
บทที ่4 
แบคทเีรีย 

(Bacteria) 
 



 แบคทเีรียสามารถพบได้โดยทั่วไปในส่ิงแวดล้อมทั้งบนบก น า้ และอากาศ มีทั้งชนิดที่
ก่อให้เกดิประโยชน์ และก่อให้เกดิโทษ แบคทีเรียแต่ละชนิดมลีกัษณะทางสัณฐานวทิยา 
และสรีระวทิยาทีแ่ตกต่างกนั การสืบพนัธ์ุมทีั้งแบบอาศัยเพศ  (Sexual 
Reproduction) และไม่อาศัยเพศ (Asexual 
Reproduction) การเจริญของแบคทีเรียมกีารเจริญแบ่งเป็นช่วง ๆ ตามกราฟ
การเจริญ (Growth Curve) และมวีธีิการวดัการเจริญทีแ่ตกต่างกนั 

  ลกัษณะทีส่ าคญัของแบคทเีรียทีค่วรค านึงถึง คือ ขนาด รูปร่าง โครงสร้างการเรียง
ตัวของเซลล์ ลกัษณะเหล่านีร้วมเรียกว่าสัณฐานวทิยาของเซลล์ สามารถวดัขนาดของ
แบคทเีรียได้ และแบคทเีรียยงัมรูีปร่างแตกต่างกนัอกีด้วย บางชนิดเป็นเซลล์เดีย่ว เป็นคู่ 
กลุ่ม และเป็นสาย ซ่ึงช่วยในการจัดจ าแนกชนิดของแบคทเีรียได้ด้วย  

 



bacteria 

 



 รูปร่างและการจัดเรียงตัวของเซลล์แบคทีเรีย  
  รูปร่างของแบคทีเรียโดยทั่วไปมี 3 แบบ คือ ทรงกลม (Sphere) เรียกว่า 

คอ็กคสั (Coccus) หรือคอ็กไค (Cocci) ทรงกระบอกหรือภาพท่อน (Rod) 
เรียกว่า บาซิสลสั (Bacillus) หรือ บาซิลไล (Bacili) และรูปเกลยีว 
(Spiral) เรียกว่า สไปริลลมั (Spirillum) หรือสไปริลไล (Spirilli) 
 

  เซลล์เหล่านีม้ีลักษณะการเรียงตัวที่แตกต่างกนัคือ ถ้าคอ็กคสั 2 เซลล์มาเรียงติดกันเรียกว่า ดิ
ไพลคอ็กไค (Diprococci) หลายเซลล์ที่เรียงกนัเป็นสายยาวเรียกว่า สเตรบโตคอ็ก
ไค (Streptococci) ส่ีเซลล์เรียงต่อกนัเรียกว่า เทเทรด (Tetrad) แปด
เซลล์เรียงเป็นลูกบาศก์เรียกว่า ซาสินา (Sarcina) และหากหลายเซลล์เรียงตัวเป็น
กลุ่มคล้ายพวงองุ่นเรียกว่า สแตฟฟิโลคอ็กไค (Staphylococci) เป็นต้น 

 



รูปร่างและการเรียงตัวแบบต่าง ๆ ของแบคทเีรีย 



 
 

ขนาดและการวัดขนาดของแบคทเีรีย  

   แบคทเีรียมขีนาดเลก็มาก โดยทัว่ไปมขีนาดความกว้างประมาณ 0.5-1 ไมโครเมตร ยาว
ประมาณ 2-5 ไมโครเมตร เช่น Streptococcus มเีส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75-1.25 
ไมโครเมตร และเน่ืองจากขนาดทีเ่ลก็มากของแบคทีเรีย  การวดัขนาดแบคทเีรียจึงต้องอาศัย
เคร่ืองมือเรียกว่า  ออกควิลาร์ไมโครมเิตอร์ (Ocular Micrometer) ซ่ึงมลีกัษณะ
เป็นแผ่นกระจกกลม ใช้ใส่ในกระบอกออกคูลาร์เลนส์หรือเลนส์ใกล้ตา (Ocular Lens) 
ไมโครมิเตอร์นีม้ขีดีแบ่งเป็นช่อง ๆ ละเท่า ๆ กนั ช่องเหล่านีจ้ะทราบค่าได้ ต้องน าไปเทยีบกบัขีดแบ่ง
บนสเตจไมโครมเิตอร์ (Stage Micrometer)  



