภาพแวดลอมที่มีแรงดันออสโมติกสูง ๆ ได ดังนั้น

จึงใชแรงดันออสโมติกเปนเกณฑในการแบงจุลินทรียเปน พวกชอบแรงดันออสโมติก (osmophiles)    
พวกชอบความเขมขนของเกลือสูง (halophile) และพวกที่เจริญไดดีในสภาพท่ีแหงแลงมาก (xerophiles)  
จุลินทรียแตละชนิดมีลักษณะดังนี้  

osmophiles เปนจุลินทรียที่มีลักษณะเซลลทนกับสภาพที่มีแรงดันออสโมติกสูง ๆ ไดดี 
และยังเจริญและเพิ่มจํานวนไดดีดวย  เชน ยีสตเจริญในสภาพมีน้ําตาลเขมขนได จึงเรียกยีสตวา พวกชอบ
น้ําตาล (saccharophile) เชน Saccharomyces bailii และ Saccharomyces rouxii    

halophile เปนจุลินทรียพวกที่ทนความเขมขนของเกลือไดสูง ทั้งนี้เพราะโครงสรางของ
ผนังเซลล (cell wall) และเยื่อหุมเซลล มีลักษณะพิเศษที่ทนตอเกลือได  จุลินทรียที่เจริญไดในสารละลาย
เกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ที่เขมขน 1-6% เรียกวา ไมด ฮาโลไฟล (mild halophiles) จุลินทรียที่
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เจริญไดในสารละลาย NaCl ที่เขมขน 7-15% เรียกวา โมเดอเรท ฮาโลไฟล (moderate halophiles) 
halophile อาศัยอยูในน้ําทะเลที่มีความเขมขนของเกลือ 3.5-4.0% อาหารที่มีเกลือสูง เชน ปลารา น้ําปลา 
และทะเลแหงความตาย (Dead sea) ที่มีความเกลือถึง 29%  ตัวอยางจุลินทรียเชน Halobacterium spp. 
พบไดในทะเลแหงความตาย  Pediococcus และ Staphylococcus พบในอาหารดองเกลือ เปนตน   
จุลินทรียบางชนิดเจริญไดในสิ่งแวดลอมที่มีเกลือแตเจริญไดดีที่สุดในสภาพที่ไมมีเกลือ เรียกจุลินทรียนี้วา 
พวกทนเค็ม หรือพวกฮาโลทอเลอแรนท (halotolerant) บางชนิดเจริญไดในสภาพท่ีมีเกลือเขมขนมากใน
ระดับ 15-30% เรียกจุลินทรียพวกนี้วา เอกซตรีม ฮาโลไฟล (extreme halophiles) หรือจุลินทรียพวก   
ทนเกลือที่แทจริง (obligate halophile)  เชน Halobacterium spp. และ Halococcus spp. ที่พบใน
ทะเลแหงความตาย (Dead sea) ซึ่งมีความเขมขนจองเกลือถึง 29% w/v (weight by volume) 

ในสิ่งแวดลอมปกติ จุลินทรียโดยทั่วไปจะไมเจริญในที่มีเกลือเขมขน 10-15% หรือ      
มีน้ําตาลเขมขน 50-70% ความเขมขนของเกลือหรือน้ําตาลที่ระดับนี้จึงใชในการถนอมอาหาร  โดยนํา
อาหารมาดองเกลือที่เรียกวา การดองเค็ม หรือแชน้ําเชื่อมที่เรียกวา การแชอิ่ม  การแชเซลลในสารละลาย
เขมขนเชนนี้ มีผลโดยตรงในการทําใหน้ําภายในเซลลจุลินทรียเคลื่อนออกสูภายนอก เซลลจึงเหี่ยวและน้ํา
ภายในเซลลไมเหมาะสมตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลได เซลลไมสามารถเจริญไดและตายในที่สุด 

5. รังสี  คือ คลื่นแสงที่ไดจากแสงดวงอาทิตยซึ่งประกอบดวยคลื่นแสงที่ระดับความยาวคลื่นตางกัน  
เมื่อแสงอาทิตยสาดสูพื้นดินประกอบดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) อินฟาเรด (infrared) รังสีที่
มองเห็นได (visible light) และรังสีที่เกิดการแตกตัวเปนไอออน (ionizing rays)  จุลินทรียพวก 
autotroph ใช visible light เปนแหลงพลังงานแสงเพื่อการสังเคราะหแสงสรางอาหารใหกับเซลล ไดแก 
กรีนซัลเฟอรแบคทีเรีย (green sulfur bacteria) และ เพอเพิลซัลเฟอร (purple sulfur bacteria)  
ขณะที่จุลินทรียพวกท่ีไมสามารถสังเคราะหแสงได (nonphotosynthetic microbes) ซึ่งเปนจุลินทรีย
สวนใหญ ไมตองการแสงในการเจริญและกาซออกซิเจนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหแสงจะ
กลายเปนสารพิษทําลายเซลลจุลินทรีย  องคประกอบของรังสีในแสงของดวงอาทิตยแสดงในภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.13 สเปคตรัมของแสงอาทิตย 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.182) 
 
 

ในสวนของคลื่นแสงในแสงอาทิตย คลื่นแสงในชวง visible light ของดวงอาทิตยจะประกอบดวย
แสงสีตาง ๆ แสงสีแดง สม และเหลืองไมเปนอันตรายตอแบคทีเรีย แตแสงสีฟามวงจะยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย  จุลินทรียบางชนิดสรางรงควัตถุแคโรทีนอยด (carotenoid) เพื่อดูดกลืนแสงที่มีผลตอการทําลาย
เซลลและ dismantling ความเปนพิษของออกซิเจน   

รังสีที่มีผลในการทําลายเซลลจุลินทรียมี 2 ชนิด คือ รังสีที่เกิดการแตกตัวเปนไอออน (ionizing 
radiation) และคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสูง  รังสี ionizing radiation ประกอบดวยรังสีเอกซ 
(x rays) และรังสีคอสมิกค (cosmic rays) รังสีเหลานี้จะดึงอิเล็กตรอนออกจากสารที่เปนองคประกอบของ
เซลล  แมวารังสีนี้ทําลายเซลลไดอยางมีประสิทธิภาพ แตไมนิยมใชเพราะมีราคาสูง   คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความยาวคลื่นสูง คือ รังสีอัลตราไวโอเลตคุณสมบัติทําลายเซลลแบคทีเรียได หรือ ทําใหเซลลจุลินทรียเกิด
การผาเหลา (mutation) รังสีอัลตราไวโอเลตมีความยาวคลื่น 150-3900 °A โดยเฉพาะความยาวคลื่นที่ 
2600°A และ 2800°A ฆาแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้เพราะสารประกอบที่เปนสําคัญใน
โมเลกุลดีเอ็นเอและอารเอ็นเอซึ่งเปนสารเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ไดแก พิวรีนและพิริมิดีน ดูด
ซับรังสีอัลตราไวโอเลตไดที่ความยาวคลื่น 2600°A และโมเลกุลของกรดอะมิโนชนิดอโรมาติก (aromatic 
amino acid) เชน ทริปโทเฟน เฟนิลอะลานีน และไทโรซันซึ่งเปนสารประกอบในนิวคลีโอโปรตีนของ
โมเลกุลดีเอ็นเอและอารเอน็เอ  ดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 2800°A  รังสีจะทําใหกรดอะมิโน
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ไทมีน 2 โมเลกุลที่อยูติดกันเชื่อมตอกันเปนโมเลกุลเดียวกัน สงผลใหการอานรหัสพันธุกรรมผิดพลาด และ
ทําใหเซลลจุลินทรียตาย ดังภาพที่ 4.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 การเกิดไทมีนไดเมอร 
(ที่มา: https://goo.gl/ftSPJm) 

รังสีอัลตราไวโอเลตยังทําใหเซลลจุลินทรียเกิดการผาเหลา (mutation) ซึ่งแสดงออกไดโดยสังเกต
จากลักษณะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน ลักษณะเดิมของจุลินทรียสามารถตานตอเชื้อ
ปฏิปกษที่เปนศัตรูได สามารถหมักน้ําตาลใหเปนอัลกอฮอล หรือสังเคราะหสารตานตอเชื้อกอโรคได 
หลังจากจุลินทรียไดรับรังสีมีผลทําใหคุณลักษณะเดิมลดความสามารถลงอยางเห็นไดชัดหรือลักษณะเดิม
หายไป แมวารังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงดวงอาทิตยจะถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกแตรังสีที่รอดผาน
ชั้นบรรยากาศก็ยังมีประสิทธิภาพมากในการฆาจุลินทรียได  อยางไรก็ตามจากความสามารถในการทะลุ
ทะลวงต่ําของรังสีนี้อาจทําใหการฆาจุลินทรียทําไดเพียงระดับพื้นผิววัตถุเทานั้น  จากประสิทธิภาพของรังสี
อัลตราไวโอเลตในการทําลายจุลินทรีย หลอดที่ใหแสงอุลตราไวโอเลตจึงถูกประดิษฐขึ้นเรียกวา เจอรมิซิดัล 
แลมป (germicidal lamp) หรือ ยูวี แลมป (UV lamp)  หลอดไฟชนิดนี้ถูกใชควบคุมสภาพปลอดเชื้อภายใน
หองปฏิบัติการที่มีการศึกษาจุลินทรีย หองผาตัดของโรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมดานอาหารที่
ตองการเก็บรักษาผลิตภัณฑใหมีอายุยาวนาน 

6. ความเขมขนของเกลือ อาจสนับสนุนการเจริญของจุลินทรียกลุมที่ชอบเกลือ เรียกวา ฮาโลไฟล 
(halophiles) ความเขมขนของเกลือในสารอาหารตอการเจริญของที่จุลินทรีย สามารถใชจําแนกประเภท
ของจุลินทรียออกเปน nonhalophile เปนพวกที่ไมชอบเกลือ  halotolerant เปนพวกที่ไมไดชอบเกลือ
แตสามารถเจริญอยูไดในสภาพที่มีเกลือ  moderate halophile และ extreme halophile เปนพวก
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ที่ชอบเกลือ  เปนจุลินทรียพิเศษที่ชอบเกลือในระดับความเขมขนที่มากกวาปกติ เชน archaeon 
Halobacterium เปนแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากทะเล dead sea ซึ่งมีความเค็มมากประมาณ 4-7 โมลาร 
(molar, M) เพราะเอนไซม ไรโบโซมและโปรตีนขนสง (transport proteins) ทั้งหลายตองการเกลือใน
รูปโปแทสเซียม (potassium) ในระดับที่สูงเพื่อรักษาความคงตัวของสภาพเซลลและการเกิดกิจกรรม
ภายในเซลล  Halobacterium บางชนิดตองการเกลือในรูปโซเดียม (sodium) เพื่อชวยรักษาสภาพ
เยื่อหุมเซลลและผนังเซลลใหคงรูป  ถาระดับโซเดียมลดต่ําเยื่อหุมเซลลและผนังเซลลจะแตกสลายได  
ประเภทของจุลินทรียที่แบงตามความตองการเกลือเพื่อการเจริญ แสดงในภาพท่ี 4.15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 ประเภทของจุลินทรียที่แบงตามความตองการเกลือ 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.175) 
 

7. ความกดดันเนื่องจากน้ํา ที่เรียกวา แรงกดดันน้ํา แปรผันตามความลึกของน้ํา ทุกๆความลึก 10 
เมตร แรงดันน้ําจะเพ่ิมขึ้น 1 atmosphere (atm) ดังนั้นแรงดันน้ําที่ระดับความลึกของน้ําที่ต่ํากวาผิวหนา
น้ํา 100 เมตรจะมีแรงดันถึง 10 atm และมากกวานั้นหลายเทาที่ระดับความลึกมาก ใตทองทะเลมหาสมุทร
ที่ลึกเปนพันๆ เมตรจากระดับผิวหนาน้ําจะมีแรงดันที่มากที่สุดเรียกวา trenmendous เรียกจุลินทรียพวกที่
เจริญไดภายใตสภาพแรงดันที่แทจริงนี้วา บาโรไฟล (barophiles) เยื่อหุมและเอนไซมตาง ๆ ภายในเซลล
ของบาโรไฟลไมเพียงจะทนตอแรงดันไดเทานั้นแมแตรูปรางของเซลลยังสามารถทําหนาที่และรักษารูปทรง
จากแรงดันน้ําที่มากไดดี   แบคทีเรียจากทะเลทนความกดดันน้ําไดดีกวาพวกที่อาศัยบนบกหรือน้ําจืด          
ความกดดันอาจมีผลทําใหรูปรางแบคทีเรียเปลี่ยนไป  บางชนิดสูญเสียแฟลกเจลลา บางชนิดอาจเจริญอยูได
แตไมสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนได 
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อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
การศึกษาจุลินทรียในหองปฏิบัติการจําเปนตองสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรียใหเจริญและมีชีวิตอยูได

ตลอดการทํางาน  สิ่งที่สําคัญในการเพาะเลี้ยงคือ การเลือกใชอาหารในการเลี้ยงจุลินทรียไดเหมาะสมกับ
ชนิดของจุลินทรียและอาหารประกอบดวยสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย  ทั้งนี้การรู
สภาพแวดลอมที่จุลินทรียอาศัยอยูและเจริญไดชวยใหทราบถึงความตองการชนิดของสารอาหารที่
จุลินทรียตองการและทําใหเลือกใชชนิดอาหารไดถูกตองกับชนิดจุลินทรีย  

อาหารบางอยางมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากการสนับสนุนการเจริญของจุลินทรีย คือ อาหารชวย
ในคัดแยก (isolation) การบงชี้ (identification) ชนิดของจุลินทรีย ตรวจสอบความไวตอการตอบสนอง
ยาปฏิชีวนะ (antibiotic sensitive testing)  วิเคราะหจุลินทรียที่อยูในอาหารและน้ํา (water and food 
analysis) และตรวจสอบกิจกรรมภายในเซลล เชน ความสามารถในการยอยแปง เซลลูโลส ไขมันและ
โปรตีน  อาหารชนิดนี้วา อาหารจําเพาะ (special medium)   

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในหองปฏิบัติการอาจแบงตามองคประกอบของสารประกอบเคม ี
(chemical constituents) ที่อยูอาหาร ลักษณะทางกายภาพของอาหาร และหนาที่ของอาหาร   
รายละเอียดของอาหารแตละชนิดมีดังนี้ 

1. อาหารทีใ่ชเพาะเลี้ยงเชื้อแบงตามสารประกอบเคมีที่เปนสวนผสมในอาหารได 2 ประเภทคือ 
อาหารสังเคราะห (synthetic medium) และนอนซินทีติค มีเดีย (non-synthetic media)    

อาหารสังเคราะห (synthetic medium) เปนอาหารที่ทราบองคประกอบทางเคมีที่
แนนอนในอาหาร  อาหารนี ้เรียกอีกชื ่อหนึ่งวา เคมีคอลลี ดีไฟน มีเดีย (chemically defined 
media) ตัวอยางอาหารสังเคราะห เชน BG-11 medium ที่ใชเลี้ยงจุลินทรียกลุม photolitho-
autotroph เชน ไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) และโปรติส (protists) อาหารนี้ประกอบดวย
คารบอนไดออกไซดเปนแหลงคารบอน ไนเตรทหรือแอมโมเนียเปนแหลงไนโตรเจน ซัลเฟอร ฟอสเฟต 
และวิตามิน  อาหารสําหรับจุลินทรียกลุม cehmoorganoheterotroph เชน E. coli ใชกลูโคสเปนแหลง
คารบอน  เกลือแอมโมเนียมเปนแหลงไนโตรเจน  

นอนซินทีติค มีเดีย (non-synthetic media) อาจเรียกไดหลายชื่อ ไดแก อารติฟเชียล มีเดีย 
(artificial media) และคอมเพลกซ มีเดีย (complex media)  อาหารชนิดนี้เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม
ทราบสวนประกอบทางเคมีแนนอนเพราะมีสารอินทรียหลายชนิดซึ่งไดจากเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว 
เชน เพปโทน (peptone) สารสกัดจากเนื้อ (meat หรือ beef extract) และสารสกัดจากยีสต (yeast 
extract)  ซึ่งจะชวยในการเจริญของจุลินทรียหลายชนิด  beef extract เปนสารสกัดจากเนื้อที่ไมมีไขมัน
และมีสวนประกอบพวกคารโบไฮเดรต สารประกอบอินทรียไนโตรเจน และวิตามินที่ละลายน้ํา  
peptone ไดจากการยอยสลายโปรตีนดวยกรดหรือเอนไซม โปรตีนที่ถูกสกัดอาจไดจาก เนื้อสัตว (beef) 
เคซีน (casein) ซึ่งเปนโปรตีนในนม เจลาติน (gelatin)  ดังนั้นชนิดของ peptone จึงขึ้นกับแหลงโปรตีน
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และวิธีการยอย  องคประกอบของสารอาหารใน peptone ไดแก สารอินทรียไนโตรเจน วิตามิน 
คารโบไฮเดรต ซึ่งสวนประกอบเหลานี้แตกตางกันตามแหลงโปรตีนที่นํามาสกัด จึงใหประโยชนตอการ
สงเสริมการเจริญของแบคทีเรียที่ตางชนิดกัน  วุนเปนคารโบไฮเดรตที่ซับซอน ไมมีคุณคาทางอาหารตอ
จุลินทรีย  สกัดไดจากสาหรายสีแดงบางชนิด โดยมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของ
อาหารจากของเหลวกลายเปนของแข็ งเมื่ออาหารเหลวที่มีวุนเปนสวนประกอบเย็นตัว  yeast extract 
สกัดจากเซลลยีสต มีวิตามินบีมากและมีสารประกอบอินทรียของคารบอนและไนโตรเจน 

ตัวอยาง  non-synthetic media ที่ใชในหองปฏิบัติการ คือ อาหารเหลวเอ็นบี (NB, nutrient 
broth)  และอาหารแข็งเอ็นเอ (NA, nutrient agar) ซึ่งใชเลี้ยงแบคทีเรีย  และอาหารพีดีเอ (PDA, potato 
dextrose agar) ซึ่งใชเลี้ยงรา  อาหาร NB ประกอบดวยบีฟเอกซแทรกซ (beef extract) 3 กรัม เพปโทน 
(peptone) 5 กรัม  น้ํากลั่น 1 ลิตร ปรับความเปนกรดดาง (pH) ของอาหารใหอยูระหวาง 6.8-7.2  สําหรับ  
อาหาร NA มีสวนประกอบเชนเดียวกับอาหาร NB และเพิ่มเติมผงวุน (agar) 15 กรัมตอลิตร เพื่อทําให
อาหารแข็งตัว  สวนอาหาร PDA ประกอบดวยมันฝรั่ง (potato) 200 กรัม  เดกซโทรส (dextrose) 20 กรัม 
วุน 15 กรัม น้ํากลั่น 1 ลิตร ปรับ pH ระหวาง 5.0-5.5 

2. อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อ แบงตามลักษณะทางกายภาพของอาหารได 2 ลักษณะคือ อาหารเหลว 
(liquid medium) ที่เรียกวา บรอท (broth) และอาหารแข็ง (solidified medium) ที่เรียกวา อาการมีเดียม 
(agar medium) หรือมีเดียม (medium) อาหารทั้งสองลักษณะถูกใชเปนประจําในหองปฏิบัติการทาง     
จุลชีววิทยา   

agar medium มีลักษณะแข็งเพราะมีสวนประกอบของวุน (agar) ที่เปนตัวทําใหอาหาร
แข็งตัว  agar สกัดไดจากสาหรายสีแดงและเปนสารพวกโพลิเมอรซัลเฟต (sulfated polymer) ที่
ประกอบดวยน้ําตาล D-galactose 3,6-anhydro-L-galactose และกรด D-glucuronic acid  agar 
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปนสวนประกอบใน agar medium เพราะหลอมละลายไดเฉพาะที่อุณภูมิ 90 
ºC  เริ่มแข็งตัวในลักษณะกึ่งเหลวกึ่งแข็งเม่ืออุณภูมิลดต่ําถึง 45ºC และแข็งตัวที่อุณหภูมิหอง (25ºC) หรือ
อุณหภูมิของรางกายมนุษย (37ºC)  การใช agar medium เพื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ชวยใหสามารถบม
เพาะจุลินทรียใหเจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิตาง ๆ และวุนที่เปนสวนผสมใน agar medium ประกอบดวย 
sulfated polymer ที่มีอยูในโครงสรางวุน ซึ่งจุลินทรียไมสามารถยอยได  บรอท เปนอาหารเหลวที่มี
องคประกอบของสารอาหารเชนเดียวกับ agar medium แตไมมีวุนในองคประกอบ 

3. อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อแบงตามหนาที่เปน เอ็นริชมีเดีย (enrich media) อาหารคัดเลือก  
(selective media) และอาหารที่บอกความแตกตาง (differential media)    

เอ็นริชมีเดีย เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สับพอรตทีฟ มีเดีย (supportive media) เปนอาหารที่ใชกับ
จุลินทรียบางชนิดที่เลี้ยงยากหรือไมเจริญในอาหารธรรมดา  จึงตองเติมสารบางอยางที่จําเพาะลงในอาหาร
เพื่อกระตุนหรือสงเสริมการเจริญของจุลินทรียโดยเฉพาะจุลินทรียชนิดที่ตองการ สารเหลานั้นเชน เลือด 
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(blood) และซีรัม (serum)  สารที่สกัดดจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว เชน ทริพติค ซอย (tryptic soy) สกัดจาก
ถั่วเหลือง  ตัวอยาง enrich media ไดแก ทริพติค ซอย บรอท (tryptic soy broth)   ทริพติค ซอย เอการ 
(tryptic soy agar) บลัด เอการ (blood agar) ชอคโกแลค เอการ (Chocolate agar) 

อาหารคัดเลือก เปนอาหารที่ใชแยกจุลินทรียที่ตองการออกจากจุลินทรียที่ไมตองการซึ่งปะปน
กันอยูในวัสดุที่เปนที่อยูของจุลินทรีย โดยเติมสารเคมีบางอยางเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ไมตองการ
โดยไมมีผลตอการเจริญของจุลินทรียชนิดที่ตองการ อาทิเชน อาหาร selective media ที่ใชเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) มีสวนผสมของเกลือน้ําดี (bale salts) หรือสี (dyes) พวก 
เบสิค ฟุคซิน (basic fuchsin) และคริสทัล ไวโอเลต (crystal violet)  ซึ่งชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย  
แกรมบวก (Gram positive bacteria) แตไมมีผลตอการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ  อาหารเอนโด เอการ 
(Endo agar), อาหารอีโอซิน เมทิลีนบลู เอการ (eosin methylene blue agar) และอาหารแมคคอนกี เอ
การ (MacConkey agar) ใชเพาะเลี้ยงแบคทีเรียอีโคไลและแบคทีเรียกลุมที่เจริญในทางเดินอาหารของ
มนุษย ทั้งนี้เพื่อตรวจหาการมีอยูของแบคทีเรียแกรมลบกลุมนี้ในอาหารและน้ํา  สีดายในอาหารชวยยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก  อาหารคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxy methyl cellulose 
medium หรือ CMC medium) มี carboxymethyl cellulose  เปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงานของ
กลุมจุลินทรียที่ยอยเซลลูโลสได  อาหารสตารช เอการ (starch agar medium) มีแปงที่ละลายน้ําได 
(soluble starch) เปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงานสําหรับการเจริญของกลุมจุลินทรียที่ยอยแปงได  
เนื่องจากโมเลกุลของเซลลูโลสและแปงเปนโพลิเมอรที่ยอยสลายไดยาก จึงมีเพียงจุลินทรียบางชนิดเทานั้นที่
สามารถยอยโพลิเมอรเหลานี้ได   อาหารบิสมัธ ซัลไฟต (bismuth sulfite medium) ใชเลี้ยงแบคทีเรีย
ไทฟอยด (typhoid bacterium) สารบิสมัธ ซัลไฟต (bismuth sulfite) ในอาหารมีผลในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียแกรมลบสวนใหญและแบคทีเรียแกรมบวกยกเวน typhoid bacterium ซึ่งเปนแบคทีเรีย    
แกรมลบที่อยูในอุจจาระ  ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกชนิดตาง ๆ แสดงไวในภาพท่ี 
4.16 และภาพที่ 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. coli 

E. coli 

E. coli 
E. coli 

E. coli 
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 ก 

 
 ข 

 
 ค 

 
 

ภาพที่ 4.16  ลักษณะสีโคโลนีของแบคทีเรียเอสเชอริเชีย อีโคไล (Escherichai coli) บนอาหาร  
(ก) MacConkey agar, (ข) Endo agar และ (ค) Eosin methylene blue agar  

(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://goo.gl/GTbeHK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.17  ลักษณะสีโคโลนีของแบคทีเรียที่ยอยแปงไดจากปุยน้ําจาวเมื่อเพาะบนอาหาร starch agar  
 

อาหารที่บอกความแตกตาง เปนอาหารที่ใชแยกแยะความแตกตางของจุลินทรียชนิดที่
ตองการออกจากจุลินทรียชนิดที่ไมตองการโดยสังเกตเห็นลักษณะโคโลนีไดชัดเจนจากสีหรือบริเวณใสรอบ
โคโลนีที่ตางจากของจุลินทรียอื่นที่เจริญบนอาหารแข็ง เชน อาหาร blood agar ใชแยกแบคทีเรียที่ทําลาย
เม็ดเลือดแดงได (hemolytic bacteria) ออกจากแบคทีเรียที่ไมทําลายเม็ดเลือดแดง (non-hemolytic 
bacteria) สังเกตโคโลนีของ hemolytic bacteria มีบริเวณใสลอมรอบเพราะแบคทีเรียยอยเม็ดเลือด
แดงในอาหารได  เลือดที่เปนสวนประกอบใชเลือกแกะ กระตาย หรือเลือดคนที่ใกลหมดอายุก็ได ทั้งนี้
เลือดมีสารอาหารจําเปนตอการเจริญของจุลินทรียกลุมนี้ ไดแก สารพวกโปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด ไอรอน 
และสารจําพวกสนับสนุนการเจริญ (growth factor) และวิตามิน  อาหาร Pikovskaya’s (PVK) medium 
มีอนินทรียฟอสเฟต (inorganic phosphate) เปนองคประกอบในอาหาร ทําใหอาหารแข็งมีลักษณะขุน
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ขาว เมื่อจุลินทรียที่ยอยฟอสเฟต (phosphate solubilizning microorganisms, PSMs) เจริญจะใช 
inorganic phosphate บน PVK medium  ทําใหรอบโคโลนีมีลักษณะใส ไมขุน  ลักษณะของ
แบคทีเรียที่เจริญบนอาหารที่บอกความแตกตางแสดงไวในภาพที ่4.18  และภาพที่ 4.19 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.18  การเจริญของ hemolytic bacteria บนอาหาร blood agar medium (ขวา) เทียบกับชุด
ควบคุมที่ไมมีการเพาะเลี้ยงเชื้อ  

(ที่มา: https://goo.gl/G9V5Eu) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.19   ลักษณะบริเวณใสรอบโคโลนีที่เกิดจากการยอยอนินทรียฟอสเฟตในอาหาร Pikovskaya’s 

medium โดยแบคทีเรียที่ยอยฟอสเฟตไดในปุยจาวปลวก 
(ที่มา: Wasoontharawat et al., 2016) 
 

4. อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่จัดแบงประเภทตตามวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับการใชงานทาง
จุลชีววิทยา เชน อาหารที่ใชวิเคราะห (assay media) อาหารที่ใชตรวจนับจํานวน (media for 
enumeration) อาหารที่ใชศึกษาคุณสมบัติของจุลินทรีย (media for characterization of microorganism) 
และอาหารที่ใชเก็บรักษาจุลินทรีย (maintenance media) 

อาหารที่ใชวิเคราะห เปนอาหารที่ใชในการตรวจวิเคราะหปริมาณของสารซีกันเดรีเมตา
บอไลต (secondary metabolites) ซึ่งจุลินทรียสรางและปลอยลงสูอาหารเหลวที่ใชเพาะเลี้ยง  สาร 
secondary metabolites เปนสารที่จุลินทรียสรางแตไมไดเปนสารจําเปนตอการเจริญ บางครั้งสารนี้อาจ
เปนพิษกับเซลลและทําใหเซลลตายได เชน เอทิลอัลกอฮอล (ethyl alcohol) บิวทานอล (butanol) และ 
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อะซิโตน (acetone) หรืออาจเปนสารที่ชวยยับยั้งการเจริญหรือฆาจุลินทรียคูแขงที่อยูในสภาพแวดลอม
เดียวกันเพ่ือแยงอาหารกัน เชน ยาปฏิชีวนะ  หรือเปนสารที่มีประโยชนกับมนุษย เชน วิตามิน (vitamin) 
และกาบา (gaba)  

อาหารที่ใชตรวจนับจํานวน เปนอาหารที่ใชเลี้ยงจุลินทรียเพื่อนับจํานวนจุลินทรียอาจ
เปนจุลินทรียทั้งหมด หรือเฉพาะจุลินทรียบางชนิด อาทิเชน อาหาร NA ใชนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดใน
สารละลายเชื้อซึ่งเปนสาระละลายที่มีจุลินทรียอยูอาจดวยการเลี้ยงหรือละลายจากวัสดุที่เปนที่อาศัยของ
จุลินทรีย เชน จุลินทรียในอาหาร  นม  ดิน  หรือน้ําเสีย  อาหาร PDA ใชนับจํานวนราทั้งหมดในตัวอยาง
ที่ตองการตรวจสอบ  อาหาร starch cacien agar medium ใชนับจํานวนแอคติโนมัยสีท ดังภาพที่ 4.20 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20   การตรวจนับจํานวนแบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสีทบนอาหาร NA,  อาหาร PDA และ
อาหาร  starch cacien agar medium เรียงตามลําดับ  

(ที่มา: https://goo.gl/GUAKY9) 
 

อาหารที่ใชศึกษาคุณสมบัติของจุลินทรีย ใชตรวจสอบคุณสมบัติบางประการของจุลินทรีย เชน 
ความสามารถในการใชคารโบไฮเดรต (carbohydrate utilization) ในรูปน้ําตาลชนิดตางๆ   
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation)  ความสามารถในการใชไนโตรเจนโดยการรีดิวซไนเตรท 
(nitrate reduction) ความสามารถในการยอย (hydrolysis) สารโพลิเมอร พวกแปง เซลลูโลส และเจลลาติน  
ความสามารถในการเจริญไดในสภาพที่มีเกลือ  ความสามารถในการเจริญในอุณหภูมิสูง ความไวตอยา
ปฏิชีวนะ (antibiotic sensitivity) เปนตน 

อาหารที่ใชเก็บรักษาจุลินทรีย ใชเก็บรักษาจุลินทรียใหมีชีวิตอยูไดนาน โดยจุลินทรียยังคง
คุณลักษณะที่ตองการ ไมแปรผันทางพันธุกรรม  หลักการคือ การใหเซลลอยูในอาหารที่มีสารอาหาร
เล็กนอยซึ่เพียงพอตอการมีชีวิตอยูแตไมสามารถเพิ่มจํานวนได เชน การเก็บแอคติโนมัยสีทในสูตรอาหาร 
ISP2 โดยเตรียมอาหารใหมีสวนผสมเพียงครึ่งสูตรปกติซึ่งใชเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพื่อการเจริญ เปนตน  ชนิด
ของอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อและวัตถุประสงคการใชงาน แสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.5 ชนิดของอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อและวัตถุประสงคการใชงาน 
ชนิดของอาหาร วัตถุประสงค ตัวอยางอาหาร 

Defined 
medium 

เพาะเลี้ยงจุลนิทรียกลุม chemoautotrophs & 
photoautotrophs และวิเคราะหชนิดของ
จุลินทรีย 

Nutrient broth, nutrient 
agar ใชเลี้ยงแบคทีเรีย  

Potato dextrose agar ใช
เลี้ยงรา 

Non-defined 
medium 

เพาะเลี้ยงจุลนิทรียกลุม chemoheterotrophs  

Selective 
medium 

ชวยคัดเลือกจุลินทรียกลุมที่ตองการออกจาก
จุลินทรียกลุมอื่นที่ปะปนกนัอยู 

Mannitol salt agar ใชเลี้ยงส
เตรปไฟโลคอคไค 
(staphylococci) 

Differential 
medium 

ชวยแยกความแตกตางของโคโลนีของของ
จุลินทรียกลุมทีต่องการออกจากจุลินทรียกลุมอื่น 

MacConkey agar ใชแยก
แบคทีเรียแกรมลบ 

Enrich medium มีกระตุนการเจริญของจุลินทรียกลุมที่ตองการ 
เพิ่มจํานวนจุลินทรียกลุมที่ตองการใหมีปริมาณ
มากกวาเดิมที่มีอยูเพื่อใหสามารถตรวจสอบการ
มีหรือไมมีของจุลินทรียไดงายขึ้น และยบัยั้งการ
เจริญของจุลินทรียกลุมอื่น 

Blood agar ใชกระตุนการ
เจริญของ staphylococci  

Chocolate agar ใชกระตุนการ
เจริยของ Neisseria spp. 

 
การใชอาหารเลี้ยงเชื้อแตละชนิดจึงขึ้นกับวัตถุประสงคของการนําไปใช การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย

บางชนิดดวยอาหาร บางครั้งสวนประกอบในอาหารอาจฆาเซลลได เชน ออกซิเจนในอาหารเหลวเปนพิษตอ
จุลินทรียพวกเจริญในสภาพที่ไมมีออกซิเจน หรือแอนโอโรป (anaerobe) เทานั้น  ดังนั้นจึงตองตมเพื่อกําจัด
ออกซิเจนออกจากอาหาร  เชน  การเลี้ยง Clostridium acetobutylicum ที่เปนแอนโอโรปแบคทีเรีย ตอง
เติมสารซิสเตอีน (cysteine) หรือไทโอไกลโคเลท (thioglycollate) ซึ่งเปนสารรีดิว (reduing agent) 
ออกซิเจนลงในอาหารเหลว  นําอาหารไปตมใหเดือดเพื่อไลออกซิเจนที่ละลายในอาหาร  จากนั้นเติมกาซ
ไนโตรเจนเพิ่มเติมเขาไปขณะอาหารยังรอนอยูเพื่อสรางสภาพไมมีออกซิเจนอยางสมบูรณ   จึงปดฝาขวดซีรัม
ดวยฝายางและปดทับดวยฝาอะลูมิเนียม (aluminium cap) กอนนําอาหารในขวดไปฆาเชื้อดวยหมอนึ่ง
ความดันไอ  ถาระหวางเก็บอาหารเพื่อรอใช อาหารมีสีชมพูแสดงวามีออกซิเจนเขาไปในอาหาร อาจทําให
การเจริญของแอนโอโรปแบคทีเรียเจริญไดไมดีหรือไมเจริญเลย เปนตน    
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การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
1. การเพาะเลี้ยงจุลินทรียพวกออโตโทรฟ 

จุลินทรียพวกออโตโทรฟสามารถสรางอาหารไดเองโดยเปลี่ยนอนินทรียสารใหเปนอินทรียสาร 
ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต กรดนิวคลีอิค ไขมัน วิตามิน และสารอินทรียอื่นๆ ดวยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง  สารอาหารที่จุลินทรียพวกนี้ตองการจึงประกอบดวยอนินทรียสารในรูปอยางงาย  
ตัวอยางเชน สารอาหารที่เปนองคประกอบอาหาร synthetic medium ในการเพาะเลี้ยง 
Nitrosomonas europaea แสดงในตารางที่ 4.6  

 
ตารางที่ 4.6 องคประกอบของอนินทรียสารในสูตรอาหาร synthetic medium ทีเ่พาะเลี้ยง 

Nitrosomonas europaea 
สารอนินทรีย        กรัม  สารอนินทรีย      กรัม 
NH4Cl                  0.8  MnCl2.4H2O         0.0002 
MgSO4.7H2O       0.2  Na2MoO4.2H2O         0.0001 
K2HPO4          0.016  ZnSO4.7H2O          0.00001 
CaCl2.2H2O         0.02  CuSO4.5H2O          0.00002 
Chelated iron          0.001  น้ํากลั่น       1 ลิตร 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา79) 

2. การเพาะเลี้ยงจุลินทรียพวกเฮเทอโรโทรฟ 
จุลินทรียพวกเฮเทอโรโทรฟไมสามารถสรางอาหารไดเอง จึงตองการสารอาหารจากสิ่งแวดลอม  

เฮเทอโรโทรฟบางชนิดตองการสารอาหารในรูปอินทรียสารอยางงาย เชน น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว  บางชนิด
ตองการสารอาหารในรูปอินทรียสารที่มีโครงสรางโมเลกุลซับซอน เชน เซลลูโลส แปง  บางชนิดตองการ
สารอาหารบางอยางเพิ่มเติมจากอินทรียสาร เชน วิตามิน และสารที่เปนปจจัยสนับสนุนการเจริญ (growth 
factor)  ตัวอยางการเพาะเลี้ยงจุลินทรียพวกเฮเทอโรโทรฟ เชน แบคทีเรียแลคโตบาซิลไล (lactoacilli) 
ตองการอินทรียสารที่ซับซอนมากกวาแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)  

เฮเทอโรโทรฟที่เจริญไดในสภาพที่ตองการออกซิเจน (aerobic microorganisms หรือ 
aerobe) และพวกที่เจริญไดในสภาพที่มีหรือไมมีออกซิเจน (facultative anaerobic microorganisms 
หรือ facultative  anaerobe) ก็ได สามารถเพาะเลี้ยงในสภาพปกติของหองปฏิบัติการได  สําหรับ
เฮเทอโรโทรฟพวก aerobe แมวาเจริญไดในสภาพปกติ แตถาไดมีเติมออกซิเจนในอากาศสูอาหารเหลวที่ใช
เพาะเลี้ยงดวยการบรรจุอาหารเหลวปริมาณนอยในภาชนะที่มีตัวกั้นที่กนภาชนะที่เรียกวา baffled 
erlenmayer flask พรอมทั้งนําไปเขยาภาชนะบนตูบมเพาะเลี้ยงแบบเขยา (incubater shaker) จะชวยการ
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เจริญเกิดขึ้นไดดีอยางเห็นไดชัดกับการเพาะเลี้ยงแบบตั้งทิ้งไวในสภาพนิ่งที่ไมมีการเขยาอาหาร  ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.21 

 
(ก) 

 

 

 

(ข) 

ภาพที่ 4.21 ลักษณะฟลาสก (ก) แบบธรรมดา กับ (ข) แบบที่มตีัวกั้นในการเพาะเลี้ยงเฮเทอโรโทรฟ 
(ที่มา: https://goo.gl/1uMM4s) 
 

เฮเทอโรโทรฟพวกที่ไมตองการออกซิเจนในการเจริญเลย (anaerobic microorganisms หรือ 
anaerobe)  สามารถเพาะเลี้ยงไดในสภาพหองปกติแตตองมีการกําจัดกาซออกซิเจนออจากอาหารและ
ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร  วิธีการกําจัดออกซิเจนทําไดหลายวิธีเชน การตมเดือด (boiling) การเติมสารรีดิวซ 
(reducing agent) การใชหมอที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic jar)  การเปลี่ยนกาซออกซิเจนใหกลายเปน
สารอื่น  การเติมการเฉี่อยลงในอาหาร การเลือกใชวิธีใดก็ข้ึนกับความพรอมของหองปฏิบัติการ   

การตมเดือดเปนการกําจัดกาซออกซิเจนที่ละลายลงสูอาหารเหลวโดยการตมอาหารเหลวให
เดือดเพื่อไลฟองกาซออกซิเจนอยางนอย 10 นาที  สําหรับการเติมสารรีดิวซ (reducing agent) เปน
วิธีการใชสารเคมีบางชนิด เชน โซเดียมไทโอไกลโคเลต (sodium thioglycolate) จับกับโมเลกุออกซิเจน  
บางครั้งในการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรียเฮเทอโรโทรฟพวก anaerobe อาจใชทั้งการตนควบคู
ไปกับการเติมสารรีดิวซทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมสภาพอาหารใหเหมาะกับการเจริญของจุลินทรียในสภาพ    
ไรออกซิเจน  

หมอท่ีปราศจากออกซิเจนหรือแอนแอโรบิค จาร (anaerobic jar)  เปนภาชนะสําหรับบรรจุ  
จานเพาะเลี้ยงเชื้อในสภาพไรออกซิเจน ดังภาพที่ 4.39(ก)  สิ่งสําคัญของ anaerobic jar คือ การทําให
บรรยากาศที่มีอยูภายในหมอไรออกซิเจนดวยการใสซองบรรจุพัลลาเดียม (palladium) ซึ่งเปนสารพวกคะ
ตะลิสต (catalyst) เติมน้ําใหกับพัลลาเดียมจะปลดปลอยกาซไฮโดรเจนและคารบอนไดออกไซด   
ไฮโดรเจนจะรวมตัวกับโมเลกุลออกซิเจนในชองวาอากาศภายใน anaerobic jar ขณะปดฝาซึ่งมีออกซิเจน
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เล็กนอยอยูในนั้น  สวนกาซคารบอนไดออกไซดชวยใกสถาพไรออกซิเจนเหมาะสมตอการเจริญของ 
anaerobe  นอกจากนี้อาจมีการใสแผนอินดิเคเตอรที่มีเมทิลลีนบลูลงใน jar ดวยเพื่อตรวจสอบสภาพไมมี
ออกซิเจนภายในภาชนะ  ถาสภาพไรออกซิเจนแผนอินดิเคเตอรจะเปลี่ยนสีฟาเปนไมมีสี  ถาสภาพมี
ออกซิเจน แผนอินดิเคเตอรจะมีสีชมพ ู

การเปลี่ยนกาซออกซิเจนใหกลายเปนสารอื่นทําไดดวยจุดเทียนภายในภาชนะ  เรียกภาชนะนี้วา 
แคนเดิล จาร (candle jar) การติดไฟเปนผลจากการมีออกซิเจนชวยในการสันดาปจนกลายเปนประกายไฟ  
ขณะเดียวกันการสันดาปก็ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbondioxide, CO2) ออกมา การมีอยูของ
ปริมาณกาซ CO2 จํานวนมากจะทําใหไฟภายในภาชนะดับ ซึ่งบงบอกถึงการไมมีออกซิเจนหลงเหลืออยู  การ
เติมการกาซเฉี่อยลงในอาหาร เริ่มจากการดูดเอาออกซิเจนออกไปแลวแทนที่ดวยกาซอื่น เชน กาซ
ไนโตรเจน กาซคารบอนไดออกไซด  ภาชนะทีใ่ชเพาะเลี้ยงจุลินทรียแบบไมใชออกซิเจนแสดงในภาพที ่4.22 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

 

ภาพที่ 4.22 (ก) anaerobic jar แบบที่ใชแกสแพจเพื่อปลอยไฮโดรเจนและคารบอนไดออกไซด และ(ข) 
candle jar แบบที่ใชเทียนเปนตัวใชออกซิเจนและปลอยคารบอนไดออกไซดสําหรับเลี้ยง
จุลินทรียที่ไมตองการออกซิเจน 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา90, 91) 
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สรุป 
การเจริญเติบโตของจุลินทรียตองอาศัยแหลงพลังงาน แหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน แหลงไอออน

ของโลหะ แหลงวิตามิน และแหลงน้ํา  นอกจากนี้จุลินทรียยังตองการปจจัยสี่งแวดลอมที่เหมาะสมในการ
ชวยสนับสนุนการเจริญเติบโต  

ในหองปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงจุลินทรียจะประสบความสําเร็จไดตองเลือกใชประเภทอาหารให
เหมาะสมตอวัตถุประสงคในการเพาะเลี้ยง อาหารที่ใชในหองปฏิบัติการมีหลายชนิด โดยสามารถแบง
ประเภทไดตามสารประกอบเคมีที่เปนสวนผสมในอาหาร ลักษณะทางกายภาพของอาหาร หนาที่ของอาหาร 
และวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับการใชงานทางจุลชีววิทยา  จุลินทรียที่ถูกเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการมัก
เปนพวกที่ตองการออกซิเจนในการเจริญ (anaerobic microorganism, anaerobe) และพวกที่ไมตองการ
ออกซิเจนในการเจริญ (aerobic microorganism, aerobe)  จึงตองเติมอากาศดวยการเขยาใหอากาศ
สําหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรียพวก anaerobe  หรือมีการกําจัดออกซิเจนเพื่อใหสภาวะในการเพาะเลี้ยงอยู
ในสภาพที่ไรออกซิเจนสําหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรียพวก aerobe   
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. สารอาหารที่เปนแหลงพลังงานและแหลงคารบอนมีบทบาทหนาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
2. เพราะเหตุใดจุลินทรียตองการแหลงเกลือแรและวิตามินที่มีอยูในอาหารในปริมาณไมมาก  
3. วอเตอรแอคติวิตี (aw) คืออะไร มีความสําคัญตอการเจริญของจุลินทรียอยางไร 
4. ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรียมีอะไรบาง 
5. จุลินทรียแบงชนิดตามความตองการออกซิเจนเพื่อการเจริญไดก่ีชนิด อะไรบาง ใหเรียงลําดับชนิดจาก

ความตองการออกซิเจนมาไปหานอย 
6. จุลินทรียที่กอโรคในมนุษย พืช สัตว มักเปนพวกใดระหวาง psychophile, mesophile และ 

thermophile 
7. รังสีอัลตราไวโอเลต ทําลายจุลินทรียไดอยางไร 
8. อาหาร nutrient agar และอาหาร potato dextrose agar เปนอาหารประเภทใด และมีวัตถุประสงค

การใชงานแตกตางกันอยางไร 
9. เอ็นริชมีเดีย อาหารคัดเลือก  และอาหารที่บอกความแตกตาง มหีนาที่แตกตางกันอยางไร    
10. หมอที่ปราศจากออกซิเจนหรือแอนแอโรบิค จาร (anaerobic jar)  เหมาะสําหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย

ประเภทไหน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 
การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. การสืบพันธุของจุลินทรีย 
2. การเจริญของจุลินทรีย 
3. การวัดการเจริญของจุลินทรียอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูดังนี้  
1. อธิบายความแตกตางของความหมายการสืบพันธุและการเจริญได 
2. ชี้ความแตกตางของการสืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอตได 
3. อธิบายการเจริญของแบคทีเรียในกราฟการเจริญได 
4. เลือกวิธีการวัดการเจริญของจุลินทรียแบบโดยตรงและโดยออมได อยางนอยแบบละ 1 วิธ ี
5. สรุปประโยชนของการศึกษาการสืบพันธุและการเจริญได  

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. นําเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับการสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรียโดยเปรียบเทียบกับการเจริญ
มนุษย ตอดวยการบรรยายเนื้อหา ดวยสื่อการสอนผานโปรแกรม PowerPoint 

2. หลังการบรรยายในขอ 1  ผูเรยีนสามารถบอกความแตกตางของความหมายการสืบพันธุและการ
เจริญได ผูสอนเพ่ิมเติมความรูและสรุป 

3. หลังการบรรยายในขอ 1  เมื่อผูสอนใหพิจารณาภาพที่แตกตางกันจํานวน 2 ภาพ ซึ่งแสดงการ
สืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอต  ผูเรียนสามารถความแตกตางของการ
สืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอตได 

4. หลังการบรรยายในขอ 1  แบงกลุมผูเรียนเปนกลุม  ใหอธิบายการเจริญของแบคทีเรียในกราฟ
การเจริญในกระดาษ A4 แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยผานสื่อเครื่องขยายภาพและผูสอนสุมกลุม
เสนอ สวนกลุมที่เหลือใหติดกระดาษนําเสนอไวที่หนาหองเรียนเพื่อใหกลุมอื่นไดศึกษารูปแบบ
กานนําเสนอ  ผูสอนสรุป 
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5. หลังการบรรยายในขอ 1  ผูสอนใหสถานการณการความตองการวัดการเจริญของจุลินทรีย แลว
ใหผูเรียนเลือกวิธีการวัดการเจริญของจุลินทรียแบบโดยตรงและโดยออมได อยางนอยแบบละ 1 
วิธ ี เขียนวิธีการและแนวคิดที่ตัดสินใจเลือกใชวิธีดังกลาว นําเสนอหนาชั้นเรียน ผูสอนเพิ่มเติม
ความรูและสรุป 

6. ผูสอนสรุปเนื้อหา แลวใหผูเรยีนชวยสรุปประโยชนของการศึกษาการสืบพันธุและการเจริญ 
7. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนโดยทําแบบฝกหัดทายบทเรียนสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint 
3. ภาพแสดงการสืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอต 
4. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. อธิบายความแตกตางของความหมายการสืบพันธุและการเจริญได 
2. ชี้ความแตกตางของการสืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอตได 
3. อธิบายการเจริญของแบคทีเรียในกราฟการเจริญได 
4. เลือกวิธีการวัดการเจริญของจุลินทรียแบบโดยตรงและโดยออมได อยางนอยแบบละ 1 วิธ ี
5. สรุปประโยชนของการศึกษาการสืบพันธุและการเจริญได  
6. ทําแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองอยางนอย 80% 
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บทที่ 5 
การสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรีย 

  
      โดยทั่วไปจุลินทรียไมสามารถมองเห็นไดถาไมใชกลองจุลทรรศนแตผลของการเจริญของ

ประชากรแบคทีเรียในบริเวณหรือตําแหนงเดียวกัน ทําใหจุลินทรียถูกมองเห็นไดดวยตาเปลาในลักษณะของ
ความขุนของน้ําหวานจากเดิมที่ใสพรอมกลิ่นที่ไมพึงประสงค มีฝาสีขาวหรือสีดําหรือสีสมปกคลุมแผนขนมปง
ที่หมดอายุและทิ้งไวที่โตะอาหารขามคืน  สวนมากการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียอาจดูเหมือนวาเปนลักษณะ
ของจุลินทรียที่มนุษยไมตองการใหเกิดขึ้นเพราะเปนสาเหตุทําใหเกิดการเนาเสียของอาหารและการกอโรค   
อยางไรก็ตามบางครั้งการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียบางชนิดก็เปนความตองการของมนุษย เชน การผลิตเซลล
ยีสตที่ใชทําขนมปง  การหมักแหนมใหมีรสชาติเปรี้ยวและการดองผักเปนผลจากระหวางที่จุลินทรียเจริญมี
การสรางและปลอยกรดออกนอกเซลลแลวปนอยูกับแหนม  การผลิตปลาราโดยการหมักปลากับเกลือเปน
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหเนื้อปลาเปอยแลวปลอยสารละลายโปรตีนออกมาทั้งนี้เปนผลจากการทํางานของ
จุลินทรียที่เพิ่มจํานวนระหวางการหมัก  จากเหตุการณเหลานี้ทั้งที่ใหโทษและมีประโยชนอันเปนผลของการ
เจริญเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย   จึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับจุลินทรียในเรื่องกระบวนการสืบพันธุและการ
เจริญของจุลินทรีย ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียนนี้จึงเกี่ยวกับการสืบพันธุและการเจริญของแบคทีเรีย 
           
การสืบพันธุของจุลินทรีย 

รูปแบบการสืบพันธุของจุลินทรียเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นกับโครงสรางของ
เซลลซึ่งมีสองแบบ คือ เซลลแบบโปรคาริโอต (prokaryotic cell) และแบบยูคาริโอต (eukaryotic cell)  
การสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลมีวิธีการที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

จุลินทรียพวกโปรคาริโอต เชน แบคทีเรียโดยทั่วไปสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (asexual 
reproduction) ดวยวิธีการแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่น (binary fission)  กระบวนการนี้แบงเซลลแบบ
สมมาตร (symmetrical process) คือ เซลลใหม (new cell) ทั้งสองที่กําเนิดจากเซลลเดิม (old cell) มี
ขนาดเทากันหลังการแบงเซลลและมีขนาดเทากับเซลลเดิม  ขั้นตอนการแบงเซลลของแบคทีเรีเปนแบบ
งายๆ และใชเวลาสั้น (นาที) โดยเริ่มจากเซลลเดิมหนึ่งเซลลเพิ่มขนาดเปนสองเทาอันเปนผลจากการเพิ่ม
องคประกอบภายในเซลลเปนเทาตัวสําหรับการแบงเปน 2 ชุดทั้งที่เปนดีเอ็นเอซึ่งเปนสารพันธุกรรมและ
ไซโตพลาสซึมซึ่งประกอบดวยสารประกอบ ออรแกนเนล และของเหลวที่จําเปนตอการเปนอยูของชีวิต 
ตอมามีการสังเคราะหเยื่อหุมเซลลแบงกึ่งกลางระหวางองคประกอบใหไดสองสวนเทาๆกัน แลวจึงแยก
เซลลแบคทีเรียทั้งสองแยกเปนอิสระออกจากกัน  ดังแสดงในภาพที่ 5.1 
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ภาพที ่5.1 รูปแบบการสืบพันธุแบบไบนารีฟชชั่นของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.180) 

 
ในกระบวนการสืบพันธุแบคทีเรียทั้งหมดไมไดแบงเซลลแบบสมมาตรเทานั้น  บางชนิดของ

แบคทีเรียซึ่งเปนสวนนอยมีการแบงเซลลแบบไมสมมาตร (symmetrical process)  เชน แบคทีเรียไฮโฟ
ไมโครเบียเลส (hyphomicrobiales)  เปนแบคทีเรียแกรมลบบางชนิดสืบพันธุดวยวิธีการแตกหนอ 
(budding) ซึ่งเซลลลูกปรากฏขึ้นโดยเยื่อหุมเซลลของเซลลแมจะนูนออกเปนลักษณะหนอเล็กๆ (bud) 
จากนั้นจะเพิ่มขนาดจนเซลลพรอมที่จะแยกตัวออกจากเซลลแม  แบคทีเรียพวกที่สังเคราะหแสงไดบาง
ชนิดสืบพันธุดวยวิธีการแตกหัก (fragmentation) ตามความยาวของเซลลในลักษณะสายโซเสนใย  
แบคทีเรียบางพวก เชน แอคติโนมัยสีทสืบพันธุดวยการสรางสปอรที่เรียกวา โคนิเดียว (conidia) จํานวน
มากที่ปลายของเสนใยอากาศพิเศษ (specialized aerial filament) ดังแสดงในภาพที่ 5.2 
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ภาพที ่5.2 รูปแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Batzing et al., 2002, p.52) 

สําหรับจุลินทรียพวกยูคาริโอต การแบงเซลลในกระบวนการสืบพันธุซับซอนมากกวาทั้งใน
ขั้นตอนการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอเปนสองชุดและการเตรียมความพรอมของสารประกอบอื่นๆ ภายในเซลล  
การแบงเซลลของจุลินทรียพวกนี้ตองผานขั้นตอนในวัฏจักรเซลลซึ่งประกอบดวยขั้นตอนในวัฏจักร
เชนเดียวกับการเจริญเพิ่มจํานวนเซลลรางกายจนพัฒนาเปนเนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว 

กระบวนการสืบพันธุของจุลินทรียพวกยูคาริโอตตองผานวัฏจักรเซลล เมื่อพิจารณาแตละรอบ
ของวัฏจักรเซลลโดยเริ่มจาก 1 เซลล สุดทายของวัฎจักรเซลลไดเซลลใหม 2 เซลล   วัฏจักรเซลล  1 รอบ 
ประกอบดวย 4 ระยะ คือ ระยะ G1, S, G2 และ M  ระยะเหลานี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและเรียงตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 4.3  วัฏจักรเซลลเริ่มจากระยะ G1 ซึ่งมาจากคําวา gap แสดงถึงชวงเวลาที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล  ระยะนี้มีการสังเคราะหปริมาณไซโตพลาสซึมและออรแกนเนลเปนสองเทา
ทําใหขนาดเซลลใหญขึ้นกวาเซลลเริ่มตน  จนกระทั่งสิ้นสุดระยะ G1 การสังเคราะหสารตางก็หยุด  ตอมา
เซลลจะเขาสูระยะ S ซึ่งยอมาจากคําวา synthesis of DNA แปลวาการสังเคราะหดีเอ็นเอ  ระยะนี้เปน
ระยะที่โครโมโซมถูกสังเคราะหเพิ่มขึ้นเปนสองชุด  แลวเขาสูระยะถัดไปคือ ระยะ G2 ซึ่งเปนระยะที่
เตรียมแบงนิวเคลียสโดยมีการสรางเสนใยไมโตติกสปนเดิล (mitotic spindle) จากนั้นเซลลจะเขาสูระยะ
สุดทายของวัฏจักรเซลลคือ ระยะ M ซึ่งมาจากคําวา ไมโตรซิส (mitosis)   ระยะนี้โครโมโซมแตละชุด
แยกออกจากกันพรอมแบงนิวเคลียสเปนสองสวน   ปลายระยะ M เกิดกระบวนการโซโตไคนีเซีส 
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(cytokinesis) ซึ่งเปนการแบงไซโตพลาสซึมพรอมการสรางเยื่อหุมเซลลแบงกึ่งกลางเซลล จากนั้นแตละ
เซลลแยกออกเปนอิสระแกกัน ถือวาสิ้นสุดระยะสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลอยางสมบูรณ ดังภาพท่ี 5.3 

     
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.3 วัฏจักรเซลลสําหรับการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 
(ที่มา: Batzing et al., 2002, p.52) 
 
การเจริญของจุลินทรีย 

การเจริญ (growth) ของจุลินทรียเปนการเพิ่มปริมาณหรือจํานวนเซลลของจุลินทรีย เรียกโดยรวม
วา การเพิ่มจํานวนประชากรของจุลินทรีย (microbial population)  เซลลจุลินทรียหนึ่งเซลลสามารถ
เพิ่มจํานวนเปนเทาตัวไดดวยขั้นตอนการเพิ่มขนาดของเซลลกอนแลวตอดวยการแบงเซลล (cell 
division) ในวัฎจักรการเจริญ (growth cycle)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการเจริญเหลานี้ของจุลินทรีย
มีลักษณะของขั้นตอนเชนเดียวกันกับกระบวนการสืบพันธุแบบไบนารีฟชชั่น (binary fission) ของแตละ
เซลลจุลินทรีย ยกเวนไวรัสซึ่งไมสามารถเพิ่มจํานวนไดเอง แตสามารถเพิ่มจํานวนไดหลังจากไดบุกรุกเขา
ไปในเซลลสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา เซลลเจาบาน (host cell) แลวแยงใชองคประกอบของเซลลเจาบานเพื่อมา
สรางสวนประกอบของไวรัสใหมีโครงสรางของไวรัสที่สมบูรณ  ดังนั้นการเจริญของจุลินทรียจึงมี
ความหมายเชนเดียวกันกับการสืบพันธุของจุลินทรียตรงที่ทั้งสองตางก็เปนกระบวนการสรางเซลลใหมใหมี
จํานวนเพิ่มขึ้นจากเซลลเดิม  อยางไรก็ตามการเจริญและการสืบพันธุของจุลินทรียมีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอยตรงที่การเนนถึงเปาหมายที่ตองการกลาวถึง  กลาวคือ ถากลาวถึงการสืบพันธุเปนการเนนการ
เพิ่มจํานวนเซลลใหมรุนลูกของจุลินทรีย (daughter cell) ที่สรางขึ้นจากเซลลเดิมรุนพอแม (mother 
cell)  สวนการเจริญเปนการเนนวัฏจักรการเจริญพรอมกับการสรางสารเมตาบอไลตและการขับของเสีย
จากกระบวนการเมตาบอลิซึม  การเจริญจึงสัมพันธกับการสรางผลผลิตที่มนุษยนํามาใชประโยชน  เชน  
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การผลิตเซลลยีสตที่ใชทําขนมปงมีวัตถุประสงคตองการใหยสีตเพิ่มจํานวนเซลลใหมากดวยการใหอาหารที่
เหมาะสมตอการเจริญของยีสต เปนตน  วัฏจักรการเจริญประกอบดวยขั้นตอนการเพิ่มขนาดเปนเทาตัว
ของเซลลหนึ่งๆ ทั้งปริมาณของดีเอ็นเอที่เปนสารพันธุกรรมและไซโตพลาสซึม ตอมาจึงเกิดการสรางเยื่อ
หุมเซลลใหมกั้นกึ่งกลางแบงองคประกอบภายในเซลลใหมีจํานวนเทาๆ กันไดเซลลสองเซลลที่ติดกัน  
สุดทายเซลลทั้งสองแยกเปนอิสระไดเซลลจํานวนทั้งหมดสองเซลลจากเซลลเดิมหนึ่งเซลล 

การเจริญของจุลินทรียมีความหมายตางจากการเจริญของพืชและสัตว  การเจริญของจุลินทรียเปน
การเพิ่มจํานวนเซลลพรอมการเพิ่มขึ้นของปริมาณสรางสารเมตาบอไลตซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มนุษยตองการใช
ประโยชน  สําหรับแบคทีเรียหลังการแบงเซลล เซลลใหมของแบคทีเรียมีขนาดคงที่และไมมีการเพ่ิมขนาด
ของเซลล ยกเวนเมื่อเซลลตองเขาสูการเจริญในรอบใหม  สวนการเจริญของแตละสิ่งมีชีวิตของพืช (ตน) และ
สัตว (ตัว) หมายถึง การพัฒนาการ (development) ของรางกายของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งมีชีวิต
กําเนิดขึ้นเมื่อกระบวนการสืบพันธุสิ้นสุด กลาวคือ เมื่อสิ่งมีชีวิตถูกกําเนิดขึ้นหลังกระบวนการสืบพันธุ 
สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ก็จะเริ่มเขาสูขั้นตอนการเจริญ  ดังนั้นการเจริญของพืชและสัตวที่กําเนิดขึ้นใหมในหนึ่งชีวิต
เปนการพัฒนาการ (development) ใหสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเพิ่มขนาด (ความสูงและน้ําหนัก) (size) และ
เปลี่ยนแปลงรูปราง (differentiation) จนกระทั่งมีลักษณะสมบูรณเหมือนรางกายของรุนพอแม 

สําหรับการเจริญของประชากรของแบคทีเรียแสดงถึง การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงจํานวนเซลล
ของแบคทีเรียในบริเวณหนึ่ง ๆ ลําดับการเจริญของแบคทีเรียแสดงออกไดในรูปกราฟการเจริญ (growth 
curve)  ซึ่งแบงการเปลี่ยนแปลงระหวางการเจริญออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะแลค (lag phase)  ระยะ
เอกซโปแนนเชียล  (exponential phase)  ระยะสเตชั่นแนรี (stationary phase)  และระยะเดท (death 
phase)  ดังแสดงในภาพท่ี  5.4  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5.4  กราฟการเจริญ (growth curve) ของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Pommerville et al., 2007, p.142) 
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ระยะที ่1 lag phase เปนระยะที่ใสแบคทีเรียจํานวนหนึ่งลงในอาหารเลี้ยงเชื้อในขั้นตอนเริ่มแรก
ของการเลี้ยงจุลินทรีย จํานวนแบคทีเรียยังไมเพิ่มขึ้นเพราะยังไมแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่น  ระยะนี้
แบคทีเรียกําลังปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม  แตละเซลลไมไดหยุดนิ่ง แตกําลังสังเคราะห
โพรโทพลาซึมใหม  รวมทั้งเอนไซม โคเอนไซม DNA  และ RNA เพื่อใหเพียงพอตอกระบวนการทางชีวเคมี
ของเซลล จึงเปนระยะท่ีแบคทีเรียมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาของเซลลสูงมากจนทําใหขนาดของเซลลเพิ่มขึ้น 
สวนใหญเปนการเพิ่มความยาว การเพิ่มโปรตีนและน้ําหนักแหง   ตอนปลายของระยะนี้เซลลแบคทีเรีย
สวนใหญจะเริ่มแบงเซลลโดยแบคทีเรียทุกตัวไมไดแบงตัวพรอมกันและจํานวนประชากรจะคอยๆ เพิ่มขึ้น 

ชวงเวลาของระยะ lag phase จะใชเวลานานเพียงใดขึ้นกับความสมบูรณของสภาพแวดลอมและ
ชนิดของแบคทีเรีย เชน ถานําแบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหารชนิดหนึ่งแลวเปลี่ยนไปเลี้ยงในอาหารภาชนะใหม
ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อเปนชนิดเดิม ระยะ lag phase ใชเวลาสั้น  หรือถาเราใสเซลลของแบคทีเรียที่อยู
ในสภาพที่พรอมจะแบงตัว เชน เซลลที่อยูในปลายระยะ lag phase ลงในอาหารใหม ระยะ lag phase 
จะสั้น แตถาแบคทีเรียนั้นมีความผิดปกติหรือเปนมีอายุการเก็บเชื้อนาน  เซลลแบคทีเรียตองใชเวลานาน
ในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม 

ระยะที่ 2 เรียกวา ระยะ exponential phase หรือระยะ logarithmic phase หรือเรียกสั้นๆ 
วา ระยะ Log phase เปนระยะที่แบคทีเรียแบงตัวอยางรวดเร็วในอัตราคงที่ การแบงเซลลในแตละครั้ง
จะใชเวลาเทาๆ กัน  ระยะนี้อัตราการเจริญสูงที่สุด จํานวนแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นเปนสองเทา เซลลอยูในสภาพ
วองไว (active cell) ที่สุด สารอาหารจะถูกนําไปใชอยางมากและรวดเร็ว การแบงเซลลจะสัมพันธกับการ
สังเคราะหโพรโทพลาซึมและกิจกรรมทางเคมีของแบคทีเรีย 

ในระยะ exponential phase จํานวนแบคทีเรียเพ่ิมเปนสองเทาตามสมการคณิตศาสตรคือ N(0)2n 
เมื่อ  N(0) คือ จํานวนแบคทีเรียเริ่มตนที่มีในระบบเพาะเลี้ยง และ  n คือ จํานวนครั้งหรือรอบของการแบง
เซลล  เมื่อเซลลเริ่มตนมีจํานวน N(0)=1 เซลล รอบที่ n=1 ของการสืบพันธุ หลังสิ้นสุดการแบงเซลลมี
จํานวนเซลลทั้งหมดเทากับ 2 เซลล  จากนั้นสองเซลลนี้จะเปนจํานวนเซลลเริ่มตนในรอบที่ 2 ซึ่งหลังการ
แบงเซลลทําใหไดเซลลรวมทั้งหมดเทากับ 4 เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อในระบบการเพาะเลี้ยงยังมีอาหาร
เพียงพอตอการเจริญ  การสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนในการเจริญเชนนี้จึงทําใหลักษณะของกราฟเปนเสนตรง
ที่มีความชัน (exponential curve)  ดังแสดงในภาพที่ 5.5 
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ภาพที ่5.5 ลักษณะการแบงตัวเพิ่มจํานวนของประชากรจุลินทรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.191) 

อัตราการแบงเซลลในกระบวนการสืบพันธุของแบคทีเรียมักถูกวัดในชวงเวลาหนึ่งโดยแสดงใน
ความหมายของคําวา เจนเนอเรชั่น ไทม (generation time)  ซึ่งเปนเวลาที่แตละเซลลของแบคทีเรียชนิด
หนึ่ง ๆ ใชแบงเซลลในหนึ่งรอบของการสืบพันธุโดยคํานวณจากสัดสวนของระยะเวลาที่ทําการทดลองตอ
จํานวน generation แบคทีเรียแตละชนิดมีคาเจนเนอเรชั่น ไทมไมเทากัน ดังแสดงในตารางที่ 5.1    

 
ตารางที ่5.1 เจนเนอเรชั่น ไทมของแบคทีเรียชนิดตางๆ และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญ 

ชนิดของแบคทีเรีย อาหาร อุณหภูมิสําหรับการเจริญ 
(ºC) 

เจนเนอเรชั่น ไทม 
(นาที) 

Bacillus mycoides อาหารเหลว 37 28 
Bacillus thermophillus อาหารเหลว 55 18.3 
Escherichai coli นม 37 12.5 
Streptococcus lactis นม 37 26 
 แล็กโทสบรอธ 37 48 
Staphylococcus aureus อาหารเหลว 37 27-30 
Mycobacterium อาหาร 37 792-932 
Treponema pallidum อัณฑะกระตาย 37 1980 
Lactobacillus acidophilus นม 37 66-87 

(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, หนา101) 
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ในแตละ generation จํานวนประชากรของแบคทีเรียเพิ่มเปน 2 เทาเสมอ ดังสมการขางลาง 
เชน Escherichia coli ใชเวลาในการแบงเซลลครั้งละประมาณ 12.5 นาที Lactobacillus mycoides 
ใชเวลาในการแบงเซลลครั้งละประมาณ 28 นาที นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใชในการแบงเซลลแตละครั้งยัง
แตกตางไปตามสภาพแวดลอมตางๆ ดวย เชน ชนิดของอาหาร อุณหภูมิที่บมเชื้อ ฯลฯ 

 
   generation time (G) = ระยะเวลาที่ทําการทดลอง (t) /จํานวน generation (n) 

 

G =          =             
       n                     n 

ระยะที่ 3 คือ stationary phase   ระยะนี้แบคทีเรียมีจํานวนสูงสุดและมีคาคงที่ชวงเวลา
หนึ่ง  เซลลยังมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนแตอัตราการเพิ่มจํานวนเซลลเกิดขึ้นไดนอยลงเมื่อเทียบกับระยะ 
exponential phase  ทั้งนี้เพราะเริ่มมีการตายของเซลลเกิดขึ้นซึ่งเปนผลจากสารอาหารถูกใชไปเกือบ
หมด และอาจมีการขับของเสียที่เปนพิษออกมาจากระบวนการเมแทบอลิซึม  

ระยะที่ 4 คือ death phase หรือ decline phase  เปนระยะที่อัตราการตายของเซลล
แบคทีเรียเกิดขึ้นเร็วกวาอัตราการเพิ่มจํานวนเซลลจากกระบวนการสืบพันธุ  แบคทีเรียตายเปนจํานวน
มากในอัตราการตายที่สม่ําเสมอในลักษณะ exponential หรือ logarithm ภายในเวลาอันรวดเร็ว   
สาเหตุการตายเปนผลมาจากสารอาหารที่ใชเลี้ยงเซลลหมดและมีสะสมมากของปริมาณของเสียและ
สารพิษที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซิม  สารพิษเหลานี้มีฤทธิ์ทําลายโครงสรางและคุณสมบัติของ
เซลลจนทําใหเซลลไมสามารถมีชีวิตได ไดแก ทําใหเกิดการรั่วที่ผนังเซลล  ไรโบโซมถูกทําลายสงผลให
หยุดกระบวนการสังเคราะหโปรตีน  เยื่อหุมเซลลชํารุดจนไมสามารถควบคุมการเขาออกของสารผานเขา
เซลลได  และทําลายสวนประกอบอื่นๆ ของเซลล  อัตราการตายของแบคทีเรียในระยะนี้แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของแบคทีเรีย เชน พวกทรงกลม แกรมลบ ตายอยางเร็วมากภายใน 2-3 วัน และเหลือ
เซลลที่มีชีวิตอยูนอยมาก บางชนิดตายชาจึงทําใหมีแบคทีเรียมีชีวิตอยูเปนเวลานานหลายเดือน   บางชนิด
รอดผลจากการตายดวยการสรางเอนโดสปอรซึ่งถูกทําลายไดยากและจะงอกเปนแบคทีเรียเซลลใหมอีก
ครั้งเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการเจริญ 

กราฟการเจริญของแบคทีเรียชวยใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงประชากรของแบคทีเรียระหวาง
การเพาะเลี้ยงในอาหาร ณ สภาวะที่จํากัดปริมาณอาหารและพื้นที่ในเวลาชวงหนึ่ง  ลักษณะสภาพของ
เซลล (เซลลตื่นตัว เซลลออนแอกําลังจะตาย  เซลลตาย)  และการเปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารและ
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของแบคทีเรียมักเกิดขึ้นพรอมการสรางสารเมตา
บอไลตที่มนุษยนํามาใชประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ exponential phase ซึ่งเปนระยะที่เซลลอยู
ในสภาพที่วองไว  กินอาหารอยางรวดเร็ว และทํางานไดเต็มที่  เรียกเซลลวา active cell  ระยะนี้จึงมี
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ความสําคัญในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียเพื่อเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑจากแบคทีเรียใหเกิดขึ้นโดย
ใชเวลาสั้น  ตัวอยางผลิตภัณฑจากจุลินทรียที่ควบคุมการผลิตไดโดยคํานึงถึงกราฟการเจริญ เชน การผลิต
เซลลยีสตที่ใชทําขนมปงเบเกอรี่  การผลิตอัลกอฮอล  ไวน สาโท โยเกิรต น้ําสมสายชูหมัก  ยาปฏิชีวนะ  
น้ําหมักชีวภาพในการผลิตปุยน้ําและสารสงเสริมการเจริญของพืช เปนตน 
 
การวัดการเจริญของจุลินทรีย 

การเจริญของจุลินทรียแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรของจุลินทรีย  ดังนั้นการวัดการ
เจริญของจุลินทรียประเมินจากขนาดของประชากรที่เปลี่ยนแปลง  วิธีการวัดการเจริญของแบคทีเรียแบง
ออกเปน 2 วิธี คือ  การนับเซลลโดยตรง (direct cell measurement) และการนับเซลลทางออม 
(indirect cell measurement)  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การนับเซลลโดยตรง (direct cell measurement) ทําไดหลายวิธี ไดแก การนับจํานวน
เซลลบนจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ  (plate counts)  การนับจํานวนเซลลโดยตรงดวยกลองจุลทรรศน  
การนับจํานวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง (membrane-filter count)  และ Most probable number 
(MPN)  แตละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การนับจํานวนเซลลบนจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ  (plate counts)   เซลลจุลินทรียใน
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงหรือบนวัสดุที่เปนที่อยูของจุลินทรีย (ดิน น้ํา อาหาร) สามารถนับจํานวนได  โดย
เพาะเลี้ยงเชื้อในจานเพาะเชื้อดวยเทคนิค pour plates และ spread plate  การตรวจนับจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดทั้งที่เปนพวกที่ไมตองการหรือตองการออกซิเจนใชเทคนิค pour plates   เทคนิคนี้ชวย
ใหมองเห็นและนับจํานวนจุลินทรียไดจากกลุมเซลลที่เรียกวา โคโลนี ซึ่งเจริญทั้งบนผิวหนาอาหารและ
ภายในเนื้ออาหาร   สวนเทคนิค spread plate  ใชตรวจนับจํานวนจุลินทรียเฉพาะพวกที่ตองการ
ออกซิเจนซึ่งจะเจริญบนผิวหนาอาหาร   อาหารที่นิยมใชเพาะเลี้ยงจุลินทรียสําหรับวิธีนี้คือ nutrient 
agar (NA) ซึ่งเปนอาหารแข็งที่มีวุนเปนสวนประกอบ   

วิธีการตรวจนับจํานวนเซลลดวยวิธีนี้จะใชสารละลายเชื้อ (suspension) ซึ่งเปนอาหาร
เหลวที่มีจุลินทรียเจริญรวมทั้งสารละลายเชื้อท่ีไดจากการละลายเชื้อออกจากวัสดุที่มีจุลินทรียดวยน้ําหรือ
น้ําเกลือ (normal saline)  ขั้นตอนเริ่มจากการเจือจางสารละลายเชื้อเปนลําดับดวยวิธี tenfold serial 
dilution ซึ่งเปนวิธีลดจํานวนเซลลลง 10 เทาในแตละครั้งของการเจือจาง  จนไดระดับการเจือจางระดับ
หนึ่งที่ทําใหสารละลายเชื้อมีจํานวนเซลลที่เหมาะสมตอการตรวจนับจํานวน  ระดับการเจือจางที่ใหคาการ
นับจํานวนที่เชื่อถือตองปรากฏจํานวนโคโลนีในจานอาหารระหวาง 30 -300 โคโลนี จากนั้นเพาะเลี้ยงเชื้อ
บนจานอาหาร NA ดวยเทคนิค pour plate หรือ spread plate   ดังภาพที่ 5.6   
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ภาพที่ 5.6 การนับเซลลที่มีชีวิต (viable counts) ดวยเทคนิค pour plate และ spread plate  
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Cake, T.F., 2014, p.171) 

 
เทคนิค pour plate มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ เริ่มจากนําสารละลายเชื้อ 1.0 มิลลิลิตร จะถูกใส

ลงในจานเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อแตละจานกอนเททับดวยอาหาร NA ที่อยูในสภาพเหลว   ทําใหเชื้อ
กระจายทั่วกันอาหารโดยหมุนจานเพาะเชื้อไปมา  ปลอยใหอาหารแข็ง  บมเลี้ยงเชื้อในจานอาหารที่
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย  ขณะที่เทคนิค spread plate ใสสารละลายเชื้อ 0.1 
มิลลิลิตร ลงบนผิวหนาอาหารแข็ง NA  แลวเกลี่ยสารละลายเชื้อใหทั่วผิวหนาอาหาร  ปลอยใหผิวหนา
อาหารแหง จึงนําไปบมเลี้ยง บมเลี้ยงเชื้อในจานอาหารจนกระทั่งปรากฏเห็นกลุมเซลลที่เรียกวา โคโลนี 
(colony) ซึ่งเจริญมาจากเซลลเริ่มตนหนึ่งเซลล  การนับโคโลนีจึงเปนการนับเซลลที่มีชีวิตเทานั้น ดวย
สายตาหรือใชเครื่องชวยนับโคโลนี (colony counter) ซึ่งมีเลนซชวยขยายภาพ ทําใหเห็นโคโลนีเล็กๆ ได
ชัด หรือเครื่องชวยนับอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเพียงวางจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนี  เครื่องรับอัตโนมัติจะนับและ
รายงานผลออกมาเปนตัวเลข  โดยทั่วไปนิยมรายงานจํานวนโคโลนีที่เกิดจากเซลลเดี่ยว (a single cell) 
วา colony forming unit (CFU)  จํานวนเซลลทั้งหมดในสารละลายเชื้อเริ่มตนคํานวณจากจํานวนโคโลนี
ที่นับไดคูณดวยคา dilution factor เชน ใชสารละลายเชื้อ 1.0 มิลลิลิตรที่ระดับการเจือจาง 1/1000 
หรือ 10-4 เทา ณ ระดับการเจือจางนี้มีคา dilution factor เทากับ 104   จํานวนเซลลบนจานอาหารเลี้ยง
เชื้อได 145 โคโลนี  คํานวณจํานวนเซลลทั้งหมดในสารละลายเชื้อเริ่มตนไดเทากับ 145x104 cells ตอ
มิลลิลิตร   
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การนับจํานวนเซลลดวยวิธี plate counts อาศัยหลักที่วาแตละเซลลจะเจริญเปนแตละ
โคโลนี  ดังนั้นความแมนยําจากการนับจํานวนเซลลดวยวิธีนี้อาจเกิดความผิดพลาดได  เริ่มตั้งแตการ
เตรียมสารละลายเชื้อเริ่มตนตองใหมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันและไมยึดติดกันแนนเปนกอนโดยเฉพาะ
แบคทีเรียพวกค็อกคัสมักอยูเปนกลุมหรือเปนสาย  สวนการเกลี่ยเชื้อในระหวางผสมสารละลายเชื้อกับ
อาหารในวิธี pour plate technique หรือเกลี่ยเชื้อบนผิวหนาอาหารตองทําใหเซลลแยกเปนเซลลเดี่ยว  
ไมใหแตเซลลเกาะกลุมกัน  สิ่งเหลานี้มีผลทําใหการนับจํานวนเซลลนอยกวาจํานวนเซลลที่มีอยูจริง   วิธีนี้
ใชเวลาอยางนอย 18-24 ชั่วโมงสําหรับการรายงานผลการนับจํานวนเซลล   การนับจํานวนเซลลดวยวิธีนี้
ใชกันมากในหองปฏิบัติการ เพราะรายงานผลการนับจํานวนไดดีทั้งในตัวอยางอาหาร นม น้ํา และดิน   
วิธีนี้ยังมีความไวในการตรวจนับเพราะแมจะมีจํานวนแบคทีเรียเล็กนอยก็สามารถตรวจนับได 

1.2 การนับจํานวนเซลลโดยตรงจากกลองจุลทรรศน (direct microscopic count) ใชวิธีของ 
Breed (Breed’s method) หรือใชสไลด Petroft - Hausser counting chamber  รายละเอียดมีดังนี้   

1.2.1 วิธีของ Breed ใชนับจํานวนแบคทีเรียในน้ํานม โดยกระจายซัสเพนชันของเซลลที่
ทราบปริมาตร (0.01 ml) แนนอนบนพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร  ทิ้งใหแหงยอมสีเมทิลีนบลู  ตรวจนับ
จํานวนแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศน  แลวคํานวณหาจํานวนแบคทีเรียตอมิลลิลิตรของตัวอยาง  ดัง
ตัวอยางขางลาง  คํานวณพื้นที่ของ microscopic field จาก   ( = 22/7) วัดเสนผาศูนยกลางของ 
microscopic field โดยใชสเตจไมโครมิเตอรเทียบกับออคคิวลารไมโครมิเตอร  ตัวอยางการคํานวณ
จํานวนเซลลที่นับไดภายใตกลองจุลทรรศนเปนดังนี้  สมมติไดคาเสนผาศูนยกลางของ microscopic 
field = 0.16 เซนติเมตร รัศมีเทากับ 0.16/2 หรือ 0.08 มิลิเมตร 
          พื้นที่ของ microscopic field  =  22/7 x 0.08 มิลิเมตร x 0.08 มิลิเมตร 
                                                =  0.02 มิลิเมตร2 หรือ ตารางมิลิเมตร 
                                                =  0.1 x 0.1 x 0.02 ตารางมลิิเมตร 
                                                = 0.0002 ตารางมิลิเมตร 
จํานวน field ในพื้นท่ี 1 ตารางเซนติเมตร  =  1/0.0002  =  5000 field 
ซัสเพนชันของเชื้อ 0.01 มิลลิลิตร นับแบคทีเรียได   x    เซลล 
                      ทั้งหมดมี 5000 field    =  5000x    เซลล 
ถาซัสเพนชันเชื้อ 1 มิลลิลิตรจะมีแบคทีเรีย =  5000x /0.01 
                                                    = 5000x  x  100 
                                                    = 500,000x  เซลล/มิลลิลิตร 
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1.2.2 วิธีใชสไลด Petroft - Hausser counting chamber เปนสไลดพิเศษสําหรับ
นับเซลลแบคทีเรีย ที่มพีื้นที่เทากับ 1/400 หรือ 0.0025 ตารางมิลลิเมตร และมีความลึก 1/50 หรือ 0.02 
มิลลิเมตร  เมื่อวางกระจกปดสไลดชนิดพิเศษปดทับ ปริมาตรในหนวยลูกบาศกมิลลิเมตรหรือมิลลิลิตร แต
ละชองภายใตกระจกปดสไลดคํานวณไดดังนี ้

= ความลึก x พื้นที่ชองใหญ  
=  0.02 มิลลิเมตร x 0.0025 ตารางมิลลิเมตร = 1/20,000 ลูกบาศกมิลลิเมตรหรือมิลลิลิตร 
=  1/20,000 x 0.1 x 0.1 x 0.1  มิลลิลิตร 
=  1/20,000,000  มิลลิลิตร 

          สมมตินับแบคทีเรียได  5  เซลลในแตละชอง หรือตอ 1/20,000,000  มิลลิลิตร  
          ดังนั้นจะมีแบคทีเรีย  5 x 20,000,000  เซลล/มิลลิลิตร =  108  เซลล/มิลลิลิตร 

ลักษณะพ้ืนที่สําหรับนับแบคทีเรียบนสไลด Petroft - Hausser counting chamber แสดงไว
ในภาพที่ 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.7 การนับเซลลโดยตรงจากกลองจุลทรรศนโดยใชสไลดแบบ Petroff-Hausser cell chamber  
(ที่มา: Case, 2014, p.173) 
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ขอดีของวิธีการนับจํานวนเซลลโดยตรงจากกลองจุลทรรศนคือ สะดวกรวดเร็ว ไม
ตองใชอุปกรณและเครื่องมือมาก ไมตองเสียเวลาในการบมเลี้ยงเซลล  และศึกษารูปรางลักษณะของ
แบคทีเรียพรอมไปกับการนับจํานวนดวย   สวนขอเสียคือ ไมเหมาะกับการนับเซลลของแบคทีเรียที่
สามารถเคลื่อนที่ได (motile bacteria)   จํานวนของเซลลแบคทีเรียที่นับไดมีทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต
เพราะไมสามารถแยกความแตกตางของเซลลเมื่อดูผานกลองจุลทรรศนได  และถาจํานวนแบคทีเรียมีนอย
เกินไปการนับโดยวิธีนี้อาจไมไดผลผิดพลาด 

1.3 การนับจํานวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง (membrane-filter count)  การนับจํานวน
แบคทีเรียบนเยื่อกรอง สามารถทําไดโดยใชเยื่อกรองที่ทราบขนาดของรูและรูนั้นเล็กพอที่จะกรองและดัก
จุลินทรียไวได วิธีนี้มีประโยชนมากในการนับจํานวนแบคทีเรียที่มีปริมาณนอยในตัวอยางปริมาณมาก เมื่อ
กรองตัวอยางนั้นแลวจึงนําแผนเยื่อกรอง ที่มีแบคทีเรียติดอยูวางบนกระดาษซับที่ชุบดวยอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เหมาะสม อาจใชอาหารพิเศษและสี (dye) เพื่อชวยใหเห็นความแตกตางระหวางโคโลนี ของเชื้อที่เจริญ 
หลังจากบม เชื้อไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม จุลินทรียจะเจริญเปนโคโลนีบนผิวของเยื่อกรอง  เลือกนับ
โคโลนีของแบคทีเรียที่ตองการ  วิธีการนับจํานวนแบคทีเรียบนเยื่อกรองแสดงไวในภาพท่ี 5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที ่5.8  การนับจํานวนแบคทีเรียบนเยื่อกรอง 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Cake, 2014, p.172 และ https://bit.ly/2MkmsUE) 

2. การนับเซลลทางออม (indirect cell measurement)  ในทางวิทยาศาสตรและระดับ
อุตสาหกรรม บางครั้งตองทราบจํานวนของเซลลจุลินทรียในลักษณะมวลของเซลลหรือปริมาณของสารที่
ตองการซึ่งไดจากกิจกรรมของเซลลในกระบวนการเมแทบอลิซึม  วิธีการนับเซลลทางออมมีดังนี้ 

2.1 การหาน้ําหนักแหงของเซลล เปนการหามวล (mass) ของเซลลซึ่งแปรผันตรงตามจํานวน
เซลล หมายความวา มวลเซลลมาก น้ําหนักแหงที่ไดก็มีคามาก  ถาใชวิธีนี้วัดการเจริญของแบคทีเรียจะ
รายงานในคาน้ําหนักแหงอยางคราวๆ ไมไดนับเซลลโดยตรง   วิธีนี้เหมาะกับการวัดการเจริญของราที่มี
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โครงสรางเปนเสนใยมากกวา   ขั้นตอนเริ่มจากกรองสารละลายื้อหรือยายเสนใยราลงบนกระดาษกรอง   
จากนั้นนํากระดาษกรองที่มีเซลลไปอบแหงจนน้ําหนักคงที่   วิธีนี้ใชเวลามากและสารละลายเชื้อตองมีจํานวน
เซลลแบคทีเรียมากพอที่ชั่งน้ําหนักเซลลไดมากกวากระดาษกรองจึงจะใหคานาเชื่อถือ   

2.2 Most probable number (MPN) เปนวิธีการนับจํานวนเซลลโดยอาศัยการประเมินคาทาง
สถิติดวยการเจือจางสารละลายเชื้อเปนชุดจนกระทั่งอยูในระดับที่ไมมีเซลลจุลินทรียอยูเลย  สารละลายเชื้อ
จะถูกเจือจางที่ระดับการเจือจางที่ 0  1:10  และ 1:100  แตละระดับการเจือจางประกอบดวยหลอดอาหาร
จํานวน 5 หลอด ใสสารละลายเชื้อ 1 มิลลิลิตรในแตละหลอด  จากนั้นบมเลี้ยงตามเวลาที่กําหนด  นับจํานวน
หลอดในแตละชุดดจากความขุนที่เกิดขึ้นในอาหาร  นําจํานวนหลอดที่แสดงความขุนของแตละชุดไปแปลงคา
ในตารางที่ไดจากคาทางสถิต ิเชน จํานวนหลอดที่แสดงความขุนที่ระดับการเจือจางที่ ที่ 0  1:10  และ 1:100 
เทากับ 4 2 และ 1  เมื่อนําไปเทียบคาในตาราง MPN แสดงวาสารละลายเชื้อเริ่มตนมีจํานวนเซลลแบคทีเรีย
เทากับ 26 เซลลตอ 100 มิลลิลิตร เปนตน  วิธี MPN สําหรับนับจํานวนเซลลแสดงในภาพที่ 5.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก)  (ข) 
 

ภาพที ่5.9  (ก) การนับจํานวนแบคทีเรียวิธี Most probable number (MPN) และ (ข) ตาราง MPN 
เพื่อคํานวณหาจํานวนจุลินทรีย 

(ที่มา: Bauman, 2009, p.190; Case, 2014, p.172) 

2.3 การหาความหนาแนนของเซลลโดยวัดความขุน (Turbidimetric methods) ใชวัดการ
เจริญของจุลินทรียจากการวัดระดับความขุนที่เกิดจากการเพิ่มจํานวนเซลลดวยเครื่องเครื่องเมือที่ใชวัด
ความขุนไดแก สเปกโทรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) แคลอริมิเตอร (calorimeter)  หลักการวัด
ความขุนคือ  เซลลของแบคทีเรียในสารละลายเชื้อสามารถดูดกลืนแสงและกระจายแสงที่ผานเซลลได  
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ดังนั้นเซลลที่มากกวา 107-108 เซลลตอมิลลิเมตร  แสดงความขุนที่มองเห็นดวยตาเปลาได  ปริมาณแสงที่
เซลลดูดกลืนไวและกระจายออกไปเปนสัดสวนกับความหนาแนนของเซลลและเซลลขนาดใหญซึ่งเปน
ตัวกลางในการขัดขวางทางเดินของแสงมากกวาเซลลขนาดเล็ก  ขั้นตอนเริ่มจากนําสารละลายเชื้อใสใน
หลอดวัด  ใสหลอดลงในชองที่มีลําแสงลอดผานหลอดโดยตรง  และอานคาเปอรเซ็นตแสงที่ลอดผาน
ออกมา (% transmittance)   ถาสารละลายเชื้อขุนมาก เปอรเซ็นตที่แสงผานออกมาจะนอยซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอรในเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรจะแปลคาจากปริมาณแสงแลวแสดงคาตัวเลขตามจํานวนเซลล  
ดังนั้นโดยทั่วไปคาความขุน (optical density หรือ OD) จึงเปนสัดสวนโดยตรงกับความหนาแนนหรือ
จํานวนเซลล  ดังแสดงการนับจํานวนเซลลจากความขุนของอาหารเหลวที่จุลินทรียเจริญดวยเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอรไวในภาพที่ 5.10 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่5.10 การนับจํานวนเซลลจากความขุนของอาหารเหลวที่จุลินทรียเจริญดวย 

เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร  
(ที่มา: Bauman, 2007, p.192) 
 

ขอดีของวิธีวัดความขุนเพื่อรายงานปริมาตรของเซลลคือ  สะดวก รวดเร็ว  และแปลงคา
ความขุนเปนจํานวนเซลลไดโดยหาความสัมพันธระหวางความขุนกับจํานวนเซลลหรือน้ําหนักของเซลลได
ดวยการวัดความขุนของสารละลายเชื้อในแตละชวงเวลาไปพรอมกับการหาน้ําหนักแหงของเซลลใน
สารละลายเชื้อหรือตรวจนับจํานวนโคโลนีในจานอาหารเพาะ  เขียนกราฟความสัมพันธระหวางคาความ
ขุนกับน้ําหนักแหงของเซลลหรือกับจํานวนเซลลหรือโคโลนี เรียกกราฟนี้วา กราฟมาตรฐาน (standard 
curve) ดังแสดงในภาพที่ 5.11  เมื่อทําการทดลองในครั้งตอไปก็เพียงแควัดคาความขุนของสารละลาย
เชื้อเพียงอยางเดียวแลวนําไปเทยีบน้ําหนักแหงของเซลลหรือจํานวนเซลลไดจากกราฟมาตรฐาน 
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ภาพที ่5.11 กราฟมาตรฐานระหวางคาความขุนกับจํานวนโคโลนีนับไดของ Escherichia coli  
(ที่มา: https://bit.ly/2vARTk6) 
 

สําหรับขอเสียของวิธีนี้คือ  สารละลายเชื้อตองการมีความขุนในระดับที่มากพอที่จะตรวจวัด
ได ในที่นี้คือตองมีจํานวนเซลลประมาณ 107-108 เซลลตอมิลลิลิตร  การวัดดวยวิธีนี้เปนการวัดรวมทั้ง
เซลลที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเพราะเซลลทั้งสองตางกอใหเกิดความขุนเหมือนกัน  ถาสารละลายเชื้อมีการ
ปนเปอนจุลินทรียที่ไมตองการจะทําใหคาที่วัดผิดพลาด 

2.4 การวัดความเขมขนของเซลลโดยวัดจากปริมาณไนโตรเจน  องคประกอบที่สําคัญของ
เซลลคือโปรตีนซึ่งมีไนโตรเจนเปนองคประกอบ   โดยทั่วไปแบคทีเรียมีไนโตรเจนปริมาณ 14% ของ
น้ําหนักแหง   ดังนั้นสามารถวัดประชากรของแบคทีเรียจากปริมาณไนโตรเจนซึ่งมีความสัมพันธเปน
สัดสวนโดยตรงตอกัน เชนเดียวกับกราฟกราฟมาตรฐานระหวางคาความขุนกับจํานวนโคโลนีนับในภาพที่ 
4.13  หมายความวา ถาวัดปริมาณไนโตรเจนไดสูงแสดงวามีประชากรของแบคทีเรียมากเชนกัน  ในทาง
ตรงกันขาม ถาวัดปริมาณไนโตรเจนไดต่ําแสดงวามีประชากรของแบคทีเรียนอยเชนกัน  การวัดการเจริญ
โดยวิธีนี้ตองลางเซลลใหสะอาดปราศจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่ติดมากับเซลลเพราะอาหารมีสารจําพวก
ไนโตรเจนเปนองคประกอบ  ทําใหเซลลแตก  แลววิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนดวยวิธีทางเคมี  วิธีนี้ใช
แรงงานและหลอดทดลองมากและเซลลแบคทีเรียตองมีจํานวนมากดวย   วิธีนี้จึงไมเหมาะสําหรับการวัด
การเจริญของจุลินทรียในหองปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป แตเหมาะสําหรับการวิจัยทางจุลวิทยาเทานั้น 

2.5 การวัดกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของเซลลในดานตางๆ  เมื่อนําแบคทีเรียไปเลี้ยงอาหาร 
สารอาหารจะถูกใชและมีปริมาณลดลง ขณะที่จํานวนเซลลและสารใหมที่เซลลสรางมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น   
ตัวอยางเชน การสรางกรดหรือกาซจากกระบวนการหมัก   วิธีนี้ไมไดนับจํานวนเซลลโดยตรง แตเปนวิธีวัด
การเจริญทางออมวามีการเจริญของจุลินทรียมากนอยเพียงใด 
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สรุป 
การเพิ่มจํานวนจุลินทรียถือวาเปนการสืบพันธุ ซึ่งรวมอยูในกระบวนการเจริญของจุลินทรียดวย  แต

การเจริญและการสืบพันธุของจุลินทรียมีความตางกันในเปาหมายของกระบวนการ  โดยการสืบพันธุเนน
การเพ่ิมจํานวนเซลลใหมรุนลูกของจุลินทรีย (daughter cell) ที่สรางขึ้นจากเซลลเดิมรุนพอแม (mother 
cell)  ขณะที่การเจริญเนนวัฏจักรการเจริญพรอมกับการสรางสารเมตาบอไลตและการขับของเสียจาก
กระบวนการเมตาบอลิซึม  ซึ่งเปาหมายที่นักวิทยาศาตรพยายามทําความเขาใจกระบวนการผลิตสรางสาร
เมตาบอไลตระหวางการเจริญของจุลินทรียเพื่อการเพิ่มผลผลิตและนําใชประโยชนได โดยการติดตามการ
วัดการเจริญของจุลินทรียควบคูไปกับการวัดปริมาณสารเมตาบอไลทที่เปนผลผลิตเปาหมาย 
 
แบบฝกหัดทายบท 

1. การสืบพันธุของจุลินทรียตางกับการเจริญหรือไม อยางไร 
2. การสืบพันธุของจุลินทรียพวกโปคาริโอตและพวกยูคาริโอตมีลักษณะอยางไร  
3. การเจริญของแบคทีเรีย แบงไดกี่ระยะ  แตละระยะจุลินทรียมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 
4. หลักการใดที่ใชวัดการเจริญของจุลินทรียทางออม พรอมยกตัวอยางวิธีการ  
5. การศึกษาการสืบพันธุและการเจริญของจุลินทรียนําไปใชประโยชนอะไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียโปรคาริโอต 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. อารเคยีและแบคทีเรีย 
2. ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
3. สัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
4. โครงสรางเซลลของจุลินทรียโปรคาริโอต 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. บอกคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตได 
2. แยกความแตกตางระหวางอารคีแบคทีเรียและแบคทีเรียจากภาพ จํานวน 4 ภาพได            

อยางนอย 2 ภาพ 
3. อภิปรายขอดีของการมีขนาดที่เล็กของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตได 
4. ยกตัวอยางสัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตไดอยางนอย 3 อยาง 
5. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของเซลลในสวนตาง ๆ ได อยางนอย 3 โครงสราง หลังทําการ

ทดลองในหองปฏิบัติการ  
6. วิเคราะหโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตที่สนับสนุนความสามารถในการกอโรคใน

สิ่งมีชีวิตไดอยางนอย 1 โครงสราง  
7. ยกตัวอยางโครงสรางใดของเซลลที่มีสวนเกี่ยวของกับการรอดชีวิตของเซลลจุลินทรียพวกโปรคา

