
   บทที่ 10 

 ความสมัพนัธข์องจุลนิทรยีท์ี่มีต่อดิน น ้า อาหารและอตุสาหกรรม 

 (Relationship among Microorganisms  

 In Soil, Water, Food and Industry) 

 





 



 แบคทเีรยี 

   เป็นจลุนิทรยีท์ีม่มีากทีสุ่ดท ัง้ชนิดและจ านวน จากการนบัจลุนิทรยีใ์นดนิ

ดว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์ละการนบัจากจานเพาะเชื้อจะพบปรมิาณแบคทเีรยีทีแ่ตกต่างกนั 

เนื่องจากในดนิมแีบคทเีรยีมากมายทีต่อ้งการสารอาหารและสภาพแวดลอ้มในการเจริญที่

แตกต่างกนั จงึไม่สามารถเพาะเลี้ยงจลุนิทรยีไ์ดท้กุชนิดในจานเพาะเชื้อ แบคทเีรยีในดนิ

เป็นพวกออโตโทรป เฮทเทอโรโทรป แอโรบและแอนแอโรบ เป็นตน้ ตวัอย่างแบคทเีรยีใน

ดนิ เช่น Pseudomonas, Thiobacillus, Bacillus, 

Rhizobium  

 



 



 รา 

   ราในดนิพบเป็นจ านวนมาก พบมากในผวิดนิทีม่อีากาศ โดยพบใน

สภาพทีม่ไีมซเีลยีมและสปอร ์รามคีวามสามารถในการย่อยสลายสารอนิทรยี ์เช่น 

เซลลูโลส ลกินิน เพคตนิ ไดด้ ีและยงัสามารถเปลีย่นสารคารบ์อนจากสารอนิทรยีใ์ห ้

เป็นองคป์ระกอบของเซลลไ์ด ้นอกจากนี้รายงัเจรญิไดด้ใีนสภาวะทีเ่ป็นกรด ราจงึ

ช่วยในการปรบัปรุงโครงสรา้งของดนิโดยการใชเ้สน้ใยไมซเีลยีมมาสานเป็นตาขา่ยยดึ

อนุภาคของดนิเอาไวใ้หเ้ป็นกอ้นท าใหไ้ม่ละลายน า้เรยีกว่า Crumble 

Structure ราทีพ่บมาก ไดแ้ก่ Aspergillus, 

Penicillium, Rhizopus, Mucor และ Fusarium 

เป็นตน้ 

 



 



 สาหรา่ย 

   จ านวนของสาหร่ายในดนิมนีอ้ยกว่าแบคทเีรยีและรา สาหร่ายส่วน

ใหญ่เป็นสาหร่าย       สเีขยีว เช่น Chlmydomonas และ 

Chlorococcum และไดอะตอม ในดนิทีอ่ดุมสมบูรณก์จิกรรมทาง
ชวีเคมขีองสาหร่ายจะลดลง เพราะถกูแย่งอาหารโดยแบคทเีรยีและราเนื่องจาก

สาหร่ายเป็นพวกทีส่งัเคราะหแ์สง จงึพบมากทีผ่วิดนิหรอืใตผ้วิดนิเลก็นอ้ย การ

สงัเคราะหแ์สงท าใหเ้กดิกา๊ซออกซเิจนและเพิม่สารอนิทรียใ์หแ้ก่ดนิ นอกจากนี้ยงั

เป็นตวัท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและแทนทีโ่ดยสาหร่ายบางชนิดสามารถเจรญิเกาะ

อยู่บนหนิได ้





 เม่ือสาหรา่ยเจรญิข้ึนมาก ๆ สงัเคราะหแ์สงไดส้ารอนิทรยี ์และพวกที่ตายยงัทบัถม

กนัอกีกลายเป็นสารอนิทรยีส์ารที่ท าใหแ้บคทเีรยีและราเจรญิข้ึนได ้เม่ือเจรญิชนิด

อืน่เจรญิจะสรา้งสารต่าง ๆ ข้ึน เช่น กรดไปย่อยสลายหนิท าใหแ้รธ่าตลุะลาย

ออกมาอย่างชา้ ๆ  ต่อมาสภาพนั้นเหมาะกบัการเจรญิของไลเคนส ์มอส และพชื

ชัน้สูงตามล าดบั สาหรา่ยชนิดไซแอโนแบคทเีรยีจงึเป็นตวัการเปลี่ยนหนิให ้

กลายเป็นดินได ้นอกจากน้ีสาหรา่ยบางชนิด เช่น อะนาบนีา ยงัช่วยในการตงึกา๊ซ

ไนโตรเจนจากอากาศใหอ้ยู่ในรูปสารประกอบไนเตรดที่พชืน าไปใชไ้ด ้

 



 