 ซ่ึงมีความยาวทั้งสเกลคือ 1 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 100 ช่อง ดงันั้นแต่ละช่องจะมีระยะห่าง
กนั 0.01 มิลลิเมตร  วิธีเทียบท าไดโ้ดยใหส้เกลของไมโครมิเตอร์ทั้งสองมาขนานกนัและ
เล่ือนมาซอ้นกนัพอดี โดยใหจุ้ดเร่ิมตน้ของสเกลทั้งสองตรงกนั หลงัจากนั้น นบัจ านวนช่องท่ี
ออกคูลาร์ไมโครมิเตอร์ ตรงหรือทบัพอดีกบัสเตจไมโครมิตอร์และนบัจ านวนช่องดว้ยแลว้
น ามาเปรียบเทียบกนั ตวัอยา่งเช่น 
 



วธีิการวัดขนาดสิ่งมีชวีติ 

 ออกควิลาร์ไมโครมเิตอร์ a ช่องตรงและทับพอดกีบัสเตจไมโครมิเตอร์       b    ช่อง 
 ออกควิลาร์ไมโครมเิตอร์ 1 ช่องตรงและทับพอดกีบัสเตจไมโครมิเตอร์       b/a    ช่อง = 

b/a×0.01 มิลลเิมตร 
 

 หลงัจากนั้นถอดสเตจไมโครมิเตอร์ออก น าสไลดข์องตวัอยา่งมาวดัแทน ส าหรับ
ค่าท่ีค  านวณไดน้ั้น ใชไ้ดเ้ฉพาะก าลงัขยายหน่ึงเท่านั้น ถา้เปล่ียนก าลงัขยาย
จะตอ้งน าออกคูลาร์เลนส์และสเตจไมโครมิเตอร์มาเทียบค่าใหม่และตอ้งวดั
ขนาดของสไลดต์วัอยา่งใหม่ดว้ย และใชไ้ดก้บักลอ้งนั้น ๆ ดว้ย เพราะกลอ้งแต่
ละกลอ้งมีความคลาดเคล่ือนของก าลงัขยายเลนส์ใกลว้ตัถุ 



ลักษณะของสเตจไมโครมเิตอรแ์ละออกคูลาร ์
ไมโครมเิตอรแ์ละวธีิการวัดขนาด 



ลักษณะของสเตจไมโครมิเตอรแ์ละออกคูลาร ์
ไมโครมิเตอรแ์ละวธีิการวัดขนาด 



 



โครงสร้างของแบคทเีรีย 
 

  แบคทเีรียเป็นกลุ่มโพรคาริโอต จงึไม่มีโครงสร้างทีส่ าคญัหลาย 
ๆ ชนิด เช่น เย่ือหุ้มนิวเคลยีส ไมโตคอนเดรีย โกลจบิอด ีเป็นต้น 
แบคทเีรียมีโครงสร้าง โดยโครงสร้างของแบคทเีรียมีอยู่ทั้งภายนอก
และภายในผนังเซลล์ โครงสร้างบางอย่างจะพบได้ในแบคทเีรียบาง
ชนิดเท่าน้ัน โครงสร้างที่ส าคญัของแบคทเีรียมีดงัต่อไปนี ้ 



โครงสร้างโดยทั่วไปของของแบคทเีรีย 



แฟลกเจลลา (Flagella) 

 ใช้ในการเคล่ือนที่ของแบคทเีรีย มีลกัษณะคล้ายขนย่ืนออกมานอกผนัง
เซลล์ โดยมีจุดตั้งต้นมาจากเบซัลบอดี (Basal Body) ทีอ่ยู่ใต้เย่ือ
หุ้มเซลล์ในไซโตพลาสซึม แฟลกเจลลามีโครสร้าง 3 ส่วนคือ ส่วนที่ยดึกบั
ฐาน (Basal Structure) ส่วนที่เป็นตะขอ (Hook) และ
ส่วนที่เป็นเส้นยาวออกจากผนังเซลล์ (Filament) และเน่ืองจาก
แฟลกเจลลามีขนาดเลก็มาก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01-0.02 ไมโครเมตร สีที่
ใช้ย้อมต้องใช้ย้อมพเิศษด้วยเบสิคฟุคซิน  



 (Basic Fuchsin) และใช้มอร์แดนท์คือกรดแทนนิก (Tannic 
Acid) ที่จะช่วยให้สีที่ตดิที่แฟลกเจลลา หนามากยิง่ขึน้และสามารถมองเห็นด้วย
กล้องจุลทรรศน์ได้  
 
 