ริโอตในสภาพท่ีไมปกตไิดอยางนอย 1 โครงสราง 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ผูสอนทบทวนความรูเดิม โดยเริ่มตนที่คําวา โปรคาริโอติกซเซลลและยูคาริโอติกซเซลล จากนั้น
ตั้งคําถามวา เซลลจุลินทรียนาจะมีลักษณะแบบใดระหวางโปรคาริโอติกซเซลลและยูคาริโอติกซเซลล  
ผูสอนเฉลยและเขาสูบทเรียนดวยการบรรายเนื้อหาในบทเรียนผานสื่อโปรแกรม PowerPoint  

2. หลังจบการบรรยายในขอ 1  เมื่อผูสอนแสดงภาพของอารคีแบคทีเรียและแบคทีเรียในแหลงที่
อยูตางกันและความสามารถของจุลินทรีย จํานวน 4 ภาพ  ใหผูเรียนพิจารณา  แลวแยกความแตกตาง
ระหวางอารคีแบคทีเรียและแบคทีเรียไดอยางนอย 2 ภาพ 
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3. แบงกลุมผูเรียน ใหศึกษาเอกสารประกอบการสอนเพื่อหาคําตอบของคําถามที่วา อะไรคือขอดี
ของการมีขนาดที่เล็กของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต โดยเสนอในรูปแบบที่ทดลองปฏิบัติไดดวย
อุปกรณในชีวิตประจําวัน  นําเสนอหนาหองเรียน ผูสอนรวบรวมคําตอบและสรุป  

4.  แบงกลุมผูเรียน ใหผูเรียนศึกษาเอกสารปฏิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย และ
ซักถามขอสงสัยกอนลงมือปฏิบัติ  จากนั้นนําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียนดวยภาพจากกลอง
จุลทรรศนในเรื่องรูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรียตางชนิดกัน  ผูสอนทวนความเขาใจในเรื่อง
สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียอีกครั้งโดยใหผูเรียนยกตัวอยางสัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต
อยางนอย 3 อยาง ใหถูกตอง 

5. จากการเรียนรูผานการปฏิบัติในขอ 4 ผูเรียนสามารถอธิบายโครงสรางและหนาที่ของเซลลใน
สวนตาง ๆ ได อยางนอย 3 โครงสราง  

6. หลังจบการบรรยายในขอ 1  เมื่อผูสอนนําเสนอภาพโครงสรางเซลลเอนโดสปอร แคปซูล พิไล 
สไลมเลเยอร  ผู เรียนสามารถวิเคราะหโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตที่สนับสนุน
ความสามารถในการกอโรคในสิ่งมีชีวิตไดอยางนอย 1 โครงสราง และยกตัวอยางโครงสรางของเซลลที่มี
สวนเกี่ยวของกับการรอดชีวิตของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตในสภาพที่ไมปกติไดอยางนอย 1
โครงสรางพรอมอธิบายเหตุผล 

7. ผูสอนสรุปใจความหลักของเนื้อหาในบทเรียน 
8. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนโดยตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 
3. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint 
4. คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 
5. บัตรคําอธิบายหนาที่ของโครงสรางเซลล 
6. อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการทดลองตามเอกสารในขอ2  
7. แบบฝกหัดทายบท 
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การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. บอกคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตได 
2. แยกความแตกตางระหวางอารคีแบคทีเรียและแบคทีเรียจากภาพ จํานวน 4 ภาพ ไดอยางนอย 

2 ภาพ 
3. อภิปรายขอดีของการมีขนาดที่เล็กของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตได 
4. ยกตัวอยางสัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตไดอยางนอย 3 อยาง 
5. อธิบายโครงสรางและหนาที่ของเซลลในสวนตาง ๆ ได อยางนอย 3 โครงสราง หลังทําการ

ทดลองในหองปฏิบัติการ  
6. วิเคราะหโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตที่สนับสนุนความสามารถในการกอโรคใน

สิ่งมีชีวิตไดอยางนอย 1 โครงสราง  
7. ยกตัวอยางโครงสรางใดของเซลลที่มีสวนเกี่ยวของกับการรอดชีวิตของเซลลจุลินทรียพวกโปรคา

ริโอตในสภาพท่ีไมปกติไดอยางนอย 1 โครงสราง 
8. ตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทเรียนไดถูกตองอยางนอย 80% 
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บทที ่6 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
 

 สัณฐานวิทยา (morphology) ของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต เปนการศึกษารูปรางของเซลล
รวมถึงการเรียงตัวของเซลลดวย  (Madigant et al., 2009) อารคีและแบคทีเรียเปนจุลินทรียพวก  โปรคา
ริโอต นักจุลชีววิทยาใชสัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตโดยเฉพาะแบคทีเรียเพื่อจําแนกชนิด 
(identify) ของแบคทีเรียเบื้องตน เพราะลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรียไดกําหนดรูปลักษณภายนอก
ที่เฉพาะตัวของกลุมและชนิดของแบคทีเรียรวมทั้งลักษณะโครงสรางภายในของเซลลแบคทีเรีย  โดยทั่วไป
แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่มโีครงสรางเซลลอยางงายที่เรียกวา โปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell) ซึ่งมี
ผนังเซลลที่ประกอบดวยสารประกอบเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) เปนหลัก ลักษณะของผนังเซลล
เชนนี้ทําใหจําแนกอารคีแบคทีเรียออกจากแบคทีเรีย เพราะผนังเซลลของอารคีแบคทีเรียไมมีเปปติโดไก
แคนในผนังเซลลแตเปนสารประกอบชนิดอื่น (Cowan & Talaro, 2006)  การทําความเขาใจในโครงสราง
เซลลของแบคทีเรียชวยใหเขาใจการทํางานของเซลลในเรื่องกระบวนการเมแทบอลิซึม การแบงตัวของเซลล
และการสืบพันธุ  ดังนั้นในบทเรียนนี้จึงประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง อารคีแบคทีเรียและแบคทีเรีย ขนาดเซลล
ของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต สัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอตและโครงสรางเซลลของ
จุลินทรียโปรคาริโอต 
 
อารเคียและแบคทีเรีย 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเซลลสิ่งมีชีวิตบนโลกที่อาศัยเวลานานนับ descent ซึ่ง
เรียกวา วิวัฒนาการ (evolution) ทําใหเกิดความหลายหลายทางชีวภาพของสายพันธุสิ่งมีชีวิต ขอมูลที่
บรรจุอยูในโมเลกุลอารอารเอ็นเอ (rRNA, ribosomal RNA)  ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต จะชวยติดตาม
รองรอยของสายวิวัฒนาที่เรียกวา ไพโรเจนนี (phylogeny) ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธของวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตที่ เริ่มจากจุดกําเนิดเดียวกันแลวแตกแขนงออกเปนสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายสายพันธุ 
(phylogenetic tree)   

คารล วูส (Carl Woese) และ จอรจ ฟอกซ (George Fox) ในป ค.ศ. 1977 นําเสนอกลุมสิ่งมีชีวิต 
3 โดเมนส (domains) ตามวิวัฒนาการ ไดแก อารคี (archae)  แบคทีเรีย (bacteria) และยูคารยา (eucarya)  
โดเมนสเหลานี้แตกตางไปจากการแบงกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกออกเปน 5 อาณาจักร (พืช สัตว โปรติสตา 
ฟงไจและโมเนอรา) บนพื้นฐานของโครงสรางและชนิดของเซลลโดยโรเบิรต วิทแทคเกอร (Robert 
Whittaker) ในป ค.ศ. 1969 จุลินทรียมีตําแหนงอยูในโดเมนสทั้งสาม ไดแก แบคทีเรียจัดอยูอาณาจักรยู
แบคทีเรีย (eubacteria kingdom) ในโดเมนสแบคทีเรีย  อารเคียจัดอยูในอาณาจักรอารคีแบคทีเรีย 
(archaebacteria kingdom) ในโดเมนสอารคี โปรโตซัวและฟงไจจัดเปนอาณาจักรโปรโตซัว (protista 
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kingdom) และอาณาจักรฟงไจ (fungi kingdom) ในโดเมนสยูคารยา  จุลินทรียที่อยูในโดเมนสอารคีและ
โดเมนสแบคทีเรีย มีโครงสรางเซลลแบบโปรคาริโอต (prokaryotic cell structure)  สวนจุลินทรียที่อยูใน
โดเมนสยูคารยา มีโครงสรางเซลลแบบยูคาริโอต (eukaryotic cell structure)  ดังแสดงในภาพที่ 6.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่6.1 การจัดกลุมของสิ่งมีชีวิตในลักษณะไพโลเจนิติก ทรี ของคารล วูส และ จอรจ ฟอกซ  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.38) 

 
อารเคียและแบคทีเรียถูกจัดใหอยูในกลุมจุลินทรียพวกโปรคาริโอต แตทั้งสองก็มีความแตกตางและ

เหมือนกันในบางประการ  เชน แบคทีเรียมีโครงสรางเซลลคลายยคลึงกับอารเคีย ขณะที่อารเคียมี
ความสัมพันธใกลชิดกับยูคารยามากกวาแบคทีเรีย  แบคทีเรียเปนกลุมจุลินทรียทั่วไปที่อาศัยอยูใน
สิ่งแวดลอมทั่วไปในสภาพปกติ เชน ดิน น้ํา อากาศ ซึ่งนับวาแบคทีเรียมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับอารเคีย 
ซึ่งเปนกลุมจุลินทรียที่อาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่รุนแรง เชน ทะเลสาบน้ําเค็ม น้ําพุรอน ภูเขาไฟ ใตน้ํา
บริเวณเสนทางลาวา  รายละเอียดอื่น ๆ สําหรับอารคีและแบคทีเรียมีดังนี้ 

1.1  อารคี  เปนจุลินทรียเซลลเดียว มีลักษณะเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell) 
มีทั้งกลุมที่สรางอาหารไดเอง (autotroph) และไดรับอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิตอื่น (herterotoph) ผนังเซลล
ไมมีเปปติโดไกแคน  แบงเปน 3 กลุมใหญ ไดแก เมทาโนเจน (methanogens) ฮาโลไฟล (halophiles) 
และเทอรแอซิโดไฟล (thermoacidophile) 

เมทาโนเจน เปนอารคีพวกท่ีไมตองการออกซิเจนในการเจริญอยางแทจริง (strict anaerobic 
archeabcteria)  ใชพลังงานจากกาซคารบอนไดออกไซดและกาซไฮโดรเจน สรางและปลอยกาซมีเทน  
พบบริเวณตะกอนน้ําเสีย ขยะฝงกลบและทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้องเพราะชวยยอยเซลลูโลสใน
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กระเพาะ  ตัวอยางชนิดของจุลินทรีย เชน Methanococcus, Methanobcterium, Methanosarcina 
และ Methanomicrobium  

ฮาโลไฟล เปนอารคีพวกที่ตองการเกลือในการเจริญและอยูในสภาพที่มีความเขมขนของเกลือสูง
อยางนอย 1.5M เชน บอเกลือ ทะเลสาบน้ําเค็ม มีสาร rhodopsin หรือ bacteriorhodopsin เปนรงควัตถุ
สีมวงที่ใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงและทําใหเซลลมีสีมวง  ตัวอยางชนิดของจุลินทรีย เชน 
Halobacterium, Halococcus และ Natronobacterium 

เทอรแอซิโดไฟล หรือเทอรโมไฟล (thermophiles) เปนอารที่อาศัยอยูในน้ําพุรอนและ
สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 70-110ºC  บางชนิดเปน ไมตองการออกซิเจนในการเจริญอยาง
แทจริง (strict anaerobes) บางชนิดเปนพวกที่เจริญไดในสภาพมีออกซิเจน (facultative anaerobes) 
หรือบางชนิดเปนพวกตองการออกซิเจนในการเจริญ (aeroobes)  ใชกํามะถันเปนแหลงพลังาน มีเอนไซม
ที่ทนรอนซึ่งใชประโยชนในกระบวนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในปฏิกิริยาลูกโซ (polymerase chain reaction, 
PCR) สําหรับเทคนิคชีวโมเลกุลที่จําเปนในงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพและทางการแพทย  เชน          
Taq polymerase จาก Thermus aquaticus ที่แยกจากน้ําพุรอน  จุลินทรียพวกเทอรโมไฟล เชน 
Desulforococcus, Pyrococcus, Sulfolobus, Thermoproteus และ Thermococcus  

1.2  แบคทีเรีย  แบคทีเรียทั้งหมดมีลักษณะเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล   ดํารงชีวิตแบบเซลล
เดียว (unicellular) เพิ่มจํานวนเซลลแบบไบนารีฟชชั่น (binary fission) สวนใหญดํารงแบบอิสระ (free 
living)  บางชนิดดํารงชีวิตแบบปรสิต  มีไรโบโซม 70S โครโมโซมมีลักษณะวงกลมเดี่ยว (single circular) 
ที่ประกอบดวย double strand DNA และแบงแบคทีเรียเปนกลุมยอยไดเปน  3 กลุม ตามวิวัฒนาการใน
ลักษณะไพโลเจนิติก ทรี (phylogenetic tree of life) ดวยวิธีชีวโมเลกุล ไดแก โปรทีโอแบคทีเรีย 
(proteobacteria) แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive bacteria) และไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria)  
ดังแสดงในภาพที่ 6.2  
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ภาพที ่6.2 การจัดกลุมของแบคทีเรียในลักษณะไพโลเจนิติก ทรี (phylogenetic tree of life)  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.41) 

 
 โปรทีโอแบคทีเรีย เรียกอีกชื่อวา แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative bacteria) โดยทั่วไปโปร
ทีโอแบคทีเรียเปนแบคทีเรียที่มีผนังเซลลบาง เปนแบคทีเรียกลุมหลักที่มีจํานวนมาก เปนกลุมแบคทีเรียที่มี
บทบาททั้งที่เปนประโยชนและโทษตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งมนุษย พืช สัตวและจุลินทรีย  จึงเปนแบคทีเรียที่มี
ความหลากหลายของสัณฐานวิทยาและสรีระวิทยามากที่สุดและถูกศึกษาทางดานจุลชีววิทยาเกี่ยวกับสรีระ
วิทยา ลักษณะชีวเคมี และลักษณะชีวโมเลกุล  สวนใหญแบคทีเรียกลุมนี้เปนพวกเคโมออรแกนโนโทรฟ 
(chemoorganotrophs) ซึ่งใชอินทรียเปนแหลงอาหารและ   แหลงพลังงาน  หลายชนิดเปนพวกโฟโตโทรฟ 
(phototrophs) ซึ่งสรางอาหารจากกระบวนการสังเคราะหแสง และพวกเคโมลิโธโทรฟ (chemolithotrophs) 
ซึ่งใชอนินทรียสารเปนแหลงพลังงานและสังเคราะหอินทรียสารที่เปนองคประกอบของเซลล  บางชนิดเปน
พวกซาโพรไฟต (saprophyte) ซึ่งยอยสลายสารที่มีความซับซอนและยากที่จะยอยสลายโดยจุลินทรียกลุม
อื่น เชน แบคทีเรียพวกยอยเซลลูโลส พวกที่ยอยแปง พวกที่ยอยพลาสติกชีวภาพ  บางชนิดสรางสารพิษหรือ
สรางสารที่มีฤทธิ์ฆาหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอื่น  บางชนิดตรึงโนโตรเจน และหลายชนิดเปนเชื้อกอ
โรคในมนุษย พืชและสัตว   
 แบคทีเรียแกรมบวกเปนแบคทีเรียที่มีผนังเซลลหนา บางชนิดเปลี่ยนรูปรางเซลลใหอยูใน
ลักษณะสปอรเพื่อการรอดชีวิตในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ เชน ขาดอาหาร อากาศรอนและ
แหงแลง  ตัวอยางแบคทีเรียแกรมลบ เชน บาซิลัส (Bacillus) คลอสตริเดียม (Clostridium) และ สเตรปโต
ไมซีส (Streptomyces)  บางชนิดอาศัยอยูในซากพืชและใบไมทับถมโดยทําหนาที่ยอยสลาย  บางชนิดอาศัย
อยูในรังผึ้งหรือผลิตภัณฑนมโดยทําหนาที่เปนโปรไบโอติกแบคทีเรีย (probiotic bacteria) ซึ่งชวยสงเสริม
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E. coli 

การเจริญของสิ่งมีชีวิตที่ใหอาศัย เชน แบคทีเรียพวกที่ผลิตกรดแลคติก (lactic acid bacteria) บางชนิดกอ
โรค เชน ไมโครพลาสมา (mycoplasmas) 
 ไซยาโนแบคทีเรีย เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน เปนแบคทีเรียที่มีสายสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการใกลเคียงกับกลุมกลุมแบคทีเรียแกรมบวก  เอกลักษณของกลุมแบคทีเรียนี้คือ สรางอาหารได
เองดวยการสังเคราะหแสง เนื่องจากมีคลอโรพลาสเปนออรแกนเนลที่มีลักษณะเชนเดียวกับพืชและมี
คลอโรฟลลเอเปนรงควัตถุในกระบวนการสังเคราะห  จึงเปนจุลินทรียที่มีอยูตั้งแตในยุคแรกของโลก ซึ่งมี
บทบาทในการใชแสงเพื่อสรางอาหารและปลอยกาซออกซิเจนสูบรรยากาศโลก  ไซยาโนแบคทีเรียยังสามารถ
ตรึงไนโตรเจนได เชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินในนาที่เรียกวา แอนาบีนา (Anabaena sp.) ซึ่งอาศัยรวมกัน
กับแหนแดงในนาขาว เปนตน แหลงที่อยูอาศัยในน้ําจืด น้ําทะเล ดิน และสภาพแวดลอมที่รุนแรง (extreme 
environment) เชน ขั้วโลก น้ําพุรอน  ตัวอยางไซยาโนแบคทีเรีย เชน Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, 
Lyngbya, Spirulina, Synechococcus, Synechocystis 
 
ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต 
 จุลินทรียพวกโปคาริโอตมีเซลลขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต ยกเวน
ไวรัส หนวยที่นิยมใชแสดงขนาดเซลลของจุลินทรีย คือ ไมโครเมตร (micrometer) หรือไมครอน (micron, 
µm) ซึ่งมีคาเทากับ 1/1,000,000 เมตร (10-6 ม. หรือ 10-6 มม.)  ดังภาพที่ 6.3  
 

   
 

 
 
 
 

 
 
    (ก) (ข) 

 

 
ภาพที่ 6.3 (ก) การเปรียบเทียบขนาดเซลลแบคทีเรียกับเซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลจุลินทรียอื่น; 

(ข) การเปรียบเทียบขนาดเซลลของ Thiomargarita namibiensis (750 µm) กับขนาด
เซลลของ Escherichia coli (2 µm) 

(ที่มา: Willey, et al., 2011, p.50; Cowan, 2015, p.84) 
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ขนาดเซลลของจุลินทรียขึ้นกับชนิดและสายพันธุ เชน Thiomargarita namibiensis เปนแบคทีเรีย
ที่มีเซลลขนาดใหญ ประมาณ 750 µm หรือ 3/4 mm สามารถมองเห็นเซลลไดดวยตาเมื่อเทียบกับ 
Escherichia coli ซึ่งมีขนาดเซลล 2 µm ตองมองผานกลองจุลทรรศน   Mycoplasma pneumonia เปน
แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ประมาณ 0.2 µm หรือ 0.2x10-6 มิลลิเมตร (mm)  มองไมเห็นแมใชกลอง
จุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดา (light microscope) ตารางที่ 6.1 
 
ตารางที่ 6.1 ขนาดเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต 

ชนิดจลุินทรีย ลักษณะ สัณฐาน 
ขนาด
(µm) 

ปริมาตรของ
เซลล (µm3) 

Thiomargarita namibiensis sulfur 
chemolithotroph 

Cocci in 
chains 

750 200,000,000 

Epulopiscium fishelsoni chemoorsganotroph Rods 80x600 3,000,000 

Beggiatoa sp. sulfur 
chemolithotroph 

Filaments 50x160 1,000,000 

Lyngbya majuscula cyanobacterium filaments 8x80 40,000 

Prochloron sp. prochlorophyte cocci 30 14,000 

Staphylothermus marinus hyperthermophile cocci in 
irregular 

15 1,800 

Titanospirullum velox sulfur 
chemolithotroph 

curved rods 5x30 600 

Magnetobacterium 
bavaricum 

magnetotactic 
bacterium 

rods 2x10 30 

Escherichia coli chemoorsganotroph rods 1x2 2 

Mycoplasma 
pneumoniaepneumoniae 

pathogenic bacterium pleomorphic 0.2 0.005 

(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.68)  
 
 ขอดีสําหรับเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอตที่มีขนาดเล็กมากโดยเฉพาะแบคทีเรียที่มี
จํานวนและความหลากหลายของสายพันธุมาก คือ มีพื้นที่ผิวรอบเซลลตอปริมาณสูงกวาเซลลขนาดใหญ
ของสิ่งมีชีวิตอื่น จึงชวยใหผิวระหวางผนังเซลลของแบคทีเรียมีโอกาสมากในการสัมผัสกับกับสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมท่ีเปนแหลงอาหาร  อาหารจึงแพรเขาเซลลแบคคทีเรียในปริมาณมาก สงผลใหอัตรา
การเมแทบอลิซึมและอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาสิ่งมีชีวิตที่มีเซลลขนาดใหญ  ดังภาพที่ 6.4   
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ภาพที ่6.4 ขนาดเซลล พื้นที่ผิว และปริมาตรภายในเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: https://goo.gl/Ae6xar) 

สัณฐานวิทยาของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
 สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย (microbial morphology) เปนการศึกษารูปรางของเซลลรวมถึงการเรียง
ตัวของเซลล  โดยทั่วไปรูปรางของแบคทีเรียรวมทั้งอารคีมี 3 แบบ คือ ทรงกลม (cocci เอกพจน; coccus 
พหูพจน) ทรงกระบอก (bacilli เอกพจน; bacillus พหูพจน) และแบบเกลียว (spiral) ดังภาพที ่6.5   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.5 ความหลากหลายของรูปรางและการจัดเรียงเซลลของแบคทีเรยี 
(ที่มา: Case, 2014, p.71,72; Bauman, 2007, p.319) 
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 เซลลรูปรางทรงกลม ของแบคทีเรียมีหลายแบบ อาจกลมสมบูรณ (perfect sphere) กลมรีรูปไข 
(oval) และกลมแบน (fattened)  หลังกระบวนการแบงเซลลอาจพบเซลลรูปรางพ้ืนฐานเหลานี้เรียงตัวตอ
กันไดหลายลักษณะ เชน เซลลทรงกลม 2 เซลลเรียงตอกันเรียกวา ไดโพลค็อกไค (diplococci)  เซลลทรง
กลมตอกันเปนสายเรียกวา สเตรปโตค็อกไค (streptococci) สี่เซลลเรียงกันเรียกวา เทแทรด (tetrad cocci) 
แปดเซลลเรียงกันเปนลูกบาศกเรียกวา ซาสินา (sarcina) หลายเซลลเรียงกันคลายพวงองุนเรียกวา       
สแตฟฟโลค็อกไค (staphylococci) เปนตน  
 แบคทีเรียที่มีเซลลรูปทรงกระบอก บางครั้งเรียกวา แทง (rod) หรือเรียกเปนชื่อจีนัสบาซิลลัส 
(Bacillus) ของแบคทีเรีย รูปรางเซลลมีดานกวางสั้นกวาดานยาว ปลายของเซลลโคงมน  ลักษณะเซลลแทงมี
หลายแบบ ไดแก เซลลรูปแทงสั้นจนเกือบคลายทรงกลมรีแตมีความยาวมากกวา (coccobacilli) เซลลรูป
แทงและโคงเล็กนอย (comma หรือ vibrio) แบคทีเรียที่มีเซลลรูปทรงกระบอกมักเรียกวา แบคทีเรียบาซิลัส 
ไมคอยมีแบบแผนการเรียงตัวของเซลลที่เดนชัดเทากับเซลลรูปทรงกลม  การเรียงตัวของเซลลมักเกิดจาก
ระยะของการเจริญเติบโตหรือข้ึนกับสภาพของการเลี้ยงในอาหาร  โดยทั่วไปมักอยูเปนเซลลเดี่ยว (single 
bacilli)  การเรียงตัวของเซลลพบไดในลักษณะเซลลรูปแทงคู (diplobacilli)  เซลลรูปทรงแทงที่ตอกันเปน
สาย (streptobacilli)  บางชนิดมเีซลลเรียงตัวเปนสายยาวสองสายที่หมุนเปนเกลียวคลายสารดีเอ็นเอ เรียก
ลักษณะเซลลแบบนี้วา ดับเบิล สแตน ฮีลิกซ ฟอรม (doulble-strand-helix formed shape) 

แบคทีเรียที่มีรูปเซลลแบบเกลียว มีรูปรางเซลลไมเปนเสนตรง มีลักษณะหมุนเกลียว (twist) คลาย
สกรูคอรก (screwcork) หรือเปนแทงยาวแลวหมุนเปนคลื่นเล็กนอย (slightly curled) ทําใหมีโครงสรางที่
คอนขางแข็งอยูทรง (rigid) เรียกรูปรางเชนนี้วา สไปริลา (spirilla, พหูพจน; สไปริลลัม, spirillum เอกพจน) 
ถาเซลลมีรูปรางขดเปนเกลียวและยืดหยุน (flexible) เรียกวา สไปโรขีท (spirocheate)  สวนใหญแบคทีเรีย
ที่มีเซลลรูปรางแบบเกลียวมักอยูเปนเซลลเดี่ยว ไมเกาะติดกัน  อยางไรก็ตามสายพันธุของแบคทีเรียที่ตาง
ชนิดกันมักแสดงความตางกันในดานความยาว จํานวนและขนาดของขดเกลียวของเซลล   

แบคทีเรียอาจมีเซลลรูปรางแบบอื่นนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน เชน แบคทีเรียที่มีรูปรางเซลลเปน
เสนใย (hyphae) คลายรา แตขนาดของเสนใยเล็กกวาเสนใยของรา  เชน แอคติโนมัยสีท (actinomyces) มี
การพัฒนาเปนเซลลคลายเสนใยสายยาวที่ประกอบดวยหลายนิวเคลียส (long multinuclease of hyphae)  
บางครั้งเสนใยมีการแตกแขนงออกมา (branches) กลายเปนเสนใยรางแหที่เรียกวา ไมซีเลียม (mycelium) 
ซึ่งเปนลักษณะรูปรางของแอคติโนมัยสีทสกุลสเตรปโตไมซีส (Streptomyces) เสนใยเจริญเติบโตเปนไมซีเรียม
อยางแทจริง สืบพันธุดวยการสรางสปอรอากาศ (aerial spore) หรือการแตกหักของไมซีเรียมรางกาย      
ดังแสดงในภาพที่ 6.6   
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Nostoc sp. Anabaena Oscillatoria 

Choroococcus Merismopedia 

 
 
 
 

(ก)  
 
 
 
 
 (ข) 
 
 
ภาพที ่6.6  การเปรียบเทียบลกัษณะโคโลนีและเสนใยของ (ก) แอคติโนมัยสีทซึ่งเปนแบคทีเรยี กับ (ข) รา 
(ที่มา: https://goo.gl/eRPDBx) 

แบคทีเรียชนิดมีรูปรางของเซลลเปนสาย (filament)  เชน ไซยาโนแบคทีเรียจีนัสนอสต
อก (Nostoc sp.) แอนนาบีนา (Anabaena sp.) ออสซิลลาทอเรีย (Oscillatoria sp.) บางชนิดของไซยาโน
แบคทีเรียมีลักษณะเปนเซลลเดี่ยว (unicellular) เซลลคู (dicellular) เชน คลอโรโอคอคคัส (Choroococcus 
sp.) หรือเปนกลุมเซลล (colonial) เชน เมรีสโมพีเดีย (Merismopedia sp.) ดังแสดงในภาพที่ 6.7    

 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 

 (ง) (จ)  
 
 
 
ภาพที ่6.7 ลักษณะเซลลของไซยาโนแบคทีเรีย: (ก,ข,ค, ง) เซลลมีลักษณะเปนสาย;  (จ) เซลลเดี่ยวและ

เซลลคู; (ฉ) กลุมเซลล   
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.120-122) 
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แบคทีเรียที่มีรูปรางเซลลคลายถั่ว มีหนองอกหรือยื่นออกมาที่บริเวณปลายสุดของไฮฟ 
(hyphae)  ที่ยื่นยาวออกมา เชน แบคทีเรียมคัวโลแบคเทอร (Caulobacter bacterium) แสดงใหเห็น
รูปแบบเซลลที่มีการเปลี่ยนแปลงได 2 รูปในวัฏจักรชีวิต คือ เซลลแบบที่มีแฟลกเจลลาและแบบที่มีปลายที่
ยื่นออกจากตัวเซลลที่เรียกวา สเตลก (stalk) แบคทีเรียไฮโพไมโครเบียม (Hyphomicrobium) มีลักษณะเซลล
เดียวกับแบคทีเรียมคัวโลแบคเทอร มักพบในสิ่งแวดลอมที่เปนน้ําและมีสารอาหารนอย ดังภาพที ่6.8  

 
 

 

(ก) 

 
 
 
 
 

(ข) 
ภาพที ่6.8 รูปรางเซลลของแบคทีเรียที่มีแฟลกเจลลาและแบบสเตลก: (ก) Caulobacter bacterium 

และ (ข) Hyphomicrobium 
(ที่มา: Case, 2014, p.313) 

 
เซลลแบคทีเรียที่มีรูปรางและขนาดไมแนนอน เปลี่ยนแปลงไดหลายแบบ เรียกวา พลีโอมอรฟค 

(pleomorphic) เพราะมีผนังเซลลแตกตางกันอันเปนผลของความแตกตางของแหลงอาหารหรือพันธุกรรม 
ตัวอยางเชน Corynebacterium diphtheria มีเซลลปกติรูปทรงแทง แตในระหวางเพาะเลี้ยงอาจมีการ
เปลี่ยนรูปรางเซลลเปนแทงพองตัว (swollen) แทงโคงมน (curve) สายยาว (stretobacillus) หรือทรงกลม
เดี่ยว (coccoid) หรือทรงกลมคูเรียงติดกัน (diplococcic)  Rickettsia rickettsia อาจพบเซลล  รูปแทง 
กลม หรือผสม เปนตน  เซลลแบบ pleomorphic อาจจากการไมมีผนังเซลล เชน แบคทีเรียจีนัส 
Mycoplasmas  ที่ระหวางเลี้ยงอาจมีรูปรางกลมเล็ก รูปรางกลมใหญ เซลลมีลักษณะบวม (swollen 
forms) และเซลลมีรูปรางเปนสาย (filamentous forms) ดังภาพที่ 6.9(ก)  แบคทีเรียที่มีรูปรางคลายดาวใน
จีนัสสเทลลา (Stella)  แบคทีเรียที่มีลักษณะแบนบาง (flat) และมีทรงสี่เหลี่ยมถึงหลายเหลี่ยมของจีนัส 
Haloarcular จัดอยูในกลุม Haloghilic archeaobateria ดังภาพที่ 6.9(ข) และ ภาพที่ 6.9(ค) 
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(ก) (ข) (ค) 

 
 
 
 

 
ภาพที ่6.9 เซลลแบคทีเรียที่มีรูปรางและขนาดไมแนนอน: (ก)  แบบ pleomorphic ของ Mycoplasma 

mycoides; (ข) แบบคลายดาวของ Stella; (ค) แบบรูปทรงสี่เหลี่ยมของ Haloarculor  
(ที่มา: Case, 2014, p.80; Madigant et al., 2009, p.455) 
 

สัณฐานวิทยาของจุลินทรียถูกใชเปนวิธีการหนึ่งเพื่อจําแนกชนิดของแบคทีเรียเบื้องตนโดยตั้งชื่อ
ชนิดของแบคทีเรียในระดับจีนัสตามรูปรางหรือการจัดเรียงตัวของเซลล  เชน จีนัสบาซิลลัส (Bacillus) เปน
กลุมแบคทีเรียที่มีรูปรางเซลลแบบแทง  จีนัสสเตรปโตคอคคัส (Streptococcus) เปนกลุมแบคทีเรียที่มีเซลล
รูปรางทรงกลม (coccus) และจัดเรียงเซลลตอกันเปนสายโซ (chains) จีนัสสแตฟโลคอคคัส (Staphylococcus) 
เปนกลุมแบคทีเรียที่มีเซลลรูปรางทรงกลม (coccus) และจัดเรียงเซลลตอกันเปนพวงองุน  

 
โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกโปคาริโอต 
 อารคีและแบคทีเรียมีโครงสรางเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell) ซึ่งเปน
โครงสรางเซลลอยางงายและมีสวนประกอบภายในเซลลที่ไมซับซอน  ตรงกันขามกับจุลินทรียพวกยูคาริโอติกซ 
(เห็ด รา ยีสต โปรโตซัว) ที่มีเซลลแบบยูคาริโอติกซ (eukaryotic cell) และมีโครงสรางเซลลที่ซับซอนกวา  
ดังแสดงในภาพที่ 6.10   
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(microorganisms) 
(algae, fungi, protozoa) 

(microorganisms) 
(bacteria, archeabacteria) 

  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข) 
 
ภาพที่ 6.10 โครงสรางจําลองของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต (แบคทีเรีย อาเคีย) และพวกยูคาริโอต 

(สาหราย ฟงไจ โปรโตซัว)  
(ที่มา: Cowan & Taralo, 2009, p.87, p.120) 
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เมื่อพิจารณาคําจํากัดความของโปรคาริโอติกซเซลล หมายถึง เซลลที่ไมมีเยื่อหุมดีเอ็นเอ มีผนังเซลลที่
ประกอบดวยสารประกอบเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) เปนหลัก และมีสวนประกอบภายในเซลลที ่ 
ไมซับซอน (Cowan & Talaro, 2009)   ลักษณะเชนนี้ของแบคทีเรียและอารคีจึงแยกกลุมออกจากจุลินทรีย
พวกยูคาริโอตซึ่งมีโครงสรางเซลลแบบยูคาริโอติกซที่มีเยื่อหุมดีเอ็นเอทําใหปรากฏโครงสรางภายในเซลล    
ที่เรียกวา นิวเคลียส (nucleus) ไมมีผนังเซลลที่ประกอบดวยสารพวกเปปติโดไกลแคน และมีโครงสราง  
ภายในเซลลที่ซับซอน ดังตารางที่ 6.2   

 
ตารางที่ 6.2 ความแตกตางของลักษณะบางประการของโครงสรางเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตและ

พวกยูคาริโอตซ 

characteristic 
prokaryote 

eukaryote 
bacteria archae 

cell nucleus no no yes 
chromosome form single, circular single, 

circular 
multiple, linear 

histone proteins present no yes yes 
peptidoglycan cell wall yes no no 
membrane lipids ester-linked ester-linked ester-linked 
ribosome sedimentation value 70S 70S 80S 
ribosome sensitivity to diphtheria toxin no yes yes 
first amino acid in a protein formylmethionine methionine methionine 
chlorophyll-based phtotosynthesis yes 

(cyanobacteria) 
yes yes (algae) 

growth above 80ºC yes yes no 
growth above 100ºC no yes no 

(ที่มา: Pommerville, 2007, p.106) 
 

แบคทีเรียมีโครงสรางเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell) มีลักษณะหลักคือ เซลลไมมี
เยื่อหุมออรแกนเนลโดยเฉพาะไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส   สวนประกอบของโครงสรางเซลลที่พบในแบคทีเรีย   
ทุกชนิด ไดแก เยื่อหุมเซลล นิวคลีออยด ไรโบโซม และไซโตพลาสซึม  แบคทีเรียเกือบทุกชนิดมีผนังเซลล     
บางลักษณะพบเฉพาะในแบคทีเรียบางชนิด ไดแก แคปซูล ขนเซลล เอส เลเยอร และเยื่อหุมเซลลชั้นนอก   
มีบทบาทในการกอโรค  ผนังเซลล แฟลกเจลลา และ เอนโดสปอร ซึ่งชวยในการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย  
ผนังเซลลเปนตําแหนงเปาหมายของยาปฏิชีวนะในการทําลายเซลล  และพลาสมิดมีขอมูลทางพันธุกรรมที่
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เกี่ยวของกับการดื้อตอยาปฏิชีวนะหรือการสรางสารพิษ  หนาที่ของออรแกนเนลภายในเซลลแสดงไวใน
ตารางที่ 6.3 

 
ตารางที่ 6.3 ลักษณะบางประการที่พบไดทั้งโครงสรางเซลลอารเคยีกับแบคทีเรีย  
 

โครงสรางเซลล หนาที ่
เยื่อหุมเซลล คัดเลือกสารผานเขาออกเซลล ลอมรอบเซลล ขนสงอาหารและของเสียเขาออก

เซลล ตําแหนงที่เกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมสําหรับกระบวนหายใจและ
สังเคราะหแสง ตรวจหาแหลงอาหาร 

แกส แวคิวโอล ชวยใหเซลลแบคทีเรียลอยตัวในสิ่งแวดลอมที่เปนน้ํา 
ไรโบโซม สังเคราะหโปรตีน 
อินคลูชั่น ตําแหนงเก็บคารบอน ฟอสเฟต และสารอื่นๆ 
นิวคลีออยด เปนตําแหนงของดีเอ็นเอซึ่งเปนสารพันธุกรรม 
เพอริพลาสมิค สเปค ในแบคทีเรียแกรมลบเปนตําแหนงของเอนไซมไฮโดรไลติกซและโปรตีนที่ทํา

หนาที่ควบคุมการสงผานอาหารเขาสูภายในเซลล  ในแบคทีเรียแกรมบวกและ
อารคีแบคทีเรียมีพื้นท่ีสวนนี้นอยมากหรือแทบไมมีเลย 

ผนังเซลล ชวยใหเซลลคงรูปรางและปองกันแรงดันออสโมซิส 
แคปซูล&สไลม เลเยอร ตานทานตอการจับกินแบบฟาโกไซโตซิส ชวยเกาะติดผิวหนาเซลลอื่นเพื่อการกอ

โรค  แทบจะไมพบในอารคีแบคทีเรีย 
ฟมบรี&พิไล เกาะติดผิวหนาเซลลสิ่งมีชีวิตอื่น การสืบพันธุแบบคอนจูเกชั่น (conjugation) 

และทรานสฟอรเมชั่น (transformation) ชวยในการเคลื่อนท่ี 
แฟลกเจลลา เกี่ยวของกับการเคลื่อนท่ีโดยตรง 
เอนโดสปอร ชวยใหแบคทีเรียรอดชีวิตจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.51) 
 
 โครงสรางจําลองของเซลลแบคทีเรียในภาพท่ี 4.11(ก) รวบรวมสวนประกอบของเซลลที่ปรากฏใน
เซลลแบคทีเรียหลายชนิดมารวมกัน ดังนั้นจึงเปนโครงสรางตัวแทนที่ใชเพื่ออธิบายสวนประกอบและหนาที่
ของเซลลแบคทีเรียชนิดตางๆ โดยแบงโครงสรางเซลลออกเปนโครงสรางภายนอก (external structure) 
โครงสรางหุมเซลล (cell envelope) และโครงสรางภายใน (internal structure) สวนประกอบของ
โครงสรางภายนอก ไดแก แฟลกเจลลา ไกลโคไลลิกซ  สวนประกอบของโครงสรางหุมเซลล ไดแก เยื่อหุม
เซลลชั้นนอก ผนังเซลล  และเยื่อหุมเซลล  และสุดทาย สวนประกอบของโครงสรางภายใน ไดแก ไซโตพลา
สซึม ไรโบโซม โครโมโซม พลาสมิด ไซโตสกีลีตัน เยื่อหุมเซลลชั้นใน เอนโดสปอร อินคลูชั่นแกรนูล และ
แบคทีเรียไมโคคอมโพแนนท  รายละเอียดของลักษณะและหนาที่ของโครงสรางเซลลของแบคทีเรียมีดังนี้ 
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1. แฟลกเจลลา (flagella) เปนระยางคที่มีลักษณะเรียวยาวสําหรับใชในการเคลื่อนที่  ประกอบดวย
โครงสราง 3 สวนคือ ฟลาเมนท (filament) ฮุก (hook) และเบซอล บอดี (basal body)  ฟลาเมนทมี
ลักษณะเปนสาย ประกอบดวยโปรตีนชนิดกลม (globular protein) ที่ชื่อวา แฟลเจลลิน (flagellin) เรียงตัว
เปนสายโซหมุนเปนเกลียว (helix) และมีชองวางตรงกลาง (hollow core) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 20 นาโนเมตร ยาวประมาณ 1-70 µm  ฟลาเมนทเชื่อมตอกับฮุกซึ่งมีลักษณะเปนแผน (sheath) 
หอหุมสวนที่เชื่อมตอฟลาเมนทกับเยื่อหุมเซลล  สําหรับสวนฮุกชวยใหฟลาเมนทเคลื่อนที่ไดเปนมุมกวาง 
360 องศา และทําหนาที่เปรียบเสมือนมอรเตอร ทําใหแฟลเจลลาเคลื่อนไหวและสุดทาย  เบซอล บอดี เปน
ฐานที่ฝงตัวอยูในผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล  แบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกมีสวนเบซอล บอดีตางกัน 
คือ แบคทีเรียแกรมลบมีริงสองคู คูหนึ่งฝงอยูที่ผนังเซลล  อีกคูหนึ่งฝงตัวอยูที่เยื่อหุมเซลล  สวนแบคทีเรีย
แกรมบวกมีริงคูเดียวฝงตัวอยูที่เยื่อหุมเซลล นอกจากนี้โปรตีนที่เปนสวนประกอบของแฟลกเจลลายังทํา
หนาที่เปน เอช แอนติเจน  (H antigen) ซึ่งใชจําแนกสปชีสของแบคทีเรียแกรมบวกไดในระดับที่เรียกวา     
ซีโรวา (serovars)  เชน E. coli มีหลายสปชีสเมื่อแบงตามความแตกตางของเอช แอนติเจน ไดเปน E. coli 
O157:H7 ซึ่งสัมพันธกับโรคระบาดที่เกิดจากอาหาร (foodborne epidermicsโครงสรางแฟลเจลลาแสดงไว
ในภาพที่ 6.11  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที ่6.11 การเปรียบเทียบโครงสรางของแฟลกเจลลาระหวางแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก 
(ที่มา: Case, 2014, p.75)  
 
 อัตราการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียโดยใชแฟลกเจลลาขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของแฟลกเจลลา  
ชนิดของแฟลกเจลลาแบงแยกไดตามจํานวนแฟลกเจลลาซึ่งถูกใชเปนวิธีการหนึ่งในการจําแนกชนิดของ
แบคทีเรีย ไดแก โมโนไตรเชียส (monotrichous) มีแฟลกเจลลาอยูปลายดานใดดานหนึ่งของเซลล        
แอมฟไตรเชียส (amphitrichous) มีแฟลกเจลลามากกวา 1 เสน ที่ตําแหนงปลายทั้งสองขางของเซลล     
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โลโพไตรเชียส (lophotrichous) มีแฟลกเจลลามากกวา 1 เสนที่ปลายดานใดดานหนึ่ง  เพอริไตรเชียส 
(peritrichous) มีแฟลกเจลลายื่นออกมารอบเซลล  แบคทีเรียที่ไมมีแฟลเจลลาถูกเรียกวา อะไตรเชียส 
(atrichous) ดังภาพที่ 6.12 
 
 
 

 

 

 

ภาพที ่6.12 ชนิดของการเรียงตัวของแฟลกเจลลาของเซลลแบคทีเรีย: ก) monotrichous;   
ข) amphitrichous; ค) lophotrichous; ง) peritrichous 

(ที่มา: Case, 2014, p.47) 
 
 แบคทีเรียพวกสไพโรคีท (spirochets) มีโครงสรางสําหรับการเคลื่อนที่ที่เปนเอกลักษณที่เรียกวา 
แอกเซียล ฟลาเมนท (axial filaments) หรือ เอนโดแฟลเจลลา (endoflagella) พันรอบเซลล   Leptospira sp. 
มีแอกเซียล ฟลาเมนท ชวยในการเคลื่อนที่มีลักษณะหมุนเปนเกลียวหรือสวาน ดังภาพที่ 6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.13 ลักษณะแอกเซียล ฟลาเมนท ของสไพโรคีท Leptospira sp. 
 (ที่มา: Case, 2014, p.77) 
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2. พิไล (pili) และฟมบรี (fimbriae) เปนรยางคที่มีลักษณะเปนสาย (filamentous structure)     
แตละเสนเปนทอกลวงมีขนาดสั้นและบางกวาแฟลกเจลลา ยื่นออกจากเยื่อหุมเซลลซึ่งเปนจุดกําเนิด  ดัง
แสดงในภาพที่ 6.14   

 
 
 

 
ภาพที ่6.14 การเปรียบเทียบลักษณะฟมบรีและฟไลของเซลลแบคทีเรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.87) 
 

 ฟมบรี มีลักษณะเปนเสนสั้นๆ มีจํานวนมาก มีหนาที่หลายอยาง ไดแก ชวยยึดเกาะผิวหนา
เซลล เชน เซลลสัตวและเซลลพืช มักพบในแบคทีเรียแกรมลบเทานั้นซึ่งสวนใหญเปนพวก  กอโรค เชน 
Salmonella sp. ทําใหเกิดโรค salmonellosis  Neisseria gonorrhoeae ทําใหเกิดโรค gonorrhea  
และ Bordetella pertussis ทําใหเกิดโรค whooping cough โครงสรางนี้ยังชวยใหแตละเซลลเกาะเปน
ลักษณะแผนที่ลอยบนผิวหนาของเหลวไดท่ีเรียกวา ไบโอฟมล (biofilm) 
 พิไล (เอกพจน) หรือพิลัส (พหูพจน) ประกอบดวยโปรตีนที่เรียกวา พิลิน (pilin)  มีลักษณะเปน
เสนที่ยาวมากกวาฟมบรี  อาจมีเพียง 1 หรือ 2-3 เสน อยูบนผิวหนาเซลล  พิไลมีหนาที่หลายอยาง ไดแก 
เปนโครงสรางที่ยึดเกาะกับวัตถุ เซลลหรือเนื้อเยื่อตางๆ ไดดี  พิไลของเซลลแบคทีเรียบางชนิดเกาะที่เซลล
เยื่อบุผิวของลําไสมนุษยได เชน Neisseria gonorrhoeae ถาเซลลสูญเสียพิไลไปทําใหไมสามารถเกิดโรคได  
ดังภาพที่ 6.15   

 

 

 

ภาพที ่6.15 (ก) ลักษณะฟไลและ (ข) การใชฟไลยึดเกาะไมโครฟไลของลําไสมนุษย  
(ที่มา: Cowan, 2015, p.88) 

ก ข 
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 พิไลยังเปนโครงสรางทีเ่กี่ยวของกับการลําเลียงสาร เมตาบอไลต (metabolite) ตาง ๆ  ชวยเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในขณะที่เซลลมีออกซิเจนจํากัด  มีผลใหเซลลเจริญอยางรวดเร็ว  มีคุณสมบัติเปนโซมาติก 
แอนติเจน (somatic antigen)  ดังนั้นจึงใชคุณสมบัตินี้แยก serotype ตางๆ ของแบคทีเรีย  พิไลเกี่ยวของ
กับการสืบพันธุแบบมีเพศของแบคทีเรียโดยมีหนาที่เปนทางผานของสารพันธุกรรมจากแบคทเรียเซลลหนึ่ง
กับแบคทีเรียอีกเซลลหนึ่งในกระบวนการ คอนจูเกชั่น (conjugation) เรียกพิไลที่ ทําหนาที่เชนนี้วา เซก 
พิไล (sex pili) หรือ เอฟ พิไล (F-pili)  

3. สวนที่ปกคลุมผิวหนาเยื่อหุมเซลล (surface layer) 
 เมื่อแบคทีเรียตองอยูในสิ่งแวดลอมที่มีสภาวะไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เชน แหงแลง       
เซลลแบคทีเรียมีกลไกการปกปองตนเองดวยการสรางเอส เลเยอร (S layer) หรือไกลโคคาลิกซ หรือสราง
โครงสรางทั้งสอง  ลักษณะเอส เลเยอร (S layer) หรือไกลโคคาลิกซในโครงสรางเซลลแสดงในภาพที่ 6.16 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6.16  สวนของ slime layer และ capsule ในโครงสรางของเซลลแบคทีเรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.89; Bauman, 2007, p.61) 

 
3.1 เอส เลเยอร บางครั้งเรียกวา อารมอร (armor) มีลักษณะเปนชั้นบางชั้นเดียว ประกอบดวย

โปรตีนจํานวนมากเชื่อมตอกัน มักถูกสรางขึ้นเมื่อแบคทีเรียอยูสภาพแวดลอมแบบ hostile environment  
บางสปชีสเทานั้นที่สรางเอส เลเยอร เชน แบคทีเรียที่กอโรค Clostridium fifficile และ Bacillus anthracis 
เพื่อชวยในการเกาะจับเซลลเปาหมาย 

3.2 ไกลโคคาลิกซ ประกอบดวยโพลิแซคคารไรด (polysaccharide) และอาจมีหรือไมมีสาร
จําพวกโปรตีนเปนองคประกอบ  มีหนาที่ชวยปองกันเซลลจากสิ่งแวดลอมภายนอกและชวยยึดเกาะเซลลกับ
ผิวหนาวัสดุในธรรมชาติ  ในสปชีสที่ตางกันของแบคทีเรียสรางไกลโคคาลิกซตางกันในสวนของความหนา 
สารที่เปนองคประกอบและการจัดเรียงตัวของโครงสรางไกลโคคาลิกซแบงไดเปน 2 ชนิดตามลักษณะ
โครงสราง คือ แคปซูล (capsule) และสไลม เลเยอร (slime layer)  สไลม เลเยอรตางจากแคปซูลคือ 
โครงสรางมีลักษณะหลวม ไมแนนหนา มีความหนืดและละลายน้ําไดดีกวา ทําใหหลุดจากเซลลไดงาย มีรูปราง
ไมแนนอนและสามารถเพิ่มความหนาไดถาอยูในอาหารที่เหมาะสม   
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แคปซูล (capsule) เปนโครงสรางที่มีลักษณะชั้นหนาหอหุมผนังเซลล  มองเห็นไดดวย  
กลองจุลทรรศนชนิดเชิงซอนเมื่อยอมเซลลดวยวิธีเนกาทีพ สเตนนิ่ง (negative staining) และโคโลนีมี
ลักษณะเปนเมือกเหนียวมาก  (sticky mucoid character)  เปนโครงสรางที่มีรูปรางแนนอน ไมมีชีวิต ไมใช
โครงสรางที่จําเปนในการดํารงชีวิต ดังภาพที่ 6.17   
 

 
 

 
(ก) (ข) (ค) 

 

 ภาพที ่6.17 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียที ่(ก) ไมสรางแคปซูลและ (ข) สรางแคปซูล และ (ค) ลักษณะ
แคบซูลของเซลลแบคทีเรียหลังยอมสีดวยวิธีวิธีเนกาทีพ สเตนนิ่ง  

(ที่มา: Cowan, 2015, p.91) 
  
 แคปซูลที่แบคทีเรียสรางมีความสําคัญตอเซลลดังนี้  เกี่ยวของกับการเพิ่มความรุนแรงใน
การเกิดโรค  ถาหากแคปซูลหายไปความสามารถในการเกิดโรคก็หายไปดวย  เชน Streptococcus 
pneumonia กอโรคปอดบวม  Haemophilus influenza เกี่ยวของกับการเกิดโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ 
(meningitis) และ Bacillus antracis กอโรคแอนเทรกซ (anthrax)  แคปซูลชวยปองกันผนังเซลลไมใหถูก
ทําลายดวยสารตานแบคทีเรีย (antibacterial agent)  ไลโซไซม (lysozyme) เอนไซมไลติค (lytic enzyme) 
หรือแบทีริโอฟาจ (bacteriophage) เรียกสั้นๆวา ฟาจ (phage) ซึ่งเปนไวรัสที่ทําลายเซลลแบคทีเรีย  เชน 
Haemophilus influenza ใชแคปซูลปองกันการจับกินแบบฟาโกไซโตซิส (phagocytosis) โดยเม็ดเลือด
ขาวซึ่งเปนกลไกของรางกายในการทําลายเชื้อโรค  E. coli ใชแคปซูลปองกันการจับกินของฟาจ  แคปซูลมี
คุณสมบัติเปนแอนติเจน (antigen) ได โดยแบคทีเรียแตละชนิดมีแอนติเจนตางกัน ดวยเหตุนี้จึงใชคุณสมบัติ
นี้ในการตรวจสอบชนิดของแคปซูลซึ่งเชื่อมโยงกับชนิดของแบคทีเรีย โดยนําแอนติเซรุม (antiserum) จาก
แบคทีเรียตางสายพันธุมาทดสอบปฏิกิริยาทางเซรุมวิทยากับสายพันธุที่ตองการทดสอบ ถาแอนติเจนของ
แคปซูลใหทําปฏิกิริยากับแอนติเซรุมชนิดใดก็แสดงวาเปนสายพันธุชนิดนั้น 

สไลม เลเยอร (slime layer) เปนโครงสรางหอหุมเซลล  มีลักษณะเปนเมือกเหลวทั้งนี้
เพราะโครงสรางมอีงคประกอบทางเคมีเปนพวก polysaccharide ที่ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส  น้ําตาล
กาแลคโตสและน้ําตาลซูโครส ยึดเกาะกันอยางหลวม ๆ  ลอกหลุดงายเมื่ออยูสัมผัสกับกรดออนและเบสออน    
ชวยปองกันการสูญเสียน้ําและอาหาร  ชวยใหแบคทีเรียทนตอความแหงแลงและสารเคมีตาง ๆ  
โครงสรางนี้ ซึ่งสรางโดยเชื้อ Leuconostoc spp. ในทางการแพทย ถูกใชเปน plasma ใหกับคนไขที่เกิด
อาการช็อกเนื่องจากเสียเลือด เพราะประกอบดวยสาร เดกซแทรน (dextran) ซึ่งเปนโพลิเมอร (polymer) 
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ของน้ําตาลกลูโคส  ชวยปองกันการจับกินแบบฟาโกไซโตซิสของเม็ดเลือดขาว มักเปนขอเสียในผลิตภัณฑ
นมหรืออุตสาหกรรมอาหารที่มีน้ําตาลเปนองคประกอบ โดยกอใหเกิดเมือกและกลิ่นสีผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ คราบหินปูนที่โคนฟนที่เรียกวา พลัค (plaque) เกิดจากการเจริญของแบคทีเรีย Streptococcoci 
sp. ทีแ่ละจุลินทรียอื่นในชองปากดวย กอใหเกิดกลิ่นปากที่ไมพึงประสงค ถาปลอยใหเกิดลัพลัคที่ฟนนานจะ
ทําใหเกิดโรคในชองปากได เชน โรคปริทนต ทําใหเหงือกยน คอฟนโยก และฟนหลุด  ดังภาพที่ 6.18   

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่6.18 ลักษณะการเกิดพลัคในชองปากโดยแบคทีเรียพวกท่ีสรางสไลม เลเยอร 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2006, p.92; Willey et al., 2011, p.184) 
 

4. เยื่อหุมเซลล  เรียกไดหลายชื่อคือ เซลเมมเบรน (cell membrane) ไซโตพลาสมิค เมมเบรน 
(cytoplasmic membrane) หรือพลาสมา เมมเบรน (plasma membrane)  เปนโครงสรางที่ลอมรอบ
ของเหลวภายในเซลลที่เรียกวา ไซโตพลาสซึม (cytoplasm)  แยกสวนประกอบภายในเซลลออกจาก
สิ่งแวดลอม  ถาเยื่อหุมเซลลนี้ขาด ของเหลวภายในเซลลจะไหลออกสูภายนอกหมด เซลลตาย  เยื่อหุมเซลล
ของแบคทีเรียมีลักษณะเปนเยื่อสองชั้น (bilayer) ที่เรียกวา ฟอสโฟลิพิด ไบเลเยอร (phospholipid bilayer)   

ฟอสโฟลิพิด ไบเลเยอร ประกอบดวยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด (phospholipid)   โมเลกุลนี้เกิด
จากการรวมตัวของโมเลกุลโปรตีน (60-70%) และลิพิด (30-40%) ดวยพันธะเอสเทอร (ester bond,       
R-C=OO-R)  (Cowan & Talaro, 2006) ลักษณะเชนนี้แตกตางกับเยื่อหุมเซลลของอารคีแบคทีเรียคือ 
โครงสรางเยื่อหุมเซลลของอารคี มีโมเลกุลกลีเซอรอลชื่อมตอกับโมเลกุลของสารพวกไฮโดรคารบอน (HC) 
ดวยพันธะอีเทอร (ether bond, R-CH2-O-CH2-R’) และโมเลกุลลิพิดที่เปนองคประกอบไมมีหมูฟอสเฟต  
เพราะอารคีมีแหลงอาศัยอยูในสภาพที่พิเศษตางจากแบคทีเรียทั่วไป เชน น้ําพุรอน หรือใกลกับเสนแนวลาวา
ใตทะเลลึกซึ่งมีความรอนมาก เยื่อหุมเซลลชั้นเดียวประกอบดวย ลิพิดที่มีกลีเซอรลอลสองกรุปเชื่อมตอกับ
สายไฮโดรคารบอนที่แตกแขนง  แบคทีเรียบางชนิดเยื่อหุมเซลลประกอบดวยสารโฮพานอยด (hopanoids) 
ซึ่งเปนสารประกอบคลายสเตียรอล (sterol-like molecules) และมีคุณสมบัติชวยใหเยื่อหุมเซลลมีความคงตัว  
อยางไรก็ตามแบคทีเรียสวนใหญมีเยื่อหุมเซลลที่ประกอบดวยฟอสโฟลิพิด ไบเลเยอร ดังภาพที่ 6.19 
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ภาพที ่6.19 โครงสรางและหนาที่ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Case, 2014, p.90; Bauman, 2007, p.41)  

   
โมเลกุลของฟอสโฟลิพิดมีคุณสมบัติเปนไบโพลาร (bipolar) คือ ประกอบดวยสวน ไฮโดรโฟบิค 

(hydrophobic) หรือนอนโพลาร (nonpolar) และสวนไฮโดรฟลิค (hydrophilic) หรือ โพลาร (polar)  
ไฮโดรโฟบิคมีลักษณะไมชอบน้ําเพราะประกอบดวยกรดไขมัน (fatty acid) และไฮโดรคารบอน  เมื่อโมเลกุล
อยูในสภาพท่ีมีน้ําลอมรอบ โมเลกุลจะหันสวนที่ไมชอบน้ําเขาหากัน สําหรับสวนไฮโดรฟลิคประกอบดวย
กลีเซอรอลและฟอสเฟต และมีลักษณะชอบน้ําเพราะความมีประจุลบของโมเลกุลฟอสเฟตทําใหรวมตัวกับ
โมเลกุลน้ําที่มีประจุหรือขั้วไดโดยหันสวนไฮโดรโฟบิคเขาหากันเพื่อหนีสภาพแวดลอมที่เปนน้ํา เรียก
โครงสรางแบบนี้วา ไมเซลล (micelle)  

ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอรยังมีโมเลกุลโปรตีนแทรกตัวอยูประมาณ 50% ของโมเลกุลฟอสโฟลิพิด 
(Bauman, R.W., 2007) จึงชวยใหเยื่อหุมเซลลมีความคงตัว สวนไฮโดรโฟบิคของโมเลกุลฟอสโฟลิพิด
เชื่อมกับโมเลกุลโปรตีนดวยพันธะไฮโดรเจนและประจุลบในโมเลกุลฟอสโฟลิพิดจับกับไอออนของ
แมกนีเซียม (Mg2+) และไอออนของแคลเซียม (Ca2+) ดวยพันธะไอโอนิค (ionic bond)  การแทรกตัวของ
โปรตีนบนเยื่อหุมเซลลแตกตางกันตามชนิดและหนาที่ของโปรตีน เชน อินทีกรัลโปรตีน (integral 
protein) แทรตัวโผลพนชั้นฟอสโฟลิพิดทั้งสวนที่สัมผัสกับนอกเซลลและสวนที่สัมผัสกับไซโตพลาสซึม
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ภายในเซลล ตรงกันขามกับเพอริฟรอลโปรตีน (peripheral protein)  มีโมเลกุลแทรกตัวที่ชั้นฟอสโฟ
ลิพิดและสัมผัสกับภายในเซลล และไกลโคโปรตีน (glycoprotein)  เปนโปรตีนที่มีโพลิแซคคารไรดกรุป 
(polysaccharide group) เชื่อมตอ  โปรตีนที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลลเหลานี้ทําหนาที่เปน
โปรตีนจดจํา (recognition proteins) เอนไซม (enzymes)  ตัวรับรู (receptors) ตัวพา(carriers) และ
ชองทาง (channels) ซึ่งทําหนาที่นําสารเขาออกเซลล  เยื่อหุมเซลลมีหนาที่หลักคือ ควบคุมการผานเขา-
ออกของสาร  (membrane transport)  ไดแก สารอาหารและของเสียที่ไมมีประจุ (discharged 
waste) ดวยวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธี ดังแสดงไวในตารางที่ 6.4   
   
ตารางที่ 6.4 ระบบขนสงสารผานเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย 

ระบบขนสง คําอธิบาย ตัวอยางสารที่ขนสง 
passive transport process เปนกระบวนการที่ไมใชพลังงานจากเซลล, ทําใหเกิดพลังงานจากความแตกตาง
ของประจุระหวางภายในและภายนอกเซลล (electrochemical gradient) 
Diffusion สารที่ผานเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลจาก

บริเวณทีม่ีความเขมขนของสารมากไปยัง
บริเวณทีม่ีความเขมขนของสารนอย ซึ่งมี
ทิศทางเดียวกับสภาพ electrochemical 
gradient 

O2, CO2, สารเคมีที่ละลายน้ําได 

Facilitated diffusion สารเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลในลกัษณะ
เชนเดียวกับวิธี diffusion แตแตกตางคือ 
ตองอาศัยโปรตีนตัวพาและชองวางใน
โมเลกุลโปรตีนตัวพา 

glucose, fructose, urea, 
somevitamins 

osmosis สารที่ผานเคลื่อนที่ผานเยื่อหุมเซลลจาก
บริเวณที่มีความเขมขนของสารมากไปยัง
บริเวณที่มีความเขมขนของสารนอย 

Water 

active transport process เปนกระบวนการที่ใชพลังงานเอทีพีจากเซลลเพื่อขนสงสารจากบริเวณที่มีความ
เขมขนของสารนอยไปยังบริเวณทีม่ีความเขมขนของสารมาก ซึ่งมีทศิตรงขามกับสภาพ electrochemical 
gradient 
active transport การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลลตองการ

พลังงานเอทีพีและโปรตีนตัวพาท่ีอยูบนเยื่อ
หุมเซลล 

Na+, K+, Ca2+, H+, Cl- 

group translocation สารที่ตองการขนสงมีการเปลีย่นรปูราง
โมเลกุลใหมระหวางการขนสง พบในเซลล
แบคทีเรียบางชนดิ 

glucose, mannose, fructose 

(ที่มา: Bauman, 2007, p.75) 
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 การนําสารเขาออกจากเซลลที่ไมตองใชพลังงานมาเกี่ยวของเรียกวิธีการขนสงนี้วา การแพร  
(diffusion) และการนําสารเขาออกจากเซลลที่ตองใชพลังงานและโมเลกุลโปรตีน (periplasmic 
protein) บนเยื่อหุม เรียกวิธีนี้วา  แอคทีฟ ทรานสปอรท (active transport)  การแพร มีผลทําใหสาร
เขาออกเซลลไดเพราะอาศัยความแตกตางระหวางความเขมขนของสารภายนอกและภายในเซลล  
โมเลกุลสารที่เยื่อหุมเซลลยอมใหผานดวยวิธีการแพร ไดแก ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด อัลกอฮอล 
กรดไขมนั และสารที่ละลายในไขมันได แตไมยอมใหกลูโคสและโปรตีนผาน  กรณีที่การแพรเกิดขึ้นเฉพาะ
กับโมเลกุลของน้ําผานเยื่อหุมเรียกวิธีเฉพาะวา ออสโมซีส (osmosis)  ในบางครั้งเยื่อหุมเซลลยอมใหสาร
โมเลกุลขนาดใหญและมีประจุผานเขาสูเซลลดวยวิธีการแพรแตตองผานชองทาง (channels, pores) ของ
โปรตีนตัวพา (carrier) เรียกวิธีนี้วา การแพรแบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) วิธีนี้ไมตองใช
พลังงานและการขนสงสารที่มีประจุเหลานี้อาจกอใหเกิดความแตกตางของประจุภายนอกและภายในเซลล
แลว   ทําใหเกิดการสรางพลังงานเอทีพีไดอีกวิธีหนึ่ง โมเลกุลสารที่เยื่อหุมเซลลยอมใหผานดวยวิธีนี้ ไดแก 
กลูโคส ฟรุกโทส ยูเรีย และวิตามินบางชนิด  วิธีแอคทีฟ ทรานสปอรท เปนวิธีการนําสารเขาออกเซลลซึ่ง
ขัดแยงหรือไมไดคํานึงถึงหลักความแตกตางของความเขมขนของสารและความเปนประจุลบภายในเซลล 
กลาวคือ วิธีนี้ใชขนสงสารที่จําเปนกับการรักษาสมดุลของเซลล ไดแก ไอออนของโซเดียม (Na+) 
โพแทสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca+) ไฮโดรเจน (H+) และคลอรีน (Cl-)  กรุปทรานสโลเคชั่น (group 
tranaslocation) เปนการชนสงสารแบบแอคทีฟ ทรานสปอรทอีกวิธีหนึ่งที่ใชพลังงานในการขนสง
ขณะเดียวกัน ระหวางขนสงสารมีการเปลี่ยนรูปโครงสรางโมเลกุลของสารนั้นๆ ซึ่งแตกตางจากโครงสราง
เดิม ไดแก การขนสงสารพวกกลูโคส ฟรุคตาและแมนโนส  เซลลยังมีไกลโคคาลิกซและผนังเซลลซึ่งเปน
สวนประกอบของเซลลและทําหนาที่ทางออมในลักษณะคลายลูกกรง (bar) ชวยแยกโมเลกุลสารขนาด
ใหญไมใหเขาสูเซลล  การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลลและหนาที่ของเยื่อหุมเซลล 
 คุณสมบัติการคัดเลือกใหสารผานเขาออกเซลล เกี่ยวของกับโมเลกลุฟอสโฟลิพิดที่
ประกอบดวยสวนไฮโดรโฟบิคที่ไมชอบน้ําและสวนไฮโดรฟลิคที่ชอบน้ํา  โดยมีการทํางานดังนี้  สวนที่ไม
ชอบน้ําหรือนอนโพลาร (hydrophobic) ของเยื่อหุมยอมใหโมเลกุลสารขนาดเล็กจําพวก hydrophobic  
แพรผานเยื่อหุมเซลลไดแตไมยอมใหโมเลกุลของสารที่มีขั้ว (polar molecule) และ สารที่มีประจุ 
(charged molecules) ผานดวยวิธีนี้ ทั้งนี้เพราะเยื่อหุมเซลลมีประจุเชนกันจึงตองขนสงสารที่มีขั้วหรือ
ประจุดวยวิธีการแอคทีฟ ทรานสปอรท  ดังภาพที่ 6.20 
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ภาพที ่6.20  หนาที่ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียในการลําเลียงสาร 
(ที่มา: Case, 2014, p.85; Madigan et al., 2009) 
 
  โดยปกติโมเลกุลขนาดเล็กมากและน้ําเคลื่อนที่ผานเขาออกโมเลกุล phospholipid บนเยื่อ
หุมเซลลไดอยางอิสระดวยวิธีการแพร  อยางไรก็ตามการขนสงน้ําผานเซลลดวยวิธีการแพรเกิดขึ้นชา ดังนั้น
เซลลจึงขนสงน้ําผานเซลลอีกวิธีหนึ่งโดยผานชองวางในโมเลกุลโปรตีนขนสงที่ชื่อวา อควาพอริน 
(aquaporins) ทําใหเซลลไดรับน้ําหรือขับน้ําออกไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับการขนสงโมเลกุลสารชนิดอื่น 
แมวาอควาพอรินชวยเพ่ิมอัตราเร็วในการขนสงน้ําเขาออกเซลลแตโมเลกุลโปรตีนนี้ก็มีขอจํากัดในอัตราเร็ว
สูงสุดระดับหนึ่งในการขนสงเชนกัน  สังเกตไดจากกราฟเสนสีเขียนชวงปลายอัตราการขนสงน้ําแสดงสภาวะ
อิ่มตัวซึ่งหมายถึง ศักยภาพสูงสุดของอควาพอรินในการขนสงน้ําผานเยื่อหุมเซลล  ชนิดของโมเลกุลสารที่เยื่อ
หุมเซลลแสดงในตารางที่ 6.5 
 
ตารางที่ 6.5 การเปรียบเทียบชนิดของโมเลกุลสารที่เยื่อหุมเซลลยอมใหสารผานเขาออกเซลล 

สาร อัตราการผานเขาออกผาน         ศักยภาพในการแพรเขาสูเซลล 
น้ํา 100 ดีมาก 
กลีเซอรอล 0.1 ดี 
ทริฟโตแฟน 0.001 แย 
กลูโคส 0.001 แย 
ไอออนคลอไรด (Cl-) 0.000001 แยมาก 
โพแทสเซียมไอออน (K+) 0.0000001 แยที่สุด 
โซเดียมไอออน (Na+) 0.00000001 แยที่สุด 

(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.71) 
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เยื่อหุมเซลลมีคุณสมบัติความเปนประจุชวยในการนําสารที่มีประจุเขาสูเซลลได เชน การเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียในอาหารเหลว สารประกอบท่ีมีประจุลบและเปนองคประกอบในอาหารกอใหเกิดประจุที่ตางกัน
ระหวางสภาพภายนอกและภายในเซลลที่เรียกวา อิเล็คทริคอล แกรเดียนท (electric gradient) โดยปกติ
ภายในเซลลมีประจุเปนลบจากโมเลกุลโปรตีนที่อยูภายในเซลล  สวนโมเลกุลโซเดียมภายนอกที่มีประจุบวก
และมีจํานวนมากเมื่อทําใหเกิดสภาพอิเล็คทริคอล แกรเดียนทสูง คือ มีความแตกตางของประจุสูง ทําให
โมเลกุลโซเดียมที่มีประจุบวกจากภายนอกเขาสูเซลล  ดังภาพที่ 6.21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่6.21  การนําสารที่มีประจุบวกผานเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียโดยเปนผลจากอิเล็คทริคอล         

แกรเดียนท (electric gradient)  
(ที่มา: Bauman, 2007, p.70) 
 

เยื่อหุมเซลลยังเปนตําแหนงที่ฝงตัวของโมเลกุลเอนไซมที่สรางสารเพื่อขับออกนอกเซลล 
(secretion extracellular enzyme)  โดยเมื่อเซลลสังเคราะหเอนไซมแลวจะขับเอนไซมออกนอกเซลล 
เพื่อยอยสารโมเลกุลขนาดใหญซึ่งอยูรอบที่อยูอาศัยที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอก เชน แปงในเผือกที่เจริญ
และฝงตัวอยูใตดิน เซลลูโลสที่เปนองคประกอบของซากพืช ใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง  แลวดูดซึม
สารอาหารขนาดเล็กนั้นเขาสูภายในเซลล  นอกจากนี้ยังมีการสรางสารที่เปนกลุมยาปฏิชีวนะหรือสารพิษ
ยับยั้งหรือทําลายการเจริญของจุลินทรียที่อยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันเพื่อแกงแยงอาหาร (Cowan, 2015) 

เยื่อหุมเซลลเปนที่ฝงตัวของโมเลกุลที่บทบาทตอปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมคือ โมเลกุลไซโตโครม 
(cytochrome) และเอนไซมที่เกี่ยวของในระบบถายทอดอิเล็กตรอน (electron transport system) ใน
กระบวนการหายใจและการสรางพลังงานเอทีพี (ATP synthesis) ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียไมมีไมโตคอนเดรีย   
โมเลกุลสารที่ฝงตัวบนเยื่อหุมเซลลเหลานี้จึงทําหนาที่สังเคราะหโมเลกุลเอทีพีรวมทั้งสารขนาดใหญที่เปน
สวนประกอบของโครงสรางเซลล (structural macromolecules) ตัวอยางโมเลกุลสารบนเยื่อหุมเซลล 
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เชน ไซโตโครมออกซเิดส (cytochrome oxidase)  เปนเอนไซมทีส่รางพลังงานแบบออกซิเดทีฟ ฟอสโฟไลเลชั่น 
(oxidative phosphorylation)  และยังพบเอนไซมนี้ในออรแกนเนลภายในเซลลที่ชื่อวา มีโซโซม (mesosome)   
 ภายในเซลลยังปรากฏระบบเยื่อหุมออรแกนเนล  ออรแกนเนลที่มีองคประกอบของเยื่อหุม
เชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล เชน เยื่อหุมไลโซไซม (lysozyme membrane) กรณีที่เซลลตองการขับของเสียที่
ไมตองการออกจากเซลลหรือเอนไซมหรือสารพิษ  เยื่อหุมไลไซมจะบรรจุสารเหลานั้นไวและเมื่อเดินทางไปถึง
เยื่อหุมเซลล  เยื่อหุมไลโซไซมสามารถหลอมรวมกับเยื่อหุมเซลลเพราะมีโครงสรางเชนเดียวกันเพื่อ
ปลดปลอยสารออกนอกเซลล เยื่อหุมไลโซไซมยังชวยปองกันไมใหเอนไซมประเภทไฮโดรไลติกซ (hydrolytic 
enzyme) ยอยเซลลของแบคทีเรียเอง  

5. ผนังเซลล (cell wall) เปนโครงสรางที่ทําใหเซลลคงรูปรางอยูได เปรียบเหมือนโครงลอจักรยานที่
ชวยใหลอยางคงรูปทรงเปนวงกลม  ปองกันการแตกของเซลลจากแรงดันออสโมซีส (osmotic pressure)  
โดยเฉพาะแบคทีเรียที่อาศัยอยูในน้ําซึ่งน้ําปริมาณมากออสโมซิสเขาสูเซลล  เปนตําแหนงฝงตัวของแฟลกเจล
ลา  เกี่ยวของกับการยอยสารตางๆ เพราะผนังเซลลมีเอนไซมที่ยอยสารประกอบ  สุดทายเปนตําแหนงที่เกาะ
ของ bacteriophage  การเพิ่มขนาดเซลลของแบคทีเรียขึ้นกับขอจํากัดในการขยายตัวของเยื่อหุมเซลลและ
ผนังเซลล  ในทางการแพทย ผนังเซลลมีสวนรวมในการกอโรคของจุลินทรียและเปนโครงสรางที่เปน
เปาหมายในการทําลายของยาปฏิชีวนะ เชน ยาเพนนิซิลลินซึ่งเปนยาปฏิชีวนะมีผลโดยตรงในการรบกวน  
การเชื่อมตอของเปปไทดระหวางแถวของโพลิแซคคารไรด  ทําใหผนังเซลลมีลักษณะออนแอ เยื่อหุมเซลลถูก
ทําลาย ในที่สุดเซลลแตก (cell lysis) และไซโตพลาสซึมไหลออกจากเซลล 
 แบคทีเรียสวนใหญมีผนังเซลล ซึ่งสัมพันธกับความแข็งแรงของเซลลเพราะประกอบดวยโมเลกุล
ของเปปทิโดไกแคน (peptidoglycan) เรียกอีกชื่อวา มิวรีน (murein) หรือมิวโคเปปไทด (mucopeptide) 
เปนแกนหลักของผนังเซลลและสานกับเปนรางแห ลักษณะเชนนี้ของผนังเซลลพบเฉพาะในเซลลจุลินทรีย   
ดังภาพที่ 6.22    
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ภาพที ่6.22 โครงสรางของผนังเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Case, 2014, p.79) 

เปปทิโดไกแคนที่ผนังเซลลของแบคทีเรีย ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลคู (disaccharide) ที่
เชื่อมตอกับสายโพลิเปปไทด   ซึ่งเปนที่มาของชื่อท่ีประกอบดวยคําวาเปปไท (peptide) หมายถึง โปรตีน
หรือโพลิเปปไทด และไกลแคน (glycan) หมายถึง น้ําตาล (sugar) ซึ่งเปนสารพวกโพลิแซคคารไรด  สวนของ
น้ําตาลโมเลกุลคูประกอบดวยเอ็น อะซีติลกลูโคซามีน (N-acetylglucosamine, NAG) และเอ็น อะซีติลมิว
รามิก แอซิด (N-acetylmuramic acid, NAM) ซึ่งตางก็เปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว  โมเลกุลของ NAG และ 
NAM เรียงตัวสลับกันเปน NAG–NAM-NAG–NAM ซึ่งเปนโครงสรางหลัก   โพลิแซคคารไรดเหลานี้ทําหนาที่
เปนแกนหลักของโครงสรางและถูกเชื่อมตอกันดวยโพลิเปปไทด (peptide cross-bridges) 
 สวนประกอบของผนังเซลลแบคทีเรียถูกใชเพื่อจําแนกชนิดของแบคทีเรีย  แบงไดเปนแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบมีโครงสรางของผนังเซลลแตกตางกัน  แบคทีเรียแกรมบวกมีผนังเซลลที่หนาและ
แข็งแรงทั้งนี้เพราะมีเปปเปปทิโดไกแคนหลายชั้นและมีโมเลกุลไตโคอิค แอซิด (teichoic acids) ซึ่งเปน
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โมเลกุลพวกอัลกอฮอลที่ตอกับฟอสเฟต  ไตโคอิค แอซิด มีสองชนิดคือ ชนิดแรกชื่อวา ไลโปไตโคอิค แอซิด 
(lipoteichoic acids) เชื่อมตอไกลแคนแตละชั้นในผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล  สวนชนิดที่สองชื่อวา วอลล 
ไตโคอิค แอซิด (wall teichoic acids) เชื่อมตอไกลแคนแตละชั้นในผนังเซลล  ขณะที่แบคทีเรียแกรมลบม ี 
เยื่อหุมเซลลดานนอก (outer membrane)  และเปปเปปทิโดไกแคนเพียงชั้นเดียวหรือสองสามชั้น โดยมี
โมเลกุลของลิโพโปรตีน (lipoproteins) เชื่อมเปปเปปทิโดไกแคนกับ   เยื่อหุมเซลลดานนอกและเยื่อหุมเซลล
ดานในของแบคทีเรียแกรมลบมี peptidoglycan 1-2% ของน้ําหนักแหง ขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกที่มี
ประมาณ 20% ดวยสาเหตุที่แบคทีเรียแกรมลบมีผนังเซลลบาง ทําใหเซลลแบคทีเรียกลุมนี้ถูกทําลายไดงาย  
ขอแตกตางของโครงสรางผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบสรุปในตารางที่ 6.6 
 
ตารางที่ 6.6 การเปรียบเทียบลักษณะโครงสรางของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 

ลักษณะผนังเซลล แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ 
ปฏิกิริยายอมสีแกรม ติดสมีวงของคริสตรัลไวโอเลต ติดสีแดงของสีซาฟานินโอ 
ชั้นเปปติโดไกแคน หนา เพราะมีหลายชั้น บาง เพราะมีชั้นเดยีว 
กรดไตโคอิค มีมาก ไมม ี
พอริน โปรตีน (porin protein) ไมม ี มี 
ชองวาเพอริพลาสมิค ไมม ี มี 
เอาเตอรเมมเบรน (outer 
membrane) 

ไมม ี มี 

การมีอยูของไลโปโพลิแซคคาร
ไรด (lipopolysaccharide, 

แทบไมพบ มีมาก 

การมีอยูของลิพิดและไลโพ
โปรตีน (lipoprotein) 

ต่ํา เพราะแอซดิแบคทีเรียมลีิพิดอยู
ในรูปโมเลกุล เปปติโดไกแคน 

มาก เพราะอยูทีต่ําแหนง outer 
membrane 

 (ที่มา: Case, 2014, p.81; Pommerville, 2007, p.124) 

6. เพอริพลาสซึม (periplasm) เปนของเหลวภายในผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบ ประกอบดวย
เอนไซมที่ทําหนาที่ยอยสลายสารอาหารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ (degradative enzymes)  outer membrane 
ประกอบไปดวย lipoprotein, lipopolysaccharide และ phospholipid   ผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบ
เมื่อถูกทําลายดวยเอนไซมไลโซไซม (lysozyme) จะไมถูกทําลายหมด ยังคงเหลือชั้น outer membrane 
ลักษณะเซลลของแบคทีเรียเชนนี้เรียกวา spheroplast หรือ protoplast ซึ่งสามารถคงรูปรางไดใน
สารละลายที่ความเขมขนสมดุลกับความเขมขนภายในเซลล (isotonic solute solution)  และถูกทําลายได
งายเมื่ออยูในสารละลายที่มีการเจือจางมาก (low solute solution ดังภาพที่ 6.23 
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ภาพที ่6.23 การฟอรมโปรโตพลาสโดยทําลายผนังเซลลของแบคทีเรียดวยเอนไซมไลโซไซม 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.81) 

 แบคทีเรียตางชนิดกันมีโครงสรางและองคประกอบของผนังเซลลแตกตางกัน ดวยเหตุนี้จึงใชใน
ลักษณะนี้เพื่อการจําแนกขึ้นกับชนิดของแบคทีเรีย แบคทีเรียบางชนิดมีผนังเซลลที่แตกตางจากแบคทีเรียแก
รมลบและแกรมบวกดังที่กลาวมา  เชน แบคทีเรียในจีนัสไมโคพลาสมา (Mycoplasma) มีขนาดเซลลที ่   
เล็กมากเพราะไมมีผนังเซลลทําใหเซลลลอดผานเยื่อกรองเซลลแบคทีเรียได เยื่อหุมเซลลมีลิพิดพวกสเตียรอล 
(sterols) ที่ชวยปองกันการทําใหเซลลแตก   อารคีแบคทีเรียไมมีหรือมีผนังเซลลที่ไมไดมีสวนประกอบของ
เปปทิโดไกลแคนแตมีสารชนิดอื่นที่คลายคลึงกับเปปทิโดไกลแคน ที่เรียกวา  ซูโดมิวรีน (pseudomurein) 
ซึ่งประกอบดวย N-acetylalosminuronic acid แทน NAM และไมมีกรดอะมิโนเปนองคประกอบ ดังนั้นจึง
ใชการมีอยูของเปปติโดไกแคนแยกอารเคียออกจากแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบออกจากกัน  

7. นิวคลีออยด  (nucleoid) อาจเรียกไดหลายชื่อ ไดแก โครมาทินบอดี (chromatin body) หรือ
นิวเคลียรอีควิวาเลนท (nuclear equivatent) หรือโครโมโซมแบคทีเรีย  (bacterial chromosome)  เปน
เอกลักษณที่แสดงลักษณะยูคารโอติกซเซลล คือ โครโมโซมของแบคทีเรียที่ไมมีเยื่อหุมพวกฟอสโฟลิพิด  
กระจายอยูในไซโตพลาสซึม  ทําหนาที่บรรจุขอมูลทางพันธุกรรมของลักษณะเซลลแบคทีเรีย  มีลักษณะเปน
สายดีเอ็นเอเกลียวคูสั้นและขดเปนรูปวงกลม และสายดีเอ็นเอไมพันอยูกับโมเลกุลของโปรตีน  แบคทีเรียบาง
ชนิดมีสารโพลิเอมีน (polyamine) ที่ทําใหดีเอ็นเอทรงรูปรางได  ดีเอ็นเอของ  E. coli มีน้ําหนักโมเลกุล
ประมาณ 2.5 x 109 ดาลตัน หรือมีจํานวนประมาณ 2-3% ของน้ําหนักแหงของเซลล  ถายืดสายดีเอ็นเอออก
จะมีลักษณะเปนเสนตรงที่มีความยาวประมาณ  1,000 ไมโครเมตรหรือยาวเปน 550 เทาของความยาวเซลล 
E. coli ดังนั้นสายดีเอ็นเอ จึงตองขดกันและพันกันแนนมากเพื่อใหบรรจุอยูภายในเซลลได  ประจุลบของสาย
ดีเอ็นเออันเปนผลจากหมูฟอสเฟตที่เปนองคประกอบของโมเลกุลนิวคลีโอไทดจะถูกทําใหเปนกลางดวยประจุ
บวกของไอออนแมกนีเซียม (Mg2+) หรือ ไอออนแคลเซียม (Ca2+) นอกจากนี้ยังพบโปรตีนที่คลายฮีสโทนใน 
E.coli ที่ชวยทําใหประจุลบของ DNA เปนกลาง  ในทํานองเดียวกับโปรตีนฮีสโทนในเซลลยูคาริโอต ดังแสดง
ในภาพที่ 6.24 
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ภาพที ่6.24 บริเวณนิวคลีออยดภายในเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: https://goo.gl/Uv2Le9) 
 

8. พลาสมิด (plasmid) เปนดีเอ็นเอท่ีมีลักษณะเปนวงแหวนและเปนสายคูของดีเอ็นเอซ่ึงแยกออก
จากโครโมโซม  บางครั้งเรียกวา เอกตราโครโมโซมอล ดีเอ็นเอ (extrachromosomal DNA) ซึ่งมีขนาด
เล็กวาสายดีเอ็นเอในโครโมโซมมาก  บรรจุยีนประมาณ 5-100 ยีน (gene)  อาจมีพลาสมิดเพียงหนึ่งหรือ
จํานวนมากในเซลล  มีโครโมโซมของตนเองทําใหแบงตัวเพิ่มจํานวนไดโดยไมตองรอขั้นตอนการแบงเซลล  
พลาสมิดมีกลไกควบคุมการสังเคราะหพลาสมิดใหมขึ้นเองไดอยางอิสระโดยไมเกี่ยวของกับการสังเคราะห
โครโมโซม บางครั้งพลาสมิดแทรกอยูในโครโมโซมไดเรียกวา อีพิโซม (episome)  ยีนสวนใหญของ
แบคทีเรียอยู ในโครโมซโม ขณะที่ลักษณะบางอยางบรรจุอยู ในพลาสมิด เชน การดื้อยา (drug 
resistance) การสรางสารพิษตอแบคทีเรียชนิดอื่น เชน แบคทีริโอซิน (bacteriocin) การสรางสารที่
รุนแรงตอโฮสต เชน ฮีโมไลซิน (hemolysin) เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) ดังภาพที่ 5.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6.25 ตําแหนงพลาสมิดภายในเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: https://goo.gl/dgEzqE) 
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9. ไซโตพลาสซึม (cytoplasm) เปนสวนของเซลลที่อยูถัดจากเยื่อหุมเซลลเขาไป มีลักษณะเปน
เจลลาติน กึ่งแข็งกึ่งเหลวและมีลักษณะยืดหยุน  มีน้ําประมาณ 80% และสารอื่น ๆ ไดแก เอนไซม 
คารโบไฮเดรต ลิพิด ไอออนของกรดอนินทรีย และสารที่มีมวลโมเลกุลต่ําจํานวนมาก  ความเขมขนของไอออน
ของกรดอนินทรียในไซโตพลาสซึมมีมากกวาในอาหารที่ใชเลี้ยงเชื้อ  ประกอบดวยไซโตซอล นิวคลีออยด ไรโบ
โซม  อินคลูชัน และฟลาเมนทโปรตีน บางชนิดประกอบดวยไซโตสกีลีตัลซึ่งชวยใหเซลลคงรูปรางได        ไซ
โตพลาสซึมภายในเซลลแบคทีเรียตางกับเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริ โอตคือ ไมมีไซโตสกีลีตัน 
(cytoskeleton) และการไหลเวียนไซโตพลาสซึม (cytoplasmic streaming)  

10. ไซโตซอล (cytosol) เปนของเหลวที่อยูในไซโตพลาสซึม  ประกอบดวยน้ํา ลิพิด สารที่ไม
ละลายน้ํา (dissolved substances) และสารแขวนลอย (suspended substances) ไอออน และโปรตีน  
ซึ่งมักเปนพวกเอนไซม  มีดีเอ็นเอกระจายอยูนิวคลีออยด  ไซโตซอลเปนตําแหนงที่เกิดปฏิกิริยาเคมีบาง
ปฏิกิริยาภายในเซลล  ตัวอยางเชน เอนไซมในไซโตซอลมีหนาที่สรางกรดอะมิโนและยอยน้ําตาลโดยอาศัย
ปฏิกริยาเคมี 

11. อินคลูชั่น (Inclusions) อาจเรียกในชื่ออ่ืนคือ แกรนูล อินคลูชั่น (granule inclusions) หรือ   
ไซโตพลาสมิกซ อินคลูชั่น (cytoplasmic inclusions) เปนแหลงเก็บสะสมสารพวกลิพิด แปง ไขมัน 
สารประกอบไนโตรเจน ฟอสเฟต หรือซัลเฟอร  สารเหลานี้ถูกเก็บไวภายในเซลลในสภาวะที่เซลลอยูใน
สภาพที่มีอาหารอุดมสมบูรณ  และเมื่อเซลลตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่ขาดแคลนสารอาหาร  สารอาหาร
ในอินคลูชั่นจะถูกนํามาใชเพื่อการดํารงชีพ  แบคทีเรียสวนใหญสะสมอาหารเพียง 1 ชนิดในอินคลูชั่น  
ตําแหนงอินคลูชั่นภายในเซลลมองเห็นไดเมื่อยอมสีแลวสองดวยกลองจุลทรรศน  การมีอยูของอินคลูชั่นยังใช
ในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากแบคทีเรียหรือระบุชนิดของแบคทีเรีย เชน แบคทีเรียสกุล Spirillum และ 
Corynbacterium diphteriae มี meta–chromatic granules หรือ volutin granules เปนอาหารสะสม
ประเภทอนินทรียฟอสเฟต sulfur bacteria มี sulfur granules เปนแหลงสะสมอาหารประเภทกํามะถัน ซึ่ง
สามารถออกซิไดซกํามะถันเปนแหลงพลังงาน  Azotobacter chroococcum มีอินคลูชั่นเก็บสาร poly-B-
hydroxybutyric acid (PHB) ซึ่งเปนอาหารสะสมประเภทไลปดโพลิเมอรใชเปนแหลงคารบอนและพลังงาน
ของ ดังภาพที่ 6.26(ก)  ถาสาร PHB ทําปฏิกริยาทางเคมีจะกลายเปนพลาสติกที่ยอยสลายตามธรรมชาติใน
ระยะสั้นประมาณสองถึงสามอาทิตย ซึ่งตางกับพลาสติกที่ผลิตจากสวนประกอบของปโตรเลียมที่ใชเวลานาน
หลายปในการสลายตัว  สําหรับไซยาโนแบคทีเรียมีแกส เวสซิเคล (gas vesicle) ที่บรรจุแกสภายในถุงโปรตีน 
(protein sac) ภายในเซลลสําหรับชวยใหเซลลลอยตัวอยูบนผิวหนาน้ําไดและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการสังเคราะหแสงไดดี  ดังภาพที่ 6.26(ข)   
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(ก) (ข) 

 

ภาพที ่6.26 อินคลูชั่น แกรนูลที่ (ก) สะสมสารพวก poly-B-hydroxybutyric acid (PHB) ภายใน ไซโต
ซอลของเซลล Azotobacter chroococcum และ (ข) เก็บพวกแกสใน gas vesicle ของ
เซลลไซยาโนแบคทีเรีย   

(ที่มา: Bauman, 2007, p.75) 
 

12. ไรโบโซม (ribosome) เปนเม็ดเล็กๆ กระจายอยูในไซโตพลาสซึม ประกอบดวย โปรตีน 30% 
และ อาร อารเอ็นเอ (r-RNA) 70% ซึ่งจํานวนขององคประกอบเหลานี้ตางจากไรโบโซมของจุลินทรียพวก    
ยูคาริโอต  ขนาดของไรโบโซมวัดเปนคาอัตราเร็วในการตกตะกอนเมื่อปนเหวี่ยงดวยเครื่องเซนติฟวจ 
(centrifuge) รายงานในหนวยสเวดเบรจ (Svedberg units, S) คาอัตราเร็วในการตกตะกอนแสดงใหเห็นถึง
ขนาด น้ําหนัก และรูปรางของโมเลกุลที่ตกตะกอน  ไรโบโซมของแบคทีเรียมีขนาด 70S แบงเปนหนวยยอย
คือ 50S ที่ประกอบดวย rRNA 2 โมเลกุล กับ 30Sที่ประกอบดวย rRNA 1 โมเลกุล  ไรโบโซม 2 หนวยยอย
จะรวมกันเมื่อมีความเขมขนแมกนีเซียมสูงและแยกกันเมื่อความเขมขนแมกนีเซียมต่ํา ไรโบโซมทําหนาที่
เกี่ยวกับการสังเคราะหโปรตีนและเอนไซมอื่นๆ ของเซลล  ยาปฏิชีวนะหลายชนิดยับยั้งการทําหนาที่ของ   
ไรโบโซมในการสังเคราะหโปรตีน  เชน สเตรปโตไมซิน (streptomycin) และเจนตาไมซิน (gentamycin) 
โดยจับกับหนวยยอย 30S  ทําใหไรโบโซไมสามารถสังเคราะหโปรตีนได  อีริโทรไมซิน (erythromycin) และ
คลอแรมฟนิคอล (chloramphenicol) จับกับหนวยยอย 50S สงผลใหขัดขวางการสังเคราะหโปรตีนเชนกัน  
ชนิดของยาปฏิชีวนะตอการยับยั้งการทํางานของไรโบโซมในการสังเคราะหโปรตีนสําหรับแบคทีเรียพวก   
โปรคาริโอตไมมีผลกับจุลินทรียพวกยูคาริโอต  ลักษณะโครงสรางของไรโบโซมแสดงในภาพที่ 6.27  
 

 
 
ภาพที ่6.27 ลักษณะไรโบโซมของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Case, 2014, p.88) 



บทท่ี 6 สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลนิทรียพวกโปรคาริโอต  || 181|| 

13. มีโซโซม (mesosome) อาจเรียกวา เอ็นโดพลามิค เมมเบรน (endoplasmic membrane) หรือ 
เพอริฟรอล บอดี (peripheral bodies) เปนสวนของเยื่อหุมเซลลที่ยื่นเวาเขาไปในเซลล มีองคประกอบ
เชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล เปนที่อยูของรงควัตถุและเอนไซมที่เกี่ยวของในกระบวนการสังเคราะหแสง  
โครงสรางนี้พบในแบคทีเรียแกรมบวกมากกวาแกรมลบ  หนาที่ของมีโซโซม คือ เพิ่มพื้นที่ผิวของเยื่อหุมเซลล
ซึ่งสงผลใหเพิ่มปริมาณเอนไซมที่เยื่อหุมเซลลดวย เกี่ยวของกับการสรางผนังเซลลกั้นระหวางเซลลในชวงแบง
เซลล  การจําลองและดึงให DNA แยกออกจากกัน  การสรางสปอร และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน  
สําหรับแบคทีเรียที่ตองการออกซิเจนในการเจริญ (aerobic bacteria) มีโซโซมทําหนาที่สรางพลังงานใน
กระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสฟอไรเลชั่น (oxidative phosphorylation)  เพราะเปนตําแหนงที่อยูของ
โมเลกุลในระบบถายทอดอิเล็คตรอน (electron transport system) และเปนตําแหนงที่อยูของเอนไซมที่
เกี่ยวของกับจําลอง DNA และการสรางสปอรดวย  ตําแหนงมีโซโซมของเซลลแสดงในภาพที่ 6.28  

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที ่6.28 ตําแหนงมโีซโซมภายในเซลลแบคทีเรีย 
(ทีม่า: https://goo.gl/CR1rzT) 

14. เอนโดสปอร (endospore) เปนโครงสรางที่สรางขึ้นภายในเซลลของแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส 
(Bacillus)  การสรางสปอรเปนการเจริญเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนระหวางสปอรและเซลล ดังภาพที่ 6.28(ก)  
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เซลลแบคทีเรียจะเจริญและแบงตัวแบบไบนารี ฟชชั่น (binary fission)  
ตรงกันขามถาแบคทีเรียอยูในสภาวะทางแวดลอมไมเหมาะสมโดยเฉพาะการขาดแคลนอาหาร  เซลลเขาสู
การเจริญในระยะสเตชันแนรี เฟจ (stationary phase) จากนั้นเซลลบางสวนจะเริ่มเขาสูระยะสปอรูเลชั่น 
(sporulation) เพื่อสรางสปอรภายในเซลลเดิม (vegetative cell) ที่เรียกวา เอนโดสปอร (endospore) ซึ่ง
หมายถึง สปอรที่อยูภายในเซลล ดังภาพที่ 6.28(ข)  ในสภาวะนี้สวนของเซลลเดิมจะหายไปเหลือเพียง
โครงสรางของเอนโดสปอรซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนชนิดใชแสงธรรมดา ดังภาพท่ี 6.28(ค)  
ระยะสปอรูเลชั่นเปนระยะที่สปอรพักตัว (dormancy) ซึ่งไมมีการเจริญและไมมีการเพิ่มจํานวน จนกระทั่ง
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เมือ่สภาพแวดลอมเหมาะสมก็แตละสปอรจะงอกเปนเซลลใหม (vegetative cell) หนึ่งเซลล  กระบวนการนี้
เรียกวา เจอมิเนชั่น (germination)  

 
 (ค)  (ข) 
 
   

   
 
 
 
 
 (ก) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.29 (ก) วงจรชีวิตของแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรและลักษณะของตําแหนงเอนโดสปอรภายใน

เซลลเมื่อสองดูภายใตกลองจุลทรรศนชนอกเฟส-คอนทราสต; (ข) ชนิดของเอนโดสปอร; (ค) 
ตําแหนงของเอนโดสปอร 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.82-83; Madigan et al., 2009, p.91) 
 

เอนโดสปอรมีโครงสรางที่แข็งแรงมาก จึงทําใหทนตอสิ่งแวดลอมที่ไมมีอาหาร แหงแลงมาก 
ความรอน รังสี และสารเคมี ทั้งนี้เพราะเอนโดสปอรถูกหอหุมดวยโครงสรางหลายชั้น  ไดแก  ชั้นผนังสปอร 
(core wall) และชั้นคอรเทกซ (cortext) มีไกลโคเพปไทดทําใหโครงสรางีความแข็งแรง ชั้นสปอรโคท 
(spore coat) ทั้งที่เปนโคทชั้นใน (inner coat) และชั้นนอก (outer coat)  ซึ่งมีโปรตีนมากเพราะมีปริมาณ
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กรดอะมิโนซีสทีนมาก ทําใหสปอรทนความรอนไดดี  และมีแคลเซียมไดพิโคลิเนต (calcium dipicolinate)  
ประมาณ  10%  ของน้ําหนักแหงของเอนโดสปอร ซึ่งชวยใหเอนโดสปอรทนตอความรอน (Cowan, 2014)  

เอนโดสปอรที่พบในแบคทีเรียมี 3 แบบ ขึ้นกับตําแหนงของการสรางสปอรภายในเซลล ไดแก 
ตําแหนงเอนโดสปอรถูกสรางอยูปลายดานใดดานหนึ่งของเซลล (terminal spores) เอนโดสปอรที่อยูปลาย
ดานหนึ่งแตคอนเขามาในเซลล (subterminal spores) เอนโดสปอรที่อยูตรงกลางเซลล (central spores) 
ตําแหนงของสปอรภายในเซลลแบคทีเรียยังสามารถใชในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียดวย  
 
สรุป 
 แบคทีเรียทั้งหมดมีลักษณะเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell)  แบคทีเรียกลุมหลักที่
มีบทบาทกับมนุษยและมักทําการศึกษา ไดแก กลุมจุลินทรียโปรทีโอแบคทีเรียและแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งมี
ประโยชนกับมนุษยและสิ่งมีชีวิต ไดแก ยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตและหมุนเวียนแรธาตุในสิ่งแวดลลอม สราง
ผลิตภัณฑที่เปนทั้งอาหารและยารักษาโรค  แตบางพวกกอโรคในคน สัตว พืชและจุลินทรีย  กลุมไซยาโน
แบคทีเรีย ซึ่งสังเคราะหแสงไดเชนเดียวกับพืช  บางกลุมตรึงไนโตรเจนไดซึ่งสงเสริมการเจริญของพืช 
 แบคทีเรียมีเซลลขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเซลลของจุลินทรียอื่นยกเวนไวรัส มีขนาดประมาณ 
1/1,000,000 เมตร (10-6 ม. หรือ 10-6 มม.)  ขนาดที่เล็กของเซลลแบคทีเรียชวยเพิ่มพื้นที่ผิวรอบเซลล
เพื่อดูดซึมสารอาหารใหกับเซลล ทําใหเซลลเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว  
 สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียเปนการศึกษารูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรียเพื่อใชในการ
จําแนกชนิดของแบคทีเรีย 
 แบคทีเรียและอารเคียแบคทีเรียมีโครงสรางเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล (prokaryotic cell) ซึ่ง
หมายถึง เซลลที่ไมมีเยื่อหุมดีเอ็นเอ มีผนังเซลล และมีสวนประกอบภายในเซลลที่ไมซับซอน  ลักษณะเชนนี้
ชวยจําแนกแบคทีเรียและอารเคียแบคทีเรียออกจากจุลินทรียพวกยูคาริโอตซึ่งมีโครงสรางเซลลแบบยูคาริโอ
ติกซ  แมวาแบคทีเรียและอารเคียแบคทีเรียตางก็มีโครงสรางเซลลแบบโปรคาริโอติกซเซลล แตก็ปรากฏ
ลักษณะบางอยางของเซลลที่แตกตางกัน เชน   องคประกอบของผนังเซลลของแบคทีเรียประกอบดวย
สารประกอบเปปติโดไกลแคน ขณะที่อารเคีย แบคทีเรีย ไมมีเปปติโดไกแคนในผนังเซลลแตเปน
สารประกอบชนิดอื่น  สวนประกอบของโครงสรางเซลลที่พบในแบคทีเรียทุกชนิด ไดแก เยื่อหุมเซลล นิวคลี
ออยด  ไรโบโซม และไซโตพลาสซึม แบคทีเรียเกือบทุกชนิดมีผนังเซลล  บางโครงสรางของเซลลพบเฉพาะใน
แบคทีเรียบางชนิด ไดแก แคปซูล ขนเซลล เอส เลเยอร และเยื่อหุมเซลลชั้นนอกซึ่งเปนโครงสรางที่มีบทบาท
ในการกอโรค   โครงสรางเซลลที่ชวยในการจําแนกชนิดของแบคทีเรีย ไดแก ผนังเซลล แฟลกเจลลา และเอน
โดสปอร   สวนประกอบเซลลทั้งหมดชวยใหเซลลแบคทีเรียอยูในสภาพแวดลอมภายนอกไดและสามารถ
เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนได  
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แบบฝกหัดทายบท 
1. เซลลขนาดเล็กของแบคทีเรียมีขอดีอยางไร 
2. ลักษณะใดของเซลลที่ชวยแยกความแตกตางของแบคทีเรียและอารเคยี 
3. รูปรางเซลลทั่วไปและการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรียมีลักษณะอยางไร 
4. เยื่อหุมเซลลมีความสําคัญกับเซลลอยางไร 
5. ไรโบโซมทําหนาที่อะไรภายในเซลล 
6. พิไลเกี่ยวของอะไรกับการสรางกลุมเซลล (colonization) และการกอโรคในสิ่งมีชีวิต 
7. แคปซูลและสไลม เลเยอร แตกตางกันอยางไรในการชวยใหแบคทีเรียมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอม 
8. โครงสรางผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบตางกันอยางไร 
9. พลาสมิดและเอนโนสปอรมีบทบาทอยางไรกับการอยูรอดในสภาพแวดลอมที่ไมปกติ  
 
เอกสารอางอิง 
Bauman, R.W., (2007). Microbiology with diseases by taxonomy. 2nd ed. San Francisco: 

Pearson Education Inc. 
Case, T.F. (2014). Microbiology: An introduction. 11thed. USA: Pearson Education Inc. 
Cowan, M.K. & Taralo, K.P. (2009). Microbiology: A systems approach. 2nded. New York: 

Mcgraw-Hill companies. 
Cowan, M.K., (2015). Microbiology: A system Approach. 4th ed. New York: McGraw-Hill 

Companies Inc. 
https://goo.gl/Ae6xar สืบคนวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 
https://goo.gl/CR1rzT สืบคนวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 
https://goo.gl/dgEzqE สืบคนวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 
https://goo.gl/eRPDBx สืบคนวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 
https://goo.gl/Uv2Le9 สืบคนวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 
Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.V. & Clark, D.P. (2009). Brock: Biology of 

microorganisms. 12th ed. San Franciso, USA.: Pearson Benjamin Cummings, 
Pearson Education , Inc.  