 โปรโตซวั 

   สว่นใหญ่ในดินเป็นพวกที่มีแฟลกเจลลาและพวกอะมีบา พบมากในดินที่มี

อนิทรยีวตัถสูุงและชุ่มช้ืน โปรโตซวัในดินยงัช่วยกนิแบคทเีรยีบางชนิด จงึเป็นการควบคุม

ปรมิาณแบคทเีรยีใหอ้ยู่ในสมดุล 

 ไวรสั 

 ไวรสัที่พบในดินมีท ัง้ที่กอ่ใหเ้กดิโรคพชืและสตัว ์และไวรสัยงัช่วยควบคุมปรมิาณ

แบคทเีรยีในดิน 

 



 วฏัจกัรของสาร 

  จุลนิทรยีใ์นดินท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การย่อยสลาย

สารอนิทรยีโ์มเลกลุใหญ่ใหเ้ป็นโมเลกลุเลก็ แรธ่าตเุหลา่น้ีจะกลายเป็นสารอาหาร

ของพชืและเขา้สูค่นและสตัวอ์ืน่ สิง่มีชีวติตายจะถกูจุลนิทรยีย์่อยสลายอกี ท าใหแ้ร่

ธาตเุหลา่น้ีหมนุเวยีนต่อไป 

 



 วฎัจกัรไนโตรเจน (Nitrogen Cycle)    

     การเปลี่ยนแปลงกา๊ซไนโตรเจนจนกลายเป็นสารอนิทรยี ์และสารอนิทรยีไ์นโตรเจนที่ซบัซอ้นในเน้ือเยื่อ
ของพชืและสตัว)์ ซึ่งประกอบดว้ย 

 
       1.1 การย่อยสลายโปรตนี (Proteolysis) 

        การย่อยสลายสารอนิทรยีท์ี่มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ เช่น โปรตนี กรด

นิวคลอีกิ ที่อยู่ในซากพชืและซากสตัวด์ว้ยเอนไซมท์ าใหม้ีโมเลกลุเลก็ลง ผลที่ไดจ้ากการย่อยจะแตกต่างกนั

ตามชนิดของแบคทเีรยีและสภาพแวดลอ้มในการย่อยนั้น ถา้อยู่ในสภาพที่มีออกซิเจนจะไดก้รดอะมีโน 

คารบ์อนไดออกไซด ์แอมโมเนียซลัเฟต และน ้า ถา้อยู่ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนจะไดก้รดอนิทรยี ์

แอมโมเนีย แอลกอฮอล ์ไฮไดรเจนซลัไฟตแ์ละมีเทน เป็นตน้ 

        แบคทเีรยีที่ย่อยโปรตีนไดด้ี คอื  Clostridium 
histolyticum, Proteus, Pseudomonas  และ Bacillus ราและแอติ
โนมยัซิสในดินกม็ีความสามารถย่อยโปรตนีได ้

   
   

 



 



 การย่อยสลายกรดอะมิโน (Ammonification) 

            ไดจ้ากการย่อยสลายโปรตนีจะถกูจุลนิทรยีใ์นดินใช้

เป็นอาหาร โดยกรดอะมิโนและจุลนิทรยีย์่อยสลายดึงหมู่อะมิโนออกจากโครงสรา้ง

ของกรดอะมิโนโดยวธิี Deamination ไดแ้อมโมเนีย (NH) เรยีก

ปฏกิริยิาน้ีว่า Ammonification แบคทเีรยีที่สามารถย่อยสลายได้

กรดอะมิโน เช่น  Clostridium, Pseudomonas เป็นตน้ 

แอมโนเนียที่เกดิข้ึนอาจจะระเหยออกจากดิน หรอืถา้ละลายน ้ากลายเป็น NH2 

หรอือาจถกูพชืและจุลนิทรยีน์ าไปใช ้และอาจเปลี่ยนต่อไปเป็นไนเตรท (NO2) 

 



 



 ไนตรฟิิเคชัน่ (Nitrification) 

       จุลนิทรยีส์ามารถเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียเป็นไนเตรด 
โดยอาศยัแบคทเีรยีแกรมลบซ่ึงคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นแหลง่คารบ์อน และได้

พลงังานจากกระบวนการออกซิเดชัน่แอมโมเนียมไดป้ฏกิริยิา 2 ขัน้ตอน คอื 

        1.3.1 กระบวนการออกซิเดชัน่แอมโมเนียเป็นไน

ไตรต ์(Nitrosification) 2NH3 + 302     2HNO2 

+ 2H2O แบคทเีรยีเรยีกกลุม่น้ีไดแ้ก ่Nitrosomonas และ 

Nitrosococcus กระบวนการออกซิเดชัน่ Penicillium 

 



 