 จากการวเิคราะห์ทางเคม ีแฟลกเจลลาประกอบด้วยโปรตนีแฟลกเจลลนิ 
(Flagellin) ซ่ึงมนี า้หนักโมเลกลุประมาณ 20,000-40,000 ดาลตนั และไม่พบ
แฟลกเจลลาในแบคทีเรียทุกชนิด แต่จะมเีฉพาะพวกที่เคล่ือนที่ได้ แบคทีเรียที่มรูีปร่าง
กลม (Coccus) จะแทบไม่พบแฟลกเจลลาเลย ส่วนกลไกการเคล่ือนที่ของ
แบคทีเรียโดยใช้แฟลกเจลลา ยงัไม่ทราบแน่ชัด แต่มเีอกสารหลายฉบบัอธิบายว่า เกดิจาก
โปรตนีซ่ึงมโีมเลกลุใหญ่ หดตวัและคลายตวัสลบักนั ท าให้เกดิการเคล่ือนที่เป็นลูกคล่ืนซ่ึง
จะดงึหรือผลกัแบคทีเรียเข้าหรือออกได้ 
 



 



แสดงลักษณะแฟลกเจลลาของแบคทเีรีย 

 



การเรียงตัวของแฟลกเจลลา มีดังต่อไปนี ้ คือ 

 

 1.1 โมโนทริคสั แฟลกเจลลา (Monotrichous Flagella) มแีฟลกเจล
ลาเส้นเดยีวที่ขั้ว 

 1.2 โลโฟทริคสั แฟลกเจลลา (Lophotrichous Flagella) มแีฟลกเจล
ลาที่ขั้วเซลล์เพยีงข้างเดยีวและหลายเส้น 

 1.3 แอมฟิทริคสั แฟลกเจลลา (Amphitrichous Flagella) มแีฟล
กเจลลาที่ขั้วเซลล์ทั้งสองข้าง และมหีลายเส้น 

 1.4 เพอริทริคสั แฟลกเจลลา (Peritrichous Flagella) มแีฟลกเจลลา
ย่ืนออกมารอบ ๆ ตวัเซลล์ 

 



 
 

ภาพแสดงการเรียงตัวแบบต่าง ๆ ของแฟลกเจลลา (ก) โมโนทริคสัแฟลกเจลลา(ข) โลโฟท
ริคสัแฟลกเจลลา (ค) แอมฟิทริคสัแฟลกเจลลา (ง) เพอริทริคสัแฟลกเจลลา 
 



ฟิมเบรียหรือพไิล (Fimbriae หรือ Pili) 

 

  ฟิมเบรียมีลกัษณะเป็นขนคล้ายแฟลกเจลลา แต่มีขนาดเลก็กว่ากนั 
จ านวนมากกว่า และไม่มีลกัษณะเป็นคล่ืนแบบแฟลกเจลลา ไม่มีหน้าทีใ่น
การเคล่ือนที่ เน่ืองจากพบในแบคทเีรียทีเ่คล่ือนที่ได้และเคล่ือนที่ไม่ได้ 
เน่ืองจากฟิมเบรียมีขนาดเลก็มาก จงึต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนใน
การมองเห็น  หน้าทีข่องฟิมเบรียคือ ช่วยให้แบคทเีรียไปเกาะตดิกบั
พืน้ผวิวสัดุ หรือพืน้ผวิเน้ือเย่ือทีแ่บคทเีรียจะเข้าสู่ร่างกาย เช่นเย่ือบุ
ทางเดนิหายใจ ล าไส้ เป็นต้น 
 



พไิล 

 จะมโีครงสร้างคล้ายฟิมเบรีย แต่ขนาดยาวกว่าและจ านวนน้อยกว่า มหีน้าที่เป็นตัวรับ
จ าเพาะของไวรัสบางชนิด (Specific Receptor) มส่ีวนร่วมใน
กระบวนการสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศของแบคทีเรีย นอกจากนีย้งัมสีมบตัเิป็นแอนตเิจนอกี
ด้วย (Somatic Antigen) 



ต าแหน่งทีอ่ยู่และลักษณะของพไิลในแบคทเีรีย 



แคปซูล (Capsule) 

 
   เป็นสารเหนียวคล้ายเจลซ่ึงจะเคลือบหรือปกคลุมเซลล์ไว้และมกัท าให้โคโลนี

มลีกัษณะเป็นเมือกเยิม้ หรือเม่ือใช้เขม็เขีย่จะยืดยาวเป็นสาย แคปซูลไม่พบในแบคทีเรียทุกชนิด 
โดยที่ขนาดของแคปซูลจะขึน้กบัสภาพแวดล้อมการเลีย้งเช้ือ รวมทั้งอาหารที่ใช้เลีย้งเช้ือ
แบคทีเรียน้ัน ๆ  สามารถมองเห็นแคปซูลได้ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา โดยใช้
วธีิการย้อมแบบเนกาทีฟ  องค์ประกอบทางเคมขีองแคปซูลประกอบด้วยสารประกอบพอลแิซค
คาไรด์ เช่น 