Pommerville,  J.C. (2007). Alcamo’s fundamentals of microbiology. 8th ed. Canada: Jones 
and Barlett Publisher, Inc. 

Willey, J.M., Sherwood, L.M., & Woolverton, C.J. (2011). Prescott’s microbiology. 8th Ed, 
New York, USA: McGraw-Hill companies. 



บทท่ี 7 สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลนิทรียพวกยูคาริโอต  || 185|| 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 

 
เนื้อหา 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 
2. โพรโตซัว 
3. ฟงไจ 
4. สาหราย 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. บอกหนาที่ของออรแกนเนลในโครงสรางเซลลแบบยูคาริโอตอยางนอย 5 ออรแกนเนล   
2. อธิบายลักษณะสําคัญที่เปนเอกลักษณเฉพาะของฟงไจ โปรโตซัว และสาหราย 
3. จําแนกชนิดของโปรโตซัว ฟงไจ และสาหรายได อยางนอย 3 ตัวอยาง เมื่อพิจารณาจากภาพที่

กําหนดให จํานวน 5 ภาพ 
4. ยกตัวอยางประโยชนและโทษของโปรโตซัว ฟงไจ และสาหราย ไดอยางนอย 5 ขอ โดย

ครอบคลุมกลุมจุลินทรียทั้งหมด 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. ผูสอนเกริ่นนํารายละเอียดของเนื้อหาที่ตองเรียนในบทเรื่อ งชีววิทยาของเซลลและสัณฐานของ

จุลินทรียพวกยูคาริโอต โดยทําความเขาใจใหกับผูเรียนในคําวา จุลินทรียพวกยูคาริโอต 
2. แบงกลุมผูเรียนพรอมแจกกระดาษ A4 แลวใหผูเรียนศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของออรแกนเนลล

จากเอกสารประกอบการสอนในหัวขอ “โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต” จากนั้นใหชวยกัน
เขียนความคิดรวบยอดของเนื้อหาในลักษณะรูปภาพ นําเสนอหนาหองเรียน  ผูสอนสรุปเนื้อหา 

3. แบงกลุมผูเรียน จากนั้นใหศึกษาและลงมือปฏิบัติการตามเอกสารปฏิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทยา
ของจุลินทรีย  นําเสนอผลปฏิบัติการหนาชั้นเรียนในประเด็นของลักษณะสําคัญที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของฟงไจ โปรโตซัวและสาหราย ผูสอนสรุป 

4. ผูสอนบรรยายในหัวขอการจําแนก ประโยชนและโทษจากจุลินทรียในกลุมโปรโตซัว ฟงไจ และ
สาหราย ตามเอกสารประกอบการสอน  หลังบรรยายจบ  ผูสอนนําเสนอภาพจุลินทรียในกลุมโปรโตซัว  ฟง
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ไจ และสาหราย คละกันจํานวน 5 ภาพ  แลวใหผูเรียนวิเคราะหแลวแสดงความคิดเห็นวา ภาพเหลานี้
จําแนกเปนจุลินทรียกลุมใด เพราะเหตุใด พรอมบอกไดวามีประโยชนหรือโทษอยางไร 

5. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
6. ใหผูเรียนทบทวนบทเรียนโดยตอบคําถามจากแบบฝกหัดทายบทเรียนสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 
4. อุปกรณและสารเคมีในหองปฏิบัติการ ตามเอกสารในขอ 3 
5. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 
1. บอกหนาที่ของออรแกนเนลในโครงสรางเซลลแบบยูคาริโอตอยางนอย 5 ออรแกนเนลได   
2. อธิบายลักษณะสําคัญที่เปนเอกลักษณเฉพาะของฟงไจ โปรโตซัว และสาหรายได 
3. จําแนกชนิดของโปรโตซัว ฟงไจ และสาหรายได อยางนอย 3 ตัวอยาง เมื่อพิจารณาจากภาพที่

กําหนดให จํานวน 5 ภาพ 
4. ยกตัวอยางประโยชนและโทษของโปรโตซัว ฟงไจ และสาหราย ไดอยางนอย 5 ตัวอยาง โดย

ครอบคลุมกลุมจุลินทรียทั้งหมด 
5. ตอบคําถามทายบทเรียนไดถูกตองอยางนอย 80% 
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บทที ่7 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 
 

 จุลินทรียพวกยูคาริโอตมีความหลากหลายชนิดเมื่อพิจารณาสัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลล  
โพรโตซวั ฟงไจ และสาหรายเซลลเดียวจัดเปนกลุมจุลินทรียพวกยูคาริโอต  หลายชนิดมีบทบาทตอมนุษยทั้ง
ในดานที่มีประโยชน เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหารหมักและดานที่เปนโทษในการกอโรคในมนุษย  การเขาใจ
ในสัณฐานวิทยาและลักษณะโครงสรางภายในของเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอตชวยใหสามารถนําไปประยุกต
ในการจําแนกชนิด  การสนับสนุนการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย  ดังนั้นในบทเรียนประกอบดวย
สัณฐานวิทยาและโครงสรางเซลล  การจําแนกชนิด การใชประโยชนและการกอโทษของโพรโตซัว ฟงไจและ
สาหรายเซลลเดียว 
 
โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 

จุลินทรียที่เปนพวกยูคาริโอต ไดแก โพรโตซัว ฟงไจ และสาหรายเซลลเดียว เมื่อพิจารณาคําจํากัด
ความของยูคาริโอติกซเซลล หมายถึง เซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส (Cowan & Talaro, 2006)  ดังภาพที่ 7.1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7.1  โครงสรางเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอต 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Cake & Taralo, 2014, p.87, p.120) 
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 ออรแกนเนลหลายชนิดภายในเซลลของจุลินทรียที่เปนพวกยูคาริโอตมีเยื่อหุม ซึ่งมีลักษณะ
เชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล คือ เปนเยื่อหุม สองชั้น เชน ไมโตรครอนเดียและคลอโรพลาส  บางชนิดมีเยื่อหุม
ชั้นเดียว เชน  เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม กอลจิ บอดี ไลโซโซม บางชนิดไมมีเยื่อหุม เชน ไรโบโซม นิวคลีโอลัส 
ไมโครทูบูล ไมโครฟลาเมนท  ออรแกนเนลภายในเซลลมีหนาที่แตกตางกันไปดังนี้     

นิวเคลียส (nucleus) เปนโครงสรางที่อยูตรงกลางเซลล  มีลักษณะคอนขางกลม  มีเยื่อหุม
นิวเคลียส (nuclear envelope หรือ nuclear membrane) ที่เปนเยื่อหุมสองชั้นและมีรู (nuclear pore) 
ที่เยื่อหุมนิวเคลียสทั้งนี้เพื่อชวยถายโครโมโซมจากภายในนิวเคลียสออกสูไซโตพลาสซึม ภายในนิวเคลียส
ประกอบดวยนิวคลีโอพลาสซึม (nucleoplasm)  โครโมโซม และนิวคลีโอลัส  โครโมโซมเปนสายดีเอ็นเอ 
สายยาวที่ประกอบดวยยีนที่มีขอมูลและยีนที่ไมมีขอมูลเรียงกัน  ยีนเหลาที่มีขอมูลมีการบรรจุขอมูลทาง
พันธุกรรมที่เกี่ยวของกับควบคุมการเกิดกิจกรรมตาง ๆ ของเซลลและกําหนดสัณฐานของเซลล  สารดีเอ็นเอ
จะพันรอบโมเลกุลโปรตีนฮีสโตน (histone protein) เพื่อการจัดเก็บสายยาวของดีเอ็นเออยางเปนระเบียบ
และมีขนาดเล็กกระทัดรัด  นิวเคลียสภายในเซลลยูคาริโอตหลายชนิดสามารถมองเห็นไดงายโดยไมตอง  
ยอมสีดวยกลองจุลทรรศนเชิงซอนแบบใชแสงธรรมดาเพราะมีขนาดประมาณไมโครเมตร นิวคลีโอลัสเปน
ตําแหนงที่มีการสังเคราะหอารเอ็นเอ ไดแก ribosomal RNA (rRNA) และ transfer RNA (tRNA)  โครงสราง
ของนิวเคลียสแสดงไวในภาพที่ 7.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.2  โครงสรางของนิวเคลียส 
(ที่มา: https://goo.gl/YR6ZEK) 

 
การทํางานรวมกันของออรแกนหลายชนิดเพื่อการสังเคราะหโปรตีน เริ่มจากนิวคลีโอลัสเปน

ตําแหนงสรางไรโบโซม (ribosome) และ tRNA  ไรโบโซมจะถูกสงไปยังไซโตซอล (cytosol)  ผานทาง 
nuclear pore ของเยื่อหุมนิวเคลียส  ไรโบโซมบางสวนอยูกันอยางอิสระ มักเกี่ยวของกับการสรางโปรตีน
เพื่อใชภายในเซลล  สวนไรโบโซมไรโบโซมที่เกาะติดกับเอนโดพลาสมิกเรติคิวรัมชนิดขรุขระ (RER) เกี่ยวของ
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กับการสรางโปรตีนที่ตองสงออกนอกเซลลไปยังเซลลเปาหมายที่ตองการ  โครงสรางของโมเลกุลไรโบโซม
ประกอบดวยหนวยยอยที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั้งสองหนวยยอยจะมีขนาดตางกัน  การสังเคราะห
โปรตีนจะเกิดขึ้นเมือไรโบโซมหนวยเล็กและหนวยใหญประกอบโมเลกุลกันที่ตําแหนงสาย mRNA ซึ่งบรรจุ
ขอมูลทางพันธุกรรมเพื่อการสรางชนิดของกรดอะมิโนไว  tRNA ทําหนาที่จับกับ amino acid เปาหมายที่ถูก
กําหนดไวบนรหัสบนสาย mRNA ดังภาพที่ 7.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.3  การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซมและนิวคลีโอลัสเพื่อการสังเคราะหโปรตีน 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก apbioperk.wikispaces.com) 
 

การสังเคราะหสายโปรตีนโดยไรโบโซมบนผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระ  หลังการ
สรางสายโปรตีนเสร็จโปรตีนจะถูกสงตอไปยังกอลจิ คอมเพลกซ (Golgi complex) เพื่อดัดแปลงใหโมเลกุล
โปรตีนสามารถทําหนาที่ไดดวยการเติมเติม carbohydrate หรือ lipid กับโมเลกุลโปรตีน แลวโมเลกุล
โปรตีนที่สมบูรณนี้จะถูกสงไปยังนอกเซลลโดยอยูในถุงที่ออกจากกอลจิที่เรียกวา secretory vesicle เพื่อ
เดินทางไปยังเยื่อหุมเซลล จากนั้นเยื่อหุมทั้งสองจะหลอมรวมกันแลวปลอยโปรตีนออกนอกเซลลหรือไปยัง
เซลลเปาหมาย ดังภาพที่ 7.4  
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ภาพที่ 7.4 การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซมและเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระเพ่ือ

สังเคราะหโปรตีน 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก apbioperk.wikispaces.com) 
 

การสงออกโปรตีนออกนอกเซลลตองอาศัยการทํางานรวมกันของหลายออรแกนเนล เริ่มจาก 
protein ที่ถูกสรางโดย ribosome ผานเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระและกอลจิจนพัฒนาเปน
โมเลกุลของโปรตีนที่ทําหนาที่เปนเอนไซมในกลุม hydrolytic enzyme อยูภายถุงไลโซโซม เอนไซมนี้
สามารถยอยสารและสิ่งแปลกปลอมที่เซลลไมตองการ เชน ออรแกนเนลที่หมดอายุ เซลลที่หมดอายุ เชื้อ
โรคที่เขาสูเซลล แลวนําเศษเซลลเหลานี้ออกไปนอกเซลล ดังภาพที่ 7.5 
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ภาพที่ 7.5 การทํางานประสานกันระหวางไรโบโซม เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมชนิดขรุขระ กอลจิและเยื่อ

หุมเซลลเพื่อการสงออกโปรตีน 
(ที่มา: dehistology.blogspot.com) 
 

เพอรอกซีโซม (peroxisome) เปนออรแกนเนลที่มีเยื่อหุมเซลล  มีลักษณะเปนถุงเวสซิเคล บรรจุ
เอนไซม catalase ทีเ่กี่ยวของกับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ที่เปนพิษ
ใหกลายเปนน้ํา และยอยสารประกอบพวกไขมัน  ดังภาพที่ 7.6 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 7.6 ตําแหนงเพอรอกซีโซมภายในเซลลและปฏิกิริยาการสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(ที่มา: https://goo.gl/7Aztzc) 
 

ไมโตรคอนเดรีย (mitochondria) เปนออรแกนเนลที่มีเยื่อหุม 2 ชั้น หอหุมสวนประกอบ
ภายใน เยื่อหุมชั้นใน (inner membrane) พับเวาเปนคริสตี (cristae) ซึ่งยื่นเขาไปในเมทริกซ (matrix) 
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ซึ่งเปนของเหลวภายในไมโตคอนเดรีย ภายใน matrix มี enzyme หลายชนิดที่เกี่ยวของกับการสลาย 
carbohydrate และสารอาหารในกระบวนการหายใจระดับเซลล  ภายใน matrix มี ดีเอ็นเอวงแหวน 
(circular DNA) เพื่อใชสําหรับการเพิ่มจํานวนของ mitochorndria เอง มี ribosome  สารอาหารผาน
เยื่อหุมเซลลแลวเขาสูภายในเซลลจะถูกกลายเปนโมเลกุล ATP โดยกระบวนการหายใจระดับเซลลซึ่งสวน
หนึ่งเกิดขึ้นใน mitochondria  ATP เปนโมเลกุลที่ใหพลังงานใชในการดําเนินกิจกรรมภายในเซลล เชน 
การแบงเซลล การเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนเมแทบอลิซึมภายในเซลล  ดังภาพที่ 7.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.7 โครงสรางและหนาทีข่องไมโตคอนเดรียเพื่อเปลี่ยนกลูโคสใหเปนพลังงานในรูปเอทีพ ี
(ที่มา: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu) 
 

จุลินทรียพวกยูคาริโอติกซอาจมีไมโตรคอนเดรียจํานวนหนึ่ง (มากกวาหนึ่ง) ตอเซลล  เชน ยีสต
หนึ่งเซลลมี 2-3 ไมโตรคอนเดรียตอเซลล  ดังภาพท่ี 7.8 

 

 

 

ภาพที่ 7.8 ไมโตรคอนเดรียในเซลลยีสต 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.518) 
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ไฮโดรจีโนโซม (hydrogenosome) เปนออรแกนเนลที่พบในจุลินทรียยูคาริโอตพวกที่เจริญใน
สภาพที่ไมมีออกซิเจน (stricky anaerobic eukaryotic microorganisms) และพวกที่เจริญในสภาพที่ไมมี
ออกซิเจนแตอาจทนอยูไดในสภาพที่มีออกซิเจน (aerotolerant)  จุลินทรียพวกนี้ไมมีไมโตรคอนเดรียภายใน
เซลลจึงมีไฮโดรจีโนโซมเพื่อทดแทนการขาดไปของไมโตรคอนเดรีย  ไฮโดรจีโนโซมตางจากไมโตรคอนเดรีย
คือ ไมมีคริสตี้ซึ่งเปนเยื่อภายในออรแกนเนลและเปนตําแหนงที่เกิดปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ เพื่อการสรางพลังงาน 
ATP ใหแกเซลล  ดังแสดงในภาพที่ 7.9 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.9 ลักษณะไฮโดรจีโนโซม  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.519) 
 

คลอโรพลาสต (chloroplast) เปนออรแกรเนลที่พบในจุลินทรียพวกโปรติส  สามารถมองเห็นได
ผานกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา  คลอโรพลาสตเหมือนไมโตรคอนเดรียคือ มีเยื่อหุมสองชั้น  เยื่อหุม
ภายในออรแกนเนลที่เรียกวา สโตรมา ลักษณะของสโตรมาวางพับไปมาตามแนวยาวของคลอโรพลาสต 
แตไมไดพับไปมาเปนตั้งเหมือนไมโตรคอนเดรีย  การพับไปมาของสโตรมาเรียกวา ไทลาคอยดซึ่งเปน
ตําแหนงที่มีรงควัตถุที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหแสงเพื่อสรางพลังงาน ATP  ลักษณะโครงสราง
ของสโตรมาในคลอโรพลาสตภายในเซลลของ Ochromonas danica แสดงในภาพท่ี 7.10 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.10 ลักษณะการพับตัวของสโตรมาในคลอโรพลาสของ Ochromonas danica  
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.520) 
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ผนังเซลล (cell wall) เปนองคประกอบของเซลลที่ชวยใหคงรูปรางของเซลล  ปองกันสวนที่อยู
ภายในเซลลจากสิ่งแวดลอมภายนอก และการจํากัดปริมาณการใชน้ํา  พบไดในฟงไจและสาหราย สําหรับ
โปรโตซัว สวนใหญไมมีผนังเซลล  

 
โปรโตซัว 

โปรโตซัว (protozoa) เปนสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรติสตา  มีเซลลแบบ eukaryotic cell สวนใหญ
ประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว มีแหลงที่อยูอาศัยหลากหลายสภาพ เชน น้ําจืด น้ําเค็ม ดินทราย ซาก
อินทรียที่เนาเปอยและรางกายสิ่งมีชีวิต การดํารงชีวิตสวนใหญอยูแบบอิสระ บางชนิดซึ่งเปนสวนนอย
ดํารงชีวิตแบบปรสิต 

1. สัณฐานวิทยาของโพรโตซัว   
โปรโตซัวสวนใหญเปนเซลลเดี่ยว  เซลลใสไมมีสี  ไมมีคลอโรพลาสต มีลักษณะคลายสัตว คือ มี

โครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่เชนเดียวกับสัตว  บางชนิดใชเทาเทียมโดยอาศัยการไหลเวียนของไซโตพลา
สซึมเพราะเซลลไมมีผนังเซลล บางชนิดใชแฟลกเจลลา บางชนิดใชซิเลีย  เยื่อหุมเซลลชวยดูดซึมสารอาหาร
และควบคุมการเคลื่อนตัวของอาหาร ของเสีย และขับถาย  บางชนิดเซลลมีรูปรางคงที่จากการมีสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)  โดยทั่วไปเซลลมีขนาดประมาณ 3-300 µm  อาจพบเซลล
ขนาดใหญ 3-4 mm สําหรับอะมีบาหรือโปรโตซัวพวกซิลิเอท (ciliate) ที่อาศัยในน้ําจืด  แหลงอาศัยพบใน
น้ําจืด น้ําเค็ม ดิน ซากพืชและซากสัตวที่เนาเปอย  บางครั้งพบอาศัยอยูในสภาพที่ไมปกติ เชน น้ําพุรอน 
น้ําแข็ง หรือสภาพแวดลอมที่มีคาความเปนกรดดางสูงหรือต่ํามาก  เซลลจึงมีการแปรสภาพอยูในรูปซีสต 
(cyst) ซึ่งชวยใหรอดชีวิตเมื่อสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ   

 
2. การจัดจําแนกโปรโตซัว   

โปรโตซัวมีหลากหลายชนิดมากกวา 65,000 ชนิด  จึงมีความยุงยากมากในการจําแนกกลุม
ของโปรโตซัว  อยางไรก็ตามนิยมใชรูปแบบการดํารงชีวิตหรือการเคลื่อนที่ในการแบงกลุมของโปรโตซัว 

โปรโตซัวแบงกลุมได 2 กลุม ตามลักษณะการดํารงชีวิต คือ กลุมที่ดํารงชีวิตอยูแบบอิสระ 
(free living) และกลุมที่อาศัยอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น (symbiont)   

1) โพรโตซัวที่ดํารงชีวิตอยูแบบอิสระ พบไดทั่วไปในแหลงน้ํา เชน น้ําเค็ม น้ําจืด ดิน ทราย
บริเวณที่มีซากอินทรียเนาเปอยผุพัง ตัวอยางโพรโทซัว เชน Paramecium sp. Vorticella sp. Didinium 
nasutum Amoeba proteus Euglena sp. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจํานวนและกระจายของโพรโตซัวใน
แหลงที่อยู คือ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง และสารอาหารที่เพียงพอ  

2) โพรโตซัวที่อาศัยอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตอื่น มีรูปแบบความสัมพันธการอยูรวมกัน 3 แบบ ไดแก 
คอมเมนซัลลิซึม (commensalism) ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) และภาวะปรสิต (parasitism)           
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คอมเมนซัลลิซึมเปนการอยูรวมกันโดยโฮสตไมเสียประโยชนและไมไดประโยชน ยังแบงยอยไดอีก 2 ชนิด 
ไดแก ชนิดแรกคือ เอคโทคอมเมนซัลลิซึม (ectocommensalism) เปนความสัมพันธที่โพรโตซัวอาศัยอยูกับ
รางกายของโฮสต ตัวอยางเชน Entamoeba gingivalis อาศัยอยูที่โคนฟนคอยกินเศษอาหาร  ชนิดที่สองคือ 
เอนโดคอมเมนซัลลิซึม (endocommensalism) ความสัมพันธที่โพรโทซัวอาศัยอยูภายในรางกายของโฮสต 
เชน ในลําไส ตัวอยางเชน Entamoeba coli เปนโพรโทซัวที่คอยกินแบคทีเรียในลําไส  ภาวะพึ่งพากันเปน
การอยูรวมกันของโพรโตซัวกับสิ่งมีชีวิตอื่นในลักษณะตางฝายตางไดประโยชน เชน Trichonympha เปน
โพรโทซัวจําพวกแฟลกเจลเลตที่อยูในลําไสปลวก ชวยยอยไมใหเปนอาหารของปลวก โพรโตซัวและปลวกจะ
แยกออกจากกันไมได  ภาวะปรสิตเปนภาวะท่ีโพรโตซัวเปนปรสิตเขาไปอาศัยอยูภายในเนื้อเยื่อหรือเซลล
ของโฮสตและอาจทําใหเกิดพยาธิสภาพขึ้นโดยเฉพาะโพรโตซัวพวกสปอโรซัวเปนปรสิตที่สําคัญในการ
กอใหเกิดโรค เชน Plasmodium vivax เปนโพรโทซัวที่กอโรคมาลาเรีย 

โปรโตซัวจําแนกตามลักษณะของโครงการเคลื่อนที่ได 4 กลุม คือ กลุมแมสติโกฟอราหรือแฟล
กเจลลาตา (mastigophora หรือ flagellate)  กลุมซาโคดินาหรือไรโซโปดา (sarcodina หรือ rhizopoda)  
กลุมซีลีเอตา (ciliate) และกลุมสปอโรซัว (sporozoa)  

1) แมสติโกฟอราหรือแฟลกเจลลาตา โปรโตซัวกลุมนี้เคลื่อนที่โดย.แฟลกเจลลัม (flagellum) 
อาจมีจํานวนมากกวา 1 เสน  การโบกไปมาของเฟลเจลลัมทําใหเซลลเคลื่อนที่ได นอกจากนี้ยังเคลื่อนที่ใน
ลักษณะอมีบอยดซึ่งอาศัยการไหลของไซโตพลาสซึมภายในเซลลรวมกับการใชแฟลเจลลา ดังภาพที่ 7.11 
 
 
 

 
 

 
    Leishmania siamensis  Trypanosma     Euglena            Giardia 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.11  (แถวบน) ตัวอยางโปรโตซัวกลุมแมสติโกฟอราหรือแฟลกเจลลาตาที่ใชแฟลกเจลลาในการ
เคลื่อนที ่และ (แถวลาง) การแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่น 

(ที่มา: https://goo.gl/SMRkbR) 
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โปรโตซัวกลุมแมสติโกฟอรา มีนิวเคลียสเพียงอันเดียว  สืบพันธุแบบอาศัยเพศดวยการแบง
เซลลตามยาว (longitudinal fission)  แหลงอาศัยอยูในน้ําจืดและน้ําเค็ม บางชนิดอยูรวมตัวกันอยางหลวม 
(aggregates) บางชนิดดํารงชีวิตอยางอิสระ เชน Euglena และบางชนิดเปนปรสิต เชน Trypanosma เปน
ปรสิตที่พบในเลือดของสัตวมีกระดูกสันหลัง รวมทั้งคน กอโรคเหงาหลับ (sleeping sickness) โดยขณะท่ี
เชื้ออยูในเลือดจะมีไขเล็กนอย  แตเมื่อเชื้อเขาน้ําไขสันหลังหรือระบบประสาทสวนกลางจะแสดงอาการเพลีย 
งวงเหงาหาวนอน ซูบผอม และเสียชีวิตในที่สุด  Leishmania siamensis เปนปรสิตที่กอโรคลิชมานิเอซิส 
(leishmaniasis) โดยอาจเขาทําลายเนื้อเยื่อผิวหนัง หรือเยื่อบุปาก จมูก หลอดคอ หลอดลม กลองเสียง หรือ
กระจายเขากระแสเลือดโดยถูกพาดวยเซลลแมคโครฟาจ  แลวเขาไปเจริญและแบงตัวในเซลลแมคโคร ฟา
จของอวัยวะภายในที่สําคัญๆ เชน ตับ มาม ไขกระดูก เปนตน  Giardia เปนปรสิตที่ลําไส มักพบอยูในน้ําที่
ปนเปอนอุจจาระ  Trichomonas เปนปรสิตที่ระบบสืบพันธุ แพรพันธุจากการมีเพศสัมพันธุ   

2) ซาโคดินาหรือไรโซโปดา  เปนโปรโตซัวทีเ่คลื่อนที่โดยการไหลเวียนของไซโตพลาสซึมภายใน
เซลลซึ่งทําใหเยื่อหุมเซลลยื่นออกไปเปนเทาเทียม (pseudopodium)  คืบคลานไปตามพื้นหรือใชโอบลอม
อาหาร  ทั้งนี้เพราะไซโตพลาสซึมแบงเปน 2 ชั้น คือ ชั้นเอคโทพลาซึม (ectoplasm) ที่มีความขนเหนียวมาก  
และชั้นเอนโดพลาซึม (endoplasm) ที่มีความขนเหนียวนอยกวาและคอนขางใส  ทั้งสองชั้นสามารถเปลี่ยน
กลับไปมาได  การสรางเทาเทียมอาจเกิดไดพรอมกันหลายอัน  ดังแสดงในภาพที่ 7.12 
 
 
 
 

 (ก)  
 
 
 
 

               (ข) (ค) 
 

ภาพที่ 7.12 (ก) โครงสรางไซโตพลาสซึมและเทาเทียมของเซลลอมีบาชนิดที่ไมมีสิ่งหอหุมพิเศษ และ เซลล
อะมีบาชนิดที่มีสิ่งหอหุม (ข) Arcella gibbosa และ (ค) Difflugia 

(ที่มา: ดัดแปลง Cowan & Talaro, 2009, p.139) 
 
 ตัวอยางโปรโตซัวกลุมซาโคดินา เชน อมีบาชนิดที่ไมมีสิ่งหอหุมพิเศษ (naked amoebas) 
บางชนิดมีเปลือกหอหุม (shelled amoebas) ซึ่งเปนสารพวกไคทิน (chitin) หรือซิลิกา (silica) และมีรูเปด
ที่เปลือกเพื่อใหเทาเทียมยื่นออกมา เชน Arcella gibbosa, Difflugia โปรโตซัวในกลุมซาโคดินาบางชนิด
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ดํารงชีวิตอยูอยางอิสระ เชน amoeba ซึ่งสวนใหญไมกอโรค บางชนิดเปนปรสิต เชน Entamoeba 
histolytica เปนปรสิตที่พบในลําไสคน กอโรคบิด  การสืบพันธุของอมีบาเปนแบบไมอาศัยเพศดวยการแบง
เซลล (fission) บางชนิดสรางซีสตเมื่ออยูในสิ่งแวดลอมรอบเซลลไมเหมาะสมตอการเจริญโดยอัตราการเกิด
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลลจะลดลง ดังแสดงในภาพที่ 7.13 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.13 (ดานซาย) การแบงเซลลแบบไบนารีฟชชั่นและ (ดานซาย) การสรางซีสต 
(ที่มา: https://goo.gl/1TcpgN) 
 

3) ซีลีเอตา โปรโตซัวกลุมนี้เคลื่อนที่โดยใชซิเลีย (cilia) ซึ่งเปนขนสั้นตามผิวของเซลล มีจํานวนมา
กรอบเซลล  การพัดโบกของซิเลียทําใหเซลลเคลื่อนท่ีไดวองไวมาก  เคลื่อนไหวไดทุกทิศทาง  นอกจากนี้ซิ
เลียบริเวณชองปากยังชวยพัดอาหารเขาสูภายในเซลล เยื่อหุมที่ชองปากจะหอหุมอาหารใหกลายเปนถุง
อาหาร (food vacuole) ซึ่งจะหลอมรวมกับถุงไลโซโซมที่บรรจุเอนไซมมายอยอาหารใหมีขนาดเล็กเพ่ือ
นําไปใช  กากอาหารถูกขับออกจากเซลลทางรูทวาร (anal pore)   ออกซิเจนจากสิ่งแวดลอมภายนอกแพร
ผานเยื่อหุมเซลล เชนเดียวกับคารบอนไดออกไซดที่เปนของเสียภายในเซลลที่แพรออกสูภายนอกทางเยื่อหุม
เซลล  4  มักดํารงชีวิตอยางอิสระในน้ําจืดและไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต พารามีเซียม  (paramecium) 
นิยมใชเปนตัวแทนแสดงโครงสรางเซลล   ดังแสดงในภาพที ่7.14   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.14 โครงสรางเซลลของพารามีเซียม 
(ที่มา: https://goo.gl/1s9MeV) 
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เซลลประกอบดวยนิวเคลียส 2 ชนิด คือ แมคโครนิวคลีไอ (macronuclei) และไมโครนิวคลีไอ 
(micronuclei) โดยแมคโครนิวคลีไอเกี่ยวของกับการควบคุมการเจริญเติบโตและแบงเซลลแบบไมอาศัยเพศ  
ไมโครนิวคลีไอเกี่ยวของกับการควบคุมการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยการ
แบงเซลลแบบฟชชั่นตามขวาง (transverse fission) และการสืบพันธุแบบอาศัยเพศดวยวิธีคอนจูเกชั่น 
(conjugation) สามารถเปลี่ยนรูปเปนซีสต  ดังภาพที่ 7.15 
 
 
 (ก) (ค) 
 
 
 
 (ข) 
 
 
 
  
ภาพที่ 7.15 (ก) การแบงเซลลฟชชั่นตามขวาง (ข) คอนจูเกชั่นและ (ค) ซีสตของพารามีเซียม 
(ที่มา: https://goo.gl/1e8eXW) 
 

 โปรโตซัวกลุมซิลิเอตานอกเหนือจากพารามีเซียมยังมีโปรโตซัว Colpoda เปนโปรโตซัวในน้ําจืด  
Balantidium coli ทําใหเกิดโรคในคน  Volticella มีรูปรางเซลลคลายกระดิ่ง มีกานยืดหยุน ซีเลียรอบ
นอกของกระดิ่งสําหรับพัดโบกอาหารเขาสูตัวเซลล Didinium, Lacrymaria, Stentor ดังภาพที่ 6.16 
 

 

 
       Paramecium  Colpoda   Balantidium coli  Volticella    Didinium 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.16  ตัวอยางโปรโตซัวกลุมซิลิเอตา 
(ที่มา: https://goo.gl/baQWY5) 
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4) Volticella สปอโรซัว โปรโตซัวกลุมนี้ไมมีสวนที่ชวยในการเคลื่อนท่ียกเวนระยะสืบพันธุมี
การสรางเซลลสืบพันธุเพศผู (male gametes) จะมีแฟลเจลลา  มีนิวเคลียสเพียงชนิดเดียว การสืบพันธุมีทั้ง
แบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ  มียุงเปนพาหะแพรเชื้อโดยเมื่อยุงกินเลือดของคนที่มีแกมีตเพศผู (male 
gamete, crogamete) และแกมีตเพศเมีย (female gamete, macrogamete) จะผสมพันธุกันที่เรียกวา 
ซีนแกมี (syngamy) ไดไซโกตหรือโอโอไคนีท (ookinaete) ซึ่งจะไชผานผนังกระเพาะของยุงแลวสรางเกราะ
หุมกลายเปนโอโอซีส (oocytes)  จากนั้นไซโกตภายในโอโอซีสแบงตัวเพิ่มจํานวนมาก เรียกโอโอซีสระยะนี้วา 
สปอรโรซอยด (sporozoites) ซึ่งนับวาเปนสปอรพิเศษและสําคัญตอการแพรกระจายของโรค มีวงจรชีวิตที่
ซับซอน  ดํารงชีวิตแบบปรสิตหรือกอโรคไดทั้งหมด  ตัวอยางสปอโรซัว เชน  Plasmodium กอโรคไขจับสั่น 
เมื่อเขาอยูในกระแสเลือดของคนจะสรางสปอรขนาดเล็กจํานวนมาก  ขณะที่เมื่ออาศัยอยูในยุงกนปลองจะ
สรางเซลลสืบพันธุ (gamete) ที่ตางกัน ดังแสดงในภาพที่ 7.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.17  วงจรชีวิตของ Plasmodium ในการกอโรคกับคนโดยมียุงเปนพาหะและแพรโรค 
(ที่มา: https://goo.gl/5tVC2G) 
 

3. ประโยชนและโทษของโปรโตซัว 
3.1 ประโยชนของโปรโตซัว 

โปรโตซัวในระบบนิเวศมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียใหเหมาะสม  บางชนิด
ถูกใชในการบงชี้คุณภาพน้ํา บางชนิดใชบําบัดน้ําที่เนาเสีย บางชนิดถูกใชเปนตัวควบคุมทางชีวิภาพ      
มรีายละเอียดดังนี้ 

โปรโตซัวในระบบนิวเศน้ําจือสามารถใชเปนตัววัดคุณภาพของน้ําไดเพราะโปรโตซัวหลาย
ชนิดไวตอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากกวาสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยูในน้ํา เชน การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณออกซเิจน คารบอนไดออกไซด แอมโมเนียไอออนและไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน  ตัวอยางเชน 
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โปรโตซัวบางกลุม ไดแก Urosoma, Caenomorpha, Epalxella, Metopus, Pelodinium และ 
Saprodinium ถูกใชเปนดัชนีชี้วัดสภาพน้ําที่มีไฮโดรเจนซัลไฟดในน้ํา ซึ่งแสดงถึงการเนาเสียของน้ําที่
มากเนื่องจากมีออกซิเจนในน้ํานอย มีแบคทีเรียมาก มีอินทรียสารและปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟตมาก 
เรียกลักษณะน้ําประเภทนี้วา  โพลิแซโปรบิค วอเทอร (polysaprobic water)  โปรโตซัวบางกลุม 
ไดแก Urosoma, Chilomonas, Paramecium, Epistylis, Paramecium caudatum, Arcella dentate 
บงชี้ถึงสภาพน้ําที่มีออกซิเจนปานกลาง มีแบคทีเรียและโปรโตตซัวอาศัยอยูจํานวนมาก แตไมมี
ไฮโดรเจนซัลไฟด  น้ําลักษณะเรียกวา อัลฟา มีโซซารโปรบิค วอเทอร (alpha-mesosarprobic water) 
เชน น้ําในบอ คู สระ ที่มีอินทรียวัตถุเนาเปอยอยูตามขอบบอ  โปรโตซัวบางชนิด ไดแก Didinium, 
Chlamydomonas, Amoeba proteus, Vorticella companula มักพบในแหลงน้ําเบตา มีโซซาร
โปรบิค วอเทอร (beta-mesosarprobic water) คือ น้ําในแหลงน้ํามีปริมาณออกซิเจนสูงกวาน้ํา
อัลฟา มีโซซารโปรบิค มีไนเตรทปริมาณมากละลายอยูในน้ําแตมีจํานวนแบคทีเรียนอย มักพบโปรโต
ซัวสวนใหญเปนพวกแฟลเจลเลตที่สังเคราะหแสงได พบโปรโตซัวพวกซิลิเอทบางแตมีปริมาณนอยกวา  
สุดทายโอลิโก แซโปรบิค วอเทอร (oligosarprobic water) เปนแหลงน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนสูงมาก 
แบคทีเรียมีนอย ไมมีกระบวนการยอยสลายสารอินทรียของแบคทีเรีย น้ําใส โปรโตซัวที่อาศัยอยูใน
แหลงน้ําชนิดนี้ ไดแก Dileptus anser  และ Mayorella  Dileptus anser เปนโปรโตซัวซิลิเอตที่มี
ขนาดใหญ ตองการออกซิเจนมาก และไมสามารถอยูไดในน้ําที่มีแอมโมเนียมไอออนได จึงใชเปนดัชนี
แสดงคุณภาพน้ําประเภทนี้ไดดี  

โปรโตซัวพวก ciliate เชน Lembadiom, Frontonia ถูกใชรวมกับโรติเฟอร และไรน้ํา
หลายชนิดสําหรับเปนตัวบําบัดน้ําเสียในขบวนการบําบัดน้ําเสียโดยชีววิธี โดยเฉพาะน้ําที่มีสารอินทรีย
สูงๆ และมีตะกอนปริมาณมาก เรียกวิธีนี้วา การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ (biological waste water 
treatment) 

โปรโตซับบางชนิดถูกใชตัวควบคุมชีวภาพในการจํากัดจํานวนหนูในระบบนิเวศนาขาว  
ตัวอยางเชน สปอรโรชีสตของโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ในมูลงูเหลือมในประเทศสิงค
โปรร มีศักยภาพสูงในการทําใหหนูนอรเว  หนูนา และหนูบานในประเทศไทยปวยและตาย  งูเหลือม
เปนสัตวอาศัยตัวกลางของโปรโตซัวชนิดนี้ โปรโตซัวชนิดนี้มีความเฉพาะเจาะจงสูงตอโฮสต ไมเปน
อันตรายตอสัตวชนิดอื่น เชน งู นก แมว สุนัข ไก  จึงเปนโปรโตซัวเปาหมายสําหรับกําจัดหนูโดยกรม
วิชาการเกษตรรวมมือกับ German Technical Cooperation (GTZ) และสถาบันปาราสิโตโลยี 
มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮมรวมวิจัยกับบริษัท   ยูนิซีดสและบริษัทไบเออร จํากัด ในประเทศไทย ภายใต
โครงการปองกันกําจัดสัตวฟนแทะโดยชีวภาพ (Biological Rodent Control Project, BRC) 
(https://bit.ly/2B3YJUp) 
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3.2 โทษของโปรโตซัว 
โปรโตซัวในบทบาทที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยจะเห็นไดจากความสามารถในการกอโรค

ตาง ๆ ไดแก โรคบิดมีตัว โรคติดเชื้อในสมอง   โรคอุจจาระรวง โรคเจียอารไดอาซิส โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธุ เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 7.1 
 
ตารางที่ 7.1  โรคที่เกิดขึ้นในมนุษยโดยมีเชื้อโปรโตซัวเปนเชื้อกอโรค 

โรค:ชนิดโปรโตซัว แหลงท่ีกอใหเกิดโรค 
amoeboid protozoa  
โรคบิดมีตัว (amoebiasis)  : Entamoeba histolytica คน น้ํา อาหาร 
โรคตดิเชื้อในสมอง (brain infection): Naebleria, 
Acanthamoeba 

 

ciliated protozoa  
โรคอุจจาระรวง (balantidiosis): Balantidium coli โรคจากหมูสูคน 
flagellated protozoa  
โรคเจยีอารไดอาซสิ (giardiasis): Giardia lamblia โรคจากสัตวสูคน (zoonotic) น้ํา อาหาร 
โรคตดิตอทางเพศสมัพันธุ (trichomoniasis): Trichomonia 
hominis, T. vaginalis 

คน 

โรคเหงาหลับ (trypanosomiasis): Trypanosoma brucei, T. 
cruzi 

โรคจากยุงสูคน 

โรคลิชมาเนีย (leishmaniasis): Leishmania donovani, L. 
tropica, L. brasiliensis 

โรคจากยุงสูคน 

spored protozoa  
โรคมาลาเรีย (malaria): Plasmodium vivax, P. falciparum, P. 
malariae 

โรคจากยุงสูคน 

โรคทอกโซพลาสโมซสิ (toxoplasmosis): Toxoplasma gondii โรคจากแมวสูคน 
โรคอุจจาระรวงท่ีเรียกวา คริปโตสปอริดิโอซสี (cryptosporidiosis): 
Cryptosporidium 

น้ํา อาหาร 

(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.141) 
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ฟงไจ 
ฟงไจประกอบดวยราและยีสตซึ่งเปนยูคาริโอตที่ไมมีคลอโรพลาสจึงไมสามารถสรางอาหารไดเอง  

ในอดีตราเคยจัดใหอยูรวมกับสาหรายและโปรโตซัวในอาณาจักรโปรติสตา ตอมาไดแยกออกเปน
อาณาจักรฟงไจ (fungi kingdom) หรือไมซีตี (myceteae) เพราะมีขนาดที่ใหญ มองเห็นไดดวยตาเปลา
และมีโครงสรางที่ซับซอน  มีความหลากหลายมากกวา 100,000 สปชีส (Cowan & Taralo, 2006)  
จัดเปนจุลินทรียพวกเฮเทอโรโทรฟซึ่งตองการอินทรียสารเปนอาหาร  สวนใหญดํารงชีวิตเปนแซโพรไฟต 
(saprophyte) ดวยการยอยสลายซากพืชซากสัตวที่เนาเปอยใหเปนสารอาหารแลวดูดซึมเขาสูเซลล  
สามารถเจริญไดในอาหารที่มีความเขมขนของน้ําตาลมาก เชน ผลไมเชื่อม แยม ซึ่งความเขนขนระดับนี้มัก
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเปนสวนใหญ  รายังทนตอสภาพความเปนกรดดางไดดีกวาจุลินทรียชนิดอื่น  
มีคุณสมบัติหลายประการ เชน สรางสารปฏิชีวนะ ยอยสลายเซลลูโลสและสารประกอบฟอสเฟต  สราง
สารสีสําหรับใชเปนสีผสมอาหารและสียอมผา ผลิตกรดอินทรีย เปนตน  

1. สัณฐานวิทยาของฟงไจ 
ราอาจเปนเซลลเดียว เชน ยีสต และสวนใหญประกอบดวยหลายเซลลเรียงตอกันเปนเสนใยหรือ

ไฮฟา (hypha) ซึ่งมีการรวมกลุมเสนใยที่เรียกวา ไมซีเลียม (mycelium)  มีลักษณะเปนทัลลัส (thallus) คือ 
มีการรวมกลุมกันของเสนใยทั้งหมดทั้งที่เปนเสนใยปกติ (vegetative hyphae) และเสนใยสําหรับสืบพันธุ 
(reproductive hypha) เสนใยมีขนาดใหญโดยท่ัวไปมีขนาดกวางประมาณ 5-10 µm มองเห็นไดงายที่
กําลังขยายต่ํา (40X) ของกลองจุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดาชนิดเชิงซอน เสนใยประกอบดวยผนังเซลลซึ่ง
เปนสารพวกเซลลูโลสหรือไคทินอยางใดอยางหนึ่ง แตกตางจากผนังเซลลของแบคทีเรียที่ประกอบดวยเปปติ
โดไกแคน  ในราชั้นต่ําผนังเซลลประกอบดวยเซลลูโลส  มีเยื่อหุมสองชั้นลอมรอบไซโตพลาสซึม  มีสปอรเพื่อ
การสืบพันธุที่แตกตางจากแบคทีเรีย คือ เอนโดสปอรของแบคทีเรียสวนใหญไมเกี่ยวของกับการสืบพันธุ อาจ
มีบางชนิดที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  โครงสรางของยีสตและราแสดงในภาพที่ 7.18 
 
 
 
 
 

 
(ก) (ข) 
 

ภาพที่ 7.18  ลักษณะโครงสรางของ (ก) ยีสต และ (ข) รา  
(ที่มา: https://goo.gl/dFrgnH) 

Rhizopus stolonifer 
spongiophores 
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Rhizopus 

ราบางชนิดมีรูปรางทั้งสองแบบ (dimorphism) คือเปนเสนใยและเซลลเดี่ยวในวงจรชีวิต  เรียกรานี้
วา ไดมอรฟค ฟงไจ (dimorphic fungi) เชน Histoplasma capsulatum เปน dimorphic fungi ที่กอ
โรคกลาก เกลื้อน และกอโรคกับธัญพืช  ถาเจริญในดินหรืออาหารเลี้ยงเชื้อในหองปฏิบัติการจะปรากฏ
รูปรางเปนเสนใย  แตถาเจริญในรางกายโฮสต เชน คน จะมีรูปรางเปนเซลลเดี่ยวแบบยีสต ดังภาพที่ 7.19 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 7.19  ลักษณะโครงสรางแบบ dimorphism ของ dimorphic fungi 
(ที่มา: https://goo.gl/KK3ZSB)  
 

การเจริญของเสนใยราเกิดจากการยืดตัวบริเวณปลายเสนใย  เสนใยม ี3 แบบ  คือ  เสนใยไมมีผนังกัน้ 
เสนใยมีผนังกั้นและเสนใยมีผนังกั้นและมีนิวเคลียสหลายอันในแตละเซลล  ดังแสดงในภาพที่ 7.20  
 
 
 
 
 

 
(ก) (ข) 
 
 
 (ค) 
 
ภาพที่ 7.20  รูปแบบของเสนใยรา (ก) แบบมีผนังกั้น (ข) แบบไมมีผนังกั้น  และ (ค) แบบมีผนังกั้นและมี

นิวเคลียสหลายอันในแตละเซลล  
(ที่มา: https://goo.gl/g9319p) 
 

Alternaria mycelium 
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ลักษณะของเสนใยไมมีผนังกั้น (nonseptate) หรือ โคเอนไซติก ไฮฟา (coenocytic hypha)  
ทําใหเสนใยคลายทอยาวเพราะแตละเซลลทะลุหากันโดยมีไซโตพลาสซึมและนิวเคลียสตอเนื่องกัน     
เสนใยแบบนี้พบใน Rhizobium spp.  สวนเสนใยมีผนังกั้น (septate) แตละเซลลประกอบดวยนิวเคลียส
อันเดียว  พบในรา Aspergillus และ Penicillium  สวนเสนใยมีผนังกั้นและมีนิวเคลียสหลายอันในแตละ
เซลล พบในรา Alternaria   

บางครั้งพบการแตกหนอของยีสตเกิดขึ้นติด ๆ กันก็ทําใหเกิดลักษณะคลานเสนใย เรียกเสนใย
นี้วา ซูโดไฮฟา (pseudohypha) พบในยีสต Candida albicans ดังแสดงในภาพที่ 7.21 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.21  ลักษณะซูโดไฮฟาของยีสต Candida albicans 
(ที่มา: https://goo.gl/Ajg8h7) 
 

เสนใยราที่แตกแขนงตรงปลายเสนจํานวนมากท่ีเรียกวา ไมซีเลียม แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
ชนิดแรกเปนไมซีเลียมที่ยึดเกาะกับผิวหนาอาหารเรียก โซมาติก ไมซีเลียม (somatic mycelium) หรือ     
เวเจเตตีพ ไมซีเลียม (vegetative mycelium) ชวยดูดซึมอหารที่ยอยแลวไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของทัลลัส 
(thallus) สวนอีกชนิดหนึ่งเปนไมซีเลียมที่ยื่นไปในอากาศเรียกวา แอเรียล ไมซีเลียม (aerial mycelium) หรือ 
รีโพดักทีพ ไมซีเลียม (reproductive mycelium) ทําหนาที่สรางสปอรสําหรับการสืบพันธุ  สําหรับเซลลยีสต  
ซูโดไฮฟาเจริญอยูเพียงบริเวณผิวหนาอาหาร  ดังแสดงในภาพที่ 7.22 

 
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 7.22 ลักษณะของโซมาติก ไมซีเลียม และแอเรียล ไมซีเลียมของเสนใยรา  
(ที่มา: https://goo.gl/fEsZD4) 
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บางครั้งเสนใย (hypha) ประสานกันคลายเปนเนื้อเยื่อ พบ 2 ชนิด คือ ชนิดแรกการประสานกัน
ของเสนใยเปนแบบ โพรเซนไคมา (prosenchyma) มีลักษณะคลายเนื้อเยื่อโดยเกิดจากเสนใยประสานกัน
อยางหลวม ๆ ตามยาว เชนการรวมตัวของ conidiophores ของ Fusarium spp. เพื่อสรางสปอรที่ยาวขึ้น 
และการรวมตัวของ conidiophores ของ Graphium ulmi  ชนิดที่สองการประสานกันของเสนใยแบบ      
ซูโดพาเรนไคมา (pseudoprosenchyma) มีลักษณะคลายเนื้อเยื่อพาเรนไคมาของพืชชั้นสูงโดยเกิดจาก
เสนใยประสานอยางอดัแนน เชน เสนใยที่อัดกันแนนจนมองเห็นเปนลักษณะดอกเห็ด  ดังภาพที่ 7.23 

  
(ก) 
 
 
 

 
 

 

(ข) (ค) 
 

 
 
 

ภาพที่ 7.23 เสนใยชนิด (ก) ซูโดพาเรนไคมาของราชั้นสูง และ โพรเซนไคมาบริเวณคอนิเดียของ (ข) 
Fusarium spp. และ (ค)  Graphium ulmi 

(ที่มา: https://goo.gl/xTHf7E) 
 

การสืบพันธุของรามี 2 แบบ คือ แบบไมอาศัยเพศ (asexual reproduction) และแบบอาศัยเพศ 
(sexual reproduction)  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศไมตองอาศัยแกมีท (gamete) ขณะที่การสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศตองอาศัยการรวมนิวเคลียสของเซลลแกมีท 2 เซลล 

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศมีหลายแบบ ไดแก การแตกหักเปนทอน (fragmentation) เกิด
จากการฉีกขาดของเสนใยเปนทอน ๆ แตละทอนเจริญเปนเสนใยใหมได  การแตกหนอ (budding) โดย
หนอเล็ก ๆ ที่เรียกวา หนอลูก เจริญยื่นออกจากเซลลตนกําเนิดหรือเซลลแม  เมื่อหนอลูกเจริญเติบโต
เต็มที่จะแยกออกจากเซลลแม  พบในยีสต  การแบงตัว (fission) เปนผลจากเซลลแมคอดตรงกลาง แลว
แบงเปนสองสวน พบในยีสตบางชนิด  การสรางสปอร (sporulation) โดยการแบงเซลลแบบไมโทซิส 
(mitosis) ไมมีการรวมกันของนิวเคลียสตางเซลล  ดังภาพที ่7.24 
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ภาพที ่7.24 รูปแบบการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของรา 
(ที่มา: https://goo.gl/XejK3x) 

 
ลักษณะสปอรจากการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศมีหลายชนิด ไดแก โคนิเดีย (conidia) หรือโค

นิดิโอสปอร (conidiospore) เกิดที่ปลายเสนใย มีทั้งสปอรขนาดเล็กที่เรียกวา ไมโครโคนิเดีย (microconidia) 
และสปอรขนาดใหญที่เรียกวา แมคโครโคนิเดีย (macroconidia)  สปอรแรงกิโอสปอร (sporangiospore) 
มีขนาดเล็กจํานวนมาก อยูภายในถุงหรืออับสปอร (sporangium) ที่บริเวณปลายเสนใย ประกอบดวยซู
สปอร (zoospores) ซึ่งเปนสปอรแรงกิโอสปอรที่เคลื่อนที่ได และอะพลาโนสปอร (aplanospores) ซึ่ง
เปนสปอรแรงกิโอสปอรที่เคลื่อนที่ไมได  อารโธรสปอร (anthrospore) หรือออยเดีย (oidia) มีลักษณะ
เปนสปอรเดียวที่เกิดจากเสนใยหลุดออกมาแลวเปลี่ยนแปลงกลายเปนสปอร เชน Coccidioides immitis  
แคลมิโดสปอร (chlamydospore) เปนสปอรเซลลเดียที่มีผนังหนา คงทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ได  ตัวอยางรา เชน Candida albicans  สุดทายบลาสโตสปอร (blastospore) เปนสปอรที่เกิดจากการ
แตกหนอยของสปอรเดิม  ดังภาพที่ 7.25 
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ภาพที ่7.25 ลักษณะสปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของรา 
(ที่มา: https://goo.gl/9P9GY3) 
 

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศอาศัยการรวมตัวของนิวเคลียสระหวางเซลลสืบพันธุเพศ (sex cell) 
หรือแกมีต (gametes) สองเซลล ซึ่งเกิดขึ้นไดหลายวิธี ไดแก การรวมกันของแกมีทซึ่งเปนเซลลสืบพันธุ 
(gametic copulation)  การรวมกันของแกมีทและแกมีแทนเจียม (gamete-gametangial copulation)    
การรวมกันของแกมีแทนเจียม (gametangial copulation) การรวมกันของโซมาติกสเซลลซึ่งเปนเซลลที่เปน
สวนประกอบของเสนใย (somatic copulation) การรวมกันของนิวเคลียสในเซลลสืบพันธุแลวไดสปอร 
(spermatization)  

แกมีแทนเจียม (gametangium) เปนสวนของเสนใยที่เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลสืบพันธุ ภายใน
โครงสรางแกมีแทนเจียมเปนตําแหนงที่อยูของแกมีท (gamete) ซึ่งเปนเซลลสืบพันธุที่แบงออกไดเปนแกมีท
เพศผูและแกมีทเพศเมีย  จึงแบงแกมีแทนเจียมออกเปน 2 ชนิดคือ แกมีแทนเจียมที่สรางเซลสืบพันธุเพศผู 
(antheridium)  และแกมมีแทนเจียมที่สรางเซลสืบพันธุเพศเมีย (oogonium)  เมื่อนิวเคลียสของแกมีททั้ง
สองรวมกันจะไดซูสปอร (oospore) ซึ่งจะงอกและเจริญเปนเสนใยใหม  ตัวอยางฟงไจที่มีลักษณะเชนนี้ เชน 
Saprolegenia sp. และ Monoblepharis sp. ดังแสดงในภาพที่ 7.26 
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ภาพที ่7.26  แกมมีแทนเจียมและแกมีทในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของ Saprolegenia sp. 
(ที่มา: https://goo.gl/PBpbww) 
 

สปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีจํานวนนอยกวาสปอรแบบไมอาศัยเพศ  และสปอร
ที่ไดชวยเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุราที่กําเนิดใหม กระบวนการสรางสปอร (spermatization) เริ่ม
จากการรวมกันของนิวเคลียสในเซลลสืบพันธุขนาดเล็กเพศผู (spermatium)   กับเซลลสืบพันธุขนาดใหญ
เพศเมียในแอสโคโกเนียมไดไซโกตนิวเคลียส (zygote nucleus) ที่ประกอบดวยนิวเคลียสที่มีโครโมโซม 2n 
ตอมาจึงแบงแบบไมโอซิสไดนิวเคลียสที่มีโครโมโซมเทากับ n และอยูในรูปสปอร  ดังภาพที่ 7.27 

 
 

 
ภาพที ่7.27  กระบวนการสรางสปอร 
(ที่มา: https://goo.gl/L3JVSa)  
 

สปอรที่เกิดขึ้นในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีหลายชนิด ไดแก แอสโคสปอร (ascopore) เบ
สิดิโอสปอร (basidiospore) และไซโกสปอร (zygospore)  สปอรที่เกิดภายในถุงแอสคัส (ascus) เปน
สปอรชนิดแอสโคสปอร  มักพบในราคลาสแอสโคไมซีตีส (Ascomycetes)   สปอรที่สรางอยูปลายกานส
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เตอริมา (sterigma) บนเบสิเดียม (basidium) เปนสปอรชนิดเบสิดิโอสปอร พบในราคลาสแอสโคไมซี
ตีเบซิดิโอไมซีตีส (Basidiomycetes)  สุดทายสปอรขนาดใหญ มีผนังหนา ซึ่งไดจากการรวมนิวเคลียส
ของเสนใย 2 สาย  เปนสปอรชนิดไซโกสปอร  พบในรา Rhizopus และ Mucor  ดังภาพที่ 7.28 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาพที ่7.28 ลักษณะสปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
(ที่มา: https://goo.gl/ZxzBSc; https://goo.gl/NQ2Ahj) 
 

2. การจัดจําแนกฟงไจ 
ราเปนจุลินทรียกลุมใหญ ประกอบดวยสมาชิกหลายชนิด ประมาณ 90,000 ชนิด (Willey et al., 

2011) ขอมูลของลําดับนิวคลีโอไทดในโครโมโซมระหวางชนิดของราในความสัมพันธในลักษณะไฟโรเจนีติก ทรี 
(phylogenetic tree) ของกลุมรา สามารถแบงราไดดังภาพที่ 7.29  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.29 กลุมของราในไฟโรเจนีติก ทรี  
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.603) 
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ชนิดของรายังจําแนกตามรูปแบบการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ซึ่งเปนหลักเกณฑของ the international 
society of protistologists ในปค.ศ. 2005 ออกได 6 กลุมหลัก คือ Basidiomycota, Ascomycota, 
Glomeromycota, Zygomycota, Microsporidia และ Chytridiomycota  สําหรับ Basidiomycota และ
เปนพวกไดคายา (dikaya) คือ สืบพันธุแบบอาศัยเพศดวยการรวมตัวของนิวเคลียสจากสองเซลลไดโซโกตที่มี
โครโมโซม 2n  จากนั้นมีแบงแบบไมโอซิสไดสปอรที่มีโครโมโซม n  Ascomycota  

2.1 Basidiomycota ราในกลุมนี้มีวิวัฒนาการสูงที่สุด มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยสราง
สปอรที่เรียกวา เบสิดิโอสปอร (basidiospore) ที่เกิดบนเบสิเดียม (basidium)  สวนใหญเบสิเดียมมีรูปทรง
คลายกระบอง  บางพวกสรางเบสิเดียมโครงสรางเบสิดิโอคารป (basidiocarp) หรือดอกเห็ด ซึ่งเปนพวก   
แซโปไฟด ตัวอยางเห็ดในกลุมนี้ เชน เห็ดมีครีบ (gilled fungi)  เห็ดหิ้ง (shelf fungi) เห็ดวุน (jelly fungi) 
เห็ดรังนก (bird’s nest fungi) เห็ดรางแห (stinkhorn)  บางชนิดกอโรคครัสต (rusts) โดยราสนิม (rust 
fungi) หรือราเขมาดํา (smut fungi)  ดังภาพที่ 7.30 
 
 
 
       เห็ดมีครีบ            เห็ดหิ้ง  เห็ดวุน เห็ดรังนก  
 
 
 

 ราสนิม  ราเขมา 
  

 เห็ดรางแห 
 
  
 
   
ภาพที่ 7.30 ลักษณะเบสิดิโอสปอรที่เกิดบนเบสิเดียมและตัวอยางเห็ดในรากลุม Basidiomycota 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://goo.gl/LnKCNy) 
 

2.2 Ascomycota มีลักษณะสําคัญคือ ไมมีเซลลที่เคลื่อนที่ไดเลย  เสนใยมีผนังกั้น  ผนังเซลล
ประกอบดวยสารไคทิน  ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศมีการสรางแอสโคสปอร (ascospore) ในถุงแอสคัส 
(ascus)  แตละถุงแอสคัสมีแอสโคสปอรประมาณ 4-8 สปอร  ถุงแอสคัสอาจเกิดภายในฟรุตติงบอดีที่เรียกวา 
แอสโคคารป (ascocarp)  สวนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศมีการสรางสปอรที่ปลายไฮฟา เรียวา โคนิเดีย  
กานชูโคนิเดียที่ เรียกวา โคนิดิโอฟอร (conidiophore) มีรูปรางหลายแบบ  ตัวอยางราในกลุมนี้  เช, 
Neurospora, Claviceps, Aspergillus, Penicillium, Dendrophoma, Trichoderma ดังภาพที่ 7.31 
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ภาพที่ 7.31 แอสโคสปอรและโคนีเดียของ Ascomycota ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ  
(ที่มา: https://goo.gl/Fxv11e) 
 

Saccharomyces เปนยีสตที่อยูในคลาสรา Ascomycota มีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
ดวยการแตกหนอ (budding) และการแบงเซลล (fission) ซึ่งตางจาก Neurospora   ตัวอยางยีสต เชน 
Saccharomyces cerevisiae หรือรูจักในชื่อ brewer’s yeast เพื่อการผลิตไวนและเบียร  ดังภาพที่ 6.32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.32 วงจรชีวิตของยีสต Saccharomyces ในคลาสรา Ascomycota 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.541) 
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2.3 Glomeromycota เปนประโยชนตอระบบนิเวศปาโดยชวยในการเจริญของตนไม มัก
อาศัยอยูรวมกันพืชในทอลําเลียงบริเวณรากของพืชในความสัมพันธุแบบพึ่งพาอาศัยกัน (mutualism)  
มักเรียกรากลุมนี้วา ไมคอไรซารฟงไจ (mycorrhiza fungi) โดยมาจากรากศัพทคําวา ไมคอไรซาร 
(mycorrhiza) แผลวา รากของรา (fungus root)  ใหประโยชนกับโฮสตโดยชวยเพิ่มความสามารถในการ
ดูดซึมเกลือแรของพืชสีเขียวดวยสวนที่เรียกวาทรัฟเฟล (truffles) ซึ่งเปนฟรุตติงบอดี ชวยใหลําตนพืช
เหี่ยวชาในสภาวะขาดน้ํา  เชนเดียวกันพืชก็ใหสารอาหารแกรา  บางครั้งโฮสตขาดรากลุมนี้ไมได รากพืชที่
มีไมคอรไรซาชวยปองกันการุกรานของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  พืชพวกกลวยไมไมมีขนราก ราชวยดูด
ซึมสารอาหารและน้ําใหแกโฮสต  ในสภาพธรรมชาติมีจํานวนกลวยไมนอยมากที่เจริญโดยปราศจากการ
อยูรวมกับรา  แตในการเลี้ยงกลวยไมถาใหสารอาหารเพียงพอตอการเจริญ กลวยไมก็สามารถอยูไดโดย
ปราศจากรา 

ไมคอไรซารฟงไจเปนราที่อาศัยอยูในดิน โดยอาศัยอยูที่รากพืช  แบงได 2 กลุม คือ 
กลุมที่อาศัยและเจริญอยูกับเซลลผิวของรากตนไม เรียกวา เอคโนไมคอรไรซา (ectomycorrhizae) และ
กลุมที่อาศัยอยูภายในเซลลผิวของรากตนไม เรียกวา เอ็นโดไมคอรไรซา (endomycorrhiza) หรืออารบัส
คิวลาร ไมคอรไรซา (arbusmycorrhiza) ราในกลุม Glomeromycota สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเทานั้น  
สปอรเมื่อถูกสรางขึ้นจะงอกตัวเขาสูรากของพืชที่เปนโฮสต  ดังภาพท่ี 7.33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.33 การอยูรวมกับแบบพึ่งพาอาศัยกันระหวางไมคอรไรซกับรากพืช 
(ที่มา: https://goo.gl/wnL5M3) 
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ราไมคอรไรซาหลายชนิดบริโภคได เรียก เห็ดราไมคอรไรซา ในปาไมมีชนิดเห็ดราที่
หลากหลายกวา 3,000-5,000 ชนิด มักอยูรวมกับพันธุไมปาหลายชนิด เชน มะคาโมง ยางปาย ยางขาว 
ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน กอขึ้หมู และยูคาลิปตัส  ตัวอยางเห็ดราไมคอรไรซา เชน เห็ดไคล (Russula sp.) 
เห็ดไคลหลังขาว (Russula delica) เห็ดไคลหลังเขียว (Russula aeruginea) เห็ดน้ําแปง (Russula albida) 
เห็ดหาด (Lactarius hygrophoroides) เห็ดน้ําหมาก (Russula lepida) เห็ดขี้เถา (Cortinarius 
alboviolaceus) เห็ดน้ําผึ้ง (Boletus edulis) และเห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) ดังภาพที่ 7.34 
  
 เห็ดเผาะ 

 
 
 เห็ดไคล  เห็ดน้ําหมาก           เห็ดน้ําผึ้ง  
 

ภาพที ่7.34 ตัวอยางเห็ดราไมคอรไรซา  
(ที่มา: https://goo.gl/ZZunRq) 
 

2.4 Zygomycota  อาศัยอยูตามพื้นดิน เสนใยมีลักษณะหลายแบบ ไดแก เสนใยอากาศ 
(aerail hyphae) เสนใยดานขาง (lateral hyphae) และเสนใยที่คลายราก (rootlike hyphae) เสนใยไมมี
ผนังเซลล สรางไซโกสปอร (zygospore) ในการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  สรางสปอรแรงจีโอสปอร 
(sporgangiospore)ในการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  ตัวอยางเชน ราขนมปง Rhizobus stolonifera ดัง
แสดงในภาพที่ 7.35 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.35 การสืบพันธุและลักษณะเสนใยของราขนมปง 
(ที่มา: Willey et al., 2011) 
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2.5 Chytridiomycota หรือ chytrids เปนกลุมราที่สรางสปอแรงเจียมตามแขนงของไรซอยด  
มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ  สวนใหญดํารงชีวิตอยางอิสระโดยเปนพวกซาโปรไฟดที่ยอย
ซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว อาศัยอยูในน้ําจืด โคลน ดิน มีนอยชนิดที่อาศัยอยูในสภาพไมมีออกซิเจนในรู
เมนของสัตวเคี้ยวเอื้อง อาจพบในสัตวเลื้อยคลาน  บางชนิดเปนปรสิตของพืชน้ํา สัตวและแมลง ตัวอยางเชน 
ไคทริดสเปนปรสิตในสาหรายสีเขียวซึ่งเปนพวกโปรติสต ราในกลุมนี้ เชน Allomyces, Blastocladialla, 
Coelomomyces, Physoderma และ Synchtrium ดงภาพที่ 7.36 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.36 ลักษณะสปอแรงเจียมตามแขนงไรซอยดและการเปนปรสิตของไคทริดตอสาหรายสีเขียว  
(ที่มา: ดัดแปลง Willey et al., 2011, p.605) 
 

2.6 Microsporidia อาจมีความสับสนในการจําแนกในอดีต บางครั้งถูกจําแนกเปนโปรติส  
เมื่อวิเคราะหดวยเทคนิคชีวโมเลกุลจากบริเวณยีน ribosomal RNA แสดงใหเห็นวา มีความใกลชิดฟงไจ 
(Willey et al., 2011) แตไมเหมือนฟงไจเพราะไมมีไมโตรคอนเดรีย มีไมโตโซม (mesosome) ที่มีเยื่อหุม
ออรแกนเนลคลายไมโตคอนเดรียและทําหนาที่แทนไมโตคอนเดรีย มีเพอรอซีโซม (peroxisome) มีจีโนมที่
คอนขางซับซอน  สรางสปอรที่เรียกวา ไมโครสปอริเดียน สปอร (microsporidian spore) ที่ประกอบดวย 
ไคติน (chitin) และทรีฮาโลส (trehalose)  การงอกของสปอรเกิดจากการไดรับสัญญาณจากโฮสต เปน
ปรสิตภายในเซลลอยางแทจริง (obligate intracellular parasites) ในแมลง ปลาและคน ตัวอยาง 
Microsporidia เชน Enterocystozoon bieneusi กอโรคที่ไตดวยการทําใหเกิดอาการ encephalitis and 
nephritis  ลักษณะโครงสราง microsporidian spore ของ Microsporidia แสดงไวในภาพที่ 7.37 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.37 วงจรชีวิตและโครงสราง microsporidian spore ของ Microsporidia 
(ที่มา: ดัดแปลง Willey et al., 2011, p.614) 
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3. ประโยชนและโทษของรา 
ยีสต เปนราที่มีมีประโยชนกับมนุษยในดานอาหาร โดยเกี่ยวของกับการหมักน้ําผลไมที่มีน้ําตาลให

กลายเปนไวนที่มีอัลกอฮอล  ชวยใหขนมปงและซาลาเปาฟู  เปนแหลงโปรตีนเพราะองคประกอบของเซลล
ยีสตเปนสารพวกโปรตีน  ชวยเพิ่มวิตามินใหกับอาหารเพราะยีสตสังเคราะหวิตามินบางชนิดดวยกระบวนการ
หมัก ไดแก ไทอามัน ไรโบฟลาวิน กรดโฟลิก ไบโอติน  โดยยีสต Saccharomyces cerevisiae และ 
Sacchromyces spp. อยางไรก็ตามยีสตบางชนิดสามารถกอโรคกับพืชและสัตว  และทําความเสียหายใหกับ
อาหาร เสื้อผา และวัสดุอื่น ๆ 

รา ถูกนํามาใชประโยชนดานการเกษตรและการแพทย  ขณะเดียวกันกบ็างชนิดกกอโรคใน
สิ่งมีชีวิต  ดังแสดงในตารางที่ 7.2 

 
ตารางที่ 7.2  การใชประโยชนและโทษของรา 

ชนิดรา การใชประโยชน 
ประโยชน  
ดานอาหาร  
เห็ดในกลุม Basidiomycetes เปนอาหารที่มีประโยชน ตัวอยางเชน เห็ดนางรม เหด็นางฟา เห็ด

เปาฮื้อ เหด็ฟาง 
เห็ดไมตาเกะ (Maitaka, Grifola 
frondosa) 

สรรพคณุในการตอตานไวรสั เสรมิภูมิคุมกัน ลดความดัน และระดบั
น้ําตาลในเลือด ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็งและเนื้องอก  

เห็ดหลินจือ มีสรรพคุณเสริมสรางสุขภาพทั่วไป เปนยาอายุวัฒนะ ยาชูกําลัง และ
ตอตานความชรา สรางภูมิคุมกัน ตอตานและยับยั้งมะเร็ง ไวรัส 

ดานการเกษตร  
Trichoderma sp. ควบคุม ทําลาย หรือยับยั้งราในดนิที่กอโรคพืชหลายชนิด เชน ราเมล็ด

ผักกาด (Sclerotium rolfsii) เชื้อราฟูซาเรยีม (Fusarium sp.) 
Talaromyces flavus สรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพยับยั้งการเจรญิของรากอโรคในมนุษย

และยับยั้ง รา Rhizopus stolonifer ซึ่งกอโรคเนาระดับดินของตน
กลาขาวบารเลย    

Exserohilum rostratum กําจัดวัชพืชโดยเฉพาะตระกูลหญา   
Metarhizium anisopliae เสนใยของราจะเจรญิในลําตัวของตัวออนและตัวเต็มวัยของดวง

มะพราว 
ดานการแพทย  
รา Penicillium notatum สรางสารเพนนิซลิิน (penicillin) ที่มีผลตอแบคทเีรยีแกรมบวก 
ราดิน Tolypocladium inflatum สรางสารไซโคลสปอริน (cyclosporin) โดยมผีลในการกดภูมคิุมกันใน

รางกาย (immunosuppresent) ในการเปลี่ยนถายอวัยวะ เชน ไต 
หัวใจ 
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ตารางที่ 7.2  (ตอ) 
ชนิดรา การใชประโยชน 

ประโยชน  
รา Pestalotiopsis microspora  สรางสาร Taxol เปนสารที่มีผลตอเซลลมะเร็ง (anticancer)   
โทษ  
Pseudoallescheria boydii 
Aspergillus fumigatus  

กอโรคกับคน 

Alternaria alternate 
Choanephora sp.  
Colletotrichum capsici 

กอโรคกับพืช 

Pithomyces chartarum 
Stachybotrys chatarum 

กอโรคกับสตัว 

(ที่มา: https://goo.gl/W5ZtXE) 
 
สาหราย 

สาหราย เรียกวา อัลจี (algae) หรือ อัลกา (alga) เซลลของสาหรายประกอบดวยคลอโรฟลล จึงทําให
สามารถสังเคราะหดวยแสงได  สาหรายมีโครงสรางสําหรับสืบพันธุที่งายกวาพืช  สาหรายเซลลเดียวสามารถ
ทําหนาที่เปนเซลลสืบพันธุไดเลยและมีขนาดเล็กใกลเคียงเซลลของแบคทีเรีย  สําหรับการสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศสรางสปอรที่มีแฟลกเจลลา  แหลงที่อยูอาศัยมีหลากหลายแบบ เชน ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบทั้ง
น้ําเค็มและน้ําจืด บนดินและหิน ตามเปลือกไม หิมะ น้ําแข็ง น้ําพุรอน   

1. สัณฐานวิทยาของสาหราย 
สาหรายมีขนาดและรูปรางตางไปตามชนิด  อาจมีรูปรางของเซลลเดียวเปนทรงกลม ทอน หรือ

ยาวเรียว  บางชนิดอยูรวมกันหลายเซลล  บางชนิดเปนเสนสายเดี่ยวหรือเสนสายเกาะกลุม  สวนใหญผนัง
เซลลของสาหรายบางแตมีความแข็งแรงเพราะประกอบดวยซิลิกา  บางชนิดเคลื่อนที่ไดโดยอาศัยแฟลเจลลา
ซึ่งอาจมีเพียงหนึ่งหรือสองหรือเปนกลุม  มีรงควัตถุอยูในคลอโรพลาส เชน คลอโรฟลลเอ บี ซี ดีและอ ี
สาหรายบางชนิดเคลื่อนไดดวยการใชแฟลกเจลลาซึ่งอาจประกอบดวยหนึ่งหรือสองหรือเปนกลุมแฟลกเจลลา  
บางชนิดเคลื่อนที่ไมไดตองอาศัยกระแสน้ําหรือคลื่นในการพัดพาสาหรายใหยายตําแหนงไปที่อื่น  บางชนิด
เกาะยึดกับพื้นดินหรือหินใตทองน้ํา 

สาหรายเซลลเดี่ยว (unicellular algae) ภายในเซลลมีคลอโรฟลลสําหรับสังเคราะหแสงพื่อสราง
พลังงานใหแกเซลล  มีสารไพรีนอยด (pyrenoid) ชวยเก็บพลังงาน มีคอนแทรกไทดแวคิวโอลชวยควบคุม
ปริมาณน้ําและเกลือภายในเซลล  เชน Clamydomonas สามารถเคลื่อนที่ไดดวยแฟลกเจลลา  แตละเซลล
ของสาหรายอาจอยูรวมกันเปนกลุม (colonial algae) ขนาดของกลุมขึ้นอยูกับจํานวนเซลลที่มารวมกันและ
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สามารถเคลื่อนท่ีได  ตัวอยางเชน Gonium, Eudorina และ Pleodorina มีขนาดกลุมเซลลที่เล็กกวา 
Volvox ดังภาพที่ 7.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.38 รูปราง ขนาด และการเรียงตัวของสาหรายเซลลเดียว 
(ที่มา: Michod, 2007, p.8614) 
 

สาหรายที่มีเซลลตอกันเปนสาย (filamentous algae) เปนผลหลังจากการแบงเซลล เซลลยัง
เชื่อมตอกันเปนสายยาว  แตละเซลลที่เปนองคประกอบในสายยาวมีโครงสรางภายในที่แยกเปนสัดสวนกัน   
มีโครงสรางภายในของแตละเซลลเปนของตนเอง เชน คลอโรพลาสต  ตัวอยางเชน สาหรายสีเขียว (green 
alage) พวก Spirogyra พบเห็นไดที่หิน และพวก Cladophora, Desmidium, Klebsomidium, 
Microspora, Mougeotia, Oedogonium, Zygnema ดังภาพที่ 7.39 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.39 (ก) รูปรางของ filamentous algae และ (ข) ลักษณะของสาหรายสไปรูไจราบนหิน  
(ที่มา: https://goo.gl/YuhZvq) 
 

สาหรายที่มี siphonous form คือ สาหรายที่มีเสนสายเปนลักษณะทอยาวตอกันไมมีผนังกั้นโดย
เซลลมีหลายนิวเคลียส  ตัวอยางเชน Bryopsis sp. ดังแสดงในภาพที่ 7.40 
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ภาพที่ 7.40 ลักษณะ siphonous form ของสาหราย Bryopsis corticulans 
(ที่มา: https://goo.gl/t3Fkkc) 

 
สาหรายที่มีทัลลัสลักษะหลอดหรือแผนซึ่งประกอบดวยเซลลพาเรนไคมา (parenchymatous 

form) ที่สามารถแบงเซลลไดหลายทิศทาง  พบในสาหราย Ulva ดังภาพที่ 7.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7.41 ลักษณะ parenchymatous form ของสาหราย Ulva 
(ที่มา: https://goo.gl/dhR1hS) 
 

2. การจัดจําแนกสาหราย 
สาหรายถูกจัดไวในอาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโปรติสตา และอาณาจักรพืช  สาหรายที่เปน

จุลินทรียเพราะมีขนาดเล็กถูกจัดใหอยูในอาณาจักรโมเนอราและอาณาจักรโปรติสตา  ในบทนี้จะกลาวถึง
สาหรายในอาณาจักรโปรติสตาเพราะเปนสาหรายที่มีเซลลแบบยูคาริโอต  สวนสาหรายในอาณาจักรโมเนอรา
มีเซลลแบบโปรคาริโอตซึ่งไดกลาวรายละเอียดไวในบทที่กอนหนานั้น   
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การจําแนกสาหรายมีการใชเกณฑและลักษณะหลักในเรื่องของชนิดรงควัตถุ  อาหารสะสมในพลา
สติด  องคประกอบของผนังเซลล   การโครงสรางที่ชวยในการเคลื่อนไหวของเซลล และวัฏจักรชีวิต  
นอกจากนี้ยังใชรายละเอียดอื่น เชน รูปรางลักษณะ การจัดเรียงของไทลาคอยดในพลาสติด การแบงเซลล
และการแบงนิวเคลียส   

อาณาจักรโปรติสตาจัดสาหรายอยูใน 7 ไฟลัม Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, 
Dinoflagellata, Euglenophyta, Phaeophyta และ Rhodophyta  (Batzing et al., 2002) ซึ่งมีลักษณะ
แตกตางกันในสวนประกอบของรงควัตถุ สัณฐานของเซลล และสวนประกอบของเซลล ดังแสดงตารางที่ 7.3 
 
ตารางที่ 7.3  กลุมหลักของสาหรายในอาณาจักรโปรติสตา 

phylum ชื่อเรียกทั่วไป ลักษณะสําคัญ ตัวอยาง 
Bacillariophyta diatom ผนังเซลลประกอบดวยซลิิกา Asterionella, Fragilaria, 

Gomphonema, Tabellaria 
Chlorophyta green algae ประกอบดวยเซลลเดียว กลุม

เซลล หรือเปนสายตอกัน 
Chlamydomonas, Spirogyra, 
Volvox, Zygnema 

Chrysophyta, golden algae ประกอบดวยเซลลเดียว กลุม
เซลล 

Chrysamobeba, Chrysocapsa, 
Dinobryan, Ochromanas 

Dinoflagellata dinoflagellates ผนังเซลลประกอบดวย
เซลลูโลส 

Ceratium, Gonyaulux, 
Gymnodinium, Pfiesteria 

Euglenophyta euglenas ประกอบดวยเซลลเดียว  Euglena 
Phaeophyta brown algae ประกอบดวยกลุมเซลล Dictyota, Ectocarpus, Fucus, 

Laminaria 
Rhodophyta red algae ประกอบดวยกลุมเซลล Nemalion, Gracilaria, 

Porphyridium 
(ที่มา: Batzing et al., 2002) 
 

2.1 Bacillariophyta  เปนสาหรายที่มีรงควัตถุพวกคลอโรฟลลเอ ซี แซนโธฟลล ฟวโคแซนทิน
และเบตาแคโรทีน  สวนใหญสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  พบมากในแหลงน้ําจืดและน้ําเค็ม เปนแหลงอาหาร
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  ตัวอยางสาหราย เชน ไดอะตอม (diatom)  ซากไดอะตอมที่ตายแลวเรียกวา 
diatomaceous earth ซึ่งถาถูกทับถมกันนานจะกลายเปนแรธาตุและน้ํามัน  ไดอะตอมใชในการทําไสกรอง
และยาขัด เพราะผนังเซลลประกอบดวยสารพวกซิลิกา (silica) และเพคตินในปริมาณท่ีมาก จึงกอใหเกิด
ลวดลายที่สวยงาม ลักษณะของไดอะตอมชนิดตาง ๆ ดังภาพที่ 7.31   
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ภาพที่ 7.42  ลักษณะของไดอะตอมชนิดตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศนแบบอิเล็กตรอน (บน) และ

จุลทรรศนแบบใชแสงธรรมดา (ลาง) 
(ที่มา: https://goo.gl/L1mfJW; https://goo.gl/MuoBMw) 
  

2.2 Chlorophyta  เปนสาหรายสีเขียว (green algae) ที่มีลักษณะคลายพืชทั้งโครงสราง ผนัง
เซลลและรงควัตถุภายในเซลลซึ่งประกอบดวยคลอโรฟลล เอ บีและแคโรทีน สามารถสังเคราะหแสงได  มี
อัตราสวนของคลอโรฟลลซึ่งเปนรงควัตถุสีเขียวตอรงควัตถุสีอื่นเชนเดียวกับพืชจึงทําใหมีสีเขียว เชื่อวาพืชมี
วิวัฒนาการมาจากสาหรายสีเขียวสวนใหญพบในแหลงน้ําจืด ผนังเซลลมี 2 ชั้น บางชนิดชั้นนอกประกอบ
เพกติน ชั้นในประกอบดวยเซลลูโลส  บางชนิดมีแคลเซียมคารบอเนตและไคทินแทรกอยู  บางชนิดไมมีผนัง
เซลล  การสืบพันธุพบไดทั้งแบบไมอาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ  แบบไมอาศัยการแบงเซลลหรือการหักของ
สายหรือการสรางสปอร  สวนแบบอาศัยเพศใชวิธีคอนจูเกชันหรือการปฏิสนธิ เกือบทุกชนิดมีระยะอาศัยเพศ 
โดยเซลลสืบพันธุใช flagella 2 เสนในการเคลื่อนที่ ปรับตัวไดดีในที่ไมเหมาะสม เชน หิมะ (watermelon 
snow) ดังแสดงในภาพที่ 7.43 

 

 
                    Chlamydomonas       Chlorella                          Volvox                         Chara  sp. 

 
 
 
 

      Ulva              Caulerpa Spirogyra 
 

ภาพที่ 7.43 ตัวอยางสาหรายสีเขียวในไฟลัม Chlorophyta 
(ที่มา: https://goo.gl/rXpPCA) 
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สาหรายในไฟลัมนี้มีบทบาทอยางมากในการเพิ่มออกซิเจนใหแหลงน้ํา  บางชนิดอยูรวมกับ
สาหรายแดงสามารถผลิตเกลือแคลเซียมกอใหเกิดหินโสโครกในทะเล  บางชนิดเปนอาหาร  ตัวอยางสาหราย 
เชน Volvox ประกอบดวยเซลลเดี่ยวอยูรวมกันหลายเซลลเปนโคโลนี Caulerpa และ Ulva ประกอบดวย
เซลลเดี่ยวรวมกัน ทําใหมีขนาดใหญ (supercell) Spirogyra หรือเทาน้ํา มีเซลลสืบพันธุแกมีตคลายอะมีบา 
(ameboid gamete) Chlamydomonas เปนเซลลเดียว Chlorella มีโปรตีนสูง นิยมผลิตเปนอาหารเสริม 
บางชนิดมีรูปรางคลายพืชชั้นสูง เชน สาหรายไฟ (stone wort)  ในนาขาวพบอยู 3 ชนิด Chara, Nitella  
และ Tolypella      

สาหรายบางชนิดอยูรวมกับราในลักษณะทัลลัส (thallus) ที่เรียกวา lichens  ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตที่เปนองคประกอบอยูในไลเคนอาจประกอบกันได 3 รูปแบบ คือ ฟงไจกับไซยาโนแบคทีเรีย 
ฟงไจกับสาหรายสีเขียว และฟงใจกับสาหรายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรีย  สาหรายสีเขียวหรือไซยาโน
แบคทีเรียในไลเคนจะเรียกวา โฟโตไบออนท (photobiont) สวนฟงไจจะเรียกวา ไมคอไบออนท (mycobiont) 
การดํารงชีวิตแบบพึ่งพากันระหวางสาหรายสีเขียวหรือ/และไซยาโนแบคทีเรียซึ่งเปนพวกที่สังเคราะหดวย
แสงได มีบทบาทในการสรางอาหาร ฟงไจจึงไดรับอาหารจากรา ฟงไจจะชวยรักษาความชื้นใหกับสาหรายสี
เขียวและไซยาโนแบคทีเรียเพราะเสนใยหรือไฮฟา (hypha) ของฟงไจมีสมบัติในการเก็บความชื้นไดดี  การ
ประสานกันอยางแนนของเสนใยของฟงไจยังชวยปองกันความรอนและแสงแดด  ดังภาพที่ 7.44 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.44 โครงสรางของไลเคนที่เกิดจากการอยูรวมกันของสาหรายสีเขียวและเสนรา 
(ที่มา: https://goo.gl/SMVn5F) 
 

โครงสรางการรวมตัวของเสนใยของราและสาหรายชวยในการจําแนกไลเคนเบื้องตน
ออกเปน  crustose, foliose และ fruticose  ดังแสดงในภาพที่ 7.45 

 
 
 
 

thallu
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ภาพที่ 7.45 การจําแนกไลเคนเบื้องตนโดยพิจารณโครงสรางการรวมตัวของรากับสาหราย  
(ที่มา: https://goo.gl/Qdb17e) 
 

ไลเคนเปนตัวบงชี้สภาพอากาศที่ดี  เชน บริเวณที่มีอากาศหนาวแถบขั้วโลก หรือตาม
ทะเลทรายที่รอนและแหงแลง ตามชายหาดหิน ปาในเขตอบอุนและเขตรอนตั้งแตพื้นราบจนถึงยอดเขาสูง 
แตจะไมพบไลเคนบริเวณที่มีมลพิษในอากาศ เชน เขตสังคมเมืองและอุตสาหกรรมบริเวณที่มีมลพิษ  ดัง
แสดงลักษณะไลเคนชนิดตาง ๆ ในภาพที ่7.46 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7.46 ตัวอยาง lichens ในไฟลัม Chlorophyta 
(ที่มา: https://goo.gl/c4hSpr) 
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2.3 Chrysophyta สาหรายในไฟลัมนี้เรียกวา สาหรายสีทอง (golden algae) หรือสาหรายสี
น้ําตาลแกมทอง (golden brown algae)  เพราะเซลลประกอบดวยรงควัตถุสีน้ําตาลพวกฟวโคแซนทิน 
(fucoxanthin) และลูเทอลีน ซึ่งมีปริมาณมากกวาคลอโรฟลลเอและคลอโรฟลลซี มีทั้งพวกที่มีเซลลเดียว
และพวกหลายเซลลที่อยูตอกันเปนสายหรือรวมเปนกลุม บางชนิดไมมีผนังเซลล บางชนิดมีเปลือกหุมที่
เรียกวา ลอริกา (lorica) ซึ่งประกอบดวยเซลลูโลสและเพกติน มีอาหารสํารองเก็บไวในเซลลในรูปหยดน้ํามัน 
(oil droplet) และเม็ดลิวโคซิน (leucosin) หรือคลิโซลามินาริน (chrysolaminarin) ซึ่งเปนสารประกอบ
คารโบไฮเดรต ดํารงชีวิตเปนผูผลิต  พบไดทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม มีจํานวนมากที่สุดในทะเล  ตัวอยาง
สาหราย เชน Dinobryon  sp. และ Ophiocytium  sp. ดังภาพที่ 7.47 
 
 
 
 
 Dinobryon sp.  Ophiocytium  sp. 
 

ภาพที่ 7.47  ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Chrysophyta  
(ที่มา: https://goo.gl/Lbp2uM) 
 

2.4 Dinoflagellata เนื่องจากเซลลมีแฟลเจลลาอยูดานหนาเซลลสองเสนซึ่งชวยใหเคลื่อนที่
ไดแบบหมุน จึงกลายเปนชื่อเรียกของไฟลัม  อยางไรก็ตามบางชนิดที่ประกอบดวยหลายเซลลไมเคลื่อนที่  
ผนังเซลลสองชั้นมีลักษณะเกยกัน สังเคราะหดวยแสงไดเพราะมีคลอโรฟลลเอและบี มีสีเหลืองปนเขียว 
น้ําตาล หรือแดง  บางชนิดมีสีคลายเปลวไปจึงเรียกวา สาหรายสีเปลวไฟ (fire algae) พบไดในแหลงน้ํา
จืดและน้ําทะเล  บางชนิดผลิตสารพิษ เชน Gonyaulax เมื่อเจริญเพิ่มจํานวนในน้ํามากจะทําใหน้ํามีสี
น้ําตาลหรือแดงเรียกวา ทะเลแดง (red tides) ซึ่งประกอบดวยสารพิษที่มีฤทธิ์ตอระบบประสาท  ถามนุษย
บริโภคปลาหรือสัตวน้ําในชวงเหตุการณนี้มาบริโภคก็จะไดรับอันตรายจากสารพิษได ดังภาพที่ 7.48 
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ภาพที่ 7.48 (บน) ชนิดของ Dinoflagellata และ (ลาง) ทะเลแดงจากสารพิษที่ Dinoflagellata ปลอยสู

แหลงน้ํา 
(ที่มา: https://goo.gl/BmvtCA) 
 

2.5 Euglenophyta มีลักษณะเปนเซลลเดียว มีลักษณะคลายพืชคือ มีโครมาโตฟอร 
(chromatophore) ซึ่งเปนรงควัตถุที่ประกอบดวยคลอโรฟลลเอและบีเพื่อใชในกระบวนการสังเคราะห
แสง  แตไมมีผนังเซลล มี  eyespot ซึ่งคลายตา ทําหนาที่รับแสงและบอกทิศทางการเคลื่อนที่ อาจมีแฟล
กเจลลาสองหรือมากกวา  ดํารงชีวิตแบบซาโปรไฟด พบในบอน้ําและแทงน้ํา  ตัวอยางสิ่งมีชีวิต คือ ยูกลีนา 
ดังแสดงในภาพที่ 7.49 
 
 
 
 
       Euglena mutabilis  Eugluna acus 
 

ภาพที่ 7.49 ตัวอยางยูกลีนาในไฟลัม Euglenophyta 
(ที่มา: https://goo.gl/PhQMGL) 
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2.6 Phaeophyta  สาหรายในไฟลัมนี้เกือบทั้งหมดอาศัยอยูในทะเล มักอยูในกระแสน้ําเย็น  มี
ความสําคัญตอโดย เปนแหลงอาหารที่และใชในการหลบภัยของสิ่งมีชีวิตอาศัยในน้ําที่อาศัย  มีขนาดใหญ
และมีโครงสรางซับซอน  มีสารฟวโคแซนทินซึ่งมีสีน้ําตาล ทําใหเรียกวา สาหรายสีน้ําตาล หรือ seaweed   
โครงสรางรวม ๆ ของสาหรายชนิดนี้มีลักษณะคลายพืช มีทัลลัส (thallus) ซึ่งประกอบดวยสวนที่คลายรากที่
เรียกวา holdfast สวนที่คลายลําตนเรียกวา stipe และสวนที่คลายใบเรียกวา blade หรือ lamina 
ตัวอยางเชน สาหรายเคลป (Kelp) ซึ่งอาจมีความยาวถึง 60 เมตร สาหรายทุน (Sargassum sp.) สาหรายลา
มินาเรีย (Laminaria sp.)  สาหรายพาไดนา (Padina sp.) สาหรายฟวกัส (Fucus sp.) ดังภาพที่ 7.50 
 
 
 
 
 
 Kelp   Sargassum sp.  Padina sp. Laminaria sp. 
 