 การรดิีวซไ์นเตรทกลบัเป็นแอมโมเนีย (Reduction of Nitrate 

to Ammonia) เกดิจากการกระท าของแบคทเีรยีพวกเฮเทอโรโทรฟ
หลายชนิดที่เปลี่ยนไนเตรทกลบัเป็นไนไตรท์หรอืแอมโมเนีย กระบวนการน้ีเกดิใน

สภาพที่ไม่มีออกซิเจน เช่น ในดินน ้าขงัออกซิเจนที่อยู่ในไนเตรทจะเป็นตวัรบั

อเิลก็ตรอน และไฮโดรเจน มีปฏกิริยิาดงัน้ี 

 HNO3 + 4H2     NH3 + 3H2O ปฏกิริยิาน้ีเกดิโดยจุลนิทรยี ์

เช่น Agrobacterium, Azotobacter, Bacillus, 

Micrococcus, Aspergillus, Penicillium และ 

Candida เป็นตน้ 

 



 



 เดนตรฟิิเคชัน่ (Denitrification) 

 ไนไตรตเ์ป็นไนเตรท (Nitrobacter และรา เช่น Aspergillus และ

จะมีการเปลี่ยนเป็นไนเตรทเป็นกา๊ซไนโตรเจน โดยNitrifying Bacteria 

ไดแ้ก ่Thiobacillus denitrificans, Bacillus, 

Pseudomonas และ Micrococcus เป็นตน้ กระบวนการน้ีท า
ใหดิ้นสูญเสยีธาตไุนโตรเจนไป แบคทเีรยีที่สามารถเปลีย่นไนเตรทเป็นกา๊ซไนโตรเจน 

ไดแ้ก ่Achromonas, Agrobacterium, Bacillus, 

Flavobacterium, Pseudonmonas และ Vibrio เป็น

ตน้ มีปฏกิริยิาดงัน้ี คอื 

   2NO3     2NO2       2NO  N2O        N2 

 



 



 การตรงึไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) 

     จุลนิทรยีบ์างชนิดสามารถตรงึไนโตรเจนจากอากาศ มา

เปลี่ยนใหเ้ป็นแอมโมเนียกระบวนการตรงึไนโตรเจนประกอบดว้ยสารต่อไปน้ี คอื 

Nitrogenase Complex ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 
Nitrogenase และ Nitrogenase Reductase สารที่ท า
หนา้ที่รดีิวซอ์ย่างแรง เช่น Ferridoxin และ Flavodoxin พลงังาน 
ATP ระบบควบคมุการผลติและการใชแ้อมโมเนีย และระบบป้องกนัมิใหม้ีการตรงึ
ไนโตรเจนถกูหา้มโดยออกซิเจนกระบวนการตรงึไนโตรเจนแบ่งเป็น 2 สว่น คอื 

        1.5.1 การตรงึไนโตรเจนแบบไม่พึ่งพา 
(Nonsymbiotic Nitrogen Fixer) เป็นจุลนิทรยีท์ี่อยู่อย่างอสิระ
ในดิน และตรงึกา๊ซไนโตรเจนได ้ที่ส าคญัคือ Azotobacter, 
Clostridium 
 



 



 



 การตรงึกา๊ซไนโตรเจนแบบพึง่พา (Symbiotic Nitrogen 
Fixer) เป็นจุลนิทรยีท์ี่ตรงึกา๊ซไนโตรเจนในอากาศ โดยอยู่แบบพึง่พาอาศยั
กนักบัรากพชืตระกูลถ ัว่ ไดแ้ก ่Rhizobium ไปสูร่ากพชื ท าใหเ้ซลลร์าก

พชืขยายใหญ่และเพิม่จ านวนมากกลายเป็นปม ซ่ึงมีลกัษณะต่างกนัข้ึนอยู่กบัพชื

ตระกูลถ ัว่แต่ละชนิด แบคทเีรยีจะตรงึกา๊ซไนโตรเจนและเปลี่ยนไม่เป็นสารอนิทรยี ์

ใหแ้กพ่ชื สว่นแบคทเีรยีกไ็ดอ้าหารจากเน้ือเยื่อพชืเป็นการตอบแทน ไรโซเบยีน 

ชนิดที่สรา้งปมและสามารถตรงึกา๊ซไนโตรเจนได ้แต่จะมีความเฉพาะเจาะจงกบั

ชนิดของพชืตระกูลถ ัว่ดว้ยและไรโซเบยีมชนิดเดียวกนัแต่ละสายพนัธุก์ม็ี

ประสทิธิภาพในการตรงึกา๊ชไนโตรเจนไดดี้ต่างกนั  



 



 



 นอกจากน้ียงัมี Actinomycetes ที่สามารถตรงึกา๊ซไนโตรเจนร่วมกบัพชืไดก้าร
สรา้งปมรากจะเริ่มข้ึนเม่ือไรโซเบยีมเจรญิอยู่ร่วมกบัรากพชื และเกดิการเมทาบอไลคท์วิฟโตเฟน