  เดกซ์แทรน (Dextran) เดกซ์ทริน (Dextrin) เซลลูโลส เป็นต้น 
   

 มีสารที่คล้ายแคปซูลอกีชนิดหน่ึงคือ เมือก (Slime) โดยเมือกมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่
ซับซ้อนน้อยกว่าแคปซูล องค์ประกอบเป็นกลุ่มพอลแิซกคาไรด์และ 

พอลเิพปไทด์ แต่เมือกสามารถละลายในอาหารได้ดีกว่าแคปซูล 
 



ความส าคัญของแคปซูล 

 

 ท าให้แบคทีเรียทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่นสารเคมี ความแห้ง
แล้ง อุณหภูมเิป็นต้น 
มคีวามสามารถท าให้เกดิโรคได้รุนแรง โดยพบว่าถ้าแบคทเีรียสูญเสีย
ความสามารถในการสร้างแคปซูล จะท าให้ความสามารถในการท าให้เกดิ
โรคลดลงหรือหมดไปได้ 

 เป็นทีส่ะสมอาหารหรือของเสียจากเซลล์  
ท าให้เกดิความสูญเสียทางเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมนมและอาหาร ท าให้
อาหารนมและน ้าหวานเกดิเป็นยางเหนียว 

 



โครงสร้างของ (ก) เมือก (slime layer) และ  
(ข) แคปซูล (capsule) 



  เป็นโครงสร้างที่ท าให้แบคทีเรียคงรูปร่างอยู่ได้ ผนังเซลล์มีความหนา 10-25 นาโน
เมตร มีอยู่ 10-40% ของน ้าหนักแห้ง  

 หน้าที่ของผนังเซลล์ของแบคทีเรีย 
 ป้องกันเซลล์แตก อนัเน่ืองมากจากความแตกต่างของความดนัออสโมซีสระหว่างภายในและภายนอก 
 เป็นที่ให้แฟลกเจลลายดึเกาะ 
 ท าให้แบคทีเรียคงรูปร่างอยู่ได้ 
 เป็นต าแหน่งที่แบคเทอร์ริโอเฟจ (Bacteriophage) ส่วนใหญ่มาเกาะอยู่ 
 มีสมบัตเิป็นโซมาตกิแอนตเิจน (Somatic Antigen) 
 ท าให้เกดิการแบ่งเซลล์และมีการเจริญเตบิโตต่อไปได้ ถ้าไม่มีผนังเซลล์จะไม่เกดิการแบ่งเซลล์ 
 

4. ผนังเซลล์ (Cell Wall)  



องคป์ระกอบทางเคมีของผนังเซลล ์โดยทั่วไปประกอบดว้ย 

 

 น ้าตาล 2 ชนิดคือ เอน็-อะซิติลกลูโคซามนี (N- Acetyl Glucosamine, 
NAG) และกรดเอน็-อะซิติลมวิรามกิ (N-Acetylmuramic Acid, 
NAM) โดยน ้าตาลชนิดหลงัจะพบแต่ในไซยาโนแบคทีเรียและริกเกต็เซียเท่าน้ัน และน ้าตาล
เอน็-อะซิติลกลูโคซามนีและกรดเอน็-อะซิติลมวิรามิกมีการเช่ือมต่อกนัเพ่ือเป็นช้ันมวิโคเพปไทด์
หรือเพปติโดไกลแคน 

 กรดอะมิโนหลายชนิด เช่น อลานีน (Alanine) ไกลซีน (Glycine) กรดกลูตามิก 
(Glutamic Acid) และไลซีน (Lysine) ซ่ึงปริมาณและชนิดของกรดอะมิโนท่ีเป็น
องคป์ระกอบของผนงัเซลลน้ี์ยงัแตกต่างไปตามชนิดของแบคทีเรียดว้ย 

 แบคทีเรียบางชนิดมีกรดไดอะมิโนพิมิลิก (Diaminopimelic Acid, DAP) ซ่ึงจะ
พบในแบคทีเรียท่ีผนงัเซลลข์าดกรดอะมิโนไลซีน โดยจะพบแทนท่ีไลซีนในแบคทีเรียบางชนิด 
(แกรมลบ) 

 



องคป์ระกอบทางเคมขีองผนังเซลลแ์กรมบวก 
 ผนังเซลลม์อีงคป์ระกอบเป็น 

 

 
 