ภาพที่ 7.50 ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Phaeophyta 
(ที่มา: https://goo.gl/tNeyBj) 
 

2.7 Rhodophyta มีสารสีไฟโคอีรีทิน (phycoerythrin) ทําใหเซลลมีสีแดง จึงเรียกวา 
สาหรายสีแดง (red algae) และยังมีรงควัตถุอื่นเปนองคประกอบ คือ แคโรทีนและคลอโรฟลล  ดูดกลืน
แสงสีน้ําเงินและเขียวในการสังเคราะหดวยแสงไดดี  สวนใหญมีหลายเซลล มีขนาดใหญจึงถูกเรียกวา 
seaweed เชนเดียวกันกับสาหรายสีน้ําตาล และลักษณะที่สําคัญของสาหรายดิวิชันนี้คือ ไมมีระยะที่มี
แฟลกเจลลา  ตัวอยาง Rhodophyta เชน จีฉาย (Porphyra sp.) เปนสวนประกอบในแกงจืด สาหราย
ผมนาง (Gracilaria sp.) ใชผลิตวุน ดังภาพที่ 7.51 
 
 

 
 

 
 Porphyra sp. Gracilaria sp. 
 

ภาพที่ 7.51 ตัวอยางสาหรายในไฟลัม Rhodophyta 
(ที่มา: https://goo.gl/J9BPKu) 
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  3. ประโยชนและโทษของสาหราย 
บางชนิดสรางมลพิษใหแหลงน้ํา เชน กลิ่นและรส  ขัดขวางการเดินทางโดยเรือ  สารที่สะสมใน

สาหราย เชน แปง เจลาติน และไขมัน เปนแหลงที่มีไวตามินสูงเหมาะสําหรับเปนอาหารคนหรือสัตว 
สามารถนํามาใชเปนสารปรุงแตงอาหารได เชน เยลลี่ ไอศครีม และอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย  สาหราย 
Alaria, Laminaria, Sargassum และ Porphyra นิยมนํามาเปนอาหาร ใชผลิตเชื้อเพลิง ใชเปนปุยชีวภาพ
เนื่องจากสาหรายอุดมสมบูรณไปดวยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ไอโอดีน เหล็ก แคลเซียม ซิลิกา 
และไวตามิน  บางชนิดสามารถนํามาทําเปนโซลารเซลลชีวภาพได  สาหราย Chlorella สรางสารปฏิชีวนะ 
chlorellin ซึ่งออกฤทธิ์ตอจุลินทรียไดหลายชนิด (board spectrum)  รงควัตถุจากสาหรายมีคุณสมบัติเปน
สารแอนติออกซิแดนซ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนํามาเปนสวนผสมในเครื่องสําอางคเพื่อชะลอความแกชรา  
สาหรายบางชนิดสามารถนํามาใชเปนสารฆาแมลงได และใชในการบําบัด และดึงโลหะหนักออกจากน้ําเสีย   
 
สรุป 
 จุลินทรียที่เปนพวกยูคาริโอต ไดแก โพรโตซัว ฟงไจ และสาหรายเซลลเดียว  มีโครงสรางเซลลแบบ   
ยูคาริโอติกส โดยมีเอกลักษณเฉพาะคือ เซลลมีเยื่อหุมนิวเคลียส ซึ่งตางจากโปรคาริโอติกซเซลล  รวมทั้งยังมี
ออรแกนเนลที่มีเฉพาะในยูคาริโอติกซเซลล คือ ไมโตรคอนเดรีย คลอโรพลาส เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม  
กอลจิบอดี  และออรแกนเนลอื่น หลายชนิด จึงทําใหเซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอตมีขนาดเซลลที่ใหญกวา
พวกโปรคาริโอต   

โปรโตซัว เปนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลลเดียว สวนใหญดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายซาก (saprophyte) 
อาจดํารงชีวิตในรูปแบบอิสระและแบบปรสิตบางแตเปนสวนนอย  สัณฐานวิทยาที่แสดงลักษณะชี้เฉพาะของ
โปรโตซัว คือ เปนเซลลเดี่ยวที่ใส ไมมคลอโรพลาสต สามารถเคลื่อนที่ไดคลายสัตวโดยใชเทาเทียม 
(pseudopod) หรือแฟลกเจลลา (flagella) หรือซีเลีย (cilia)  โครงสรางที่ใชเคลื่อนที่ของเซลลสามารถใช
เปนเกณฑหนึ่งในการจําแนกชนิดของโปรโตซัว (flagellate, rhizopoda, ciliate, sporozoa) หรือรูปแบบ
การดํารงชีวิตก็สามารถใชจําแนกกลุมโปรโตซัวได (free living, symbiont)  โปรโตซัวมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมประชากรของแบคทีเรียในระบบนิเวศและเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ํา  บางชนิดกอโรคกับมนุษยและสัตวเ 

ฟงไจ ประกอบดวยราและยีสต ซึ่งมีโครงสรางแตกตางกัน รามีโครงสรางเปนเสนใย (hypha) ที่มักอยู
รวมกลุมกัน (mycelium) ขณะที่ยีสตมีโครงสรางประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว  บางชนิดเปลี่ยนแปลง
โครงสรางกลับไปมาระหวางลักษณะเสนใยและเซลลเดียวในวงจรชีวิต เรียกราชนิดนี้วา dimorphic fungi  
การสืบพันธุของรามีทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ การจําแนกฟงไจพิจารณาจากความใกลเคียง
ของลําดับนิวคลีโอไทดในโครโมโซมในรูปแบบความสัมพันธในลักษณะ phylogenetic tree หรือรูปแบบ 
การสืบพันธุตามหลักหลักเกณฑของ the international society of protistologists ซึ่งแบงราเปน 6 กลุม
หลัก คือ Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Zygomycota, Microsporidia และ 
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Chytridiomycota  ฟงไจทั้งราและยีสตบางชนิดใชประโยชนในดานอาหาร การเกษตรและการแพทย      
บางชนิดกอโรคในมนุษย สัตวและพืช    

สาหรายในกลุมจุลินทรีย อยูในอาณาจักรโมเนอราและอาณาจักรโปรติสตา  บทเรียนนี้กลาวถึงเฉพาะ
สาหรายในอาณาจักรโปรติสตา ซึ่งมีรูปแบบเซลลแบบยูคาริโอตและแตกตางจากสาหรายในอาณาจักรโมเนอรา
ที่มีรูปแบบเซลลแบบโปคาริโอต  อาณาจักรโปรติสตาจัดสาหรายอยูใน 7 ไฟลัม Bacillariophyta, 
Chlorophyta, Chrysophyta, Dinoflagellata, Euglenophyta, Phaeophyta และ Rhodophyta  
(Batzing et al., 2002) ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันในสวนประกอบของรงควัตถุ สัณฐานของเซลล และ
สวนประกอบของเซลล  สาหรายบางชนิดมีรูปรางเซลลเดี่ยวซึ่งอาจอยูรวมกันเปนคูหรือเปนกลุม บางชนิดมี
โครงสรางเปนสาย  บางชนิดเปนอาหารของมนุษย บางชนิดเปนแหลงแรธาตุใหกับพืช  บางชนิดเปนแหลง
พลังงานชีวภาพ  บางชนิดมีคุณสมบัติเปนสารแอนติออกซิเดนซที่ใชประโยชนดานเภสัชศาสตร   

 

แบบฝกหัดทายบท 
1. โครงสรางเซลลที่เปนเอกลักษณของเซลลยูคาริโอตมีลักษณะเปนอยางไร 

2. ออรแกนเนลใดบรรจุขอมูลทางพันธุกรรมและควบคุมการทํางานทั้งหมดของเซลล   
3. ออรแกนเนลใดสรางพลังงานใหกับเซลลไดใชเพื่อการทํากิจกรรมตาง ๆ 

4. กระบวนการสังเคราะหโปรตีนเกี่ยวของกับออรแกนเนลใดบาง  
5. ลักษณะใดที่ใชบงชี้วาสิ่งมีชีวิตนี้เปนโปรโตซัว 

6. โปรโตซัวมีบทบาทตอสิ่งแวดลอมที่อยูอยางไรบาง 

7. รากับยีสตแตกตางกันหรือไม อยางไร 

8. ไฮฟา ไมซีเลียม และทัลลัสของฟงไจหมายถึงสวนใด 

9. สาหรายตางจากโปรโตซัวและฟงไจอยางไรบาง 

10.สาหรายจัดอยูในอาณาจักรใดบาง ดวยเหตุผลอยางไรจึงไมจัดสาหรายใหอยูในอาณาจักรพืช 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของไวรัส 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. โครงสรางของไวรัส 
2. ขนาดและรูปรางของไวรส 
3. การจําแนกไวรัส 
4. การเพ่ิมจํานวนของไวรัส 
5. ประโยชนและโทษของไวรัส 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. บอกความหมายของไวรัส 
2. อธิบายความแตกตางของไวรัสกับจุลินทรียอื่นในดานโครงสราง ขนาด และรูปราง 
3. สรุปวิธีการที่ใชจําแนกไวรัสและจําแนกไวรัสจากภาพตัวอยางไวรัส 7 สายพันธุ เปนกลุมได

อยางนอย 3 กลุม 
4. สามารถเขียนวงจรชีวิตของไวรัสเพื่อการเพิ่มจํานวนภายในเซลลที่มีชีวิต 
5. ยกตัวอยางการนําไวรัสไปใชประโยชนหรือโทษท่ีเกิดจากไวรัสอยางนอย 2 เรื่อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. เกริ่นนําใหรูจักไวรัสผานขาวที่ปรากฏเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาด เชน โรคซาร โรคไขหวัด โรค

ไวรัสโรตาในเด็กเล็ก จากนั้นเขาสูบทเรียนดวยการบรรยายเนื้อหาเรื่อง สัณฐานวิทยาและโครงสรางของ
ไวรัส ผานสื่อโปรแกรม PowerPoint และควบคูกับการใชอเอกสารประกอบการสอน หลังการบรรยาย
แสดงภาพไวรัสและจุลินทรียชนิดอื่นเพื่อใหผูเรียนบอกความหมายไวรัสและความแตกตางของไวรัสกับ
จุลินทรียอื่นในดานโครงสราง ขนาด และรูปราง  ผูสอนสรุปเนื้อหา 

2. หลังการบรรยายในขอ 1 แสดงภาพไวรัสชนิดตาง ๆ จํานวน 5 สายพันธุ แลวใหผูเรียนจัด
แบงกลุมไวรัสใหไดอยางนอย 3 กลุม 

3. แบงกลุมผูเรียน  แจกกระดาษ A4 ใหแตละกลุม แลวเปดวีดีทัศนผานจอโปรเจคเตอรเพื่อให
ผูเรียนไดศึกษาวงจรชีวิตของไวรัส    เพื่อการเพิ่มจํานวนภายในเซลลที่มีชีวิต ควบคูกับการศึกษาเพิ่มเติม
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ในเอกสารประกอบการสอน จากนั้นใหเขียนวงจรชีวิตของไวรัสเพื่อการเพิ่มจํานวนภายในเซลลที่มีชีวิต  
สุมกลุมผูเรียนเพื่อนําเสนอหนาหองเรียน สวนกลุมที่เหลือใหติด ผูสอนสรุป 

4. แบงกลุมผูเรียนใหศึกษาประโยชนและโทษของไวรัสทั้งจากเอกสารประกอบการสอนและ     
เวปไซดผานเครื่อง smart phone ลงในกระดาษ A4 แลวนําเสนอหนาหองเรียนโดยใหกลุมผูเรียนกลุม
แรกเปนกลุมหลัก สวนกลุมอ่ืนนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ผูสอนสรุปเนื้อหา 

5. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
6. ใหผูเรียนตอบคําถามจากแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. โปรเจคเตอร 
4. วีดีทัศนเรื่องการวงจรชีวิตของไวรัสเพื่อการเพิ่มจํานวนภายในเซลลที่มีชีวิต 
5. กระดาษ A4 
6. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 
1. บอกความหมายของไวรัสไดถูกตอง 
2. อธิบายความแตกตางของไวรัสกับจุลินทรียอื่นในดานโครงสราง ขนาด และรูปรางได 
3. สรุปวิธีการที่ใชจําแนกไวรัสและจําแนกไวรัสจากภาพตัวอยางไวรัส 7 สายพันธุ เปนกลุมไดอยาง

นอย 3 กลุมได 
4. สามารถเขียนวงจรชีวิตของไวรัสเพื่อการเพิ่มจํานวนภายในเซลลที่มีชีวิตไดถูกตอง 
5. ยกตัวอยางการนําไวรัสไปใชประโยชนหรือโทษท่ีเกิดจากไวรัสอยางนอย 2 เรื่อง 
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บทที ่8 
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของไวรัส 

 
 ไวรัสัสเปนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษตางจากจุลินทรียที่มีขนาดเล็กอื่น ๆ คือ เมื่ออยูภายนอก
เซลลที่มีสิ่งมีชีวิตไมแสดงคุณสมบัติของการมีชีวิตโดยไมมีสวนที่เปนเยื่อหุมและมีลักษณะเปนอนุภาคของดี
เอ็นเอ (DNA) หรืออารเอ็นเอ (RNA) แตเมื่อไวรัสเขาสูเซลลของสิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจํานวนจาก
กระบวนการสืบพันธุและเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมไดซึ่งเปนคุณสมบัติของการมีชีวิต  ไวรัสจึงจัดเปน
ปรสิตภายในเซลลอยางแทจริง (obligate intracellular parasite) เพราะตองอาศัยเซลลเจาบานหรือโฮสต 
(host) เพื่อดํารงเผาพันธุ ไวรัสเปนจุลชีพทีส่ามารถกอโรคในคน พืช และสัตว  นอกจากนี้ยังสามารถทําลาย
แบคทีเรียไดดวย เรียกไวรัสนี้วา ไวรัสของแบคทีเรีย หรือ แบคทีรีโอฟาจ (bacteriophage)  วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับไวรัสเรียกวา วิสาวิทยา (virology) ในบทเรียนจึงประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวของกับโครงสรางของ
ไวรัส  การจัดจําแนกไวรัส  ประโยชนและโทษของไวรัส    
 
โครงสรางของไวรัส 

ไวรัสเปนเพียงหนวยอนุภาคของสารที่ประกอบดวยกรดนิวคลิอิคชนิด DNA หรือ RNA  อยางใด
อยางหนึ่ง ไวรัสที่มีหนวยอนุภาค DNA เรียกวา DNA virus และไวรัสที่มีหนวยอนุภาค RNA เรียกวา RNA 
virus  การที่ไวรัสเขาสูเซลลที่มีชีวิตจะชวยใหไวรัสสามารถสรางสวนประกอบตางๆ ที่ชวยใหอนุภาคไวรส
อยูในสภาพที่สมบูรณและมีคุณสมบัติการมีชีวิต เรียกอนุภาคไวรัสที่สมบูรณนี้วา  วิริออน (virion)  
ลักษณะของวิริออนประกอบดวยสวนที่หอหุมเปนสารพวกโปรตีน (protein coat) ที่เรียกวา แคปซิด 
(capsid) หรือนิวคลโอโปรตีน (neucleoprotein) ซึ่งเกิดจากหนวยยอย (subunit) ที่มีโมเลกุล
เหมือนกันเรียงตัวกันจํานวนมากกลายเปนแผนหอหุมอนุภาคของดีเอ็นหรืออารเอ็นเอ เรียกหนวยยอยนี้
วา แคพโซเมอร (capsomers)  ไวรัสบางชนิดมีเปลือกหุมชั้นนอกที่เรียกวา เอนเวลโลป (envelope) 
หอหุมแคปซิดอีกชั้นหนึ่ง ไวรัสที่ไมมีเปลือกหุมกรดนิวคลีอิคนี้ถูกเรียกวา naked viuses หรือ 
nonenveloped virus ซึ่งเปนไวรัสทีไมมีเอนเวลโลปลอมรอบ สวนไวรัสที่มีเปลือกหุมกรดนิวคลีอิคนี้ถูก
เรียกวา enveloped virus ดังภาพที ่8.1 
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 nonenveloped virus enveloped virus 
 
ภาพที่ 8.1  โครงสรางของไวรัส 
(ที่มา: Cowan & Taralo, 2014, p.154) 
 
ขนาดและรูปรางของไวรัส 

ไวรัสมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเซลลของแบคทีเรียและเซลลของจุลินทรียอื่น ไวรัสมีขนาดตั้งแต 
20-250 นาโนเมตร (nm) ขณะที่จุลินทรียพวกยูคาริโอตและพวกโปรคาริโอมีขนาดประมาณ 2,000-
10,000 nm ขนาดของไวรัสัสเล็กจนสามารถผานเยื่อกรองสําหรับแบคทีเรียขนาด 0.2-0.45 ไมโครเมตร 
(µm) ได ดังแสดงในภาพที่ 8.2   

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8.2  การเปรียบเทียบขนาดของไวรัสกับขนาดของเซลลจุลินทรียอื่น 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.371) 
 

การเรียงตัวของแคพโซเมอรในแคปซิดทําใหไวรัสมีรูปรางตางกัน 3 แบบ คือ แบบหลายเหลี่ยม 
(icosahedral)  แบบกระบอก (helical) และแบบซับซอน (complex)   
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รูปรางไวรัสแบบหลายเหลี่ยม (icosahedral) มีแคปซิดรูปรางสามเหลี่ยมประกอบดวย 20 หนา 
12 มุม ทําใหการหมุนตัวของไวรัสสามารถมองเห็นไดในรูปแบบเดียวในทุกมุม เชน ไวรัสโรคโปลิโอ หูด 
โรตาไวรัส (rota virus) เฮอรพีสไวรัส (herpes virus) อะดีโนไวรัส (adeno virus) บลูทองกไวรัส 
(bluetongue  virus) ดังแสดงในภาพที่ 8.3 

 
 

 
 (ก) 2 fold 3 fold 5 fold 

 
 

 poliovirus 
 
  
 
 
 

 rota virus  herpes virus 
  
ภาพที่ 8.3  (ก) ลักษณะแกนหมุนของแคปซิดแบบหลายเหลี่ยมดวยการหมุนแบบ 2, 3 และ 5 fold; (ข) 

ตัวอยางไวรัสที่มีสัณฐานแคปซิดแบบหลายเหลี่ยม 
(ที่มา: https://goo.gl/76MhA1; https://goo.gl/YD9CQi; https://goo.gl/tA75ty) 

 
รูปรางไวรัสแบบกระบอก (helical)  มีแคปซิดรูปรางทอตรงยาวหรือทอนโคงโดยแคพโซเมอรม ี

การเรียงตัวเปนเกลียว หมุนไปทางเดียวกัน ตัวอยางไวรัส เชน ไวรัสโรคพิษสุนัขบา (rabies)  โรคคางทูม    
โรคโทแบคโคโมเซอิกไวรัส (tobacco mosaic virus) ซิมบิเดียมโมเซอิกไวรส (cymbidium mosaic virus, 
CyMV) ดังภาพที่ 8.4 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 8.4   ตัวอยางไวรัสที่มีสัณฐานแคปซิดแบบกระบอก 
(ที่มา: https://goo.gl/GMakPH) 
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รูปรางไวรัสแบบซับซอน (complex) มีแคปซิดรูปรางไมแนนอนแตมีลักษณะสมมาตร เชน ไวรัส
โรคฝดาษ ท-ีโฟรทแบคทีริโอเฟจ (T4 bacteriophage) ดังแสดงในภาพที่ 7.5 

 

 
 
 
 

 
 variola virus 
ภาพที่ 8.5   ตัวอยางไวรัสที่มีสัณฐานแคปซิดแบบซับซอน 
(ที่มา: https://goo.gl/oDZr5H) 
 
การจัดจําแนกไวรัส 

ไวรัสสามารถถูกจําแนกโดยพิจารณคุณสมบัติดังนี้ 
1) ชนิดของกรดนิวคลิอิค โดยดูจากการจัดเรียงตัวเปนสายคู (double strands) หรือสายเดี่ยว 

(single strand) เชน double strand DNA (ds DNA), single strand DNA (ss DNA),  double 
strand RNA (dsRDNA), single strand RNA (ss RNA) 

2) รูปรางของแคปซิด 
3) การมีหรือไมมี envelope ซึ่งชวยใหไวรัสทนทานตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและเคม ี
4) คุณสมบัติของซีรัมวิทยา (serology) 
5) คุณสมบัติของโปรตีนที่ทําหนาที่เปนเอนไซมของไวรัส 
6) เนื้อเยื่อและอาการของโรคที่เกิดข้ึนกับสวนของรางกายโฮสต 
จากการพิจารณากระบวนการสังเคราะห mRNA ของไวรัสเปนเกณฑในการจัดแบงชนิดของไวรัส

ตามวิธี Baltimore method ซึ่งออกแบบโดย David Baltimore  ไวรัสถูกจําแนกออกได 6 คลาส 
(class) ดังแสดงในตารางที่ 8.1 
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ตารางที่ 8.1 ชนิดของไวรัสที่จัดแบงตามวิธี Baltimore method 
 ชื่อไวรัส โรคที่กอ ภาพ 
DNA virus    
ds DNA Variola virus Smallpox 

 
 Herps simplex2 Genital herpes 

 
ss DNA parvovirus Erythema infectiosum 

 
RNA    
ss (+) polarity Poliovirus Poliomyelitis 

 
ss (-) polarity Influenza virus Influenza 

 
ds RNA rotavirus Gastroenteritis 

 
ss RNA reverse 
transcriptase 

HIV AIDS 

 
หมายเหตุ double strand DNA (ds DNA), single strand DNA (ss DNA),  double strand RNA 

(dsRDNA), single strand RNA (ss RNA) 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.151) 
 

ในปค.ศ.1966 นักวิทยาศาตรในหนวยงาน International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV)  ไดจําแนกไวรัสเปน 6 กลุม คือ Caudovirales, Herpoesvirales, Mononegavirales, Nidovirales, 
Picornavirales และ Tymovirales  หลักเกณฑที่ใชจําแนกกลุมไวรัสจัดแบงในระดับ  แฟมมิลี (family) 
จีนัส (genera) และสปชีส (species) โดยกําหนดใหไวรัสในสัตวและไวรัสของแบคทีเรียมีชื่อตั้งแตระดับแฟม
มิลี  สวนไวรัสของพืชไมตั้งเปนแฟมมิลี หรือ จีนัส แตใชเปนกลุม (group) โดยการตั้งชื่อกลุมยึดตามโพรโต
ไทป (prototype) ของกลุม  อยางไรก็ตามการเรียกชื่อไวรัสมักนิยมตั้งชื่อตามอาการแสดงโรค ตัวอยางเชน 
ไวรัสกอโรคผีดาษ (pox) เรียกวา poxvirus  ไวรัสกอโรคจุดวงแหวนในมะละกอ เรียกวา papaya ring spot 
virus และไวรัสกอโรคในตับเรียกวา hepatitis virus เปนตน 
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การจําแนกไวรัสจากการรวมหลักเกณฑของ Baltimore และ ICTV แบงไวรัสออกได 7 กลุม คือ  
group I ไวรัสที่มี DNA สายคู (ds DNA) สายดีเอ็นแตละสายเปนสายแมพิมพ (DNA template) 

สังเคราะหสายดีเอ็นเอสายใหมเพื่อการเพิ่มจํานวนไวรส  พบในไวรัสสวนใหญทีเ่ปนดีเอ็นไวรัส   
group II ไวรัสที่มี DNA สายเดี่ยว (ss DNA) มีดีเอ็นสายเดียวเปนสายแมพิมพ   
group III ไวรัสที่มี RNA สายคู (ds RNA)  
group IV ไวรัสที่มี RNA สายเดี่ยว (ss RNA)   
group V ไวรัสที่มี RNA สายเดี่ยวชนิดลบ (negative sense ss RNA)   
group VI ไวรัสที่มี RNA สายเดี่ยว (ss RNA) และมีเอนไซม reverse transcriptase ในการสรางสาย

ดีเอ็นเอจากสายอารเอ็นเอที่เปนสายแมพิมพ เชน HIV virus (human immunodeficiency virus)  
group VII ไวรัสที่มี DNA สายคู (ds DNA) และมีเอนไซม reverse transcriptase เพื่อใชใน

กระบวนการสรางสายดีเอ็นเอจากสายอารเอ็นเอที่เปนสายแมพิมพ เชน hepatitis B virus 
เมื่อพิจารณาจากการทําลายเซลลในเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ของรางกายมนุษยโดยไวรัสที่กอโรค ไวรัสถูก

แบงได 4 กลุม คือ pneumotropic, dermotropic, viscerotropic และ neurotropic ดังตารางที่ 8.2 
 

ตารางที่ 8.2  การแบงกลุมไวรัสที่กอโรคตามชนิดของเนื้อเยื่อที่เขาทําลาย 
กลุม เนื้อเยื่อที่เขาทําลาย โรคที่กอ 

pneumotropic ระหายใจ โรคหวัด โรคทางเดินหายใจ โรคซาร  โรคทางเดินหายใจจาก
เชื้อไรโนไวรัส (rhinovirus) 

dermotropic ผิวหนังและเนื้อเยื่อชนิด 
subcutaneous 

โรคอีสุกอีไส โรคหูด หัด คางทูม ฝดาษ หัดเยอรมัน  

viscerotropic เลือด น้ําเหลือง  
กระเพาะอาหาร 

โรคไขเหลืองม โรคไขเลือดออก อาการไขและเจ็บคอ โรคติด
เชื้อไวรัส ไวรัสลงกระเพาะ, ไวรัสตบัอักเสบ A, ไวรัสตับ
อักเสบ B, โรคเอดส 

neurotropic ระบบประสาทสวนกลาง โรคพิษสุนัขบา โรคโปลิโอ โรคไขเวสตไนล 
 (ที่มา: Pommerville, 2007, p.377) 
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การเพิ่มจํานวนของไวรัส 
ไวรัสในสภาพของอนุภาคของสารพันธุกรรมดีเอ็นเอหรืออารเอ็นจากภายนอกเมื่อมีโอกาสเขาสูเซลล

โฮสต จะสรางวิริออนที่สมบูรณโดยใชสารประกอบเคมีพื้นฐานภายในเซลล แตละวิริออนสามารถถายทอด
สารพันธุกรรมของตนเองเขาไปในเซลลโฮสต (penetration) ดวยการเกาะติด (adsoption) ที่ผิวเซลลโฮสต
โดยใชสวนหาง (tail) ของไวรัส  แลวปลอยเอนไซมไลโซไซม (lysozyme) เพื่อยอยผนังของเซลลโฮสต  
จากนั้นสารพันธุกรรมของไวรัสจะเขาสูเซลลและทิ้งสวนโปรตีนเปลือกหุม (protein coat) ไวนอกเซลล  การ
สรางวิริออนที่สมบูรณก็จะเกิดขึ้นภายในเซลลจนเพิ่มจํานวนมากภายในเซลลจนกระทั่งทําใหเซลลโฮสตแตก
และตายในที่สุด เรียกไวรัสระยะนี้วา lytic cycle  สารพันธุกรรมก็จะถูกกระจายเขาสูเซลลโฮสตอื่น ๆ และ
เพิ่มจํานวนไวรัสเปนวัฎจักรเชนเดิม บางครั้งสารพันธุกรรมของไวรัสอาจแทรกตัวแฝงไปกับโครโมโซมของ
โฮสตโดยที่ยังไมทําอันตรายตอโฮสต  เรียกระยะนี้วา ระยะ lysogenic stage  ไวรัสที่เขาทําลายเซลล
แบคทีเรียเรียกวา แบคทีรีโอฟาจ (bacteriophage) ดังแสดงในภาพที่ 8.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.6  วงจรชีวิตของไวรัสในเซลลแบคทีเรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015 , p.160) 
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ประโยชนและโทษของไวรัส 
1. ประโยชนของไวรัส  ไวรัสถูกใชประโยชนหลายประการ เชน การควบคุมหรือตานทานการกอโรค

ในพืชเศรษฐกิจ และการควบคุมศัตรูพืช  การผลิตวัคซีนหรือกระตุนภูมิคุมกันของสิ่งมีชีวิต  การเปนพาหนะ
ในการนํา DNA แปลกปลอมเขาเพิ่มจํานวนยังเซลลแบคทีเรียในเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม   

ในดานการควบคุมโดยชีววิธี บาคูโลไวรัส (baculoviruses, BV) ไดถูกนําไปใชประโยชนในการ
ควบคุมหนอนกระทูผัก หนอนกระทูหอมซึ่งเปนเหยื่อและผีเสื้อ  เปนไวรัสที่มี ds DNA  แบงออกได 2 จีนัส 
คือ nucleopolyhedrovirus (NPV) และ granulovirus (GV)  ไวรัสทั้งสองตางจากไวรัสแมลงชนิดอื่น คือ   ไม
สามารถเพ่ิมจํานวนในเซลลสัตวที่มีกระดูกสันหลังหรือพืช ทําลายเฉพาะพวกอารโธพอดเทานั้น จึงมีความ
ปลอดภัยสูง  NPV เปนกลุมของไวรัสที่สรางโปรตีน polyhedrin ขึ้นมาหอหุมอนุภาคของไวรัสเขาไวดวยกัน
และยังแบงยอยตามลักษณะอนุภาคที่ถูกสรางขึ้นได 2 แบบ คือ budded virus (BV) ซึ่งเปนไวรัสอิสระและ 
occlusion derived virus (ODV) ซึ่งสามารถเจริญในผลึกของโปรตีนที่เรียกวา ออคคลูชั่นบอดี้ (occlusion 
body) ผลึกโปรตีนนี้จะชวยปองกันไวรัสขณะอยูภายนอกเหยื่อ  การติดเชื้อของเหยื่อเกิดขึ้นหลังจากเหยื่อกิน
อาหารหรือใบพืชที่ปนเปอนดวยไวรัส  น้ํายอยที่เปนดางชวยเพิ่มจํานวนไวรัสในกระเพาะอาหาร  จากนั้นจะ
ลุกลามทําลายเซลลในเนื้อเยื่อของอวัวยะตาง ๆ  ทําใหเซลลแตกและแมลงตาย  ใชเวลาประมาณ 3-10 วัน  
หนอนจะตายและมีการปลอยของเหลวที่ประกอบดวยไวรัสจํานวนมาก หรือแขวนตัวตายที่ตนไม (สํานักงาน
เกษตรอําเภอเมืองนครปฐม, 2550; กนกวรรณ พุมพุทราและเพ็ญจันทร เมฆวิจิตรแสง, 2548)   ดังภาพที่ 8.7 

 
 

 
 
 

 (ข) (ค) 
(ก) 
 
 
 
ภาพที่ 8.7  (ก) การติดเชื้อและลักษณะการเขาทําลายเซลลของหนอนศัตรูพืชโดยไวรัส BV และ ODV
และลักษณะการตายที่เกิดกับ (ข) หนอนกระทู ซึ่งของเหลวถูกปลอยออกจากตัวหนอน และ (ค) หนอน
ผีเสื้อที่ตายแขวนตัวที่ตนไม เมื่อติดไวรัส 
(ที่มา: https://goo.gl/ieycmv; https://goo.gl/gTasTS) 
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วัคซีนเปนการใชไวรัสที่อยูในสภาวะเชื้อที่ยังมีชีวิตแตไมเปนอันตรายตอผูรับไปกระตุนให
รางกายสรางภูมิคุมกันที่จําเพาะตอโรคใดโรคหนึ่ง  การผลิตวัคซีนทําไดหลายวิธี เชน การเพิ่มจํานวนไวรัสใน
ไขไกที่มีตัวออน (egg based process)  การเพิ่มจํานวนไวรัสในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (cell culture 
process) ในถังปฏิกรณชีวภาพ (bioreactor) ซึ่งเปนระบบปด ตัวอยางวัคซีนที่ผลิต เชน วัคซีนไขหวัดใหญ 
วัคซีนโรคฝดาษหรือไขทรพิษ (smallpox)  วัคซีนโรคปอดอักเสบ วัคซีนโรคบาดทะยักและคอตีบ เปนตน 
กระบวนการผลิตวัคซีนแสดงในภาพที่ 8.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.8  กระบวนการผลิตวัคซีนภายในถังปฏิกรณชีวภาพ 
(ที่มา: กนกพรรณ พุมพุทรา, มมป., https://goo.gl/pjT4xb) 
 

2. โทษของไวรัส  ไวรัสสวนใหญกอโรคในสิ่งมีชีวิตทั้งคน พืชและสัตว  
2.1 ไวรัสที่กอโรคในคน  เชน  ไวรัสที่กอโรค HIV เปน RNA virus ที่มีสายเดี่ยวใน group VI 

ซึ่งมีเอนไซม reverse transcriptase  เปนโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ การไดรับเลือดหรือพลาสมาหรือ
สวนประกอบของเลือดที่มีเชื้อรวมทั้งการไดรับเชื้อที่ติดตามเข็มฉีดยาหรือของมีคมที่ปนเปอนเลือดผูปวย และ
การติดตอจากแมสูทารกในครรภ  ไวรัสเปนสาเหตุหนึ่งในการชักนําใหเกิดมะเร็งในสัตวไดโดยสารพันธุกรรม 
(DNA, RNA) ของไวรัสจะชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอองโกจีน (oncogene) ซึ่งเปนยีนที่เกี่ยวของกับ
การเกิดมะเร็งที่มีอยูในจีโนม  ไวรัสที่มีคุณสมบัติเชนนี้เรียกวา อองโคเจนิกไวรัส  ดีเอ็นเอไวรัสที่เกี่ยวของกับ
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การเกิดมะเร็งในสัตวมี 3 ตระกูล Herpesviridae, Adenoviridae และ Papovaviridae  โรคในคนที่เกิดจาก
ไวรัสสรุปไวในตารางที่ 8.3 

 

ตารางที่ 8.3  โรคในคนที่เกิดจากไวรัส 
แฟมมิลี ลักษณะสายดีเอ็น

เอหรืออารเอ็นเอ 

โครงสราง
แคปซิด 

การมีอยูของ 
envelope 

โรคที่กอ 

DNA viruses     
Poxviridae ds complex envelope Smallpox, monkeypox 
Herpesviridae 

ds 
icosahedral 

envelope 
Cold sores, genital herpes, 
chickenpox, shigles, infectious 
nomonucleosis 

Adenoviridae ds icosahedral naked Common cold, viral meningitis 
Papovaviridae ds icosahedral naked Warts, genital warts, vertical 

cancer 

Hepadnaviridae ds icosahedral envelope ไวรัสตับอักเสบ มะเร็งตับ 
Parvoviridae ds icosahedral naked Fifth disease 
RNA viruses     
Picornaviridae ss(+) icosahedral naked โปลิโอ หวัด ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
Caliciviridae ss(+) icosahedral naked gastroenteritis 
Togaviridae ss(+) icosahedral envelope โรคหัดเยอรมัน โรคไขสมองอักเสบ 
Flaviviridae ss(+) icosahedral envelope โรคไขเหลือง โรคไขเลือดออก โรค

ไวรัสตับ C โรคไขสมองอักเสบ 
Coronaviridae ss(+) helical envelope โรคซาร 
Filoviridae ss(-) helical envelope โรคอีโบลา 
Bunyaviridae ss(-) helical envelope โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus) 
Orthomyxovirid ss(-) helical envelope โรคไขหวัดใหญ 
Paramyxovirida ss(-) helical envelope โรคคางทูม โรคหัด 
Rhabdoviridae ss(-) helical envelope โรคพษิสุนัขบา 
Retroviridae ss(-) helical envelope โรคเอดส โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

(ที่มา: Pommerville, 2007, p.378) 
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2.2 ไวรัสที่กอโรคในพืช  ไวรัสเขาทําลายพืชหลายชนิดซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจและวัชพืชโดยการ
แพรกระจายเขาทําลายเกือบทุกสวนของพืช คือ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด  สงผลทําใหผลผลิตและ
คุณภาพลดลง  การเขาทําลายพืชของไวรัสตองอาศัยแผลซึ่งเปนจากคนหรือสัตวหรือการเสียดสีของตนไม
โดยธรรมชาติ  โดยเฉพาะแมลง  ตัวอยางโรคพืชที่เกิดจากไวรัส เชน โรคใบดางยาสูบ (tobacco mosaic 
disease)  เกิดจากไวรัส tobacco mosaic virus (TMV) สามารถเขาทําลายพืชตั้งแตยังเปนตนออน  
นอกจากนี้ไวรัสชนิดยังเขาทําลายมะเขือเทศ พริกและพืชในตระกูล Solanaceae อีกหลายชนิด โรคใบดาง
แตงกวา (cucumber mosaic disease)  เกิดจากไวรัส cucumber mosaic virus (CMV) ดังภาพที่ 8.9 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 8.9  อาการโรคใบดางในมะเขือ (ก) ใบยาสูบ (ข) และ (ค) พริก จากไวรัส TMV; อาการโรคใบดาง

ใน (ง) แตงกวาจากไวรัส CMV  
(ที่มา: https://goo.gl/NrYnWz) 
 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่เผชิญกับโรคที่เกิดจากไวรัส ไดแก โรจู (โรคใบหงิก) ของขาว 
โรคใบสีสมของขาว  สมซึ่งเปนผลผลิตที่สรางชื่อในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิลก็ประสบปญหาการ
ระบาดของไวรัสทริสเทซา (tristeza virus) โดยมีแมงเพลี้ยออนเปนตัวนําโรค  ทําใหตนสมตาย  
เชนเดียวกับโกโกที่ประสบปญหาการระบาดของโรคยอดบวมของโกโกซึ่งเกิดจากไวรสเกรฟไวนแฟนลีด 
(grapevine fanleaf) โดยมีไสเดือนฝอยเปนตัวนํา ดังแสดงในภาพที่ 8.10 

 

 
 
 

 (ก) 
 (ข) (ค) (ง) 
ภาพที่ 8.10  อาการ (ก) โรคจูและ (ข) โรคใบสีสมของขาว; (ค) อาการในใบและผลสมโดยไวรัสไวรัสทริสเทซา 
(ที่มา: https://goo.gl/Vf89wA; https://goo.gl/fN2VFy) 
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2.3 ไวรัสที่กอโรคในสัตวเลี้ยง   
การเกิดโรคในสัตวเลี้ยงมักเกิดจากปจจัยของชนิดสัตวและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องการ

จัดการสุขลักษณะของฟารม  โรคในสัตวเลี้ยงที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชน โรคนิวคาสเซิล (new castle disease)  
เปนโรคที่อยูในบัญชีอันดับ 1 ขององคการโรคระบาดสัตวนานาชาติ มีไวรัส paramyxovirus พวก RNA virus 
เปนเชื้อสาเหตุ กอโรคในสัตวปกพวกไก ไกงวง นกกระทา สัตวปกอาจไมมีการแสดงอาการแตทําใหสัตวปก
ตายกระทันหัน  ยังไมสามารถรรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ  

โรคฝดาษไก เปนโรคระบาดที่พบมากในลูกไกและไกรุน  นกพิราบก็เปนโรคนี้ได  เกิดจาก
เชื้อ fowl pox virus  เปนโรคติดตอที่เกิดการระบาดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหไกพรอมกันจํานวนมาก  ตัวที่
ไมตายจะแคระแกรน  ไกที่เปนโรคจะตุมฝลักษณะคลายหูดเกิดตามผิวหนังบริเวณที่ไมมีขน เชน หรา หงอน 
เหนียง หนังตาและขา  การติดเชื้ออาจเกิดจากเชื้อเขาสูบาดแผลหรือถูกกัดโดยยุงที่เปนพาหะ ดังภาพที่ 8.11 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 8.11  อาการโรคฝดาษไก 
(ที่มา: https://goo.gl/bfDE3w) 
 

โรคติดเชื้อโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส (monodon baculovirus) ในกุงกุลาดําหรือ เอ็มบีวี 
(MBV; Monodon baculovirus) ไมไดกอใหเกิดการตายในกุงตัวเต็มวัย แตสงผลใหกุงเติบโตชา มักติดเชื้อ
ในกุงระยะ larva, post larva และ juvenile และทําใหตายถึง 90%  

โรคสมองอักเสบนิปาห เกิดจากไวรัส paramyxovirus มีคางคาวเปนพาหะโรคโดยเฉพาะ
คางคาวกินผลไมสงทอดไปยังสุกร จากนั้นสุกรสามารถถายทอดเชื้อไปยังสุนัข แมว มา แพะ รวมทั้งคน  เปน
โรคติดตอที่เกิดการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือสิ่งขับถายหรือน้ําเชื้อหรือการไอของสัตวที่ปวย  อาการที่
สังเกตไดคือ สุกรตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการใด ๆ หรือสุกรมีไขสูงกวา 39.9ºC มีอาการในระบบทางเดิน
หายใจ เชน หายใจแรงและเร็ว หายใจลําบากจึงอาปากหายใจ ไอเล็หนอยถึงรุนแรง อาจมีมูกเลือดปน อาจมี
อาการทางระบบประสาทรวม เชน หัวชนฝา กัดราวคอก กลามเนื้อเกร็ง สั่นกระตุก ชัก ขาหลังออนแรง 

โรคติดเชื้อ seneca valley virus (SVA) เปนไวรัสกลุมเดียกับเชื้อไวรัสที่สาเหตุของโรคปาก
และเทาเปอยในปศุสัตว (foot and mouth disease virus FMDV) ไมกอโรคในคน  อาการที่พบมีตุมน้ําใส
และเยื่อเมือกลอกหลุดบริเวณจมูกและไรกีบของสัตวที่ติดเชื้อ ไข ซึม เบื่ออาหาร  ความรุนแรงของโรคทําให
สุกรตายอยางฉับพลัน   
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สรุป 
ไวรัสัสเปนอนุภาคของดีเอ็นเอหรืออารเอ็นเอท่ีมีสายสั้นและเปนสารพันธุกรรม  จึงจําแนกประเภท

ของไวรัสออกเปน RNA virus หรือ DNA virus  เมื่อสารพันธุกรรมของไวรัสเขาสูเซลลที่มีชีวิตที่เรียกวา 
เซลลใหอาศัยหรือโฮสต จะสรางโปรตีนหอหุมที่เรียกวา แคปซิด (capsid)  มาหุมสารพันธุกรรม กลายเปน
ไวรัสที่มีโครงสรางสัณฐานสมบูรณและถูกเรียกวา วิริออน (virion)  กระบวนการสรางโปรตีนหอหุมสาร
พันธุกรรมของไวรัสเปนการดีงหรือแยงเอาสวนประกอบที่จะใชสําหรับสรางเซลลของโฮสต แลวเพิ่ม
จํานวนอยูภายในเซลลโฮสต  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเซลลโฮสตออนแอและแตกตายในที่สุด   

ไวรัสมีขนาดเล็กมาก ตั้งแต 20-250 นาโนเมตร การเรียงตัวของแคพโซเมอรซึ่งเปนหนวยยอยใน    
แคปซิดจะทําใหไวรัสมีรูปรางตางกัน 3 แบบ คือ แบบหลายเหลี่ยม (icosahedral) แบบกระบอก 
(helical) และแบบซับซอน (complex)  การจําแนกไวรัสมีการรายงานการอางอิง 3 ระบบ คือ ระบบที่หนึ่ง 
จําแนกไวรัสตามหลักเกณฑของ David Baltimore ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการสังเคราะห mRNA ของไวรัส
เปนเกณฑ ระบบที่สอง จําแนกไวรัสตามหลักเกณฑของหนวยงาน International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV)  และสุดทายระบบที่สาม จําแนกไวรัสตามหลักเกณฑที่ใชจําแนกกลุมไวรัส
จัดแบงในระดับแฟมมิลี (family) จีนัส (genera) และ สปชีส (species)  

ไวรัสถูกใชประโยชนหลายประการ เชน การผลิตวัคซีนหรือกระตุนภูมิคุมกันของสิ่งมีชีวิต  การเปน
พาหนะในการนํา DNA แปลกปลอมเขาเพิ่มจํานวนยังเซลลแบคทีเรียในเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  การควบคุม
หรือตานทานการกอโรคในพืชเศรษฐกิจ เชน มะละกอ ยาสูบ พริก และการควบคุมศัตรูพืช  สวนโทษของ
ไวรัสเชนเดียวกับจุลินทรียอื่นคือ กอโรคกับมนุษย พืช และสัตว 

 
แบบฝกหัดทายบท 

1. ไวรัสเหมือนหรือแตกตางจากจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตอื่นอยางไร 
2. ไวรัสมีโครงสรางเปนอยางไร 
3. ไวรัสมีวัฏจักรชีวิตเปนอยางไร 
4. การจําแนกชนิดของไวรัสมีประโยชนอยางไร 
5. จงยกตัวอยางประโยชนและโทษของไวรสอยางละหนึ่งขอ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 
เมแทบอลิซึมของจุลินทรยี 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. เมแทบอลิซึม 
2. เอนไซม 
3. การหายใจ 
4. ปจจัยที่ควบคุมการทํางานของเอนไซม 
5. พลังงานที่ใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม 
6. การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการแคแทบอลิซึม 
7. การสังเคราะหสารโดยกระบวนการแอนาบอลิซึม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความสามารถดังนี้  
1. บอกความหมายของเมแทบอลิซึม แคแทบอลิซึม และแอนนาบอลิซึมได 
2. เขียนโครงสรางและชื้สวนประกอบที่สําคัญของโมเลกุลเอนไซมที่มีผลตอการทํางานของเอนไซมได 
3. อธิบายการทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลได 
4. อธิบายการใชพลังงานจากโมเลกุล ATP โดยเซลลได  
5. บอกขั้นตอนในกระหายใจระดับเซลลแบบใชออกซิเจนสําหรับการสรางพลังงงานของเซลลพรอม

รายละเอียดที่สําคัญในขั้นตอนนั้นๆ ได 
6. เปรียบเทียบขอแตกตางของขั้นตอน จํานวนพลังงาน และผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากกระหายใจระดับ

เซลลแบบใชออกซิเจน แบบไมใชออกซิเจน และกระบวนการหมักได 
7. ระบุปวิถึเมตาบอลิซึมภายในเซลลที่ใชสรางพลังงานจากสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด และ

โปรตีนได 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. เกริ่นนําความเกีย่วของของคําวา เมตาบอลิซึมและพลังงาน ผานกิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวัน

ของผูเรียน แลวเชื่อมโยงเขาจุลินทรียซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองการใชพลังงานเชนกัน จากนั้น
แบงกลุ มใหนักศึกษาดูและเปรียบเทียบภาพปฏิกิริยาในกระบวนการแคแทบอลิซึมและ      
แอนนาบอลิซึม แลวบอกขอแตกตางทั้งสองกระบวนการ  ผูสอนเพิ่มเติมความเขาใจแลวพาสรุป
ความหมายแคแทบอลิซึม แอนนาบอลิซึม และเมแทบอลิซึม 

2. ใหนักศึกษาทําความเขาใจโครงสรางของโมเลกุลเอนไซมที่มีผลตอการทํางานของเอนไซมจาก
เอกสารประกอบการสอน  แลวใหตัวแทนออกมาวาดภาพโครงสรางและชื้สวนประกอบที่สําคัญ
ของโมเลกุลเอนไซมพรอมบอกความสําคัญของตําแหนงดังกลาวของเอนไซม  ผูสอนสรุป 

3. แบงกลุมนักศึกษา ลงมือทําการทดลองตามใบงานที่ เมแทบอลิซึม เกี่ยวกับการทํางานของ
เอนไซมในการยอยสลายสารอาหาร  ใหนักศึกษานําเสนอผลการทดลองโดยอธิบายการทํางาน
ของเอนไซมในปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล  ผูสอนสรุป 

4. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน ผานสื่อ PowerPoint จากนั้นใชคําถามทวนความเขาใจเพื่อให
นักศึกษาอธิบายการใชพลังงานจากโมเลกุล ATP โดยเซลล 

5. หลังการบรรยายในขอ 4 ฉายรูปภาพกระบวนการแคแทบอลิซึมกลูโคสที่มีข้ันตอนไมสมบูรณให
นักศึกษาชวยกันเติมชื่อข้ันตอนลงในภาพใหสมบูรณ ผูสอนสรุป 

6. หลังการบรรยายในขอ 4  ฉายรูปภาพกระบวนขั้นตอน จํานวนพลังงาน และผลิตภัณฑที่เกิดข้ึน
จากกระหายใจระดับเซลลแบบใชออกซิเจน แบบไมใชออกซิเจน และกระบวนการหมักใหดู  
จากนั้นใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบในคําถามท่ีวา กระบวนการหายใจทั้งสามแบบมีขอแตกตาง
ของขั้นตอน จํานวนพลังงาน และผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนอยางไรบาง  ผูสอนสรุป 

7. หลังการบรรยายในขอ 4  แสดงภาพของประกอบวิถึเมตาบอลิซึมภายในเซลลที่ใชสลายและ
สรางโมเลกจากสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน  แลวชี้ประเด็นที่สําคัญของ
ปฏิกิริยาในกระบวนการแอนาบอลิซึมมีทิศทางท่ีกลับกันกับกระบวนการแคแทบอลิซึม  จากนั้น
ผูสอนสรุป 

8. ผูสอนสรุปเนื้อหา 
9. ใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนโดยตอบคําถามในแบบฝกหัดทายบทสง 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 
2. สื่อการสอน power point  
3. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย 
4. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. บอกความหมายของเมแทบอลซิึม แคแทบอลิซึมและแอนนาบอลิซึมได 
2. เขียนโครงสรางและชื้สวนประกอบของโมเลกุลเอนไซมที่มีผลตอการทํางานของเอนไซมได 
3. อธิบายการทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลได 
4. อธิบายการใชพลังงานจากโมเลกุล ATP โดยเซลลได  
5. บอกขั้นตอนในกระหายใจระดับเซลลแบบใชออกซิเจนเพื่อการสรางพลังงงานของเซลล ได 
6. เปรียบเทียบขอแตกตางของขั้นตอน จํานวนพลังงาน และผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากกระหายใจ

ระดับเซลลแบบใชออกซิเจน แบบไมใชออกซิเจน และกระบวนการหมักได 
7. ระบุปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลที่ใชสรางพลังงานจากคารโบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีนได 
8. ตอบคําถามแบบฝกหัดทายบทไดถูกตองอยางนอย 80% ของขอคําถามทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 9 เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  || 250 || 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 9 เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  || 251 || 

บทที่ 9 
เมแทบอลิซึมของจุลินทรยี 

 
ความตองการพื้นฐานของการดํารงชีวิตระดับเซลล คือ สารชีวโมเลกุลพื้นฐานและพลังงาน  อาหาร

เปนแหลงของสารพื้นฐานสําหรับที่เซลลจะนําไปสังเคราะหหนวยยอยของโครงสรางเซลล อาทิเชน โมเลกุล
ของน้ําตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน กรดนิวคลีอิค เปนตน  สําหรับพลังงาน เซลลตองการพลังงานใน
การขับเคลื่อนใหปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลหรือปฏิกิริยาชีวเคมี ดําเนินตอไปไดอยางปกติเพื่อใชในการดํารง
ชีพ การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ ทั้งการสังเคราะหสารพื้นฐานที่เปนองประกอบเซลลและการปลดปลอย
พลังงานจากสารอาหารที่เซลลไดรับลวนเกี่ยวของกับปฏิกิริยาชีวเคมี  ซึ่งปฏิกิริยาปฏิกิริยาชีวเคมีทั้งหมด
ภายในเซลลเรียกวา เมแทบอลิซึม (metabolism) ปฏิกิริยาในเมแทบอลิซึมถูกควบคุมโดยเอนไซมซึ่งมีหนาที่
เปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยา  ดังนั้นบทนี้จึงประกอบดวยเนื้อเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย เอนไซม 
พลังงานที่ใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการแคแทบอลิซึม และ 
การสังเคราะหสารที่เปนองคประกอบของเซลลโดยกระบวนการแอนาบอลิซึม สําคัญ จําเปน ประโยชน สาระเนื้อหาสังเขป 

 
เมแทบอลิซึม 

สารอาหารที่เซลลจุลินทรียดูดซึมเขาไป  สวนหนึ่งถูกสลายกลายเปนพลังงานและอีกสวนหนึ่งถูกสลาย
เปนโมเลกุลพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อนําไปสังเคราะหเปนองคประกอบของเซลลโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีหลายพัน
ปฏิกิริยาและเปนชนิดปฏิกิริยาที่แตกตางกัน  เรียกปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดเหลานี้รวมกันวา เมแทบอลิซึม  
(metabolism) ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ แคแทบอลิซึม (catabolism) และแอนาบอลิซึม (anabolism)   
แคแทบอลิซึมเปนชุดปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับการยอยสลายสารอาหารโมเลกุลใหญใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง
เพื่อเปนหนวยพื้นฐานสําหรับการสรางสวนประกอบตางๆ ของเซลล  ระหวางการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน
กระบวนการนี้มีการปลดปลอยพลังงานในรูปความรอนและรูปโมเลกุลอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (adenosine 
triphosphate, ATP)  สวนแอนาบอลิซึมประกอบดวยชุดปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับการสรางสารโมเลกุลใหญ
จากสารโมเลกุลเล็กโดยใชพลังงานที่ไดจากกระบวนการแคแทบอลิซึม  สารโมเลกุลใหญที่สรางขึ้นบางสวน
กลายเปนสวนประกอบของเซลลหรือเปนโมเลกุลที่เก็บพลังงานใหกับเซลล  ความสัมพันธของกระบวนการ
ทั้งสองเปนไปในทิศทางที่ตรงขามกันโดยแคแทบอลิซึมสลายสารอาหารเพื่อสรางพลังงานสําหรับการดําเนิน
ปฏิกิริยาเคมีตางๆ ในกระบวนการแอนนาบอลิซึมเพื่อสรางสารโมเลกุลขนาดใหญทั้งที่เปนสวนประกอบของ
เซลลและเปนแหลงเก็บพลังงานภายในเซลล  เมื่อเซลลตาย  สวนประกอบของเซลลจะกลายเปนแหลง
สารอาหารและแหลงพลังงานใหกับเซลลที่มีชีวิตในกระบวนการแคแทบอลิซึม  เปนวัฎจักรหมุนเวียนกัน
เชนนี้ ดังแสดงในภาพที่ 9.1 
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ภาพที่ 9.1 ความสัมพันธของแคแทบอลิซึมและแอนาบอลิซึมภายในเซลลสิ่งมีชีวิต 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.125) 

 
 

แคแทบอลิซึมและแอนนาบอลิซึมเปนกระบวนการที่ประกอบดวยปฏิกิริยาเคมีที่ทํางานตรงขามกัน 
แตตองอาศัยการทํางานของเอนไซม  โดยทั่วไปกระบวนการแคแทบอลิซึมเกิดขึ้น เมื่อเซลลจุลินทรียจะนํา
สารอาหารเขาสูเซลล โดยปลอยเอนไซมออกมานอกเซลลแลวยอยสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญใหกลายเปน
โมเลกุลเล็ก หรือถาโมเลกุลอาหารมีขนาดเล็กก็แพรเขาสูเซลลไดโดยตรง  จากนั้นโมเลกุลอาหารจะถูก
เปลี่ยนเปนพลังงานทั้งในรูปความรอนและโมเลกุล ATP โดยมีการปลดปลอยพลังงานความรอนออกนอก
เซลล  จึงเรียกไดวา เปนปฏิกิริยาเอกซเซอรโกนิค (exergonic reaction) เชน ขั้นตอนไกลโคไลซิส (glycolysis) 
และเครปซ (Krebs cycle)  ในทางตรงขาม กระบวนการแอนาบอลิซึมเปนปฏิกิริยาที่นําเอา  สารพื้นฐาน
โมเลกุลขนาดเล็กมาเชื่อมตอกันกันใหเปนสารประกอบโมเลกุลใหญดวยพันธะเคมี (chemical bond) เชน 
กระบวนการสังเคราะหแสง (photosynthesis) ซึ่งเอนไซมในกระบวนการตองการใชพลังงานเพื่อเรงให
เกิดปฏิกิริยาการสรางสารใหม  ดังแสดงในตารางที่ 9.1  
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ตารางที่ 9.1   ขอเปรียบเทียบในการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการแคแทบอลิซึมและแอนาบอลิซึม 
กระบวนการแอนาบอลิซึม กระบวนการแคแทบอลิซึม 

เชื่อมตอโมเลกุลพื้นฐานขนาดเลก็ใหกลายเปนชีว
โมเลกุลขนาดใหญ 

สลายโมเลกุลอาหารขนาดใหญใหกลายเปนโมเลกุล
ขนาดเล็ก 

ตัวอยางเชน กระบวนการสังเคราะหแสง ตัวอยางเชน กระบวนการไกลโคไลซิส  วัฏจักร
เครปส 

ปฏิกิริยาของกระบวนการทาํงานโดยอาศัยเอนไซม ปฏิกิริยาของกระบวนการทาํงานโดยอาศัยเอนไซม 
ปฏิกิริยาของกระบวนการเปนแบบเอนเดอรโกนิค 
(endergonic) คือ ตองใชพลังงานในการ
เกิดปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาของกระบวนการเปนแบบเอกเซอรโกนิค 
(exergonic) คือ มีการปลดปลอยพลังงานออกนอก
เซลลระหวางเกิดปฏิกิริยา 

(ที่มา: Pommerville, 2007, p.162) 
 

เมแทบอลิซึมมีผลโดยตรงตอการเจริญของจุลินทรีย  กระบวนการนี้เกิดขึ้นภายในเซลลสวน  ไซโต
ซอล เยื่อหุมเซลล และชองวางเพอริพลาสมิคสําหรับแบคทีเรียแกรมลบ  บางครั้งเกิดขึ้นนอกเซลล เชน 
การปลอยเอนไซมออกนอกเซลลเพื่อยอยอาหารภายนอกที่อยูรอบเซลล   

 
เอนไซม 
 เอนไซมเปนโปรตีนที่เรงปฏิกิริยาเคมีใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยใชพลังงานของเซลลเพียงเล็กนอย  
เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดโมเลกุลเอนไซมสามารถกลับมาทําหนาที่เรงปฏิกิริยาในรอบตอไปไดอีก  เอนไซมมี
ความจําเพาะสูงกับการเกิดปฏิกิริยาหนึ่ง ๆ หมายความวา ปฏิกิริยาหนึ่งที่เกิดขึ้นจะมีเอนไซมชนิดหนึ่ง        
ที่ทําหนาที่จําเพาะเจาะจงตอปฏิกิริยานั้น ๆ  ถานําเอนไซมชนิดนี้ไปเรงปฏิกิริยาอื่นที่ไมใชปฏิกิริยาจําเพาะนี้ 
ปฏิกิริยาดังกลาวจะไมสามารถเกิดขึ้นได  จากการที่ปฏิกิริยาภายในเซลลมีจํานวนหลายพันรูปแบบที่แตกตาง
กัน  จึงทําใหเอนไซมมีความหลากหลายชนิดเชนกัน (Pommerville, 2007)  เอนไซมมีรูปรางโมเลกุลที่
จําเพาะกับสารที่จะทําปฏิกิริยา ซึ่งเรียกวา ซับสเตรต (substrate)  ปฏิกิริยาที่เอนไซมเขาไปเกี่ยวของมักเปน
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได (reversible reaction) เชน ในปฏิกิริยาหนึ่ง เมื่อเอนไซมชนิดที่หนึ่งเรงปฏิกิริยาการ
สลายซับสเตรทที่เรียกวา ปฏิกิริยาไฮโดไลซิส (hydrolysis)  ก็จะมีเอนไซมอีกชนิดหนึ่งเรงใหเกิดปฏิกิริยา
ยอนกลับทางกับปฏิกิริยาแรก เรียกปฏิกิริยานี้วา ปฏิกิริยาการสังเคราะห (synthesis) การทํางานของ
เอนไซมในลักษณะเชนนี้ จึงทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกระบวนการแคแทบอลิซึมและแอนนาบอลิซึม  

1. โครงสรางของเอนไซม  โมเลกุลเอนไซมสวนใหญมีลักษณะที่เรียกวา โฮโลเอนไซม (holoenzyme) 
ซึ่งประกอบโปรตีนอะโปเอนไซม (proteinaceous apoenzyme) จับกัสารอินทรียอื่นที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา
ที่เรียกวา โคเอนไซม (coenzyme) ลักษณะโมเลกุลที่ประกอบกันเชนนี้เปนสภาพที่เอนไซมพรอมที่จะ
ทํางานเพื่อเรงปฏิกิริยาได (active form) ดังนั้นถาโมเลกุลเอนไซมขาดโคเอนไซมในโมเลกุล  เอนไซมจะ
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อยูในสภาพที่ไมสามารถทํางานได (inactive form) โคเอนไซมสวนใหญเปนวิตามิน  เชน วิตามินบี 1 (ไท
อามีน) ไนอะซิน (niacin) ไรโบฟลาวิน (riboflavin) โฟลิค แอซิด (folic acid) แพนโททีนิค แอซิด 
(pantothenic acid) ไพริดอกซิน (pyridoxine) เปนตน  บางครั้งการทํางานของเอนไซมยังตองการไอออน
ของโลหะ รวมในปฏิกิริยา  ตัวอยางไอออนของโลหะ เชน ไอออนของแมกนีเซียม (Mg2+), แมงกานีส (Mn2+), 
เหล็ก (Fe2+), สังกะสี (Zn2+) เปนตน  ไอออนเหลานี้เรียกวา โคแฟกเตอร (cofactor) หรือโคเอนไซม อนินทรีย 
(inorganic coenzyme)  ดังแสดงในภาพที่ 9.2 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที ่9.2 โครงสรางของโมเลกุลเอนไซม 
 (ที่มา: Bauman, 2007, p.128) 
 
 โคเอนไซมหลายชนิดยังทําหนาที่เปนโคแฟกเตอร โดยเฉพาะโคเอนไซมที่เปนกลุมสารอินทรีย 
(organic coenzyme)  ไดแก นิโคนินาไมด อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด (nicotinamide adenine dinucleotide, 
NAD+)  นิโคนินาไมด อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด ฟอสเฟต (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, 
NADP+) ฟลาวิน อะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด (flavin adenine dinucleotide, FAD+)  เตตระไฮโดรโฟเลท         
โคเอนไซม เอ (tetrahydrofolate, coenzyme A) ไพริดอกซัล ฟอสเฟต (pyridoxal phosphate)  ไทอมีน 
ไพโรฟอสเฟต (thiamine pyrophosphate) เปนตน (Bauman, 2007)   

2. คุณสมบัติของเอนไซม 
 เอนไซมมีคุณสมบัติดังนี้   บางชนิดทํางานภายในเซลล เรียกเอนไซมนี้วา เอนโดเอนไซม  
(endoenzyme) หรืออินตราเซลลูลาร เอนไซม (intracellular enzyme) บางชนิดทํางานภายนอกเซลล เรียก
เอนไซมนี้วา เอกโซเอนไซม  (exoenzyme) หรือ เอกซตราเซลลูลาร เอนไซม (extracellular enzyme)  
โมเลกุลเอนไซมไมสามารถรอดผานเยื่อเลือกผานได (non-dialyze)   สวนที่เปนโปรตีนภายในโมเลกุลเอนไซม
ถูกทําลายดวยความรอนโดยทําใหโครงสรางเอนไซมอยูในสภาพที่ไมสามารถทําหนาที่ได  เอทานอลหรือ
เกลืออนินทรียที่เขมขน เชน แอมโมเนียมซัลเฟต จะทําใหโมเลกุลโปรตีนเสียสภาพจนจับกอนแลวตกตะกอน  
นอกจากนี้เอนไซมมีจําเพาะเจาะจงอยางสูง (high specificity) ตอสับสเตรต (substrate) ซึ่งเปนสารที่เอนไซม
ไปเรงปฏิกิริยา และมีประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาไดสูง (high catalytic efficiency) โดยเปรียบลักษณะ
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การจําเพาะระหวางเอนไซมกับสับสเตรตเหมือนแมกุญแจกับลูกกุญแจ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทั้ง
ชนิดของเอนไซมกับสับสเตรตตองเปนคูปฏิกิริยากัน  ดังแสดงในภาพที่ 9.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่9.3  การทํางานของเอนไซมอยางจําเพาะเจาจงกับวัตถุดิบในปฏิกิริยาชีวเคมี  
(ที่มา: shorturl.at/ckAKS) 
 

3. การตั้งชื่อเอนไซม 
 เอนไซมหลายพันชนิดในกระบวนการเมแทบอลิซึมถูกเรียกชื่อตามระบบสากลในการเรียกชื่อ
เอนไซมและจัดกลุมของเอนไซม (astandardized system of nomenclature&classification) ซึ่งกําหนด
โดยคณะกรรมการนานาชาติ (Cowan&Talaro, 2009)   ชื่อเอนไซมสวนใหญมักลงทายดวย “เอส (ase)” 
หลังซับสเตรทที่เอนไซมจะเขาเรงปฏิกิริยา เชน เอนไซมไลเพส (lipase) เรงปฏิกิริยายอยลิพิด (lipid)  
เอนไซมโปรติเนส (proteinase) เรงปฏิกิริยายอยโปรตีน (protein) เอนไซมคารโบไฮเดรส (carbohydrase) 
เรงปฏิกิริยายอยคารโบไฮเดรต (carbohydrate)  เอนไซมเจลาติเนส (gelatinase) เรงปฏิกิริยายอยเจ
ลาติน (gelatin) เอนไซมแลคเตส (lactase) เรงปฏิกิริยายอยแลคโตส (lactose)   
 ชื่อของเอนไซมบางครั้งเติมคําวา “ase” หลังชื่อของลักษณะปฏิกิริยา เชน  เอนไซมไฮโดรเลส 
(hydrolase) เรงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (hydrolysis) เอนไซมออกซิเดส (oxidoreduc-tase) เรงปฏิริยา
ออกซิเดชันรีดักชั่น (oxido-reduction)  เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 9.2  
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ตารางที่ 9.2 ชื่อเอนไซมและปฏิกิริยาที่เอนไซมเขาไปเกี่ยวของ 
กลุมเอนไซม ชนิดและหนาที่ของปฏิกิรยิา 

ที่ถูกเรงโดยเอนไซม 
ตัวอยางเอนไซม 

ไฮโดรเลส  
(hydrolase) 

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซสิ (hydrolysis) ชวยเติม
โมเลกุลน้ําเขาไปในปฏิกริิยาเพื่อแยกพันธะ
เคมีของโมเลกุลสารขนาดใหญใหกลายเปน
โมเลกุลขนาดเล็ก  เปนปฏิกิริยาใน
กระบวนการแคแทบอลิซึม   

เอนไซมไลเปส (lipase) ยอยสลายโมเลกุล
ลิพิด (lipid) 

ไอโซเมอเรส 
(isomerases) 

ปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซซัน (isomeration) 
จัดเรียงอะตอมภายในโมเลกุลเดิมใหกลายเปน
โมเลกุลใหม เปนปฏิกิริยาในกระบวนการแค
แทบอลิซึมและแอนาบอลิซึม 

เอนไซมฟอสโฟกลูโคไอโซเมอเรสจัดเรียง
อะตอมในโมเลกุลกลูโครส ซิกซ ฟอสเฟต 
(glucose-6-phosphate) ใ ห ม ใ ห เ ป น
โมเลกุลฟรุตโตส ซิกซ ฟอสเฟต (fructose-
6-phosphate) ในกระบวนการไกลโคไลซิส 
(glycolysis) 

ไลเกส (ligases) 
หรือโพลเิมอเรส 
(polymerase) 

ปฏิกิริยาไลเกชั่น (ligation), ปฏิกิริยาโพลิ
เมอรไรเซชั่น (polymerization) สรางพันธะ
ระหวางโมเลกุลสารตั้งแตสองโมเลกุลขึ้นไป 
ใหกลายเปนสารประกอบใหมที่มีขนาดใหญ 
เปนปฏิกิริยาในกระบวนการแอนาบอลิซึม 

เเอนไซมอะซิทิล โคเอ ซินทีเทส (acetyl-
coA-sysnthetase) สรางพันธะเชื่อม
ระหวางโมเลกุลอะซีเตท (acetate) และโค
เอนไซมเอ (coenzyme A) ไดเปนโมเลกุล
ของอะซิทิล โคเอ (acetyl-coA) 

ไลเอส (lyases) ปฏิกิริยาไลซิส (lysis) แยกพันธะเคมีที่เชื่อม
ภายในโมเลกุลจากกันโดยไมอาศัยโมเลกุลน้ํา
เขาชวยในปฏิกิริยา หลังสิ้นสุดปฏิกิริยาได
โมเลกุลขนาดเล็กสองโมเลกุล  เปนปฏิกิริยา
ในกระบวนการแคตาบอลิซึม 

เอนไซมฟรุคโตส วัน ซิกซ บิสฟอสเฟต อัล
โดเลส (fructose 1,6-biphosphate aldo-
lase) ชวยแยกโมเลกุล fructose 1,6-
biphosphate ออกเปนโมเลกุล จีสามพี 
(G3P) และดีเอชเอพี (DHAP)  

ออกซิโดรีดักเตส
(oxidoreducta
se) 

ปฏิกิริยาอิเล็กตรอนทรานสเฟอร 
(electrontransfer reaction) ชวยเคลื่อนที่
อิเล็กตรอนหรืออะตอมไฮโดรเจนจากสาร
โมเลกุลหนึ่งไปยังสารอีกโมเลกุลหนึ่ง 

เอนไซมแลคติคแอซิด ดีไฮโดรจีเนส (lactic 
acid dehydrogenase) ออกซิไดสกรดแล
คติคเปนกรดไพรูวิท (pyruvic acid) 
ระหวางกระบวนการหมัก 

แทรนสเฟอเรส 
(transferase) 

ปฏิกิริยาทรานสเฟอรไรเซชั่น 
(transferization) 

ยายหมูฟงกชันแนล เชน หมูฟอสเฟต จาก
โมเลกุลสารหนึ่งไปยังโมเลกุลสารอื่น เปน
ปฏิกิริยาในกระบวนการแอนาบอลิซึม เชน 
เอนไซมเฮกโซไคเนส ยายหมูฟอสเฟสจาก
โม เลกุ ล  ATP ไปยั ง โม เลกุ ลกลู โคส ใน
กระบวนการไกลโคไลซิส 

(ที่มา: Bauman, 2007, p.128) 
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 บางครั้งปฏิกิริยาภายในเซลลตองอาศัยกลุมเอนไซมหลายชนิดรวมกันในการเรงปฏิกิริยาที่มีความ
ซับซอน จึงเติมคําวา “ซิสเต็ม (system)” ทายชื่อระบบปฏิกิริยานั้น เชน ซักซิเนตออกซิเดสซีสเต็ม 
(succinate oxidase system) เปนระบบปฏิกิริยาที่เรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของซักซิเนต โดยอาศัย
ออกซิเจน เอนไซมซักซิเนตดีไฮโดรจีเนส (succinate hydrogenase) เอนไซมไซโทโครมออกซิเดส 
(cytochrome oxidase) และมีสารตัวกลางอื่น ๆ อีก เปนตน 

4. การทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยา 
 ในปฏิกิริยาเคมี  เอนไซมเริ่มทํางานโดยเขาจับกับโมเลกุลซับสเตรตอยางจําเพาะเจาะจงในตําแหนง
เฉพาะของโมเลกุลเอนไซมที่เรียกวา บริเวณเรง (active site)  กลายเปนสารประกอบเชิงซอนที่เรียกวา 
เอนไซม-ซับสเตรต คอมเพล็กซ (enzyme-substrate complex)  กรณีแคเทบอลิซึม เอนไซมจะไฮโดรไลซ 
(hydrolyzed) ซับสเตรทใหกลายเปนสารใหมในปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ดวยการทําลายพันธะ
เคมีภายในโมเลกุลของซับสเตรตโดยอาศัยน้ําและพลังงานกระตุน (activation energy) พลังงานนี้ถูกใชใน
ปฏิกิริยาเพียงเล็กนอยเพื่อกระตุนปฏิกิริยาเกิดขึ้นได เมื่อเทียบกับปฏิกิริยาเคมีอื่นที่ไมไดเกิดขึ้นในเซลล ตอง
ใชพลังงานมาก เชน การตมขาวตองใชพลังงานความรอนมากระดับหนึ่งจึงจะทําใหขาวสุก  เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด
จะเกิดสารชนิดใหมซึ่งเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยา  ดังแสดงในภาพที่ 9.4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9.4 การทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาเพ่ือสรางสารชนิดใหม  
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.165) 
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 ในกระบวนการแอนนาบอลิซึม  เอนไซมจะเรงปฏิกิริยาเพื่อการสรางสารใหมดวยการเชื่อมตอ
พันธะระหวางโมเลกุลซับสเตรท 2 โมเลกุลในปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่น (dehydration) ซึ่งตองมีการดึงน้ําออกจาก
โมเลกุลทั้งสองในการเชื่อมพันธะ  เชน การสังเคราะหน้ําตาลมอลโทส (maltose) จากน้ําตาลกลูโคส 2 
โมเลกุลซึ่งเชื่อมตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิค (glycosidic bond) พรอมทั้งดึงโมเลกุลน้ําจากหมูไฮดรอกซี 
(hydroxy, OH) และไฮโดรเจนอิออนของแตละโมเลกุลกลูโคส  ดังภาพที่ 9.5(ก) ปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่นใน
กระบวนการแอนาบอลิซึมมีลักษณะตรงขามกับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในกระบวนการแคตาบอลิซึมซึ่งการสราง
สารใหมเกิดจากการนําโมเลกุลน้ําเขารวมในปฏิกิริยาเพื่อคืนหมูไฮดรอกซีและไฮโดรเจนอิออนจากโมเลกุลน้ํา
ใหกับแตละโมเลกุลของสารใหม เชน การสลายพันธะเปปไทด (peptide) ที่เชื่อมระหวางกรดอะมิโนสอง
โมเลกุลในโมเลกุลไดเปปไทด โดยคืนหมูไฮดรอกซีและไฮโดรเจนอิออนจากน้ํา 1 โมเลกุลกลับคืนสูกรดอะมิโน
แตละโมเลกุล  เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาไดโมเลกุลกรดอะมิโนอิสระสองโมเลกุลแยกออกจากกัน  ดังภาพที่ 9.5(ข) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่9.5 (ก) การทํางานของเอนไซมในปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน่และ (ข) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเพื่อสรางสารใหม  
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.218) 
 
 โดยปกติเมื่อปฏิกิริยสิ้นสุด โมเลกุลของเอนไซมจะแยกเปนอิสระอีกครั้งและพรอมที่จะเขาจับ
กับซับสเตรตโมเลกุลใหมที่ยังหลงเหลืออยูในปฏิกิรยาจนกระทั่งไมมีโมเลกุลซับสเตรต  ถือวาเอนไซมทํางาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ  ปฏิกิริยาจะหยุด  ดังแสดงในภาพที่ 8.6 
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ภาพที ่9.6   การหมุนเวียนกลับมาทํางานของโมเลกุลเอนไซมในปฏิกิริยา  
(ที่มา: Bauman, 2007, p.131) 
 
 วิถีของปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เรียกวา เมแทบอลิค พารทเวย (metabolid 
pathway) ประกอบดวยชุดปฏิกิริยาที่เรียงลําดับปฏิกิริยากอนหลังไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
สุดทายของวิถีปฏิกิริยา  ดังนั้นเมื่อซับสเตรทเริ่มตนในปฏิกิริยาแรกแลวไดถูกเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑซึ่งจะทํา
หนาที่เปนซับสเตรทใหกับปฏิกิริยาลําดับ  
 โดยทั่ วไปมักเรียกผลิตภัณฑที่ เกิดขึ้นในระหว างปฏิกิริ ยานี้ ว า สารอินเตอรมี เดียต 
(intermediate substance)  จนกระท่ังสิ้นสุดปฏิกิริยาในเมแทบอลิค พารทเวย จะไดไดผลิตภัณฑสุดทาย
ของวิถีปฏิกิริยา  ดังภาพที่ 9.7(ก)  บางครั้งการสรางผลิตภัณฑในเมแทบอลิค พารทเวยหนึ่งๆ เซลลตองการ
ผลิตภัณฑชนิดหนึ่งในปริมาณที่เหมาะสมกับเซลล  แมวายังคงมีอยูของซับสเตรตในปฏิกิริยาภายในเมแทบอลิค 
พารทเวย ก็ตาม  เซลลจะควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเหลานี้ใหหยุดดําเนินการโดยใชโมเลกุลผลิตภัณฑในพารท
เวยนั้นๆ ทําหนาที่เปนตัวยับยั้งแบบควบคุมยอนกลับ (feedback inhibitor)  ตัวยับยั้งจะเขาจับกับโมเลกุล
เอนไซมในตําแหนงอ่ืนที่ไมใชตําแหนง active site ทําใหเปลี่ยนรูปรางของโมเลกุลเอนไซมโดยเฉพาะที่
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ตําแหนง active  สงผลโมเลกุลเอนไซมเขากับโมเลกุลซับสเตรทไมได  ปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นไมได  การสราง
ผลิตภัณฑจึงถูกระงับ การยับยั้งการทํางานของเอนไซมในลักษณะเชนนี้อาจเรียกไดวา เปนการยับยั้งแบบไม
แขงขัน (noncompetitive inhibition) ดังภาพที่ 9.7(ข)  ภายในเซลลยังตัวยับยั้งการทํางานของเอนไซม
ดวยการแยงโมเลกุลซับสเตรทในการเขาจับกับตําแหนง active site ของโมเลกุลเอนไซมโมเลกุลซับสเตรทไม
สามารถเขาจับที่ตําแหนง active site ได  ตัวอยางนี้พบไดในการใชยาซัลโฟนาไมด (sulfonamide drug) 
จับกับเอนไซมจุลินทรีย  ทําใหปฏิกิริยาในเซลลจุลินทรียทํางานไมได เซลลตาย การยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมในลักษณะเชนนี้เรีกยวา การยับยั้งปฏิกิริยาแบบแขงขัน  (competitive inhibition) ดังแสดงในภาพ
ที่ 9.7(ค)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ค)   (ก)   (ข) 
 

ภาพที ่9.7 (ก) เมแทบอลิค พารทเวย และการยับยั้งการทํางานของเอนไซม:  (ข) แบบไมแขงขัน และ  
(ค) แบบแขงขัน) 

(ที่มา: Pommerville, 2007, p.166) 
 
 5. การควบคุมการสังเคราะหเอนไซม 
 ความตองการของเซลลเปนสิ่งที่ควบคุมการสังเคราะหเอนไซม ตําแหนงภายในเซลลที่เกิดปฏิกิริยา
จะกระตุนใหยีนในโครงสรางดีเอ็นเอแสดงออกในรูปแบบของการสรางโมเลกุลอารเอ็นเอซึ่งบรรจุขอความ
สําหรับการสังเคราะหชนิดของโปรตีนหรือเอนไซมใหตรงกับรูปแบบของปฏิกิริยา  หลังการสังเคราะหได
โมเลกุลโปรตีนในลักษณะเสนตรงในรูปสายโพลิเปปไทดซี่งอยูในสภาพที่ยังทํางานไมได (inactive enzyme)  
จากนั้นจะเปลี่ยนรูปเปนโปรตีนชนิดกอน (globular protein) ซึ่งเปนเอนไซมที่ทํางานในการเรงปฏิกิริยาได 
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(active enzyme) ผลิตภัณฑที่มากเกินพอจากปฏิกิริยาจะหมุนเวียนกลายเปนตัวยับยั้งการแสดงของยีนใน
โมเลกุลดีเอ็นเอ  ลักษณะเชนนี้เปนการควบคุมการสังเคราะหเอนไซมโดยยีนในสภาพธรรมชาติ ดังภาพที่ 9.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9.8  การแสดงออกของยีนในดีเอ็นเอสําหรับการควบคุมการสังเคราะหเอนไซม 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.220) 
 
ปจจัยที่ควบคุมการทํางานของเอนไซม 

ปฏิกิริยาของเอนไซมจะเกิดไดเร็วหรือชา (activity) ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพตางๆ ดังนี้ 
1.  ความเขมขนของเอนไซม  อัตราเร็วของปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น ถาเอนไซมมีความเขมขนมาก นั้น

คือ ปฏิกิริยาของเอนไซมจะแปรผันโดยตรงกับความเขมขนของเอนไซม ทั้งนี้จะตองมีซับสเตรตมากเกิน
พอ ดังภาพที่ 9.9 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9.9 ผลของความเขมขนของเอนไซมตอความเร็วของปฏิกิริยาที่มีซับสเตรตมากเกินพอ 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินจิ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, p.204) 
 
 2. ความเขมขนของซับสเตรต  ถากําหนดใหมปีริมาณเอนไซมคงทีค่าหนึ่ง  แลวคอยๆ เพิ่ม
ความเขมขนของซับสเตรตในปฏิกิริยา พบวา ความเร็วของปฏิกิริยาจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยจนถึงสูงสูดที่ความเร็ว
คาหนึ่ง  ณ จุดนี้ แมจะเพ่ิมซับสเตรตมากข้ึนในปฏิกิริยา ความเร็วของปฏิกิริยาก็จะคงที่ที่คาสูงสุดนี้  ไมมี
การเพ่ิมความเร็วของปฏิกิริยาเคมี ดังภาพที่ 9.10 
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ภาพที ่9.10  ผลของความเขมขนของซับสเตรตตอความเร็วของปฏิกิริยาเคมทีี่มเีอนไซมคงท่ี 

ทีป่ริมาณหนึ่ง 
(ที่มา: https://goo.gl/pfzWJL) 
 

3. pH  เอนไซมแตละชนิดมี pH ที่เหมาะสมตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่สูงสุดอยูคาหนึ่ง    
ซึ่งคา pH ณ จุดนี้แตกตางไปตามชนิดเอนไซม  ตัวอยางเชน เอนไซมไคโมทริปซิน (chymotrypsin) 
ทํางานดวยความเร็วสูงสุดในปฏิกิริยาที่มีคา pH เทากับ 8 ซึ่งมีสภาวะเปนเบส เอนไซมโคลีนเอสเทอเรส 
(cholinesterase) ทํางานดวยความเร็วสูงสุดในปฏิกิริยาที่มีคา pH เทากับ 7 ซึ่งมีสภาวะเปนกลาง  เอนไซม
เปปซิน (pepsin) ทํางานดวยความเร็วสูงสุดในปฏิกิริยาที่มีคา pH เทากับ 1 ซึ่งมีสภาวะเปนกรด และ
เอนไซมปาเปน (papain)  ทํางานดวยความเร็วสูงสุดในปฏิกิริยาโดยไมขึ้นกับคา pH เปนตน  โดยทั่วไป pH 
ที่เหมาะสมตออัตราเร็วสูงสุดในการเกิดปฏิกิริยาที่มีเอนไซมและอยูภายในเซลลจุลินทรียมีคาประมาณ 7   
ถา pH เปลี่ยนแปลงไปจากคา pH ที่เหมาะสมนี้ จะทําใหความเร็วของปฏิกิริยาที่มีเอนไซมลดลง ดังภาพ
ที่ 9.11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.11   ผลของ pH ตอความเร็วของปฏิกิริยาสําหรับเอนไซมทีต่างชนิด 
(ที่มา: https://goo.gl/6xUmxC) 
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4. อุณหภูมิ  มีผลตอปฏิกิริยาของเอนไซมคลายกับ pH คือ  เอนไซมแตละชนิดจะมีอุณภูมิที่เหมาะสม 
(optimal temperature) คาหนึ่งที่ทําใหมีความเร็วสูงสุดในการเกิดปฏิกิริยา ทั้งนี้เพราะอุณภูมิมีผลตอการ
เพิ่มการเคลื่อนที่ของโมเลกุลซับสเตรทในปฏิกิริยาใหมีการชนกันเพื่อทําลายพันธะหรือเชื่อมพันธะแลวแต
หนาที่ของเอนไซมชนิดนั้น ๆ  ถาอุณหมูมิต่ํากวาอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมีผลลดความเร็วหรือยับยั้ง การ
ทํางานของเอนไซม  ถาอุณหภูมิสูงเกินกวาคาอุณภูมิที่เหมาะสมนี้จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
บริเวณเรงที่โมเลกุลเอนไซม  ทําใหไมสามารถจับกับซับสเตรทได  บางครั้งถาอุณหภูมิในปฏิกิริยาสูงมากจะ
ถูกทําลาย (denature) หรือทําใหเกิดการแตกหักของพันธะไฮโดรเจนซึ่งเปนพันธะนันโควาเลนท 
(noncovalent bond) ที่เชื่อมระหวางกรดอะมิโนภายในโครงสรางโมเลกุลโปรตีนของเอนไซม จนเสียหนาที่
ของเอนไซม เชน  จุลินทรียที่กอโรคในมนุษย (human pathogen) จะสรางเอนไซมที่ทํางานไดดีที่อุณหภูมิ 
37 ºC ซึ่งเปนอุณหภูมิปกติของรางกาย  ดังภาพที่ 9.12   

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่9.12  ผลของอุณหภูมิตอการทํางานของเอนไซมภายในเซลลจุลินทรียพวกที่กอโรคในคน  
(ที่มา: Bauman, 2009, p.131) 
 

จุลินทรียบางชนิดมีเอนไซมภายในเซลลทํางานไดดีท่ีอุณหภูมิสูงถึง 80ºC เชน จุลินทรียพวก
ไฮเปอรเทอรโมไฟล (hyperthermophiles) ที่อาศัยอยูในน้ําพุรอน เปนตน 
 
พลังงานที่ใชในกระบวนการเมแทบอลิซึม 
 เซลลของจุลินทรียและเซลลของสิ่ งมีชี วิตทุกชนิดตองการพลังงานในรูปโมเลกุล ATP ซึ่ ง
ประกอบดวยอะดีนีน (adenine) และไรโบส (ribose) ที่มีหมูฟอสเฟตสามหมู  ATP ทําหนาที่คลายแบตเตอรี่
คือ เก็บออมพลังงานไว (Pommerville, 2007)  เปนโมเลกุลที่อยูในรูปที่ไมเสถียร (unstable) จึงพรอมที่จะ
แตกหักพันธะฟอสโฟแอนไฮไดรด (phosphoanhydride bonds) ที่เชื่อมระหวางหมูฟอสเฟตแตละหมูภายใน
โมเลกุล พันธะนี้เปนพันธะพลังงานสูง (high energy bond)  กลาวคือ เมื่อมีการแตกหักพันธะนี้แตละพันธะ
ภายในโมเลกุล ATP จะปลดปลอยพลังงานออกมาดวยและชวยใหโมเลกุลมีความเสถียรมากขึ้น  เมื่อโมเลกุล 
ATP แตกพันธะที่เชื่อมฟอสเฟตออกหนึ่งหมู จะไดโมเลกุลอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต (adenosine diphosphate, 
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ADP) ที่มีความเสถียรมากกวาโมเลกุล ATP และปลดปลอยหมูอนินทรียฟอสเฟตอิสระและพลังงานออกมาดวย  
หมูอนินทรียฟอสเฟตอิสระนี้จะถูกนําไปเชื่ อมตอกับโมเลกุลสารอื่นในปฏิกิ ริยาฟอสโฟไรเลชั่ น 
(phosphorylation) รวมทั้งปฏิกิริยาการสังเคราะห  ATP ซึ่งเปนการเชื่อมพันธะระหวางหมูฟอสเฟตอิสระกับ
โมเลกุล ADP  ดังแสดงในภาพที่ 9.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.13  (ก) โครงสรางโมเลกุล ATP และ (ข) วัฏจักรการสรางโมเลกุล ATP/ADP  
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.168) 
 
 จากการที่โมเลกุล ATP มีสภาพที่ไมเสถียร  จุลินทรียพวกโปรคาริโอตจึงเก็บพลังงานไวในโมเลกุลไกล
โคเจนหรือลิพิด  เมื่อเซลลตองการใชพลังงานจะสลายโมเลกุลเหลานี้ดวยกระบวนการแคแทบอลิซึม  ได
พลังงานที่นําไปใชในกิจกรรมตางของเซลลรวมทั้งการสังเคราะหโมเลกุล ATP (ATP synthesis)  
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การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการแคแทบอลิซึม 
ปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมหลายปฏิกิริยาตองใชพลังงานในรูปอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต 

(adenosine triphosphate, ATP)  จุลินทรียพวกโปรคาริโอตสรางโมเลกุล ATP ที่ตําแหนงเยื่อหุมเซลล  
ขณะที่จุลินทรียพวกยูคาริโอตสราง ATP ที่เยื่อหุมไมโตคอนเดรีย  พลังงานนี้ถูกใชในกระบวนแบงตัวเพิ่ม
จํานวน  การเคลื่อนท่ีโดยใชแฟลกเจลลา การสรางสปอร  การสังเคราะหโปรตีน และสลายโมเลกุลอาหาร  
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของจุลินทรียมาก  ดังนั้นถาเซลลขาดพลังงาน ATP  เซลล
จะตายอยางรวดเร็ว  

1. การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนการกลูโคสแคแทบอลิซึม  โดยทั่วไปการสรางพลังงาน 
ATP เริ่มจากน้ําตาลกลูโคสที่ทําหนาที่เปนแหลงพลังงานเริ่มตนและประกอบดวยไฮโดรเจนอะตอม  ดังแสดง
ในภาพที่ 9.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.14  แบบจําลองอยางงายสําหรับขั้นตอนการสรางพลังงาน 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2006, p.222) 
 

ปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชั่น (dehydrogenation) จะเคลื่อนยายโปรตอนและอิเล็คตรอนออกจาก
ไฮโดรเจนอะตอมในโมเลกุลน้ําตาลกลูโคสไปยังตัวรับที่เรียงตอกันเปนทอดที่เยื่อหุมเซลลสําหรับเซลล
จุลินทรียพวกโปรคาริโอตและเยื่อหุมชั้นในของไมโตรคอนเดรียสําหรับเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอต พรอมกับ
เชื่อมตออนินทรียฟอสเฟตอิสระใหกับโมเลกุล ADP เรียกปฏิกิริยานี้วา ปฏิกิริยาฟอสฟอไลเลชั่น 
(phosphorylation) ทําใหไดพลังงานในรูป ATP 

แคแทบอลิซึมเปนชุดปฏิกิริยาเคมทีีส่ลายสารอาหารที่ใหพลังงานเพื่อการสรางโมเลกุล ATP พรอม
ปลดปลอยของเสียในรูปพลังงานความรอนเปนสวนใหญ (45% ของพลังงานทั้งหมด) กาซคารบอนไดออกไซด 
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และสารเมตาบอไลท (metabolites)  (Cake, 2014)  กระบวนสรางพลังงานนี้เรียกวา การหายใจระดับเซลล 
(cell respiration)  สวนใหญมักใชแบบจําลองการสลายและสรางพลังงานจากน้ําตาลกลูโคสเปนตัวอยางใน
การศึกษา จึงอาจกลูโคสแคแทบอลิซึม (glucose catabolism)  การหายใจระดับเซลลแบงได 3 รูปแบบ คือ 
การหายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic respiration) การหายใจแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic respiration)  
และกระบวนการหมัก (fermentation)  ทั้งสามกระบวนการสลายน้ําตาลกลูโคสใหไดพลังงาน ATP ดวยวิถี
เมตาบอลิคที่ตางกันในความซับซอนของปฏิกิริยารีดอกซ (redox reaction)  ซึ่งทําหนาที่เคลื่อนยาย
อิเล็คตรอนจากสารที่ใหอิเล็คตรอน (electron donor) ใหกับสารที่รับอิเล็คตรอน (electron acceptor)  
ตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดทาย จํานวนพลังงาน และสารเมตาบอไลทที่เกิดขึ้น  ในที่นี้น้ําตาลกลูโคสเปน
สารอาหารที่เปนแหลงพลังงานและเปนสารที่ใหอิเล็คตรอน เพราะอะตอมไฮโดรเจนในโครงสรางโมเลกุล
น้ําตาลเปนตัวใหโปรตอนและอิเล็คตรอน   การหายใจแบบใชออกซิเจนอิสระใชออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอน
ตัวสุดทายในกระบวนการขนสงอิเล็กตรอน ได ATP จํานวน 36-38 โมเลกุล ของเสียในรูปพลังงานความรอน 
กาซคารบอนไดออกไซดและน้ํา  การหายใจแบบไมใชออกซิเจนมีซัลเฟต ไนเตรต คารบอเนต เปนตัวรับ
อิเล็กตรอนตัวสุดทาย ของเสียเปนพวกพลังงานความรอน กาซคารบอนไดออกไซด กาซซัลเฟอร กาซไตเจน 
และน้ํา  กระบวนการหมักมีไพรูเวทเปนตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดทาย ไดพลังงาน ATP เพียง 2 โมเลกุล และ
เกิดการสรางสารเมตาบอไลทหลายชนิด ไดแก กรดแลคติค เอทานอล ซึ่งเปนสารที่ยังมีพลังงานอยูมากใน
โมเลกุล เปนตน ดังภาพที่ 9.15   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.15  รูปแบบการหายใจระดับเซลล 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2006, p.223) 

(ก) (ข) (ค) 
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รายละเอียดการสรางพลังงานจากกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจต การหายใจแบบไมใช
ออกซิเจน (anaerobic respiration)  และกระบวนการหมัก มรีายละเอียดดังนี้ 

1.1 การหายใจแบบใชออกซิเจน  เกิดขึ้นกับจุลินทรียพวกที่ตองการออกซิเจนในการเจริญที่
เรียกวา จุลินทรียพวกแอโรป (aerobe) สวนใหญ ไดแก แบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัวและสัตว (Cowan&Talaro, 
2009)  กระบวนการหายใจแบบนี้มีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดแก ไกลโคไลซิส (glycolysis)  การสราง      
อะซิติลโคเอ (acetyl coA formation) วัฏจักรเครป (Kreb’s cycle) และการถายทอดอิเล็กตรอน (electron 
transport chain, ETC) เรียงตามลําดับ  ดังภาพที่ 9.16  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.16 การสรางโมเลกุล ATP ในกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic respiration) 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.175) 
 

ระหวางเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน จะมีการปลดปลอยสารพลังงานสูงที่เก็บ
พลังงานไว (energy-rich substance) ในรูป NADH และ FADH2 และพลังงาน ATP   โมเลกุล NADH เมื่อเขา
สูกระบวนการถายอดอิเล็กตรอนจะปลดปลอยโมเลกุล ATP จํานวน 3 โมเลกุล  สวนโมเลกุล FADH2 
ปลดปลอยโมเลกุล ATP จํานวน 2 โมเลกุล  ภายในเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต การสลายน้ําตาลกลูโคส 1 
โมเลกุล ดวยกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน จะไดพลังงาน ATP ทั้งหมดเทากับ 40 โมเลกุล แตเนื่องจาก 
ATP จํานวน 2 โมเลกุลตองถูกใชในปฏิกิริยาเอนโดโกนิคบางปฏิกิริยาในไกลโคไลซิส  ดังนั้นจึงเหลือพลังงาน 
ATP เทากับ 38 โมเลกุล [(40 total ATP)-(2ATP used in endogonic reaction in glycolysis=38ATP) ใช
ออกซิเจน (O2) จํานวน 6 โมเลกุลเปนตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดทาย และปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและน้ํา
อยางละ 6 โมเลกุล   ขณะที่เซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอต น้ําตาลกลูโคส 1 โมเลกุล ถูกสลายไดพลังงาน ATP 
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เหลือเพียง 36 โมเลกุล จาก 40 โมเลกุล เพราะมีการสูญเสีย ATP ในปฏิกิริยาเอนโดโกนิคในไกลโคไลซิส 2 
โมเลกุล และสูญเสียเพิ่มอีก 2 โมเลกุล สําหรับยายโมเลกุล NADH จากขั้นตอนไกลโคไลซิสที่เกิดขึ้นในไซโต-ซอ
ลผานไปยังเยื่อหุมไมโตคอนเดรีย (Cowan, 2015) 

ขั้นตอนไกลโคไลซิสเกิดขึ้นที่ตําแหนงไซโตซอล (cytosol)  บางปฏิกิริยาในขั้นตอนนี้ตองการ
พลังงาน ATP เพื่อสลายพันธะภายในโมเลกุลกลูโคสแลวทําใหเกิดการสรางโมเลกุลใหมในรูปไพรูเวท 
(pyruvate) หรือกรดไพรูวิค (pyruvic acid)  ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิรยาดูดพลังงาน (endergonic reaction)  
ขณะที่บางปฏิกิริยามีการปลดปลอยพลังงาน ATP และโมเลกุล NADH  ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิรยาคายพลังงาน 
(exergonic reaction)  ดังแสดงในภาพที ่9.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่9.17  ปฏิกิริยาในขั้นตอนไกลโคไลซิส 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.171) 

endogonic reaction 

endogonic reaction 

exergonic reaction 

exergonic reaction 

exergonic reaction 

exergonic reaction 
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สําหรับขั้นตอนการสรางอะซิติลโคเอเปนขั้นตอนการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัฏจักรเครป 
(preparation for Kreb’s cycle) ประกอบดวยปฏิกิริยาที่ดึงคารบอนไดออกไซด  ถายทอดอิเล็คตรอนและ
โปรตอนใหกับ NAD+ กลายเปน NADH  จากนั้นรวมตัวกับโคเอนไซม เอ (coenzyme A) กลายเปนอะซิติล
โคเอ (acetyl CoA)  ซึ่งปลดปลอยสูระบบ   จากนั้นอะซิติลโคเอจะเขาสูปฏิกิริยาในวัฏจักรเครป บางครั้ง
เรียกวา วัฏจักรกรดซิตริก (citric acid cycle) หรือวัฏจักรไตรคารบอซิลิกแอซิด (tricarboxylic acid cycle) 
(Willey et al., 2011) ซึ่งเปนชุดปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงอะซิติลโคเอเปนสารอินเตอรมีเดียต (intermediates) 
หลายชนิดซึ่งเปนสารที่มีการคงรูปชั่วคราวจากนั้นจะเปลี่ยนเปนรูปโมเลกุลของสารอื่น วัฏจักรนี้จะ
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซด และพลังงานจํานวนมากในรูป ATP NADH และFADH2  จํานวนมาก ดังแสดง
ในภาพที่ 9.18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9.18  ขั้นตอนการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัฏจักรเครปและวัฏจักรเครปส 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.172) 
 