ที่รากพชืปล่อยออกมาใหเ้ป็นอนิโดอะซิติกแอซิด หรอื IAA ซึ่งเป็นฮอรโ์มนที่ท าใหข้นออ่น
มว้นรอบแบคทเีรยี ต่อมาแบคทีเรยีกจ็ะแทรกซึมเขา้ผนังเซลลแ์ละกระตุน้รากออ่นไดเ้กดิเป็นร่อง 

ซึ่งแบคทเีรยีกจ็ะผ่านเขา้ไปสูไ่ซโทพลาสซึม แบคทเีรยีกจ็ะเพิ่มจ านวนและการสูช่ัน้คอรเ์ทกของ

ราก และแบคทีเรียจะไปกระตุน้การสงัเคราะห ์DNA ของราก ท าใหโ้ครโมโซม 4 ชดุ และ
เซลลก์จ็ะกระตุน้ใหเ้กดิเป็นปม ภายในปมกจ็ะมีแบคทีเรียที่มีรูปร่างที่แตกต่างกนั เช่น รูปดาว 

รูปแฉก เรยีกเซลลน้ี์ว่า Bacteroid ซึ่ง Bacteroid มีเอนไซมห์ลายชนิดที่ส าคญั 
คอื Nitrogenes ตรงึกา๊ซไนโตรเจนองคป์ระกอบของเอนไซมน้ี์ไวต่อออกซิเจน 
องคป์ระกอบกจ็ะมีเหลก็และโมลบิดีมนั การตรงึกา๊ซไนโตรเจนจงึเกดิในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน 



 





 วฎัจกัรคารบ์อน (Carbon Cycle)  
 แหลง่คารบ์อนในธรรมชาต ิคอื กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซ่ึงกา๊ซน้ีจะถกูตรงึโดยพชืสี

เขียวสาหร่าย โดยมีการสงัเคราะหแ์สงใหก้ลายเป็นสารอนิทรีย ์สว่นการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิจากแบคทเีรยี คอื       - การที่ Autotrophic 
Bacteria มีการใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นแหลง่คารบ์อน เพื่อเปลี่ยนเป็น
คารโ์บไฮเดรต 

       - การตรงึกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดย Heterotrophic 
Bacteria สารอนิทรยีค์ารบ์อนที่เกดิข้ึนถกูน ามาใชใ้นกระบวนการหายใจ ใหไ้ด ้
พลงังาน และกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซ่ึงจะมีการน ามาใชใ้นการสรา้งเน้ือเยื่อของพชื 

สตัว ์และจุลนิทรยี ์เม่ือมีสิง่มีชีวิตตายไปกจ็ะถกูจุลนิทรยีย่์อยสลายเน้ือเยื่อท าใหไ้ดก้า๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดก์ลบัคืนสูบ่รรยากาศ เพื่อใชเ้ป็นอาหารของพชืต่อไป 





 วฎัจกัรก ามะถนั (Sulfar Cycle)  
     ก ามะถนัพบในธรรมชาตมิีท ัง้ที่เป็นอสิระ และสารประกอบ และพบในสิง่มีชีวติโดย

อาศยัอยู่ในกรดอะมิโนที่ส าคญัในร่างกาย เช่น เมไทโอนีน ซีสเทอนิ เมื่อสิง่มีชีวติตายจะถกูย่อยสลาย

แลว้ปลอ่ยก ามะถนัออกมา นอกจากน้ียงัพบมากบรเิวณภเูขาไฟ การเปลีย่นแปลงของก ามะถนัที่เกดิจาก

จุลนิทรยี ์มีดงัน้ีคอื        

 3.1 การออกซิเตชัน่ของก ามะถนัหรอืสารประกอบก ามะถนัใหเ้ป็นสารประกอบซลัเฟต โดยแบคทเีรยี 
เช่น Thiobacillus, Chromatium ซึ่ง Thiobacillus มีความสามารถใน
การออกซิเดชัน่ไดด้ ีเช่น  

 2S + 2H2O + 3O2 
 Thiobacillus thicoxidans  2H2SO4 

  3.2 สารประกอบซลัเฟตจะถูกพชืน าไปใช ้กลายเป็นกรดอะมโินที่มกี ามะถนัและรวมเป็นโปรตนี เมื่อ
สตัวก์นิก ามะถนัจงึไปอยู่ในเน้ือเยื่อสตัวด์ว้ย เมื่อพชืหรอืสตัวต์ายโปรตนีกจ็ะถกูย่อยสลายเป็นกรดอะมิ

โน ซึ่งจะถูกพวก heterotrophic bacteria ย่อยต่อไปจนไดก้า๊ซไฮโดรเจนซลัไฟต ์
(H2S) 
 



 3.3 ซลัเฟตจะถกูรดีวิซเ์ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์โดย Sulphate 