 เพปติโดไกลแคน (Peptidoglycan) ถึงร้อยละ 90 และยงัพบกรดไทโคอกิด้วย 
นอกจากนีย้งัพบกรดอะมโินน้อยชนิดกว่าแกรมลบ ในด้านความหนาของผนังเซลล์ แบคทเีรียแกรม
บวกหนามากกว่า คือมคีวามหนาประมาณ 25-30 มลิลไิมโครเมตร แต่ของแกรมลบหนาประมาณ 15-
20 นาโนเมตร  

 ส่วนองค์ประกอบทางเคมขีองแบคทเีรียแกรมลบ มคีวามซับซ้อนมากกว่าของแบคทีเรียแกรมบวก 
เน่ืองจากผนังเซลล์ของแกรมลบประกอบด้วยแพปติโดไกลแคนเพยีงประมาณร้อยละ 5-20 
นอกจากนีย้งัประกอบด้วยลโิพโปรตีน ลโิพพอลแิซคคาไรด์ และยงัมกีรดไดอะมโินพมิลิกิแทนที่
กรดอะมโิรไลซีน แต่มจี านวนเพปไทด์บริดจ์น้อยกว่าของแบคทีเรียแกรมบวก   
 



ผนังเซลลโ์ดยทั่วไปของแบคทเีรียแกรมบวกและแบคทเีรียแกรมลบ 

 



 ข้อแตกต่างทีส่ าคัญของแบคทเีรียแกรมลบ คือมีเมมเบรนช้ันนอก (Outer 
Membrane) ทีล้่อมรอบเพปตโิดไกลแคนไว้ ซ่ึงเมมเบรนนีม้ีไขมันมากถึง 
11-22 %ของน า้หนักแห้งของผนังเซลล์ เมมเบรนช้ันนอกนีท้ าหน้าที่เป็นเคร่ืองกั้น
เอนไซม์ทีจ่ าเป็นต่อการเจริญของผนังเซลล์ไม่ให้ออกจากช่องว่างเพอริพลาสมิก 
(Periplasmic Space) และยงักั้นสารเคมีและเอนไซม์จากภายนอก
ไม่ให้เข้าไปท าลายเซลล์ ดงัน้ันผนังเซลล์ของแบคทเีรียแกรมบวกจึงถูกท าลายด้วย
เอนไซม์ไลโซไซม์ (Lysozyme) ได้ง่ายกว่าแบคทีเรียแกรมลบ 
 



 



เยือ่หุม้เซลล ์(Cytoplasmic Membrane) 

 

   อยู่ใต้ผนังเซลล์ ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองกั้นออสโมซีส ควบคุมการเข้าออกของสาร 
เย่ือหุ้มเซลล์มคีวามหนาประมาณ 7.5 นาโนเมตร (ภาพที่ 4.9) และมปีริมาณอยู่ร้อยละ 10-20 
ของน ้าหนักแห้ง เย่ือหุ้มเซลล์มลีกัษณะเป็นยูนิตเมมเบรน (Unit Membrane) มี
ส่วนประกอบเป็นฟอสโฟลพิดิร้อยละ 20-30 โปรตีนร้อยละ 60-70 ฟอสโฟลพิดิเป็นเย่ือ 2 ช้ัน 
โดยหันส่วนที่ไม่ละลายน ้าเข้าหากนัและหันส่วนที่ละลายน ้าออกด้านนอก และมโีปรตีนฝังอยู่ใน
ช้ันฟอสโฟลพิดิ เรียกว่า อนิทิกรัลโปรตีน (Integral Protein)  

 ส่วนโปรตีนอ่ืน ๆ ที่ยดึอยู่อย่างหลวม ๆ อยู่ด้านนอกฟอสโพลพิดิเรียก เพอริเฟอรัลโปรตีน 
(Peripheral Protein) ส่วนของลพิดิและโปรตีนมกีารเล่ือนไหลไปมาได้ 
(Fluidity) โครงแบบเช่นนีเ้รียกว่า ฟลูอดิโมเซอกิโมเดล (Fluid Mosaic 
Model) โดยการเล่ือนไหลไปมาขึน้อยู่กบัอุณหภูมแิละขึน้กบัสัดส่วนของกรดไขมนัอิ่มตัว
และไม่อิม่ตัวในฟอสโฟลพิดิ 
 



หน้าทีข่องเยือ่หุม้เซลล ์

 

เกีย่วข้องกบักระบวนการออกซิเดตีฟฟอสโฟรีเลชัน (Oxidative 
Phosphorylation) ในการสร้างพลงังานของเซลล์ 