ขั้นตอนการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัฏจักรเครปและวัฏจักรเครปสเกิดขึ้นในไซโตซอลของเซลล   
สวนการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล NADH และFADH2  เปนโมเลกุล ATP เกิดขึ้นจากการสงตออิเล็คตรอน จาก
โมเลกุล NADH และFADH2  ใหไซโตโครม (cytochrome) ซึ่งเปนตัวรับอิเล็คตรอนในระบบถายทอด
อิเล็กตรอน (electron transport system, ETS)  ETS เกิดขึ้นที่เยื่อหุมเซลลสําหรับจุลินทรียพวกโปรคาริโอต
และเยื่อหุมชั้นในของไมโตคอนเดรียสําหรับจุลินทรียพวกยูคาริโอต อิเล็คตรอนจะถูกถายทอดผาน
ตัวรับอิเล็คตรอนหลายโมเลกุลและสิ้นสุดที่โมเลกุลออกซิเจนซึ่งเปนตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดทายและเกิด
โมเลกุลน้ําขึ้น  การเกิดพลังงาน ATP ควบคูกับการถายทอดอิเล็คตรอนจากสารพลังงานสูงเชนนี้ เรียกวา 
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ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟ ฟอสโพไรเลชั่น (oxidative phosphorylation) และระหวางถายทอดอิเล็คตรอนมีถาย
ปมโปรตอนออกเยื่อหุมชั้นในไปยังชองวางระหวางเยื่อหุมชั้นนอกและชั้นในของไมโตรคอนเดรียที่เรียกวา 
outer intermembrane space ทําใหเกิดความแตกตางระหวางความเขมขนของโปรตอนทั้งสองบริเวณใน
ลักษณะที่เรียกวา โปรตอน  แกรเดียน (proton gradient) เรียกกระบวนการนี้วา เคมีออสโมซิส (chemiosmosis)  
ดังแสดงในภาพที่ 9.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.19  กระบวนการถายทอดอิเล็คตรอนที่เยื่อหุมชั้นในไมโตรคอนเดรียของเซลลจุลินทรียพวก 

ยูคาริโอตและที่เยื่อหุมเซลลของเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอต 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.230-231) 
 

1.2 การหายใจแบบไมใชออกซิเจน  เกิดขึ้นภายในเซลลจุลินทรียพวกแอนแอโรป (anaerobe)  
ประกอบดวยขั้นตอนในกระบวนการหายใจทั้งหมด 4 ขั้นตอน (ไกลโคไลซิส  การสรางอะซิติลโคเอ  วัฏจักรเครป 
และการถายทอดอิเล็กตรอน) เชนเดียวกับกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน แตกระบวนการทั้งสอง
ตางกันที่ตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดทายของกระบวนการ  กลาวคือ กระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจนมี
ตัวรับอิเล็คตรอนตัวสุดเปนไนเตรท (NO3

-) ซัลเฟต (SO4
2-) คารบอนไดออกไซด (CO2) คารบอเนต (CO3

2-) 
และฟลูมาเรท (fumarate) แทนโมเลกุลออกซิเจนในกระบวนการหายใจแบบใชออกซิเจน  ผลิตภัณฑสุดทาย
ไดกาซไนโตรเจน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด กาซมีเทน เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 9.3  
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ตารางที่ 9.3 ตัวรับอิเล็คตรอนในกระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจนและผลิตภัณฑที่ได 
ตัว

รับอิเล็คตรอน 
ปฏิกิริยา ผลิตภัณฑที่ได แบคทีเรีย 

ไนเตรท (NO3
-) ไนเตรทรีดักช่ัน (nitrate reduction) 

หรือดีไนตริฟเคชัน (nitrate 
denitrification) 

ไนไตรท (NO2
-)  

ไนตรสัออกไซด (N2O) 
ไนโตรเจน (N2) 

Bacillus, 
Pseudomonas, 
Preteus, Alcatigenes 

ซัลเฟต (SO4
2-) ซัลเฟตรีดักช่ัน (sulfate reduction) 

SO4
2-+8é+8H+  H2S+2H2O+2OH 

 Desulfococcus, 
Desulfomonas, 
Desulfovibrio, 
Clostridium 

คารบอนได 
ออกไซด (CO2)  

คารบอนไดออกไซดรีดักช่ัน (CO2 

reduction) มีกาซไฮโดรเจนเปนตวัให
อิเล็คตรอน 

กาซมีเทน (CH4) Methanobacterium, 
Methanobrevibacter, 
Methanomibrobium, 
Methanococcus 

(ที่มา: นงลักษณะ พินิจสุวรรณ และปรีชา พินิจสุวรรณ, 2544, หนา157) 
 

การรีดิวซไนเตรท (nitrate reduction) หรือดีไนตริฟเคชัน (nitrate denitrification) เปน
ปฏิกิริยาทีใ่ชไนเตรท (NO3) เปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายและเปลี่ยนใหเปนไนไตรต (NO2), ไนตรัสออกไซต 
(N2O) และกาซไนโตรเจน (N2)  แบคทีเรียที่รีดิวซไนเตรตนี้เปนพวกแฟคัลเตตีฟแอนแอโรบ (facultative 
anaerobe) เพราะถาอยูในสภาพท่ีมีออกซิเจนก็สามารถใชออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนไดดวย เนื่องจาก 
NO2 เปนพิษตอแบคทีเรียจํานวนมาก NO2 จึงมักถูกรีดิวซตอไปเปน N2O หรือ N2 ตัวอยางแบคทีเรียที่รีดิวซ
ไนเตรต  ไดแก Proteus, Pseudomonas, Bacillus เปนตน 

การรีดิวซซัลเฟต (sulfate reduction) เปนปฏิกิริยาที่ใชซัลเฟต (SO4
2-) เปนตัวรับ

อิเล็กตรอน แลวเปลี่ยนใหเปนซัลไฟดหรือกาซไฮโดรเจนซัลไฟท ดังสมการขางลาง แบคทีเรียพวกนี้จัดเปน
พวกไมใชออกซิเจนอยางแทจริง (strictly anaerobe) เพราะเซลลถูกทําลายไดถามีกาซออกซิเจน ตัวอยาง
แบคทีเรีย  เชน  Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Clostridium  แบคทีเรียพวกนี้มักอยูในแหลงน้ํา
หรือในดินที่ไมมีอากาศ  สามารถกัดกรอนโลหะ  เชน เหล็ก  ทองแดง  และทําปฏิกิริยากับซัลไฟดทําใหเกิด
การตกตะกอน 

 

  SO4
2-  +  8e-  + 8H+   H2S  + 2H2O  + 2OH 

 
 การรีดิวซคารบอนไดออกไซด (CO2 reduction) เปนปฏิกิริยาที่ใชคารบอนไดออกไซดเปน
ตัวรับอิเล็กตรอน มีกาซไฮโดรเจน (H2) เปนตัวใหอิเล็กตรอน  สุดทายไดมีเทนเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยา  
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ตัวอยางแบคทีเรีย ไดแก Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methano-microbium, 
Methanococcus เปนตน 

 1.3 กระบวนการหมัก เปนการเปลี่ยนแปลงสารอินทรียใหเกิดพลังงานโดยไมใชตัวรับ
อิเล็กตรอนภายใตสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ในสภาพเชนนี้จะเกิดการออกซิเดชันเพียงบางสวนของคารบอน
อะตอมของสารอินทรียในปฏิกิริยา จึงเกิดพลังงาน ATP เพียง 2 โมเลกุล  พลังงานสวนใหญถูกเก็บในรูปของ
สารอินทรียซึ่งเปนผลิตภัณฑของปฏิกิริยา  เนื่องจากไมใชตัวรับอิเล็กตรอนพิเศษ  ดังนั้นกรดไพรูวิกจึงทํา
หนาทีเ่ปนตัวรับอิเล็กตรอนแทน  ดังแสดงในภาพที่ 9.20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9.20  ความหลากหลายของผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหมักโดยแบคทีเรีย 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.182) 
 

ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการหมักมีหลายชนิดขึ้นอยูกับชนิดของแบคทีเรีย  เชน กรดแลคติก
ถูกนํามาใชเปนสวนผสมในการทําความสะอาดจุดซอนเรนของรางกายเพศหญิงในผลิตภัณฑยี่หอแลคตาซิด  
เอทานอลเปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตภายใตชื่อน้ํามันโซฮอล (E)20 และ (E)85  บิวทานอล 
(butanol) เปนพลังงานเชื้อเพลิงรถยนตทดแทนน้ํามันจากปโตรเลียมได  อะซิโตน (acetone) เปน
สวนประกอบของน้ํายาลางสีทาเล็บหรือเปนสวนประกอบในการทําระเบิด  
 กระบวนการหมักแบงออกเปน 2 แบบ  ตามชนิดของผลผลิตที่เกิดขึ้น  คือ 
 1.3.1 โฮโมเฟอรเมนเตชัน (homofermentation) เปนการหมักที่ไดผลผลิตสุดทายเพียง
ชนิดเดียวเปนสวนใหญ แบคทีเรียที่ ใหผลผลิตเชนนี้ถูกเรียกวา  โฮโมเฟอรเมนเตตีฟแบคทีเรีย  
(homefermentative bacteria) เชน Streptococcus lactis ใหผลผลิตสวนใหญ  คือ กรดแล็กติกจากการ
หมักกลูโคส และยังมีแบคทีเรียสกุลอื่นอีก เชน Lactobacillus Leuconostoc Pediococcus   
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 1.3.2 เฮเทอโรเฟอรเมนเตชัน (heterofermentation) หรือมิกซแอซิตเฟอรเมนเตชัน 
(mixed acid fermentation) เปนการหมักที่ไดผลผลิตสุดทายหลายชนิด เชน เอทิลแอลกอฮอล กรดฟอรมิก  
กรดอะซิติก กรดแล็กติก เปนตน  แบคทีเรียที่ใหผลผลิตหลายชนิดนี้ถูกเรียกวา เฮเทอโรเฟอรเมนเตตีฟ
แบคทีเรีย (heterofermentative bacteria)  เชน Escherichia coli ดังตารางที่ 9.4 
 
ตารางที ่9.4 กลุมแบคทีเรียที่ใหผลผลิตที่แตกตางกันในกระบวนการหมัก 
กลุมแบคทีเรีย ผลผลิตที่ได 
Latic acid bacteria กรดแล็กติกอยางเดยีว หรือกรดแล็กติก 
   Streptococcus กับกรดอะซติิก กรดฟอรมิก และ 
   Lactobacillus แอลกอฮอล 
   Leuconostoc  
Propionic acid bacteria กรดโพรพโิอนิก กับกรดอะซติิก และ 
   Propionibacterium คารบอนไดออกไซด 
   Veillonella  
Coli-aerogenes-typhoid กรดฟอรมิก กรดอะซติิก กรดแล็กติก 
bacteria กรดซักซินิก เอทิลแอลกอฮอล กาซ 
   Escherichia คารบอนไดออกไซต กาซไฮโดรเจน 
   Enterobacter 2,3 – บิวทิทีนไกลคอล 
   Salmonella  
Acetone, butyl alcohol bacteria กรดบิวทิริก บิวทิลแอลกอฮอล อะซีโตน 
   Clostridium ไฮโซโพรพลิ แอลกอฮอล กรดอะซิติก 
   Eubacterium กรดฟอรมิก เอทลิแอลกอฮอล กาซไฮโดรเจน 
   Bacillus กาซคารบอนไดออกไซด 
Acetic acid bacteria กรดอะซติิก กรดกลูโคนิก กรดโคจิก 
   Acetobacter  
 

 1.2 การสรางพลังงานของเซลลโดยกระบวนลิพิดและโปรตีนแคแทบอลิซึม 
กระบวนการกลูโคสแคแทบอลิซึมเปนกระบวนการหลักที่แสดงวิถีเมตาบอลิคของ

ปฏิกิริยาทั้งหมดในการสลายสารอาหารใหไดพลังงาน ATP ซึ่งเกิดขึ้นในเซลลจุลินทรียทุกชนิดรวมทั้งเซลล
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  นอกจากกลูโคสที่เปนสารอาหารหลักที่ใหพลังงานแลว ลิพิดและโปรตีนก็เปนสารอาหารที่ให
พลังงานแกเซลลสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกัน  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในกระบวนการหายใจระดับเซลลจะเปลี่ยน
โมเลกุลอาหารทั้งสองใหอยูในรูปพลังงานไดเชนกัน  ลิพิดถูกสลายไดดวยเอนไซมไลเปส (lipase) ไดกรดไขมัน 
(fatty acid) และกลีเซอรอล (glycerol) สารแตละชนิดนี้มีวิถีเมตาบอลิคที่ตางกันไป  กรดไขมันจะถูก
เปลี่ยนเปนอะซิติล โคเอนไซม เอ ดวยปฏิกิริยาเบตา ออกซิเดชั่น (beta oxidation) ได จากนั้นก็จึงเขาสูวิถีเม
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ตาบอลิคในวัฎจักรเครปซเพื่อปลดปลอยพลังงาน ATP  ปฏิกิริยาเบตา ออกซิเดชั่นในการสลายกรดไขมันเชนนี้
เปนปฏิกิริยาเดียวกันกับการยอยสลายคราบน้ํามันปโตรเลียมในทะเลและในแทงกเก็บน้ํามันปโตรเลียมโดย
จุลินทรียเชนกัน  (Cowan & Talaro, 2009)  สวนกลีเซอรอลถูกเปลี่ยนเปนกลีเซอรอลดีไฮด ทรี ฟอสเฟต 
(glyceraldehyde 3-phosphate) แลวเขาสูขั้นตอนไกลโคไลซิส การสรางอะซิติลโคเอ และวัฏจักรเครปเพื่อ
สรางพลังงานตอไป   กระบวนการโปรตีนแคแทบอลิซึมเริ่มขึ้นจาก จุลินทรียยอยสลายโมเลกุลโปรตีนในรูปโพ
ลิเปปไทด (polypeptide) ที่มีขนาดใหญและไมสามารถผานเขาสูเซลลไดใหเปนกรดอะมิโนที่มีขนาดเล็กและ
ลอดผานเยื่อหุมเซลลเขาสูเซลลได ดวยการหลั่งเอนไซมออกนอกเซลลไดแก เอนไซมเอกซตราเซลลูลาร โปรตี
เอส (extracellular protease) และเปปทิเดส (peptidase)  จากนั้นกรดอะมิโนจะถูกแคตาบอไลซดวยปฏิกิร
ยาดีอะมิเนชั่น (deamination) ไดสารอินเตอมีเดียตหลายชนิด เชน ไพรูเวท อะซิติลโคเอ และอื่น ๆ เพื่อเขา
สูวัฏจักรเครปส ดังภาพที่ 9.21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.21 กระบวนการลิพิดแคแทบอลิซึมและโปรตีนแคแทบอลิซึมของจุลินทรีย 
(ที่มา: Cake, 2014, p.132) 
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การสงัเคราะหสารโดยกระบวนการแอนาบอลิซึม 
 โดยทั่วไปสารที่เปนหนวยพื้นฐานของโมเลกุลอาหารที่ใหพลังงานนอกจากจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงาน
ยังใชเปนวัตถุดิบสําหรับการสังเคราะหสารที่เปนองคประกอบของเซลลโดยกระบวนการแอนาบอลิซึมดวย  
ไดแก กรดนิวคลีโอไทดถูกสังเคราะหเปนโครโมโซมซึ่งทําหนาที่บรรจุขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
กรดอะมิโนถูกสังเคราะหเปนโมเลกุลเอนไซมซึ่งทําหนาที่เรงปฏิกิริยาของเซลล กลูโคสถูกนําไปสังเคราะห
เปนโมเลกุลเก็บพลังงานในรูปแปง โมเลกุลโครงสรางของเซลลูโลส และผนังเซลล  กรดไขมันถูกสังเคราะห
เปนโมเลกุลเก็บพลังงานในรูปลิพิดและโมเลกุลที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล  สารอินเตอรมีเดียต  
บางชนิดในกระบวนการกลูโคสแคแทบอลิซึมยังเปนสารอินเตอรมีเดียตในกระบวนการแอนาบอลิซึมได
เชนกัน  เชน ไพรูเวทและอะซิติลโคเอนอกจากจะมีทิศทางการเขาสูปฏิกิริยาไปยังเสนทางแคแทบอลิซึม
เพื่อสรางพลังงาน ATP ยังมีบางสวนของโมเลกุลมีทิศทางสูปฏิกิริยาไปยังเสนทางแอนาบอลิซึมเพื่อ
สังเคราะหโปรตีนและลิพิดดวยปฏิกิริยาดีอะมิเนชั่นและปฏิกิริยาเบตา ออกซิเดชั่น ดังภาพที่ 9.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.22  ความสัมพันธของปฏิกิริยาในแคตาบอลิซึมและแอนนาบอลิซึม 
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.237) 
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สรุป   
 เมแทบอลิซึม  (metabolism) คือ ชุดปฏิกิริยาเคมีที่ทํางานรวมกันเพื่อรวมกันสลาย (catabolism) 
หรือสรางโมเลกุล (anabolism)  โดยอาศัยการทํางานของเอนไซมที่จําเพาะ เมแทบอลิซึมมีความสําคัญตอ
การเจริญและการสืบพันธุของเซลลจุลินทรีย  
 เอนไซมควบคุมปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยเขาจับอยางจําเพาะเจาะจงกับสับสเตรทที ่
บริเวณเรง (active site) ในโมเลกุลของเอนไซม  เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาที่เรียงกันเปนชุดในวิถีเมตาบอลิค 
(metabolic pathway) จะไดผลิตภัณฑสุดทาย ระหวางเอนไซมเรงการเกิดปฏิกิริยาในวิถีเมตาบอลิค     
บางปฏิกิริยาตองการพลังงานในรูป adenosine triphosphate (ATP) เพื่อใหปฏิกิริยาดําเนินตอไปได  เรียก
ปฏิกิริยาเชนนี้วา endergonic reaction บางปฏิกิริยาระหวางปฏิกิริยาดําเนินอยูมีการปลดปลอยพลังงาน
หรือความรอน เรียกปฏิกิริยาเชนนี้วา exergonic reaction ซึ่งบางสวนของพลังงานถูกนําไปใชในกระบวนการ
สังเคราะห ATP (ATP synthesis)  หมูฟอสเฟตในโครงสรางโมเลกุล ATP เปนตําแหนงเก็บพลังงาน        
เมื่อสลายพันธะฟอสโฟแอนไฮไดรด (phosphoanhydride bonds) ที่เชื่อมระหวางหมูฟอสเฟตแตละหมู
ภายในโมเลกุล ATP พลังงานจะถูกปลดปลอยออกมา 
 เซลลจุลินทรียและเซลลทุกชนิดสรางโมเลกุล ATP ดวยปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการหายใจระดับเซลล   
(cell respiration)  ซึ่งเปนกระบวนการแคแทบอลิซึม มีโมเลกุลคารโบไฮเดรตเปนสับสเตรท และประกอบดวย
ชุดปฏิกิริยา 4 ขั้นตอน คือ ไกลโคไลซิส (glycolysis)  การสรางอะซิติลโคเอ (acetyl coA formation) วัฏจักร
เครป (Kreb’s cycle) และการถายทอดอิเล็กตรอน (electron transport chain, ETC) เรียงตามลําดับ  
จุลินทรียตางสายพันธุมีรูปแบบของ cellular respiration ตางกัน  จุลินทรียที่ตองการออกซิเจน (aerobe) 
ในการเจริญ ตองใชออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็คตรอนในขั้นตอน ETC เพื่อสรางโมเลกุล ATP ในกระบวนการ
หายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic respiration)  จุลินทรียที่ไมตองการออกซิเจนในการเจริญ (anaerobe) 
สรางโมเลกุล ATP ได เฉพาะสภาพที่ ไมมีออกซิ เจนและใชอนินทรียสารอื่นที่ ไม ใชออกซิ เจนเปน
ตัวรับอิเล็คตรอน เรียกกระบวนการนี้วา กระบวนการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic respiration) 
นอกจากนี้ยังมีกระบวนการหมักที่มีรูปแบบการสรางพลังงานอยางงาย ประกอบดวยขั้นตอนการสราง
พลังงานเฉพาะในขั้นตอนไกลโคไลซิสและใหผลิตภัณฑจากกระบวนการที่หลากหลายชนิด ซึ่งมนุษยนํามาใช
ประโยชนได  ลิพิดและโปรตีนซึ่งเปนแหลงพลังงานเชนเดียวกันคารโบไฮเดรต ก็เปนสับสเตรทเริ่มตนของ
ปฏิกิริยาในกระบวนการหายใจ โดยผานปฏิกิริยาดีอะมิเนชั่นและปฏิกิริยาเบตาออกซิเดชั่นในกระบวนการ 
แคแทบอลิซึมเรียงตามลําดับ  สวนการสังเคราะหสารที่เปนองคประกอบของเซลลเพื่อการเจริญและการแบง
เซลล ตองอาศัยกระบวนการแอนาบอลิซึมซึ่งเปนปฏิกิริยายอนกลับกบกระบวนการแคแทบอลิซึม 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. แคแทบอลิซึม (catabolism) และแอนาบอลิซึม (anabolism) แตกตางกันอยางไร 
2. เอนไซมคืออะไร สําคัญอยางไรในปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล 
3. ปจจัยใดบางที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม 
4. พลังงานที่เซลลสามารถนําไปใชไดเลยอยูในรูปของสารใด 
5. จํานวนพลังงานที่ไดในการหายใจแบบใชออกซิเจนอิสระ การหายใจแบบไมใชออกซิเจน และ

กระบวนการหมักแตกตางกันอยางไร 
6. สวนใดของโมเลกุล ATP ที่ใหพลังงาน 
7. ตัวรับอิเล็คตรอนในการหายใจแบบใชออกซิเจนและการหายใจแบบไมใชออกซิเจนตางกันอยางไร 

และมีผลอยางไรตอผลิตภัณฑที่ไดเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 
8. heterofermentation หรือ mixed acid fermentation มีความหมายวาอยางไร 
9. กระบวนการใดที่สลายลิพิดและโปรตีนใหไดพลังงาน 
10. สารใดบางที่สังเคราะหไดจากกระบวนการ anabolism 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 
พันธุศาตรของจุลินทรีย 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. พันธุกรรมและสารพันธุกรรม 
2. ชนิดของสารพันธุกรรม 
3. การถายทอดสารพันธุกรรมในจุลินทรีย 
4. การกลายพันธุในจุลินทรีย 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความสามารถดังนี้  
1. อธิบายความหมายของคําวา พันธุกรรมและสารพันธุกรรมได 
2. จําแนกชนิดของสารพันธุกรรมได อยางนอย 2 ชนิด เมื่อใหดูภาพโครงสรางของสารพันธุกรรม

ที่ตางกันได จํานวน 4 ภาพ 
3. ยกตัวอยางวีธีการถายทอดสารพันธุกรรมในจุลินทรียไดอยางนอย 2 วิธ ี
4. วิเคราะหการกลายพันธุในจุลินทรียได หลังทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. เกริ่นถึงความเกี่ยวของของพันธุศาสตร พันธุกรรม และสารพันธุกรรม  จากนั้นนําเขาสูบทเรียน
โดยการบรรยายในเนื้อหาผานสื่อโปรแกรม PowerPoint  ผูสอนปอนคําถามเพื่อใหผูเรียน
อธิบายความหมายของคําวา พันธุกรรมและสารพันธุกรรม  ผูสอนรวบรวมคําตอบและสรุป 

2. หลังจากฟงบรรยายในขอ 1 ผูสอนแสดงภาพโครงสรางของสารพันธุกรรมที่มีโครงสรางตางกัน
ผานสื่อโปรแกรม PowerPoint  จํานวน 4 ภาพ แลวผูเรียนสามารถจําแนกชนิดของสารพันธุกรรม
ใหไดอยางนอย 2 ชนิด 

3. หลังจากฟงบรรยายในขอ 1  ผูเรียนสามารถยกตัวอยางวีธีการถายทอดสารพันธุกรรมใน
จุลินทรียไดอยางนอย 2 วิธ ี

4. แบงกลุมผูเรียน  ผูสอนอธิบายและสาธิตปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตรของจุลินทรีย จากนั้นให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติ  บันทึกผลการทดลอง นําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียน ผูสอนสรุป  
แลวใหผูเรียนเขียนรายงานปฏิบัติการสง 
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5.  ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
6. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนในโปรแกรม PowerPoint  
3. โปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
4. เอกสารบทปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
5. อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการที่ระบุไวในเอกสารในขอที่ 4  
6. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. อธิบายความหมายของคําวา พันธุกรรมและสารพันธุกรรมได 
2. จําแนกชนิดของสารพันธุกรรมได อยางนอย 2 ชนิด เมื่อใหดูภาพโครงสรางของสารพันธุกรรมที่

ตางกันได จํานวน 4 ภาพ 
3. ยกตัวอยางวีธีการถายทอดสารพันธุกรรมในจุลินทรียไดอยางนอย 2 วิธ ี 
4. วิเคราะหการกลายพันธุในจุลินทรียได หลังทําการทดลองในหองปฏิบัติการได 
5. ตอบคําถามในแบบฝกหัดทายบทเรียนถูกตองไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 
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บทที่ 10 

พันธุศาตรของจุลินทรีย 
  

 การดํารงลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานโดยผานสารพันธุกรรมที่เรียกวายีน 
โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสิ่งมีชีวิตไวในยีน (genotype) แลวแสดงออกใหเห็นในรูปลักษณะภายนอก 
(phynotype)  เชน การดํารงลักษณะโครงสรางของเซลล รูปแบบเมแทบอลิซึม การเคลื่อนที่ พฤติกรรม  
การกอโรค เปนตน  สารพันธุกรรมของจุลินทรียอยูในดีเอ็นเอ (DNA) ยกเวนไวรัสที่อยูในรูปทั้งที่เปนดีเอ็นเอ
หรืออารเอ็นเอ (RNA)  ดีเอ็นเอเปนโมเลกุลที่มีสายยาวและประกอบดวยโมเลกุลหนวยเล็กที่เรียกวา นิวคลีโอไทด  
การเรียงตัวของเบสในนิวคลีโอไทดเปรียบเสมือนประโยคในหนังสือซึ่งบันทึกขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตหนึ่งไว  บทเรียนนี้ประกอบดวยเนื้อหาในเรื่องพันธุกรรมและสารพันธุกรรม ชนิดของสารพันธุกรรม 
การถายทอดสารพันธุกรรมในจุลินทรียและการกลายพันธุในจุลินทรีย 
 
พันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

1. พันธุกรรม (heredity) หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการถายทอดมาจาก
สิ่งมีชีวิตรุนหนึ่ง ไปสูอีกรุนหนึ่ง อาจกลาววา จุลินทรียรุนพอแมสามารถถายทอดลักษณะตาง ๆ ไปยังรุน
ลูกและหลานได  การถายทอดลักษณะของจุลินทรียจะผานสารพันธุกรรม (genetic materials) ที่เรียกวา 
ยีน (gene) ซึ่งทําหนาที่เก็บขอมูลลักษณะทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไว เรียกลักษณะเชนนี้วา จีโนไทป (genotype) 
โดยมีผลตอการแสดงลักษณะปรากฏภายนอก (physical features) และหนาที่ (function) ของสิ่งมีชีวิต
รวมถึงลักษณะ (characteristics) ของโครงสรางของเซลล สัณฐานวิทยา และรูปแบบของปฏิกิริยาใน      
เมแทบอลิซึม (Bauman, 2007) อันเปนผลจากการแสดงออกของยีน (gene expression)  ลักษณะปรากฏที่
เหลานี้เรียกวา ฟโนไทป (phenotype)  การศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
จุลินทรีย เรียกวา พันธุศาสตร  

2. สารพันธุกรรม ที่ทําหนาที่บรรจุขอมูลทางพันธุกรรมคือ โมเลกุลของดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic 
acid, DNA) ซึ่งเปนกรดนิวคลิอิก (nucleic acid) ที่มีลักษณะเปนสายยาวโดยมีโมเลกุลนิวคลีโอไทดเปน
หนวยยอย  การเรียงตอกันของนิวคลีโอไทดบนสายดีเอ็นเอเปนการเรียงลําดับเบสของนิวคลีโอไทด ซึ่ง
เปนขอมูลทางพันธุกรรม  ดังนั้นดีเอ็นเอจึงทําหนาที่เก็บขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและมักมีนิวคลี
โอไทดเรียงตัวอยูจํานวนหนึ่งในลักษณะสายสั้น ๆ ที่เรียกวา ยีน  หลาย ๆ ยีนจะเรียงตัวกันอยูในรูป
โครโมโซม (chromosome) ซึ่งมีตําแหนงอยูในนิวเคลียส ภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต  บางครั้งยีนอาจไมได
บรรจุขอมูลทางพันธุกรรมเรียกยีนนี้วา intron ซึ่งทําหนาที่เปนยีนวางคั่นขอมูลใหกับยีนที่บรรจุขอมูลทาง
พันธุกรรมที่เรียกวา exon ดังแสดงในภาพที่ 10.1 
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ภาพที ่10.1 การเรียงยีนบนโครโมโซม 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Bauman, 2007, p.212) 
 
ชนิดของสารพันธุกรรม 

สารพันธุกรรมในเซลลจุลินทรียรวมถึงเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่น มีลักษณะเปนกรดนิวคลีอิกที่มีขนาด
ใหญซึ่งประกอบดวยนิวคลีโอไทดจํานวนมากเรียงตัวตอกันเปนสายยาว  สารพันธุกรรมหรือกรดนิวคลีอิค
จําแนกไดเปน 2 ชนิด คือ ดีเอ็นเอ และอารเอ็นเอ ซึ่งมีลักษณะโครงสรางและบทบาทหนาทีต่างกันดังนี ้

1.  ดีเอ็นเอ (DNA) หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) เปนสายยาวของ        
นิวคลีไทด (polynucleotide) ที่ประกอบดวยโมเลกุลนิวคลีโอไทดจํานวนมากเรียงตอกัน  แตละโมเลกุลของ     
นิวคลีโอไทดประกอบดวยน้ําตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose) กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) และไน
โตรจีนัสเบส (nitrogenous base) ซึ่งมี 4 ชนิด คือ เบสอะดีนีน (adenine, A) เบสไทมีน (thymine, T) เบส
ไซโทซีน (cytosine, C) และเบสกวานีน (guanine,G)   อะดีนีนและกวานีนจัดเปนเบสชนิดพิวรีน (purine) 
ที่มีโครงสรางวงกลม 2 วงติดกัน  สวนไซโทซีนและไทมีนจัดเปนเบสชนิดพิริมิดีน (pyrimidine) ที่มีโครงสราง
วงกลมเพียงวงเดียว  ดังภาพที่ 10.2   
 

 
 

  
             dTMP                      dCMP                    dGMP                      dAM 
 

ภาพที ่10.2 ชนิดและโครงสรางโมเลกุลของนิวคลีโอไทด  
(ที่มา: https://goo.gl/LG2WNA) 
 
 จากการที่มีเบส 4 ชนิด ใน DNA ดังนั้นนิวคลีโอไทดจึงแบงได 4 ชนิด คือ ดีออกซีอะดีโนซีน-5-โมโน
ฟอสเฟต (deoxyadenosine-5-monophosphate, dAMP) ดีออกซีไทมิดีน-5-โมโนฟอสเฟต (deoxythymine-5-
monophosphate, dTMP) ดีออกไซโทซีน-5-โมโนฟอสเฟต (deoxycytosine -5-monophosphate, 
dCMP) และดีออกซีกวาโนซีน-5-โมโนฟอสเฟต (deoguanine-5-monophosphate, dGMP) 

นิวคลีโอไทดแตละโมเลกุลจะเชื่อมตอกันเปนพอลินิวคลีโอไทด (polynuclotide) หรือดีเอ็นเอ     
สายเดี่ยว (single strand of DNA) ดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร (phosphodiester bond)  หมูฟอสเฟสใน    
นิวคลีโอไทดโมเลกุลที่หนึ่งเชื่อมกับคารบอนอะตอมตําแหนงที่ 3 ของน้ําตาลดีออกซีไรโบสของนิวคลีโอไทด
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โมเลกุลถัดไป  แตละสายเดี่ยวของดีเอ็นเอจับคูกันที่ตําแหนงเบสคูสม(complementary base pair) ดวย
พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) ทําใหไดสายคูของดีเอ็นเอ (double strand of DNA)  การจับกันของ
เบสในลักษณะเบสคูสม หมายถึง เบสอะดีนีน (A) จับคูเฉพาะกับเบสไทมีน (T) ดวยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ 
และเบสกวานีน (G) จับกับเบสไซโทซีน (C) ดวยพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ เทานั้น ดังนั้นอัตราสวนของเบสอะ
ดีนีนตอไทมีน (A/T) หรือเบสกวานีนตอไซโทซีน (G/C) ใน DNA สายคูจึงเปน 1:1 เสมอ นั่นคือ จํานวนของ
เบสพิวรีนเทากับจํานวนเบสพิริมิดีน  ดังภาพที่ 10.3 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10.3  โครงสรางของดีเอ็นเอที่ประกอบดวยนิวคลีโอไทดตางชนิดกัน 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.237) 
 
 2.  อารเอ็นเอ (RNA) หรือกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid)  เปนพอลินิวคลีโอไทดที่
ประกอบดวยนิวคลีโอไทดมาตอกันเชนเดียวกับ DNA   แต RNA ตางจาก DNA ในสวนของชนิดน้ําตาลที่เปน
องคประกอบในโมเลกุลนิวคลีโอไทด ชนิดของเบส ลักษณะของสาย และความทนตอการทําลาย ดังนี้ นิวคลี
โอไทดของ RNA (RNA nucleotide) มีน้ําตาลไรโบส (ribose) แทนดีออกซีไรโบส โครงสรางของน้ําตาลไร
โบสคลายกับดีออกซีไรโบส ยกเวนที่ตําแหนงที่สองของคารบอนอะตอมเปนหมูไฮดอรกซิล (-OH)  เบสใน 
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RNA nucleotide มี 4 ชนิด  ไดแก เบสอะดีนีน (A) กวานีน (G) ไซโทซีน (C) ซึ่งเหมือนกับชนิดเบสของ 
DNA และเบสยูราซิล (uracil, U) พบเฉพาะใน RNA nucleotide  ขณะที่ไทมีน (T) พบเฉพาะใน DNA 
nucleotide  การจับคูของเบส (base pairing) ใน RNA จึงเกิดระหวางเบส A กับ U และเบส G กับ C ดวย
พันธะไฮโดรเจน  สายเดี่ยวของ RNA (single RNA strand) อาจเปนเสนตรง (linear) หรือจับคูระหวางเบส
ในสายเดี่ยว ทําใหเกิดลักษณะเปนหวง  ดวยเหตุนี้จึงทําให RNA ถูกยอยเปนนิวคลีโอไทดไดงายกวา DNA ซึ่ง
เปนสายคู  ดังภาพที่ 10.4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่10.4  การเปรียบเทียบโครงสรางของอารเอ็นเอกับดีเอ็นเอ 
(ที่มา: https://goo.gl/DtGoPA) 

 
ยีนบน DNA เปนตัวกําหนดการสราง RNA  เรียกขั้นตอนนี้วา กระบวนการทรานสคลิบชั่น 

(transcription) ดังภาพที่ 10.5 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 10.5   ยีนบน DNA กําหนดการสรางชนิดของ RNA 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.201) 
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RNA มี 3 ชนิด คือ เมสเซนเจอรอารเอ็นเอ (messenger RNA, mRNA) ไรโบโซมัลอาร
เอ็นเอ (ribosomal RNA, rRNA) และทรานสเฟอรอารเอ็นเอ (transfer RNA, tRNA) RNA แตละชนิดมี
หนาที่ที่จําเพาะและเก่ียวของกับการสังเคราะหโปรตีน  ดังแสดงในภาพท่ี 10.6 

 

 
 
 
 
 

 
 
(ก) 
 
 
 
 
 
 

(ข) 

 
 
ภาพที่ 10.6  (ก) ตําแหนงสราง RNA ของเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอและพวกโปรคาริโอต และ (ข) การ

ทํางานของ RNA ในการสังเคราะหโปรตีนใน 
(ที่มา: https://goo.gl/bEMsj3) 

RNA ทั้งสามชนิดทําหนาที่รวมกันในการสรางโปรตีนดังนี้ 
2.1 เอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) เปนสายอารเอ็นเอนิวคลีโอไทด (RNA nucleotide) ที่ไดจาก

การถอดรหัสจากบางสวนของสาย DNA  เบสบนสาย mRNA เปนตําแหนงสําหรับแปลรหัสและรวมตัวกับ
ไรโบโซมและทีอารเอ็นเอเพื่อการสังเคราะหโปรตีน  เซลลยูคาริโอตสราง mRNA ที่นิวเคลียส แลวลอด
ผานนิวเคลียรพอร (nuclear pore) ออกมายังไซโตพลาสซึมเพื่อทําหนาที่ ขณะที่เซลลโปรคาริโอตมี
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ตําแหนงสรางและทําหนาที่ของ mRNA ที่ตําแหนงเดียวกันคือ ไซโตพลาสซึม  เอ็มอารเอ็นเอนี้เปนกรด
นิวคลีอิกที่มีสภาพไมเสถียร 

2.2  อารอารเอ็นเอ (rRNA) ทําหนาที่สรางโปรตีนไรโบโซม (ribosomal protein) หรือ
เรียกสั้น ๆ วา ไรโบโซม (ribosome) ซึ่งประกอบดวยโปรตีน 60% และอารเอ็นเอ 40%  แตละโมเลกุล
ของไรโบโซมประกอบดวยไรโบโซมัลหนวยเล็ก (small ribosomal subunits) และไรโบโซมัลหนวยใหญ 
(large ribosomal subunit)  เซลลของจุลินทรียพวกยูคาริโอตมีไรโบโซมขนาด 80S ซึ่งประกอบดวย
หนวยยอยสองขนาดคือ 60S ไรโบโซมและ 40S ไรโบโซม  สวนเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต        
ม ี    ไรโบโซมขนาด 70S ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยสองขนาดเชนกันแตมีขนาด 50S ไรโบโซม และ 30S     
ไรโบโซม  ภายในไรโบโซมัลหนวยใหญมีบริเวณที่ชวยใหโมเลกุล tRNA เขาจับกับสาย mRNA ไรโบโซมัล
หนวยเล็กทําหหนาที่ประกบและจับกับไรโบโซมัลหนวยใหญที่ตําแหนงเบสบนสาย mRNA  หนวยยอยทั้ง
สองของไรโบโซมจึงทําหนาที่คลายคลิป (clip) หนีบกระดาษที่ชวยให tRNA จับแนนบนสาย mRNA  
บอยครั้งทีไ่รโบโซมหลายโมเลกุลจับอยูบนสายเอ็มอารเอ็นเอ เรียกลักษณะเชนนี้วา โพลีโซม (polysome)  

2.3  ทีอารเอ็นเอ (tRNA) เปนสายอารเอ็นเอนิวคลีโอไทดและทําหนาที่อานรหสบนสาย 
mRNA ใหเปนลําดับกรดอะมิโน โดยปลายดานหนึ่งของ tRNA มีเบสเรียงกัน 3 ตัว (triplet codon)     
ที่เรียกวา แอนตี้โคดอน (anticodon) ตําแหนงนี้เปนรหัสที่จะเขาจับกับเบสสามตัวบนสาย mRNA ใน
ลักษณะเบสคูสม  สวนปลาย 3’-ไพรม ของ tRNA ที่มีหมูไฮดรอกซี (-OH) จะจับกับโมเลกุลกรดอะมิโนที่
เฉพาะเจาะจงกับลําดับเบส 3 ตัวบนสาย mRNA  โดยทั่วไปในธรรมชาติ กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ๆ อาจมี 
tRNA มากกวา 1 ชนิดที่อานรหัสอะมิโนชนิดเดียวกัน  ดังนั้นกรดอะมิโนที่มีจํานวนอยางนอย 20 ชนิด  
จึงอาจมีชนิด tRNA มากกวา 20 ชนิด  โมเลกุล tRNA จับกับกรดอะมิโนที่เปนคูกันไดตองอาศัยการทํางาน
ของเอนไซมอะมิโนเอซีล ทีอารเอ็นเอ ซินเทเทรด (aminoacyl tRNA synthetase)  และตองการ ATP  
 
การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรมในจุลินทรีย 

การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม (the flow of genetic information) ที่เก็บไวในสารพันธุกรรม
หรือยีนซึ่งเปนดีเอ็นเอสายสั้น จากเซลลจุลินทรียรุนพอแมไปยังรุนลูกผานไดหลายทาง เชน การแลกเปลี่ยน
บางสวนของชิ้นดีเอ็นเอ (DNA recombination) จากโครโมโซมของเซลลจุลินทรียหนึ่งซึ่งเปนตัวให (donor 
cell) ไปยังอีกเซลลหนึ่งที่เปนตัวรับ (recipient cell) ในรุนเดียวกัน  การจําลองดีเอ็นเอ (DNA replication) 
จากดีเอ็นเอตนแบบ (DNA template) เปนดีเอ็นเอชุดใหมจํานวนสองชุดภายในเซลลตนกําเนิดกอน
กระบวนการแบงเซลลรุนพอแมแลวกําเนิดเซลลรุนลูก  เมื่อยีนบนสายดีเอ็นเอ (โครโมโซมหรือพลาสมิด)   
ถูกกระตุนใหแสดงออก ลําดับเบสบนโมเลกุลดีเอ็นเอท่ีทําหนาที่เปนรหัสของขอมูลทางพันธุกรรม (genetic 
code) จะถูกแปลออกมาสําหรับการสรางโมเลกุลอารเอ็นเอ (RNA) แตละชนิด ไดแก ทีอารเอ็นเอ (tRNA) 
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DNA recombination 

อารอารเอ็นเอ (rRNA) และเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) ซึ่งตอมาถูกแปลความเพื่อการสรางโปรตีน  ดังแสดงใน
ภาพที่ 10.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9.7 การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.293) 
 

1. การแลกเปลี่ยนบางสวนของชิ้นดีเอ็นเอ (DNA recombination) สวนใหญแบคทีเรียสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ มีบางชนิดที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศดวยการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหวางโครโมโซม  
ทําใหไดสารพันธุกรรมมารวมกันกลายเปนสารพันธุกรรมใหม  ลักษณะเชนนี้สงผลใหเกิดความหลายหลาย
ทางพันธุกรรมของแบคทีเรีย วิธีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย ไดแก  คอนจูเกชัน (conjugation)  
แทรนสดักชัน (transduction) และแทรนสฟอรเมชัน (transformation) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 คอนจูเกซัน เปนวิธีการที่แบคทีเรียมาจับคูกันแลวถายทอดสารพันธุกรรมใหกันโดยตรง  
เซลลแบคทีเรียหนึ่งเปนผูให (donor) อีกเชลลหนึ่งเปนผูรับ (recipient)  เซลลแบคทีเรียที่เปนผูรับไดรับสาร
พันธุกรรมของอีกเซลลโดยตรง  วิธีการเคลื่อนยายยีนเชนนี้ชวยใหแบคทีเรียตานทานตอยา โลหะ สราง
สารพิษและเอนไซม สลายสารพิษตอเซลลจุลินทรีย เพิ่มความสามารถในการใชธาตุเหล็ก  (Cowan, 2015) 
ดังภาพที่ 10.8 
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ภาพที่ 10.8   วิธีการถายทอดสารพันธุกรรมแบบคอนจูเกซันในแบคทีเรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.256; https://goo.gl/T1tKix) 
 

1.2 แทรนสฟอรเมชัน เปนการเคลี่อนยาย DNA จากแบคทีเรียหนึ่งไปยังแบคทีเรียอีกเซลลหนึ่ง   
อาจเกิดกับเซลลแบคทีเรียชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน  กระบวนนี้เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดลอมและสภาพทาง
สรีรวิทยาเหมาะสมกัน  เซลลที่รับ DNA ถูกเรียกวา คอมพีเทนท (competent) ซึ่งอาจสรางสารเอกตราเซลลูลาร
โปรตีนแฟกเตอร (extracellular protein factor) เพื่อชวยยึดหรือจับ DNA กับตําแหนงเฉพาะบนผิวเซลล
หรือทําใหบริเวณผนังเซลลเปนรู  กระบวนการนี้อาศัยพลังงาน ดังนั้นถาตองการยับยั้งกระบวนการสามารถทํา
ไดดวยการเติมสารที่ขัดขวางการสรางพลังงานของเซลล  ขนาดของ DNA ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 3 แสน ถึง 8 ลาน
ดาลตน มีสวนสนับสนุนใหกระบวนการแทรนสฟอรเมชันเกิดไดดีที่สุด  ทรานสฟอรเมชั่นเปนวิธีออมในการยาย
สารพันธุกรรม  แบคทีเรียใชวิธีนี้ถายทอดความสามารถในสรางแคปซูลซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการกอโรค 
(Cowan, 2015)  แบคทีเรียที่มีการถายทอดสารพันธุกรรมดวยกระบวนการแทรนสฟอรเมชัน ไดแก 
Streptocuccus pneumonia, Haemophilus, Bacillus, Neisseria, Rhizobium ดังภาพที่ 10.9 
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ภาพที่ 10.9  วิธีการถายทอดสารพันธุกรรมแบบแทรนสฟอรเมชันในแบคทีเรีย 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.375) 
 

1.3 แทรนสดักชัน เปนการเคลื่อนยายสารพันธุกรรมของเซลลแบคทีเรียหนึ่งไปอีกเซลลหนึ่ง โดย
อาศัยแบคทีริโอเฟจ (bacterio phage)  วิธีนี้ถูกคนพบโดย Joshua Lederberg และ Norton Zinder ในป 
ค.ศ. 1952 จากการสังเกตในระหวางทํางานเกี่ยวกับการมิวเตชั่นในแบคทีเรยซัลโมเนลลา (Salmonella) 
ดวยเทคนิคคอนจูเกชั่นและฟอรเมชั่น พบวา เซลลแบคทีเรียแตก DNA ถูกปลดปลอยออกสูอาหารเลี้ยงและ
ตรวจพบไวรัสในอาหารเลี้ยงแบคทีเรียซึ่งลักษณะเชนนี้ตางไปจากเทคนิคคอนจูเกชั่นและฟอรเมชั่น  ดังนั้น 
bacterio phage คือ ไวรัสที่ทําใหเซลลที่ใหอาศัยแตกและตาย จึงเรียกวา ไวรูเรนท เฟจ (virulent phage)  
เมื่อทดลองฉีดกรดนิวคลีอิกพวกดีเอ็นเอของเฟจ (phage DNA) เขาไปในเชลล  ดีเอ็นเอของเซลลใหอาศัย 
(host cell) จะถูกยอยใหเปนดีเอ็นเอสายสั้น (host cell fragmenit) พรอมกับจําลอง phage DNA และ
สรางโปรตีนของเฟจ (protein phage) อยางรวดเร็ว  ระหวางกระบวนการนี้อาจมี host cell fragment 
บางสวนเชื่อมตอเขากับ phage DNA แลวรวมกับ phage protein กลายเปนเฟจใหม (new pharge)  
จํานวนมาก  เฟจพวกนี้สามารถทําลายผนังเซลลของแบคทีเรีย ทําใหเซลลแตก  เฟจใหมเหลานี้ถูกปลดปลอย
ออกจาก host cell เดิมแลวเขาทําลาย host cell ใหม  การจําลองดีเอ็นเองแบบนี้เรียกวา วัฎจักรไลติกส 
(lysotic cyle)  ดังภาพที่ 10.10(ก) 
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 (ก) (ข) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่10.10 การะบวนการสืบพันธุแบบแทรนดักชันของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.232) 
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ไวรัสยังมีการจําลองตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา วัฏจักรไลโซเจนนิกค (lysogenic cyle) 
เรียกไวรัสนี้วา เทมเพอเรทเฟจ (temperate phage) เปนที่เฟจที่ไมทําลายเซลล  DNA ของมันเขาไปติดกับ
โครโมโซมของแบคทีเรียและแบงตัวไปพรอมกับโครโมโซมดวย  DNA ของเฟจชนิดนี้เรียกวา โปรเฟจ 
(prophage) และแบคทีเรียที่มีโปรเฟจนี้เรียกวา ไลโซเจนิกแบคทีเรีย (lysogenic bacteria) สภาพที่เกิด 
โปรเฟจและไลโซเจนิกแบคทีเรีย เรียกวา ไลโชเจนี (lysogeny) โดยอาศัยสารเคมีหรือสภาพบางอยาง 
เชน ไดรับรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งชักนํา (induce) ใหโปรเฟจจําลองตัวอยางรวดเร็วกลายเปนไวรูเลนทเฟจ 
(virulent phage) และทําลายเซลลแบคทีเรียใหแตก และปลอยเฟจออกมา ภายในเฟจติดเอาสวน DNA ของ
โครโมโซมแบคทีเรียออกมาดวย เฟจใหมนี้ถายสารพันธุกรรมนี้เขาสูแบคทีเรียตัวใหม และนําเอา DNA ของ
แบคทีเรียเดิมเขาไป ดังภาพที่ จ.10(ข)   
 ทรานสดักชั่นเปนวิธีออมในการยายสารพันธุกรรม  แบคทีเรียใชวิธีนี้ถายทอดความสามารถใน
การสรางสารพิษ (toxin) และเอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมัก ความสามารถในการดื้อตอยาปฏิชีวนะ 
(Cowan, 2015) 

 การจําลองตัวของดีเอ็นเอ (DNA replication) เปนกระบวนแคแทบอลซึมสําหรับ  
การสรางดีเอ็นสายใหมซึ่งเปนสายโพลินิวคลีโอไทดเพื่อเพิ่มจํานวนจากเดิม  เนื่องจากลักษณะของดีเอ็นเอ
ในเซลลจุลินทรียพวกโปรคาริโอตเปนสายดีเอ็นเอเกลียวคูที่วงกลม และพวกยูคาริโอตเปนสายดีเอ็นเอ
เกลียวคูสายยาวที่พันกับโปรตีนฮีสโตนในลักษณะรูปแทง ดังนั้นการจําลองดีเอ็นเอของจุลินทรียทั้งสอง
อาจมีบางขั้นตอนตางกัน  โดยภาพรวมทั้งคูมีกลไกในการจําลองดีเอ็นที่เหมือนกัน คือ DNA สายเดิม    
ทําหนาที่เปน DNA สายตนแบบ (DNA template) และควบคุมการเรียงตัวของนิวคลีโอไทดใหมใน DNA 
สายใหม  และ DNA สายใหมที่เกิดขึ้น มีการเรียงลําดับเบสในลักษณะเบสคูสมกับ DNA สายเดิมที่เปน
สายตนแบบ ทําใหไดสายคูดีเอ็นที่ประกอบดวยสายเดิมจับกับสายใหมที่ถูกสังเคราะหขึ้น  การจําลองตัวเอง
ของ DNA แบบนี้ เรียกวา การจําลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ (semiconservation replication) และเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการแบงเซลลเพื่อเพ่ิมจํานวนเซลล ดังแสดงในภาพท่ี 10.11 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 10.11 การจําลองดีเอ็นเอขณะเกิดการแบงเซลลของแบคทีเรียอีโคไล 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.187) 
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กระบวนการจําลองตัวเองของจุลินทรียพวกยูคาริโอต แสดงดังในภาพที่ 10.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10.12  การจําลองดีเอ็นเอภายในเซลลจุลินทรียพวกยูคาริโอต 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Madigan et al., 2009:, p.183-18; Willey et al., 2011, p.300) 
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 ขั้นตอนในกระบวนการจําลองดีเอ็นเอเริ่มจาก เคลื่อนยายโมเลกุลโปรตีนที่พันกับสายดีเอ็นเอ
ออก  แลวคลายสายดีเอ็นเอเกลี่ยวคูเปนสายเดี่ยวดวยการลายพันธะไฮโดรเจนที่จับคูเบสซึ่งตองอาศัย      
การทํางานของเอนไซมเฮอริเคส (helicases) จากนั้นไพรเมอร (primer) เปนโมเลกุลนิวคลีโอไทดแรกท่ีเขา
จับกับกับ สายดีเอ็นเอตนแบบที่ ปลาย 3 ไพรม  สวนใหญไพรเมอรเปนนิวคลีโอไทดสายสั้นพวกอารเอ็นเอ 
ตามดวยเอนไซมดีเอ็นเอพอลิเมอเรส ทรี (DNA polymerase III) นําแตละโมเลกุลนิวคลีโอไทดเชื่อมตอกัน
ดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอรที่ตําแหนงไฮดรอกซีที่ปลาย 3-ไพรม เรียงตามลําดับเบสคูสมกับสายดีเอ็นเอ
ตนแบบ ดวยเหตุนี้ทิศการตอสายดีเอ็นเอใหมจึงเริ่มจากปลาย 5-ไพรม ไปยังปลาย 3-ไพรม ยาวไปเรื่อย ๆ 
เรียกดีเอ็นเอสายยาวอยางตอเนื่องนี้วา ลีดดิง สแตรน (leading strand) และดีเอ็นเอเดิมที่เปนสาย
แมแบบสายสั้น ๆ เรียกวา แลกกิ้ง สแตรน (lagging strand) หรือ โอกาซากิ แฟรกเมนท (Okasaki 
fragment)  ตอมาแลกกิ้ง สแตรนจํานวนหลายสายเหลานี้ จะถูกเชื่อมตอกันเปนสายยาวโดยการทํางานของ
เอนไซมดีเอ็นเอพอลิเมอเรส วัน (DNA polymerase I) และเอนไซมดีเอ็นเอ ไลเกส (DNA lygase) 

โครงสรางโครโมโซมของแบคทีเรียมีลักษณะเปน DNA วงกลมเกลียวคู (circular double stranded 
DNA) การจําลอง DNA จึงเริ่มตนที่ตําแหนงจําเพาะจุดหนึ่งทีเ่รียกวา จุดออริจิน (origin of replication) 
ซึ่งเปนตําแหนงที่เกิดการแยกของ DNA สองสายในลักษณะคลายตัววาย (Y) โดยอาศัยการทํางานของ
เอนไซมเฮอริเคส (helicases) และเอนไซมโทโปไอโซเมอเรส (topoiso-merase) บริเวณที่สายดีเอ็นเอแยก
จากกันและมีเบสยื่นออกจากสายดีเอ็นเออยางอิสระ เรียกวา เรพลิเคชั่น ฟอรก (replication fork)     
การจําลอง DNA เกิดขึ้นไดสองทิศทาง รอบโครโมโซมวงกลมในลักษณะคลายลูกโปงซึ่งกําลังขยายใหญขึ้น
เมื่อ สาย DNA ทั้งสองแยกจากกันมากขึ้น  ดังนั้นโครโมโซมเดิมที่เปนวงกลมเมื่อสิ้นสุดการจําลองตัวเองจึงได
โครโมโซมใหมสองวง  แตละวงมี DNA สายเดิมอยูหนึ่งเสนและ DNA สายใหมที่เขาคูกับสายเดิมอีกหนึ่งเสน  
ดังแสดงในภาพที่ 10.13 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่10.13  การจําลองดีเอ็นเอของแบคทีเรียพวกโปรคาริโอต 
(ที่มา: Bauman, 2007, p.205) 
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การกลายพันธุในจุลินทรีย 
การกลายพันธุ อาจเรียกวา การผาเหลา (mutation หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิต

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของขอมูลภายในยีน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางจีโนไทปโดยม ี        
การเปลี่ยนแปลงลําดับของนิวคลีโอไทดในยีนเปนลําดับใหมที่ตางจากเดิม สงผลใหสิ่งมีชีวิตที่กําเนิดขึ้นใหม 
มีลักษณะตางหรือเปลี่ยนไปจากลักษณะเดิม  ลักษณะยีนที่เปลี่ยนแปลงนี้สามารถถายทอดไปยังรุนลูกได  
การผาเหลาอาจเกิดขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ (spontaneous mutations) หรือถูกชักนําใหเกิดขึ้น (induced 
mutations) ธรรมชาติ spontaneous mutations ทําใหการเปลี่ยนดีเอ็นเอเกิดอยางอิสระ (random 
change) สงผลตอความผิดพลาดของการอานรหัสจากดีเอ็นเอในระหวางเกิดกระบวนการจําลองตัวเองของ  
ดีเอ็นเอ  ความถี่ในการเกิดมิวเทชั่นแบบนี้สืบเนื่องจากจํานวนครั้งของการเกิดการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอ  
เชน การจําลองดีเอน็เอ 105 หรือ 1010 ครั้ง มีโอกาสเกิดมิวเทชั่น 1 ครั้ง  นับวาเปนอัตราที่สูงมากในการเกิด
แปรผันสําหรับแบคทีเรียเมื่อเทียบกับจุลินทรียพวกยูคาริโอต  ทั้งนี้เพราะแบคทีเรียเจริญและแบงตัวอยาง
รวดเร็วภายในเวลานับเปนหลายนาทีหรือชั่วโมง  ความถึ่ในการจําลองตัวเองจึงสูง  สวน induced mutations 
มักเปนผลจากมิวทาเจน (mutagen) ซึ่งอาจเปนพวกสารเคมี (chemical agent) หรือการกระทําทางกายภาพ 
(physical agent) ตอดีเอ็นเอ 

1. รูปแบบของการผาเหลา  การผาเหลาเปนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสพิวรีนและพิริ
มีดีนในระดับโมเลกุลภายในยีน  โดยทั่วไปการผาเหลามี 2 รูปแบบ คือ พอยตมิวเตชัน (point mutation) 
และเฟรมชิฟตมิวเตชัน (frameshift mutation)  พอยตมิวเตชัน เกิดจากการแทนที่นิวคลีโอไทดบน DNA 
ดวยนิวคลีโอไทดชนิดอื่น  ถาเปนการแทนที่ดวยนิวคลีโอไทดกลุมเดียวกัน เชน พิวรีนแทนที่ดวยพิวรีนหรือ   
พิริมิดีนถูกแทนที่ดวยพิริมิดีน เรียกวา แทรนซิชัน (transition)  การแทนทีดวยนิวคลีโอไทดตางกลุมกัน เชน 
แทนที่พิวรีนดวยพิริมีดีน หรือแทนที่พิริมิดีนดวยพิวรีน เรียกวา แทรนสเวอรชัน (transversion)  ดังแสดงใน
ภาพที่ 10.14 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10.14  การผาเหลาขนิดพอยดมิวเตชั่น 
(ที่มา: https://goo.gl/vyFk9R) 
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 สวนการผาเหลาแบบเฟรมชิฟตเกิดจากลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนมีความผิดปกติจากลําดับเดิม
ซึ่งมีผลตอรหัสบนสาย mRNA หรือการเปลี่ยนชนิดโปรตีนที่จะสังเคราะห  รูปแบบการผาเหลาแบบเฟรมชิฟต 
ไดแก การแทนที่ (base-pair substitutions)  การสอดแทรก (insertion) และการหลุดหาย (deletion)   
base-pair substitutions เปนการผาเหลาที่เกิดจากการแทนที่นิวคลีโอไทดเดิมดวยนิวคลีโอไทดใหม    
พบ 3 รูปแบบที่แสดงการผาเหลาดวยวิธีนี้ ไดแก silent mutation missense เปนการผาเหลาที่การแทนที่
ดวยนิวคลีโอไทดโมเลกุลใหม แลวไมมีผลตอการเปลี่ยนชนิดของกรดอะมิโน  missense mutation เปน  
การผาเหลาที่การแทนที่ดวยนิวคลีโอไทดโมเลกุลใหม มีผลตอการเปลี่ยนชนิดของกรดอะมิโน และ 
nonsense mutation เปนการผาเหลาที่การแทนที่ดวยนิวคลีโอไทดโมเลกุลใหม มีผลเปนรหัสหยุดการสราง
โปรตีน  สําหรับการผาเหลาแบบ insertion เปนการเพิ่มนิวคลีโอไทดเขามาในสาย DNA ทําให สาย DNA 
(หรือ mRNA) ยาวขึ้น มีผลใหการอานรหัสบน mRNA ผิดจากเดิม สงผลใหตอกรดอะมิโนตางชนิดไปจาก
รหัสเดิม  สุดทายการผาเหลาแบบ deletion เกิดจากการหลุดหายของนิวคลีโอไทดออกจากสาย DNA    
ทําใหลดความยาวของสาย DNA (หรือ mRNA)  มีผลใหการอานรหัสบน mRNA เลื่อนไป รหัสจึงผิดจากเดิม 
สงผลใหตอกรดอะมิโนตางชนิดไปจากรหัสเดิม  ดังแสดงในภาพที่ 10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10.15  การผาเหลาแบบเฟรมชิฟต 
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.210) 

รหัสเดิม 
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2. ปจจัยท่ีมีผลตอการผาเหลา  การทําลายดีเอ็นเอดวยการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอ 
สงผลโดยตรงตอการเกิดการผาเหลา เนื่องจากดีเอ็นเอเปนแหลงเก็บขอมูลทางพันธุกรรม   ถาผลของการ
ทําสายดีเอ็นเอรุนแรงถึงระดับที่ไมสามารถซอมแซมได  ทําใหเซลลไมสามารถสืบพันธุได ไมสามารถ
เกิดเมแทบอลิซึมเพ่ือสรางพลังงานและสังเคราะหสารที่ใชในเซลลได เซลลไมสามารถดํารงชีวิตได  ในที่สุด
เซลลตาย  ตําแหนงในโมเลกุลดีเอ็นเอที่เปาหมายในการทําลาย คือ โมเลกุลน้ําตาลที่จับกับหมูฟอสเฟตซึ่งเปน
โครงสรางหลักของสายดีเอ็นเอ (-sugar-phosphate backbone) และไนโตรเจนเบส (nitrogeneous base) 
ดังแสดงในภาพที่ 10.16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10.16 รูปแบบการทําลายดีเอ็นเอ 
(ที่มา: Batzing, 2002, p.187) 

 การทําลายดีเอ็นเอมักเปนผลจากมิวทาเจน (mutagen) ซึ่งสวนใหญมักเปนสารเคมี 
(chemicals) และรังสี (radiation)  ดังแสดงในตารางที่ 10.1 
 
 

(ก) การทําลายดเีอ็นเอท่ีตําแหนงโมเลกลุน้ําตาลที่จับกับหมูฟอสเฟต 

(ข) การเปลี่ยนแปลงไนโตรจเีนียสเบส 

ทําลายเบสหรือทาํ
ใหหายไป 

ทําลายพันธะโค
วาเลนส    

เชื่อมตอเบสไทมีนดวย
พันธะไฮโดรเจน  
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ตารางที่ 10.1 มิวทาเจนจําพวกสารเคมีและรังสี 
สารเคมี/รังสี กลไกการทําลายดีเอ็นเอ ผลการทําลายดีเอ็นเอ 

1. Base analogue   
5-bromomouracil สารที่มีลักษณะคลายไทมนี (T) จึงแยง

จับกับนิวคลีโอไซดแทน และสามารถ
จับคูเบสกวานีน (G)  

เปลี่ยนคูเบส A-T เปน G-C 

2-aminopurine สารที่มีลักษณะคลายอะดีนนี (A) จึง
แยงจับกับนิวคลีโอไซดแทน และ
สามารถจับคูเบสไซโตซีน (C) 

เปลี่ยนคูเบส A-T เปน G-C 

2. Chemical reacting 
with DNA 

  

nitrous acid (HNO2) ดึงหมูเอมีนออกจากเบสอะดีนีน (A) 
และไซโตซีน (C) 

เปลี่ยนคูเบส A-T เปน G-C และ 
เปลี่ยนคูเบส G-C เปน A-T 

hydroxylamine (NH2OH) ทําปฏิกิริยากับเบสไซโตซีน (C) เปลี่ยนคูเบส G-C เปน A-T 
3. Alkylating agents   
monofunctional: ethyl 
methane sulfonate 

เพิ่มเมทิลบนเบสกวานนี faluty 
paring with T 

เปลี่ยนคูเบส G-C เปน A-T 

bifunctional: nitrogen 
mustards, mitomycin, 
nitrosogunidine 

เข่ือมตอกับสายดีเอ็นเอ ทําใหเอนไซม
ดีเอ็นเอส (DNase) เขาตัดสายดีเอ็นเอ 

ทําใหเกิด point mutation และ
การกําจัดนิวคลโีอไทดออกจาก
สายดีเอ็นเอ 

intercalative dyes: 
acridines, ethidium 
bromide 

แทรกเขาไปในคูเบสของดีเอ็นเอ เกิดความผิดพลาดในการอานรหัส
บนสายดีเอ็นเอ 

4. Radiation   
ultraviolet สรางการฟอรมตัวของ pyrimidine 

dimer 
ทําใหการอานรหัสผิดพลาดหรือ
กําจัดเบสออกจากดีเอ็นเอ 

Ionizing radiation: x-
rays, gamma rays 

สราง free-raical ไปทาํลายสายคูหรือ
สายเดี่ยวของดีเอ็นเอใหแตกหัก 

ทําใหการอานรหัสผิดพลาดหรือ
กําจัดเบสออกจากดีเอ็นเอ 

(ที่มา: Willey et al., 2011, p.366) 

 
 สารเคมีที่เปนมิวทาเจนเปนโมเลกุลสารที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลดีเอ็นเอ แลว
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของดีเอ็นเอ  ไดแก สารเคมีพวก base analogue sเปนสารที่มีโครงสรางโมเลกุล
คลายกับไนโตรจีนัสเบสซึ่งเปนองคประกอบในโครงสรางนิวคลีโอไทดภายในสายดีเอ็นเอ  สารนี้ จึงสามารถ
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เขาจับกับดีเอ็นเอแทนที่เบสในนิวคลีโอไซด (น้ําตาลจับกับฟอสเฟต) ไดแก สาร 5’-bromouracil (5-BU) 
ที่มีโครงสรางโมเลกุลคลายกับเบสไทมีน  และสาร 2-aminopurine (2-AP) ที่คลายกับเบสอะดีนีน  สาร
เหลานี้ทําใหเกิดการผาเหลาในระหวางกระบวนการจําลองดีเอ็น เชน สาร 5-BU มีผลตอการเปลี่ยนเบสคู
สมภายในสายดีเอ็นเอ โดยนําคูเบสเบสกวานีน (G, guanine) และเบสไซโตซีน (C, cytosine) แทนที่คู
เบสไทมีน (T, thymine) และเบสอะดีนีน (A, adenine) บนดีเอ็นเอ  เริ่มจากสาร 5-BU (Br) เขาจับกับ
เบสไทมีน (T, thymine) บนสายดีเอ็นเอ จากนั้นดึงเอาเบสไทมีนออกแลวเขาแทนที่  สาร Br จะสราง
พันธะไฮโดรเจตกับเบสกวานีน (G, guanine) ซึ่งเขามาแทนที่เบสอะดีนีน (A, adenine) ที่เปนเบสคูสม
กับ T  เดิม  จากนั้นดึงเบสไซโตซีน (C, cytosine) มาเขาคูกับกวานีนแทนที่ Br ดังภาพที่ 10.17   
 
(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข) 
 
 
 
ภาพที่ 10.17 ผลของสาร base analogues ตอการผาเหลาของดีเอ็นเอ: (ก) 5’-bromouracil (5-bU); 

(ข) 2-aminopurine (2-AP) 
(ที่มา: Batzing, 2002, p.188; Bauman, 2009, p.233) 
 
 สารเคมีพวกที่ทําปฏิกิริยากับดีเอ็นเอโดยตรง (chemical reacting with DNA) ตัวอยางเชน 
กรดไนตรัส (HNO3) ยายหมูเอมีน (amine group, -NH2) ออกจากนิวคลีโอไทดอะดีนีนและไซโตซีน  
เอทิล มีเทน ซัลโฟเนต (ethyl methane sulfonate) เพิ่มหมูเมทิล (methyl group, -CH3) ออกจากนิ
วคลีโอไทดกวานีน   ดังภาพที่ 10.18 
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ภาพที่ 10.18  ผลของกรดไนตรัส (HNO3) ตอการผาเหลาของดีเอ็นเอ  
 (ที่มา: Pommerville, 2007, p.209) 

 
   สารพวก alkylating ที่เปนพวกสียอมดีเอ็นเอ ไดแก ethidium bromide และacridine dyes  
นิยมใชยอมดูดีเอ็นเอ สารกลุมนี้จะแทรกเขาจับกับเบสในสายเกลียวคู (helix) ของดีเอ็นเอ  เมื่อสองผานแสง
ยูวีชวยใหมองเห็นดีเอ็นเอ  ขณะเดียวกันสียอมก็ทําใหคลายสายเกลียวคู หรือเกิดความผิดพลาดในการอาน
รหัสบนสายดีเอ็นเอในลักษณะเฟลมชิพเพราะเอนไซม DNA polymerase อาจจําลองสายดีเอ็นเอผิดจากปกติ
โดยการกําจัดเบสออกไปหรือแทรกเบสเขาเพิ่ม ดังภาพที่ 10.19 
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ภาพทีจ่9.19  ผลของ acridine dyes กับการเกิดมิวเทชั่นบนสาย DNA 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.233) 
 
 รังสีที่มีผลทําลายลักษณะทางกายภาพของดีเอ็นเอ ไดแก รังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัวของ
ไอออน (ionizing radiation) และรังสีอัลตราไวโลเลต (ultraviole radiation)  รังสีที่ทําใหเกิดการแตกตัว
ของไอออนมีคาความยาวของรังสี (wave length) นอยกวา 40 นาโนเมตร (nm) เปนตนเหตุทําใหดีเอ็น
เอสายคูหรือสายเดี่ยวแตกหัก โดยที่ไมสามารถซอมแซมตัวเองได  ตัวอยางรังสีนี้ ไดแก รังสีเอกซ (X-rays) 
รังสีคอสมิกซ (cosmic ray) และรังสีแกมมา (gamma rays)  รังสีอัลตราไวโลเลต มีคาความยาวของรังสี 
260 nm ชักนําใหเบสไพริมิดีน (thymine, cytosine) เชื่อมตอกันดัวยพันธะโควาเลนส กลายเปนไพริมิ
ดีนไดเมอร (pyrimidine dimer) ตัวอยางเชน แสงยูวี (UV light) ชักนําใหไทมีนสองโมเลกุลที่อยูติดกัน
เชื่อมตอกันเปนไทมีนไดเมอร (thymine dimer) การเกิดไดเมอรของนิวคลีโอไทดมีผลทําใหการอานรหัส
บนดีเอ็นเอผิดพลาด  การแปลรหัสจากดีเอ็นเอเปน mRNA ผิดปกติ  สงผลตอการสรางโปรตีนที่มีไม
สามารถทําหนาที่ได  รังสีนี้จึงเปนวิธีที่ใชควบคุมการเจริญของจุลินทรียได ในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
หรือหองผาตัดมีการประยุกตใชรังสียูวีฆาจุลินทรียในอากาศกอนทํากิจกรรมในหอง  ดังภาพท่ี 10.20 
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ภาพที่ 10.20  การเกิดไพริมิดีนไดเมอร (pyrimidine dimer) โดยรังสีอัลตราไวโลเลต 
(ที่มา: Willey et al., 2011, p.367) 
 
สรุป 
   พันธุศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะของจุลินทรียผาน ยีน (gene) ซึ่งเปนสาร
พันธุกรรม (genetic materials) และเก็บขอมูลลักษณะท้ังหมดของสิ่งมีชีวิตจากรุนพอแมไปยังอีกรุนลูก  
ยีนเปนโมเลกุลดีเอ็นที่มีสายสั้นและอยูบนโครโมโซมภายในเซลลจุลินทรีย 
 โครงสรางของ DNA ประกอบดวยสายยาวของนิวคลีไทดจํานวนมากเรียงตอกัน  แตละโมเลกุลของ
นิวคลีโอไทดประกอบดวยน้ําตาลดีออกซีไรโบส กรดฟอสฟอริก และไนโตรจีนัสเบส  แตละโมเลกุลของ    
นิวคลีโอไทดเชื่อมตอกันเปนพอลินิวคลีโอไทด หรือดีเอ็นเอสายเดี่ยว โดยทั่วไปสายดีเอ็นเอของจุลินทรีย
เปนสายคูซึ่งเกิดจากแตละสายดีเอ็นเอจับกันที่ตําแหนงเบสคูสม การแบงเซลลแบบไบนารี ฟชชั่น ของ
จุลินทรียเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลจําเปนตองเพ่ิมปริมาณของสวนประกอบภายในเซลลเปนสองเทารวมทั้งการ
เพิ่มจํานวนของดีเอ็นเอเกลียวคูในกระบวนการจําลองตัวเองแบบกึ่งอนุรักษ  โดยสายเดี่ยวของดีเอ็นเอแต
ละสายในดีเอ็นเอสายคูทําหนาที่เปนสายตนแบบเพื่อสรางสายใหม  และดีเอ็นเอสายคูชุดใหมประกอบดวย
สายเดิมจับกับสายใหมที่ถูกสังเคราะหขึ้น   
 RNA เปนพอลินิวคลีโอไทดที่ประกอบดวยนิวคลีโอไทดมาตอกันเชนเดียวกับ DNA แตโครงสราง
ของโมเลกลุนิวคลีโอไทดใน RNA ตางจากดีเอ็นเอคือ มีน้ําตาลไรโบส (ribose) แทนที่น้ําตาลดีออกซีไรโบส 
และมีเบสไทแทนที่เบสอะดีนีน  ในนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอ การสรางอารเอ็นเอเรียกวากระบวนการ 
ทรานสคริปชั่น และตองอาศัยขอมูลจากยีนในดีเอ็นเอ  รหัสพันธุกรรมที่บรรจุอยูบนสายดีเอ็นเอ จะแปลง
รหัสเปนลําดับเบสบนสาย mRNA ผานกระบวนการ ทรานสคริปชัน  ลําดับเบสทีละ 3 ตัว บนสาย mRNA 
จะกําหนดรหัสของกรดอะมิโน 1 ชนิด  เรียกชุดเบสนี้วา ไตรเพลท โคด หรือโคดอน ซึ่งเปนรหัสที่กําหนด
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ชนิดของกรดอะมิโนอยางเปนสากลทั้งในเซลลของคนหรือเซลลของจุลินทรียพวกโปรคาริโอต ยูคาริโอต และ
ไวรัส ใชไตรเพลท โคดที่มีความหมายเดียวกนั 

การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหวางแบคทีเรียสองเซลลที่ทําใหเกิดความหลายหลายทางพันธุกรรม
ของแบคทีเรียรุนใหมที่แตกตางจากรุนเดิม เรียกวา รีคอมบิเนชันของแบคทีเรีย ซึ่งปจจุบันนิยมใชในการ
สรางสายพันธุใหมของจุลินทรียที่มีลักษณะตามตองการดวยการเปลี่ยนถายหรือแทรกยีนที่ตองการลงสู
โครโมโซมของเซลลจุลินทรียตนแบบ 
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. จงอธิบายความหมายของคําวา พันธุกรรม พันธุศาสตร สารพันธุกรรม 
2. โครงสรางของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอแตกตางกันอยางไร 
3. ยีนคืออะไร เกี่ยวของอยางไรกับโครโมโซม 
4. การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของจุลินทรียมีก่ีวิธี แตละวิธี มีวิธีการอยางไร 
5. การผาเหลาคืออะไร  สาเหตุใดบางที่ทําใหเกิดการผาเหลา 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 11 
การควบคุมจุลินทรีย 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนประกอบดวย 
1. คําที่เก่ียวของกับการควบคุมจุลินทรีย 
2. ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 
3. กลไกของการทําลายจุลินทรีย 
4. วิธีของการควบคุมจุลินทรีย 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมคีวามสามารถดังนี้  
1. สามารถจับคูความหมายกับคําศัพทที่เก่ียวของกับการควบคุมจุลินทรีย 
2. อภิปรายปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 
3. สรุปกลไกของการทําลายจุลินทรีย 
4. เกิดทักษะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียดวยวิธีการควบคุมทางกายภาพ

กับทางเคม ีหลังทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. เกริ่นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มจํานวนจุลินทรียในแหลงตาง ๆ ที่อยูรอบตัวผูเรียน เชน 

อาหาร น้ําดื่ม พื้นผิวภาชนะ จากนั้นนําเขาสูบทเรียนโดยการบรรยายในหัวเรื่อง การควบคุม
จุลินทรียผานสื่อโปรแกรม PowerPoint ใหผูเรียนซักถาม  ผูสอนสรุป 

2. ผูสอนยกตัวอยางรายละเอียดของคําที่เกี่ยวของการควบคุมจุลินทรีย ประมาณ 5 ประโยค   
ผูเรียนสามารถจับคูคําศัพทไดตรงกับรายละเอียดอยางนอย 3 ขอ 

3. ผูสอนนําเสนอแผนภาพตัวอยางเปนคู เชน พื้นโตะที่มีผิวเรียบและพื้นโตะที่ผิวขรุขระ หรือ 
วัตถุดิบที่เปนองคประกอบในการผลิตอาหารที่มีการทําความสะอาดดินที่ติดมากับวัตถุดิบหรือ
ใชวัตถุดิบนั้นผลิตอาหารเลย ผูเรียนสามารถอภิปรายปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรียได
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม อยางนอย 1 คูภาพ 

4. แบงกลุมผูเรียนเพื่อศึกษาเอกสารปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ซักถาม
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  นําเสนอผลหนาชั้นเรียนรวมกัน จากนั้น
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รวมกันการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียดวยวิธีการควบคุมทางกายภาพกับ
ทางเคม ี และสรุปกลไกของการทําลายจุลินทรียในแตละวิธี 

5. ผูสอนสรุปใจความหลักของเนื้อหาในบทเรียน 
6. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. เอกสารปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย 
3. สื่อการสอนผานโปรแกรม PowerPoint  
4. แผนภาพท่ีเกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 
5. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 
1. ผูเรียนสามารถจับคูความหมายกับคําศัพทที่เก่ียวของกับการควบคุมจุลินทรียไดถูกตองอยางนอย 

3 ใน 5 คูของความหมายและคําศัพท 
2. ผูเรียนสามารถอภิปรายปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรียไดจากภาพตัวอยางที่นํามาประกอบ

ในการเรียนการสอนอยางนอย 1 คูภาพ 
3. หลังทําการทดลองเรื่อง การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียดวยวิธีการควบคุมทางกายภาพกับทางเคมี  และสรุปกลไก
ของการทําลายจุลินทรียในแตละวิธีได 

4. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทถูกตองอยางนอย 80% 
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บทที่ 11 
การควบคุมจุลินทรีย 

 
เมื่อพิจารณากิจกรรมในชีวิตประจําวันของคนที่เสี่ยงตอการไดรับจุลินทรียกอโรค เชน การใช    

คอนแทกซเลน (contact lenses) ที่ติดเชื้อเพราะลางเลนสดวยน้ําประปาอาจกอใหเกิดปญหาของโรคติดเชื้อ
จากโปรโตซัว Acanthamoeba ที่ดวงตา  ถาระดับความรุนแรงในการติดเชื้อมาก อาจสูญเสียการมองเห็น
ได  (Bauman, 2009)  การลางทําความสะอาดมือของเด็กนักเรียนที่ไมถูกสุขลักษณะอาจทําใหไดรับไวรัส
โรตาซึ่งกอใหเกิดโรคมือเทาปาก สงผลใหเกิดการลมปวย  การกินเนื้อไกที่ติดเชื้อที่กอโรคไขหวัดนก HV-5N1 
จากอาหารที่ปรุงสุกโดยผานความรอนที่ไมถึงระดับที่สามารถฆาจุลินทรียในเนื้อไกได  มีโอกาสคอนขางสูงที่
ผูบริโภคจะไดรับเชื้อกอโรคจากการบริโภคอาหาร  สถานรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล คลินิก สาธารณสุข) 
และหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา กําจัดขยะติดเชื้อกอโรคไมถูกวิธีหรือไมดูแลการกําจัดอยางเครงครัด 
กลายเปนแหลงแพรเชื้อกอโรคสูสิ่งแวดลอมภายนอก   หองผาตัดในโรงพยาบาลเกิดการปนเปอนจุลินทรียใน
หองและเครื่องมือที่ใช เปนการเพิ่มความเสี่ยงของผูปวยในการติดเชื้อที่แผลระหวางการผาตัดรักษา จนอาจ
เปนตนเหตุอีกประการหนึ่งในการสูญเสียชีวิต เปนตน  จุลินทรียที่กอปญหาใหกับคน สัตว และสิ่งมีชีวิตอื่น 
การควบคุมจุลินทรียอยางมีประสิทธิภาพชวยสงเสริมสุขภาพที่ดีของคนและสัตว  ดังนั้นในบทเรียนเรื่อง   
การควบคุมจุลินทรียจึงประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับคําที่เกี่ยวของกับการควบคุมจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอ
การควบคุมจุลินทรีย  กลไกที่ใชในการควบคุมจุลินทรีย  และวิธีของการควบคมุจุลินทรีย  
 
คําที่เกี่ยวของกับการควบคุมจุลินทรีย 
 การควบคุมจุลินทรียเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคนที่รับผิดชอบหลายภาคสวน ไดแก 
นักวิทยาศาสตร  ผูที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพ นักวิจัย และเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐบาล  ความเขาใจ
ที่ตรงกันในเรื่องการควบคุมจุลินทรียของบุคคลเหลานี้ซึ่งตองรวมมือกันในการควบคุมจุลินทรีย จําเปน
ตองบรรยัติความหมายของคําจํากัดความที่ใชควบคุมจุลินทรีย มีรายละเอียดดังนี้   

sterilization หมายถึง การทําใหปราศจากเชื้อดวยกระบวนการขจัด (เอาออก) หรือทําลายจุลินทรีย
ทุกชนิดรวมทั้งเอนโดสปอรของแบคทีเรีย สปอรของรา และไวรัส ยกเวนพรีออน (prion) ซึ่งเปนโปรตีนที่   
ทําใหเกิดโรค  วิธีนี้มักใชทําลายจุลินทรียที่กอโรค (จุลชีพ) หรือจุลินทรียที่เปนตนเหตุของการเนาเสียของ
อาหาร  ตัวอยางเชน  การฆาเชื้ออุปกรณที่ใชทางการแพทย  การฆาเชื้ออาหารกระปองในทางอุตสาหกรรม
ยกเวนจุลินทรียกลุม hyperthermophile ซึ่งเปนพวกทนความรอนไดอยางสูง  อยางไรก็ตามจุลินทรียกลุมนี้
ไมสามารถเจริญเติบโตหรือสืบพันธุไดในอุณหภูมิปกติที่เก็บอาหารกระปอง  sterilization ชวยแกปญหา   
ในการทําลายระดับสปอรใหกับสารเคมีกลุม antimicrobial agents 
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aseptic หมายถึง วิธีการหรือสิ่งแวดลอมที่ปราศจากการปนเปอนจุลินทรียกอโรค เชน วิธี aseptic 
ถูกใชในกระบวนผาตัดหรือทํางานในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเพื่อปองกันการปนเปอนจุลินทรีย 

 disinfection  หมายถึง กระบวนการ (ทางเคมีหรือกายภาพ) ที่ทําลายหรือกําจัดจุลชีพที่ปนเปอน  
บนพื้นผิวอุปกรณใหมีปริมาณลดลงหรือยับยั้งการเจริญใหมีจํานวนนอยลงจนถึงระดับที่มีปริมาณจุลินทรีย 
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  เปนกระบวนการที่ใชกําจัดสารพิษ (toxin) ของจุลินทรียซึ่งมีผลตอการทําลาย
เนื้อเยื่อของคนและสัตว  ขอดอยของวิธีนี้คือ ไมสามารถทําลายสปอรของจุลินทรีย  วิธี disinfection นิยมใช
กับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชทางการแพทย เชน การแชเทอรโมมิเตอรที่ใชกับผูปวยในสารละลายไอโอดีน  
การเช็ดทําความสะอาดโตะดวย 5% bleach 

 disinfectants หมายถึง สารเคมีที่ใชกระบวนทําลายจุลชีพ (disinfection) ไมสามารถทําลายสปอร
ของจุลินทรียและนิยมใชกับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชทางการแพทย 

sepsis หมายถึง สภาวะที่มีการปนเปอนจุลินทรียในกระแสโลหิตหรือเนื้อเยื่อของผูปวย 
antisepsis หรือ degermation หมายถึง การกําจัดจุลินทรียออกจากพื้นผิวโดยการขัด (scrubbing) 

หรือใชสารเคมีลางทําความสะอาด เพื่อลดจํานวนเซลลจุลินทรีย  เชน การถูลางมือดวยสบู  การปฐมพยาบาล
เบื้องตนดวยการทําความสะอาดผิวบริเวณแผลดวยอัลกอออล  การทําความสะอาดผิวหนังเพ่ือเปนเตรียม
ผิวหนังกอนการผาตัด การเช็ดทําความสะอาดรากฟน (swabbing an open root channel) ดวยสาร 
hydrogen peroxide  การลางมือดวยสบูกําจัดจุลินทรีย (germicidal soap) 

antiseptic หมายถึง สารเคมีที่ใชทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ  สารนี้ใชกับสิ่งมีชีวิต
โดยใชภายนอกของรางกายโดยไมทําอันตรายเนื้อเยื่อ  antiseptic มีความหมายใกลเคียงกับ disinfectants 
แตตางกันที่ disinfectants มีความเขมขนมากกวาและอยูบนพื้นผิวไดนานกวา 

sanitization หรือ decontamination หมายถึง การทําความสะอาดสิ่งสกปรกเพื่อลดปริมาณ   
จุลชีพใหอยูในระดับที่สาธารณสุขยอมรับวาไมเปนอันตราย  นิยมใชคํานี้กับความสะอาดของสถานที่ประกอบ
อาหารของภัตตาคารและรานอาหาร 

pasteurization หมายถึง การใชความรอนในการฆาจุลชีพกอโรคและลดจํานวนจุลินทรียที่เปน
ตัวการทําใหอาหารเนาเสีย  วิธีนี้นิยมใชกับอาหารและเครื่องดื่ม เชน ไวน เบียร นม น้ําผลไม 

การเติมรากศัพททายคําชวยเพิ่มเติมความหมายของคําได เชน คําวา –cide แปลวา ฆา (kill)  
ตัวอยางคํา เชน germicide และ microbicide หมายถึง สารเคมี (chemical agents) ที่ฆาจุลินทรีย  
bactericide  หมายถึง สารเคมีที่ฆาเซลลแบคทีเรียแตไมทําลาย บางชนิดอาจมีประสิทธิภาพเฉพาะกับ
จุลินทรียชนิดหนึ่ง  ขณะที่ชนิดอื่นอาจมีประสิทธิภาพลดลง   fungicide หมายถึง สารเคมีที่ฆาราโดยทําลาย
ทั้งสวนสปอร เสนใย รวมทั้งฆาเซลลยีสต  virucide หมายถึง สารเคมีที่ฆาไวรัสทั้งที่อยูอยางอิสระภายนอก
รางกายและเมื่อเขาสูภายในรางกาย และ sporicide หมายถึง สารเคมีที่ฆาเอนโดสปอรของแบคทีเรีย       
คําวา –static มีความหมายในทํานอง คือ ปองกัน ยับยั้ง  ตัวอยางคํา เชน bacteriostatic agents หมายถึง 
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สารเคมีที่ปองกันการเจริญของแบคทีเรียในเนื้อเยื่อหรือวัสดุ  fungistatic chemicals เปนสารเคมีที่ยับยั้ง
การเจริญของฟงไจ (fungal growth)  microbistatic เกี่ยวของกับการควบคุมจุลินทรียภายในรางกายดวย
ยาและสารเคมีกลุม antiseptics  

วิธีการควบคุมจุลินทรียนอกรางกายนิยมใชวิธีการ sterilization วิธี disinfection วิธี antisepsis 
หรือวิธี decontamination  วิธีการตางๆ เหลานี้ใชควบคุมจุลินทรียดวยเปาหมายที่ตางกัน 

 
ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 

การควบคุมจุลินทรียตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย 3 ประการ คือ ธรรมชาติของ
บริเวณหรือตําแหนงหรือวัสดุนั้น ๆ ความสามารถในการตานทานของจุลินทรีย และสภาพแวดอื่น 

1. ธรรมชาติของบริเวณหรือตําแหนงหรือวัสดุ อาจเปนสวนของรางกายหรือรางกายของสิ่งมีชีวิต
หรือวัสดุอุปกรณโดยเฉพาะทางการแพทย วิธีที่ใชการควบคุมจุลินทรียกับธรรมชาติของสิ่งเหลานี้จึงตองใช 
ใหเหมาะสมตอเปาหมายที่ตองการลดหรือกําจัดจุลินทรียโดยไมทําความเสียหายหรือเปนอันตรายตอชีวิต  
เชน  กรณีที่ตองการควบคุมจุลินทรียในรางกายมนุษย สัตว และอวัยวะเทียม (วาลวหัวใจ) ตองคํานึงถึง
ธรรมชาติของบริเวณหรือตําแหนงหรือวัสดุนั้นๆ วา ไมสามารถใชความรอนอยางเต็มที่หรือสารเคมีที่รุนแรงได  
ถาเปนเครื่องมือแพทยที่ใชภายนอก เชน เข็มฉีดยา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการติดเชื้อจากภายนอกเขาสูภายใน
รางกาย หรือถายเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นได สามารถเลือกใชความรอนในระดับ sterilization ได  
การใชสารเคมีทําความสะอาดแผลบริเวณผิวหนังไมใหติดเชื้อก็ใชวิธีที่ตางจากแผลบริเวณเนื้อเยื่อภายใน 
(ชองปาก) ที่มีเมือก เปนตน 

2. ความสามารถในการตานทาน (resistant) ของจุลินทรียที่เปนเปาหมายในการควบคุมพิจารณา
จากอัตราการตายของจุลินทรียเมื่อถูกกระทําดวยสารเคมี  ถาอัตราการตายของเซลลจุลินทรียเกิดขึ้นมีคาสูง
มากหลังไดรับสารเคมี แสดงวา จุลินทรียที่เปนเปาหมายมีความตานทานหรือทนสารเคมีในระดับต่ํา  
ความสามารถในการตานทาน (resistant) หรือความไว (susceptible) ตอสารเคมีสําหรับจุลินทรียขึ้นอยูกับ
อายุของจุลินทรีย  ชนิดของจุลินทรีย และสวนประกอบของเซลล ตัวอยางเชน เซลลที่มีอายุนอถูกทําลายได
งายกวาเซลลที่แกหรืออยูในระยะพัก (dormant)  แบคทีเรียระยะ exponential phase หรือ logarithm 
ถูกทําลายไดงาย  enveloped virus (เชน virus ที่กอโรค HIV) สามารถทนทานตอสารตานจุลินทรียไดดีกวา 
non-enveloped virus (เชน poliovirus)  พริออนส (prions) เปนโปรตีนขนาดเล็กท่ีมีกอโรคในคนได 
(infectious protein) เชน โรค Creutzfeldt-Jakob และโรค brain degenerative diseases  พริออนอิสระมี
ความตานทานตอสารกําจัดจุลินทรียในระดับที่สูงมากกวาพริออนที่เขาสูรางกายสิ่งมีชีวิต  endospore ของ
แบคทีเรียสามารถรอดจากการทําลายของ 70% อัลกอฮอล หลังถูกแชไวมากกวา 20 ป และยังตรวจพบ
ความสามารถในการรอดชีวิตของ endospore ในศพที่ถูกทํามัมมี่ในอียิปสซึ่งมีอายุหลายพันป  ผนังเซลล
ของ Mycobacterium tuberculosis ทนทานอยางมากตอสารเคมีชนิดรุนแรงหรือการใชความรอนที่สูงมาก 
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ทั้งนี้เพราะการมีอยูปริมาณที่มากของ waxy lipids ในสวนประกอบของผนังเซลล  สวนประกอบของ wax 
ชวยใหเซลลทนทานตอความแหงแลงและสารเคมีที่อยูในรูปสารละลาย  การอยูในรูป cysts ของโปรโตซัว 
ชวยปองกันการทําลายโปรโตซัวจากสารเคมีกลุม disfectant  รังสี  และความรอน  ดังแสดงในภาพที่ 11.1 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่11.1 ชนิดของจุลินทรียกับความสามารถของเซลลในการทนตอการทําลายโดยสารเคมี 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.294) 
 

 ในจุลินทรียชนิดเดียวกัน  การอยูในสภาพของเซลลจุลินทรียที่ตางกันก็มีระดับความตานทานตอ
วิธีการทําลายที่ตางกันดวย เชน เอนโดสปอร (endospore) ของแบคทีเรียจีนัส Bacillus และ Clostridium 
ตานทานตอการทําลายทั้งวิธีทางกายภาพและเคมีไดมากกวาสภาพที่อยูในรูปเซลล (vegetative cell) ดัง
แสดงในตารางที่ 11.1   
 

ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบความสามารถในการตานทานตอสารเคมีของแบคทีเรียในสภาพเซลลที่ตางกัน 

วิธีการทางกายภาพ/เคม ี เอนโดสปอร เซลลปกต ิ
จํานวนเทาของการทนทานตอการทําลาย

ของเอนโดสปอรเทียบกับเซลลปกต ิ
วิธีการทางกายภาพ    
ความรอนชื้น 120ºC 80ºC 1.5X 
รังสีเอกซในระดับ sterilizing 4,000 Grays 1,000 Grays 4X 
วิธีการทางเคมี    
ปริมาณแกส ethylene oxide 
ระดับ sterilizing 

1,200 mg/L 700 mg/L 1.7X 

สารละลาย glutaraldehyde 
เขมขน 2% 

3 ชั่วโมง 10 นาท ี 18X 

(ที่มา: Cowan, 2015, p.295) 
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  สภาพแวดลอมอื่นมีสวนชวยเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพ ไดแก 
ปริมาณเซลลจุลินทรีย  เวลา อุณหภูมิ ความเขมขนของสารเคมี  ความเปนกรดดาง และโครงสรางของเซลล  
กรณีที่จุลินทรียในตัวอยางที่ตองการควบคุมมีปริมาณเซลลแตกตางกัน ก็สงผลตอความตางของอัตราการ
ตายของจุลินทรียเมื่อใชสารเคมีหรือความรอนในการทําลายเซลลจุลินทรีย  สิ ่งที่ตองคํานึงสําหรับ
ประสิทธิภาพของวิธีการในการควบคุมจุลินทรียตอปริมาณจุลินทรียเปาหมายคือ ความเหมาะสมของความ
เขมขนของสารเคมีและระยะเวลา หรือระดับความรอนและระยะเวลา  เชน การใชความรอนระดับหนึ่งใน
การทําลายจุลินทรียมีจุดที่เหมาะสมกับปริมาณจุลินทรียที่ระดับหนึ่ง ดังภาพที่ 11.2(ก)  แตถาเซลลจุลินทรีย
มีปริมาณมากจําเปนอยางยิ่งที่ตองเพิ่มระยะเวลาในการทําลายจุลินทรียใหนานมากขึ้น ขณะที่ถาเซลล
จุลินทรียมีปริมาณนอยก็สามารถลดระยะเวลาในการทําลายจุลินทรีย ดังภาพที่ 11.2(ข) หรือเมื่อเซลล
จุลินทรียมีปริมาณมากขึ้นตองเพิ่มระยะเวลาใหนานขึ้นเพื่อใหเซลลสัมผัสกับสารเคมีและเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสารเคมีในการเขาทําลายเซลล ดังภาพที่ 11.2(ค)   
 
 
 

 
(ก) (ข) 

 

 

 
 (ค) 

 
ภาพที่ 11.2 ปจจัยสิ่งแวดลอมรอบเซลลที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรีย: (ก) จํานวนเซลลจุลินทรียกับเวลาใน

การทําลายจุลินทรีย; (ข) การเพิ่มหรือลดเวลาในการลดปริมาณของจุลินทรียที่ตองการควบคุม; 
(ค) การเพิ่มเวลาสําหรับใหเซลลสัมผัสกับสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรีย 

(ที่มา: Cowan, 2015, p.298) 
 

การใชความรอนทําลายจุลินทรียในสภาพแวดลอมที่เปนกรดไดดีกวาในสภาพที่เปนดาง     
ความเหนียวหนืดจากการสรางเมือก (mucous) เปนอินทรียสารพวกโพลิแซคคารดที่ถูกสรางขึ้นโดย
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จุลินทรีย เปนสารตัวกลางทีม่ีผลตอการลดหรือยับยั้งการแทรกชึมฃองสารเคม ีและชวยเพิม่ความตานทาน
ของเซลลจุลินทรียตอความรอนได การมีสารอินทรียในตัวกลางหรือในอาหารที่มีจุลินทรียอยูจะลด
ประสิทธิภาพของสารเคมี และชวยปกปองจุลินทรียจากสารเคมีกลุมสารทําลายเชื้อ (disinfectant) 
เพราะสารเคมีอาจรวมตัวกับโมเลกุลของสารอินทรียกลายเปนผลิตภัณฑอื่นซึ่งไมมีฤทธิ์ในการทําลาย
จุลินทรีย หรือกลายเปนสารที่ตกตะกอนและไมมีผลในการรวมกับจุลินทรีย หรือสารอินทรียนั้นอาจ
เคลือบที่ผิวเซลลเพื่อเปนเกราะปกปองเซลลจากการทําลายโดยสาร disinfectant  การเพิ่มอุณหภูมิ
รวมกับสารเคมีบางชนิดชวยเรงการทําลายจุลินทรีย เชน E. coli ถูกทําลายไดเร็วขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิใหกับ
สารฟนอลจาก 30 องศาเซลเชียสเปน 42 องศาเซลเซียส ทําใหจํานวนเซลลของ E.coli ที่รอดตายแสดงใน
คาลอกการิทึมเทียบกับเวลาดังนั้นบางครั้งการใชสารเคมีปริมาณนอยในสภาวะที่อุณหภูมิสูงก็ให
ประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียเทียบเทากับการใชสารเคมีปริมาณมาก ณ อุณหภูมิของสารที่ต่ํากวา ดัง
แสดงในภาพที่ 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.3 อิทธิพลของอุณหภูมิตอการสงเสริมฤทธิ์ของสารเคมีในการทําลายเซลลจุลินทรีย 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา487) 

