


 จุลชีววิทยา (Microbiology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก เซลล์เดียว ที่เรียกว่าจุลินทรีย์ (microorganisms) ใน
เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structure) และองค์ประกอบทางเคมี
โครงสร้าง สัณฐานวิทยา (Morphology) การเจริญเติบโต 
(Growth) การสืบพันธุ์ (Reproduction) สรีรวิทยา 
(Physiology) การระบุชนิด (Identification) การจัดหมวดหมู่ 
(Classification) และการล าดับชั้น (Taxonomy) การควบคุม
จุลินทรีย์รวมถึงการศึกษาการกระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ประโยชน์และ
โทษของจุลินทรีย์ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์และพืช ความสามารถที่จะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อม 

 







 จุลชีววิทยาที่ศึกษาจุลินทรีย์เฉพาะกลุ่ม เช่น วิชาไวโรโลยี (Virology) เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับไวรัส วิชาสาหร่ายวิทยา (Phycology) เกี่ยวกับสาหร่าย วิชา
วิทยาเห็ดรา (Mycology) ศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเชื้อยีสต์เป็นต้น 

 จุลชีววิทยาที่ศึกษาจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุลชีววิทยาทางน้ า 
(Aquatic Microorganism) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในน้ า 
การควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าเสียโดยใช้จุลินทรีย์ การแพร่กระจายของโรค
ต่างๆที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ในน้ า เป็นต้น ซึ่งยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยได้ดังนี้  

      -  จุลชีววิทยาของดิน (Soil Microbiology)  

      -  จุลชีววิทยาทางอาหาร (food microbiology) 

      - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) 



 แต่เดิมนั้นมนุษยเ์ช่ือว่าก าเนิดของสิง่มีชีวิตเกิดจากสิง่ไม่มีชีวิตที่เรียกว่า 

อะไบโอเจเนซีส (Abiogenesis) หรือ Sapontaneous 
Generation ศตวรรษที่ 17 จึงไดม้ีผูค้ดัคา้นแนวความคิดนี้ และมี
การทดลองเพือ่พสูิจนว่์า สิง่มีชีวิตตอ้งเกิดจากสิง่มีชีวิต 

(Biogenesis) 

 



 นกัวิทยาศาสตรค์นแรกที่ลบลา้งแนวความคิดอะไบโอเจเนซีส คือ ฟรานซีสโก 

เรดิ  (Francesco Redi, ค.ศ. 1626-1697) นายแพทยช์าวอิตาลี โดย

ทดลองใหเ้ห็นว่าหนอนไม่ไดเ้กิดจากเนื้ อเน่า  

 

 โดยน าเนื้ อใส่ขวดปากกวา้ง 3 ใบ ชดุที่หนึง่เปิดฝา ชดุที่สองปิดดว้ยจุกคอรก์อ

ย่างแน่นหนา ชุดที่สามปิดดว้ยผา้ขาวบาง ผลปรากฏว่าขวดที่ปิดดว้ยผา้ขาวบาง

แมลงวนัมาไข่บนผา้แลว้กลายเป็นหนอน ส่วนชุดที่ปิดฝาไม่มีหนอนเกิดข้ึน

ภายในขวด ส่วนชดุที่เปิดฝามีตวัหนอนเกิดข้ึนภายในขวด แต่ผลการทดลองนี้ ยงั

ไม่มีผูใ้หก้ารยอมรบั 

 



 



แอนโทนี แวน ลีเวนฮุค (Antonie van 
Leewenhoek, ค.ศ. 1632-1723) 
เป็นผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง โดย

ส่องดูหยดน ำ้จำกที่ต่ำงๆท ำให้เหน็สิ่งมีชีวิต

เลก็ๆเป็นจ ำนวนมำก พร้อมทั้งวำดรูปสิ่งมีชีวิต

ที่พบมีทั้งรปูกลม รปูร่ำงท่อนและรปูเกลียว 



 



 