เกีย่วข้องกบักระบวนการแอคตีฟทรานสปอร์ต (Active 
Transport) ของสารเมแทบอไลท์ 

สังเคราะห์ฟอสโฟลพิดิ 

ช่วยให้ DNA ติดกบัเย่ือหุ้มเซลล์ ท าให้กระจายไปยงัเซลล์ลูกขณะทีมี่
การแบ่งเซลล์ 

 



เยือ่หุม้เซลลข์องแบคทเีรีย 



  เป็นเย่ือบุ๋มเข้าไปในไซโตพลาสซึมของแบคทีเรีย มีลกัษณะคล้ายถุง องค์ประกอบทาง
เคมีท่ีแตกต่างจากเย่ือหุ้มเซลล์คือ เย่ือหุ้มเซลล์มีโปรตีนร้อยละ 56 ลพิดิร้อยละ 25 RNA 
ร้อยละ 14 ส่วนมีโซโซมมีโปรตีนร้อยละ 41 ลพิดิร้อยละ 34 และ RNA ร้อยละ 8 

 หน้าที่ของมีโซโซม 

 เกีย่วข้องกบัการสร้างผนังเซลล์กั้นระหว่างเซลล์ เวลาแบ่งเซลล์ 

 เกีย่วกบัการจ าลอง DNA และดึงให้แยกออกจากกนั 

 เพิม่พืน้ที่ผวิเมมเบรน ท าให้ปริมาณเอนไซม์เพิม่ตามไปด้วย 

 เกีย่วกบัการสร้างสปอร์ 

 เกีย่วข้องกบัปฏิกริิยาออกซิเดชัน-รีดกัชัน 

 

มีโซโซม (Mesosome) 



mesosome 

 



ไรโบโซม (Ribosome)  

 

  เป็นเมด็กระจายอยู่ทั่วไปภายในไซโตพลาสซึม มขีนาดเลก็ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 
20 นาโนเมตร ท าหน้าที่ในการสร้างพลงังาน ท าหน้าที่สร้างโปรตนีเพ่ือขนส่งออกนอก
เซลล์ องค์ประกอบของไรโบโซมเป็นโปรตนีร้อยละ 40 RNA ร้อยละ 60 จับกนั ไร
โบโซมของแบคทีเรียมขีนาดเลก็กว่าของยูคาริโอต   
 

 

 ไรโบโซมของแบคทีเรียมขีนาด 70S  แต่ของยูคาริโอตมขีนาด 80S โดยไรโบโซมขนาด 
70S ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือ 50S และ 30S 



โมเดลไรโบโซมของโปรคาริโอตซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยใหญ่คือ 50S และหน่วยยอ่ยคือ  30S 

หน้าทีข่องไรโบโซม 
เก่ียวขอ้งกบัการสงัเคราะห์โปรตีนชนิดต่าง ๆ  โดยมีไรโบโซมยดึกนัดว้ย mRNA กลายเป็นสายยาวของ
พอลิโซมหรือพอลิไรโบโซม (Polysome หรือ Polyribosome) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีเกิดการ
สงัเคราะห์โปรตีน 



8. บริเวณโครมาตนิ (Chromatin Area)  

 
 เป็นบริเวณท่ีมีสารพนัธุกรรมอยูโ่ดยไม่มีเยือ่หุม้ไวเ้หมือนของยคูาริโอต บริเวณน้ีอาจเรียกวา่นิ

วคลีออยด ์(Nucleoid) หรือโครมาทินบอดี (Chromatin Body) หรือนิวเคลียร์ 
อีควิวาเลนท ์(Nuclear Equivalent) ซ่ึงประกอบดว้ย DNA เส้นเดียวท่ีขดกนัเป็น
วงกลม และภายใน DNA พนักนัเป็นเกลียวคู่ (Double Helix) 

  ยกตวัอยา่งแบคทีเรียช่ือ Escherichia Coli  มีน ้ าหนกัโมเลกลุประมาณ 2.5 × 109 

ดาลตนั หรือประมาณร้อยละ 3 ของน ้ าหนกัแหง้ของเซลล ์และหากยดื DNA  ออกเป็น
เส้นตรงจะมีความยาวประมาณ 1,000 ไมโครเมตรหรือยาวเป็น 550 เท่าของความยาวเซลล ์
Escherichia Coli  ดงันั้น DNA ตอ้งขดกนัอยา่งแน่นมากเพ่ือใหบ้รรจุภายในเซลล์
ได ้

    



Nucleoid in bacteria 

 



 ถึงแมย้นีของแบคทีเรียส่วนใหญ่จะอยูใ่นโครโมโซม แต่อาจพบอยูน่อกโครโมโซมไดคื้อ 
พลาสมิด (Plasmid) ซ่ึงเป็น DNA วงกลมพนัเป็นเกลียวคู่อยูน่อกโครโมโซม
ปกติของเซลลห์รือเรียกวา่ DNA นอกโครโมโซม (Extrachromosomal  
DNA) ซ่ึง 