 
การเลือกใชวิธีการในการควบคุมจุลินทรียตองคํานึงถึง วัตถุประสงคของการควบคุมจุลินทรีย   

(ลดจํานวนหรือทําลายทั้งหมดทั้งเซลลและสปอร) ราคาถูก ไดผลอยางรวดเร็ว ถาเปนสารเคมีตองมีอายุ   
การเก็บนาน ทําลายความสามารถในการเจริญและการสืบพันธุของจุลินทรีย  ทําลายจุลินทรียทั้งที่เปนเซลล
และสปอร และไมเปนอันตรายตอคน สัตว และสิ่งของ  อยางไรก็ตามวิธีการและสารเคมีตางมีขอจํากัดและ
ขอเสียในประสิทธิภาพการทําลายจุลินทรียบางประการ  สิ่งสําคัญที่ชวยประกอบการพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการ
ควบคุมจุลินทรียไดแก ปจจัยที่สงเสริมประสิทธิภาพของวิธีการและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใชกระบวน
ทําลายจุลชีพเปาหมาย (disinfectants) 
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กลไกของการทําลายจุลินทรีย 
 การควบคุมจุลินทรียอาจเปนการยับยั้งหรือ มีหลายวิธีทั้งทางกายภาพและทางเคมี  วิธีการเหลานี้ตาง
มีหลักการพื้นฐานในการทําลายเซลลจุลินทรียอยู 2 ประการ คือ ประการแรก การทําลายสวนที่หอหุมเซลล 
และประการที่สอง การทําลายโครงสรางโปรตีนหรือดีเอ็นเอ  
 สวนที่หอหุมเซลลในที่นี้หมายถึง ผนังเซลล (cell wall) และเยื่อหุมเซลล (cell membrane)      
ผนังเซลล พบไดในโครงสรางเซลลของแบคทีเรียแกรมลบ (negative bacterial cells) และเซลลของฟงไจ 
(fungal cells)  มีหนาที่ใหความแข็งแรงแกเซลล  สารเคมีหลายชนิดยับยั้งการสังเคราะห ยอย หรือทําลาย
โครงสรางบริเวณผิวหนาของผนังเซลล  สงผลใหเซลลสูญเสียรูปทรงและงายตอการทําใหเซลลแตก (Cowan, 
2015)  สารเคมีพวกชะลางทําความสะอาด (detergents) และอัลกอฮอลสามารถทําลายผนังเซลลของ
แบคทีเรียแกรมลบได  ผนังเชลลของแบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดถูกทําลายไดดวยเอนไชมไลโซไซม 
(lysozyme) ที่พบในน้ําตา เม็ดเลือดขาว เมือก และแบคทีเรียอีกหลายชนิดถูก lysozyme ยอยสลาย
โครงสรางของผนังเซลล ทําใหเซลลแตก  สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ (เพนิซิลลิน) บางชนิดยับยั้งการสราง   
ผนังเซลลของแบคทีเรียที่กําลังเจริญเติบโต  มีผลทําใหเกิดเปนโพรโทพลาลต (protoplast)  ซึ่งถาไมเลี้ยงไว
ในสภาพที่เหมาะสม  เซลลจะแตก 
 เยื ่อหุ มเซลล พบไดในโครงสรางเซลลจุลินทรียทุกชนิด ยกเวนไวรัส ซึ ่งสวนใหญมี outer 
membrane envelope  เยื่อนี้มีหนาที่ขนสงสารสองทิศทาง (a two way system of transport) คือ 
นําสารอาหารผานเขาสูเซลลและนําของเสียภายในเซลลออกสูภายนอก  สารตานจุลินทรีย (antimicrobial 
agents) มีเปาหมายในการทําลายโมเลกุลลิพิดและโปรตีนที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล  ผลของการ
ทําลายโมเลกุลเหลานี้ทําใหเยื่อหุมเซลลรั่วหรือขาด  สวนประกอบของเซลลภายในจะไหลออกสูภายนอก  
วิธีการเชนนี้เปนการเปลี่ยนแปลงหรือการทําใหสูญเสียสมบัติการเปนเยื่อเลือกสารผานเขาออกเซลล (cell 
permeability) ของเยื่อหุมเชลล นําไปสูการตายของจุลินทรรีย  สาร surfactants เปน detergents ที่มีฤทธิ์
ทําลายจุลินทรีย เพราะความมีขั้วของโมเลกุลสาร suractants (polar molecule) เขาจับกับโมเลกุลลิพิด 
(hydrophilic region) บนชั้น lipid layer ของเยื่อหุมเซลล ทําใหเกิดการแยกตัวของบริเวณ hydrophobic 
region กลายเปนรู สงผลใหอิออนที่สําคัญภายในเซลลไหลออกสูภายนอก  ขณะเดียวกันสารเคมีที่เปน
อันตรายตอเซลลเคลื่อนเขาสูภายในเซลล  ในที่สุดเซลลตาย ดังแสดงในภาพที่ 11.4  สารเคมีบางอยาง เชน 
ฟนอล สารซักฟอก สบู  มีความสามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงสมบัตินี้ของเยื่อหุมเซลลทําใหองคประกอบตาง ๆ 
ภายในเชลลรั่วไหลออกมา 
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ภาพที ่11.4 กลไกการทําลายเยื่อหุมเซลลโดยสาร surfactants 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.299) 

 
 การมีชีวิตอยูของจุลินทรียขึ้นกับการมีอยูของโปรตีนที่ถูกสรางขึ้นอยางตอเนื่องโดยกระบวนการ
สังเคราะหโปรตีน (translation หรือ protein synthesis)  โดยเฉพาะโปรตีนที่ทําหนาที่เปนเอนไซม 
(enzyme) และโปรตีนโครงสราง (structural protein)  โปรตีนถูกสังเคราะหขึ้นไดดวยการทํางานของ      
ไรโบโซมในกระบวนการ translation  ยาปฏิชีวนะบางชนิดจับกับไรโบโซม  มีผลใหหยุดการสรางพันธะ   
เปปไทด (peptide bond) เพือ่ตอกรดอะมิโนใหเปนสายโปรตีน จึงไดโมเลกุลโปรตีนที่ไมสมบูรณ ไมสามารถ
ทําหนาที่ได  บางครั้งสงผลตอการยับยั้งการฟอรมโปรตีน (forming protein) ซึ่งจําเปนตอการเจริญและ
กระบวนการเมแทบอลิซึม   
 เอนไซมเปนโปรตีนที่เปนเปาหมายในการทําลายเซลลจุลินทรีย  มีโครงสรางโปรตีนแบบตติยภูมิ ซึ่ง  
มีบริเวณ active site จับกับ substrate สําหรับเริ่มการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล  โครงสรางโปรตีนที่มวน
พับไปมา เกิดจากพันธะไฮโดรเจน  ดังนั้นการทําลายพันธะนี้ดวยสารเคมีและความรอนจะทําใหโครงสราง
ตติยภูมิของโมเลกุลเอนไซมโปรตีนกลายเปนโครงสรางโปรตีนปฐมภูมิ (เสนตรง) ซึ่งทําใหไมมีบริเวณ active 
site จึงไมสามารถทําหนาที่เรงปฏิกิริยาในกระบวนการเมแทบอลิซึมสําหรับการสรางพลังงานใหเซลลและ
สังเคราะหสวนประกอบของเซลลสําหรับการสรางซลลใหม ถาสารเคมีเปนชนิดรุนแรงและใหความรอนที่สูง
มากพอในการทําลายพันธะโควาเลนส (disulfide bridge) ซึ่งเชื่อมตอกรดอะมิโนในบางชวงของสายโปรตีน 
มีผลทําใหโครงสรางโปรตีนเสียสภาพอยางสมบูรณ (protein complete denaturation) (Case, 2014)  
สารบางชนิดจับกับ functional group บนบริเวณ active site แลวมีผลไปขัดขวางการจับของ substrate 
การยับยั้งการสังเคราะหโปรตีนอาจเกิดพรอมกันหลายวิธีการ  ดังแสดงในภาพที่ 11.5   
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ภาพที ่11.5 กลไกการทําลายโครงสรางโปรตีนในโมเลกลุเอนไซม 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.300) 

 
 เอนไซมแตละชนิดมีความจําเพาะกับปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล  ถามีตัว
ยับยั้งเอนไซม (enzyme inhibitor) จะมีผลตอปฏิกิริยาของกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการไกลโคลิซิส 
(glycolysis) วัฎจักรเครปส (Kreb's tricarboxylic acid cycle) และระบบไชโตโครม (cytochrome 
system)  สารที่เปนตัวยับยั้ง ไดแก ไซยาไนด ยับยั้งไซโตโครม ออกซิเดส ฟลูออไรดยับยั้งไกลโคลิซิส เปนตน  
สารที่เปนออกชิไดซิงเอเจนตอยางแรง เชน ฮาโลเจน และไฮโดรเจนเปอรออกไซด อาจทําลายองคประกอบ
ของเซลลจนเชลลไมลามารถทําหนาที่ตามปกติตอไปได โดยการรวมตัวกับหมูซัลฟไฮดริล (sulfhydryl) ของ
เอนไซมในเซลลทําใหโครงสรางของเอนไซมเปลี่ยนไป เอนไซมจึงไมสามารถทํางานได   นอกจากนี้ไอออนของ
โลหะ เชน เงิน ทองแดง และปรอท สารมารถรวมตัวกับหมูซัลฟไฮดริลของเอนไซมหรือโปรตีน มีผลทําให
เซลลถูกทําลายได 
 เมแทบอไลตพวกกรดอะมิโนเปนสารที่จําเปนสําหรับกระบวนการเมแทบอสิซึมของจุลินทรีย เชน ใน
การสังเคราะหกรดโฟลิกของจุลินทรีย จําเปนตองใชสารกรดพาราอะมิโนเบนโซอิก (p-aminobenzoic acid) 
ซึ่งสารนี้มีโครงสรางคลายกับซัลฟานิลาไมด (sulfanilamide) ดังนั้นการปองกันการสรางเมแทบอไลต 
(antimetabolites) ก็ชวยทําลายจุลินทรียได เชน การใชซัลฟานิลาไมดเขาแยงทําปฏิกิริยาแทนที ่        
กรดพาราอะมิโนเบนโซอิก ทําใหการสังเคราะหกรดโฟลิกหยุดชะงัก ดังนั้นการใชลารที่มีโครงสรางคลายคลึง
กบัสารเมแทบอไลตเพื่อไปยับยั้งเมแทบอลิซึมของเซลล  
 ดีเอ็นเอและอารเอ็นเปนกรดนิวคลีอิคและเปนหัวใจสําคัญในการควบคุมและกําหนดหนาที่ทุก
ประการของเซลลรวมทั้งการสืบพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนเซลลและการดํารงอยูของเผาพันธุ  การจําลองตัวเอง
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ของดีเอ็นเอเพื่อการเจริญ  การทําลายกรดนิวคลีอิคเหลานี้ดวยความรอน สารเคมี และรังสี จึงนับวาเปน 
การทําลายคุณสมบัติของการมีชีวิตของเซลล  (Case, 2014) สารบางอยางมีผลในการยับยั้งการสังเคราะห 
DNA และ RNA โดยสารนั้นจะไปขัดขวางการสรางหนวยพ้ืนฐานของกรดนิวคลีอิก คือ พิวรีนและพิริมีดีน 
และไปขัดขวางการรวมตัวของนิวคลีโอไทดเขาเปนกรดนิวคลีอิก ซึ่งจะมีผลตอการสังเคราะหโปรตีนของเชลล
ทําใหกระบวนการเมแทบอสิซึมผิดปกติไป เซลลจึงถูกทําลายไดในที่สุด  สารยับยั้งจุลินทรีย (antimicrobial 
agents) บางชนิดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  สารมิวทาเจน (mutagen) จะจับกับ 
ดีเอ็นเอเพื่อปองกันไมใหเกิดกระบวนถอดรหัส (transcription) และกระบวนการแปลรหัส (translation) โดย
การทําใหยีนอยูรูปที่ทํางานไมได (inactive form) สงผลใหหยุดการแสดงออกของยีนในโครโมโซม         
รังสีแกมมา รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ เปนตนเหตุทําใหเกิดการผาเหลา (mutation) ของยีนผิดปกติ
จากเดิม และทําใหยีนอยูในรูป inactive formสารเคมีที่ความเขมขนสูงจะเปลี่ยนแปลงสภาพของ             
กรดนิวคลีอิก ใหจับตัวเปนกอนแข็ง แลวตกตะกอน ซึ่งไมสามารถแปรสภาพใหกลับมาเหมือนเดิมไดอีก 
 
วิธีการควบคุมจุลินทรีย  
 การควบคุมจุลินทรียแบงได 3 วิธี คือ  การควบคุมทางกายภาพ  การควบคุมดวยสารเคมี  และการ
ควบคุมทางชีวภาพดวยสารปฏิชีวนะและยารักษาโรค ซึ่งรวมอยูในการควบคุมจุลินทรียดวยวิธีการทางเคมี  
ดังแสดงในภาพที่ 11.6 
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ภาพที ่11.6 วิธีการที่ใชในการควบคุมจุลินทรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.294)     
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1. การควบคุมจุลินทรียทางกายภาพ  ในยุคแรกของการควบคุมจุลินทรีย มนุษยใชวิธีทางกายภาพ
บางวิธี เพื่อถนอมอาหาร เชน การทําแหง (drying หรือ dessication)  และการทําเค็ม ซึ่งอาศัยหลักพื้นฐาน
แรงดันออสโมติก (osmotic pressure)  การตัดสินใจเพื่อเลือกใชวิธีควบคุมจุลินทรียที่เหมาะสม ตอง
คํานึงถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือ วิธีที่เลือกใชมีผลตอจุลินทรียเปาหมายแลวยังสงผลตอสิ่งอ่ืนที่อาจไดรับผลเสีย
หรือเปนอันตรายหรือไม  เชน ความรอนอาจทําลายจุลินทรียในอาหารรวมถึงสารอาหารจําพวกวิตามิน  การ
ใชความรอนซ้ํา ๆ อาจสงผลเสียตอการทําลายวัสดุ หรืออุปกรณที่ใชทางการแพทย หรือในหองปฏิบัติการ 
เชน ทําใหสวนของอุปกรณที่เปนยาง (rubber) เสียสภาพ  อีกประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือ วิธีการที่ใชมี
ราคาที่ไมแพง  เชน การทําใหปลอดเชื้อในเบื้องตน (presterilized) กอน  เปนตน 

จุลินทรียอาศัยอยูในทุกสภาพของโลกแมแตสภาพท่ีรุนแรงจากอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และ
แสง  ดวยเหตุนี้สิ่งที่ชวยในการควบคุมจุลินทรียคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยูอาศัยอยางทันทีทันใดใหไม
เหมาะสมตอการเจริญและดํารงชีวิต  วิธีนี้เปนการควบคุมจุลินทรียทางกายภาพ (physical control)  
โดยทั่วไปการควบคุมทางกายภาพที่นิยมใชคือ การใชความรอนทําลายเซลลจุลินทรีย และวิธีอื่นที่ใช เชน 
รังสี (radiation) การกรอง (filtration) คลื่นอัลตราโซนิก (ultrasonic waves) ความเย็น (cold) ความชื้น 
(moist) แรงดันออสโมติก (osmotic pressure)  
 1.1 อุณหภูมิ มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเอนไซมที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีใน
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล  ถาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมรอบจุลินทรีย สูงเกินคาอุณหภูมิสูงสุด
ที่จุลินทรียจะสามารถเจริญได (maximum growth temperature) มีผลตอการฆาเซลลจุลินทรีย 
(microbicidal)  ถาใหความรอนแกจุลินทรียสูงเกินกวาอุณภูมินี้มากๆ มีผลถึงขั้นทําลายสปอรของ
จุลินทรียทั้งหมด  ขณะที่ถาอุณหภูมิรอบจุลินทรียต่ําเกินไปจากอุณหภูมิต่ําสุดที่เหมาะสมตอการเจริญของ
จุลินทรีย (minimum growth temperature) มีผลตอการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย (microbistatic)   
 การใชอุณหภูมิในการควบคุมจุลินทรีย มี 2 แบบ คือ การใชอุณหภูมิสูง (high temperature) 
และการใชอุณหภูมิตํ่า (low temperature) 

1.1.1 การใชอุณหภูมิสูง ในการทําลายจุลินทรียเปนวิธีการทําลายโปรตีนใหเสียสภาพ
โครงสรางจนไมสามารถทําหนาที่ภายในเซลลได  จากความสามารถในการเจริญของจุลินทรียตางชนิดในชวง
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ จะแตกตางกันใน จึงสามารถแบงจุลินทรียตามอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับการเจริญเปน 3 
กลุม คือ    ไซโครไฟล (psychrophile) เปนจุลินทรียกลุมที่ชอบอุณหภูมิต่ํา มีโชไฟล (mesophile) เปน
จุลินทรียกลุมที่ชอบอุณหภูมิปานกลางและเทอรโมไฟล (thermophile) เปนจุลินทรียกลุมที่ชอบอุณหภูมิสูง 
จุสินทรียแตละชนิดยังมคีวามกวางของชวงอุณหภูมิตํ่าสุดและสูงสุด ที่เจริญไดไมเทากัน ดังนั้นถาใชอุณหภูมิ
สูงกวาอุณภูมิสูงสุดที่ยังเจริญได จุลินทรียจะถูกฆาหรือทําลายเซลล  แตถาใชอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิตํ่าสุด
ทีเ่จริญได    จะเปนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียหรือถึงขั้นทําลายเซลล  
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นอกจากนี้ปริมาณน้ําหรือความชื้นของสิ่งแวดลอมรอบเซลล ณ อุณหภูมินั้น ๆ ก็มี
สวนสําคัญตอการทําลายจุลินทรียดวย   ถามีความชื้นและอุณหภูมิสูง เซลลลินทรียจะถูกฆาเพราะความรอน
ชื้นมีผลทําใหโปรตีนเสียสภาพโดยการตกตะกอน (coagulate) โปรตีนในเซลลซึ่งเกิดขึ้วเร็วกวาการใชความ
รอนแหง     ซึ่งทําลายเชลลโดยการออกชิไดซองคประกอบทางเคมี เชน สปอรของ Clostridium 
botulinum ถูกฆาที่ความรอนชื้น 120ºC เปนระยะเวลา 4-20 นาที  แตถาใชความรอนแหงที่อุณหภูมิ 
120ºC นี้ตองใชเวลา 2 ชั่วโมง สปอรของ Bacillus anthracis ถูกทําลายโดยความรอนชื้นที่ 100ºC ในเวลา 
2-15 นาที ถาใชความรอนแหง ณ อุณหภูมิ 150ºC ตองใชเวลา 1-2 ชั่วโมง  

การใชความรอนทําลายเซลลปกติของจุลินทรีย (vegetative cell) ไดงายกวาสปอร  
เซลลของแบคทีเรียสวนใหญถูกฆาตายที่ 60-70 ºC ในเวลา 5-10 นาที ดวยความรอนชื้น  vegetative cell 
ของยีสตและราถูกฆาตายไดงายที่ความรอนชื้น 50-60ºC ภายในชวงเวลา 5-10 นาที และในระยะเวลาที่
เทากัน สปอรจะถูกฆาดวยควานรอนชื้น 70-80ºC  สปอรของแบคทีเรียมิความทนทานไดดีกวาสปอรของ
จุลินทรียชนิดอื่น สวนใหญใชความรอนอุณหภูมิสูงกวา 100ºC ชื้นไป เพื่อทําลายจุลินทรียทั้งหมด  ดังแดงใน
ตารางที่ 11.2 
 
ตารางที่ 11.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรอนท่ีใชฆาจุลินทรียในรูปแบบเซลลตาง ๆ 

ชนิดของจุลนิทรีย อุณหภูมิ (ºC) เวลาในการสเตอริไรซ (นาที) 
non-spore-forming bacteria 58 28 

 61 18 
vegetative stage stage of spore-forming bacteria 58 19 

fugal spores 76 22 
yeasts 59 19 

non-enveloped viruses 57 29 
enveloped viruses 54 22 

protozoan trophozoites 46 16 
protozoan cysts 60 6 

(ที่มา: Cowan & Talaro, 2009, p.320) 

การใชอุณหภูมิสูงในการทําลายจุลินทรียแบงเปน 2 รูปแบบ คือ ความรอนชื้น (moist 
heat) และความรอนแหง (dry heat)  รูปแบบทั้งสองตางกันในกลไกและประสิทธิภาพในการทําลาย
จุลินทรีย  กลาวคือ moist heat ถูกปฏิบัติภายใตอุณหภูมิต่ํากวาและเวลาสั้นกวาเมื่อเทียบกับ dry heat  
ความรอนในรูปแบบนี้ทําลายโครงสรางของเซลลโดยมีผลทําใหโปรตีนทุกชนิด ตกตะกอน (cogulation) และ
เสียสภาพ (denaturation) ในการทําหนาที่ภายในเซลล  สงผลโดยตรงในการทําลายกระบวนการเมแทบอลิ
ซึมอยางถาวร ขณะที่ dry heat ทําใหเกิดการสูญเสียน้ําภายในเซลล จนกระทั่งกระทบตอการดําเนิน



บทท่ี 11 การควบคุมจุลินทรีย  || 320 || 

ปฏิกิริยาตาง ๆ ในกระบวนการเมแทบอลิซึมรวมทั้งทําใหโปรตีนเสียสภาพ  ถาเพิ่มความรอนแหงใหสูงมาก
สามารถเผาไหมเซลลจนกระทั่งเปนเถา (ashes)   ดังแสดงในตารางที่ 11.3 
 
ตารางที่ 11.3 การเปรียบเทียบเวลาและอุณหภูมิเพื่อทําลายเซลลจุลินทรียระหวางการใชความรอนชื้น

และความรอนแหง 
 อุณหภูมิ (Cº) เวลาในการสเตอริไรซ (นาที) 

ความรอนชื้น 121 15 
 125 10 
 134 3 

ความรอนแหง 121 600 
 140 180 
 160 120 
 170 60 

 (ที่มา: Cowan, 2015, p.301) 

 ระยะเวลาที่ใชในการทําลายจุลินทรียดวยหมอนึ่งนี้แตกตางกันตามชนิดของ
ภาชนะ   (หลอด ฟลาสก) ปริมาตรบรรจุ ชนิดและลักษณะของอาหาร หรือวัสดุ (ดิน น้ํา) ที่ตองการฆาเชื้อ  
สําหรับหลอดทดลองที่ใสอาหารเหลวใชเวลา 15 นาที 121ºC  ภาชนะบรรจุใหญและมีปริมาตรสารมาก อาจ
ใชเวลาครึ่งชั่วโมงจนถึง 1 ชั่วโมง  ถาอาหารเปนของแข็งจะใชเวลาในการฆาเชื้อนานกวาอาหารเหลว และ
ตองไมใสภาชนะบรรจุในหมอนึ่งจนแนนเกินไป เพื่อจะทําใหอุณหภูมิเทากันทุกสวนของภาชนะ  การทําลาย
จุลินทรียโดยวิธีนี้ นอกจากจะทําลายจุลินทรียไดทุกชนิดแลว ยังทําลายไดทั้งเซลลปกติและสปอรดวย จึง
เปนวิธีกําจัดจุลินทรียทุกชนิด  ดังแสดงในตารางที่ 11.4 
  
ตารางที ่11.4 อุณหภูมิและเวลาภายในหมอนึ่งความดันไอตอการฆาเชื้อจุลินทรีย 

ความดัน  
(psi) 

อุณหภูมิ  
(ºC) 

ขนาดภาชนะบรรจ ุ
ปริมาตรของเหลว 

(mL) 
เวลาในการสเตอรไิรเซชั่น 

(นาที) 

0 100 
หลอดทดลอง 
18 x 150 mm 

10 15 

5 110 ฟลาสก 125 mL 95 15 
10 116 ฟลาสก 2,000 mL 1,500 30 
15 121 ขวด 9,000 mL 6,750 70 
20 126    
30 135    

(ที่มา: Case, 2014, p.186) 
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 การตมเดือด (boiling) ที่ 100 ºC เซลลปกติจะถูกฆาตายหมดภายในไมกี่นาท ี 
แตไมสามารถทําลายสปอรของแบคทีเรียบางชนิดซึ่งทนทานความรอนไดหลายชั่วโมง  การตมวัสดุหรือ 
เครื่องมือในน้ําเดือด จึงเปนวิธีดิสอินเฟคชัน ซึ่งเปนการปองกันการติดเชื้อ โดยทําลายแตเซลลปกติและ
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเทานั้น ไมจัดเปนสเตอริไลเซชัน 

 พาสเจอรไรเซชัน (pasteurization) เปนการใชอุณหภูมิต่ํากวา 100ºC สําหรับ
ทําลายจุลินทรียบางชนิดโดยเฉพาะที่เปนสาเหตุของโรคและการเนาเสียของอาหาร เชน นม ครีม และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ซึ่งถาใชความรอนสูงในการฆาเชื้อจุลินทรียจะทําใหอาหารนั้นเสื่อมคุณภาพและ
ไมไดกลิ่นรสที่ด ี การเลือกใชอุณหภูมิในการพาสเจอรไรซอาหารขึ้นอยูกับชนิดของจุลินทรียที่เปนสาเหตุของ
โรค ซึ่งทนความรอนไดดีที่สุด เชน เชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) ถูกทําลายที่ 60ºC 15 นาท ี 
เชื้อริกเกตเชียที่กอโรคคิวทีเวอร (Q fever, Coxielia burnettii) และพบอยูในน้ํานม ทนความรอนไดดีกวา
เชื้อวัณโรค  จึงใชอุณหภูมิและเวลาที่แตกตางกันไปในการทําลายเชื้อโรค เชน อาหารนมอาจใชอุณหภูม ิ
62.8ºC 30 นาที หรือ 71.7ºC 15 วินาที เปนตน วิธีนี้ไมไดทําลายเชื้อ 100% ในอาหาร ยังคงมีแบคทีเรียอยู 
แตเปนชนิดที่กอโรค หลังกระบวนพาสเจอรไรซ จึงควรเก็บอาหารไวในที่มีอุณหภูมิตํ่า เพื่อชะงักการเจริญ
ของจุลินทรียและทําใหเก็บอาหารไวไดนานขึ้น 

การใชความรอนแหง (dry heat)  เปนวิธีที่ใชอุณหภูมิ 160-180ºC เปนเวลา 2 ชั่วโมง  
จึงเพียงพอในการทําลายจุลินทรียทุกชนิด มักใชกับอุปกรณจําพวกเครี่องแกวตาง ๆ เชน จานเพาะเลี้ยงเชื้อ 
และปเปต  วิธีนี้ใชอุณหภูมิสูงกวาและเวลานานกวาการใชความรอนชื้น  การเผา (incineration) เปนการทําลาย
เซลลจุลินทรียดวยเปลวไฟโดยตรง  เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพเทากับการสเตอรไรซ  จึงนิยมใชวิธีนี้ใน
หองปฏิบัติการ เชน การเผาเข็มเขี่ยเชื้อเพื่อทําลายเชื้อทีต่ิดอยูที่ปลายเข็ม ปลายลูป และรอบปากหลอดที่บรรจุ
อาหาร  ขอควรระวังคือ ขณะทีน่ําเข็มเขี่ยเชื้อเผาดวยเปลวไฟอาจเกิดการกระเด็นของเชื้อทีย่ังมีซีวิตอยู แกไขได
โดยใชตะเกียงที่มีกระบอกครอบไวเพื่อปองกันการกระเด็นของเชื้อ  ดังแสดงในภาพที ่11.7  การเผายังใชทําลาย
ซากศพของสัตวทดลอ งหรือสิ่งของตาง ๆ ที่มีเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายปะปน   
 
 

 

 

 

ภาพที ่11.7 การเผาเข็มเขี่ยเชื้อดวยเปลวไฟโดยตรงเพื่อทําลายเชื้อที่ติดอยูที่ปลายเข็ม  
(ที่มา: Pommerville, 2007, p.699) 
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 ความแหงมีผลตอการหยุดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการเมแทบอลิซึมซึ่งทําใหเซลลตาย 
ความสามารถในการทนทานตอความแหงนั้นแตกตางไปตามชนิดของจุลินทรีย วัสดุหรือตัวกลางที่หอหุม
จุลินทรียไว  บางชนิดไมสามารถอยูในสภาพที่มีความแหงแลงได เชน โกโนค็อกคัสและเมนิงโก ซึ่งเปน
แบคทีเรียพวกค็อกคัสแกรมลบค็อกคัส  ถาอยูในสภาพแหงแลงจะตายภายในเวลาไมกี่ชั่วโมง  ขณะที่
แบคทีเรียพวกสเตรปโตค็อกคัส ทนทานตอความแหงแลงไดเปนเวลาหลายสัปดาห  เชื้อวัณโรคอยูใน
เสมหะที่แหงไดนาน  สปอรของจุลินทรียมีชีวิตอยูในที่แหงไดตลอดไป  เซลลจุลินทรียที่ถูกทําใหแหงใน
สภาพที่เย็นจัดจนแข็งและถูกผนึกเก็บไวในสุญญากาศในกระบวนการไลโอพิไลเชชัน (lyophilization) มี
ชีวิตอยูไดนานหลายป 

1.1.2 การใชอุณหภูมิต่ํา ในการควบคุมจุลินทรีย  เปนวิธีที่ชวยลดอัตราเมแทบอสิซึมของ
เชลล ทําใหยับยั้งการเจริญแตไมไดฆาจุลินทรีย  วิธีนี้ถูกใชในการถนอมอาหารเพื่อใหอาหารเก็บไดนาน หรือ
เก็บรักษาจุสินทรีย  ภายในเซลลความเย็นยังทําใหโปรตีนตกตะกอนเปนกอนและเซลลเกิดการฉีกขาด การ
เจริญจึงถูกยับยั้งและอาจทําลายเชลล 

การใชอุณหภูมิต่ําในการควบคุมจุลินทรียขึ้นกับขนิดของจุลินทรีย เชน ชนิดที่มีสปอร
จะทนความเย็นไดดี  อายุของจุลินทรียถาอยูในระยะล็อก (log phase) จะถูกทําลายไดงาย และระยะเวลาที่
เก็บไวในอุณหภูมินั้น ถาเก็บไวนานจุลินทรียจะลดจํานวนลงมากขึ้น ดังนั้นสามารถแบงอุณหภูมิที่ใชควบคุม
จุลินทรียไดหลายชวง คือ การใชชวงอุณหภูมิ 10-20ºC สวนใหญอยูระหวาง 15ºC  มักใชเก็บอาหารพวก  
ผัก ผลไม การใชชวงอุณหภูมิระหวาง 4-12ºC สวนใหญอยูที่ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิของตูเย็น 
ความเย็นระดับนี้จุลินทรียที่ยังเจริญได คือ ไซโครไฟล  และการแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 ถึง -70ºC สามารถ
ถนอมอาหารพวกเนื้อสัตว  เชื้อจุลินทรียและเซลลของเนื้อเยื่อตาง ๆ ยังสามารถเก็บไวในอุณหภูมิของ
ไนโตรเจนเหลวที่ -196ºC พรอมทั้งทําใหเชลลแหงในสูญญากาศ ซึ่งจะเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียนานหลายป 
 1.2 แรงดันออสโมติก (osmotic pressure)  โดยปกติภายในเซลลของจุสินทรียมีความเขมฃนข
องสารมีคาประมาณ 0.95 ถาความเขมขนของสารภายนอกเซลลมีคามากกวา(hypertonic solution) เชน 
น้ําเกลือเขมขนรอยละ 20 จะมีแรงดันออสโมดิกมากกวา น้ําจึงแพรออกจากเชลลมีผลทําใหเซลลเหี่ยว เรียก
กระบวนการนี้วา พลาสโมไลซิส (plasmolysis)  ในทางตรงขาม ถาความเขมขนของสารภายนอกเชลลนอย
กวา (hypotonic solution) ความเขมขนภายในเชลล แรงดันออสโมติกจะต่ํากวา นํ้าจะแพรเขาสูเซลล  
เซลลจะเตงหรืออาจแตกได เรียกกระบวนการนี้วา พลาสโมไทซิส (piasmoptysis)  จากหลักการของแรงดัน
ออสโมติทที่ตางกัน จึงถูกนํามาใชในการควบคุมจุลินทรีย โดยแชวัตถุดิบหรืออาหารในสารละลายเกลือ
เขมขน 10-15% หรือ น้ําตาลเขมขน 50-70%  เปนการดองเค็ม หรือแชอิ่ม ซึ่งจะชวยถนอมอาหารไวได วิธี
นี้ไมสามารถทําลายจุลินทรีย แตเปนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเทานั้น 
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 1.3 รังสี (radiation) รังสีที่มีผลในการทําลายจุลินทรีย มี 2 ชนิด คือ รังสีอัลตราไวโอเลต 
(ultraviolet radiation) และรังสีที่ทําใหสารเกิดการแตกตัวเปนไอออน (Ionizing radiation)  

1.3.1  รังสีอัลตราไวโอเลต เปนรังสีที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 150-3,900 แองสตรอม  
ความยาวคลื่นที ่2,650 แองสตรอม มีประสิทธิภาพในการฆาจุลินทรียไดดีที่สุด โดยที่สารประกอบพวกพิวรีน
และพิริมิรีนจะดูดซับรังสีนี้ไดดีมาก  นอกจากนี้กรดอะมีโนชนิดอโรมาติก (aromatic amino acid) เชน 
ทริปโทเฟน เฟนิลอะลานีน และไทโรซีน จะดูดซับรังสีนี้ที่ ความยาวคลื่น 2,800 แองสตรอม  การดูดซับรังสีนี้
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซองสารประกอบนิวคลีโอโปรตีน ทําใหเกิดการเชื่อมตอระหวางไทมีน 1 คู 
(thymine dimer) มีผลทําให การอานรหัสพันธุกรรมผิดพลาด ในที่สุดเซลลเกิดการผาเหลาหรือตายได     
ปจจุปนมีหลอดไฟประดิษฐที่ใหแสงอัลตราไวโอเลต ที่เรียกวา หลอดอัลตราไวโอเลต (UV lamp) ใชเพื่อ      
ลดจํานวนจุลินทรียในหองผาตัด  โรงงานอาหารและโรงงานนม เปนการฆาจุลินทรียเฉพาะที่พื้นผิววัสดุ
เทานั้น เพราะรังสีนี้มีความสามารถ'ในการทะลุทะลวงตํ่ามาก 

1.3.2  รังสีที่ทําใหสารเกิดการแตกตัวเปนไอออน ไดแก รังสีเอกช (X-ray หรือ 
roentgen rays) รังสีแกมมา (gamma rays) รังสีแคโทด (cathode rays หรือ electronbeam radiation)  
รังสีเหลานี้มีพลังงานสูงมีอํานาจในการทะลุทะลวงไดดี และไมทําใหเกิดความรอนสูง  เรียกการสเตอริไรซ
แบบนี้วา “cold sterilization"  รังสีเอกซ มีความสามารถในการทะลุทะลวงและทําลายจุลินทรียรวมทั้ง
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แตไมนิยมใชในการควบคุมจํานวนจุลินทรีย เพราะราคาแพงมาก และควบคุมยากเนื่องจาก 
รังสีจะแผออกทุกทิศทุกทาง แตยังใชในการทดลองเพี่อทําใหเกิดการผาเหลารังสีแกมมา เปนรังสีที่มี
พลังงานสูงมาก มีอํานาจในการทะลุทะลวงไดดีมาก และเปน อันตรายตอสิ่งมีชีวิต รังสีที่ไดเกิดจากสาร
กัมมันตรังสี เชน โคบอลต 60  รังสีแกมมาคลายกับรังสิเอกซ แตมีความยาวคลื่นสั้นกวาและมีพลังงานสูง
กวารังสีแกมมานิยมใชฆาเชื้อในวัตถุที่มีความหนาหรืออาหารที่เปนหีบหอ ทําใหน้ําภายในเซลลแตกตัว
เปน H+ และ OH- ซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารอื่นแลวเปนอนตรายตอเซลลจนถึงขั้นตายได  รังสีแคโทด เปน
รังสีอิเล็กตรอนที่แผออกมาจากการเพิ่มกระแสไฟฟาที่เกิดระหวางขั้วบวกกับขั้วลบในหลอดสุญญากาศ  
อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นสะสมกันมาก ๆ ใชทําลายจุลินทรียได  ปจจุบันใชวิธีนี้ฆาเชื้อตามเครื่องมือผาตัด ยา 
และวัสดุตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 11.8 
 
 

 
 
 
ภาพที ่11.8 ผลของรังสีตอการทําลายเซลลจุลินทรีย 
(ที่มา: Cowan, 2015, p.306) 



บทท่ี 11 การควบคุมจุลินทรีย  || 324 || 

ตูคาบิเนท (cabinet) เรียกอีกชื่อวา ตูลารมินาร (laminar) เปนตูปลอดเชื้อซ่ึงใช
ทํางานทางดานจุลชีววิทยา  ภายในตูมีหลอดเมอรคิวรี เวเปอร แลมป (mercury vapor lamp) เปน
แหลงที่ใหรังสียูวี (an ultraviolet radiation source)  รังสีนี้ทําลายจุลินทรียปนเปอน (decontaminant) 
ที่อยูบนพื้นผิวโตะทํางานและผิวของผนังตู  ปริมาณรังสียูวีที่ปลดปลอยภายในตูลารมินารตองมีคาเทากับ 
D10 ซึ่งหมายความวา  ปริมาณรังสีที่ปลดปลอยออกมาตองอยูในระดับที่เหมาะสมตอการทําลายประชากร
ของจุลินทรียใหลดลง 10% ของประชากรจุลินทรียเริ่มตน (lethal dose)  จุลินทรียแตละชนิดมีคา D10 ที่
แตกตางกัน  ไวรัสเปนจุลินทรียที่ทนรังสียูวีไดมากท่ีสุด มีคา D10 สําหรับปลดปลอยรังสีอยูในชวง 4,500-
13,000 Gray (Gy)  รองลงมาคือ แบคทีเรียกลุม Gram-positive anaerobic sporulation bacteria 
เชน Clostridium botulinum Clostridium terani และ Bacillus subtilis ทนรังสี มีคา D10 อยูในชวง 
600-3,300 Gy  ราและยีสตทนรังสีไดต่ําเมื่อเทียบกับแบคทีเรีย โดยมีคา D10 ประมาณ 500 Gy  นอกจากนี้
ยังมีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองจุลินทรียที่ปนเปอนในอากาศ เพราะมีตัวกรองที่เรียกวา high-
efficiency particulate air (HEPA) filter เมื่ออากาศภายนอกเขาสูภายในตูลารมินาร จะถูกปมเขาสู HEPA 
filter แลวปลดปลอยอากาศที่ปราศจากการปนเปอนทั้งจุลินทรียและอนุภาคอื่น หมุนเวียนอยูภายในตูจะถูก
กรองหมุนเวียนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายใตตูลารมินาร  ขณะเดียวกันตูก็ออกแบบไมใหอากาศภายในตูถูก
ปลดปลอยสูภายนอกเพื่อปองกันการแพรระบาดของจุลิทรียกอโรคที่ทําการศึกษาอยู  ดังภาพที่ 11.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  11.9 ตูคาบิเนทและความไวของจุลินทรียตอรังสี 
(ที่มา: Madigan et al., 2009, p.783) 
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  1.4 การกรอง (filtration) เปนวิธีการแยกจุสินทรียออกจากสารละลายเพื่อทําใหปราศจาก
เชื้อ    วิธีนี้มักใชกับของเหลวที่ถูกความรอนไมได หรือเสื่อมสภาพดวยความรอน (thermolabile) เชน สาร
ปฏิชีวนะ เซรุม  สารที่ใชในการกรอง เชน แรใยหิน (asbestos) ในเครื่องกรองทุกชนิด  Seitz filter ทํามา
จาก diatomateous earth ในเครื่องกรองชนิด Berkefeld filter และกระเบื้องในเครื่องกรองชนิด
Chamberland-Pasteur filter  ชุดเครื่องกรองแบคทีเรียที่นิยมใชกัน คือ แผนเยื่อกรอง (membrane filter) 
ที่ทําดวยเซลลูโลสอะซีเตด ซึ่งมีรูฃองเยื่อกรองขนาดตาง ๆ กัน เชน ขนาด 0.45 ± 0.02 ไมโครเมตร ใชใน
การกรองแบคทีเรีย หรือ 0.01 ± 0.002 ไมโครเมตร ใชในการกรองไวรัส เปนตน  ดังแสดงการกรองของเหลว
ไวในภาพที่ 11.10 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.10 เครื่องมือและวิธีการกรองเซลลจุลินทรีย 
(ที่มา: Case, 2014, p.188) 
 

2. การควบคุมจุลินทรียดวยสารเคม ี สารเคมีมีผลตอการควบคุมจุลินทรียดวยการควบคุมการเจริญ
บนเนื้อเยื่อที่มีชีวิต (living tissue) และวัสดุ (inanimate object) การลดจํานวนประชากรของจุลินทรียให
อยูในระดับที่ไมกออันตราย หรือกําจัดเซลลจุลินทรียพวกที่กอโรคออกจากวัตถุ  สิ่งที่ตองตระหนักในการใช
สารเคมีเพื่อควบคุมจุลินทรียคือ ไมมีสารเคมีชนิดใดชนิดเดียวที่จะดีที่สุดในการทําลายจุลินทรียทุกชนิด 
ประสิทธิภาพของสารเคมีตอการทําลายจุลินทรียยังขึ้นกับสภาพตาง ๆ ในการใชสารและชนิดของจุลินทรีย  
เมื่อตองการใชสารเคมีควรอานทําความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี  ชนิดของจุลินทรียที่ตองการใช
สารเคมีในการทําลายและวิธีการใช โดยตองตระหนักอยางเครงครัดในการเตรียมสารเคมีในระดับความเจือจาง
ของสารเคมีที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการทําลาย 

2.1 คุณสมบัติของสารเคมีที่ใชควบคุมจุลินทรีย  ควรมีคุณสมบัติที่เปนพิษตอจุสินทรียเทานั้น
แตไมมีพิษตอคนและสัตว ทําลายจุลินทรียไดหลายชนิดที่ความเขมขนต่ํา ละลายน้ําไดดีหรือตัวทําละลายอื่น 
มีความคงตัวสูง (stable) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติในการฆาเชื้อจุลินทรียทําลายจุลิทรียไดในอุณหภูมิ
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ปกติในรางกายหรืออุณหภูมิหอง  สามารถซึมผานผนังเชลลเขาทําปฏิกิริยากับสารในเซลล  หาซื้อไดงายและ
ราคาถูก ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สัมผัส เชน ไมทําใหเกิดการสึกกรอนของโลหะ ไมมีกลิ่นเหม็น
หรือกลิ่นที่รบกวน และมีคุณสมบัติเปนสารทําความสะอาดรวมดวยซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารทําลาย
เชื้อ (disinfectant) 

2.2 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชสารเคมี ควรพิจารณาจากธรรมชาติของวัตถุที่จะ
ใชกับสารเคมี ชนิดของจุลินทรีย ระดับการปนเปอนจุลินทรีย (degree of contamination) ระยะเวลาที่
จุลินทรียสัมผัสกับสารเคมี และความรุนแรงของสารเคมีในการฆาเชื้อ  ธรรมชาติของวัตถุที่จะใชกับสารเคมี 
เชน สารเคมีที่จะใชกับพวกเครื่องมือเครืองใช ไมเหมาะที่นํามาใชกับรางกายของสิ่งมีชีวิต เพราะอาจทํา
อันตรายตอเซลลหรือเนื้อเยื่อ  ชนิดของจุลินทรียใหผลตางกันตอความทนทานจากการทําลายของสารเคม ี
สารเคมีแตละชนิดมีประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรียชนิดตาง ๆ ไมเทากัน เชน สปอรมีความคงทนกวา
เชลลปกติหรือแบคทีเรียที่มีสมบัติในการติดสีแกรมตางกันก็มีความทนทานตางกัน โดยทั่วไปสารที่ใชฆา
จุลินทรีย (germicide) มีผลตอการทําลายตําแหนงเปาหมายบนเซลล เชน โปรตีน กรดนิวคลีอิก ผนังเซลล 
และเยื่อหุม  การเลือกชนิดสารเคมจีึงตองใหเฉพาะเจาะจงกับชนิดของจุลินทรียที่จะทําลาย ความเขมขนของ
สาร เวลาในการสัมผัส ซึ่งมีผลตอการเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพในการทําลายจุสินทรีย เชน เมื่อใช ethyl 
alcohol ทําลายจุลินทรียตางชนิดกัน ณ ความเขมขนของสารเดียวกัน ethyl alcohol มีประสิทธิภาพใน
การทําลาย Escherichia coli ไดงายกวา Staphylococcus aureus และ poliovirus  คลอรีนเปนสารที่มี
ฤทธิ์ทําลายระดับรุนแรงมาก  จึงใชระดับความเขมขนต่ําและเวลานอยในการทําลาย  เมื่อเทียบกับ ethyl 
alcohol ที่ตองใชระดับความเขมขน 70%v/v เปนเวลานาน  ดังแสดงในตารางที่ 11.3 
 
ตารางที่ 11.3  ความเขมขนและเวลาสําหรับประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใชฆาจุลินทรีย 

ชนิดจลุินทรีย/สารเคมี ความเขมขนของสารเคมี เวลาในการสัมผัส 
จุลินทรีย: Chlorine   
Mycobacterium tuberculosis 50.0 ppm       50 วินาที 
Entamoeba cysts (protozoa)              0.1 ppm     150  นาท ี
Hepatitis A virum              3.0 ppm       30  นาท ี
จุลินทรีย: Ethyl alcohol   
Staphylococcus aureus 70%v/v      10  นาท ี
Escherichia coli 70% v/v        2  นาท ี
Poliovirus 70% v/v      10  นาท ี
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ตารางที่ 11.3  (ตอ) 
ชนิดจลุินทรีย/สารเคมี ความเขมขนของสารเคมี เวลาในการสัมผัส 

จุลินทรีย: Hydrogen peroxide   
Staphylococcus aureus 3% v/v     12.5 วินาที 
Neisseria gonorrhoeae 3% v/v       0.3 วินาที 
Herpes simplex virus 3% v/v     12.8 วินาที 
จุลินทรีย: Quaternary ammonium   
Staphylococcus aureus             450 ppm      10  นาท ี
Salmonella typhi             300 ppm      10  นาท ี
จุลินทรีย: Ethylene oxide gas   
Streptococcus faecalis            500 mg/l     2-4  นาท ี
Influenza virus        10,000 mg/l      25  ชั่วโมง 

หมายเหตุ ppm คือ หนวยความเขมขน 1 ใน 1,000,000 หนวย 
             v/v คือ ปริมาตรของตัวทําละลายตอปริมาตรของตัวถูกละลาย 
(ที่มา: Cowan & Taralo, 2009, p.329) 
 

2.3 สารเคมีที่ใชเปนสารทําลายเชื้อ (disinfectants) มีหลายชนิด แตละชนิดมีคุณสมบัติ
ในการทําลายจุลินทรียดังนี้ 

2.3.1   คลอรีน (clorine) อยูในรูปกาซ มักรวมอยูกับสารอื่น  นิยมใชเปนสาร disinfactant  
มีกลไกการออกฤทธิ์แบบ germidal action  คลอรีนในรูปของเหลวนิยมใชฆาจุลินทรียในระบบบําบัดน้ํา
สําหรับใชบริโภค  น้ําในสระวายน้ํา  และน้ําเสีย  คลอรีนที่เปนสาร disinfectant และมีประสิทธิภาพสําหรับ
ฆาจุลินทรียอาจอยูในรูปสารละลาย calcium hypochorite [Ca(OCl)2]  คลอไรดรูปไฮโปคลอรัส แอซิด 
(hypochlorous acid, HOCl) เปนฟอรมที่เกิดจากคลอรีนรวมตัวกับน้ํา เปนสารพวก oxidizing agent 
อยางแรงโดยมีผลตอการทําลายเอนไซม  มีประสิทธิภาพมากกวารูปคลอรีนเพราะ HOCl เมื่อละลายน้ําอยูใน
รูปของสารที่มีประจุลบ (negative electrical charge)  กระจายตัวไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกับน้ํา  ดังนั้น
โมเลกุล HOCl จึงแทรกตัวเขาสูผนังเซลลของจุลินทรียไดดี 

2.3.2  อัลกอฮอล (alcohol) มีประสิทธิภาพในการทําลายเซลลของแบคทีเรียและ   
ฟงไจ ยกเวน เอนโดสปอร สปอร และ non-enveloped virus  โดยอัลกอฮอลจะละลายลิพิดที่เปน
องคประกอบในเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียรวมทั้งเซลลของแบคทีเรียที่กอโรควัณโรคที่มีชื่อวา tubercle 
bacillus และ envelope ของ enveloped virus  สงผลทําใหเยื่อหุมเซลลรั่ว จากนั้นอัลกอฮอลจะแพรเขา
สูภายในเซลล  มีผลทําใหโมเลกุลโปรตีนเสียสภาพแลวตกตะกอนเปนกอน นอกจากนี้คุณสมบัติการเปน    
สารดูดน้ํา (dehydrating agent) ของอัลอกอฮอลจะดูดน้ําออกเซลล  สงผลใหปฏิกิริยาเคมีที่ตองการน้ําเขา
รวมใน  การเกิดปฏิกิริยา ไมสามารถดําเนินตอไปได  ในที่สุดเซลลตาย (Cowan, 2011)  อัลกอฮอลที่นิยมใช
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กําจัดจุลินทรียมักอยูในรูป ethanol (ethyl alcohol) และ isopropanol (isopropyl alcohol หรือ 
rubbing alcohol)  สําหรับ ethanol ระดับความเขมขนของ ethanol ในชวง 60-90%  มีประสิทธิภาพใน
การฆาจุลินทรียไดดี  ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อของ 100% ethanol ต่ํากวาระดับความเขมขนอื่นที่มีน้ํา
เปนสวนผสมในการเจือจาง เพราะน้ําชวยปองกันการระเหยของอัลกอฮอล       ดวยเหตุนี้ จึงนิยมใช 70% 
ethanol ในการกําจัดจุลินทรียในงานดานจุลชีววิทยา (Pommerville, 2007) ดังแสดงในตารางที่ 10.6  
อัลกอฮอลจึงนิยมใชเปนสวนผสมในน้ํายาฆาเชื้อเพ่ือลางทําความสะอาดมือ  (hand sanitizers) และทํา
ความสะอาดผิวหนังกอนเจาะเลือด (venipuncture) หรือฉีดยา (injection) ใตผิวหนังหรือเขาสู
รางกาย  สวน isopropanol ระดับความเขมขน 99% มีประสิทธิภาพสูงมากในการฆาแบคทีเรียไดดี (hight 
bactericidal activity)  

 
ตารางที ่11.4 ประสิทธิภาพของอลักอฮอลในการทําลายเซลลแบคทีเรีย 

Concentration of ethanol (%) Time (sec) 
10 20 30 40 50 

100 - - - - - 
95 + + + + + 
90 + + + + + 
80 + + + + + 
70 + + + + + 
60 + + + + + 
50 - - + + + 
40 - - - - - 

หมายเหตุ – หมายถึง ไมสามารถฆาจุลินทรียหรือจุลินทรียยังสามารถเจริญได; + หมายถึง  ยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียได 

(ที่มา: Case, 2014, p.201) 
 

2.3.3 สารเคมีทําความสะอาดพื้นผิว (surface-active agents หรือ surfactants) 
ชวยลดแรงตึงผิวระหวางโมเลกุลน้ํา  สาร surfactants เชน สบู (soap) และสารซักลาง (detergent)  สาร
เหลานี้กําจัดจุลินทรียออกวัสดุดวยวิธีการขัดออก (scrubbing) เชน การถูมือขณะลาง  โดยธรรมชาติของ
ผิวหนังของคน ประกอบดวย เซลลที่ตายแลว ฝุนละออง เหงื่อที่แหง จุลินทรีย และน้ํามันที่ถูกขับออกจาก
ตอมน้ํามัน (oil gland) ใตผิวหนัง  สบูจะทําใหไขมันแตกตัวในลักษณะ emulsion โดยกระบวนการ 
emulsification   
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สบู เปนสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของกรดไขมัน (fatty acid) กับโพแทส
เซีม (potassium) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide)  มีคา pH เทากับ 8.0 คุณสมบัติความเปน
ดางของสบูมีฤทธิ์ในการทําลายเซลลจุลินทรียหรือชะลางจุลินทรียบางชนิดที่อยูบนผิวหนัง (degerming 
agent)  ชะลางน้ํามันที่ผิวหนัง (oil skin) ลดแรงตึงผิว (reducing surface tension) และทําความสะอาด 

สารซักลาง (detergent) เปนสาร surfactant ที่มีความรุนแรงมาก โดยโมเลกุล
สารจะเขากับ หมูฟอสเฟตที่เปนองคประกอบของเยื่อหุมเซลล  ทําใหเยื่อหุมเซลลรั่ว  ไซโตพลาสซึมไหลออก
นอกเซลล เซลลตายในที่สุด  สารซักลางจึงมีคุณสมบัติทําลายเซลลแบคทีเรียบางชนิดและ enveloped 
virus ได (Pommerville, 2007)  ดังแสดงในภาพที่ 11.11 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่11.11 ลักษณะการทําลายเยื่อหุมเซลลของจุลินทรียโดยสารเคม ี
(ที่มา: Cowan, 2015, p.299) 
 

สารกันเสียในอาหาร (chemical food preservatives) ที่นิยมเติมลงใน
อาหาร เชน sulfur dioxide (SO2), sorbic acid, calcium propionate, sodium nitrate, sodium nitrite 

สารกลุมอัลดีไฮท (aldehydes)  เปนสารที่เขาทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโนและ
หมูไฮดรอกซิลในโมเลกุลกรดนิวคลีอิคและโปรตีน ทําใหโมเลกุลดังกลาวสูญเสียความสามารถในการทํา
หนาที่  formaldehyde อยูในรูปกาซในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและรูปของแข็งในสภาพอุณหภูมิหอง เมื่ออยู
ในรูปสารละลายที่มีความเขมขน 37% เรียกวา formalin นิยมใชสําหรับเก็บรักษาสภาพรางกายของ
สิ่งมีชีวิตที่ตายแลว (anatomical specimens) ไมใหถูกยอยสลายจากจุลินทรีย  มีคุณสมบัติทําลาย
จุลินทรียไดทุกชนิดรวมทั้งไวรัส  สารละลายที่ไดจากการผสม 20% formaldehyde ใน 70% ethanol ถูก
ใชเปนสารละลายฆาจุลินทรียในระดับ sterilization บนเครื่องมือโดยแชเครื่องมือในสารละลายนี้เปนเวลา 
18 ชั่วโมง เปนอยางนอย  glutaraldehyde เปนสารอีกชนิดหนึ่งที่ใชทําลายจุลินทรียไดทั้งในรูปเซลลและ
สปอร  สามารถทําลายจุลินทรียบนพื้นผิวเครื่องมือและจุลินทรียที่อยูในอากาศ  
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สารปฏิชีวนะ (antibiotics) เปนสารเคมีที่มีฤทธิ์ฆาหรือยับยั้งการเพิ่มจํานวน
ของเซลลจุลินทรีย  อาจสังเคราะหในหองปฏิบัติการหรืออาจไดจากจุลินทรีย พืชหรือสัตว  และมักใชเปนยา
รักษาโรคจากจุลชีพซ่ึงเปนจุลินทรียที่มีความสามารถในการกอโรคในสิ่งมีชีวิตได  โดยทั่วไปยารักษาโรคที่ดี
ควรมีสมบัติดังนี้  มีความเปนพิษเฉพาะกบปรสิต โดยทําลายเฉพาะปรสิตเทานั้น แตไมทําอันตรายตอเซลล
และเนื้อเยื่อของผูใช ทั้งนี้การซึมของยาตองเขาสูเซลลและเนื้อเยื่อของโฮสตในระดับความเขมขนที่มี
ประสิทธิภาพและไมทําลายกระบวนการปองกันรางกายตามธรรมชาติของโฮสต เชน กระบวนการฟาโกไชโทซิส
และการสรางแอนติบอดี  ดังนั้นสารปฏิชีวนะที่เหมาะในการใชเปนยารักษาโรคควรมีคุณสมบัติดังนี้ ทําลาย
หรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียํไดหลายชนิดที่เรียกวา มีขอบขายการออกฤทธิ์กวาง (broad-spectrum 
antibiotics)    ไมทําใหปรสิตเกิดการตานทานตอยาหรือเกิดการผาเหลา ไมทําใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึง
ประสงคกับโฮสต เชน ไมทําใหแพยาหรือเกิดการ ระคายเคืองกับระบบทางเดินอาหาร หรือไต ไมทําอันตราย
ระบบประสาท เปนตน  ไมทําลายจุลินทรียที่มีอยูตามปกติในรางกายโฮสต (host)  เพราะจะทําใหเสีย
สมดุลธรรมชาติ ทําใหเกิดการติดเชื้อจากจุลินทรียอื่น ๆ ที่ไมทําใหเกิดโรคหรือจากเชื้อโรคอื่น   

ประสิทธิภาพของสารปฏิชีวนะแตละชนิดในการยับยั้งหรือทําลายจุสินทรีย
ขึ้นกับเปาหมายของตําแหนงเซลลจุลชีพ   สารปฏิชีวนะบางชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะหผนังเชลล  
เชน เพนิซิลลิน เซฟาโลสปอริน ไซโคลเชอริน แวนโคไมชิน และบาซิตราซิน  สารปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์ในการ
ทําลายเยื่อหุมเชลล  เชน  โพลีมิกชิน (polymyxin) สรางจากเชื้อ Bacillus polymyxa ใหผลทําลาย
แบคทีเรียแกรมลบ  แกรมิชิดิน (gramicidins) และไทโรชิดิน (tyrocidin) สรางจากเชื้อ Bacillus spp. ใช
ทําลายแบคทีเรียแกรมบวกมากกวาแบคทีเรียแกรมลบ  สารกลุมนี้ฆาแบคทีเรียโดยทําใหองคประกอบภายใน
เชลลรั่วไหลออกมา ขณะเดียวกันยาก็เปนพิษตอเนื้อเยื่อ ดวยเหตุนี้สารปฏิชีวนะกลุมนี้จึงถูกใชอยูในวงจํากัด  
สารปฏิชีวนะบางชนิดยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน  เชน กานาไมชิน (kanamycin) และนึโอไมชิน 
(neomycin) ซึ่งสรางจาก Streptomyces kanamyceticus และ Streptomyces fradiae ตามลําดับ  
กลไกการยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน คือ โมเลกุลของสารเขารวมกับโมเลกุลของ 30S ไรโบโซม ทําใหฃดฃ
วางการจับของ ammoacyl-tRNA ที่ 30S ไรโบโซม นอกจากนี้ สเตรปโตไมชินยังรวมกับ 70S ไรโบโซม ทํา
ใหไรโบโซมไมอาจแยกออกเปนหนวยยอย 30S และ 50S ได  ยาในกลุมเตตราไซคลิน (tetracycline) 
ไดแก คลอเตตราไซคลิน (chlortetracycline) ออกชีเตตราไซคลิน (oxytetracycline) เตตราไชคลิน 
(tetracycline) ดอกชีไชคลิน (doxycycline) มิโนไซคลิน (minocycline) คลอเตตราไซคลนหรือออริโอไม
ซิน (aureomycin) สรางจาก Streptomyces aureofaciens มีผลตอแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ
และริกเกตเชีย  สารปฏิชีวนะบางชนิด ยับยั้งหรือขัดขวางหนาที่ของกรดนิวคลีอิก เชน ไรแฟมพิซิน         
แอคติโนไมซิน ไมโตไมชิน และกรีสซีโอฟูลวิน  บางชนิดยับยั้งระบบเอนไซมที่จําเพาะ เชน กรดพาราอะมิโน
เบนโซอิก เปนตน 
 



บทท่ี 11 การควบคุมจุลินทรีย  || 331 || 

สรุป 
การควบจุลินทรียจําเปนตองเขาใจคําที่เกี่ยวของกับการควบคุมจุลินทรียเพื่อใหตรงเปาหมายในการ

เลือกวิธีการทําลายจุลินทรียได  จากการที่จุลินทรียมักอาศัยอยูในวัสดุ ซึ่งบางครั้งลักษณะของวัสดุ เชน ดิน 
ไมหรือพลาสติก ก็เปนดานที่ชวยปองกันการทําลายจุลินทรีย  การทําความเขาใจปจจจัยที่มีผลตอการควบคุม
จุลินทรียจะชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรีย  โดยทั่วไปกลไกการทําลายจุลินทรียมีหลักสําคัญ
คือ การทําลายสวนที่หอหุมเซลลและการทําลายโครงสรางโปรตีนหรือดีเอ็นเอ รวมถึงการเลือกวิธีที่ใชควบคุม
จุลินทรียที่ประกอบดวยวิธีทางกายภาพและเคมีเปนสําคัญ 
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. คําศัพทใดที่มีความหมายถึง การกําจัดเชื้อจุลินทรียไดทุกชนิดทั้งในรูปเซลลปกติและสปอร 
2. ปจจัยที่มีผลตอการควบคุมจุลินทรียมีอะไรบาง 
3. หลักพ้ืนฐานใดที่ตองตระหนักในการทําลายจุลินทรีย 
4. การควบคุมจุลินทรียทางกายภาพและทางเคมี มีหลักเกณฑแตกตางกันอยางไร 
5. อัลกอฮอลที่มีความเขมขน 100% และ 70% ความเขมขนใดมีประสิทธิภาพในกรทําลายจุลินทรียได

ดีกวากัน เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 12 
จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. จุลชีววิทยาทางดิน 
2. จุลชีววิทยาทางน้ํา 
3. จุลชีววิทยาทางอากาศ 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูดังนี้  
1. อธิบายความสัมพันธของจุลินทรียดานสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางดิน  จุลชีววิทยาทางน้ํา และ

จุลชีววิทยาทางอากาศได 
2. ระบุปจจัยที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ปจจัย เมื่อยกตัวอยางประเภท

ของดิน 3 ประเภท คือ ดินทราย ดินเหนียว และดินรวน สามารถ 
3. ยกตัวอยางบทบาทของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ประการ 
4. มีทักษะการตรวจสอบจํานวนและชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) หลังทําการ

ทดลองในเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
5. อธิบายความสําคัญของการตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) ไดอยางนอย 3 

ประเด็น หลังทําการทดลองในเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
6. เขียนขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียได 
7. ใหเหตุผลถึงสาเหตุการทําใหเกิดโรคกับคนอันเนื่องจากจุลินทรียในอากาศได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ใชเหตุการณในชีวิตประจําวันเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดเชื่อมโยงจุลินทรียกับ
สิ่งแวดลอม จากนั้นเขาสูบทเรียนดวยการบรรยายในหัวเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม ผานสื่อ
การสอนโปรแกรม PowerPoint ผูเรียนซักถามขอสงสัย  ผูสอนซักถามเพื่อใหผูเรียนอธิบาย
ความสัมพันธของจุลินทรียดานสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางดิน จุลชีววิทยาทางน้ําและจุลชีววิทยา
ทางอากาศดวยวิธีการระดมความคิดของผูเรียนทั้งชั้นเรียน ผูสอนสรุปประเด็นท่ีซักถาม 
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2. ผูสอนไดนําภาพลักษณะของพืชที่เพาะปลูกในดินตางประเภทกัน ไดแก ดินทราย ดินเหนียว และ
ดินรวน แลวใหผูเรียนระบุปจจัยที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ปจจัย 
และยกตัวอยางบทบาทของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ประการ 

3. แบงกลุมผูเรียน เพื่อศึกษาเอกสารประกอบปฏิบัติการเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม ใหผูเรียน
ซักถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ จากนั้นใหผูเรียนลงมือทําการทดลอง แลวนําเสนอผลการทดลอง
หนาชั้นเรียนในเรื่องของผลการตรวจสอบจํานวนและชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
อธิบายอธิบายความสําคัญของการตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) ได อยางนอย 
3 ประเด็น   ผูสอนสรุปเนื้อหา 

4. หลังจากผูเรียนฟงบรรยายในหัวขอที่ 1 ผูเรียนสามารถเขียนขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียได 
5. ผูสอนนําหัวขอขาวเกี่ยวกับการระบาดของโรคทางเดินหายใจฉับพลัน ผูเรียนสามารถใหเหตุผลถึง

สาเหตุการทําใหเกิดโรคกับคนอันเนื่องจากจุลินทรียในอากาศได 
6. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
7. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. เอกสารประกอบปฏิบัติการเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
4. อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการที่ระบุไวในเอกสารในขอที่ 3 
5. ตัวอยางหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอม  
6. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 
1. อธิบายความสัมพันธของจุลินทรียดานสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาทางดิน  จุลชีววิทยาทางน้ํา และ

จุลชีววิทยาทางอากาศได 
2. ระบุปจจัยที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ปจจัย เมื่อยกตัวอยาง

ประเภทของดิน 3 ประเภท คือ ดินทราย ดินเหนียว และดินรวน สามารถ 
3. ยกตัวอยางบทบาทของจุลินทรียในดินไดอยางนอย 2 ประการ 
4. มีทักษะการตรวจสอบจํานวนและชนิดของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) หลังทําการ

ทดลองในเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
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5. อธิบายความสําคัญของการตรวจสอบจุลินทรียในสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา อากาศ) ได อยางนอย   
3 ประเด็น หลังทําการทดลองในเรื่อง จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 

6. เขียนขั้นตอนการบําบัดน้ําเสียได 
7. ใหเหตุผลถึงสาเหตุการทําใหเกิดโรคกับคนอันเนื่องจากจุลินทรียในอากาศได 
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บทที ่12 

จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
 

จุลินทรียอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมทุกแหง ไดแก ดิน น้ํา อากาศ รวมทั้งสภาพที่มีมีความรุนแรงกวา
ปกติ เชน น้ําพุรอน  ใตทองทะเลลึก รวมทั้งรางกายของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของจุลินทรียเปนตัว
บงชี้ที่แสดงถึงความสมบูรณของสิ่งแวดลอมในดานปริมาณออกซิเจน  แสง และอาหารในระดับที่พอเพียง
ตอการดํารงชีพสําหรับจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตอื่น (หนอน แมลง) ในดิน  การอยูรวมกันของจุลินทรียกับ
สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดชวยกอใหเกิดความสัมพันธที่มีประโยชนในการรักษาความสมดุลของปริมาณ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอม  และความสัมพันธจุลินทรียกับซากพืชและซากสัตวชวยใหหมุนเวียนแรธาตุบน
โลก  เนื้อหาในบทเรียนนี้จึงประกอบดวยจุลชีววิทยาทางดิน จุลขีววิทยาทางน้ํา และจุลชีววิทยาทาง
อากาศโดยเนนเกี่ยวกับกิจกรรมของจุลินทรีย การแพรกระจาย ความสัมพันธของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม 
 
จุลชีววิทยาทางดิน 
 จุลชีววิทยาทางดิน (soil microbiology หรือ terrestrial microbiology) เปนวิชาที่ศึกษาจุลินทรีย
ในดินเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดิน จุลินทรียที่อยูในดิน ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับ
สิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียในดิน และกิจกรรมของจุลินทรียในดิน  เพราะดิน
เปนแหลงที่อยูของจุลินทรียและมีปริมาณจุลินทรียมากท่ีสุด  แตละกรัมของดินมีจุลินทรียหลายลานเซลล
อาศัยอยู อาจมีจุลินทรียเพียง 1% เทานั้นที่สามารถเพาะเลี้ยงไดในหองปฏิบัติการ  สวนใหญบริเวณผิวหนา
ดินลึกลงไปประมาณ 2-3 เซนติเมตร มีปริมาณจุลินทรียมากที่สุดและปริมาณจะลดลง ณ ระดับความลึกของ
ดินที่มากขึ้น  จุลินทรียสวนใหญเปนแบคทีเรีย  ประชากรของแบคทีเรียประเมินจากการนับจํานวนเซลล
แบคทีเรียทั้งหมดในอาหาร nutrient media สิ่งที่กระตุนใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่
เรียกวา biological fire คือ สารอินทรียที่เกิดจากใบไมที่ทับถมและถูกยอยสลายซึ่งเปนกลไกการหมุนเวียน
ธาตุจากอินทรีย (biogeochemical cycles) ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร  ธาตุอาหารเหลานี้เปน
สวนประกอบที่มีอยูในเซลลพืช เซลลสัตว และเซลลจุลินทรีย  สวนประกอบในดินจึงเปนแหลงอาหารที่
สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของจุลินทรีย  การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียในดินมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สวนประกอบของธาตุอาหารในดิน สวนใหญบริเวณผิวหนาดินลึกลงไปประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
มีปริมาณจุลินทรียมากท่ีสุดและปริมาณจะลดลงที่ระดับความลึกของดินที่มากข้ึน  จุลินทรียสวนใหญเปน
แบคทีเรีย ประชากรของแบคทีเรียประเมินไดจากการนับจํานวนเซลลแบคทีเรียทั้งหมดในอาหาร nutrient 
media  สิ่งที่กระตุนใหเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่เรียกวา biological fire คือ สารอินทรียที่
เกิดจากใบไม ซากพืช ซากสัตวที่ทับถมและถูกยอยสลายจนกลายเปนวัสดุสีดําที่เรียกวา ฮิวมัส (humus) 
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ซึ่งเปนแหลงอาหารของจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินรวมทั้งพืช  ชวยปรับปรุงเนื้อดิน โครงสรางของดิน 
เปนบัฟเฟอร ชวยให pH ของเนื้อดินไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดิน  
กระบวนการยอยสลายซากพืช ซากสัตว โดยจุลินทรียในดินเปนกลไกการหมุนเวียนธาตุจากอินทรีย 
(biogeochemical cycles) ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และซัลเฟอร  ธาตุอาหารเหลานี้เปนสวนประกอบ    
ที่มีอยูในเซลลพืช เซลลสัตว และเซลลจุลินทรีย     

2. จุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน  ประชากรของจุลินทรียในที่นี้คือ จํานวนของจุลินทรียทุกชนิดและ
ทั้งหมดในดิน ดินจากแหลงที่ตางกัน จึงมีประชากรของจุลินทรียที่ตางกัน องคประกอบของดินเปน
ตัวกําหนดปริมาณของจุลินทรียในดิน เชน ชนิดและปริมาณของสารอาหาร ความชื้นในดิน การระบายอากาศ 
อุณหภูมิ pH สภาวะบางอยาง เชน น้ําทวมหรือการเติมปุยเพื่อการปรับปรุงดิน ดินแตละแหลงจึงมีจุลินทรีย
หลากหลายชนิดอาศัยอยู ไดแก แบคทีเรีย ฟงไจ สาหราย โปรโตซัว ไวรัส  เพราะธาตุอาหารในดินที่ตางกัน  
ไดแก ไนโตรเจน ซัลเฟอร ฟอสฟอรัส และธาตุอาหาร  ฟงไจเปนจุลินทรียกลุมรองที่พบมากในดินโดยอาศัย
ในดินทั้งในสภาพที่อยูอยางอิสระในดิน (free living fungi) และอาศัยอยูภายในสิ่งมีชีวิตอื่น (symbiotic fungi)    

แบคทีเรีย เปนจุลินทรียที่มีมากที่สุดทั้งชนิดและจํานวน อื่นๆ แบคทีเรียเปนจุลินทรียหลักที่พบใน
ดินทุกประเภทและทุกชั้นดินดวยเหตุผลที่แบคทีเรียมีคุณสมบัติในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมไดดี  จากการ
นับโดยตรงดวยกลองจุลทรรศน อาจพบแบคทีเรียมากเปนพันลานเชลลตอดินหนื่งกรัม แตการนับจากจาน
เพาะเชื้อของตัวอยางเดียวกัน จะเหลือประมาณสิบลานเซลลทั้งนี้เนื่องจากในดินมีแบคทีเรียมากมาย ซึ่ง     
มีความตองการสารอาหาร และสภาพแวดลอมในการเจริญแตกตางกันมาก  ดังนั้นจึงไมสามารถเพาะเลี้ยง
จุลินทรียใหเจริญไดทุกชนิดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่จัดเตรียมขึ้น  แบคทีเรียในดินมีทั้งออโตโทรฟ เฮเทอโรโทรฟ 
มีโซไฟล เทอรโมไฟล ไชโครไฟล แอโรบ แอนแอโรบ บางพวกยอยเซลลูโลส  บางพวกยอยโปรตีน บางชนิด
ออกซิไดซซัลเฟอรหรือตรึงไนโตรเจนได แบคทีเรียที่พบในดิน ไดแก Pseudomonas, Thiobacillus, 
Bacillus, Rhizobium, Agrobacterium และ Actinomycetes ซึ่งชนิดที่สําคัญคือ Nocardia, Streptomyces 
และ Micromonospora 

รา เปนฟงไจที่พบในดินมีเปนจํานวนมาก มักเจริญอยูบนดินชั้นบนเทานั้นเพราะผิวหนาดินมี
อากาศและเปนตําแหนงที่เสนใย (mycelium) ของฟงไจเจริญยึดเกาะไดมาก  พบไดทั้งรูปของไมซีเลียม
และสปอร  มีจํานวนของราประมาณแสนตอดินหนึ่งกรัม  ราสามารถยอยสลายสารอินทรียที่โครงสราง
ซับซอนได เชน เซลลูโลส ลิกนิน เพกทิน และสามารถเปลี่ยนคารบอนในสารอินทรียที่อยูในดินให
กลายเปนสารประกอบคารบอนที่เปนองคประกอบของเซลลได  เจริญไดดีในดินที่เปนกรด  ชวยปรับปรุง
โครงสรางของดินไดดวยการที่เสนใยไมซีเลียมสานเปนตาขายยึดอนุภาคดินไวเปนกลุมกอน  ทําใหกอนดิน
อยูกันอยางหลวม ๆ และอยูในสภาพที่ไมละลายนํ้า เรียกลักษณะดินในสภาพนี้วา ครัมเบิลสตรัคเจอร 
(crumble structure) ราที่พบมาก เชน Aspergillus, Rhizopus, Pemcillium, Mucor, Cladosporium, 
Fusarium เปนตน 
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สาหราย ในดินมจีํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนของแบคทีเรียและรา   สาหรายที่พบสวนใหญ
เปนสาหรายสีเขียว เชน Chlamydomonas, Chlorococcum และไดอะตอม  ในดินที่อุดมสมบุรณ 
กิจกรรมทางชีวเคมีของสาหรายจะลดลง เพราะถูกแยงอาหารโดยแบคทีเรียและรา เนื่องจากสาหรายเปน
พวกท่ีสังเคราะหแสง จึงพบมากที่ผิวดินหรือใตผิวดินเล็กนอยผลจากสาหรายตองการแสงเพื่อสรางอาหาร
ดวยกระบวนการสังเคราะหแสง  ผลที่ไดจากกระบวนการนี้คือ เกิดกาชออกซิเจนและสารอินทรียเพิ่มขึ้น
ในดิน  นอกจากนี้ยังเปนตัวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและแทนที่ (succession) โดยสาหรายบางชนิด
เจริญเกาะอยูบนหินได เมื่อเจริญมาก ทําใหสังเคราะหแสงไดสารอินทรียจํานวนมาก และพวกที่ตายยังทับ
ถมกันอีกกลายเปนอินทรียสารทีท่ําใหแบคทีเรียและราเจริญขึ้นได  เมือ่จุสินทรียชนิดอื่นเจริญจะสรางสาร
ชนิดตาง ๆ ขึ้น เซน กรด ไปยอยสลายหินทําใหแรธาตุละลายออกมาอยางชา ๆ ตอมาสภาพนั้นเหมาะกับ
การเจริญของไลเคนส มอส และพืชชั้นสูงตามลําดับ สาหรายชนิดไซแอโนแบคทีเรียจึงเปนตัวการเปลี่ยน
หินใหกลายเปนดินได  นอกจากนี้สาหรายบางชนิด เชน นอสตอก อนาบีนา ยังชวยตรึงกาซไนโตรเจนจาก
อากาศใหอยูในรูปสารประกอบไนเตรตที่พืชนําไปใชได 

โพรโทชัว สวนใหญในดินเปนพวกมีแฟลกเจลลาและพวกอะมีบา พบมากในดินที่มีอินทรียวัตถุ
สูงและชุมชื้น  เจริญอยูเฉพาะบริเวณดินชั้นบนเพราะเปนพวกที่ตองการออกซเิจนในการเจริญ โ พ ร โ ท
ซัวในดินชวยกินแบคทีเรียบางชนิด จึงเปนการควบคุมปริมาณแบคทีเรียใหอยูในสมดุล  ในสภาพดินที่มี
การปนเปอนสารพวกมลพิษมีผลตอการลดจํานวนโพรโทซัวและสาหราย เพราะจุลินทรียทั้งสองมี
ความสามารถนอยในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

ไวรัส ในดินมีทั้งไวรัสที่ทําใหเกิดโรคกับพืช สัตว และแบคทีเรียที่เรียกวา แบคทีริโอเฟจเขาใจวา
ไวรัสชวยควบคุมปริมาณแบคทีเรียในดินเชนกัน 

4. ปจจัยที่มีผลตอจํานวนของจุลินทรียในดิน ขึ้นกับจํานวนและชนิดของสารอาหารในดิน  
อุณหภูมิของดิน การหมุนเวียนหรือการถายเทอากาศในดิน ความชื้น และความเปนกรด-เบสของดิน 
เพราะสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่อยูรอบแหลงที่อยูของจุลินทรีย ดังแสดงในภาพที่ 12.1 

 
 
 

 

 

ภาพที ่12.1 ลักษณะการดํารงอยูของจุลินทรียในดิน 
(ที่มา: https://goo.gl/SyjpZw) 
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 ความชื้นและออกซิเจนในดินสําคัญอยางมากตอปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมภายในเซลลจุลินทรีย
เพื่อการดํารงชีพ   ดินที่มีความชื้นต่ําจึงมีผลตอการลดปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย จุลินทรียจึง
เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนไดชา และความหลากหลายของจุลินทรียมีต่ําเมื่อเทียบกับดินที่มีความชื้นสูง  
สําหรับออกซิเจน  ดินที่มคีวามชื้น (moist soil) มากจะมีปริมาณออกซิเจนต่ําเมื่อเทียบกับดินที่แหง (dry 
soil) เพราะออกซิเจนมีคุณสมบัติในการละลายน้ําไดต่ํา  สภาพน้ําขังมีผลตอการลดความหลากหลายของ
จุลินทรียพวก aerobe ในดินบริเวณผิวหนา สวนจุลินทรียกลุม anaerobe จะเปนจุลินทรียหลัก 
(predominate) ที่เจริญเพิ่มจํานวนไดมากทดแทน  น้ําฝนจึงมีบทบาทตอการกําหนดความชื้นในดิน 
 ความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดจํานวนของจุลินทรียทั้งแบคทีเรียและ
ฟงไจในดิน  สภาพดินที่เปนกรดหรือดางมากมักเปนแหลงที่อยูของฟงไจมากกวาแบคทีเรีย โดยเฉพาะ
สภาพดินท่ีเปนกรดสนับสนุนการเจริญของฟงไจ  แบคทีเรียสวนใหญเจริญไดในดินที่มี pH เทากับ 7.0 ซึ่ง
มีสภาพดินท่ีเปนกลาง 
 อุณหภูมิของดินมีผลตอการสนับสนุนการเจริญเพื่อเพ่ิมจํานวนและชนิดของจุลินทรีย  จุลินทรีย
ในดินสวนใหญเปนกลุม mesophile คือ จุลินทรรียที่เจริญไดในดินที่มีอุณหภูมิในชวง 20-50ºC และพัก
การเจริญเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นและรอน  สวนจุลินทรียกลุม psychromphiles เจริญไดเฉพาะในดิน
ที่มีสภาพหนาวเย็นและไมสามารถมีชีวิตไดเมื่อเขาสูฤดิใบไมผลิ (spring) เมื่อสภาพอากาศอบอุนขึ้น  
ในทางตรงกันขามจุลินทรียกลุม thermophiles ไมสามารถเจริญไดในสภาพอากาศที่เย็นจัด 
 สารอาหารในดินที่เปนแหลงที่อยูของจุลินทรีย (soil habitats) มีผลอยางมากตอความ
หลากหลายของจุลินทรีย  สวนใหญจุลินทรียในดินเปนพวก heterotroph ซึ่งสามารถใชอินทรียสารที่มี
อยูในดินเปนแหลงอาหารเพื่อการเจริญ   ความสมบูรณของอินทรียสารและชนิดของอินทรียในดินเปน
ตัวกําหนดขนาดระบบนิเวศของจุลินทรียที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน (microbial community)    
 
จุลชีววิทยาทางน้ํา 

จุลินทรียในแหลงนํ้ามีความสําคัญตอสุขภาพของคนและสัตว และตอหวงโซอาหารกับสิ่งมีชีวิตในนํ้า  
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการศึกษาวัฏจักรน้ํา ชนิดของจุลินทรียที่อาศัยอยูในน้ํา  ปจจัยที่สงเสริมการเจริญของ
จุลินทรียเหลานั้น  บทบาทของจุลินทรียในน้ําตอสิ่งมีชีวิตและคน  รายละเอียดมีดังนี้ 

1. วัฏจักรน้ํา  นํ้าบนผิวโลกมีการหมุนเวียนอยูตลอดเวลาดวยวัฏจักรของนํ้า (water cycle หรือ 
hydrologic cycle) เริ่มดวยนํ้าจากมหาสมุทรแผนดินและทะเลสาบ ระเหย (evaporation) ขึ้นไปใน
อากาศและกลับตกลงมา (precipitation) เปนฝนสูพื้นดิน สวนที่เหลือตกในมหาสมุทร  พืชปลดปลอยน้ํา
ในลําตนออกสูบรรยกาศดวยกระบวนการคายน้ํา (transpiration)  การหมุนเวียนของน้ํามีลักษณะเชนนี้
หมุนเวียนไป  ดังภาพที่ 12.2 
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ภาพที ่12.2 วัฏจักรน้ํา  
(ที่มา: Cowan & Talaro, 2006, p.780) 
 
 วัฏจักรน้ํามีบทบาทสําคัญตอการหมุนเวียนใหมนุษยมีน้ําใชในการอุปโภคและบริโภค  แหลงน้ํา
เหลานั้นอาจประสบปญหาการปนเปอนสารเคมี โลหะ หรือจุลินทรียกอโรคที่ไมตองการ  ทั้งนี้เปนผลจาก  
การชะลางพื้นดินที่มีสารเคมีปนเปอนจากน้ําฝนลงสูแมน้ํา คลอง และทะเล  หรือการขุดเจาะบอน้ําบาดาล
แลวมีการปนเปอนสารหรือจุลินทรียลงในน้ําทีหลังหรือมีการทิ้งสิ่งสกปรกลงสูแหลงน้ํา 
 2. จุลินทรียในแหลงน้ํา มีทั้งพวกที่มีบทบาทเปนผูยอยสลายซากที่เรียกวา ซาโพรไฟท 
(saprophytes) และจุลินทรียที่กอโรค (pathogens)  ชนิดของจุลินทรียในน้ํามีทั้งแบคทีเรีย รา สาหราย 
โปรโตซัว นีมาโทด และไวรัส (Dubey & Maheshwari, 2008)  แหลงน้ําแตละชนิดมีจุลินทรียหลัก (major 
microoranisms)  บริเวณปากแมน้ํา (estuary) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ําตลอดเวลา ดังนั้นชนิดและ
จํานวนจุลินทรียจึงมีการแปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเชนกัน   จุลินทรียบางชนิดอาจถูกเพิ่มสูแหลงน้ําเพราะ
เปนแหลงรองรับน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นากบานเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม  พื้นที่การเกษตร หรือไดจากบรรยากาศ
ซึ่งเกิดจากน้ําฝนชะลางจุลินทรียในอากาศ  แหลงน้ําที่รับสิ่งที่ปนเปอนจากบานเรือนมีปริมาณสารอินทรีย
มาก  แบคทีเรียที่มีจํานวนมาก เชน  Coliform, Fecal streptococcus, Proteus, Bacillus, Clostridium, 
Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Thiobacillus และอื่น ๆ  อาจพบไวรัสจากลําไสดวย  แหลงน้ําที่มี
สารอินทรียปริมาณนอย มักเปนแหลงที่พบแบคทีเรียที่แตกหนอได และ/หรือพวกที่มีรยางค เชน 
Hyphomicrobium, Caulobacter, Gallioneiia และ Pseudomonads  นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียจาก
ดิน (Azotobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter)  และราหลายชนิดจากดิน (แอลโคไมซีตีส ไฟโคไมซีตีส 
และฟงไจอิมเพอรเฟคไท)  แบคทีเรียที่พบในแหลงน้ําจืด ไดแก Pseudomonas, Flavobacterium, 
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Aeromonas, Alcaligenes  สวนพวกที่พบทั้งในน้ําเค็มและปากอาว ไดแก Vibrio, Acinetobacter, 
Pseudomonas, Flavobacterium, Alteromonas และ Staphylococcus  แบคทีเรียที่อยูที่ผิวนํ้า      
มักมีสีทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายจากแสงแดด  ราที่พบในนํ้าทะเล ไดแก ดิวเทอโรไมซีตีล  ไฟโคไมซีตีส และ
มิกโชไมซีตีส 

3. ปจจัยในนํ้าที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียํในนํ้า  ปริมาณจุลินทรียในน้ํามีจํานวนนอยกวา    
ในดินทั้งนี้เพราะความเขมขนของสารอาหารในน้ํามีปริมาณเจือจางมากกวาในดิน  สภาพแวดลอมทางกายภาพ
และเคมีของน้ําในแหลงน้ําที่ตางชนิดกันเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอจํานวนจุลินทรียในแหลงนํ้า ไดแก 
ออกซิเจน (oxygen, O2) คารบอนไดออกไซด (carbondioxide, CO2) อุณหภูมิ (temperature)          
ความกดดันของน้ํา (hydrostatic pressure)  แสงสวาง (light)  ความเค็ม (salinity) ความขุน (turbidity)  
ความเปนกรด-ดาง (pH) สารอนินทรียและสารอินทรีย (inorganic and organic constituents)   

3.1 ออกซิเจน เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดชนิดของจุลินทรียในน้ํา เชน จุลินทรียพวก aerobe 
และพวก anaerobe  ปริมาณของออกซิเจนในน้ําไมแนนอนทั้งนี้เปนผลมาจากขอจํากัดในการละลายน้ําของ
ออกซิเจน  ในสภาพที่น้ํามีอุณหภูมิสูง  ออกซิเจนในอากาศจะละลายสูน้ําไดนอยและระดับความลึกของน้ํา
เปนตัวการในการควบคุมปริมาณออกซิเจน ถาระดับน้ําลึกมาก ปริมาณออกซิเจนก็จะนอยจนกระทั่งสภาพ 
ใตน้ํามีลักษณะไรออกซิเจนเปนตน  ดวยเหตุนี้จึงมักพบจุลินทรียพวก aerobe ในบริเวณผิวหนาน้ําจํานวน
มากโดยอาศัยอยูรวมกันในรูปคราบบางที่ลอยผิวหนาน้ําที่เรียกวา biofilms ทั้งนี้นอกจากการมีอยูของ
ออกซิเจนที่มาก ณ บริเวณนี้ ยังมีปริมาณสารอาหารสะสมอยูมากและเพียงพอตอการเจริญเพื่อเพิ่มจํานวน   

3.2 คารบอนไดออกไซด เปนกาซอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญรองจากกาซออกซิเจน โดยมีบทบาทใน
กระบวนการทางเคมีของน้ําและกระบวนการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต  ความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําเปน
ตัวกําหนดปริมาณของการละลายน้ําของคารบอนไดออกไซด (CO2) ในอากาศสูน้ํา  น้ําจืดในหนองน้ําและ
ทะเลสาบมักมีคุณสมบัติเปนบัฟเฟอรอยางออน มีคา pH ประมาณ 5.0-5.5  เพื่อชวยควบคุมการเปลี่ยนแปลง
คา pH ของน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติอันเนื่องจากเปนแหลงรองรับสารเคมีและโลหะตาง ๆ จากพื้นดินบนบก  
การลดปริมาณคารบอนไดออกไซดในน้ํามักไดรับผลโดยตรงจากกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชน้ํา หรือ
ไดอะตอม (diatoms) และจุลินทรียพวกที่สังเคราะหแสงได  ซึ่งทําหนาที่เปลี่ยน คารบอนไดออกไซดใหอยู 
ในรูปอินทรียคารบอน (organic carbon) เปนเหตุทําใหลดปริมาณของคารบอนไดออกไซดในน้ํา  
สภาพแวดลอมของน้ําทะเลมีสภาพความเปนบัฟเฟอรมากกวาน้ําจืด  คารบอนไดออกไซดในน้ําทะเลมักถูก
ควบคุมใหมีความสมดุลดวยการเปลี่ยนรูปคารอนไดออกไซดเปนรูป bicarbonate (HCO3-) และ carbonate 
(CO3

2-)  คารบอนไดออกไซดในอากาศเมื่อละลายลงสูน้ําทะเล สวนหนึ่งจะถูกพืชน้ําหรือจุลินทรียที่
สังเคราะหแสง (photosynthesis organisms)  อีกสวนหนึ่งเมื่อละลายน้ําจะอยูในรูป carbonic acid 
(H2CO3) แลวจะเปลี่ยนรูป bicarbonate อยางรวดเร็ว  ดังสมการ 
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CO2 + H2O       H2CO3       H   +   HCO3-    2H+ +   CO3
2- 

carbondioxide      carbonic acid         bicarbonate          carbonate 
 

 น้ําทะเลมีระบบบัฟเฟอรที่มี carbonate เปนตัวการในการรักษาคา pH ของน้ําทะเล 
(carbonate equilliubrium system) ใหรักษาคาอยูในชวง 7.6-8.2 นับไดวาเปนระบบบัฟเฟอรที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาสมดุลของความเปนกรดเบสของน้ําทะเลเมื่อมีสิ่งเจือปนไหลลงสูน้ําทะเล 

3.3 อุณหภูมิ เปนปจจัยที่ทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตเร็วหรือชา  อุณหภูมิของน้ําที่ผิวดิน
แตกตางกันมากที่ฃั้วโลกอุณหภูมิ 0ºC จนถึงบริเวณศูนยสูตรมีอุณหภูมิ 30ºC นํ้าทะเลมากกวา 90%     
มิอุณหภูมิตํ่ากวา 5ºC จึงเหมาะกับการเจริญของไรโครไฟลเทานั้น  นํ้าพุรอนบางแหงมีอุณหภูมิ 75-80ºC 
ก็พบจุลินทรียอาศัยอยูไดเปนพวกเทอรโมไฟล  อุณหภูมินํ้ายังเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทําใหชนิดและ
จํานวนจุลินทรียเปลี่ยนแปลงไปดวย 

3.4 ความกดดันของน้ํา  น้ําผิวดินและน้ําในมหาสมุทรลึก ๆ มีความกดดันตางกัน   ความกดดัน
ของนํ้าจะทําให pH ของน้ําทะเลลดลง ทําใหความสามารถในการละลายสารอาหาร เชน ไบคารบอเนต 
เปลี่ยนไป และทําใหจุดเดือดของน้ําสูงขึ้น  ความกดดันของนํ้าจะเพิ่มขึ้นตามความลึก คือ เพิ่มขึ้น 1 บรรยากาศ 
ทุก 10 เมตร  มหาสมุทรลึกตั้งแต 1,000 เมตร จนถึง 10,000 เมตรก็ยังพบจุลินทรียได ซึ่งเปนพวกชอบ
ความกดดันของนํ้า (barophilic microorganisms) 

3.5 แสงสวาง  สิ่งมีชีวิตในนํ้าสวนใหญอาศัยสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหแสงได ทั้งทางตรงและทางออม
ในแหลงนํ้าสวนใหญผูผลิตขั้นตน คือ สาหราย ซึ่งการเจริญเติบโตของสาหรายจะถูกจํากัดดวยแสงที่สองลง
มาในน้ํา  ความลึกของน้ําที่แสงสองลงมาถึงเรียกวา โฟติกโซน (photic zone) ซึ่งแตกตางไปตามฤดูกาลและ
ความขุนของน้ํา  โดยทัว่ไปการสังเคราะหแสงเกิดที่น้ําระดับบนในชวง 50 ถึง 125 เมตร  

3.6 ความเค็ม  นํ้าทะเลมีความเค็มสูงและมีระดับความเค็มที่คงที่ โดยมีความเขมขนของเกลืออยู
ระหวาง 33-37 กรัม/กิโลกรัมของนํ้าทะเล  สวนใหญองคประกอบของเกลือในแหลงน้ําจะเปนเกลือคลอไรด  
ซัลเฟต  คารบอเนตของโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม  ความเขมขนของเกลือที่ปากแมน้ํา
และชายฝงมีนอยกวาทะเล จุลินทรียในทะเลสวนใหญเปนพวกชอบความเค็ม เจริญไดดีที่ความเค็ม 2.5-4% 
แตจุลินทรียจากทะเลสาบและแมน้ําไมสามารถเจริญถามีความเค็มมากกวา 1% ดังตารางที่ 12.1 
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ตารางที่ 12.1  องคประกอบของเกลือในแหลงน้ํา 
แหลงน้ํา Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- CO3
2- 

น้ําทะเล 10.7 0.39 0.42 1.34 19.3 2.69 0.073 
น้ํากระดาง 0.021 0.016 0.065 0.014 0.041 0.025 0.119 
น้ําออน 0.016  0.010 0.00053 0.019 0.007 0.012 

(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ & ปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา559) 
 

3.7 ความขุน แหลงนํ้ามีความขุนไมเทากัน ในบริเวณทะเลลึกจะใส บริเวณใกลฝงแมน้ําจะมีความ
ขุน  สารแขวนลอยที่ทําใหนํ้ามีความขุน ไดแก แรธาตุจากบนบก  ซากสารอินทรีย (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
ไคทิน) และจุลินทรียที่แขวนลอย  ความขุนของน้ํามีผลตอการแพรผานของแสงลงสูแหลงน้ํา ซึ่งมีผลตอการ
สังเคราะหแสงดวย  สารที่เปนอนุภาคจะเปนซับสเตรตใหจุลินทรียมาเกาะ และจะถูกเมแทบอไลชตอไป 
แบคทีเรียในทะเลหลายชนิดเจริญไดเมื่อเกาะกับพื้นผิวที่แข็ง เราเรียกวา เอพิแบคทีเรีย (epibacteria) หรือ
เพอริไฟต (periphytes)  

3.8 ความเปนกรด-ดาง จุลินทรียในแหลงนํ้าเจริญที่ pH ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 แต pH ของน้ํา
ทะเลอยูระหวาง 7.5-8 5 เมื่อเลี้ยงแบคทีเรียจากทะเลในอาหารจะเจริญไดดีที่สุดที่ pH 7.2-7.6 

 3.9 สารอนินทรียและสารอินทรีย  ชนิดและปริมาณของสารอนินทรียและสารอินทรียในแหลงน้ํา
มีความสําคัญตอชนิดของจุลินทรีย  ไนเตรตและฟอสเฟตเปนสารอนินทรียที่สําคัญตอการเจริญของสาหราย  
สวนสารอินทรียจําเปนตอการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราที่เปนแซโพรไฟต  แหลงนํ้าใกลชายฝงซึ่งไดรับ
ของเสียจากบานเรือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอาหารมากกวาแหลงน้ําในทะเลเปด ซึ่งปริมาณ
สารอาหารต่ํามากและคอนขางคงที่ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีสารยับยั้งจุลินทรียในแหลงน้ําใกล
ชายฝงได  โลหะบางชนิด เชน ปรอทและโลหะหนักอื่น ๆ ในปริมาณเพียงเล็กนอยก็อาจยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียได ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการเจริญของเชื้อที่ตานทานไดซึ่งมีอารพลาสมิด (R plasmid, 
resistance plasmid) 
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4. จุลชีววิทยาของน้ําดื่ม  แหลงน้ําจืด (แมนํ้า ลําธาร ทะเลสาบ) เปนแหลงน้ําที่ถูกนํามาผลิตน้ํา
สําหรับดื่มของมนุษย  แหลงน้ําเหลานี้มักถูกปนเปอนดวยของเสียจากบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้การเจริญเติบโตของชุมชนที่เกิดขื้นอยางรวดเร็วพรอมกับความตองการปริมาณน้ําดื่มที่เพิ่มมากขึ้น
และการปลอยของเสียลงสูแหลงน้ํา ทําใหน้ําเสียและจํานวนจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคปะปนมากขึ้น  เชน 
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคไทฟอยด พาราไทฟอยด บิด อหิวาตกโรค โปลิโอ เปนตน  แหลงของจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรคเหลานี้คือ ปสสาวะและอุจจาระของผูปวยที่เปนโรค ถาของเสียที่ปนเปอนจุลินทรียเหลานี้เขาสู
แหลงน้ําโดยเฉพาะแหลงน้ําจืดที่ใชเพื่อการผลิตน้ําดื่ม ก็กลายเปนแหลงแพรระบาดของโรค  ดวยเหตุนี้
จําเปนตองบําบัดนํ้าเสียกอนทิ้งและทําใหน้ํานั้นบริสุทธิ์เพื่อใหปลอดภัยในการดื่ม  อยางไรก็ตามแมวาน้ําจะ
ผานระบบบําบัดหรือทําใหบริสุทธิ์แตการปนเปอนการอาจเกิดขึ้นไดจากสาเหตุของการขาด ประสิทธิภาพ
ของระบบที่ทําน้ําบริสุทธิ์ ทอลําเลียงน้ําที่ผานการบําบัดแตก เปนตน   การตรวจวิเคราะหนํ้าเปนวิธีการหนึ่ง
ที่ชวยเฝาระวังการระบาดของเชื้อกอโรคที่ปนเปอนในน้ําและปองกันการนําเชื้อกอโรคเขาสูรางกายมนุษย
และสัตว   