 ทีโอดอร ์ชวานน ์(Theodor Schwann, ค.ศ. 1810-

1882) ทดลองใหอ้ากาศผ่านหลอดแกว้ทีเ่ผาไฟจนรอ้นแดง 
ก่อนทีอ่ากาศจะผ่านเขา้สู่สารอาหารทีก่ าลงัตม้ ก็พบว่าไม่มี

จุลินทรียเ์กิดข้ึนในอาหาร  

 

 สโครเดอรแ์ละวอนดชั (Schroeder and Von 
Dusch) ในปีค.ศ. 1980 ไดท้ดลองโดยใหอ้ากาศผ่านทีจุ่ก
ส าลีทีอุ่ดใวใ้นหลอดแกง้ก่อนจะเขา้ไปในอาหารในขวด พบว่า

จุลินทรียจ์ะถูกกรองไวที้ส่ าลี ดงันั้นจึงไม่มีจุลินทรียเ์ติบโตใน

อาหาร การทดลองในครั้งนี้ เป็นจุดเริม่ตน้ของการน าเทคนิคการ

อุดจุกส าลีในหอ้งปฏิบติัการ 
 



 



 หลุยส ์ปาสเตอร ์(Louis Pasteur, ค.ศ. 1822-1895) นกั
เคมีชาวฝรัง่เศสและเป็นคนแรกทีล่ม้ลา้งแนวความคิดเรือ่ง ก าเนดิสิง่

ทีม่ีชีวิตจากสิง่ไม่มีชีวิตไดส้ าเร็จ โดยการทดลองตม้อาหารในขวด

แกว้คอยาวโคง้งอเป็นเวลานาน แลว้ตั้งท้ิงไวพ้บว่าอาหารในขวดแกว้

ไม่เสียเพราะไม่มีจุลินทรียป์นเป้ือน เนือ่งจากจุลินทรียที์เ่ขา้ไปในขวด

แกว้จะติดตามส่วนโคง้งอของหลอดแกว้ แต่หากขวดแกว้คอยาวแตก

เสียหายจุลินทรียจ์ะสามารถเขา้ไปเจริญในอาหารได ้ผลงานของปา

สเตอรเ์ป็นประโยชนอ์ย่างมากในการท าอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ  

ภายหลงัจึงยกย่องใหป้าสเตสเตอรเ์ป็นบิดาของจุลชีววิทยาสมยัใหม่ 

(Father of Modern Microbiology) 
 





 โรเบริต์ คอคซ ์(Robert Koch, ค.ศ. 1843-

1910) แพทยช์าวเยอรมนั ซ่ึงพบว่าในเลือดของสตัวที์่
เป็นโรคแอนแทรกซม์ีแบคทีเรียบางชนดิ รูปร่างเป็นท่อน

ปลายตดัอาศยัอยู่ จึงน ามาเพาะเล้ียงแลว้ฉีดเขา้สตัวอ่ื์น

ปรากฏว่าสตัวท์ดลองแสดงอาการเป็นโรค เมือ่น าเลือด

มาตรวจสอบพบแบคทีเรียชนดิเดียวกนั  



 สมมุติฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกิดโรคเรียกว่า สมมุติฐานของคอคซ ์

(Koch’s Postulate) (ภาพที ่1.5) ซ่ึงมีใจความดงันี้  
(Alcamo, 1994 : 20) 

 ตอ้งพบจุลินทรียใ์นสตัวห์รือสิง่มีชีวิตทีป่่วยเป็นโรค 
 สามารถแยกจุลินทรียอ์อกมาจากสิง่มีชีวิตนั้นและเลี้ ยงใหเ้ป็นเช้ือ

บริสุทธ์ิได ้
 ใชเ้ช้ือบริสุทธ์ินั้นปลูกลงในสตัวท์ดลองทีไ่ม่ป่วยและสามารถท าใหส้ตัว์