พลาสมิดน้ีสามารถจ าลองตนเองไดอ้ยา่งอิสระ และน าลกัษณะทางพนัธุกรรมในการท า
หนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น การด้ือยา หรือ การสร้างสารพิษต่อแบคทีเรียอ่ืน ๆ  ของพลาสมิดน้ีเขา้ไป
ติดกบัโครโมโซมของแบคทีเรียอีกตวัหน่ึงไดโ้ดยใชเ้ทคนิคพนัธุวิศวกรรม (นงลกัษณ์ 
สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ, 2553 : 65-66) 

 



Nucleoid and plasmid 

 



9. เอนโดสปอร ์(endospore)  

 

   เป็นโครงสร้างทีพ่บในแบคทเีรียบางชนิด เช่น Bacillus , 
clostridium เป็นโครงสร้างทีท่ าให้แบคทเีรียมคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ม่
เหมาะสมได้ เอนโดสปอร์เกดิขึน้ภายในเซลล์ และสร้างได้เพยีง  สปอร์ต่อ 1 เซลล์  
 

 ดังน้ันการสร้างสปอร์จึงไม่ได้เป็นการสืบพนัธ์ุ แบคทีเรียชนิดต่าง ๆ จะมีเอนโดสปอร์ทีแ่ตกต่างกนั เอนโด
สปอร์มีสมบัติที่ทนต่อความแห้ง สีย้อม สารเคมีทีใ่ช้ฆ่าเช้ือ รังสีและความร้อนได้ เช่น สปอร์ของ 
Clostridium botulinum สามารถทนต่อการต้มได้นานหลายช่ัวโมง ซ่ึงแบคทีเรียแต่
ละชนิดจะมีความสามารถในการทนทานต่อความร้อนได้แตกต่างกนั แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สามารถทนได้ 
80 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที 



 



โครงสร้างของเอนโดสปอร ์ประกอบดว้ย 

 สปอร์บอด ี(Spore Body) หรือแกน (Core) ประกอบด้วยไซ
โทพลาสซึมรวมทั้งพบโครโมโซม ไรโบโซม และเอนไซม์ต่าง ๆ ล้อมรอบด้วยยูนิตเมม
เบรน 

 ผนังสปอร์ (Spore Wall) เป็นส่วนที่เจริญไปเป็นผนังเซลล์ใหม่ของ
แบคทีเรีย 

 สปอร์คอร์เทกซ์ (Spore Cortex) เป็นช้ันที่มปีริมาตรมากที่สุด (มี
ปริมาตรประมาณคร่ึงหน่ึงของสปอร์ทั้งหมด) และมคีวามหนามากที่สุด โดยช้ันนี้
ทนทานต่อความร้อนได้ดทีี่สุดเน่ืองจากประกอบด้วยเกลือแคลเซียมของกรดไดพโิคลิ
นิก (Dipicolinic Acid) นอกจากนีป้ระกอบด้วยมวิโคเพปไทด์ และช้ัน
นีส้ามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์ไลโซไซม์ได้ 

 



 สปอร์โคท (Spore Coat) เป็นช้ันที่มีความทนทานมคีวามหนาและ
เหนียว อาจมช้ัีนเดยีวหรือหลายช้ันแต่เห็นชัดเจน  2 ช้ันคือ ช้ันใน (Inner 
Coat) บางกว่าและอยู่ล้อมรอบคอร์เทกซ์ และช้ันนอก (Outer 
Coat) หนาแน่นมากทีสุ่ด ช้ันนีจ้ะปกป้องการถูกย่อยด้วยไลติกเอนไซม์ เพราะ
ประกอบด้วยสารคล้ายโปรตีนเคราตนิและมปีริมาณซีสทนีมากจึงเกดิพนัธะได
ซัลไฟด์เช่ือมระหว่างพอลเิพปไทด์ ท าให้สปอร์ทนทานต่อการซึมผ่านของสารต่าง 
ๆ ได้ด ี

 

 เอกโซสปอร์เรียม (Exosporium) เป็นช้ันบาง ๆ อยู่กนัหลวม ๆ  ประกอบด้วย
ลโิพโปรตีน เป็นส่วนใหญ่ ช้ันนีจ้ะไม่ยอมให้สารต่าง ๆ ผ่านเข้าออก ช้ันนีเ้ป็นช้ันนอกสุด 

   
 