Reducing Bacteria เช่น Desulfovibrio, 

Desulfomonas และ Clostridium เป็นตน้ เช่น 

 4H2 + CaSO4 +H2S + Ca(OH)2 + 2H2O 

       3.4 ไฮโดรเจนซลัไฟตท์ีไ่ดจ้ากการรดีวิซซ์ลัเฟต และการย่อยสลาย
กรดอะมโินจะถกูออกซไิดซไ์ปเป็นก ามะถนั โดยอาศยัแบคทเีรยีทีส่งัเคราะหด์ว้ยแสง เช่น 

Chromatium และ Chlorobium เช่น  

                  CO2 + 2H2S แสง     (CH2O) + 2S 

   นอกจากนี้กระบวนการออกซเิดช ัน่ไฮโดรเจนซลัไฟดย์งัเกิดโดยแบคทเีรยี

อืน่ ๆ อกี เช่น Thiobacillus และ Thiothrix 

 



 วฎัจกัรฟอสฟอรสั (Phosphorus  Cycle)  

       ฟอสฟอรสัเป็นธาตทุี่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสิง่มีชีวิต เพราะเป็น
องคป์ระกอบของดีเอน็เอ อารเ์อน็เอ และเอทพี ี(ATP) ฟอสฟอรสัในแหลง่น ้าจดัว่า
เป็นปจัจยัจ ากดั เพราะเกี่ยวขอ้งกบัความอดุมสมบูรณ์ของแหลง่น ้า การเจรญิเตบิโต 

และการสบืพนัธุ ์แหล่งส ารองของฟอสฟอรสัไม่ไดอ้ยู่ในอากาศแต่จะอยู่ในหนิตะกอน

เป็นเวลานบัลา้น ๆ ปี การหมนุเวียนของธาตจุงึเกดิข้ึนไปสมบูรณ์ เน่ืองจากฟอสฟอรสั

สว่นใหญ่จะถกูชะลงสูท่ะเล 

       กระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัวฎัจกัรฟอสฟอรสั คอื 

       4.1 หนิตะกอนจะถกูท าใหผุ้กร่อนโดยอทิธิพลของลม น ้าและอืน่ 
ๆ สลายตวัลงสูดิ่นและน ้า ผูผ้ลติกจ็ะดูดเขา้ไปใชใ้นกระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตีน 

ผูบ้รโิภคกจ็ะไดร้บัฟอสฟอรสัจากการบรโิภคผูผ้ลติในรูปสารอนิทรีย ์
 



 เม่ือผูผ้ลติและผูบ้รโิภคตายลงกจ็ะถกูย่อยสลายโดย Phosphatizing Bacteria 

       4.3 ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคที่ถกูย่อยสลายจะไดอ้อกมาในรูปของฟอสเฟตที่มี

คณุสมบตัลิะลายน ้าไดดี้ 

       4.4 สิ่งขบัถ่ายของสิ่งมีชีวติหมนุเวยีนกลบัไปสูดิ่นและน ้า เพื่อเป็นสารอาหาร

ของผูผ้ลติอกีคร ัง้หน่ึง พชืจะดูดฟอสฟอรสัไดน้อ้ยถา้ดินมีความเป็นกรดหรอืเบสสูง 
   ฟอสฟอรสัสามารถไหลจากบกสูท่ะเล และจากทะเลสูบ่กโดยนกทะเล จากการค านวณ

ปรมิาณฟอสฟอรสัความอดุมสมบูรณ์ของพื้นดินจะลดลงไปเรื่อย ๆ เน่ืองจากฟอสฟอรสัถกูพดัพาไปสูท่ะเล 

ท าใหส้ิ่งมีชีวติเลก็ ๆ น ามาใช ้และมีการถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร เม่ือสตัวพ์วกน้ีตายลงกจ็ะมีการสะสม

เป็นกวัโน เกดิจากการสะสมของมลูนกและกระดูกนก สว่นบนบกกจ็ะยงัคงเหลอืไวแ้ต่ฟอสฟอรสัที่สลายตวั

ไดย้ากจงึน ามาใชไ้ม่ได ้

   ปจัจุบนัฟอสฟอรสัมีสว่นท าใหเ้กดิมลภาวะทางน ้าได ้เน่ืองจากผงซกัฟอกมีฟอตเฟตเป็น

สว่นผสม เม่ือปล่อยลงสูแ่หล่งน ้ากจ็ะท าใหพ้ชืน ้าบางชนิด เช่น สาหร่าย ผกัตบชวาเตบิโตอย่างรวดเรว็

เรยีกว่า eutrophication ซ่ึงท าใหเ้กดิปญัหากบัแหล่งน ้ามาก 





 วฎัจกัรน ้า (Water Cycle) 