4.1  การตรวจวิเคราะหคุณภาพของน้ําดื่มดวยวิธีทางจุลชีวิทยา  เปนการตรวจนับการปนเปอน
ของจุลินทรียทั้งหมดที่มีในน้ําและตรวจหาการปนเปอนของจุลินทรียที่อาศัยอยูในสิ่งขับถาย  การ
ตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดที่มีอยูในน้ํานิยมนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อ  น้ําที่บอกถึง
คุณภาพที่ดีตองมีจํานวนจุลินทรียนอยกวา 100 เซลลตอมิลลิลิตร  สําหรับ การตรวจการปนเปอนของ
จุลินทรียที่อาศัยอยูในสิ่งขับถาย  ไมใชการตรวจหาจุลินทรียกอโรค แตเปนการตรวจจุลินทรียที่อาศัยอยูใน
ลําไสของคนและสัตวซึ่งอาจสันนิษฐานเบื้องตนวา มีการปนเปอนจุลินทรียกอโรคดวย  สาเหตุที่ไมทําการ
ตรวจหาจุลินทรียที่กอโรคในน้ําเพราะประการแรกจุลินทรียที่กอโรคและเขาสูแหลงน้ําเปนครั้งคราวมีอายุสั้น  
จึงไมสามารถตรวจพบในตัวอยางนํ้าที่นํามาทดสอบ  ประการที่สอง ถาจุลินทรียที่กอโรคที่อยูในน้ํามีปริมาณ
นอยก็จะไมสามารถตรวจพบดวยวิธีการตางๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการ  และประการสุดทาย การตรวจสอบหา
จุลินทรียที่กอโรคตองใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงในการรอผลการตรวจสอบ ซึ่งถามีเชื้อโรคอยูในแหลงนํ้า
จริง น้ํานั้นอาจถูกนํามาใชและแพรระบาดของโรคกอนผลการตรวจสอบจะแสดงผล 
 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพของน้ําดื่มทางจุลชีวิทยาเปนการตรวจหาจุลินทรียที่อาศัยอยูใน
ลําไสของคนและสัตว เชน การตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย (coliform bacteria) และการตรวจหาจุลินทรีย
กลุมอื่นทีไ่มใชโคลิฟอรมซึ่งเปนกลุมที่อาศยัอยูในลําไสและใชเปนตัวบงชี้การปนเปอนสิ่งขับถาย  การตรวจพบ
จุลินทรียเหลานี้ในตัวอยางน้ําแสดงความหมายวา นํ้าที่เก็บจากแหลงนั้นมีการปนเบื้อนอุจจาระของคนและ
สัตว และอาจมีเชื้อโรคตาง ๆ ที่ฃับออกมากับอุจจาระปะปนอยูในน้ําดวย   
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 4.1.1 การตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย  ในหองปฏิบัติการนิยมตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เพราะบงชี้ไดถึงการปนเปอนของนํ้าดวยอุจจาระหรือสิ่งโสโครก  coliform bacteria เปนกลุมแบคทีเรียใน 
family Enterobacteriaceae แบงได 2 ชนิด ไดแก fecal coliform bacteria ในที่นี้เนนที่แบคทีเรีย 
Escherichia coli และ non fecal coliform bacteria โดยเนนที่แบคทีเรีย Enterobacter aerogenes 
สาเหตุที่ตรวจหาโคลิฟอรมเพื่อบงชี้ความสะอาดของน้ําดื่ม เพราะเหตุผลที่วา ประการแรก coliform 
bacteria โดยเฉพาะ E. coli เปนแบคทีเรียประจําถิ่น (normal flora) ที่มีในปริมาณมากในลําไสคนและสัตว 
จึงตรวจหาไดงายแมปริมาณน้ําตัวอยางมีเพียงเล็กนอย  ประการที่สอง E. coli ทนอยูในสภาพแวดลอม
ภายนอกไดดี จึงมีชีวิตอยูในนํ้าไดนานกวาจุลินทรียกลุมที่กอโรค  และประการสุดทาย คนที่มีสุขภาพดี ไม
เปนโรค ถึงแมจะไมมีเชื้อโรคในอุจจาระ แตถาตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้า ก็แสดงวาน้ํานั้นเกิดการ
ปนเปอนกับอุจจาระมาแลว  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําดื่มไว 
กลาวคือ คาการตรวจ coliform bacteria ตองเทากับศูนย มีความหมายวา ตองตรวจไมพบ coliform 
bacteria 
 coliform bacteria มีลักษณะเปนเชลลรูปทอน เปนแบคทีเรียแกรมลบ เจริญไดทั้ง
ในสภาพที่มีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน  ไมสรางสปอร สรางกรดและกาซจากการหมักน้ําตาลแล็กโทส  
นิยมใช E. coli และ E. aerogenes เปนตัวแทนของโคลิฟอรมแบคทีเรีย  แบคทีเรียทั้งสองมีลักษณะเปน
แบคทีเรียแกรมลบและไมสรางสปอรคลายกับแบคทีเรียในลําไสอื่นๆ เชน Salmonella, Shigella, 
Klebsiella, Proteus และ Serratia  เนื่องจากแบคทีเรียบางจีนัสในกลุมโคลิฟอรมไมจําเปนตองอยูใน
อุจจาระ  เชน E. aerogenes เปนแบคทีเรียอาศัยอยูในดินและมักอยูตามเมล็ดพืชและสวนตางๆ ของพืช 
แตอาจพบในอุจจาระของคนและสัตวดวย จึงมักตรวจหา fecal coliform E.coli เทานั้น ซึ่งแบคทีเรีย
ชนิดนี้เปนแบคทีเรียที่อยูในอุจจาระ สามารถเจริญไดแมในอุณหภูมิสูงระดับ 44.5 องศาเซลเซียส ซึ่ง
แบคทีเรียกลุมอื่นทนอุณหภูมสิูงระดับนี้ไมได 
 วิธีการตรวจ coliform bacteria ในน้ํามีอยูในหนังสือ “standard methods for the 
examination of water and waste water” โดยวิธี standard plate count (SPC) หรือวิธีเยื่อกรอง 
(membrane-filter (MF) technique) ซึ่งเปนวิธีการตรวจหาและตรวจนับแบทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด (total 
coliform bacteria) แลฟคัลโคลิฟอรม (feacal coliforms) โดยตรง  วิธีเยื่อกรองอาจมีขอจํากัดคือ วิธีการนี้
ไมสามารถใชกับตัวอยางน้ําที่มีความขุนมาก  การทดสอบนี้ใชวิธีการหลายหลอด (multiple tube 
fermentation technique) หรือ most probable number (MPN) เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชตรวจหาโคลิ
ฟอร เปนการทดสอบการมีอยูของโคลิฟอรมแบคทีเรียในตัวอยางน้ําหรือไม  เหมาะสําหรับตรวจสอบ
ตัวอยางน้ําที่มีจํานวนเชื้ออยูนอย จึงนิยมใชตรวจวิเคราะหโคลิฟอรมในน้ําดื่ม น้ําผิวกิน น้ําทะเล  น้ําเสีย
จากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
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 การวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมักใช
วิธี MPN หลักการของการตรวจคือ การใชคาทางสถิติประมาณปริมาณของจํานวนโคลิฟอรมที่นาจะตรวจ
พบในน้ํา (most probable number) โดยแบงชุดหลอดทดลองสําหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรียในตัวอยางน้ํา
ในอาหารเหลว หลอดแตละชุดประกอบดวยการเพาะเลี้ยงจุลินทรียในน้ําที่มีระดับการเจือจางที่ตางกัน  
ผลการเพาะเลี้ยงจะใหคาจากจํานวนหลอดที่ใหผลบวกของแตละการเจือจาง แลวนําคานี้ไปอานคาใน
ตารางดัชนี MPN (most probable number indix) ซึ่งเปนคาประมาณจํานวนแบคทีเรียโคลิฟอรที่คาด
วาจะมีไดมากท่ีสุดในตัวอยางดวยผลวิเคราะหทางสถิต ิ 
 โดยทั่วไป วิธี MPN นิยมใช 2 ระบบคือ ระบบ 3 หลอด และระบบ 5 หลอด  ทั้งสอง
ระบบมีขอดีตางกัน กลาวคือ ระบบ 3 หลอด ใชอาหารนอย ประหยัดเวลา ใหคาที่หยาบ และโอกาส
ผิดพลาดมีมาก  สวนระบบ 5 หลอด ใชอาหารเหลวมาก เปลืองเวลา ใหคาละเอียด และโอกาสผิดพลาดนอย
กวา  การวิเคราะหทั้งสองระบบตองเริ่มจากการเจือจางตัวอยางน้ํา 3 ระดับ (10-1, 10-2, 10-3)  หรือเรียกวา 
ชุดอนุกรมของการเจือจางตัวอยางน้ําเปน 0.1, 0.01 และ 0.001 จากนั้นแตละระดับการเจือจางจะถูกดูดใส
ลงในหลอดที่มอีาหารเพาะเลี้ยงเชื้อดวยปริมาตรที่เทากันคือ หลอดละ 1 มิลลิลิตร (milliliter, ml)  กรณีที่ไม
มีการเจือจางตัวอยางน้ําใหดูดน้ําตัวอยางใสในหลอดอาหารในปริมาตรที่ไมเทากัน ไดแก 10, 1 และ 0.1 
มิลลิลิตร เรียงตามลําดับ แตละระดับการเจือจางตองประกอบดวยหลอดทดลอง 3 หลอดสําหรับระบบ 3 
หรือ 5 หลอดสําหรับระบบ 5 ดังแสดงในภาพที่ 12.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12.3  (ก) ชุดอนุกรมของการเจือจางน้ําตัวอยาง และ (ข) กรณีไมมีการเจือจางน้ําตัวอยาง    
 
 หลังการเจือจางตัวอยางน้ํา  น้ําตัวอยางที่ผานการเจือจางจะนําไปสูขั้นตอนการ
ทดสอบการมีอยูของโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
คือ  การทดสอบแบบคราว ๆ (presumptive test) การทดสอบใหแนใจ (confirmed test) และ       
การทดสอบขั้นสมบูรณ (completed test)  ขั้นตอนทั้งหมดตองตรวจสอบเรียงลําดับ ไมสามารถขาม

(ก (ข) 
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ขั้นตอน  จึงจะสามารถสรุปการมีอยูของโคลิฟอรมแบคทีเรียได  ในที่นี้จะอธิบายวิธี MPN ระบบ 5 หลอด 
รายละเอียดแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก presumptive test เพื่อทดสอบวามีแบคทีเรียที่หมัก (ferment) 
น้ําตาลแล็กโทสใหกาซหรีอไม กรณีที่ไมมีการเจือจางตัวอยางน้ํา ใหดูดน้ําตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ใสในหลอด
อาหาร lactose broth (LB) ที่มีหลอดดักกาซ (durham tube) จํานวน 5 หลอด  ดูดน้ําตัวอยาง 1 มิลลิลิตร 
ใสในหลอดอาหาร LB จํานวน 5 หลอด  และดูดน้ําตัวอยาง 0.1 มิลลิลิตร ใสในหลอดอาหาร LB จํานวน 5 
หลอด นําชุดหลอดทดลองทั้งหมด (5 หลอด x 3 ชุดการเจือจาง) บมเพาะเชื้อที่ 35ºC เปนเวลา 24-48 
ชั่วโมง     ถาไมมีกาซเกิดขึ้นแสดงวานํ้านั้นไมมีโคลิฟอรม แตถามีกาซเกิดขึ้น สันนิษฐานวา นาจะมีโคลิ
ฟอรมในน้ํา ปริมาณของโคลิฟอรมประมาณคาจากการนําจํานวนหลอดที่ใหผลบวกของแตละการเจือจาง 
ไปอานคาในตารางดัชนี MPN หนวยที่วัดไดคือ เซลลตอ 100 มิลลิลิตร หลอดทดลองที่มีกาซจะถูกคัดเลือก
เพื่อนําไปทดสอบในขั้นตอนที่สองซึ่งเปนขั้น confirmed test ดังแสดงในภาพที่ 12.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12.4 ตาราง MPN ระบบ 5 หลอดเพื่อใชแสดงจํานวนโคลิฟอรมในตัวอยางน้ํา 100 มิลลิลิตร 
(ที่มา: https://bit.ly/2Mkrq0r) 
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 ขั้นที่สอง confirmed test เปนการทดสอบใหแนชัดวา แบคทีเรียที่ทําใหเกิดกาซ
เปนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ทั้งนี้เพราะแบทีเรียชนิดอื่น เชน Clostridium ก็สามารถสรางกาซได  วิธีการเริ่ม
โดยเฃี่ยเชื้อจากหลอดในขั้นตอน presumptive test ที่มีกาซเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ลงสูหลอดอาหาร 
brilliant green lactose bile broth (BGLB) ซึ่งมี brilliant green เปนสารที่ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียที่ไมใชโคลิฟอรม  เชน แบคทีเรียแกรมบวกทีส่ามารถหมักแล็กโทสได ถาแบคทีเรียสามารถหมัก
อาหาร BGLB แลวมีการเกิดกาซภายใน 48 ชั่วโมง ที่ 35 องศาเซลเซียส  แสดงวา มีโคลิฟอรมจริง  
จากนั้นจะทดสอบยืนยันอีกครั้งโดยใชอาหาร Eosin-Methylene Blue (EMB) agar สารสี eosin และ 
methylene blue ชวยคัดแยกโคโลนีเฉพาะสําหรับ E coli ที่มีสีสะทอนแสงคลายโลหะ (metallic 
sheen color) และ E. aerogenes ที่มีสีชมพู ดังภาพที่ 12.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12.5  ความแตกตางของลักษณะโคโลนีของ E coli และ E. aerogenes 
(ที่มา: https://goo.gl/JoDJMo; https://goo.gl/L7TmFz) 
 
 จากการที่ E.coli และ E. aerogenes ถูกใชเปนตัวแทนบงชี้โคลิฟอรมแบคทีเรีย
และแบคทีเรียทั้งสองความคลายคลึงกันมากในรูปรางและลักษณะการเพาะเลี้ยง  การแยกชนิดของ
แบคทีเรียทั้งสองชนิดออกจากกันตองใชสมบัติทางชีวเคมีที่เรียกวา การทดสอบ IMVIC (IMVIC test) ซึ่ง
ประกอบดวยการทดสอบ 5 คุณสมบัติ ไดแก indole (I) test, methyl red (M) test, Voges-Proskauer 
(VP) test และ citrate utilization (C) test  แตละการทดสอบที่ใหผลบวกแสดงถึงความสามารถของ
แบคทีเรียดังนี้  indole test เปนการทดสอบความสามารถในการสรางสารอินโดลจากทริปโทเฟน  methyl 
red test  ปนการทดสอบความสามารถในการสรางสารกรดจากกลูโคส เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร glucose 
broth medium โดยกรดจะเปลี่ยนอินดิเคเตอรในอาหารเปนสีแดง Voges-Proskauer test เปนการ
ทดสอบความสามารถในการสรางสาร acetyl methyl carbinol ในอาหาร glucose-peptone 
medium โดยจะปรากฏสารสีชมพูหรือสีแดงเมื่อหยดสาร -naphthol และ 40% potassium 
hydroxide (KOH) แลวเขยาผสมอยางแรง ตั้งทิ้งไว 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง  สุดทาย citrate utilization 

E. cloacae E. aerogenes 
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test เปนการทดสอบความสามารถในการใช citrate เปนแหลงคารบอนแบคทีเรียทั้งสองชนิดดวยใหผล
การทดสอบที่แตกตางกันอยางชัดเจน  E. coli จะใหผลบวกในการทดสอบ indole test และ methyl 
red test ขณะที่ E. aerogenes ใหผลลบตอการทดสอบเหลานี้ E. coli จะใหผลลบตอการทดสอบ 
Voges-Proskauer test และ citrate utilization test  สวน E. aerogenes ใหผลบวกตอการทดสอบ
เหลานี้ ดังแสดงในตาราง 12.2 
 
ตารางที่ 12.2  ผลการทดสอบ IMVIC test ในการจําแนก E. coli และ E. aerogenes 

coliform bacteria 
การทดสอบ 

indole methyl red Voges-Proskauer citrate 
E. coli + + - - 
E. aerogenes - - + + 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ & ปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา569) 
 
 4.1.2 การตรวหาจุลินทรียกลุมอื่น นอกจากโคลิฟอรมที่อยูในลําไสและเปนตัวบงชื้
คุณภาพน้ําในทางจุลชีววิทยาวา น้ํานั้นมีการปนเปอนดวยอุจจาระแลว  จุลินทรียชนิดอื่นๆ ในลําไสที่เปน
ตัวบงชี้คุณภาพน้ํา คือ fecal streptococci และไวรัสในลําไสซึ่งเปนเชื้อที่กอเกิดโรคระดับรุนแรง  
นอกจากนี้ยังมีจุลินทรียพวกที่กอใหเกิดความรําคาญ (nuisance microorganisms) ดวยการทําใหน้ํามี
ลักษณะไมพึงประสงค เชน กลิ่น สี รส เปลี่ยนไป หรือขัดขวางทางเดินของนํ้า ตัวอยางจุลินทรียเหลานี้
ไดแก แบคทีเรียที่สรางเมือก (slime-forming bacteria) ไอรอนแบคทีเรีย (Iron bacteria) ชัลเฟอร
แบคทีเรีย (sulfur bacteria) สาหรายและไวรัส   
 fecal streptococci เปนแบคทีเรียในลําไสที่คนและสัตวเลือดอุน ไดแก 
Streptococcus faecalis และ S. faecium ในลําไสคน  S. bovis ในลําไสวัวและแกะ S.equinus ในลําไส
มา  เนื่องจาก  S. faecalis มีปริมาณมากในลําไสใหญของคน ถาตรวจพบในนํ้าก็แสดงวา น้ําปนเบื้อน
อุจจาระของคน 
 slime-forming bacteria มีแบคทีเรียหลายชนิดที่สรางและปลอยสารคลายเมือก       
ซึ่งอาจเปนสวนประกอบแคปซูลหรือสิ่งขับถายออกจากเซลล  สารประกอบอินทรียและอนินทรียในน้ําซึ่งใช
เปนสารอาหารของแบคทีเรียจะเปนตัวกําหนดการสรางเมือกไดมากนอยตางกัน และกําหนดชนิดของ
จุลินทรียที่สรางเมือกนั้นดวย ตัวอยางแบคทีเรียที่สรางเมือก ไดแก Sphaerotilus sp. 
 Iron bacteria เปนแบคทีเรียตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําความรําคาญใหเพราะ
สามารถเปลี่ยนสารประกอบของเหล็กที่ละลายน้ําไดใหเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํา  (เฟอริกไฮดรอกไซด 
(Fe(OH)2) ซึ่งจะสะสมกันเปนปลอกหุมเซลล เชน Sphaerotilus หรือ พวก Gallionella จะสะสมไวที่กาน 
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(stalk) ที่ติดกับเซลล การที่เฟอริกไฮดรอกไซดไปสะสมอยูภายในทอนํ้าทําใหนํ้าไหลไมสะดวกนอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดเมือกในน้ํา ทําใหเกิดสิ กลิ่น และรสในนํ้าดวย 
 sulfur bacteria  สรางกรดได เชน Thiobacillus ออกซิไดซกํามะถันใหเปนกรด
กํามะถัน ทําใหนํ้ามีฤทธิ์เปนกรดแก โดยแสดงคา pH เทากับ 1 เปนผลทําใหทอโลหะถูกกัดกรอน  
Desulfovibrio desulfuricans เปนซัลเฟอรแบคทีเรียอีกสายพันธุหนึ่งที่สามารถรีดิวซชัลเฟตใหเปน
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 
 สาหราย ทุกชนิดเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีแสงมาก  ถาสาหรายปริมาณมาก
ในนํ้าจะทําใหนํ้าขุน เกิดสี กลิ่น รส ในน้ํา และทําใหเครื่องกรองนํ้าเกิดการอุดตัน  สาหรายบางชนิดสราง
สารพิษตอคนและสัตวได 
 ไวรัส หลายชนิดถูกขับออกจากรางกายทางลําไส แลวปนเปอนลงสูแหลงนํ้าที่ใช
สําหรับการดื่ม ไวรัสที่พบมากในน้ําเสีย คือ เอนเทอโรไวรัส (enterovirus) ไดแก โปลิโอ คอกแซกกี 
(coxsackie) เอคโค (echo) ไวรัสที่ทําใหเกิดตับอักเสบแยกไดจากนํ้าเสียและสัตวนํ้าพวกหอย การ
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อหาไวรัสในแหลงน้ําและนํ้าเสียจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหา
ไวรัสและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อกําจัดไวรัส 

5. จุลชีววิทยาของน้ําเสีย  แหลงน้ําจืดเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่เปนสําคัญตอการดํารงชีพของ
มนุษย สัตวและพืช เปนแหลงหลักในการอุปโภคและบริโภค  แหลงน้ําชนิดนี้มักประสบกับปญหาการทิ้งสิ่ง
สกปรกลงสูแหลงน้ําธรรมชาติทั้งที่เปนน้ําเสียจากครัวเรือนและน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเรียกแหลง
น้ํานี้โดยรวมวา แหลงน้ําทิ้งจากครัวเรือน (domestic water)  น้ําจากแหลงน้ําชนิดนี้เปนตัวการสําคัญที่ทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงชนิดและจํานวนจุลินทรียในน้ํา เพราะสวนประกอบของน้ํามีทั้งจุลินทรียกอโรค สารเคมี 
อนินทรียสารและอินทรียสารที่เปนทั้งอาหารและสารพิษในการทําลายมนุษย สัตว พืช และจุลินทรียในน้ํา  
สารเหลานี้สงผลกระทบกับแหลงน้ําธรรมขาติอื่นๆ อยางมาก  การนําแหลงน้ํามาใชในการอุปโภคบริโภคจึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการทําใหบริสุทธิ์และปราศจากจุลินทรียกอโรค 

5.1 นํ้าเสีย (waste water หรือ sewage) เปนนํ้าที่ใชแลวจากชุมชน  ประกอบดวยน้ําเสียจาก
บานเรือนรวมถึงสิ่งขับถาย น้ําซักลาง และน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งน้ํามัน คราบน้ํามัน น้ํากรด 
อาจรวมทั้งน้ําฝน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน ที่รวมเขาสู ทอระบายนํ้า และของเสียจากการเลี้ยงสัตว โดยทั่วไปน้ํา
เสียประกอบดวยน้ํา 95.5% ของแข็งที่แขวนลอย 0.1-0.5% ซึ่งเปนสารอินทรียที่ละลายน้ําได (เชน น้ําตาล 
กรดอะมีโน กรดไขมัน แอลกอฮอล เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส) และสารอนินทรียอื่นๆ (Dubey & 
Maheshwari, 2008)  ปริมาณของแข็งที่แขวนลอยแมจะมีนอย แตในเมืองใหญ ๆ แตละวันจะมีน้ําทิ้งเปนน้ํา
เสียจํานวนมหาศาลดังนั้นปริมาณของแข็งอาจมีถึง 100 ตัน นอกจากนี้สวนประกอบทางเคมีของนํ้าเสียยัง
เปลี่ยนแปลงตามแหลงที่มาฃอง น้ําเสียและชวงเวลาที่ปลดปลอยน้ําเสียออกมา  สารอินทรียในน้ําเสียไดมา
จากสิ่งขับถายของคนและของเสียจากบานเรือน  สวนโรงงานอุตสาหกรรมจะปลดปลอยทั้งสารอินทรียและ
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สารอนินทรีย ไดแก โรงงานฆาสัตว โรงงานน้ําตาล โรงงานกระดาษ โรงงานโลหะตาง ๆ จะปลอยทั้งกรด 
เกลือของโลหะ และสารอนินทรียอื่นๆ  สารอินทรียในน้ําเสียมีทั้งสารประกอบไนโตรเจนและไมใชไนโตรเจน 

5.2 จุลินทรียในนํ้าเสีย  จากองคประกอบของน้ําเสียเปนตัวกําหนดชนิดและจํานวนของ
จุลินทรียในน้ําเสีย  แบคทีเรียในน้ําเสียมีจํานวนประมาณ ลานเซลลตอมิลลิลิตร  จุลินทรียในนํ้าเสียมักเปน
จุลินทรียที่อาศัยในดินลําไสของคน ไดแก เชื้อรา โพรโทซัว สาหราย แบคทีเรีย ไวรัส  โคลิฟอรม  สเตรปโตค็
อกไค  แอนแอโรบิกบาขิลไลที่สรางสปอร  Proteus และแบคทีเรียที่อยูในลําไสคน จุลินทรียบางชนิดเปน
พวกกอโรค เชน แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคในทางเดินอาหาร ไวรัสที่ทําใหเกิดโรคโปลิโอ ตับอักเสบ  ไวรัสที่
ทําลายแบคทีเรียที่เรียกวา แบคทีริโอเฟจ  ดังนั้นเมื่อปลอยน้ําเสียลงสูแหลงนํ้า  จึงเปนการเพิ่มสารอินทรีย
และ   อนินทรียสารใหแกแหลงน้ํา ทําใหแบคทีเรียนําไปใชเปนอาหารและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว พรอมทั้ง
ยอยสลายสารอินทรียไปดวย  ในการนี้จะมีการใชออกซิเจนไปในการยอยเรื่อยๆ จนบางครั้งอาจใชไปเกือบ
หมด จึงเกิดสภาพไรออกซิเจนในแหลงน้ํา ทําใหสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําทนอยูไมไดและตายไป และทําให
แบคทีเรียพวกแอนแอโรบเจริญขึ้นแทนที่มากมายและยอยสารอินทรียตอไป การยอยในสภาพที่ไมใช
ออกซิเจนจะไดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นรวมทั้งกาซไขเนา (H2S) ดวย ทําใหน้ําในแหลงนํ้ากลายเปนนํ้าเสีย 
 ชนิดของแบคทีเรียในน้ําเสียจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการยอยสลายนํ้าเสียนั้น  ในการยอย
สลายแบบแอนแอโรบ แบคทีเรียพวกแฟคัลเตตีฟ (facultative bacteria) มีอยูมากในตอนตน  เชน 
Enterobacter, Alcaligenes, Escherichia, Pseudomonas เปนตน  ตอมาจึงมีแบคทีเรียพวกที่สราง
มีเทน (methanogens) ซึ่งเปนแอนแอโรบแทจริง เชน Methanobacterium, Methanosarcina และ 
Methanococcus จะสรางกาชมีเทนและคารบอนไดออกไซด 
 บีโอดีเปนปริมาณของออกซิเจนที่ใชในการหายใจของจุลินทรียที่จะออกซิไดซสารอินทรีย
ในน้ําเสียปริมาณออกซิเจนจะแปรผันตามจํานวนสารอินทรียในน้ํา คือ ถามีสารอินทรียมากจะใชออกซิเจน
มากเพื่อไปยอยสสาย  BOD มีหนวยเปนมิลลิกรัม/ลิตร  ดังนั้นจึงจําเปนตองบําบัดนําเสียกอนทิ้งลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ  เพื่อจะไดลดคาบีโอดขีองแหลงนํ้านั้น  

5.3 การบําบัดน้ําเสีย  แมน้ําตามธรรมชาติมีการบําบัดน้ําเสียที่ลงสูแมน้ําดวยปริมาณน้ําที่ตกใน
ฤดูฝนและการไหลชะออกจากจุดเดิม ลักษณะเชนนี้เปนการใชน้ําฝนเจือจางน้ําในแมน้ํา เปนการฟอกตัวเอง
ของน้ําโดยวิธีทางธรรมชาติ  ขณะที่ในชุมชนเมือง ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน มีมากเกินกวาการใช
ระบบบําบัดตามธรรมชาติจึงจําเปนตองมีการสรางระบบการบําบัดน้ําเสีย (sewage treatment system) 
 ระบบบําบัดน้ําเสียในเมืองประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การบําบัดเบื้องตน (primary 
treatment)  วิธีทางชีวภาพ (secondary treatment หรือ biological treatment) การบําบัดแบบแอ
วานซ (advanced treatment) การบําบัดขั้นสุดทาย (final treatment) และการจัดการกากของแข็ง (solid 
treatment)  แตละขั้นตอนมีรายละเอียดในการบําบัดของเสียในน้ําเสียดังนี้ 
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 ขั้นตอนแรก เปนการบําบัดเบื้องตน เปนการตกตะกอนกากของแข็งขนาดใหญที่มีอยูในน้ํา
ออก  โดยปลอยใหตกตะกอนตามแรงโนมถวงของโลกหรือกรองผานเครื่องกรอง   
 ขั้นตอนที่สอง เปนวิธีทางชีวภาพ เปนการใชกระบวนการออกซิไดเซชั่น (oxidization) จาก
การกระทําโดยจุลินทรียยอยสลายอินทรียสารที่ปะปนอยูในน้ําที่ผานการตกตะกอนหรือผานการกรองจาก
ขั้นตอนที่เบื้องตน  วิธีการออกซิเดชั่นมีหลายรูปแบบ เชน การใหอากาศดวยวิธีแอคติเวเตด-สลัดจโพรเซส 
(activated-sludge process) โดยการเพิ่มการใหอากาศแกน้ําเสียดวบการกวนหรือทําใหน้ําไหลเพื่อสัมผัส
กับอากาศใหเกิดกระบวนการออกซิเดชั่น วิธีออกซิเดชั่นพอนด (oxidation ponds) เปนการปลอยให
จุลินทรียยอยสลายในบอทําธรรมที่มีพ้ืนที่ผิวหนาน้ําสัมผัสอากาศในการเกิดกระบวนการออกซิเดชั่น  วิธีนี้ใช
พื้นที่และเวลามาก จุลอนทรียที่มีบทบาทคือ สาหรายขนาดเล็กซึ่งเปนพวกที่สังเคราะหแสงได เมื่อใช
สารอินทรียในน้ําจะปลดออกซิเจนชวยใหสงเสริมการเจริญของแบคทีเรียพวก aerobe ในการยอยสลาย
อินทรียืสารที่เหลือตอ  ปริมาณอินทรียสารลดจํานวนลง  สาหรายที่เจริญมากๆ จะถูกกรองออกแลวนําไป
ผลิตปุยหรืออาหารสัตว 
 ขั้นตอนที่สาม การบําบัดแบบแอวานซ เปนวิธีการที่เนนเอาสารอินทรียทั้งแบบงายและแบบ
ซับซอนออกดวยกระบวนการทางฟสิกส เคมีและชีววิทยา กระบวนการทางฟสิกส เชน การกรอง         
ระบบออสโมซิสยอนกลับ  กระบวนการทางเคมี เชน คารบอนแอดซอฟชั่น (carbon adsorption)           
การแลกเปลี่ยนไอออน (ion-exchange)  กระบวนการทางชีววิทยาเพื่อกําจัดอินทรียสารเปนการใชจุลินทรีย
ที่มีคุณสมบัติในการทําใหเกิดกระบวนการไนตริฟเคชั่น ดีไนตริฟเคชั่น  การบําบัดแบบแอดวานซไดนํา
เทคโนโลยี เครื่องมือ และสารเคมีมาใชในการบําบัดน้ําเสีย จึงทําใหมีคาใชจายคอนขางสูง 
 ขั้นตอนที่สี่ การบําบัดขั้นสุดทาย (final treatment) เปนการฆาเชื้อโรคในน้ําทิ้งที่อยางนอย
ไดผานขั้นตอนการบําบัดเบื้องตนและการแยกกากของเสียออก โดยใชสารคลอรีน  ปลอยน้ําทิ้งไวสักระยะ
หนึ่งเพื่อใหคลอรีนฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากนั้นจึงกําจัดคลอรีนสวนเกินออกหรือปลอยทิ้งจน
คลอรีนระเหย จึงปลอยน้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคกลับเขาสูแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา  บางครั้งพบวา ใน
ขั้นตอนนี้อาจมีการเติมออกซิเจนลงในน้ําทิ้งกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติดวยการปลอยใหน้ําไหลลงมาเปน
ขั้นบันไดอยางชา ๆ 
 ขั้นตอนที่หา การจัดการของกากของแข็ง เปนวิธีการกําจัดของแข็งที่ไดในขั้นตอนการ
ตกตะกอนหรือการกรอง  ของแข็งอาจมีสวนผสมที่เปนพวกแกว โลหะ เซรามิกซ ขี้เถา กระดาษ พลาสติก  
การกําจัดของแข็งอาจทําไดดวยการทําใหแหงแลวอัดเปนกอน แลวนําไปถมดินเพื่อเพ่ิมความสูงของพื้นที่  
วิธีการนี้มีคาใชจายมาก  กากของแข็งบางอยางเปนอินทรียสารการกําจัดทําไดดวยการยอยสลายดวย
จุลินทรียภายใตสภาพแอโรบิกและแอนแอโรบิก  การทําปุย  การเติมสารเคมแีละการเผาดวยความรอน  
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จุลชีววิทยาทางอากาศ 
อากาศประกอบดวยกาซไนโตเจน (78%) ออกซิเจน (21%) คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน ไอน้ํา และ

ฝุนละออง  ซึ่งสวนผสมของกาซจะมีปริมาณที่คงที่ สวนไอน้ํา และปริมาณของฝุนละอองจะเปลี่ยนแปลงตาม
กิจกรรมที่มีในบริเวณหนึ่ง เชน อากาศในหองที่ปดและหองที่มีเปดโดยมีกิจกรรมภายในหอง เมื่อพิจารณา
จากองคประกอบในอากาศ สภาพในอากาศไมมีความเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย แตจุลินทรีย
สามารถทนและมีชีวิตได เพราะความชื้นในบรรยากาศและการลองลอยเปนการชั่วคราวเพื่อที่จะเคลื่อนยาย
ไปยังตําแหนงใหม   

1. แหลงท่ีมาของจุลินทรียในอากาศ  โดยทั่วไปจุลินทรียในอากาศอาศัยอยูภายในอนุภาคของฝุน 
(dust particle) อนุภาคของละอองเสมหะ (droplet nuclei) ที่เกิดจากการไอ จาม และการพูดคุย และ
ละอองน้ําในอากาศ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยและสภาพอากาศ  กิจกรรมของมนุษยที่ทําใหเพิ่มเติม
จุลินทรียในอากาศในรูปของละอองฝุน เชน กิจกรรมดานการเกษตร ไถพรวน ใสปุยชีวภาพ กวาดพื้น เปนตน  
สภาพอากาศในแตละฤดูกาลเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณของจุลินทรียในอากาศ เชน 
ลมพายุ ละอองฝน  ดังภาพที่ 12.6 แสดงแหลงที่มาของจุลินทรียในอากาศในรูปแบบตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 12.6 ตัวอยางแหลงที่มาของจุลินทรียในอากาศ 
(ที่มา: https://bit.ly/2mSbHKW; https://goo.gl/RKd8Er) 
 

2. ชนิดของจุลินทรียในอากาศ  ขึ้นกับแหลงที่มาของจุลินทรียในธรรมชาติ เชน ฝุนละอองและ
อนุภาคที่มีขนาดเบา (เศษใบไม หญาแหง) ละอองจากการไอหรือจาม กิจกรรมที่เกิดในฟรมเลี้ยงสัตว สถานที่
บําบัดน้ําและน้ําเสีย มักพบราและแบคทีเรียในบรรยากาศ (airbonrne fungi & bacteria)  

2.1 แบคทีเรียที่พบในอากาศ เชน แบคทีเรียแกรมบวกรูปรางแทงและกลม แบคทีเรียแกรมลบ
รูปรางแทง  โคโลนีของแบคทีเรียพวก micrococci และ corynebacteria มักมีสี  โคโลนีของแบคทีเรียพวก 
Bacillus มีสีขาวถึงสีครีม จุลินทรียในอากาศชนิดอื่นที่พบ เชน (Thermoactinomycetes ซึ่งกอโรคปอด
อักเสบบริเวณถุงลม Mycobacterium, Streptomyces,  Staphylococcus, Flovobacterium และ Sarcina 
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(จักรพงษ และคณะ, 2557; ศิริลักษณ วงษวิจิตสุข, 2553)  จุลินทรียในอากาศเหลานี้มักตรวจพบในดิน  
ตัวอยางแบคทีเรียในอากาศแสดงไวในภาพที่ 12.7 
 
 
 
 
 
 
        Sarcina Mycobacterium   Flovobacterium 
 

ภาพที่ 12.7 ตัวอยางโคโลนีของแบคทีเรียในอากาศ 
(ที่มา: https://goo.gl/PSHtGf; https://goo.gl/wVa5AJ) 
 

2.2 ราที่พบในอากาศ เชน Penicillium, Aspergillus, Cladosporrium, Curvularia  และ 
Alternaria (จักรพงษ และคณะ, 2557) รามักแพรกระจายอยูในอากาศในรูปสปอรและเสนใย สปอรมี
ขนาดตั้งแต 3 ถึง 200 ไมครอน  เมื่อมนุษยสูดลมหายใจเขาสูรางกายพรอมกับรา  รามักไมกอปญหา
ใหกับมนุษย เพราะรางกายมีกลไกทางกายภาพหรือระบบภูมิตานของรางกายในการปองกันตัวเอง ยกเวน
ผูที่ไวตอการกระตุนหรือผูที่เปนโรคภูมิแพก็อาจกอใหเกิดโรคและอาการเจ็บปวย สปอรรามักกระตุนให
เกิดโรคหอบหืด โรคจมูกอักเสบ หรือโรคหลอดลมอักเสบ  ตัวอยางราในอากาศแสดงไวในภาพท่ี 12.8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Penicilium Aspergills  Cladosporrium Curvularia   Alternaria 
 

ภาพที่ 12.8  ตัวอยางราในอากาศ 
(ที่มา: https://goo.gl/F6gr6L; https://goo.gl/q4CiHm) 
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3. ระยะเวลาของจุลินทรียที่อยูในอากาศ แตกตางกันตามชนิดของจุลินทรีย  บางชนิดอาจตายใน
เวลาเพียงไมกี่วินาที บางชนิดอยูไดเปนสัปดาหหรือเดือน ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของบรรยากาศ เชน ความชื้น 
อุณหภูมิ แสงแดด วัสดุที่เปนอนุภาคที่จุลินทรียแฝงตัวอยู และยังข้ึนอยูกับรูปรางของจุลินทรีย เชน สปอร
และซีสตมีความทนทานมากกวารูปรางเซลลปกต ิ

4. บทบาทของจุลินทรียในอากาศ มักกอใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียลงในอาหาร ทําใหเกิด
การเนาเสียของอาหาร ถาปนเปอนที่อุปกรณ เครื่องใชสําหรับงานทางจุลชีววิทยาก็จะทําใหเกิดการ
ปนเปอนจุลินทรียลงในเชื้อบริสุทธิ์ที่กําลังศึกษาหรือใชงาน  บทบาทที่รายแรงของจุลินทรียในอากาศ คือ 
การกอโรค เชน ไวรัสโคโรนา (coronavirus) กอใหเกิดโรคซาร (SARS) ซึ่งเปนการติดเชื้อในทางเดิน
อาหารอยางรุนแรงรวมกับอาการในระบบทางเดินอาหาร (วศินี สมศิริ, วิภาวี คงอินทรและกิตติกร นิล
มานัต, 2550)   

5. การตรวจสอบจุลินทรียในอากาศ  นิยมใชวิธีการวางจานเพาะเชื้อ (settle plate sampling) 
โดยวางจานอาหารเพาะเชื้อในตําแหนงที่ตองการตรวจสอบจุลินทรียในอากาศ ปลอยใหจุลินทรียใน
อากาศตกลงสูผิวหนาอาหารในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ ประมาณ 15 นาที ถึง 4 ชั่วโมง ขึ้นกับกิจกรรมที่มีใน
บริเวณนั้น ซึ่งจะทําใหเกิดความหนาแนนมากหรือนอยของจุลินทรียในอากาศ นําจานอาหารมาบมที่
อุณหภูมิที่เหมาะสม เชน แบคทีเรียบมที่อุณหภูมิ 30-35ºC เปนเวลา 48 ชั่วโมง ราบมที่อุณหภูมิ 20-
25ºC เปนเวลา 72 ชั่วโมง  การรายงานผลมักรายงานเปน CFU ตอเวลา (ศรีกาญจนา คลายเรือง, มมป., 
จักรพงษ และคณะ, 2557) 

6. การควบคุมจุลินทรียในอากาศ ทําไดดวยการใชวิธีทางกายภาพ เชน การเช็ดถูกหรือดูดฝุนเพื่อ
ลดการฟุงกระจายของละอองไปยังอากาศ  การใชสารเคมีพวกที่ระเหยได เชน formaldehyde, 
glutaraldehyde, propylene glycol, triethylene glycol  การใชรังสี UV ซึ่งมีความยาวคลื่น 260-
270 nm และไปมีผลตอการทําลายโครงสรางของกรดนิวคลีอิคในสารพันธุกรรม  การใชโอโซน ซึ่งเปน
สารพวก oxidizing agent ที่ทําลายเซลลโดยเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) กับเยื่อหุมเซลล  
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สรุป 
จุลชีววิทยาทางดิน (soil microbiology หรือ terrestrial microbiology) เปนวิชาที่ศึกษาจุลินทรียที่

อยูในดินในเรื่องความสัมพันธระหวางจุลินทรียกับสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียใน
ดิน และกิจกรรมของจุลินทรียในดิน   สภาพในดินเหมาะเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรียทุกชนิดเพราะการมีอยู
ของสารอาหารทั้งในรูปอินทรียสารและอนินทรียสาร  การอยูรวมกันของจุลินทรียในดินทําใหเกิดการ
หมุนเวียนแรธาตุในดินและใหประโยชนกับจุลินทรียเองและสิ่งมีชีวิตอื่น  จุลินทรียในดินบางพวกสามารถไป
อยูในอากาศได เชน ราและแบคทีเรีย ซึ่งเปนผลจากการพัดพาโดยลม ฝน แมลง และกิจกรรมของมนุษยที่ทํา
ใหฝุนละอองฟุงกระจายไปยังอากาศ  แมสภาพในอากาศจะไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของจุลินทรียแตก็ยัง
พบจุลินทรียในอากาศในรูปของละอองน้ําหรือฝุนละอองที่ปกปองจุลินทรียจากการทําลายดวยความรอนจาก
แสงอาทิตยและความแหงแลง  จุลินทรียเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการแพรกระจายของเชื้อกอโรคและการ
เนาเสียของอาหารและผลิตภัณฑอาหารอื่น  ทําใหจุลินทรียในอากาศมีความนาสนใจตอการศึกษา กอใหเกิด
วิชาจุลชีววิทยาทางอากาศ  นอกจากนี้จุลินทรียในดินก็เปนสวนหนึ่งที่เขาไปอาศัยอยูในน้ําที่มีอินทรียสาร
และอนินทรียสาร ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียได  จุลินทรียบางชนิดกอใหเกิดการ
มลพิษน้ําเนาเสีย  บางชนิดปลอยสารพิษลงสูแหลงน้ํา  บางชนิดชวยกําจัดสิ่งปฏิกูล การศึกษาจุลชีววิทยา
ทางน้ําจึงเกิดขึ้น  วิชาเหลานี้รวมอยูในจุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการศึกษาจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
ทุกประเภททั้งดิน น้ํา อากาศ น้ําสําหรับบริโภค น้ําเนาเสีย  
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม หมายความวาอยางไร 
2. จุลินทรียในดินมีบทบาทอยางไรตอมนุษยและพืข 
3. ถาในดินขาดจุลินทรีย จะเกิดอะไรขึ้น 
4. จุลินทรียที่พบในน้ํามีชนิดใดบาง 
5. ปจจัยที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียในน้ํามีอะไรบาง 
6. เพราะเหตุใดจึงตองตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มดวยวิธีทางจุลชีววิทยา 
7. fecal coliform bacteria, coliform bacteria และ E.coli มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
8. จุลินทรียพวกใดนาจะพบในน้ําเนาเสียที่มีลักษณะดําและมีกลิ่นคลายกาซไขเนา 
9. จงเขียนอธิบายบทบาทของจุลินทรียในอากาศตอมนุษย 
10.การตรวจสอบจุลินทรียในอากาศใชวิธีการใด  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 13 
จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
จุลชีววิทยานม 
1. องคประกอบทางเคมีของน้ํานม 
2. สมบัติทางกายภาพของน้ํานม 
3. การปนเปอนจุลินทรียในน้ํานม 
4. การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมทางจุลชีววิทยา 
5. ผลิตภัณฑนมที่ไดจากจุลินทรีย  
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
1. การใชจุลินทรียในกระบวนการอุตสาหกรรม  
2. จุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม  
3. ผลิตภัณฑจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรม 

 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. บอกความหมายของจุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได 
2. ระบกุลุมของจุลินทรียในน้ํานมที่บงชี้คุณภาพของน้ํานมไดอยางนอย 2 ชนิด 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของสารอาหารที่จะไดรับจากนมสดและนมหมักได อยางนอย 2 ขอ 
4. สรุปการเลือกใชสายพันธุจุลินทรียในอุตสาหกรรมได 
5. มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอยางละ 1 ผลิตภัณฑ ผานการ

ปฏิบัติการในหองทดลอง พรอมบอกลักษณะและประโยชนของผลิตภัณฑ 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. แสดงผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมที่ไดจากจุลินทรียใหผูเรียนไดชิม จากนั้นเขาสู
บทเรียนดวยการบรรยายผานสื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint ใหผูเรียนซักถาม ผูสอนตอบ
คําถามและสรุป 

2. แสดงภาพแมโคสุขภาพดีและแมโคที่ปวยดวยโรคเตานมอักเสบ ผูสอนปอนคําถามวา แมโคนมทั้ง
สองกลุมใหคุณน้ํานมแตกตางกันอยางไร โดยเนนที่การปนเปอนชนิดของจุลินทรีย  ใหผูเรียน
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ระดมสมองและสามารถใชเอกสารประกอบการสอนและสื่อจากสมารทโฟนเพื่อหาคําตอบ ผูเรียน
เสนอคําตอบ ผูสอนสรุปคําตอบ 

3. หลังจากฟงบรรยายในขอ 1  ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของสารอาหารที่จะไดรับ
จากนมสดและนมหมักไดอยางนอน 2 ขอ 

4. แบงกลุมผูเรียน ใหศึกษาเอกสารปฏิบิตการเรื่อง จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ลง
มือปฏิบัติและซักถามเมื่อมีขอสงสัยระหวางปฏิบัติ บันทึกผลการทดลองหนาชั้นเรียนแลวนําเสนอ  
รวมกันแสดงความคิดเห็นลักษณะและประโยชนของผลิตภัณฑ รวมถึงการเลือกใชสายพันธุ
จุลินทรียในอุตสาหกรรม 

5. ผูเรียนซักถามขอสงสัย 
6. ผูสอนสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
7. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. เอกสารปฏิบัติการวิชาจุลชีววทิยาเบื้องตน 
3. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
4. ภาพแมโคสุขภาพดแีละแมโคที่ปวยดวยโรคเตานมอักเสบ ผานสื่อโปรแกรม PowerPoint 
5. ตัวอยางผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมทีผ่ลิตจากจุลินทรีย 
6. อุปกรณหองปฏิบัติการตามที่ระบุในขอ 2  
7. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. บอกความหมายของจุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมได 
2. ระบกุลุมของจุลินทรียในน้ํานมที่บงชี้คุณภาพของน้ํานมไดอยางนอย 2 ชนิด 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของสารอาหารที่จะไดรับจากนมสดและนมหมักได อยางนอย 2 ขอ 
4. สรุปการเลือกใชสายพันธุจุลินทรียในอุตสาหกรรมได 
5. มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอยางละ 1 ผลิตภัณฑ ผานการ

ปฏิบัติการในหองทดลอง พรอมบอกลักษณะและประโยชนของผลิตภัณฑ 
6. ตอบคําถามทายบทไดถูกตองอยางนอย 80% 
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บทที่ 13 
จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 
จุลชีววิทยานม เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนมและการแปรรูปนมโดยจุลินทรีย  

ผลิตภัณฑสวนใหญไดจากกระบวนการหมัก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงลักษณะทั้งกายภาพและเคมีของน้ํานมให
ไดรูปลักษณะท่ีตางจากเดิม เชน การเปลี่ยนสภาพของน้ําจากของเหลวกลายเปนของกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือ
แข็ง  มีกลิ่นและรสที่เปรี้ยว เปนตน  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเปนการศึกษากิจกรรมของจุลินทรียเพื่อใช
ประโยชนในการผลิตสารที่หลากหลายชนิดและมีคุณคาทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรมอาหาร  
การแพทย เภสัชศาสตร และการเกษตร เชน ฮอรโมนพืชและสัตว สารปฏิชีวนะ เอนไซม วิตามิน สา
รสเตียรอยด วัคซีน ยากําจัดแมลงและโรคพืช สารละลาย (เอทานอล, บิวทานอล) เปนตน  สารที่มนุษย
นํามาใชประโยชนเหลานี้สวนใหญไดมาจากกระบวนการหมัก ซึ่งเกิดขึ้นภายในเซลลของจุลินทรีย  
บางครั้งอาศัยความสามารถเฉพาะของแตละสายพันธุจุลินทรียในการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือสับสเตรทที่มี
ราคาต่ําหรือเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใหกลายเปนผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการและมีราคาสูงขึ้น  
บทเรียนนี้ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวของกับจุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม  บทบาทของจุลินทรียใน
กระบวนการหมักเพ่ือผลิตผลิตภัณฑเชิงอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรม   
 
จุลชีววิทยานม 
 น้ํานมเปนแหลงอาหารที่สําคัญแหลงหนึ่งของมนุษยเพราะสารอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
ไดแก น้ําตาลแลคโทรส (lactose) ไขมัน และโปรตีนนมที่ชื่อวา เคซีน (casein)  สารอาหารเหลานี้ใน
น้ํานมก็เปนแหลงอาหารของจุลินทรียเชนเดียวกัน น้ํานมที่ผานการหมักโดยจุลินทรียหรือที่เรียกวา 
ผลิตภัณฑนมหมักเปนรูปผลิตภัณฑนมที่มนุษยใชเปนอาหารมานาน ตัวอยางเชนผลิตภัณฑน้ํานมหมักใน
รูปโยเกิรตและชีสต  อยางไรก็ตามจุลินทรียบางกลุมที่ปนเปอนสูน้ํานมมีบทบาทในการกอโรครวมทั้งเปน
แหลงเพาะเชื้อจุลินทรียกอโรคติดตอซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได  ดวยเหตุนี้จุลชีววิทยาทางน้ํานมจึงตอง
ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของน้ํานม จุลินทรียที่พบในน้ํานม การปนเปอนจุลินทรียในน้ํานม การ
เปลี่ยนแปลงของน้ํานมจากจุลินทรีย การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม กระบวนการผลิตน้ํานมและผลิตภัณฑ
นม ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. องคประกอบทางเคมีของน้ํานม น้ํานมที่เปนแหลงอาหารของมนุษยสวนใหญไดจากโคและ
รองลงมาคือไดจากแพะ  โดยทั่วไปน้ํานมมดิบประกอบดวยสารประกอบเชิงซอนหลายชนิด ไดแก น้ําซึ่งมี
ปริมาณมากที่สุด (87%) และสวนประกอบท่ีเปนไขมัน น้ําตาล โปรตีน และของแข็งทั้งหมดหรือเนื้อนมไม
รวมมันเนย (13%)  น้ํานมจากวัวและแพะมีสัดสวนของสารอาหารพื้นฐานที่เปนองคประกอบแตกตางกัน
ไมมากนัก เชน ปริมาณของของแข็งทั้งหมด โปรตีนและไขมันในน้ํานมโคมีนอยกวาน้ํานมแพะ  อยางไรก็
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ตามน้ํานมดิบจากแพะอาจไมเปนที่นิยมในการบริโภคมากนักเนื่องจากกลิ่นสาปในน้ํานมและปริมาณ
น้ํานมดิบที่ผลิตไดนอยกวานมโค  ดวยเหตุนี้รายละเอียดของน้ํานมในบทเรียนนี้จึงเนนที่น้ํานมโคเปนหลัก 
ดังแสดงในตารางที่ 13.1 
 
ตารางที่ 13.1 องคประกอบของสารอาหารในน้ํานมโคและน้ํานมแพะ 

สารอาหาร 
ปริมาณรอยละ 

น้ํานมโค น้ํานมแพะ 
ของแข็งท้ังหมด 11.36 13.56 
โปรตีนทั้งหมด 3.36 3.34 
เคซีน  2.63 2.52 
ลิพิด 3.42 5.23 
เถา 0.65 0.75 
แลกโทส 4.47 4.11 

(ที่มา: Ceballos et al., 2009; Lamoth et al., 2007) 
 

1.1 น้ํา (water) เปนมีสัดสวนที่มีปริมาณมากที่สุดในน้ํานม  จึงทําใหน้ํานมมีสถานะเปนของเหลว  
น้ําทําหนาที่เปนตัวละลายสารอาหารและธาตุอาหารทั้งหมดในน้ํานม เชน เกลือ น้ําตาลแลกโทสและโปรตีน 

1.2 ลิพิด (lipid) ในน้ํานมประกอบดวยไตรกลีเซอไรดเปนสวนใหญ (98%) เชน โมโนกลีเซอไรด ได
กลีเซอไรด กรดไขมันอิสระ สเตอรอล สเตอรอลเอสเทอร และฟอสโฟไลพิด (phospholipid)         ไตรเอคิ
ลกลีเซอรอล (triacylglycerols) เรียกไดหลายชื่อ ไดแก แฟท (fat) ไขมันนม (milk fat) มันเนย (butter fat) 
ลิพิดชนิดนี้เปนสวนประกอบที่ใหน้ํานมเปนพลังงานสูง  ประกอบดวยกรดไขมันทั้งชนิดอิ่มตัว (ที่พบมากคือ 
กรดปาลมมิติก กรดสเตียริก กรดไมริสติก) และชนิดไมอิ่มตัว    (ที่พบมากคือ กรดโอเลอิก)  เปนตัวละลาย
วิตามินที่ละลายไดในไขมัน เปนสารที่กอใหเกิดกลิ่นรสของน้ํานม  ชวยเพิ่มเนื้อสัมผัสของน้ํานมใหมีความนุม
ละมุนเมื่อดื่ม เปนตัวหนดราคาของนมและผลิตภัณฑนม   

1.3 เม็ดไขมัน (fat globule) คือ ไขมันนมที่ถูกหอหุมดวยเยื่อหุมสองชั้น โมเลกุลของไขมันมี
ลักษณะทรงกลม (milk fat globule)  ไขมันนมประกอบดวยรูปของไขมันเหลวผสมกับไขมันแข็ง  มีอยูในน้ํา
นมปริมาณ 25x109 ถึง 5x109 เม็ดตอน้ํานม 1 มิลลิลิตร  เม็ดไขมันในน้ํานมโคและแพะมีขนาดแตกตางกัน
โดยขนาดของเม็ดไขมันในน้ํานมแพะเล็กกวาในน้ํานมโค  ทําใหน้ํานมแพะมีสวนประกอบที่ไมเกิดการแยกชั้น
ระหวางไขมันและสวนประกอบอื่นที่ละลายในน้ํา  สําหรับน้ํานมโค ขนาดของเม็ดไขมันที่ใหญสงผลให
ลักษณะน้ํานมอาจมีการแยกชั้นเปนลักษณะฝาลอยที่ผิวหนา  การนําน้ํานมโคไปตีปนเพื่อใหไขมันแตก
ละเอียดที่เรียกวา homogenesis ชวยปองกันการแยกชั้นของน้ํานมได  อยางไรก็ตามขั้นตอนการตีไขมันจะ
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ทําใหเอนไซมเอนไซมแซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) และเอนไซมไลเพสหลุดออกและอยูอยางอิสระ
ในน้ํานม  เอนไซมแซนทีนออกซิเดสสามารถผานลําไสเขาสูกระแสเลือดได แลวอาจไปกระตุนรางกายให
ปลอยโคเลสเตอรอลเขาสูกระแสเลือดมากข้ึนได  สวนเอนไซมไลเพสในน้ํามันจะยอยไขมันในนมแลวทําให
เกิดมีรสขมหรือหืน  ดวยเหตุนี้หลังการตีไขมันจึงตองมีการผานความรอนอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อทําลายเอนไซม
ทั้งสอง 

1.4 โปรตีนในน้ํานมัน แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญคือ เคซีน (casein) โปรตีนเวย (whey 
protein) และเอนไซมในน้ํานม (milk enzyme) (นิธิยา รัตนาปนนท, 2557)  

1.4.1 เคซีน เปนโปรตีนทีม่ีปริมาณมากที่สุดในน้ํานม  คิดเปน 80% ของโปรตีนทั้งหมดในน้ํานม  
มีประมาณ 2.5-3.5% ในน้ํานม เปนตัวทําใหน้ํามนมีสีขาว เปนสวนประกอบที่ทําใหน้ํานมมีสมบัติเปน
คอลลอยด  มักพบในรูปแคลเซียมแคซิเนท (calcium casienate) ซึ่งเกิดจากการรวมกันของแคลเซียมและ
ฟอสเฟต (casein-calcium phosphate combination) สมบัติที่สําคัญของเคซีนคือ ตกตะกอนในสภาพท่ี
เปนกรดประมาณ 4.6  อุณหภูมิปกติไมมีผลทําใหเคซีนตกตะกอน แตถาให     ความรอนสูงถึง 100ºC เปน
เวลานานตั้งแต 12 ชั่วโมงขึ้นไป หรือใหความรอนถึง 120C ภายใตความดันจะทําใหเคซีนตกตะกอน   

1.4.2 โปรตีนเวย หรือซีรัมโปรตีน (serum protein) มีคุณสมบัติของการตานอนุมูลอิสระ  มีใน
น้ํานมประมาณ 20% ของโปรตีนทั้งหมด ประกอบดวยกรดอะมิโนที่จําเปนตอหลายชนิด ไดแก    วาลีน ลิว
ซีน และไอโซลิวซีน ชวยในการสรางและซอมแซมเนื้อเยื่อ จึงมักนิยมรับประทานเพื่อ         การเสริมสราง
กลามเนื้อในผูที่ออกกําลังกาย  ซีสเตอีนและเมทโอนีนจําเปนตอระบบภูมิคุมกัน (ธนกร   ศิริสมุทร, 2558)  
คุณสมบัติของโปรตีนเวยคือ ทนกรดแตไมทนความรอน  กระบวนการพาสเจอรไรดน้ํานมจะทใหโปรตีนเวย
เสียสภาพธรรมชาติบางสวน  ถามีการใหความรอนสูงถึงจุดเดือดจะทําใหเกิดสารประกอบไฮโดรเจนซัลไฟด
ทําใหนมมีรสชาติตมที่เรียกวา cooked flavor 

1.4.3 เอนไซม ในน้ํานม ไดแก โปรตีนเอส (proteinase) ยอยสลายโปรตีนเปนเปปโตน กรดอะ
มิโนและแอมโมเนีย  แล็กเตส (lactase) อะมีเลส (amylase) อะโดเลส (adolase) เปนกลุมเอนไซมคารโบไฮ
เดรส (carbohydrase) ที่ยอยคารโบไฮเดรต ไลโบโปรตีนไลเปส (lipoprotein lipase) มีหนาที่ชวยเรง
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของไตรกลีเซอรไรด เพื่อทําใหไดกรดไขมันอิสระในน้ํานม  พลาสมิน (plasmin) เปน
เอนไซมที่ทนความรอนไดดีและทําหนาที่ยอยเคซีนในน้ํานม  สุดทายเอนไซมแอลคาไลน ฟอสฟาเทส 
(alkaline phosphatase) เปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของการพลาสเจอรไรดหรือการปนเปอนดวยน้ํานมดิบได 

1.4.4 คารโบไฮเดรต ในน้ํานม ไดแก น้ําตาลแลคโทส (lactose) และโอลิโกแซ็คคารไรด 
(oligosaccharide)  น้ําตาลแลคโทสเรียกอีกชื่อวา น้ําตาลนม (milk sugar) เปนน้ําตาลโมเลกุลคูซึ่ง
ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส และ น้ําตาลกาแลคโทส เปนน้ําตาลรีดิวซิง (reducing disaccharide) เปน
น้ําตาลที่พบเฉพาะในน้ํานมเทานั้น เปนน้ําตาลที่ชวยเพิ่มความหนืดใหแกน้ํานม จึงชวยเพิ่มเนื้อสัมผัสใน
น้ํานม  โอลิโกแซ็คคารไรดในน้ํานมเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตสายสั้นที่มีน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวจับกัน
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ตั้งแต 2-10 โมเลกุล  จัดเปนสารพรีไบโอติกสที่รางกายยอยไดงายแลวดูดซึมเขาสูกระเพาะอาหารและลําไส
เล็ก อีกทั้งยังถูกยอยสลายโดยแบคทีเรียบีฟดัสซึ่งเปนแบคทีเรียชนิดดีที่อาศัยอยูในลําไสใหญของมนุษย 
สงผลดีใหระบบขับถายทํางานไดดี ลดอาการทองผูกในเด็กเล็ก ชวยใหลําไสดูดซึมแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม 
โพแทเซีม และเหล็ก และปรับสมดุลในลําไส 

1.4.5 แรธาตุ ชนิดที่สําคัญและมีปริมาณมากในน้ํานมไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม 
โพแทสเซียม ซิเตรท ฟอสฟอรัส และคลอไรด  

1.4.6 วิตามิน ในน้ํานมวัวที่พบมีหลากหลายชนิดทั้งที่เปนวิตามินที่ละลายในไขมันและวิตามินที่
ละลายในน้ํา  สําหรับวิตามินที่ละลายในไขมัน (fat soluble vitamins) ที่พบในน้ํานม ไดแก วิตามินเอ 
วิตามินดี และวิตามินอี  สวนวิตามินเคมีปริมาณนอย เบตาแคโรทีน สวนวิตามินที่ละลายในน้ํา (water 
soluble vitamins)  ไดแก วิตามินบี 1 วิตามินบี2 (riboflavin) วิตามินบี6 (pyridoxine) วิตามินบี 12 ไนอะ
ซิน (nicotinic acid) กรดเพนนิก (pantothenic acid) ไบโอติน (biotin) กรดโฟลิก (folic acid) วิตามินซี 
(ascorbic acid)  ในนมแพะ เบตาแคโรทีนทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของวิตามินเอ จึงทําใหสีของ
น้ํานมแพะคอนขางขาวมากกวานมโค  เมื่อเปรียบเทียบวิตามินในนมแพะและนมโค  ท้ังนมแพะและนมโคมี
วิตามินซีและวิตามินดีในปริมาณที่ต่ําทั้งคู  ธาตุบางชนิดพบในนมแพะในปริมาณสูงกวานมโค ไดแก วิตามินบี 
2 ไนอาซีน  ขณะที่มีวิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ต่ํากวานมโค 

2. สมบัติทางกายภาพของน้ํานม  องคประกอบทางเคมีในน้ํานมตางมีบทบาทตอสมบัติทาง
กายภาพของน้ํานม ไดแก ความหนืด สี ดัชนีการหักเหของแสง ความถวงจําเพาะ คาความจุความรอน 
แรงตึงผิว จุดเยือกแข็ง และความเปนกรดเบส  รายละเอียดแตละสมบัติทางกายภาพมีดังนี้  

2.1 ความหนืด (viscosity) ของน้ํานมมีผลตอลักษณะของเนื้อนม (body) และความรูสึกเมื่อดื่ม 
(monthfeel) เปนผลจากการมีอยูของของแข็งในน้ํานมโดยเฉพาะโปรตีน ระดับความหนืดของน้ํานมขึ้นกับ
ปริมาณของของแข็งในน้ํานม อุณหภูมิ และการกระจายตัวของของแข็งในน้ํานม  กระบวนการโฮโมจีนไนเซ
ชันเปนการตีแตกไขมันในน้ํานมและมีผลตอการเพิ่มความหนืดของน้ํานมเพราะขนาดของไขมันที่เล็กลง ชวย
กระจายโมเลกุลไขมันในน้ํานมอยางทั่วถึง 

2.2 ดัชนีการหักเหของแสง (refractive index) ของน้ํานมมีคาอยูในชวง 1.344-1.348 เมื่อทํา
การวัดที่อุณหภูมิ 20ºC   ทั้งนี้เปนผลจากองคประกอบของของแข็งในนน้ํานม ดังนั้นถามีการเติมสารที่
ละลายไดในน้ํานมจะมีผลไปเพิ่มคาดัชนีหักเหของแสงในน้ํานม  

2.3 ความถวงจําเพาะ (specific gravity) ของน้ํานมเฉลี่ยประมาณ 1.026-1.032 เมื่อทําการวัด
ที่ 15.5 ºC  แสดงถึงการมีอยูของปริมาณไขมันและของแข็งที่เปนเนื้อนมที่ไมรวมไขมัน (solid not fat, SNF)  
โดยทั่วไปการลดลงของปริมาณไขมันนมจะสงผลใหคาความถวงจําเพาะลดลง ทั้งนี้เพื่อดูการปลอมปนน้ํา 

2.4 สี (color) ของน้ํานมโดยทั่วไปมีสีขาวเกิดเนื่องจากการสะทอนแสงของอนุภาคคอลลอยดใน
น้ํานมซึ่งประกอบดวยไขมันนม เคซีน และแคลเซียมฟอสเฟต  บางครั้งน้ํานมอาจมีสีเหลืองออนทั้งนี้เพราะมี
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ปริมาณรงควัตถุแคโรทีนและไรโบฟลาวินสูง  บางครั้งอาจพบวาสีน้ํานมมีสีขาวขึ้นทั้งนี้ เพราะการ
กระบวนการตีปนน้ํานมทําใหเม็ดไขมันในน้ํานมมีขนาดเล็กลง  ถาองคประกอบในน้ํานมมีปริมาณลดลง ทํา
ใหสีน้ํานมเปลี่ยนแปลง เชน หางนมมีสีอมฟาออน เวยมีสีเขียวจากสีของไรโบฟลาวิน เปนตน  บางครั้งสี
น้ํานมอาจเปลี่ยนเนื่องจากมีการปนเปอนจุลินทรีย เชน น้ํานมสีชมพูแดงเกิดการปนเปอนแบคทีเรีย Serratia 
marcescens และน้ํานมสีฟาการปนเปอนแบคทีเรีย Pseudomonas cyanogens   

2.5 กลิ่น (flovor) ของน้ํานม โดยทั่วไปน้ํานมที่รีดเสร็จใหมๆ จะมีกลิ่นหอมของนม จากนั้น
กลิ่นนมสดจะหายไป  จึงสามารถใชกลิ่นนมบงบอกถึงความสดของน้ํานมได  การตมอาจทําใหเกิดกลิ่นนม
ตมและรสนมจากการตม (cooked flavor) น้ํานมยังมีคุณสมบัติดูดกลิ่นตาง ๆ ไดดี   

2.6 ความเปนกรดดาง (pH) ของน้ํานม น้ํานมปกติมีคา pH อยูในชวง 6.5-6.7  น้ํานมเหลืองมีคา 
pH สูงกวาน้ํานมปกติ  คือ pH เทากับ 6.1-6.4  คาความเปนกรดในน้ํานมสามารถใชเปนตัววัดคุณภาพของ
น้ํานมได  ตัวอยางเชน  น้ํานมที่สะอาดปกติ มีคา pH เทากับ 6.5-6.7  น้ํานมไดมาจาก   แมโคที่เปนโรคเตา
นมอักเสบอาจมีคา pH สูงถึง 7.5 น้ํานมที่ปนเปอนจุลินทรียที่ใชน้ําตาล             แลกโทสในนมใหเปนกรด 
ทําใหน้ํานมเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเปนของแข็งกึ่งเหลวที่เรียกวา ลิ่ม (curd) 

3. การปนเปอนจุลินทรียในน้ํานม น้ํานมในเตานมแมโคที่มีสุขภาพดี ไมเปนโรค จะไมมีจุลินทรีย  
การปนเปอนจุลินทรียลงสูน้ํานมมักเกิดขึ้นหลังการรีดทั้งนี้เพราะการมีอยูของแบคทีเรียที่หัวนมซึ่งมักเปน
แบคทีเรียที่ไมสรางสารพิษและมีปริมาณไมมากนัก  โดยทั่วไปน้ํานมดิบที่ผานกระบวนการที่มีสุขลักษณะที่ดี
อาจตรวจพบในหนวย CFU/มิลลิลิตร เปนจํานวนหลักพัน  หรือนอยกวา 500,000 CFU/มิลลิลิตร    ถา
กระบวนการสกปรกมากอาจพบวามีจํานวนเปนลาน CFU/มิลลิลิตร   นอกจากนี้อาจมีตนเหตุมาจากสุขภาพ
ของผูรีดนม  สุขอนามัยของมือผูรีดนม ภาชนะบรรจุ ความสะอาดของอุปกรณรีดนม สุขาภิบาลของคอกตอ
การเลี้ยง  น้ําลางเตานม  สุขภาพและสุขอนามัยของแมโค  ชนิดของแบคทีเรียที่ปนเปอนในน้ํานมและพบ
บอยครั้ง ไดแก  Coliform, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Klebsilella spp., Bacillus 
cereus, Pseudomonas spp., Leptospira spp., Mycoplasma spp.  ดังแสดงในตารางที่ 13.2 
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ตารางที่ 13.2  ชนิดของจุลินทรียที่ปนเปอนในน้ํานมและแหลงที่อยูของจุลินทรีย 
ชนิดของจุลินทรียที่พบในน้ํานม แหลงที่อยูของจุลินทรีย 

Coliform คอก เครื่องรีดนม โคลนตม 
Streptococcus uberis สภาพแวดลอมทั่วไป ความหนาแนนของจํานวนสัตวในคอก 

น้ํายาจุมหัวนม 
Staphylococcus aureus &  
Streptococcus dysgalactiae 

แมโคนมติดเชื้อ แผลที่หัวนมติดเชื้ 

Streptococcus agalactiae สุขภาพของแมโคและผูรีดนม  
Klebsilella spp. ขี้เลื่อย ดิน 
Bacillus cereus หญาแหง ฝุนละออง มูลสัตว 
Pseudomonas spp. น้ําลางเตานม  
Leptospira spp. น้ําลางเตานม อาหาร 
Mycoplasma spp.   การนําเขาแมโคที่ติดเชื้อจากฟารมอื่น 
Corynebacterium ulcerans  

(ที่มา: ดัดแปลงจาก จีรสิทธิ์ สงคประเสริฐ, 2544) 
 
 การปนเปอนแบคทีเรียในน้ํานมดิบมีผลกระทบตอคุณภาพและการเนาเสียของน้ํานม  บางครั้ง
ชนิดของกลุมแบคทีเรียที่ตรวจพบในน้ํานมบงชี้ถึงตนเหตุของปญหาได  ตัวอยางเชน ถาตรวจพบแบคทีเรีย
กลุมทนรอนมากบงบอกถึงการทําความสะอาดอุปกรณและปญหาดานสุขศาสตร  ถาตรวจพบแบคทีเรียกลุม
ทนรอนรวมกับกลุมโคลิฟอรมในจํานวนมากบงบอกถึงความสะอาดของเครื่องมือและระบบรีดนม  ถาตรวจ
พบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมในจํานวนมากบงบอกถึงการเตรียมความสะอาดของเตานมกอนรีด เปนตน 

สารอาหารในน้ํานมสงเสริมใหแบคทีเรียหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได มักพบแบคทีเรียที่
เจริญไดในน้ํานม 5 ชนิด คือ แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก (lactic acid bacteria) โคลิฟอรมแบคทีเรีย 
(coliform bacteria) แบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริค (butaric acid producing bacteria) แบคทีเรียที่ผลิตกรด
โปรปโอนิค (propionic acid producing bacteria) แบคทีเรียกลุมคอกไคและบาซิลไล (cocci & bacilli 
bacteria) 

 3.1 แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก อาศัยอยูทุกแหงในธรรมชาติ  เจริญเติบโตไดดีในน้ํานม  มี
ทั้งกลุมที่มีรูปรางเซลลแบบแทง (bacilli) และแบบกลม (cocci)  อาจพบลักษณะตอเซลลเปนสายโซ ยาว
บาง สั้นบาง ทั้งนี้แลวแตสายพันธุของแบคทีเรีย  เปนแบคทีเรียที่ไมสรางสปอร  เจริญแบบ faultatively 
anerobic condition  ถูกทําลายที่ไดที่อุณหภูมิ 70ºC-80ºC  สารประกอบพวกไนโตรเจนที่แตกตัว
จากเคซีนในน้ํานมเปนธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญ  แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกในน้ํานมมักพบใน
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สกุล Streptococcus spp., Leuconostoc spp. Lactobacillus spp. และ Lactococcus spp. ดัง
แสดงในตารางที่ 13.3 
 
ตารางที ่13.3 แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกในน้ํานม  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญและการทําลาย 

ชนิดของ 
แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติก 

อุณหภูมิที่เหมาะสม 
ตอการเจริญ (ºC) 

สภาวะที่ใชทําลาย 
(ºC/เวลา) 

Streptococcus spp. 25-30 60-70/15 นาที 
Sc. thermophilus   
Sc. cremoris   

Leuconostoc spp. 25-30 60-65/15 นาที 
Ln. citrovorum   
Ln. mesenteroides subsp. cremoris   

Lactobacillus spp. 40-45 75-80/30 นาที 
Lb. casei   
Lb. delbrueckii spp. bulgaricus   
Lb. helveticus   
Lb. plantarum   
Lb. rhamnosus   

Lactococcus spp. 30-40 70-75/15 นาที 
Lc. Lactis subsp. Lactis   
Lc. Lactis subsp. cremoris   

 
 แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกเกี่ยวของกับกระบวนการหมักนมซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะทางเคมีและกายภาพในดานกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของนมโดยที่ยังคงคุณคาทางอาหาร ได
ผลิตภัณฑนมที่มีรสชาติแปลกจากเดิมแตเปนที่ยอมรับของผูบริโภค และชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร  
หลักของกระบวนการหมักนมโดยแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกเปนการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสและกาแลกโทสใน
น้ํานมใหกลายเปนกรดดวยการทํางานของเอนไซมเบตา-กาแลกโตซิเดส (-galactosidase) ที่แบคทีเรียสราง
ขึ้น ทําใหนมมีความเปนกรดเพิ่มขึ้น  สงผลตอการเปลี่ยนสภาพนมจากของเหลวเปนของแข็งเพราะเคซึนซึ่ง
เปนโปรตีนที่มีในนมจับตัวกันเปนกอน  นอกจากนี้ระหวางการเจริญของแบคทีเรียยังมีการสรางเอนไซมโพรทิ
เนส (proteinase) และเพปทิเดส (peptidase) เพื่อยอยโปรตีนเปนกรดอะมิโนและสารประกอบเพปไทดซึ่ง
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เปนตัวที่กอใหเกิดกลิ่นรสเฉพาะในนมหมักรวมถึงการสรางสารประกอบไดอะซิทิล (diacetyl) ที่ทําใหเกิด
กลิ่นรสในการทําเนยเหลว  
 3.2 แบคทีเรียพวกโคลิฟอรม (coliform bacteria) มีรูปรางเซลลแบบแทง (bacilli 
cell) เจริญแบบ faultatively anerobic condition  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตคือ 37ºC 
เปนแบคทีเรียที่พบไดในลําไสของสัตวรวมทั้งมนุษย ปุยคอกจากมูลสัตว น้ําที่ไดรับการปนเปอนอุจจาระ 
เปนเชื้อสาเหตุของโรคเตานมอักเสบในแมโค  แบคทีเรียชนิดนี้เปนปญหาในการผลิตเนยแข็งระดับ
อุตสาหกรรมโดยทําใหเนยแข็งมีรสขมและมีกลิ่นเหม็น  กระบวนการพาสเจอรไรสที่สมบูรณสามารถ
ทําลายแบคทีเรียโคไลได  ดังนั้นจึงนิยมใชเกณฑการตรวจพบแบคทีเรียนี้เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการพาสเจอรไรสรวมถึงความสะอาดของเครื่องมือที่ใชในกระบวนการและสุขภิบาลใน
กระบวนการแปรรูป  

3.3 แบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริค เปนพวกท่ีเจริญไดในสภาพไรอากาศ มีรูปรางของเซลล
แบบแทง  สรางสปอรได  เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37ºC พบไดทั่วไปในทุกสถานที่ ไดแก พื้นดิน น้ํา อากาศ ปุย
คอก พืชตาง ๆ และหญาหมักหรือเศษอาหารสัตว  แบคทีเรียชนิดนี้เปนปญหาในการผลิต เนยแข็งทั้งนี้
เพราะสปอรไมสามารถถูกทําลายไดในกระบวนการพาสเจอรไรส  การเก็บรักษาเนยแข็งในที่อุณหภูมิต่ําวา 
37ºC จะชวยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียนี้ในผลิตภัณฑได  แบคทีเรียในกลุมนี้ไดแก Clostridium 
tyobutyricum และ Clostridium butyricum 
 3.4 แบคทีเรียท่ีผลิตกรดโปรปโอนิค เปนพวกท่ีสรางสปอรได เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30ºC 
แตบางชนิดก็สามารถทนอุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอรไรสได  มักพบในปุยคอกและถังนมที่ไมสะอาด  
แบคทีเรียกลุมนี้เมื่อเจริญในนมจะสรางกรดโปรปโอนิค กาซคารบอนไดออกไซดและสารอื่น ๆ  
 3.5 แบคทีเรียกลุมคอกไคและบาซิลไล เจริญไดทั้งในสภาพที่มีอากาศและปราศจาก
อากาศ แหลงที่อยูคือ ปุยคอก หญา น้ําที่ปนเปอน  มีความสามารถในการสรางเอนไซมที่ยอยโปรตีนหรือเค
ซีนในน้ํานม ทําใหเกิดกาซแอมโมเนีย เรียกการยอยนี้วา พิวตรีแฟคชั่น แบคทีเรียที่กอใหเกิดการเสียของนม
ในลักษณะเชนนี้คือ   Bacterium linen  นอกจากนี้แบคทีเรีย Pseudomonas fluoresens มีบทบาทใน
การสรางเอนไซมไลเปสซึ่งยอยไขมัน  และ Clostridium putrefaciens เกี่ยวของกับการสรางกาซในเนยแข็ง 

4. การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมทางจุลชีววิทยา เปนการตรวจจุลินทรียกลุมที่เจริญไดในน้ํานมซึ่ง
สวนใหญเปนแบคทีเรียมากกวาจุลินทรียชนิดอื่น  โดยปกติการมีอยูของจุลินทรียในน้ํานมที่มีคุณภาพ
สามารถพบไดแตตองพบในปริมาณที่นอยที่สุดเทาที่ทําไดทั้งนี้เพราะหัวนมจากเตาแมโคเปนแหลงที่อยูของ
จุลินทรียในธรรมชาติอยูแลว แมวาจะมีการทําความสะอาดก็เปนเพียงการลดปริมาณไมใหสงผลเสียตอการ
เนาเสียอยางรวดเร็วของน้ํานม  การตรวจพบจุลินทรียที่มีอยูในน้ํานมยังถูกใชเปนเกณฑกําหนดการรับซื้อ
น้ํานม ดังจะเห็นไดจากเกณฑมาตรฐานการรับซื้อน้ํานมโคขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(2558) ซึ่งกําหนดไวดังนี้ ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (standard plate count, SPC) ตองไมเกิน 500,000 
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โคโลนีตอมิลลิลิตร  ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรม (coliform count, CC)ตองไมเกิน 100,000 โคโลนีตอ
มิลลิลิตร ปริมาณจุลินทรียทนรอนในกระบวนการพลาสเจอรไรซ (laboratory pasteurized count, LPC) 
ตองไมเกิน 1,000 โคโลนีตอมิลลิลิตร และปริมาณเซลลโซมาติก (somatic cell count, SCC) ตองไมเกิน 
500,000 โคโลนีตอมิลลิลิตร  คาของ SPC ในน้ํานมดิบถามากกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดสามารถบงชี้การ
ปนเปอนของจุลินทรียอันเนื่องจากสุขศาสตรน้ํานมของหารไมดี อันเนื่องจากสาเหตุสําคัญ ไดแก ความ
สะอาดของภาชนะที่รองรับน้ํานมขณะรีด เครื่องรีดนม กระบวนการขนสงนม การทําความสะอาดของเตานม
โคกอนรีด และสุขลักษณะของคอก คา CC ที่สูงกวาคามาตรฐานสามารถบงชี้สุขศาสตรของการรีดนมที่ไม
เหมาะสมเปนหลักสําคัญ ทําใหอาจปนเปอนมูลโคในน้ํานม  การเตรียมเตากอนรีด มือของผูรีดนมไมสะอาด  
คา LPC สูงกวาคามาตรฐานสามารถบงชี้ความบกพรองในการทําความสะอาดอุปกรณที่ใชรีดนมและถังบรรจุ
น้ํานมรวมทั้งการไมไดมาตราฐานของเครื่องมือรีดนม (อนิรุจ และพรศิริ, 2458) คา SCC ที่เกินมาตรฐาน
แสดงถึงการติดเชื้อโรคเตานมอักเสบในแมโคที่ใหนม เพราะเซลลโซมาติกถูกสรางจากแมโคเพื่อกําจัด
เชื้อจุลินทรียกอโรคที่เตานม แลวปลอยออกสูน้ํานม (Hass et al., 2005)นอกจากนี้ SCC ยังมีความสําคัญใน
การกําหนดราคาน้ํานมดิบในตลาดรับซื้อน้ํานมโค 
 วิธีที่นิยมใชในการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมทางจุลชีววิทยา มีรายละเอียดดังนี้  
 4.1  การตรวจสอบจุลินทรียโดยทางตรง สวนใหญเปนการตรวจนับจํานวนแบคทีเรีย  มี 
2 วิธี คือ วิธีแรกเปนการนับจํานวนแบคทีเรียดวยกลองจุลทรรศน (direct microscopic count, 
DMC) และยอมสีจุลินทรียดวยสียอม Loeffler’s methylene bule หรือ สี Newman-Lanpert 
stain จะไดเซลลติดสีฟา  ชวยใหมองเห็นเซลลและนับจํานวนเซลลไดงาย ขอดีของวิธีการตรวจนี้คือ 
ใชเวลานอยในการตรวจสอบและรายงานผล มีคาใชจายนอยแตตองมีความชํานาญสูงในการใชกลอง
จุลทรรศน การมองเห็นรูปรางแบคทีเรียที่ปนเปอนสามารถชวยสืบเสาะกลับไปยังแหลงปนเปอนสู
น้ํานมได เชน ถาพบเซลลทรงกลมตอกันเปนสายโซยาว อาจเปน Streptococcus และคาดการณวา 
แมโคเปนโรคเตานมอักเสบ  ขอเสียของวิธีนี้คือ จํานวนนที่นับไดอาจมากกวาความเปนจริงเพราะเปน
การนับแบคทีเรียทั้งที่เปนเซลลที่มีชีวิตและเซลลที่ตาย จึงอาจไมเหมาะสําหรับนับจุลินทรียในนมพลาส
เจอรไรส  วิธีที่สองคือการนับจํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิตบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (standard plate count, 
SPC หรือ agar plate count) เปนการตรวจนับแบคทีเรียประจําถิ่น (microflora) ซึ่งจะเจริญเติบโต
และฟอรมกลุมเซลลใหเห็นเปนลักษณะที่เรียกวา โคโลนี (colony)  จํานวนที่จุลินทรียที่นับไดเปน
คาประมาณ ไมใชจํานวนที่มีอยูอยางแทจริง  ดังนั้นจํานวนที่นับไดนอยกวาปริมาณที่มีอยูจริง เพราะ
แบคทีเรียบางชนิดอาจเจริญไดไมดีในอาหาร nutrient agar ซึ่งเปนอาหารที่ใชเพาะเลี้ยง  การตรวจ
นับจุลินทรรียโดยตรงตรงทั้งสองวิธีนี้เหมาะสําหรับงานควบคุมคุณภาพนม  ดัชนีทางสุขศาสตรของ
น้ํานมตอผูบริโภค และแบงระดับคุณภาพของนม  ตัวอยางเชน  น้ํานมมีคุณภาพดีมากตองตรวจไมพบ
เซลลแบคทีเรียในน้ํานมเลยเมื่อตรวจสอบดวยวิธี DMC หรือพบในจํานวนที่นอยกวา 200,000 เซลล



บทท่ี 13 จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  || 370 || 

ตอมิลลิลิตรของนม ในทางตรงขามคุณภาพของน้ํานมในระดับเลว จะมีจํานวนเซลลจุลินทรียทั้งหมด
มากกวา 21,000,000 เซลลตอมิลลิลิตรของนมเมื่อตรวจสอบดวยวิธี DMC หรือมากเกินกวาจะนับได
ดวยวิธี SPC ดังแสดงในตารางที่ 13.4 
 
ตารางที่ 13.4 คุณภาพของนมดิบโดยการนับจุลินทรียโดยวิธี DMC และวิธี SPC 

คุณภาพของนม 
จํานวนแบคทีเรียตอมิลลิลิตรของนม 

วิธี DMC วิธี SPC 
ดีมาก ไมพบ                  >200,000 

ดี                  <500,000        200,000-1,000,000 
พอใช        500,000-4,000,000 1,000,000-5,000,000 
ไมดี 4,000,000-21,000,000                  >5,000,000 
เลว                  >21,000,000  

(ที่มา: วิโรจน ภัทรจินดา และวชิระ ศรีคํามี, 2539, หนา22) 
 
 4.2 การตรวจสอบจุลินทรียโดยทางออม เปนวิธีการตรวจสอบดวยการติดตามปฏิกิริยารีดิกชั่น
ในน้ํานมซึ่งเกิดจากการกระทําของจุลินทรีย  วิธีการที่ใชคือ การทดสอบเมทธิลีนบลูรีดักชั่นเทสต และการ
ทดสอบรีซาซูริน สําหรับการทดสอบเมทธิลีนบลูรีดักชั่นเทสต (methylene blue reduction test, MBRT) 
เปนการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของเมทธิลีนบลูจากการการใชออกซิเจนของแบคทีเรีย  หลักการสําหรับ
การทดสอบคือ โดยปกติในน้ํานมจะมีออกซิเจน (O2) และเมื่อหยดสารละลายเมทธิลีนบลูในน้ํานมจะมีสีเขียว
อมฟาจากสารเมทิลีน บลู ไธโอไซยาเนท (methylene blue thiocyanate)  ถามีการปนเปอนแบคทีเรีย
โดยเฉพาะกลุมที่เจริญในสภาพท่ีมีออกซิเจน  การเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียเหลานี้จะเกิดขึ้นพรอมกับการ
เกิดปฏิกิริยาการรีดิวซออกซิเจน ทําใหปริมาณของออกซิเจนในน้ํานมลดลง  ซึ่งจะทําใหสีของน้ํานม ไม
เปลี่ยนเปนสีเขียวอมฟาหลังจากหยดสารละลายเมทธิลีนบลู แตมีสีขาวทั้งนี้เพราะสารเมทิลีน บลู ไธโอไซ
ยาเนท ที่เปนองคประกอบในสารสีเมทธิลีนบลูจะถูกรีดิวศกลายเปนสารลิวโคเมทธิลีน (leucomethylene) 
ซึ่งมีสีขาวในสภาพที่ไมออกซิเจน  ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงสีของเมทธิลีนบลูในปฏิกริยารีดิวซโดย
แบคทีเรียสามารถใชแบงเกรดของคุณภาพน้ํานม ถาน้ํานมไมเปลี่ยนสีภายในเวลา 8 ชั่วโมง ในที่นี้หมายถึง 
น้ํานมมีสีฟาของเมทธิลีนบลูเปนระยะเวลานานถึง 8 ชั่วโมง แสดงถึงคุณภาพของน้ํานมอยูในระดับเกรดดี
มาก  ถาสีฟาของเมทธิลีนบลูขในน้ํานมเปลี่ยนแปลงภายในเวลา 2 ชั่วโมง แสดงถึงมีการปนเปอนจุลินทรีย
จํานวนมากและน้ํานมจัดวามีคุณภาพอยูในระดับเกรดที่เลว ดังแสดงในตารางที่ 12.5 และไดแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสีของเมทธิลีนบลูในน้ํานมเมื่อตรวจสอบดวยวิธี MBRT ไวในภาพที่ 13.1 
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ตารางที่ 13.5 คุณภาพของน้ํานมโดยจัดแบงเกรดดวยวิธี MBRT 
เกรด ระยะเวลาของการรีดิวซ (ช่ัวโมง) 
ดีมาก สีฟาของเมทธิลีนบลูไมเปลี่ยนสีภายใน 8 ชั่วโมง 

ดี สีของเมทธิลีนบลูเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชวงเวลา 6-8 ชั่วโมง  
พอใช สีของเมทธิลีนบลูเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชวงเวลา 2-6 ชั่วโมง 
เลว สีของเมทธิลีนบลูเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน 2 ชั่วโมง 

(ที่มา: วิโรจน ภัทรจินดา และวชิระ ศรีคํามี, 2539, หนา 14) 
 

 
 methylene blue thiocyanate (สีเขียวอมฟา)                   
 reductase 
 leucomethylene (สีขาว) 
 (ก)  (ข)  
 

ภาพที่ 13.1 การเปลี่ยนแปลงสีของเมทธิลีนบลูในน้ํานมที่บรรจุในหลอด A (มีการปนเปอนเชื้อ) และ
หลอด B (ไมมีการปนเปอนเชื้อ) สําหรับวิธี MBRT: (ก) สีของน้ํานมเมื่อหยดสารละลายเมทธิ
ลีนบลูในระยะเริ่มตน; (ข) การเปลี่ยนแปลงสีของน้ํานมจากสีฟาเปนขาวเกิดขึ้นในหลอด A  
หลังจากหยดสารละลายเมทธิลีนบลูเปนเวลา 8 ชั่วโมง 

(ที่มา: https://goo.gl/Q9mBgG) 
 
 สวนการทดสอบรีซาซูริน (resazurin reduction test, RRT) เปนการตรวจสอบจุลินทรียใน
น้ํานมดโดยอาศัยการเปลี่ยนสีของริซาซูริน (resazurin)  เมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (oxidation-
reduction reaction) หรือปฏิกิริยารีดอกซ (redox reaction) ในน้ํานมโดยการกระทําของจุลินทรีย  
เอนไซมรีดักเทส (reductase) ที่สรางโดยจุลินทรียจะเปลี่ยนสีน้ําเงินมวงของสารละลาย      สีรีซาซูรีนเปนสี
ขาวซึ่งเปนสารประกอบไดไฮโดรรีโซรูฟน (dihydroresorufin)  สีชนิดนี้มีความไวตอ   การเกิดปฏิกิริยารี
ดอกซมาก อัตราความเร็วของการเปลี่ยนสีมีความสัมพันธสกับจํานวนจุลินทรียในน้ํานมเมื่อตรวจวัดภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  สีที่เกิดขึ้นจะถูกเทียบสีกับจานสี iovibond comparation จากนั้นจึงรายงานสีที่
ไดเปรียบเทียบกับคุณภาพของน้ํานม  ตัวอยางเชน ภายในเวลา    1 ชั่วโมง น้ํานมที่หยดสีของเมทธิลีน บลู ริ
ซาซูรินมีสีน้ําเงินเชนเดิม ไมเปลี่ยนแปลงสี แปลความไดวา น้ํานมมีคุณภาพดีมาก  ขณะที่ถาระดับของสีเจือ
จางลงเรื่อย ๆ (สีมวงปนชมพู สีชมพู) จนกระทั่งเปน    สีขาว  คุณภาพของน้ํานมแยลง  ถาน้ํานมเปลี่ยนเปน
สีขาวแปลวา น้ํานมมีคุณภาพเลว วิธีนี้ใชเวลา  นอยกวาและใหผลแมยําไดดีพอกับวิธีการทดสอบเมทธิลีนบลู
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รีดักชั่นเทสต  ดังแสดงคุณภาพของน้ํานมจากการแปลผลการทดสอบดวยวิธี RRT ไวในตารางที่ 13.6 และ
ภาพการเปลี่ยนแปลงสีของน้ํานมที่ทดสอบดวยวิธี RRT ภาพที่ 13.2 
 

ตารางที่ 13.6 คุณภาพของน้ํานมจากการแปลผลการทดสอบดวยวิธี RRT 
สีของตัวอยางน้ํานม คุณภาพของน้ํานม การตัดสิน 

สีมวงน้ําเงิน ไมเปลี่ยนสี, blue ดีมาก ดีมาก 
สีมวงปนชมพ,ู lavender ดี ดี 
สีชมพ,ู pink พอใช นมกําลังจะเสียหรือนมไดจากแมโคที่ปวย 
สีขาว, colourless เลว นมใชไมได 

(ที่มา: วิโรจน ภัทรจินดา และวชิระ ศรีคํามี, 2539, หนา 16) 
 

 
 
 (A)   (B)   (C) reductase 
  resazurin                dihydroresorufin 
 (สีมวงน้ําเงิน)                    (สีขาว) 
 
ภาพที่ 13.2 การเปลี่ยนแปลงสีของริซาซูรินในน้ํานมที่บรรจุในหลอด A (มีสีน้ําเงิน, คุณภาพน้ําดีมาก) 

หลอด B (มีสีมวงออน, คุณภาพน้ําดี) และหลอด C (มีสีมวงออน, คุณภาพน้ําพอใช) สําหรับ
วิธี BRT หลังจากหยดสารละลายริซาซูรินภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

(ที่มา: https://goo.gl/ygcRZA) 
 

5. ผลิตภัณฑนมที่ไดจากจุลินทรีย มักอยูในรูปของนมหมักซึ่งเปนการเติมจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งที่
เปนราหรือแบคทีเรียลงน้ํานม  จุลินทรียเหลานี้จะผลิตกรดอินทรียจากการยอยน้ําตาลในน้ํานม ความเปน
กรดที่เกิดขึ้นจะทําลายจุลินทรียกอโรคและเพิ่มเติมจุลินทรียที่มีประโยชนตอรางกาย นมหมักยังให
ประโยชนตอสุขภาพ เชน เปนแหลงของแคลเซียมและวิตามินดี เปนแหลงโปรตีนที่มีไขมันต่ํากวาเมื่อ
เทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกชวยลดการเกิดมะเร็งลําไส ชวยในการขับถาย 
ลดอาการทองเสียในเด็กเพราะแบคทีเรียในโยเกิรตไปทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดอาการทองเสีย  ชวยเพิ่ม
ภูมิคุมกันใหกับรางกายและลดกลิ่นปาก  ผลิตภัณฑนมหมักมีมากหมายหลากหลายชนิด ไดแก นมเปรี้ยว 
โยเกิรต คีเฟอร ครีมเปรี้ยว ชีสหรือเนยแข็ง  แตละชนิดมีคุณลักษณะและกรรมวิธีการผลิตดังนี้ 

5.1 โยเกิรต หมายถึง นมที่มีรสชาติเปรี้ยวเปนผลจากการหมักนมดวยจุลินทรียที่มีชีวิตและ
สรางกรดแลคติกได เชน Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
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Bulgaricus, Bifidobacterium, Streptococcus themophillus และ/หรือจุลินทรียอื่นที่ผลิตกรดแล
คติก  กรดที่แบคทีเรียสรางมีผลทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอนที่เรียกวา เคิรด (curd) และทําใหนมเปรี้ยวมี
ลักษณะขนหนืดและมีรสชาติเปรี้ยวเล็กนอยหรือมากขึ้นกับระยะเวลาในการหมัก  ถาปลอยให
กระบวนการหมักเกิดเปนเวลานานปริมาณกรดแลคติกก็จะเพิ่มปริมาตรขึ้น กรรมวิธีการผลิตโยเกิรต เริ่ม
จากนํานมไปพาสเจอไรสที่อุณหภูมิ 85ºC เปนเวลา 30 นาที หรือใชวิธีตมเดือดที่อุณหภูมิประมาณ 90-
95ºC 5 นาที เพื่อฆาเชื้อกอโรคและทําใหสารที่เปนองคประกอบในน้ํานมมีความคงตัว  ปลอยใหเย็นพอ
อุนมือเม่ือหยดน้ํานมลงบนดานหลังมือ เติมเชื้อแบคทีเรียสายพันธุที่คัดเลือกไวและกวนผสมใหเขากัน โดย
เติมหัวเชื้อประมาณ 2-3 ของสวนผสมทั้งหมด หมักไวที่อุณหภูมิ 40-45ºC 12-24 ชั่วโมง บางครั้งมีการตี
ปนหลังจากเกิดเคิรดเพื่อเพิ่มความขนหนืดและเนื้อสัมผัสเนียนนุมรวมถึงปองกันการแยกตัวของโปรตีน
เวย บางครั้งมีการเพิ่มผลไมหรือปรุงแตงกลิ่นและรส 

5.2 นมเปรี้ยว (fermented milk) คือ เปนผลิตภัณฑรูปแบบหนึ่งของโยเกิรตดวยการเติม
น้ําเชื่อมรอยละ 35 เกลือรอยละ 0.01 ลงในโยเกิรต ปรุงแตงกลิ่น รส สีและสารใหความคงตัว จากนั้น
กวนผสมดวยความเร็วสูงเพื่อใหเคิรดของโยเกิรตผสมรวมเปนเนื้อเดียวกันกับสารละลาย  เก็บไวในตูเย็น 
4ºC เปนเวลา 2-3 สัปดาห แตถานมเปรี้ยวถูกนําไปผานกระบวนการพาสเจอไรส อายุการเก็บในตูเย็นได
นานขึ้นประมาณ 1-2 เดือน  ถานมเปรี้ยวถูกนําไปผานกระบวนการยู.เอช.ที สามารถยืดอายุการเก็บที่
อุณหภูมิหองไดหลายเดือน 

5.3 คีเฟอร หรือเคเฟอร (kefir) คือ นมเปรี้ยวชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนกอนขนาดเล็กที่มีเสน
ผานศูนยกลางตั้งแต 2-30 มิลลิเมตร มีความเหนียวและความยืดหยุน (gelatinous biomass) มีรูปรางไม
แนนอน คลายดอกกะหล่ํา ใชเปนสวนผสมในครีมเปรี้ยวสําหรับทาขนมปง ขนมหวานพุดดิ้ง ไอศกรีม และ
ผลิตภัณฑขนมอ่ืน ๆ ดังแสดงภาพที ่13.3 

 
 

 
(ก)  
 

 
 (ข) 

 

 Chocolate banana  kefir ice cream       kefir cream cheese 
  
ภาพที่ 13.3 (ก) ลักษณะของกอนคีเฟอร และผลิตภัณฑที่มีคีเฟอรเปนสวนผสม 
(ที่มา: https://bit.ly/2uYQzas) 
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กอนคีเฟอรไดจากการหมักนมโดยจุลินทรียเชื้อผสมที่อาศัยอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน 
(symbiosis) ไดแก แบคทีเรียทีสรางกรดแลคติก แบคทีเรียที่สรางกรดอะซิติก และยีสต   แบคทีเรียจะ
สรางและปลอยสารพวกพอลิแซ็คกคาไรด (polysaccharide) ออกนอกเซลล  สารพอลิแซ็กคาไรดนี้
ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสและแลคโตสในอัตราสวน 1:1 และรวมอยูกับโปรตีนเคซีนและไขมัน เรียกวา 
คีเฟอราน (kefiran) ซึ่งจะทําใหเกิดการจับตัวกันของแบคทีเรียและยีสตกลายเปนเชื้อผสมที่ใชเปนกลา
เชื้อที่เรียกวา คีเฟอรเกรน (kefir grain) หรือกอนคีเฟอร หรือเม็ดคีเฟออร  แบคทีเรียจะทําใหคีเฟอรมีรส
เปรี้ยวและมีเนื้อสัมผัสที่ขนหนืด สวนยีสตจะใหกลิ่นแอลกอฮอลเล็กนอยและความซาจากกาซ
คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของยีสตในการหมักน้ําตาลกลูโคสในพอลิแซ็คกคา
ไรดที่แบคทีเรียสรางขึ้น (Kesenkas et al., 2011)  

คีเฟอรมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาน้ํานมที่ไมผานกระบวนการหมัก  สารอาหารในคีเฟอร
ไดแก สารคีเฟอราน กรดแลคติคแอซิด กรดอะซิติคแอซิด  กาซคารบอนไดออกไซด แอลกอฮอลเล็กนอย 
(1-2%), วิตามิน (B1, B12, K) เกลือแร (แคลเซียม) กรดไขมัน กรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกายและโปรตีน
ที่ยอยงาย ประโยชนโดยกระตุนการทํางานและสนับสนุนใหเม็ดเลือดขาวทําลายเชื้อโรคและสิ่ง
แปลกปลอมไดดีขึ้น คีเฟอรานมีฤทธิ์ตอตานแบคทีเรียและรา ตอตานการอักเสบ (Prado et al., 2015) 

5.4 ครีมรสเปรี้ยว หรือซาวครีม (sour cream) เปนครีมที่มีความเปนกรดมากกวา 0.2% โดย
อยูในรูปของกรดแล็กทิก (lactic acid)  มีลักษณะขนและมีรสชาติเปรี้ยวเล็กนอย นิยมใชเปน
สวนประกอบในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่  กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการครีมกอนดวยการแยกไขมันออก
จากน้ํานม โดยอาศัยความหนาแนนของไขมันนมต่ํากวาน้ํานมและจะแยกตัวออกจากสวนที่เปนน้ําเมื่อปน
แยกที่อุณหภูมิ 35ºC จากนั้นพาสเจอรไรซครีมที่อุณหภูมิ 65.6-68.3 ºC เปนเวลา 30 นาที บางครั้งอาจ
ตองทําการฮอโมจิไนซ (homogenization) เพื่อลดขนาดของอนุภาคไขมันครีมใหเล็กลงจนทําใหครีมมี
ลักษณะเนื้อละเอียดและนุม จากนั้นเติมน้ําตาลเพิ่มเพื่อใหมีสวนของไขมันนม 18% ทําฮอโมจิไนซและ
พาสเจอไรซ แลวจึงเติมแบคทีเรียที่สรางกรดแล็กทิก (lactic acid bacteria) ลงไป ปลอยใหเกิดการหมัก
ที่อุณหภูมิหองประมาณ 24-48 ชั่วโมง จนไดปริมาณกรดแล็กทิก (lactic acid) เพิ่มขึ้นตามที่ตองการ 
ครีมรสเปรี้ยวมี 2 ชนิด ซึ่งทั้งสองชนิดจะมีไขมันนมไมนอยกวา 18% มีกรดแล็กทิกไมนอยกวา 0.6% แต
ชนิดหนึ่งมีของแข็งที่ไมรวมไขมันนมไมนอยกวา 7% และอีกชนิดหนึ่งมีไมนอยกวา 9%  

5.5 ชีส (cheese) หรือเนยแข็ง เปนการแปลงสภาพนมจากของเหลวเปนของแข็ง (solid) 
หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว (semi-solid) ดวยกระบวนการหมักโดยการทํางานของแบคทีเรียและรา จึงทําใหเนย
แข็งอุดมดวยสารอาหาร ไดแก โปรตีน ไขมัน วิตามิน ฟอสฟอรัสและแคลเซียมในปริมาณสูง  วิธีการผลิต
เริ่มดวยการตกตะกอนโปรตีนเคซีนที่มีลักษณะเปนเคิรดออกจากนม  สวนที่เปนของเหลวเรียกวา เวย 
(whey)  เคิรดประกอบดวยแคลเซียมเคซิเนท (calcium caseinate) ไขมัน วิตามินที่ละลายในไขมันและ
น้ําบางสวน  จากนั้นใหความรอนกับตะกอนเพื่อใหเคิรดหดตัวและบีบน้ําออกมากขึ้น นวดเคิรด เติมเกลือ 
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จากนั้นอัดใหเปนแทงดวยพิมพ  แลวนําไปบม (ripening) โดยใสแบคทีเรีย (Streptococcus lactis 
Lactobacillus casei) หรือรา (Penicillium roqueforti Penicillium camemberti) บางชนิด  
แบคทีเรีย เชน โพรพิออนิแบคทีเรียม (Propionibacterium) จะเปลี่ยนกรดแลกติกใหเปนกาซ
คารบอนไดออกไซด ซึ่งกาซจะเกิดรูพรุนปรากฏในเนื้อเนยแข็ง  
 
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

1. การใชจุลินทรียในกระบวนการอุตสาหกรรม จุลินทรียที่ถูกใชเพื่อผลิตผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

- ความคงตัวสูงของสายพันธุจุลินทรีย ไมมีการกลายพันธุในระหวางการใชงาน 
- ปรับปรุงพันธุของจุลินทรียได เมื่อพิจารณาเห็นจุดเดนที่ตองการปรับปรุงใหไดสายพันธุที่มี

ความเขมแข็งในการสรางผลิตภัณฑ 
- สามารถใหผลผลิตในปริมาณที่สูงและสม่ําเสมอ 
- เพาะเลี้ยงไดงายและเจริญเร็วในหองปฏิบัติการ 
- เปนจุลินทรียที่ไมกอโรค ไมสรางสารพิษ 
- สารที่จุลินทรียสรางสามารถเก็บเกี่ยวและทําใหบริสุทธไดงาย 
- อาหารที่ใชเลี้ยงจุลินทรียควรมีราคาถูก หางาย และมีจํานวนมาก และควรสามารถใชของ

เหลือใชหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมนม โรงงาน กระดาษ และอุตสาหกรรมอ่ืน 
ๆ มาเปนวัตถุดิบได โดยที่วัตถุดิบนั้นยังมีสารอาหารตาง ๆ ที่จุลินทรียตองการใชในการเจริญอยูมาก เชน 
กากนํ้าตาลจากออย เปนตน 

2. จุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม  
เซลลจุลินทรียเปรียบเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสารเคมี (chemical factories) 

เพราะสามารถผลิตสารทางการคาไดหลากหลายชนิดทั้งในกลุมเอนไซมและสารเคมี จุลินทรียหลายชนิด
ทั้งพวก แบคทีเรีย ยีสต แอคติโนมัยสีทและรา ถูกนํามาใชในการสรางผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตร เภสัชอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 13.7 – ตารางที ่13.9 
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ตารางที่ 13.7 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอาหารเสริมโดยจุลินทรีย 
ชนิดของจุลนิทรีย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แบคทีเรีย  
Lactococcus sp. 
Pediococcus sp. 