น ั้นเกิดโรคได ้
 สามารถแยกเช้ือบริสุทธ์ิออกจากสตัวที์ป่่วยได ้และเป็นเช้ือชนิด

เดียวกบัทีแ่ยกไดใ้นครั้งแรก 
 

 



 





 โจเซฟ ลิสเตอร ์(Joseph Lister, ค.ศ.1827-1912) เป็นคนแรกที่น า
สารเคมีมาใชเ้ป็นสารระงบัเช้ือ (Antiseptic) เพือ่ลดการติดเช้ือในผูป่้วย
ภายหลงัการผ่าตดั เนือ่งจากพบว่าผูป่้วยหลงัผ่าตดัมกัติดเช้ือแบคทีเรียที่แผล

ผ่าตดั สารเคมีที่ลีสเตอรม์าใชคื้อ กรดคารบ์อลิก (Carbolic Acid) หรือ 
ฟีนอล (Phenol) โดยน าผา้ปิดแผลแช่ในกรดคารบ์อลิกก่อนปิดทบัแผลผ่าตดั 
นอกจากนี้ ยงัเป็นผูท้ าเช้ือบริสุทธ์ิ (Pure Culture) โดยวิธีการท าใหเ้จือจาง 
(Dilution Method) ดว้ยเข็มฉีดยา โดยดูดนมที่มีแบคทีเรียหลายชนิด
มาใส่ในนมท่ีปราศจากเช้ือจะแยกไดเ้ป็นเช้ือชนิดเดียว และตั้งช่ือว่า 

“Bacterium lactis” 

 





  แต่เดิมการจดัจ าแนกสิง่มีชีวิตแบ่งเป็นพชืและสตัว ์ซ่ึงมีลกัษณะ

คลา้ยสตัว ์บางชนิดมีลกัษณะคลา้ยทั้งพืชและสตัว ์จึงไม่สามารถ

จ าแนกได ้ในปี ค.ศ. 1866 เฮกเกล (E.H. Haeckel) นกั
สตัววิทยาชาวเยอรมนัจึงไดต้ั้งอาณาจกัรใหม่ คือ อาณาจกัรโพรทิส

ตา (Protista) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสิง่มีชีวิตเซลลเ์ดียวหรือหลาย
เซลลห์รือหลายเซลลที์ไ่ม่มีการจดัเรียงตวัของเซลลแ์น่นอน และไม่มี

การเปลีย่นแปลงของเซลลไ์ปเป็นเนื้ อเยือ่หรืออวยัวะท่ีท าหนา้ที่

เฉพาะ 



 



 การจดัจ าแนกสิง่มีชีวิตตามวิธีของเฮกเกล เฮกเกลได้แบ่งสิ่งมีชีวิตตำม

ลักษณะของเซลล์ แบ่งได้ออกเป็น 3 อำณำจักรคือ 

 อาณาจกัรสตัว ์(Kingdom Animalia) ไม่มีผนังเซลล์ สำมำรถ
เคล่ือนที่ได้ สร้ำงอำหำรเองไม่ได้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำได้อย่ำงรวดเรว็ 

 อาณาจกัรพชื (Kingdom Plantae) มีผนังเซลล์ที่แขง็แรง มำ
สำมำรถเคล่ือนที่ได้ แต่บำงช่วงมีแฟลกเจลลำ (Flagella) สำมำรถ
เคล่ือนที่ได้ เช่น เฟิร์น สร้ำงอำหำรเองได้โดยกระบวนกำรสงัเครำะห์แสง 

 อาณาจกัรโพรทิสตา  (Kingdom Protista) สิ่งมีชีวิตในอำณำจักร
คือ จุลินทรีย์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  