 น า้เป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์และเป็นองคป์ระกอบทีส่  าคญัของสิง่มชีวีติ 

น า้ในโลกท ัง้หมดม ี1,350 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ประมาณรอ้ยละ 1 ของน า้จ านวนนี้จะอยู่ใน

ทะเลสาบ แมน่ า้ล  าคลองและใตด้นิ จะถกูส่งไปในบรรยากาศน า้ทีถ่กูส่งเขา้สู่บรรยากาศจะ

ตกลงเป็นฝน หรอืหมิะในปรมิาณใกลเ้คยีงกนั ปรมิาณน า้ท ัง้หมดจะอยู่ในทะเลมหาสมทุร

รอ้ยละ 97 อยู่ใตด้นิรอ้ยละ 0.6 อยู่ในดนิรอ้ยละ 0.2 อยู่ในลกัษณะของน า้แขง็รอ้ยละ 2.1 

และอยู่ในลกัษณะของไอน า้ทีล่อยอยู่ในบรรยากาศรอ้ยละ 0.001วฎัจกัรน า้มคีวามจ าเป็น

ต่อสิง่มชีวีติมาก เพราะน า้เป็นตวัท าละลายทีด่จีงึน าแร่ธาตทุีจ่  าเป็นเขา้สู่พชื เพือ่สรา้งเป็น

สารอาหารใหแ้ก่สิง่มชีวีติ การทราบวฎัจกัรน า้มปีระโยชนใ์นดา้นการอนุรกัษส์ิง่มชีวีติและ

สภาพแวดลอ้ม 

 



  วฎัจกัรน า้ ประกอบดว้ย 2 วงจรรวมกนั คอื 

       5.1 วฎัจกัรส ัน้ (Short   Cycle) เป็นวฏัจกัรน า้ทีไ่ม่
ผ่านสิง่มชีวีติ จดัเป็นวฎัจกัรทีง่า่ยและส ัน้ มขี ัน้ตอนดงันี้  คอื 

  เกดิจากการระเหยของน า้บนผวิโลก เนื่องจากการกระท าของแสงอาทติย ์

       เกดิการระเหยของน า้กลายเป็นไอลอยตวัขึ้นสู่บรรยากาศแลว้จบั

ตวัเป็นเมฆ 

       เกดิการกล ัน่ตวัของเมฆเป็นฝนกลบัคนืสู่ธรณีภาคใหม่ 

 

   



 



  เกดิจากการระเหยของน า้บนผวิโลก เนื่องจากการกระท าของแสงอาทติย ์

       เกดิการระเหยของน า้กลายเป็นไอลอยตวัขึ้นสู่บรรยากาศแลว้จบัตวั

เป็นเมฆ 

       เกดิการกล ัน่ตวัของเมฆเป็นฝนกลบัคืนสู่ธรณีภาคใหม่ 

       5.2 วฎัจกัรยาว (Long Cycle) เป็นวฎัจกัรของน า้ทีผ่่าน
สิง่มชีวีติท ัง้พชืสตัว ์และสิง่ขบัถ่ายน า้ทีพ่ชืและสตัวน์ าไปใชใ้นกระบวนการชวีเคมขีอง

ร่างกาย น า้จะถกูปลอ่ยออกมากบัลมหมายใจ เหงือ่ ปสัสาวะ และอจุจาระของสิง่มชีวีติ 

ส่วนพชืก็จะมกีรดตายน า้ น า้จะระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศเช่นเดยีวกบัแม่น า้ล  าคลอง 

หนอง บงึ ทะเล มหาสมทุรทีก่ลายเป็นไอจากพลงังานความรอ้นจากดวงอาทติย ์เกดิการ

จบักลุม่ของไอน า้เป็นเมฆเกิดการกล ัน่ตวัของเมฆกลบัคนืสู่ผวิโลก 



 



 ความสมัพนัธข์องจุลนิทรยีท่ี์มีต่อน ้า 

  จุลชีววทิยาที่เกีย่วขอ้งกบัแหล่งน ้ าเป็นการศึกษาจุลนิทรยีแ์ละกจิกรรมในน ้าจดื น ้ าเคม็ น ้ ากรอ่ย และแหลง่น ้ าต่าง ๆ จุลนิทรยีท์ี่

ศึกษาเป็นพวกไวรสั สาหรา่ย แบคทเีรยี เช้ือรา และโปรโตซวั จุลนิทรยีบ์างชนิดที่มีอยู่เดิมในแหลง่น ้ า บางชนิดถกูน ามาสูแ่หลง่น ้ าจาก

อากาศ ดิน ของเสยีจากโรงงานและบา้นเรอืน จุลนิทรยีใ์นแหลง่น ้ ามีความส าคญัต่อสุขภาพของคนและสตัวแ์ละมีความส าคญักบัห่วงโซ่