Lactobacillus sp. 
Streptococcus sp. 

แหนม ไสกรอก นมเปรี้ยว ผักและผลไมดอง กิมจ ิ

Gluconobacter sp. 
Acetobacter sp. 

น้ําสมสายชู วุนมะพราว 

Micrococcus arthrobacter  
Brevibacterium 

แอล-กรดกลตูามิก (ผงชูรส) 

Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomyces carlsbergensis 

ไวน, เบียร 

Lactobacillus casei 
Bifidobacterium sp. 

Streptococcus sp. 

โพรไบโอติกในผลิตภณัฑนมเปรีย้วและโยเกิรต ซึ่งมีประโยชนตอคน
และสตัวในการยอยอาหารไดหมด ลดอาการทองผูก 

Bacillus subtilis 
Aspegillus oryzae 

ผลิตเอนไซมโปรติเอส (protease) สําหรับยอยโปรตีนในอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง การทํากาว การทําใหเนื้อนุม การทําใหเครื่องดืม่ใส 

Cyanobacteria อาหารเสริมทีม่ีโปรตีนและวิตามินบี 12 มาก 
รา  

Actinomucor elegans ผลิตเตาหูยี้โดยการยอยโปรตีนในกอนเตาหู 
Monascus purpureus ผลิตสารสีแดงเพื่อใชเปนสีผลิตอาหารและผสมในเตาหูยี้แดง 

Aspergillus niger ผลิตกรดน้ําสม (กรดซิตริก) สําหรบัเปนเครื่องปรุงรส ใชใน
อุตสาหกรรมน้ําหมึก สียอม  

Rhizopus oligosporus ผลิตเทมเป (tempeh) เพื่อลดน้ําตาลสตาชิโอส (stachyose)ที่มีในถั่ว
เหลืองซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการทองอืดเมื่อรับทานผลติภณัฑที่
ผลิตจากถั่วเหลือง 

Aspergillus oryzae ผลิตซึอิ้ว เตาเจียว  
ยีสต  

Saccharomyces cerevisiae ผลิตน้าํเชื่อมโดยสรางเอนไซมอินเวอรเทส (invertase) ในการเปลี่ยน
ซูโครสเปนกลูโคสและ ฟรุคโทสสาํหรับใชในอุตสาหกรรมลูกกวาดและ
ไอศกรีม 
ผลิตบรั่นดี วสิกี้ สาโท ไวน 

Candida utilis ผลิตโปรตีนเซลลเดียวที่มีปริมาณโปรตีนและวิตามินบีรวมสูง 
(ที่มา: https://bit.ly/2M1s07u) 
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ตารางที่ 13.8 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดลอมจากจุลินทรีย 
ชนิดของจุลนิทรีย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แบคทีเรีย  
Bacillus  subtilis ผงแบคทีเรียที่ควบคมุโรคพืชในทุกระยะการปลูก เชน โรค

รากเนาโคนเนาในทุเรยีน สม ลําไย โรคแอนแทรคโนในพริก 
โรคดอกเนาในกะหล่าํ โรคใบจดุในหอม  

Bacillus thuringiensis ผลิตภณัฑกําจัดหนอนศัตรูพ เชน หนอนหนังเหนียว หนอน
เจาะสมอฝาย หนอนกระทูผัก หนอนกินใบ 

Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 

Thiobacillus sp. 

จุลินทรียชวยเพิม่ธาตุฟอสเฟตใหกับดิน 

Bacillus thurigiensis var. israelensis (Bti) 
Bacillus sphaericus (Bsph) 

ผลิตภณัฑกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

รา  
Metarhizium  anisopliae ผงราที่ใชในการปองกันกําจัดเพลีย้กระโดสีน้ําตาล เพลี้ย

ออน หนอนดวง หนอนผีเสื้อศัตรพูืช 
 Trichoderma  hazainum ผงราที่ใชในการปองกันกําจัดราทีก่อโรครากเนาโคนเนาจาก

เชื้อราไฟทอปเทอรา โรคเหีย่วจากราผิวซาเรียม โรคแอน
แทรคโนสจากราคอลแลคโตติคั่ม 

Beauveria bassiana ผลิตภณัฑผงเชื้อสําหรับปองกันกําจัดแมลงพวกปากดดู เชน 
แมลงหว่ีขาว เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ 

Paecilomyces lilacinus ผลิตภณัฑผงเชื้อสําหรับปองกันกําจัดไขหอยเชอรี่ ไขหนอน
ใยฝก ไขหนอนกระทูหอม ไขหนอนเจาะสมอผาย และ
ไสเดือนฝอยรากปม 

ไวรส  
Heliothis armiger NPV ผลิตภณัฑผงเชื้อสําหรับปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย 

(ที่มา: https://goo.gl/JPYMGo; https://goo.gl/oQ9Ne1) 
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ตารางที่ 13.9 ผลิตภัณฑเภสัชอุตสาหกรรม 
ชนิดของจุลนิทรีย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

Penicillium chrysogenum penicillin G เปนยาปฏิชีวนะ 
Streptomyces griseus streptomycin เปนยาปฏิชีวนะ  
Streptomyces venezuelae chloramphenical เปนยาตานแบคทีเรีย  
Streptomyces nourse nystatin เปนยาตานเชื้อรา  
 อุตสาหกรรมเคมี 
Clostridium acetobutylicum ethanol butanol เปนพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน

ปโตรเลียม 
acetone ใชเปนน้ํายาลางเล็บและแปรงลางสี 

Saccharomyces cerevisiae ethanol 
 

3. ผลิตภัณฑจากจุลินทรียในภาคอุตสาหกรรม 
3.1 แอล-ไลซีน (L- lysine) นเปนกรดอะมิโนจําเปนในสารอาหารของคน เพราะโปรตีนจาก

ธัญพืชมักขาดกรดอะมิโนชนิดนี้ ไลชีนจึงใชเปนอาหารเสริมในขนมปงและอาหารชนิดอื่น  กระบวนการ
ผลิตมี 2 ขั้นตอน คือ การผลิตกรดไดอะมิโนพิมีลิก (diamino pimelic acid, DAP) โดยการทํางานของ 
E. coli และกระบวนการดีคารบอกซิเลชันของ DAP (DAP decarboxylation) ใหเปนแอล-ไลซีน (L- 
lysine) โดยอาศัยเอนไซม DAP decarboxylase ซึง่สรางโดย Enterobacter aerogenes ดังสมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แอล-กรดกลูตามิก (L- glutamic acid)  ไดจากการเปลี่ยนกรดแอลฟา-ดีโตกลูตาริก (α-
ketoglutaric acid) ที่เปนตัวกลางในวัฏจักรเครบส เปนกรดกลูตามิกโดยเอนไซมกลูตามิก ดีไฮโดรจีเนส 
(glutamic dehydrogenase) ดังสมการ 
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จุลินทรียหลายชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียและรา สามารถสังเคราะหกรดกลูตามิกได เชน 
แบคทีเรียในสกุล Arthrobacter Brevibacterium และ Micrococcus  อาหารทีใ่ชเลี้ยงจุลินทรีย
ประกอบดวยคารโบรไฮเดรต เพปโทน เกลืออนินทรีย และไบโอติน (biotin)   

3.3 น้ําสมสายชู (vinegar production) มีขั้นตอนการผลิต 2 ขั้นตอน คือ การหมักนํ้าตาลเปน
แอลกอฮอลโดยยีสต และการออกซิไดซแอลกอฮอลเปนกรดนํ้าสมหรือกรดอะซิติก (acetic acid) โดย
แบคทีเรีย ดังสมการ 

 

C6H12O6  2CH3CH2OH  +  2CO2 
  เอทิลแอลอกฮอล 

2CH3CH2OH  +  2O2  2CH3COOH  + 2H2O 
   กรดน้ําสม 

 

ความเขมขนของแอลกอฮอลที่ระดับ 10-13% จะถูกเปลี่ยนเปนน้ําสมสายชู มีการเพิ่ม
การอัดอากาศในระหวางการหมักเพือ่ใหปฏิกิริยาเกิดอยางรวดเร็ว และบมที่อุณหภูมิ 15-34ºC เพื่อใหเหมาะ
กับการเจริญของ Acetobacter sp.  นํ้าสมสายชูชนิดตาง ๆ จะมีกลิ่น รส สี ตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
แอลกอฮอล เชน ชนิดของน้ําผลไมั นํ้าเชื่อม และแปงที่ถูกยอยแลว 

3.4 แอลกอฮอล (alcohol) เปนตัวทําละลายที่ใชมากท่ีสุดในหองปฏิบัติการและอุตสาหกรรม
เคมี กระบวนการผลิตแอลกอฮอลอาจสรุปอยางงายได 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก การหมักแปงเพื่อใหถูกยอยเปนน้ําตาลที่มีโครงสรางโมเลกุลอยางงายดวย
เอนไซมจากขาวมอลตที่กําลังงอก หรือรา หรือการใหความรอนและกรด  วัตถุดิบที่ใชโดยทั่วไป คือ ขาวโพด 
หรือใชวัตถุพวกน้ําตาลจาก กากน้ําตาล (molasses) หัวผักกาดหวาน (sugar beets) มันฝรั่ง และองุน  

ขั้นตอนที่สอง การหมักน้ําตาลเปนอัลกอฮอลหรือเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) หรือ
เอทานอล (ethanol) โดยยีสต Saccharomyces cerevisiae สายพันธุที่เจริญรวดเร็วและทนตอ
แอลกอฮอลความเขมขนสูงไดและสามารถผลิตแอลกอฮอลไดมาก  

สรุปปฏิกิริยาที่ผลิตอัลกอฮอลไดดังสมการ 
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Saccharomyces cerevisiae C6H12O6                  2C2H5OH  + 2CO2 
 กลูโคส เอทิลแอลกอฮอล   
 

การผลิตอัลกอฮอลยังอยูในรูปผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งมีวิธีแตกตางกัน เชน 
การผลิตเบียร (beer) และไวน (wine) 

การผลิตเบียร เริ่มจากการยอยแปงในขาวบารเลยงอกเปนน้ําตาลดวยเอนไซม จะไดน้ํา
วอรท (wort) จากนั้นกรองน้ําวอรทแลวตมกับฮอป (hops) เพื่อใหนํ้าวอรทเขมขนและทําลายจุลินทรีย  
ฮอป (hops) เปนสมุนไพรที่ใหรสชาติขมและสีเหลืองทอง  ตอมาหมักเพื่อเปลี่ยนน้ําตาลเปนอัลกอฮอล
โดยยีสตสองสายพันธุรวมกัน คือ Saccharomyces cerevisiae ที่มักเรียกวา top yeastเพราะเมื่อ
กระบวนการหมักสิ้นสุดลง ยีสตสายพันธุนี้จะลอยขึ้นผิวบน และอีกสายพันธุหนึ่งคือ Saccharomyces 
carlsbergensis มักเรียกวา bottom yeast เพราะยีสตชนิดนี้จะจมลงกนถังเมื่อการหมักลิ้นสุดลง  
บัจจัยที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาในระยะแรกของการหมักเปนแบบใชอากาศ ตอมาเปลี่ยนเปน
การหมักแบบไมใชอากาศและควบคุมอุณหภูมิระหวางการหมักใหอยูในชวง 8-12ºC pH เริ่มตนอยูที่ 5.0-
5.4 pH และ pH สุดทายเทากับ 4.0-4.8 การหมักขั้นตนกินเวลา 5-9 วัน ยีสตจะหมักนํ้าตาลใหเปน
แอลกอฮอลและคารบอนไดออกไชด และเกิดการเปลี่ยนแปลงกับโปรตีนและสารอื่น ๆ ทําใหไดรสชาติที่ดี 

การผลิตไวน เปนการผลิตอัลกอฮอลจากน้ําตาลในน้ําผลไมโดยยีสต S. ellipsoideus  
ความเขมขนของน้ําตาลกอนหมักควรอยูประมาณ 22% (w/v) ปฏิกิริยาตอนแรกเกิดในสภาพที่มีอากาศ  
ตอมาจึงเปลี่ยนเปนการหมักในสภาพที่ไมใชอากาศ  อุณหภูมิที่เหมาะกับการหมักควรต่ํากวา 29.4 องศา
เซลเซียส ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่ สายพันธุยีสต และชนิดของไวน  ระยะเวลาในการหมัก
ประมาณ 7-11 วัน   

3.5 ขมมปง ไดจากการหมักยีสตในสวนผสมที่มีแปงและน้ําตาลเปนหลัก อาจมีน้ํา เนย สาร
ปรุงแตงกลิ่นรส ปลอยใหยีสตใชน้ําตาลเพื่อการเจริญจากนั้นจึงยอยน้ําตาลในแปงแลวปลดปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด ทําใหแปงฟูขยายขึ้นเปน 2 เทา นําแปงมานวดเพื่อลดขนาดของฟองกาซในเนื้อแปง 
ซึ่งจะชวยใหเนื้อขนมมีรูพรุนละเอียด ปลอยใหขนมปงขึ้นฟูอีกรอบ จากนั้นนําไปอบที่ 250F ประมาณ 15 
นาที จะไดขนมปงสีน้ําตาลเขม เนื้อขนมปงมีรูพรุนละเอียดและนุม  ลักษณะการทํางานของยีสตสําหรับ
ผลิตขนมปงเชนเดียวกับการผลิตขนมตาลสุก แตมีรสชาต กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ตางกันทั้งนี้ขึ้นกับชนิด
ของวัตถุดิบที่เปนองคประกอบ ขนมตาลนอกจากจะมีแปงยังมีเนื้อตาลสุกในสวนผสม จึงทําใหขนมตาลมี
น้ําหนักและเนื้อสัมผัสแนนกวาขนมปง 
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สรุป 
จุลชีววิทยานม เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียในน้ํานม โดยเนนเกี่ยวกับจุลินทรียที่กอปญหาการ

เนาเสียหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพใหกลายเปนผลิตภัณฑในรูปแบบใหม  การเขาใจในสารอาหารที่เปน
องคประกอบในน้ําจะชวยในการวิเคราะหคุณภาพของนม หรือสรางสรรคความคิดสําหรับการสรางผลิตภัณฑ
จากน้ํานม ซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ เชน โปรตีนเวยที่ใชเปนอาหารเสริมกลามเนื้อสําหรับผูออกกําลังกายที่
ตองการเสริมสรางกลามเนื้อ ผลิตภัณฑนมหมักที่ไดรสและกลิ่นที่เฉพาะแตกตางกันตามชนิดของจุลินทรียที่
ใชในการหมกั  จุลชีววิทยาอุตสากรรม เปน   

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชจุลินทรียเพื่อผลิตผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรม 
เชน สารละลาย (เอทานอล บิวทานอล อะซีโตน) ผลิตภัณฑดานอาหารและเบเกอรี่  การผลิตภัณฑเหลานี้
จําเปนตองมีมีความรูและความเขาใจการเลือกสายพันธุจุลินทรียที่คุณสมบัติการใชงานไดในอุตสาหกรรม
และกระบวนการทํางานของจุลินทรียเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีราคาถูกใหเปนผลิตภัณฑสุดทายที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น
และเปนที่ตองการในอุตสาหกรรม 
 
แบบฝกหัดทายบท 

1. จุลชีววิทยานม หมายความวาอยางไร 
2. เมื่อพิจารณาจากองคประกอบในน้ํานม น้ํานมเปนแหลงสารอาหารชนิดใดบางสําหรับมนุษย 
3. เม็ดไขมันมีความสําคัญอยางไรในการผลิตนมพรอมดื่ม 
4. โปรตีนเวยคืออะไร และมีประโยชนตอรางกายอยางไร 
5. คุณสมบัติใดของน้ํานมที่ชวยตรวจสอบการปนเปอนสารอื่นในน้ํานม 
6. จุลินทรียชนิดใดบางที่ใชเปนตัวชี้วัดคุณภาพน้ํานม 
7. ยกตัวอยางผลิตภัณฑจากนมมา 2 ตัวอยาง แลวอธิบายประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑนั้นและ

กระบวนการผลิตโดยจุลินทรียพอสังเขป (ประมาณผลิตภัณฑละไมเกิน 5 บรรทัด) 
8. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมแตกตางจากจุลชีววิทยานมอยางไร 
9. สิ่งใดบางที่ตองคํานึงถึงในการใชสายพันธุจุลินทรียในอุตสาหกรรม 
10. ยกตัวอยางผลิตภัณฑจากจุลินทรียที่เปนที่ตองการในอุตสาหกรรมมา 2 ตัวอยาง แลวอธิบาย

ประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑนั้นและกระบวนการผลิตโดยจุลินทรียพอสังเขป (ประมาณ
ผลิตภัณฑละไมเกิน 5 บรรทัด) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 14 
จุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและการแพทย  

 
เนื้อหาสาระ 

เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบดวย 
1. การติดโรค   
2. ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรค   
3. ปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของโรค   
4. กระบวนการเกิดโรค   
5. ความตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษย   
6. ชนิดของภูมิคุมกันแบงตามลักษณะการสราง 

7. ปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี-แอนติเจน 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
เมื่อเรียนจบบทนี้แลว  ผูเรียนควรมีความรูและทักษะดังนี้  
1. อธิบายความหมายของการติดโรคได 
2. บงชี้และอภิปรายปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรคและความรุนแรงของโรค เมื่อยกเหตุการณใน

หัวขอขาว ใหพิจารณา 
3. บอกระยะในกระบวนการเกิดโรคไดอยางนอย 2 ระยะ เมื่อยกตัวอยางอาการของโรคบางระยะ 
4. จําแนกชนิดของภูมิคุมกันและเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดภูมิคุมกันได 
5. บอกความหมายของแอนติเจนและแอนติบอดีได 
6. มีทักษะการตรวจสอบวินิจฉัยโรคจากปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี-แอนติเจน ผานการทดลอง

เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเซรุมวิทยา 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ใชคําถามชี้นําเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดเชื่อมโยงสิ่งที่อยูรอบตัวและเกี่ยวกับจุลินทรีย
และโรคตาง ๆ ที่เกิดกับมนุษย  จากนั้นเขาสูบทเรียนดวยการบรรยายในหัวขอเรื่อง   จุลชีววิทยา
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผานสื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  ผูเรียนซักถามขอสงสัย   

2. ใชหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับการแพรระบาดของโรคพรอมรายละเอียดของวัย เพศ อายุที่ติดโรค
จํานวนมาก จากนั้นตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูประเด็นที่ผูเรียนตองชวยกันระดมความคิดเพื่อบงชี้และ
อภิปรายปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรคและความรุนแรงของโรค นําเสนอหนาหอง  ผูสอนสรุป 
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3. จากหัวขอขาวในขอ 2 ใหผูเรียน บอกระยะในกระบวนการเกิดโรคได อยางนอย 2 ระยะ  
4. กําหนดรายการของโรคหรือการเจ็บไขที่เกิดกับมนุษย แลวใหผูเรียนระดมความคิดเพื่อจําแนก

ชนิดของภูมิคุมและเปรียบเทียบความแตกตางของภูมิคุมที่ตางชนิดกันได 
5. แบงกลุมผูเรียนใหศึกษาเอกสารปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเซรุม

วิทยา ผูสอนสาธิตการปฏิบัติ ใหผูเรียนลงมือทําการทดลอง แลวนําเสนอผลการทดลองหนาชั้น
เรียนในเรื่องการตรวจสอบวินิจฉัยโรคจากปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี-แอนติเจน และบอก
ความหมายของแอนติเจนและแอนติบอดีได ผูสอนสรุป 

6. ผูสอนเนื้อหาในบทเรียน 
7. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทสงเปนการบาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องตน 
2. สื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint  
3. เอกสารประกอบปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเซรุมวิทยา 
4. อุปกรณและเครื่องมือในหองปฏิบัติการที่ระบุไวในเอกสารในขอที่ 3 
5. ตัวอยางหัวขอขาวเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคและขอมูลที่เกี่ยวของกับบทเรียน  
6. แบบฝกหัดทายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
พิจารณาจาก 

1. อธิบายความหมายของการติดโรคได 
2. บงชี้และอภิปรายปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรคและความรุนแรงของโรคได 
3. บอกระยะในกระบวนการเกิดโรคไดอยางนอย 2 ระยะ เมื่อยกตัวอยางอาการของโรคบางระยะ 
4. จําแนกชนิดของภูมิคุมกันและเปรียบเทียบความแตกตางของชนิดภูมิคุมกันได 
5. บอกความหมายของแอนติเจนและแอนติบอดีได 
6. มีทักษะการตรวจสอบวินิจฉัยโรคจากปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี-แอนติเจน ผานการทดลอง

เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเซรุมวิทยา 
7. ความถูกตองในการตอบคําถามทายบทไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต 
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บทที ่14 
จุลชีววิทยาดานสาธารณสุขและการแพทย 

 จุลชีววิทยาดานสาธารณสุขและการแพทยมีความสําคัญตอคุณภาพของการดํารงชีวิตของมนุษย  
แมวาบทบาทของจุลินทรียในบที่กลาวกอนหนานี้ไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนและการนําจุลินทรีย
ไปใชในเชิงการคาแตจุลินทรียบางชนิดก็เปนพวกที่ใหโทษ ดังนั้นในบทนี้จะแสดงรายละเอีอดของบทบาทของ
จุลินทรียที่มีผลตอสุขภาพของมนุษยในเรื่องการติดโรค ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรค ปจจัยที่มีผลตอ
ความรุนแรงของโรค กระบวนการเกิดโรค ความตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษย ชนิดของภูมิคุมกัน 
แอนติบอดี แอนติเจนและปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดี-แอนติเจน 
 
การติดโรค 

เมื่อรางกายของมนุษยซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของเชื้อกอโรคที่เรียกวา โฮสต (host) ไดรับเชื้อกอโรค
จากแหลงโรค เชื้อกอโรคจะบุกรุกเพื่อเขาทําลายเซลลและเนื้อเยื่อของโฮสท  มีผลใหการทํางานของรางกาย
ผิดปกติจากเดิมโดยแสดงอาการไมสบาย ปวย เรียกอาการเชนนี้วา การติดเชื้อกอโรคหรือการติดโรค 
(infection) ซึ่งมีความหมายตางไปจากคําวา โรค (disease) หรือเรียกอีกอยางวา ความผิดปกติ (morbidity) 
ที่เปนผลที่เกิดจากการติดโรคจากเชื้อกอโรค  

เชื้อกอโรคเขาสูรางกายไดหลายทาง เรียกชองทางเหลานั้นวา portals of entry แบงเปนชองทาง
หลักได 3 ทาง คือ ผิวหนัง เยื่อหุมที่มีเมือก และรก  รางกายมีผิวหนัง (skin) รวมถึงชองทางเขาเปนประจํา
ของจุลินทรีย (parenteral routes) ดังแสดงในภาพที่ 14.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 14.1 ชองทางที่เชื้อกอโรคเขาสูรางกายของมนุษย 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.412) 
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สภาพภายนอกของรางกายปกคลุมดวยผิวหนังและมีชองทางเปดบนผิวหนังโดยธรรมชาติ ไดแก รู
ขน (hair follicles) และตอมเหงื่อ (sweat glands)  โครงสรางของผิวหนังสวนประกอบเซลลที่อัดกัน
แนน เซลลที่ตายแลว และเซลลที่แหง  ผิวหนังสามารถเปดรับสิ่งแปลกปลอกจากภายนอกและเปน
ชองทางใหเชื้อกอโรคเขาสูภายในรางกายอันเนื่องจากการถลอก การกัด การถูกตัด การเกิดบาดแผล และ
การผาตัด ซึ่ง  บางครั้งเนื้อเยื่อของมนุษยก็เปนแหลงที่อยูของหนอนพยาธิ  กระทั่งเซลลผิวหนังที่ตายแลว
ก็เปนแหลงอาหารของเชื้อกอโรคที่ผิวหนังได ดังแสดงในภาพที่ 14.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14.2 โครงสรางของผิวหนังที่ปกคลุมรางกายของมนุษย 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.412) 
 

สวนของรางกายท่ีเปนชองสําหรับเปดออกสูภายนอกรางกายมีลักษณะเปนเยื่อบุผิวที่มีเมือก
ลื่น (mucous membranes) อาทิเชน ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ และชองทางสําหรับ
การสืบพันธุ รวมถึงเยื่อที่ผิวหนังของลูกตา   mucous membranes มีลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ มีความชุมชื้น
มากและอุน ซึ่งเปนลักษณะของชองทางเขาสูรางกายโฮสตของเชื้อกอโรค  การติดเชื้อโรคในทางเดินหายใจ
บอยครั้งที่เริ่มจากชองปากและจมูกซึ่งเปนตําแหนงที่รับฝุนละออง ไอน้ํา และอากาศที่มีการปนเปอนเชื้อ  
กอโรค  ตัวอยางเชน แบคทีเรียกอโรคคอตีบ (diphtheria) ที่ทําใหเกิดอาการไอ ปอดบวม เจ็บคอ เยื่อหุมใน
สมองอักเสบ (meningitis) หรือไวรัส ฟงไจ และโปรโตซัวบางชนิดเขาสูทางเดินหายใจเขาสูปอด  บางครั้ง
อาจมือที่ปนเปอนเชื้อโรคแลวขยี้ตาก็สามารถเขาสูรางกายทางชองตาแลวเขาสูทางเดินหายใจได ตัวอยางเชน 
ไขหวัดและไขหวัดนกท่ีเกิดจาก influenza virus ปรสิตบางชนิดจําพวกโปรโตซัว หนอน (helminths) 
แบคทีเรียและไวรัสสามารถเขาสูเยื่อหุมที่มีลักษณะเปนเมือกบริเวณกระเพาะอาหาร  ปรสิตเหลานี้สามารถ
รอดชีวิตจากสภาพความเปนกรดของน้ํายอยในกระเพาะอาหารได 
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การพัฒนาทารกในครรภมารดาตองอาศัยการสงอาหารจากแมสูลูกผานทางรก (placenta) 
ของเสียจากทารกก็สงออกผานทางนี้เชนกัน  เนื่องจากรกเปนชองทางในการเชื่อมเสนเลือดระหวางแมกับลูก
ที่อยูในทอง จึงมีความเปนไปไดที่เชื้อโรคจากแมจะถายทอดไปยังทารกได  ซึ่งมีโอกาสพบวาเปนไปไดเพียง 
2% สวนใหญการติดเชื้อโรคในทารกมักเกิดขึ้นในขั้นตอน spontaneous abortion, birth defects or การ
คลอดกอนกําหนด (premature birth)  ดังแสดงในตารางที่ 14.1 
 
ตารางที่ 14.1  เชื้อกอโรคบางชนิดที่เขาสูรางกายมนุษยโดยผานทางรก 
ชนิดจุลินทรีย เชื้อกอโรค ชื่อโรคที่เกิดจากการ

ติดเชื้อในแม 
ผลตอตัวออนหรือ
ทารก 

โปรโตซัว Toxoplasma gondii Taxoplasmosis  
แบคทีเรีย Treponema pallidum ซิฟลิส  
 Listeria 

monocytogenes 
Listeriosis  

ดีเอ็นเอไวรัส Cytomegalovirus   
อารเอ็นเอไวรัส Lentivirum (HIV) AIDS การกดภูมิคุมกันของ

รางกาย 
 Rubivirus German measles  

(ที่มา: Bauman, 2009, p.415) 
 

การเกิดโรคในมนุษยสังเกตไดจากอาการ การแสดงอาการ และลักษณะรางกายของผูที่ไดรับ        
เชื้อกอโรค  อาการ (symptoms) เปนลักษณะของรางกายโฮสทหรือผูปวยท่ีเกิดจากเชื้อกอโรค  สวนใหญ
ผูปวยจะรับทราบอาการไดดวยตนเอง เชน ปวดศีรษะ เจ็บปวด มีนศีรษะและวิงเวียน (dizziness) ออนเพลีย 
(fatigue)  ขณะที่การแสดงอาการ (signs) เปนอาการที่เกิดจากเชื้อกอโรคและแสดงออกใหเห็นไดดวยตา   
เชน การบวม (swelling) การเกิดผื่นแดง (red reflect) การเกิดผื่น (rash) การเกิดไข (fever)  เชื้อกอโรค
บางชนิดเปนทําใหโฮสทแสดงทั้งอาการและการแสดงอาการพรอมกัน เชน nausea แสดงออกมาในลักษณะ
การอาเจียน (vomiting)  การหนาวสั่น (chill) เปนอาการ แลวแสดงอาการออกมาในลักษณะ shivering เปน
ตน  สําหรับลักษณะของรางกายผูปวย (syndrome) หมายถึง กลุมอาการของคนที่เปนโรค  ซึ่งมีอาการและ
การแสดงอาการหลาย ๆ ลักษณะพรอมกันที่แตกตางจากสภาพปกติ  เชน โรคภูมิคุมกันบกพรอง (AIDS) 
แสดงกลุมอาการตอไปนี้ คือ malaise เม็ดเลือดขาวมีจํานวนลดลง ทองเสีย น้ําหนักลด ปอดบวม 
toxoplasmosis วัณโรค  บางครั้งผูที่ติดโรคก็ไมมีอาการที่รับรูไดดวยตนเอง เชน ผูที่เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือด
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ขาว (leukocytosis) ไมรูตัวหรือไมไดรับรูถึงการลดลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวภายในเลือด  รางกาย
ภายนอกยังอยูในสภาพแข็งแรงเปนปกติสุข  แตจะรับรูไดจาก   การตรวจวิเคราะหเลือด 
 
ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อกอโรค 
 การที่เชื้อโรคสามารถทําใหเกิดการติดเชื้อและแสดงอาการของโรคไดนั้น ตองอาศัยปจจัยหลาย
อยางดังนี้ 
 1. ความชอบเนื้อเยื่อ (tissue affinity)  จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคบางชนิดมีความชอบอยาง
เฉพาะเจาะจงกับเนื้อเยื่อบางชนิด ของโฮสตเทานั้น เชน เชื้อไทฟอยดชอบเจริญในเนื้อเยื่อน้ําเหลืองของผนัง
สําไสเล็ก หรือ โปลิโอไวรัสชอบเจริญในเนื้อเยื่อประสาท เปนตน 
 2. การยึดเกาะของจุลินทรีย (microbial adherence) เปนลักษณะที่เซลลจุลินทรียเกาะจับกับ
เซลลของโฮสทได  คุณสมบัตินี้ชวยใหเชื้อกอโรคเขาสูเนื้อเยื่อโฮสตได  โครงสรางที่จุลินทรียกอโรคชวยยึดจับ 
ตัวอยางเชน พยาธิบางชนิดมีปากดูด (suckers) ขอเกาะ (hooks)   แบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae ที่
กอโรคโกโนเรีย ใชพิไลเกาะยึดกับเซลลเยื่อบุผิวที่ชองคลอด ทอปสสาวะ และเยื่อบุลูกตาของมนุษย  E. coil 
ที่กอโรคอุจจาระรวงในลูกสุกรก็ใชพิไลยึดเกาะกับเยื่อบุลําไลเล็กเชนกัน  Vibrio cholerae ที่กอโรค
อหิวาตกโรคใชสารฮีมแอก-กลูตินิน (hemagglutinin) ที่ผิวเซลลไปยึดกับเยื่อบุผิวลําไสเล็กของคน        
ไวรัสและแบคทีเรียจํานวนมากมีลิแกรนด (ligands) ซึ่งเปนโมเลกุลของสารพวกไลโปโปรตีน (lipoprotein) 
และไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ที่บริเวณผิวเซลล  เพื่อชวยใหจับกับ receptor บนผิวเซลลของโฮสท   
ดังภาพที่ 14.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14.3 การจับกับเซลลโฮสทของแบคทีเรียกอโรคโดยอาศัยลิแกรนดที่ผิวเซลลของแบคทีเรีย 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.415) 
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แบคทีเรียกอโรคบางชนิดไมไดยึดเกาะเซลลโฮสทโดยตรงดวยสวนประกอบของโครงสรางเซลล 
แตมีการสรางไบโอฟลม (biofilm) ซึ่งสารจําพวกโพลีแซคคารไรด (polysaccharides) ที่มีลักษณะเปน
เมือกเหนียว สามารถจับกับเซลลโฮสทไดดี  ตัวอยางเชน คราบพลัคที่เคลือบฟน (dental plaque) 
ประกอบดวยแบคทีเรียจํานวนมากซึ่งถาสะสมท่ีฟนนาน เปนสาเหตุใหเกิดการผุของฟน (tooth decay) 
 3. การแทรกซึมของเชื้อโรคเขาสูเนื้อรางกาย (penetration)  อาจเขาทางรอยบาดแผล รอย
ถลอก รอยไหมที่ผิวหนัง เชน การติดเชื้อของโรคกาซแกงกรีนจากเชื้อ Clostridium perfringens โดย 
เขาสูบาดแผลที่ลึกซึ่งมสีภาพขาดออกซิเจน ทําใหเชื้อสรางทอกซินออกมาทําลายเนื้อเยื่อตาง ๆ และสราง
กาซไฮโดรเจน ซึ่งมีผลตอการแยกชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันออกจากเนื้อเยื่อกลามเนื้อ ทําใหเกิดชองวางที่เชื้อ
เขาไปเจริญอยูได 
    เชื้อโรคจํานวนมากเมื่อเกิดการติดเชื้อแลว จะแพรกระจายเขาสูระบบน้ําเหลือง โดยผานทาง
เสนนํ้าเหลืองฝอยเขาสูตอมนํ้าเหลือง ทําใหตอมนํ้าเหลืองอักเสบและเจ็บปวด นอกจากนี้เชื้อโรคอาจเขา
กระแสเลือด เกิดภาวะแบคทีรีเมีย (bacteremia) สงผลใหเชื้อกระจายไปทั่วรางกาย เชื้อโรคบางชนิดยัง
เพิ่มจํานวนและสรางสารพิษอยูในกระแสเลือด  ภาวะเชนนี้เรียกวา เซพติคซีเมีย (septicemia) เปน
สาเหตุใหเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง จนกระทั่งเปนอยางเฉียบพลัน 
 4. ปริมาณของเชื้อโรคที่เขาสูเนื้อเยื่อของโฮสต  จํานวนเชื้อโรคที่เขาสูเนื้อเยื่อของโฮสตตองมี
จํานวนมากพอ  และตานทานตอกระบวนการตอตานของรางกายโฮสตได จึงทําใหเกิดโรค  ดังนั้นถาเชื้อมี
ความรุนแรงมากและมีปจจัยที่ตานตอโฮสตได  ปริมาณเชื้อโรคเพียงเล็กนอยก็พอเพียงท่ีจะทําใหเกิดโรค 
 5. ชองทางที่เชื้อโรคเขาสูรางกาย (portal of entry)  เชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคไดจะตองเขาสู
รางกายในชองทางที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเชื้อโรคชนิดนั้นๆ เชน ผานเขาทางจมูกและปาก ทําใหเกิดการ
ติดเชื้อในหลอดเลือดลมและปอด ไดแก เชื้อหวัด ไขหวัดใหญ หัด คางทูม ปวดบวม วัณโรค เปนตน  สวน
เชื้อโรคที่เขาโดยผานทางเดินอาหาร  ไดแก เชื้ออหิวาตกโรค โปลิโอ ตับอักเสบ ไทฟอยด อาหารเปนพิษ 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคที่ผานเขาสูรางกายทางผิวหนังและเยื่อเมือก เมื่อผิวหนังเกิดรอยแตก ถลอก 
หรือมีบาดแผล ไดแก เชื้อบาดทะยัก หนองฝ แอนแทรกซ เปนตน 
 6. การติดตอของโรค  หมายถึง  ความสามารถของเชื้อโรคที่จะถายทอดหรือติดตอจากโฮสตเดิม
ไปสูโฮสตใหมได  โดยเชื้อจะมีทางหนีออกจากโฮสตเดิมและมีทางเขาสูโฮสตใหมได  ดังนั้นถาทําลายเชื้อ
โรคที่ออกจากโฮสตเดิมและปองกันไมใหโฮสตใหมรับเชื้อโรคเขาไป เชื้อนั้นก็ไมสามารถทําใหเกิดโรคได 
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ปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงของโรค 
เมื่อเชื้อกอโรคเขาสูรางกายของโฮสท เชื้อกอโรคจะเขาจับกับเซลลและเนื้อเยื่อของโฮสท แยง

สารอาหารกับเซลลโฮสท ลดระดับภูมิคุมกันของโฮสท  นักจุลชีววิทยาจึงนิยมใชคําวา ความสามารถใน
การทําใหเกิดโรค (pathogenicity) และความรุนแรงของโรค (virulence) เปนตัวบงบอกความสามารถ
ของเชื้อกอโรค  ความรุนแรงของโรคมีสาเหตุจากหลายปจจัยดังนี้ 
 1. สารพิษ (toxin)  จุลินทรียบางชนิดสรางสารพิษทําใหเชื้อนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น  สารพิษ
อาจถูกสรางขึ้นแลวขับออกนอกเซลล เรียกสารนี้วา เอกโซทอกซิน (exotoxin) หรือถูกสรางแลวอยู
ภายในเซลล เรียกสารนีว้า เอนโดทอกซิน (endotoxin)  ดังภาพที่ 14.4 
 

 
 
 
 
 
 (ก) 
 
 
 
 
 
 
 

 (ข) 
 
ภาพที่ 14.4 ลักษณะการสรางสารพิษและการทําลายเซลลของโฮสท: (ก) สารเอกโซทอกซิน (exotoxin) 

ถูกสรางและขับออกจากเซลลแบคทีเรียกอโรค (ขวา) แลวเขาทําลายเซลลของโอสท (ซาย); 
(ข) สารเอนโดทอกซิน (endotoxin) ถูกปลอยออกจาเซลลของแบคทีเรียกอโรคหลังจากถูก
จับกินโดยเม็ดเลือดขาว 

(ที่มา: Bauman, 2009, p.421) 
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1.1 เอกโซทอกชิน เปนสารพิษที่จุลินทรียสรางแลวปลดปลอยออกนอกเซลล  มีเปาหมายหลัก
ในการกอโรคกับโฮสทดวยการทําลายเซลลและขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลลโฮสท  ความ
เขมขนของสารพิษสูงมากในระดับที่สามารถฆาสัตวํไดแมมีปริมาณเพียงเล็กนอย  เอกโซทอกชินแบงออกได 
3 ชนิด คือ ไซโตทอกซิน (cytotoxins) นิวโรทอกซิน (neurotoxin) และเอนเทอโรทอกวิน (enterotoxins)  
ประสิทธิภาพในการทําลายเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ และตําแหนงที่ถูกทําลายตางกัน        ไซโตทอกซิน เปน
สารพิษที่ฆาหรือมีผลตอการทําหนาที่ของเซลลโฮสท เชน สารพิษดิฟทีเรียจากเชื้อที่กอโรคคอตีบจะทําลาย
เซลลหลายชนิดในรางกายโฮสท เชน กลามเนื้อ หัวใจ ประสาท ไต นิวโรทอกซินเปนสารพิษที่มีเปาหมายใน
การขัดขวางการทําหนาที่ของเซลลประสาท (nerve cell) เชน สารพิษของเชื้อโรคอาหารเปนพิษและ
บาดทะยัก  เอนเทอโรทอกวินเปนสารพิษที่มีผลตอเซลลเยื่อบุทางเดินอาหาร เชน  สารพิษจากเชื้อ Vibrio 
cholerae ที่กอโรคอหิวาตกโรค ทําลายเซลลของเนื้อเยื่อทางเดินอาหาร  Staphylococcus aureus  สราง
สารพิษในอาหาร (food poison) ซี่งทําใหเกิดอาการทองเสีย  Clostridium spp. สรางสารพิษที่เปนสาเหตุ
ของโรคเนื้อเนาตาย (gangrene) โรคอาหารเปนพิษจาก  สารโบทูลินัมที่จุลินทรียสราง (botulism) และ 
บาดทะยัก (tetanus)  สารพิษบางชนิดที่สรางโดยจุลินทรียทําลายเม็ดเลือดขาว เรียกสารพิษนั้นวา ลิวโคชิ
ดิน (leukocidin)  บางชนิดทําใหเม็ดเลือดแดงแตก เรียกสารพิษนั้นวา ฮีโมไลชิน (hemolysin) 

 เอกโซทอกชินมีสมบัติเปนโปรตีนที่สามารถทําใหเปนทอกซอยด (toxoid) ได ทอกซอยด 
เปนสารพิษที่ไดทําลายสวนที่เปนพิษแลวโดยยังมีสมบัติของแอนติเจนอยู โดยใชสารฟอรมาลดีไฮด  ทอ
กชอยดยังมีสมบัติเปนแอนติเจนได คือ กระตุนใหรางทายสรางแอนติทอกซิน (antitoxin) มาทําปฏิกิริยา
เปนกลาง (neutralization) กับทอกซิน  ทอกซอยดจึงมีประโยชนใชผลิตเปนวัคซีนในการปองกันโรค 
เชน วัคซีนโรคคอตีบ และบาดทะยัก 

 1.2 เอนโดทอกซิน เปนสารพิษที่แบคทีเรียสรางชื้นและเก็บไวในเซลล เมื่อเซลล
สลายตัวจะถูกปลอยออกนอกเซลล  องคประกอบของสารพิษเอนโดทอกซินเปนสารลิโพพอลิแซ็กคาไรด
และถูกสรางอยูที่เยื่อชั้นนอกของผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบ  เมื่อเปรียบเทียบระดับความเปนพิษ 
เอนโดทอกซินมีความเปนพิษของนอยกวาเอกโซทอกซิน แตมีผลตอรางกายหลายประการ คือ การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของรางกาย การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของเลือด และการทําใหรางกายอยูใน
สภาพช็อก  โดยทั่วไปอุณหภูมิของรางกายโฮสทที่เปนโรคมักเปลี่ยนแปลงในลักษณะมีอุณหภูมิรางกาย
สูงขึ้น หรือเรียกวาเปนไข ตัวรอน ทั้งนี้เพราะเอนโดทอกชินมีผลตอเม็ดเลือดขาวชนิดพอลิมอรโฟ
นิวเคลียรลิวโคไซต (polymorphonuclear leukocyte, PMN) โดยกระตุนให PMN ปลอยสารที่ทําให
ระดับอุณหภูมิสูงขึ้นที่มีชื่อวา สารเอนโดจีนัส ไพโรเจน (endogenous pyrogen) หรือสารอินเตอรลิวคิน-
วัน (interleukin-1)  สารนี้มีผลตอไฮโพทาลามัสที่สมองสวนควบคุมอุณหภูมิของรางกายทําใหอุณหภูมิ
รางกายสูงขึ้น  เอนโดทอกซินทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของเลือดในลักษณะที่เริ่มตนจาก 
ระยะแรกจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงชั่วคราว ตอมาเม็ดเลือดขาวเพิ่มจํานวนขึ้นอีก เกล็ดเลือดถูกทําลาย
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ทําใหเกิดการแข็งตัวของเลือดภายในเสนเลือด และทําใหความสามารถในการยอมใหผานของเสนเลือด
ฝอยเพิ่มขึ้น ของเหลวในเลือดจึงไหลออกมา จนบางครั้งเกิดเลือดออก ทําใหมีผลตอการหมุนเวียนเลือด
และความดันเลือด  อาการช็อกเปนอาการแสดงออกอยางหนึ่งที่เปนผลอันเนื่องจากสารพิษเอนโดทอกชิน  
สงผลใหความดันเลือดลดลง ชีพจรเตนเร็ว   การหายใจชาลง และหมดสติ  ถาไดรับสารพิษปริมาณมากจะ
กอใหเกิดอันตราย  การหมุนเวียนเลือดลมเหลวและตายได  เมื่อเปรียบเทียบเอนโดทอกซินและเอกโซทอก
ยังมีความแตกตางกันในชนิดของจุลินทรียที่สราง ชนิดของโมเลกุลสาร  ระดับความเปนพิษ  ความคงตัว
เมื่อโดนความรอน  ผลกระทบที่มีตอโฮสท  และอื่น ๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 14.2 

 

ตารางที่ 14.2 ขอแตกตางระหวางเอนโดทอกซินและเอกโซทอกซินที่สรางโดยแบคทีเรีย 
 เอนโดทอกซิน เอกโซทอกซิน 
ชนิดของจุลินทรียที่สราง แบคทีเรียแกรมลบและแบคทีเรียแก

รมบวก 
แบคทีเรียแกรมลบ 

ความสัมพันธกับแบคทีเรีย เปนสารเมแทบอไลทที่เซลล
แบคทีเรียที่มีชีวิตสราง 

เปนสวนของผนังเซลลที่เปนเยื่อหุม
ภายนอกที่ถูกปลดปลอยออกมาเมือ่
เซลลแบคทีเรยีตายแลว 

ชนิดของโมเลกุลสาร โปรตีนหรือเปปไทดสายสั้น สวนของลิพิดโพลีแซคคาไรดทีเ่ปน
องคประกอบของผนงัเซลลหรือ 
outer membrane 

ความเปนพิษ   สูง ต่ํา  
ความคงตัวเมื่อโดนความรอน ทนอุณหภูมไิดมากกวา 60ºC ทนอุณหภูมไิดมากกวา 121ºC ได

มากกวา 1 ชั่วโมง 
ผลกระทบท่ีมีตอโฮสท cytotoxin, neurotoxin, 

enterotoxin 
กอใหเกิดไข ซึม (ethargy) ไมสบาย
ตัว (malaise) ช็อก เลือดแข็งตัว 

การกอใหเกิดการไข ไม ใช 
คุณสมบัติการเปนแอนติเจน แข็งแรง ออน 
การฟอรมตัวเปนทอกซอยด ดวยการใหความรอนหรือสารฟอร

มัลดไีฮด 
ไมมีคณุสมบัตินี ้

ตัวอยางโรค Botulism, tetanus, gas 
gangrene, diphtheria, cholera, 
plague, อาหารเปนพษิจากเชื้อ 
staphyloccus 

typhoid fever, tularemia, 
endotoxic shock, urinary tract 
infections, meningococcal 
meningitis 

(ที่มา: Bauman, 2009, p.422) 
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 2. ปจจัยตอตานกระบวนการฟาโกไชโทซิส (antiphagocytic factor) ไดแก การสราง
แคปซูล (capsule) ซึง่เปนสารพอลิแช็กคาไรดอยูรอบนอกเซลลและชวยปองกันเชื้อโรคจากการถูกจับกิน
โดยฟาโกไชติกเชลลของรางกายทั้งนี้เพราะชนิดของสารพอลิแช็กคาไรดที่เปนสวนประกอบของแคปซูล
เปนชนิดเดียวกับสารพอลิแช็กคาไรดในรางกายของโฮสท จึงทําใหเซลลแบคทีเรียกอโรครอดพนจากการ
ตรวจสอบของระบบภูมิคุมกันของโฮสท ตัวอยางแบคทีเรียกอโรคที่สรางแคปซูลเชน เชื้อ Streptococcus 
pneumonia, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida. 
Bacillus anthracis, Neisseria meningitidis เปนตน แบคทีเรีบางชนิดสรางสรางเคมีที่มีคุณสมบัติ
ปองกันการฟวชั่นเยื่อหุมไลโซโซมของเซลลโฮสทกับเซลลหุมเซลลของแบคทีเรียกอโรคเพื่อปองกันการ
ยอยสลายหลังจากจับเซลลแบคทีเรียกอโรคเขาสูเซลลดวยกระบวนการฟาโกไซโตซิส  ตัวอยางเชน 
Streptococcus pyogenes สรางโปรตีนเอ็ม (M protein) บนผนังเซลลและฟมบรี (fimbriae) ซึ่งชวย
ใหเซลลแบคทีเรียตานทานตอกระบวนการฟาโกไซโตซิสและเพิ่มความรุนแรงของโรค  แบคทีเรียบางชนิด
สรางสารลิวโคซิดินส (leukocidins) ซึ่งเปนสารเคมีท่ีทําลายเซลลเม็ดเลือดขาว  ดังภาพที่ 14.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14.5 ลักษณะการตานกระบวนการฟาโกไชโทซิสของเซลลโฮสทโดยแคปซูลที่สรางจากแบคทีเรีย

กอโรค: (ก) แคปซูลทําหนาที่ขัดขวางการเกิดกระบวนการฟาโกไซโตซิส;    (ข) แคปซูล
ปองกันการยอยสลายจากเอนไซมไฮโดรไลติกซในถุงไลโซโซม (lysosome) 

(ที่มา: Bauman, 2009, p.421) 
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 3. เอนไซมและสารบางอยางที่สรางโดยแบคทีเรียกอโรค  เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหเชื้อกอโรค
แสดงความรุนแรงเพิ่มขึ้น สามารถบุกรุกเขาเนื้อเยื่อของโฮสตและทําลายโฮสตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวอยางเอนไซมและสารที่สรางโดยแบคทีเรียกอโรคมีดังนี้ 

3.1 ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) เปนเอนไซมที่ยอยสลายกรดไฮยาลูโรนิก (hyaluronic 
acid) ซึ่งเปนสารเชื่อมระหวางเซลลของเนื้อเยื่อตาง ๆ  ทําใหเชื้อโรคสามารถกระจายไปตามเนื้อเยื่อตาง ๆ 
ไดงายขึ้น เอนไซมนี้พบในแบคทีเรียแกรมบวกหลายชนิด เชน พวกสแตฟฟโลค็อกคัสสเตรปโตค็อกคัส
 นิวโมค็อกคัส รวมทั้งเชื้อ Clostridium perfringens ที่ทําใหเกิดกาซแกงกรีน (gas gangrene) ดัง
แสดงในภาพที่ 14.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14.6 การทํางานของไฮยาลูโรนิเดสที่ถูกสรางโดยแบคทีเรียกอโรคเพ่ือชวยในการบุกรุกเขาสู

รางกายโฮสท 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.421) 
 

3.2 เลซิธิเนส (iecithinase) หรือแอลฟาทอกซิน (α-toxin) เปนเอนไซมทียอยเลซิธิน 
(lecithin) ซึ่งเปนสารฟอสโฟลิพิดที่มีอยูตามเยื่อหุมเชลลของเนื้อเยื่อตาง ๆ ทําใหเซลลของเนื้อเยื่อถูกยอย
โดยเฉพาะยอยเม็ดเลือดแดง พบในเชื้อ Clostridium perfringens 

3.3 คอลลาเจเนส (collagenase) เปนเอนไซมที่ยอยคอลลาเจน ซึ่งเปนโปรตีนที่ยึดอยูใน
เนื้อเยื่อกระดูก กระดูกออน และกลามเนื้อ พบในเชื้อ Clostridium perfringens 

3.5 สเตรปโตไคเนส (streptokinase) เปนเอนไซมที่สรางโดยบีตา-ฮีโมไลติก สเตรปโตค็อกไค 
(β-hemolytic streptococci) กลุมเอ ซีและจี  ทําหนาที่ยอยไฟบรินของเลือดคน  แตไมมีผลกับไฟบริน 
ของสัตว เอนไซมนี้จะเปลี่ยนพลาสมิโนเจน (plasminogen) ในเลือดใหเปนพลาสมิน (plasmin) ซึ่งไป
ละลายไฟบริน ทําใหเลือดไมแข็งตัว  เอนไซมนี้สรางโดยเชื้อสเตรปโตค็อกคัส  สวนเชื้อสแตฟฟโลค็อกคัส
สรางเอนไซมสแตฟฟโลไคเนส (staphylokinase) ซึ่งทําหนาที่เชนเดียวกัน 
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3.4 โคแอกกูเลส (coagulase)  เปนเอนไซมที่ทําปฏิกิริยารวมกับตัวกระตุน (activator) ใน
เลือด ทําใหเลือดแข็งตัว โดยการเปลี่ยนไฟบริโนเจน (fibrinogen) ใหเปนไฟบริน (fibrin) และไฟบรินนี้จะ
เคลือบตามผนังเชลลของแบคทีเรียทําใหไมถูกทําลายดวยเม็ดเลือดขาวในกระบวนการฟาโกไซโทซิส 
นอกจากนี้ยังทําใหเสนเลือดอุดตัน พบในเชื้อกลุมสแตฟฟโลค็อกคัส เชน Staphylococcus aureus การ
ทํางานของเอนไซมโคแอกกูเลสที่ถูกสรางโดยแบคทีเรียกอโรคเพื่อชวยในการบุกรุกเขาสูกระแสเลือดใน
รางกายของโฮสทดังภาพที ่14.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14.7 การทํางานของเอนไซมโคแอกกูเลสเพื่อชวยแบคทีเรียเขาสูกระแสเลือดในรางกายของโฮสท 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.421) 

 
3.6 ลิวโคซิดิน (leukocidin) เปนสารที่สรางโดยเชื้อสแตฟฟโลค็อกคัส สเตรปโตค็อกคัส 

และนิวโมค็อกคัส สามารถยอยสลายเม็ดเลือดขาวชนิดพอลิมอรโฟนิวเคลียร (poly-morphonuclear 
leukocyte) 

3.7 ฮีโมไลซิน (hemolysin) เปนสารที่ทําลายฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง แบงฮีโมไลซีน
ได 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเปนชนิดที่แบคทีเรียสรางแลวปลอยออกนอกเซลลแลวแยกออกจากเซลลโดยการ
กรอง  มีองคประกอบทางเคมีตางกันตามชนิดของแบคทีเรียที่สราง  แบคทีเรียที่สรางฮีโมไลซินชนิดนี้จะ
ทําใหเกิดโรครุนแรงกวา ไดแก สเตรปโตไลซินโอ (streptolysin O, SLO) ซึ่งไมทนออกซิเจน แตทนความ
รอนได และ สเตรปโตไลซินเอส (streptolysin S, SLS) ไมทนความรอน และไวตอความเปนกรด  สเตรป
โตไลซินทั้งสองชนิดพบในแบคทีเรียกลุมสเตรปโตค็อกคัสและทําใหหนูตายได นอกจากนี้ยังแบคทีเรียอื่น 
ๆ ที่สรางฮีโมไลชิน เชน  Clostridium tetani สรางสารเตตาโนไลซิน (tetanolysin) Clostridium 
perfringens สรางสารธีตาทอกซิน (theta toxin) แบคทีเรียกลุมนิวโมค็อกคัสสรางสารนิวโมไลซิน 
(pneumolysin)  อีโมไลซินชนิดที่สองมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเซลล เม็ดเลือดที่ เปน
องคประกอบของอาหาร blood-agar media ซึ่งใชเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกอโรค โดยทําใหเม็ดเลือดแดง
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แตกและทําลายฮีโมโกลบิน  จึงสังเกตเห็นบริเวณใสรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อที่เจริญบนผิวหนาอาหาร เรียก
บริเวณใสนั้นวา  บีตาฮีโมไลซิส (β-hemolysis) ฮีโมโกลบินอีกชนิดหนึ่งถูกรีดิวซเปนเมธฮีโมโกลบิน 
(methemoglobin) เกิดเปนบริเวณเขียว ๆ รอบโคโลนีทีเ่รียกวา แอลฟาฮีโมไลซิส (α-hemolysis) 
 3.8 สเตรปโตดอรเนส (streptodornase) เรียกอีกชื่อวา ดีออกซีไรโบนิวคลีเอส(deoxyribonuclease, 
DNases) มีบทบาทในการทําลายและยอยดีเอ็นเอ  แบคทีเรียที่สรางเอนไซมชนิดนี้  เชน Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens, Streptococcus pyogenes 
 

กระบวนการเกิดโรค  
เมื่อเนื้อเยื่อของรางกายรับเชื้อกอโรคเขาสูรางกาย (exposure) หรือเนื้อเยื่อไดรับบาดเจ็บ (injury) 

แบงระยะเวลาของการเปนโรคหรือการดําเนินการของโรคที่เรียกวา กระบวนการเกิดโรค (disease 
process)  แบงออกเปน 5 ระยะ เรียงตามลําดับเริ่มจากระยะฟกตัวของเชื้อ (incubation period)  
ระยะมีอาการและอาการแสดงของโรค (prodromal period)  ระยะปวย (illness period)  ระยะหาย
จากโรค (decline period) และระยะพักฟน (convalescence period)  เมื่อผูปวยพนระยะที่กลาว
ทั้งหมดจะไมมีอาการและอาการแสดงของโรคหลงเหลืออยู ดังภาพที่ 14.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14.8  ระยะเวลาของการเปนโรค 
(ที่มา: Bauman, 2009, p.423) 
 

แตละระยะของการดําเนินการของโรคมีอาการและอาการแสดงโรคดังนี้ 
ระยะบมเพาะเชื้อ เปนเวลาที่รางกายไดรับเชื้อและเริ่มมีอาการหรือแสดงอาการของโรค  ชวงเวลา

ในระยะนี้อาจยาวหรือสั้นขึ้นความรุนแรงของโรคหรือความสามารถในการกอโรคของจุลินทรียแตละชนิด  
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ปริมาณจุลินทรียที่อยูภายในรางกาย  วัย สุขภาพของผูปวย ระบบอิมมูโนของผูปวย  ความสามารถในการ
แบงตัวเพิ่มจํานวนของจุลินทรียกอโรค และตําแหนงที่ติดเชื้อ  ดังแสดงในตารางที่ 14.3 

 
ตารางที่ 14.3  ระยะบมเพาะเชื้อกอโรคในรางกายของมนุษย 

โรค ระยะบมเพาะเชื้อ 
โรคติดเชื้อ Staphylococcus < 1 วัน 
Influenza ประมาณ 1 วัน 
Cholera 2-3 วัน 
Genital herpes ประมาณ 5 วัน 
Tetanus  5-15 วัน 
Syphilis                        10-21 วัน 
Hepatitis B 70-100 วัน 
AIDS 1 วันถึง >8 ป 
Leprosy 10 วันถึง >30 ป 

(ที่มา: Bauman, 2009, p.423) 
 

ระยะมีอาการและอาการแสดงของโรค  เปนชวงเวลาสั้น ๆ ที่แสดงอาการระดับปานกลางแลว
นําไปสูการปวย  เชื้อกอโรคบางชนิดเทานั้นที่มีระยะ prodromal period  ดังแสดงในภาพที่ 13.5 

ระยะปวย (illness period)  ระยะหายจากโรค (decline period) และระยะพักฟน 
(convalescence period)   

ระยะปวย เปนระยะที่รางกายปวยอยางหนักอันเนื่องจากโรคติดเชื้อ  มีอาการและแสดงอาการให
เห็นชัดเจน  ระบบภูมิคุมกันของผูปวยทํางานตอตานเชื้อไมสมบูรณื  เปนระยะที่ผูปวยอาจไดรับอันตราย
ถึงชีวิต  สวนใหญแพทยผูรักษามักจะพบผูปวยขณะที่อยูในระยะนี ้

ระยะหายจากโรค เปนระยที่ผูปวยคอย ๆ ฟนคืนสภาพรางกายใหกลับสูสภาวะปกติ  ระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายเริ่มตอบสนองตอการทํางานไดมากขึ้น  medicine treatment vanquish the pathogens.  

ระยะพักฟน  เปนระยะที่ผูปวยหายจากอาการปวย  เนื้อเยื่อที่เสียหายกําลังซอมแซมตนเอง       
ใหกลับมาสูสภาพปกติ  ชวงเวลาในการพักฟนของผูปวยขึ้นกับระดับความเสียหายของรางกายที่เกิดจาก
การกระทําของเชื้อโรค ธรรมชาติของเชื้อกอโรค  ตําแหนงติดเชื้อ  สุขภาพโดยรวมของผูปวย 
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ความตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษย 
 ตามธรรมชาติของรางกายมนุษยจะชวยตานทานการติดเชื้อ  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสุขภาพทั่วไป
ของโฮสต  สภาพของโภชนาการ สภาพความเปนอยูทางสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งปจจัยภายในรางกาย 
เชน ความเครียด ก็เปนสิ่งที่มีผลตอความตานทานเชื้อโรคของรางกาย  ความตานทานตามธรรมชาติ     
ตอการเกิดโรคติดเชื้อ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทั่วไปและกลไกตามธรรมชาติ (natural defense 
mechanism) ของสิ่งมีชีวิต  

1. ปจจัยท่ัวไป 
1.1 ชนิด (species) ของสิ่งมีชีวิต มคีวามตานทานตอโรคแตกตางกัน อาจเพราะความตางใน

ดานสรีรวิทยาเมแทบอลิซึม สรีรวิทยา  และกายวิภาคของของสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว) เชน อุณหภูมิของรางกาย
สัตวเลือดอุนหรือสัตวเลือดเย็น มีผลตอการสนับสนุนการเขาอาศัยของเชื้อโรคในรางกาย ดังนั้นโรคที่เกิด
กับสัตวเลือดอุนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมักไมเกิดกับสัตวเลือดเย็น เชน ปลา หรือสัตวเลื้อยคลาน       
กบเปนสัตวเลือดเย็นจึงตานทานตอโรคแอนแทรกซไดดี  ยกเวนถาอุณหภูมิรางกายเพิ่มขึ้นถึง 37 ºC  
หรือกรณีของสัตวปก (ไก) ถาลดอุณหภูมิรางกายของไกลดถึง 39-37ºC   ถาไดรับเชื้อกโรคแอนแทรกซก็
สามารถเกิดโรคได  หรือเชื้อ Mycobacterium avium ที่พบในสัตวเลื้อยคลานก็จะไมทําใหเกิดโรค     
ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมหรือนก เปนตน  สัตวกินพืชมักตานทานตอโรคของสัตวกินเนื้อเพราะกายวิภาค 
ที่ตางกันของลําไสสัตวกินเนื้อกับสัตวเคี้ยวเอื้องซึ่งมีหลายกระเพาะและมีจุลินทรียในลําไสตางกันรวมถึง
การมีน้ํายอยอาหารแตกตางกันดวย  โรคที่เกิดกับผิวหนังของคนมักไมเกิดในสัตว  เนื่องจากมีขน เกล็ด 
และสิ่งปกคลุมลําตัวมากกวา  
 1.2 ตัวบุคคล (individual) ในตัวบุคคลจะมีความตานทานโรคไมเทากัน แมคนในครอบครัว
เดียวกัน บางคนอาจเปนโรคชนิดหนึ่งบอยๆ แตอีกไมกอโรคในอีกคนหนึ่ง  ปจจัยที่ทําใหแตละบุคคล     
มีความตานทานโรคตางกันอาจเนื่องจากเชื้อชาติ (race) เพศ อายุ สภาพทางสรีรวิทยาของรางกายโฮสต  
อาชีพและงานที่ทํา  และสุขอนามัยสวนบุคคล  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1.2.1 เชื้อชาติ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยังแตกตางกันที่เผาพันธุหรือเชื้อชาติอีกดวย จึงมีความ
ตานทานโรคตางกัน เชน พวกนิโกร มีความตานทานตอโรคไขเหลือง มาลาเรีย และไฟลามทุงไดดีกวาคน
พวกผิวขาว หรือชาวจีนตานทานตอซิฟลิสไดดีกวากวาชนชาติอื่น อาจเปนเพราะเชื้อชาติเหลานั้นสัมผัส
กับโรคมากอน จึงปรับตัวใหตานทานโรคไดดีกวา หรือแมแตในสัตวเลี้ยง เชน วัวพันธุบราหมัน ตานทาน
ตอโรคทิคฟเวอร (tick fever) ไดดีกวาวัวพันธุอื่น และความตานทานนี้สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได 

1.2.2 เพศ โรคบางอยางพบวาเปนมากในเพศชาย เชน โรคปอดบวม โดยเฉลี่ยเพศชายมีแนวโนม
จะติดโรคบางชนิดไดงายกวาเพศหญิง  เชน  โรคในระบบทางเดินหายใจ  โรคติดเชื้อไวรัสที่ระบบประสาท
สวนกลาง  ที่ทางเดินอาหาร และโรคตับอักเสบ 
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1.2.3 อายุ  เด็กแรกเกิดใน 2-3 เดือนแรกมีความตานทานนอย  โดยไดรับภูมิคุมกันที่ถายทอด
จากมารดา  และจะคุมครองไดเพียง 6-12 เดือนเทานั้น หลังจากนั้นความตานทานโรคจะเพ่ิมขึ้น  เพราะ   
จะสรางภูมิคุมกันไดเอง  เนื่องจากไดรับเชื้อโรคอยางออน ๆ หรือโดยไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน  ดังนั้น
ภูมิคุมกันโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุ  แตมีหลายโรคที่กออาการรุนแรงในผูชรา คือวัณโรคและปอดบวม ยิ่งมีอายุ
มากขึ้น ยิ่งมีโอกาสติดโรคมากขึ้นจนถึงอายุ 45-65 ป 

1.2.4 พันธุกรรม คนที่มีพันธุกรรมผิดปกติ  เชน ความสามารถในการสรางภูมิคุมกันลดลงหรือ
บกพรอง จะทําใหความตานทานโรคลดลง  หรือคนที่เปนโรคซิกเกิลเซลลอะนีเมีย (sickle-cell anemia) จะ
มีความตานทานตอโรคมาลาเรีย เนื่องจากคนเปนโรคซิกเกิลเซลล  อะนีเมียจะสรางฮีโมโกลบินปกติ  ทําให
เม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติ  เชื้อที่กอโรคมาลาเรียไมสามารถเพิ่มจํานวนใน  เม็ดเลือดแดงได 

1.2.5 สภาพทางสรีรวิทยาของรางกายโฮสต  มีผลตอความตานทานโรค  เชน  การขาด
อาหาร  รางกายท่ีมีบาดแผล  หรือไดรับการผาตัด  กําลังเปนโรค ความเมื่อยลาของรางกาย ลวนแตทําให
ความตานทานโรคลดลง 

1.2.6 อาชีพ  ลักษณะของงานในอาชีพอาจเปดโอกาสใหสัมผัสกับโรคมากขึ้น เชน แพทย 
พยาบาลและผูทํางานในโรงพยาบาลมีโอกาสสูงในการติดเชื้อจากผูปวยที่มารับบริการ  คนทํางานเหมือง
แรที่เจอฝุนละอองปริมาณมากตลอดเวลาทํางานทําใหมีโอกาสติดเชื้อที่ปอด 

1.2.7 สุขอนามัยสวนบุคคล  สภาพที่อยูอาศัยที่แออัด  หรือสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม  มีผลทํา
ใหความตานทานของรางกายลดลง 

2. กลไกตามธรรมชาติ 
2.1 กลไกการปองกันภายนอก (external defense mechanism) สวนใหญเปน

กระบวนการทางกล  อาจเปนกระบวนการทางเคมีบาง  กลไกนี้จัดเปนการปองกันตัวดานแรก (first line 
of defense mechanism) ในการปองกันการบุกรุกของเชื้อโรค  สิ่งกีดขวางเชื้อโรค (mechanical 
barrier) อาจเปนผิวหนัง เยื่อบุลูกตา น้ําตาที่ชวยปองกันนัยนตา เยื่อเมือกในนาโซฟาริงซ  เซลลเยื่อบุผิวที่
มีซีเลียในหลอดลมและเยื่อเมือกของทางเดินทอปสสาวะและทอสืบพันธุ 

ผิวหนัง เปนเครื่องกั้นการบุกรุกของเชื้อโรคสวนใหญ  มีแบคทีเรียหลายชนิดที่ทําหนาที่
เปนเชื้อประจําถิ่น  เชน Corynebacterium สราง free fatty acid จาก sebaceous gland ทําใหผิวหนังมี
สภาพเปนกรดซึ่งชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียอื่น  นอกจากผิวหนังชวยกั้นการแทรกซึมผานของเชื้อโรค  
ผิวหนังชั้นนอกสุดยังหลุดลอกออกตลอดเวลา  ตอมเหงื่อบริเวณผิวหนังขับเหงื่อและกรดไขมัน (โดยเฉพาะ
กรดโอเลอิก) ที่มีฤทธิ์ทําลายแบคทีเรียได  แตจุลินทรียก็อาจเขาสูรางกายไดทางรูขุมขน  ชองเปดของ     
ตอมเหงื่อ หรือตามบาดแผล  แบคทีเรียสวนใหญถูกยับยั้งการเจริญดวยกรดแลกติก กรดไขมัน ในเหงื่อและ
ตอมน้ํามัน 
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เมือกในทางเดินหายใจ  ทางเดินอาหาร ทอปสสาวะและสืบพันธุ  จะจับเชื้อโรคหรือ   
สิ่งแปลกปลอมไว และขับทิ้งไป ซีเลียที่บุอยูตามผิวในชองวางลําตัวจะพัดโบกจุลินทรียออกไป  การไอ 
(cough) การจาม การหลั่งน้ําตา) เปนกลไกของรางกายที่ขับไลจุลินทรียออกมา  เอนไซมในสวนประกอบ
ของน้ํามูก (nasal secretion) สามารถทําลายผนังเซลลแบคทีเรียบางชนิดได 

ทางเดินอาหาร สภาวะความเปนกรดในกระเพาะอาหารชวยตานเชื้อโรคได  การบีบตัว
ของทางเดินอาหารแบบเพอริสตัลซิล (peristalsis) ในลําไสเล็กสูลําไสใหญอยางรวดเร็วชวยขับไลจุลินทรีย
ออกจากทางเดินอาหารในรูปอุจจาระ ทําใหเชื้อโรคไมมีโอกาสสัมผัสกับลําไสเล็กเพ่ือกอโรค 

ทางเดินปสสาวะ ความเปนกรดของปสสาวะชวยยับยั้งการเจริญของโรคได  แตหากมี
ความผิดปกติในการขับปสสาว เชน ภาวะตอมลูกหมากโต การตั้งครรภ หรือการตีบตันของทอปสสาวะ 
จะสงเสริมการเจริญของเชื้อกอโรคและการทําลายผนังทางเดินปสสาวะจนเกิดสภาวะการติดเชื้อใน
ทางเดินปสสาวะได  ความยาวของทอปสสาวะในเพศหญิงและชายที่ตางกันก็มีผลตอความยากงายในการ
ติดเชื้อโรคดวยเชนกัน 

อวัยวะสืบพันธุ ปกติบริเวณชองคลอดเปนแหลงที่อยูของ Lactobacilli ซึ่งเปนเชื้อ
ประจําถิ่น มีหนาที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอื่น  สภาพของชองคลอดอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคตอ
เชื้อไดจากการลดลงของฮอรโมนในผูสูงวัยชวงวัยทอง นอกจากนี้ถามีการใชยาปฏิชีวนะท่ีชองคลอดเปน
เวลานานมีผลทํางานเชื้อประจําถิ่น สงผลใหเสี่ยงตอการติดเชื้อราในชองคลอดได 

สารเคมีในรางกายที่ชวยยับยั้งและทําลายเชื้อโรค  ไดแก ในน้ําตาและน้ําลายมีไลโซไซม 
(lysozyme) ซึ่งเปนเอนไซมที่สามารถยอยผนังเซลลแบคทีเรีย  ในกระเพาะอาหารมีกรดเกลือที่ pH ต่ํา
มาก ชวยทําลายจุลินทรีย  ในน้ําเลือดมบีีตา-ไลซิน (β-lysin) ซึ่งเปนโปรตีนประจุบวกที่มีคุณสมบัติทําลาย
เยื่อหุมเซลล  สารเคมีเหลานี้มีบทบาทในการตานทานการบุกรุกของเชื้อโรคได 

2.2 กลไกการปองกันภายในรางกาย (internal defense mechanism) เมื่อเชื้อโรคเขาสู
เนื้อเยื่อ  รางกายสามารถปองกันตนเองดวยระบบภูมิคุมกันซึ่งเปนกลไกปองกันภายในรางกาย  การ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกายมนุษยมีลักษณะที่สําคัญของ 4 ประการ คือ ประการแรกระบบ
ภูมิคุมกันตองแยกความแตกตางของตัวเอง (self) และสิ่งที่ไมใชตัวเอง (non self) ได และตอบสนองกับ
สิ่งที่เปนสิ่งแปลกปลอมของโฮสตได  ประการที่สอง การตอบสนองของภูมิคุมกันตองจําเพาะสูงมาก 
(specificity) ตอแอนติเจนหรือสารที่กระตุนใหสรางแอนติบอดี  ประการที่สาม ภูมิคุมกันตองมีความจํา 
(memory) หรือการตอบสนองครั้งที่สอง (anamnestic response) ไดดี  หมายความวา เมื่อรางกายถูก
กระตุนจากแอนติเจนชนิดเดิมเปนครั้งที่สอง  ภูมิคุมกันสามารถสรางการตอบสนองที่จําเพาะไดเร็ว   
ประการสุดทาย ระบบภูมิคุมกันสามารถถายทอดจากรุนหนึ่งไปยังรุนหนึ่งโดยอาศัยลิมโฟไซตหรืออิมมูน
ซีรัม (immune serum)  ภูมิคุมกันของรางกายมีลักษณะการตอบสนองตอเชื้อโรคแบบไมจําเพาะและแบบ
จําเพาะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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2.2.1 กลไกปองกันภายในรางกายแบบไมจําเพาะ หลังจากเนื้อเยื่อรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ
จะเปนการกระตุนกลไกการปองกันตนเอง  บางครั้งอาจทําลายเนื้อเยื่อของโฮสทเพื่อทําลายเชื้อหรือสารที่
กอใหเกิดโรค (infectious agent) เชน การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการติดเชื้อหรือเชื้อโรคกระตุนการเคลื่อน
ตัวของ neutrophile และ macrophages เขามาที่บริเวณบาดเจ็บ เพื่อจับกินเชื้อโรคขณะเดียวกันก็สงผล
ใหเกิดการอักเสบ (inflammation) ของเนื้อเยื่อในลักษณะปวด บวม แดง และรอน 

2.2.2 กลไกปองกันภายในรางกายแบบจําเพาะ  เชื้อโรคที่เขาสูรางกายจะกระตุนภูมิคุมกัน
ของรางกายใหสรางแอนติบอดี้ (antibody) ซึ่งจะจับกับเชื้อโรคหรือเรียกวา แอนติเจน (antigen) เพื่อ
กระตุนใหเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคฟาจ (machrophage) จับกินเชื้อโรคดวยกระบวนการฟาโกไซโตซิส  
 
ชนิดของภูมิคุมกัน 
 ภูมิคุมกันแบงตามลักษณะการสรางได 2 ชนิด คือ ภูมิคุมกันที่รางกายสรางเอง (active immunity) 
และภูมิคุมกันทีร่างกายรับมา (passive immunity) มีรายละเอียดตามนี้ 

1. ภูมิคุมกันสรางเอง หมายถึง  ภูมิคุมกันที่รางกายสรางขึ้นหลังจากไดรับเชื้อโรค  ภูมิคุมกัน
ชนิดนี้ถูกสรางขึ้นใชอยางชา ๆ แตคงอยูในรางกายไดเปนเวลานาน  แบงภูมิคุมกันสรางเอง เปนภูมิคุมกัน
ที่สรางเองเกิดตามธรรมชาติ (natural active immunity) และภูมิคุมกันสรางเองที่ทําขึ้น (artificial 
active immunity)  สําหรับภูมิคุมกันสรางเองเกิดตามธรรมชาติ เปนภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายไดรับ
เชื้อโรคหรือสารพิษจากเชื้อโรค รางกายจะสรางแอนติบอดีออกมา ตอตานเชื้อโรคนั้น ๆ แอนติบอดีจะอยู
ในรางกายไดนาน อาจตลอดชีวิต ไดแก ภูมิคุมกันตอโรคหัด คางทูม คอตีบ ไอกรน  สําหรับภูมิคุมกัน
สรางเองที่ทําขึ้น เปนภูมิคุมกันที่เกิดจากการนําแอนติเจนเขาไปกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี  เชน 
การฉีดวัคซีน หรือทอกซอยดที่เราจงใจทําให ภูมิคุมกันจะอยูในรางกายไดนานเทาใดขึ้นอยูกับชนิดของ
แอนติเจนที่เขาไปกระตุน เชน  วัคซีนที่เตรียมจากเชื้อตายแลวจะมีภูมิคุมกันจํากัดเพียง 6 เดือน ถึง 2 ป 
ไดแก วัคซีนไทฟอยด  อหิวาตกโรค  ไอกรน โรคพิษสุนัขบา ไขหวัดใหญ สวนวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อเปน
หรือเชื้อที่ออนกําลังลง ไดแก  วัคซีนโปลิโอชนิดกิน หัด หัดเยอรมัน คางทูม ใหผลคุมกันในระยะนาน 
นอกจากนี้ยังใชทอกซอยดเปนวัคซีนไดดวย ทอกซอยดทําจากเอโซทอกซินที่หมดพิษแลว  แตยังสามารถ
ในการกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันได เชน ทอกซอยดของโรคคอตีบ และบาดทะยัก 

2. ภูมิคุมกันที่รับมา เปนภูมิคุมกันที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิตอื่น  เชน มา  กระตาย หรือคนอื่น โดยคน
ที่รับไมไดสรางภูมิคุมกันเอง  ภูมิคุมกันแบบนี้ใหผลคุมกันทันทีแตอยูในรางกายไมนาน  ภูมิคุมกันที่รับมา
แบงเปนภูมิคุมกันรับมาตามธรรมชาติ (natural passive immunity)  และภูมิคุมกันรับมาที่ทําขึ้น 
(artificial passive immunity)  สําหรับภูมิคุมกันรับมาตามธรรมชาติ (natural passive immunity)  
เปนภูมิคุมกันที่ถายทอดตามธรรมชาติจากแมไปยังทารก โดยผานทางรกและน้ํานมเหลือง (colostrum) 
ภูมิคุมกันแบบนี้ใหผลคุมกันทารกเปนเวลาประมาณ 6 เดือนสวภูมิคุมกันรับมาที่ทําขึ้น (artificial 
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passive immunity) เปนภูมิคุมกันที่ไดรับโดยการฉีดซีรัมจากสัตวหรือคนที่มีภูมิคุมกันอยูแลว  ภูมิคุมกัน
จะเกิดทันที  แตอยูไมนานนัก  เชน  การฉีดซีรัมแกพิษงู  การฉีดแอนติทอกซินตอโรคบาดทะยัก คอตีบ 

 
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี  
 แอนติเจน  (antigen) หมายถึง  สิ่งแปลกปลอมตอเนื้อเยื่อของรางกาย  เมื่อเขาสูรางกายแลว
จะกระตุนรางกายใหสรางแอนติบอดี  และแอนติเจนนั้นตองทําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติบอดี  อาจกลาว
วา  แอนติเจนเปนสารใด ๆ ที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันอยางจําเพาะเจาะจง  แหลงของ
แอนติเจน ไดแก  องคประกอบของจุลินทรีย  เชน  สารพิษ ผนังเซลล  แฟลกเจลลา  แคปซูล  โปรตีน  
รวมทั้งอนุภาคไวรัส  แอนติเจนมันเปนสารประกอบพอลิเพปไทด  พอลิแซ็กคาไรด  ลิโพพอลิแซ็กคาไรด  
และไกลโคโปรตีน  สวนประกอบของแอนติเจนที่สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
เรียกวา  แอนติเจนนิกดีเทอรมิแนนท (antigenic determinant) ซึ่งอาจเปนกลุมของกรดอะมิโน  หรือ
น้ําตาล  หรือสารขนาดเล็กอื่น ๆ สวนแฮปเทนส (haptens) คือ สารที่ไมสามารถกระตุนการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกัน  ตอเมื่อไดรวมตัวกับสารโมเลกุลใหญที่เรียกพาหะ (carrier) จึงจะกลายเปนอิมมิวโนเจน 
(immunogen) ที่กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอด ี
 แอนติบอดี (antibody) เปนสารที่สรางขึ้นในรางกายคนหรือสัตวหลังจากไดรับแอนติเจน  
แอนติบอดีเปนสารกลไกลโคโปรตีนที่สามารถทําปฏิกิริยาจําเพาะกับแอนติเจนที่กระตุนใหสรางมันขึ้นมา
จะพบแอนติบอดใีนซีรัมของเลือด  โดยเฉพาะในซีรัมสวนแอมมากลอบิวลิน (gamma globulin) จึงเรียก
กลอบิวลินที่เกี่ยวของกับการตอบสนองทางภูมิคุมกันนี้วา  อิมมิวโนกลอบิวลิน (immunoglobulin) เปน
ผลทําใหแอนติเจนไมสามารถกอโรคใหกับรางกายคนหรือสัตวได 
 โครงสรางของอิมมิวโนกลอบิวลินประกอบดวยพอลิเพปไทด 4 สาย  เชื่อมกันดวยพันธะไดซัลไฟด  
พอลิเพปไทดทั้ง 4 สายประกอบดวยสายยาว 2 สายที่เหมือนกัน  หรือเรียกวา  สายหนัก (heavy chain 
หรือ H chain) มีกรดอะมิโนสายละประมาณ 440 ตัว และสายสั้น 2 สายที่เหมือนกัน  หรือเรียกวา สาย
เบา (light chain หรือ L chain) มีกรดอะมิโนสายละประมาณ 220 ตัวสายหนัก แตละสายเชื่อมกับสาย
เบาดวยพันธะโควาเลนทชนิดพันธะไดซัลไฟด  ทั้งสายหนักและสายเบาประกอบดวย 2 บริเวณ คือ 
บริเวณที่เปลี่ยนแปลงได (variable region หรือ V region) กับบริเวณที่คงที่ (constant region หรือ   
C region)  บริเวณที่คงที่ของสายหนักและและสายเบาประกอบดวยกรดอะมิโน 320 และ 105 ตัว 
ตามลําดับ และไมคอยแตกตางกันมากในอิมมิวโนกลอบิวลินแตละชนิด  สวนกรดอะมิโนที่อยูบริเวณที่
เปลี่ยนแปลงไดของทั้งสายหนักและสายเบามีลําดับของกรดอะมิโนแตกตางกัน  ซึ่งจะจําเพาะกับ
แอนติบอดีแตละชนิด 
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 สวนของอิมมิวโนกลอบิวลินที่จับกับแอนติเจน เรียกวา Fab (antigen-binding site) อยูทางดาน
ที่มีปลายหมูอะมิโน  ประกอบดวยบริเวณที่เปลี่ยนแปลงไดของเพปไทดทั้งสายหนักและสายเบา  สวน
บริเวณ Fc (crystallization fragment) อยูทางดานที่มีปลายหมูคารบอกซิลสวน Fc นี้มีความสําคัญใน
การจับกับรีเซพเตอรชนิดตาง ๆ หรือกระตุนการทํางานของคอมพลีเมนต  การจับกันระหวางอิมมิวโน
กลอบิลินกับแอนติเจนอาศัยพันธะไฮโดรเจนแรงอิเล็กโตรสแตติก (electrostatic force) และแรงดึงดูด
แวนเดอวาลล (Van der Waals force) เนื่องจากอิมมิวโนกลอบิวลิน 1 ในโมเลกุลมีบริเวณที่จะจับกับ
แอนติเจนได 2 บริเวณ การเรียงตัวเชนนี้เรียกวา ไบวาเลนท (bivalent) ดังภาพที่ 14.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14.9  โครงสรางพื้นฐานของแอนติบอดี  
(ที่มา: Bauman, 2009, p.475) 
 

 ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี  (antigen-antibody reaction) แสดงใหเห็นไดใน     
หลอดทดลองที่เรียกวา  ปฏิกิริยาซีโรโลยี (serology)   วิธีการนี้ก็เพื่อตรวจหาแอนติเจนที่เปนพวก
จุลินทรียหรือ ตรวจหาแอนติบอดีเพื่อใชในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากจุลินทรีย  ปจจุบันเทคนิคเหลานี้      
มีความสําคัญยิ่งขึ้น เพื่อวินิจฉัยโรคตางๆ ไดเรว็ขึ้น 
 1. ปฏิกิริยาการตกตะกอน (precipitation) เปนปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนที่เปนสารละลายและ
มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา ทําปฏิกิริยากับแอนติบอดีในปริมาณที่พอเหมาะกัน จะไดสารประกอบเชิงซอน
แอนติเจน-แอนติบอดีที่ไมละลายน้ําและตกตะกอนเห็นได แอนติบอดีที่ทําปฏิกิริยานี้เรียกวา พรีซิพิเตชัน 
(precipition) ดังภาพที ่14.10 
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ภาพที ่14.10  การตกตะกอนขสารประกอบที่เกิดจากการจับตัวระหวางของแอนติบอดี-แอนติเจน 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา696) 

2. ปฏิกิริยาการเกาะกลุม (agglutination) เปนปฏิกิริยาที่แอนติเจนที่เปนอนุภาค (particle) 
เชน แบคทีเรียไวรัส เม็ดเลือดแดง ทําปฏิกิริยากับแอนติบอดี  แลวรวมตัวเกาะกลุมเปนกลุมที่มองเห็น
ปริมาณแอนติเจนและแอนติบอดีตองพอเหมาะกันในการทําปฏิกิริยา  ถามีแอนติบอดีมากเกินไปจะเกิด
ปรากฏการณโปรโซน (prozone) และถามีแอนติเจนมากเกินไป การเกาะกลุมของแอนติเจน-แอนติบอดี
จะเกิดไมดี นอกจานี้ปฏิกิริยาการเกาะกลุมยังขึ้นกับปจจัยอีกหลายอยาง เชน  ชนิดของแอนติเจนและ
แอนติบอี ความเปนกรดเบส ความพอเหมาะของอิเล็กโทรไลทในสารละลาย อุณหภูมิที่พอเหมาะ 
ตลอดจนกลไกการปน การเขยา ก็มีผลตอการรวมตัวของแอนติเจนและแอนติบอด ี
 ปฏิกิริยาการเกาะกลุมมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคตาง ๆ เชน ไขไทฟอยด  ซัลโมเนลโลซิส  
บริเซลโลซิส ทูลารีเมีย  ไขไทฟส  เปนตน  ปฏิกิริยาที่ใชวินิจฉัยไขไทฟอยดเรียกวา การทดสอบไวดัล 
(Widal test)  โดยใชซีรัมคนไขใสในหลอดทดลอง ผสมกับซัสเพนชันของเชื้อ Salmonella typhi ทิ้งไว 
2-3 นาที  อานผลการเกาะกลุม ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีโดยตรง (direct 
agglutination) ปฏิกิริยาการเกาะกลุมสามารถทําไดทั้งในหลอด (tube agglutination test) และใน
สไลด (slide agglutination test) ดังภาพที ่14.11   
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ภาพที ่14.11 ลักษณะปฏิกิริยาการเกาะกลุมระหวางของแอนติบอดี-แอนติเจน 
(ที่มา: นงลักษณ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2544, หนา703) 

 
สรุป 

จุลชีววิทยาดานสาธาณสุขและการแพทย เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับโรคและการรักษาโรค 
ชวยใหมนุษยอยูอยางปกติสุข  การบุกรุกของเชื้อเขาสูรางกายแลวไปทําลายเซลลและเนื้อเยื่อของรางกาย
เรียกวา การติดเชื้อกอโรคหรือการติดโรค ยอมสงผลเสียตอการดํารงชีวิตอยางปกติของมนุษย เพราะรางกาย
ของมนุษยมีชองทางเปดบางสวน (หู จมูก ปาก) ทําใหเชื้อกอโรคสามารถเดินทางเขาสูภายในรางกายได 
ความสามารถในการกอโรคของเชื้อและความรุนแรงของโรค อาศัยปจจัยจากตัวของเชื้อกอโรคและสภาพ
รางกายของโฮสต เชน ความสามารถในการยึดเกาะเนื้อเยื่อโฮสต การแทรกซึมเขาสูเนื้อเยื่อ การสรางสารพิษ 
ความสามารถในการรอดพนจากกระบวนการปองกันตัวเองของโฮสต เปนตน  กระบวนการเกิดโรคกับ
รางกายโฮสตจะเกิดขึ้นหลังการไดรับเชื้อกอโรค  การแสดงออกของโรคอาจหนักหรือเบาขึ้นกับความ
ตานทานโรคตามธรรมชาติของมนุษยในแตละบุคคลรวมถึงเพศ วัยและพยาธิสภาพของแตละบุคคล ใน
ระหวางกระบวนการเกิดโรคระบบภูมิคุมกันของรางกายโฮสตจะตอบสนองในการกําจัดเชื้อกอโรค โดยเซลล
เม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซดตและมอโนไซดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนแมคโครเฟจเพื่อจับกินเซลลของ
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมดวยวิธีฟาโกไซโตซิส แตในกรณีที่กลไกของแมคโครเฟจไมสามารถทําลายเชื้อโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมได  ระบบภูมิคุมกันของรางกายโฮสตจําเปนตองรับภูมิคุมกันจากแหลงอื่นเขาสูรางกาย
เพื่อชวยใหเกิดการตอบสนองตอการทําลายเชื้อโรคใหทันตออันตรายที่จะเกิดแกรางกายโฮสต  หลักการ
ตอบสนองตอเชื้อกอโรคหรือสารพษิซึ่งทําหนาที่เปนแอนติเจน (antigen) โดยภูมิคุมกันมีการสรางสารโปรตีน
ที่เรียกวา แอนติบอดี (antibody) เขาจับกับแอนติเจนเพื่อทําลายเชื้อโรค เรียกวิธีการนี้วา ปฏิกิริยาระหวาง
แอนติบอดีและแอนติเจน เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการทําลายเชื้อโรค  ตอมาไดนําปฏิกิริยานี้มาใช
การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากจุลินทรีย 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. โฮสตคืออะไร 
2. การติดโรคหมายความวาอยางไร 
3. ชองทางใดในรางกายมนุษยที่ทําใหเชื้อเขาสูรางกายไดบาง 
4. ปจจัยที่สงเสริมใหเชื้อกอโรคในรางกายของมนุษยไดมีอะไรบาง 
5. สาเหตุที่ทําใหความรุนแรงของโรคเกิดขึ้นกับรางกายหลังการไดรับเชื้อ 
6. กระบวนการเกิดโรคหลังรางกายไดรับเชื้อมีกี่ระยะ อะไรบาง 
7. กลไกรางกายมีกลไกการปองกันตัวเองภายในและภายนอกรางกายจากเชื้อโรคไดอยางไรบาง 
8. ภูมิคุมกันสรางเองแตกตางจากภูมิคุมกันรับมาอยางไรบาง 
9. แอนติเจนและแอนติบอดีคืออะไร 
10. ปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดีมีประโยชนอยางไร 
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