สิ่งมชีีวติที่มลัีกษณะเป็นเซลล์ช้ันต ่ำ ได้แก่ สำหร่ำยสเีขยีวแกมน ำ้เงิน (Blue-
Green Algae) ปัจจุบนัจัดเป็นไซยำโนแบคทเีรีย (Cyanobacteria) 
และแบคทเีรีย (Bacteria) ลักษณะของเซลล์ช้ันต ่ำ  เป็นลักษณะของเซลล์ที่ไม่
ซับซ้อน ผนังเซลล์เป็นเพปตโิดไกลแคน (Peptidoglycan) ประกอบด้วยพอลิ
เมอร์ (Polymer) ของเอน็-อะเซทลิกลูโคซำมนี (N-
Acetylglucosamine) และกรดเอน็-อะเซทลิมวิรำมกิ (N-
Acetylmuramic Acid) เป็นลักษณะที่แตกต่ำงจำกพืชช้ันสงู ยกเว้นไมโค
รพลำสมำที่ไม่มผีนังเซลล์ นอกจำกนี้ผนังเซลล์ของพวกช้ันต ่ำมกีรดอะมโินบำงชนิด 

และกรดไดอะมโินพิเมลิก (Diaminopimelic Acid) แทนที่จะเป็นสำรไล
ซีน (Lysine) นิวเคลียสไม่มเียื่อหุ้มนวิเคลียส นอกจำกนี้ยงัพบไซโตพลำสซึม 
(Cytoplasm) มไีรโบโซม (Ribosome) แบบ 70s มโีซโซม 
(Mesosome) แกส๊แวควิโอล (Gas Vacuole) และมไีฟบริน 

อย่ำงง่ำยที่ใช้ในกำรเคล่ือนที่  

 

 



 



 สิง่มีชีวิตทีม่ีลกัษณะเป็นเซลลช์ั้นสูง ไดแ้ก่ สาหร่าย (Algae) ยกเวน้สาหร่ายสี
เขียวแกมน ้าเงิน โพรโตซวั (Protozoa) และเห็ด รา ยสีต ์(Fungi) 
ลกัษณะของเซลลช์ั้นสูง เป็นเซลลที์ม่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเซลลพ์ืชและเซลลส์ตัว์

ผนงัเซลลเ์ป็นไลโปพอลีแซคคาไรด ์(Lipopolysaccharide) ทีอ่าจเป็น
เซลลูโลส (Cellulose) หรือไคติน (Chitin) มีนวิเคลียสทีแ่ทจ้ริงซ่ึงจะ
ห่อหุม้ผนงัทีต่่ออยู่กบัเอนโดพลาสมิกเรคติคิวลมั (Endoplasmic 
Recticulum) ไซโทพลาสซึทมีไมดอนเดรีย (Mitochondria) ไรโบ
โซมเป็นแบบ 80s คลอโรพลาส (Chloroplast) และองคป์ระกอบของไม
โครทูบูล (Microtubular Elements) ทีใ่ชใ้นการเคลือ่นที ่เคลือ่นที ่



 



แบ่งสิง่มีชีวิตตามลกัษณะการไดม้าของสารอาหาร คือ การสงัเคราะหแ์สง การดูดซึมอาหาร และการกิน

อาหาร แบ่งออกเป็น 5 อาณาจกัร  
อาณาจกัรมอเนอรา (Kingdom Monera) จุลินทรียที์่เป็นโปรคาริโอต เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน ้า
เงินและแบคทีเรีย ไดร้บัสารอาหารส่วนใหญ่โดยการดูดซึมอาหาร 

 อาณาจกัรโพรติสตา (Kingdom Protista) จุลินทรียที์่เป็นยูคาริโอตเซลลเ์ดียว เช่น 
สาหร่ายและโพรโตซวั พวกโพรโตซวัไดร้บัสารอาหารโดยการดูดซึมอาหาร พวกสาหร่ายไดร้บั

สารอาหารโดยการสงัเคราะหแ์สง 
 อาณาจกัรเห็ดรา (Kingdom Fungi) จุลินทรียที์่เป็นยูคาริโอต เช่น ราชั้นสูงและยสีตไ์ดร้บั

สารอาหารโดยการดูดซึมอาหาร 
 อาณาจกัรพชื (Kingdom Plantae) 
 อาณาจกัรสตัว ์(Kingdom Animalia) 