อาหารกบัสิง่มีชีวติในน ้าดว้ย ปจัจยัที่มีผลต่อจุลนิทรยีใ์นน ้า 

 
 ปจัจยัทางกายภาพและทางเคมีมีผลต่อจุลนิทรยีใ์นแหลง่น ้ า ดงัน้ีคอื 

  1.1 อณุหภมูิ 

        เป็นปจัจยัที่ท าใหจุ้ลนิทรยีเ์จรญิเตบิโตเรว็หรอืชา้ อณุหภมิูของน ้าที่ผิวดินแตกต่างกนัมากที่

ข ัว้โลกมีอณุหภมิู 0OC จนถงึบรเิวณเสน้ศูนยสู์ตรมีอณุหภมูิ 30 OC ในน ้าพรุอ้น บางแห่งมีอณุหภมิู 75 – 80 OC นอกจากน้ี

อณุหภมูิกย็งัเปลีย่นแปลงไปตามฤดูกาล ท าใหม้ีชนิดและจ านวนของจุลนิทรยีเ์ปลีย่นแปลงไปดว้ย 

  1.2 ความกดดนัของน ้า 

        น ้ าผิวดินและน ้าในมหาสมทุรมีความกดดนัที่แตกต่างกนั ความกดดนัของน ้าท าใหค้วามสาร

มารถในการละลายของสารอาหารลดลง ความกดดนัของน ้าจะเพิม่ข้ึนตามความลกึ คอืเพิม่ข้ึน 1 บรรยากาศทกุ 10 เมตร จุลนิทรยีพ์วกที่

ชอบความกดดนัของน ้า (Barophillic Microorganism) สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ี 

   

   
 



 



 1.3 แสงสว่าง 

        สิ่งมีชีวติในน ้าโดยเฉพาะสาหร่ายตอ้งอาศยัแสงในการสงัเคราะหแ์สง 

ความลกึของน ้าที่แสงสอ่งลงมาจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัฤดูกาลและความขุ่นของน ้า (Photic 
Zone) โดยทัว่ไปการสงัเคราะหแ์สงสามารถรอพบไดท้ี่ระดบับน ๆ คอื 50 ถงึ 125 เมตร 

  1.4 ความเคม็ 

        ในน ้าทะเลจะมีความเคม็สูงบ และมีค่าคงที่ หรอืมีเกลอืที่เป็นเกลอืคลอ

ไรด ์ซลัเฟตและคารบ์อเนตของโซเดียม โพแทสเซียมและแมกนีเซียม จุลนิทรยีท์ี่เจรญิสว่นใหญ่เป็นพวกที่

ชอบความเคม็ และสามารถเจรญิไดด้ีที่ความเคม็ 2.5 – 4% ซึ่งต่างจากจุลนิทรยีใ์นแม่น ้าจะไม่เจรญิถา้มี
ความเคม็มากกว่า 1% 

  1.5 ความขุ่น 

        แหล่งน ้าจะมีความขุ่นไม่เท่ากนั ในบรเิวณทะเลลกึจะใส และบรเิวณใกล ้

ฝัง่แม่น ้าจะขุ่น สารแขวนลอยที่ท าใหน้ ้ ามีความชุ่ม เช่น แร่ธาตจุากบนบก ซากสารอนิทรยี ์และจุลนิทรยีท์ี่

แขวนลอย ความชุ่มของน ้ามีผลต่อการแพร่ผ่านของแสง ซ่ึงจะมีผลต่อการสงัเคราะหแ์สงดว้ย 
 



 



 



 1.6  พเีอช 

        จลุนิทรยีใ์นแหลง่น า้จะมค่ีาพเีอชอยู่ระหวา่ง 6.5 – 8.5 เมือ่มกีารเลี้ยงแบคทเีรยีจากทะเลใน

อาหารจะเจรญิไดด้ทีีสุ่ดของพเีอช 7.2 – 7.36  

  1.7 สารอนินทรยีแ์ละสารอนิทรยี ์

        ชนิดและปรมิาณของสารอนินทรยีแ์ละสารอนิทรยีใ์นแหลง่น า้มคีวามส าคญัต่อชนิดของจลุนิทรยี์

ไนเตรดและฟอสเฟตเป็นสารอนินทรยีท์ีส่  าคญัต่อการเจรญิของสาหร่าย ส่วนสารอนิทรยีจ์  าเป็นต่อการเจรญิของเชื้อราและซาโพรไฟด ์ของ

เสยีทีไ่ดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมจะมสีารยบัย ัง้การเจรญิของจลุนิทรยีใ์นแหลง่น า้ทีอ่ยู่ใกลช้ายฝัง่ โลหะบางชนิด เช่น ปรอท และโลหะหนกั

อื่น ๆ ทีม่ปีรมิาณเพยีงเลก็นอ้ยก็สามารถยบัย ัง้การเจรญิของจลุนิทรยีไ์ดเ้พยีงเลก็นอ้ย 