ลกัษณะและโครงสร้างของเอนโดสปอร์ของเช้ือแบคทีเรีย Carboxydothermus  

hydrogenoformans 



 
การสร้างสปอร ์(Spore Formation, Sporulation)  

 

   เม่ือเร่ิมสร้างสปอร์จะมีการสร้างผนังกั้นเซลล์ (Cross Wall)  

 ใกล้ ๆ ปลายเซลล์ ไซโทพลาสซึมและ DNA จะแยกจากส่วนของเซลล์ที่เหลือ ส่วนของเซลล์
ที่เหลือที่มขีนาดใหญ่กว่า จะมาล้อมส่วนที่เลก็กว่า กลายเป็นฟอร์สปอร์ (Fore Spore) 
หลงัจากน้ันจะมกีารสร้างส่วนประกอบของสปอร์ ได้แก่ ช้ันคอร์เทกซ์ ที่ถูกสร้างขึน้ระหว่างเย่ือ
หุ้มสปอร์ช้ันในและช้ันนอก และสร้างสปอร์โคทเกดิรอบนอกและเกดิช้ันเอกโซสปอร์เรียมหุ้มช้ัน
สปอร์โคท) หลงัจากเอนโดสปอร์ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เซลล์เดมิจะสลายไป สปอร์ที่เหลือจะ
เป็นเอกโซสปอร์ (Exospore) หรือสปอร์อสิระ (Free Spore) 



ขั้นตอนการเกดิเอนโดสปอรข์องแบคทเีรีย 



สรุปทา้ยบท 

 
   

 

 แบคทีเรียเป็นจุลนิทรีย์กลุ่มใหญ่ที่สามารถพบได้ทั่วไปในส่ิงแวดล้อม รูปร่างของแบคทีเรียที่พบส่วนใหญ่มี 3 แบบ คือ 
รูปกลม รูปท่อนและรูปเกลยีว การวดัขนาดแบคทีเรียจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า State Micrometer และ 
Ocular Micrometer หน่วยของแบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นหน่วย ไมโครเมตร ลกัษณะเซลล์ของแบคทีเรีย
เป็นโปรคาริโอตไม่มีเย่ือหุ้มนิวเคลยีส ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา และสรีระวทิยาของแบคทีเรียแต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 
โดยจะมีโครงสร้างพืน้ฐานคือ ผนังเซลล์ ท าหน้าที่ป้องกนัเซลล์แตก อนัเน่ืองมากจากความแตกต่างของความดนัออสโมซี
สระหว่างภายในและภายนอก และช่วยให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้ เย่ือหุ้มเซลล์ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองกั้นออสโมซีส ควบคุมการ
เข้าออกของสารเข้าสู่เซลล์  บริเวณโครมาตนิช่วยในการแบ่งเซลล์ ไรโบโซม ช่วยในการสังเคราะห์โปรตนี แฟลกเจลลา
และพลิไลท าหน้าที่ในการเคล่ือนที่และยดึเกาะแบคทีเรีย แคปซูลสร้างเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากแบคทีเรียเม่ืออยู่ในสภาวะ
กรด ด่าง หรือมีสารเคมี ส่วนเอนโดสปอร์เป็นโครงสร้างที่ท าให้แบคทีเรียมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ได้  

   
   
   

 



แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
 1. แบคทเีรียส่วนใหญ่มรูีปร่างกีแ่บบ อย่างไรบ้าง 
 2. ไรโบโซมของแบคทเีรียแตกต่างจากไรโบโซมของสัตว์อย่างไร 
 3.โครงสร้างของเอนโดสปอร์มอีะไรบ้าง แต่ละส่วนท าหน้าทีอ่ย่างไร 
 4. ข้อแตกต่างของผนังเซลล์ระหว่างแบคทเีรียแกรมบวกและแกรมลบคืออะไร 
 5. แอมฟิทริคสั แฟลกเจลลา (Amphitrichous Flagella) ของแบคทเีรียมี

ลกัษณะอย่างไร 
 6. ชนิดของไรโบโซมของแบคทเีรียกบัไรโบโซมของยูคาริโอตมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 
 7. หน้าทีข่องเย่ือหุ้มเซลล์ (Plasma Membrane) ของเซลล์แบคทเีรียคืออะไร 
 8. องค์ประกอบทางเคมขีองผนังเซลล์แบคทเีรีย ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 
 9. หน้าทีข่องฟิมเบรียหรือพไิลในเซลล์แบคทเีรียคืออะไร 
 10.โครงสร้างของเอนโดสปอร์แบคทเีรีย ช้ันใดทีท่นทานต่อความร้อนได้ดทีีสุ่ด 

   
   
   
   

 



The end 

 