 ส าหรบัไวรสั (Virus) และไวรอยด ์(Viroid) มีลกัษณะเป็นอนุภาค (Particle) ไม่มีลกัษณะ
เป็นเซลลจึ์งจดัแยกไวต่้างหาก โดยจดัอยู่ในอาณาจกัรไวรา (Kingdom Vira)  

 

 



 



 



  เมื่อทรำบถงึลักษณะต่ำง ๆ ของจุลินทรีย์แล้วจะสำมำรถจัดเป็น

หมวดหมู่ได้โดยมีกำรจัดล ำดับดังนี้คอื  

  อำณำจักร (Kingdom)   

   ดิวิชัน (Division) หรือไฟลัม (Phylum) 

    คลำส (Class) 

             อนัดับ (Order) 

     ตระกูล (Family) 

      จีนัส (Genus) 

       สปีชีส ์(Species) 
 

 



 



 วิธีนิวเมอริคลัแทกโซโนมี (Numerical Taxonomy) 
สนทีซ ์(Snealth, ค.ศ. 1951) จ าแนกแบคทีเรีย โดยอาศยั
ลกัษณะที่ปรากฏ (Phenotype Properties) โดย
สิง่มีชีวิตที่มีลกัษณะเหมือนกนัมาก จะมีความใกลชิ้ดกนัมาก และ

ควรจดัไวใ้นหมวดหมู่เดียวกนั แต่สิง่มีชีวิตที่มีลกัษณะต่างกนัมาก

ควรจดัไวอี้กพวกหนึง่ โดยการค านวณหาเปอรเ์ซ็นตค์วามคลา้ยคลึง 

(% Similarity) ของแต่ละสายพนัธุเ์ปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์
อ่ืน ๆ  ดงัสมการที่ 1  
 



 %S  = NS   ×    100                  (1)                                                            

                          NS     +     ND 

    %S =   เปอร์เซน็ตค์วำมคล้ำยคลึง 

    NS =   จ ำนวนของลักษณะที่เหมอืนกนั 

    ND = จ ำนวนลักษณะที่แตกต่ำงกนั 

   ข้อเสยีของเทคนิคน้ีคือ ไม่สำมำรถก ำหนดระดับ

เปอร์เซน็ต์ที่เป็นมำตรฐำนว่ำกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มี

เปอร์เซน็ต์เท่ำใด จึงควรจัดไว้ในกลุ่มเดียวกนั 

 



 พิจำรณำจำกควำมคล้ำยคลึงทำงพันธุกรรมจ ำแนกได้เป็น 
 ปริมาณ Mol% C+G (Mol% C+G 

Content) 
 เป็นวิธหีำควำมเหมือนในกำรจับคู่ของเบสกวันีนและไซโตซีนในสำร

พันธุกรรม  ถ้ำ Mol% C+G คล้ำยคลึงกนัมำกแสดงว่ำมี

ควำมสมัพันธก์นัใกล้ชิดกนั แต่ถ้ำ Mol% C+G ต่ำงกนัมำก
แสดงว่ำไม่มีควำมสมัพันธใ์กล้ชิดกนั ข้อเสยีของวิธน้ีีคือใช้เวลำนำน

ในกำรหำค่ำ Mol% C+G 
 



 ความคลา้ยกนัของดีเอ็นเอ (DNA Homology) 
 ถ้ำสิ่งมีชีวิตมีควำมคล้ำยคลึงกนั เมื่อน ำดีเอน็เอจำกสิ่งมีชีวิตมำท ำ

ให้เป็นสำยเดี่ยวกส็ำมำรถจับคู่กบัดีเอน็เอของสิ่งมีชีวิตอกีชนิดหน่ึง

ได้ ปัญหำของวิธกีำรน้ีคือแบคทเีรียมีจ ำนวนมำกท ำให้กำรศึกษำ

กำรจับคู่กนัของดีเอน็เอต้องใช้เวลำนำนมำก  
 ความคลา้ยกนัของไรโบโซมอลอารเ์อ็นเอ 

 สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดอำจไม่มีควำมใกล้ชิดมำกพอที่จะมีดีเอน็เอ

คล้ำยคลึงกนั แต่ยังมีไรโบโซมที่คล้ำยกนั ซ่ึงควำมคล้ำยคลึงกนัน้ัน

สำมำรถน ำมำใช้เป็นเคร่ืองวัดควำมใกล้ชิดระหว่ำงสิ่งมีชีวิตใน

ระดับจีนัส ตระกูล หรืออนัดับได้ 
 



 



  เซลลจ์ดัเป็นหน่วยพื้ นฐานส าหรบัสิง่มีชีวิต ประกอบดว้ยสารพนัธุกรรมและไซ

โตพลาสซึม ลกัษณะของเซลลมี์ความแตกต่างกนั จดัเป็น 2 แบบคือ เซลลยู์คาริ

โอตและเซลลโ์พรคาริโอต ลกัษณะเซลลแ์บคทีเรียเป็นแบบโพรคาริโอติกเซลล์

จดัอยู่ในอาณาจกัรโมเนอรา นอกจากนี้ พบว่าจุลินทรียพ์บอยู่ใน 3 อาณาจกัรคือ 
โมเนอรา โปรติสตา และฟังใจ ทฤษฎีก าเนิดเซลลห์รือสิง่มีชีวิตทีส่ าคญัมี 2 

ทฤษฎีคือ สิง่มีชีวิตเกิดจากสิง่ไม่มีชีวิต และสิง่มีชีวิตเกิดจากสิง่มีชีวิต บุคคลแรก

ทีส่รา้งกลอ้งจุลทรรศนเ์ป็นคนแรกคือลีเวนฮุค และศึกษาพรอ้มวาดภาพจุลินทรีย์

ทีม่องเห็นจากกลอ้งทีส่รา้งข้ึน จุลินทรียมี์บทบาทส าคญัในระบบนิเวศอย่างยิง่บน

โลกของเรา คือ เป็นทั้งผูผ้ลิตและผูย่้อยสลายทีส่ าคญั นอกจากนี้ ยงัมีจุลินทรีย์

หลายชนิดทีเ่ป็นปรสิตของมนุษย ์สตัวแ์ละพืชต่าง ๆ  
 



 แบบฝึกหดัทา้ยบท 
 1. จงอธบิำยขอบเขตของวิชำจุลชีววิทยำมำพอสงัเขป 
 2. สมัยก่อนมนุษย์เช่ือว่ำก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตเกดิจำกสิ่งไม่มีชีวิตที่เรียกว่ำ 
 3. นักวิทยำศำสตร์ท่ำนใดเป็นคนแรกที่ล้มล้ำงแนวควำมคิดเร่ือง ก ำเนิดสิ่งที่มีชีวิตจำกสิ่งไม่มีชีวิตได้  
    ส ำเรจ็     
 4. จุลินทรีย์ชนิดใดเป็นโพรคำริโอต 
 5. กำรจัดจ ำแนกตำมหลักของวิทแทคเกอร์แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่อำณำจักร อะไรบ้ำง 
 6. ในกำรจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ด้วยวิธนิีวเมอริคัลแทกโซโนมี (Numerical 

Taxonomy)  
     น้ันมีข้อเสยีคืออะไร 
 7. ควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญที่สดุของกลุ่มโพรคำริโอตและกลุ่มยูคำริโอตคืออะไร   
 8. จงยกตวัอย่ำงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอำณำจักรเหด็ รำ (Kingdom Fungi) มำ 2 ชนิด 
 9. ไวรัส (Virus) และไวรอยด ์(Viroid) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอำณำจักรใด 
 10. นักวิทยำศำสตร์ท่ำนใดค้นพบเช้ือโรคแอนแทรกซ์ที่เกดิกบัวัวควำยและตดิต่อมำสู่คน 
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