      จลุนิทรยีใ์นปากแมน่ า้มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่บางชนิดอาจไดร้บัมาจากบา้นเรอืน โรงงาน
อตุสาหกรรม พื้นทีก่ารเกษตร ในแหลง่น า้ทีไ่ดร้บัจากบา้นเรอืนจะมกีารปนเป้ือนของสารอนิทรยีอ์ยู่มาก แบคทเีรยีทีพ่บมาก ไดแ้ก่ 

Coliform, Proteus sp., Bacillus sp., Clostridium sp., Thiobacillus sp. และ 
Alcaligenes sp.เป็นตน้ แบคทเีรยีทีพ่บในแหลง่น า้จดื ไดแ้ก่ Pseudomonas sp., 

Flavobacterium sp., Aeromonas sp., และ Alcaligenes sp. 

 แบคทเีรยีทีพ่บในน า้เค็มและปากอ่าว ไดแ้ก่ Vibrio sp., Pseudomonas sp., Staphylococcus 

sp. และ Flavobacterium sp. แบคทเีรยีทีอ่ยู่ทีผ่วิน า้มกัมสีเีพือ่ป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด เชื้อราทีพ่บในน า้ทะเล 

ไดแ้ก่ Deuteromycetes และ Phycomycetes เป็นตน้ 

   

 



 การตรวจวเิคราะหน์ ้ า 

  จลุนิทรยีท์ีป่ะปนในแหลง่น า้มที ัง้พวกทีก่่อใหเ้กดิโรคในคน ซึง่ไดร้บัการ

ปนเป้ือนมาจากสิง่ขบัถ่ายของคนและสตัวล์งสู่แหลง่น า้ ดงันัน้การตรวจวเิคราะหจ์งึ

เป็นการตรวจหาจลุนิทรยีก่์อโรค แต่ในทางปฏบิตัจิะมีใ่ชใ้นการตรวจหาจลุนิทรยีก่์อ

โรค เน่ืองจากจลุนิทรยีก่์อโรคจะเขา้สู่แหลง่น า้เป็นคร ัง้คราวและมอีายุส ัน้ ดงันัน้จงึ

ไม่อาจตรวจพบเมือ่น ามาทดสอบ ถา้มเีชื้อโรคอยู่ในปรมิาณนอ้ยก็ไม่สามารถตรวจ

พบดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ในหอ้งปฏบิตักิาร  การตรวจสอบตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 

24 ช ัว่โมงในการรอผลตรวจสอบ ซึง่ถา้มเีชื้อโรคอยู่ในแหลง่น า้จริง น า้นัน้ก็จะถกู

น ามาใชก้็จะเกดิการแพร่ระบาดของโรคไปแลว้ 

 



 วิธีการตรวจวิเคราะหน์ ้ า  

 มี 2 ขัน้ตอน ดงันี้ คอื 

  การนบัจากจานเพราะเช้ือแบบมาตรฐาน (Standard Plate Count) 

       น า้ทีม่คีุณภาพดตีอ้งมจีลุนิทรยีใ์นน า้นอ้ยกวา่ 100 เซลลต่์อมลิลลิติร 
การนบัจ านวนจลุนิทรยีจ์ากจานเพาะเชื้ออาจท าก่อนและหลงับ  าบดัน า้ เพือ่ตรวจสอบดูวา่

จ านวนจลุนิทรยีไ์ดล้ดลง 

 การทดสอบว่ามีโคลฟิอรม์แบคทเีรยี  
  การตรวจโรคโคลฟิอรม์แบคทเีรยี มกีารตรวจสอบ 3 ข ัน้ตอนคือ  

   2.1 การทดสอบแบบคร่าว ๆ (Presumptive Test) 

          เป็นการตรวจหาแบคทเีรยีทีส่ลายน า้ตาล lactose 
แลว้ใหแ้กส๊หลงัจากทีเ่อาน า้ทีต่รวจใส่ลงในอาหาร lactose broth แลว้บม่ที ่
350C เป็นเวลา 24 – 48 ชม. ถา้มแีกส๊คาดวา่เกดิจากกลุม่ Coliform 
 



 2.2 การทดสอบใหแ้น่ใจ (Confirmed test) 

         ขัน้ตอนน้ีเป็นการยืนยนัว่าเป็นกลุ่ม Coliform ที่สามารถสลาย 
Lactose ที่ใหแ้กส๊มาเลี้ยงใน Brilliant Green Bile Broth 2% (BGLB) 
แลว้บ่มที่ 350C เป็นเวลา 24 – 48 ชม. 

       2.3 การทดสอบขัน้สมบูรณ์ (Completed Test) 

      ขัน้ตอนน้ีเป็นการยืนยนัว่าเป็นกลุ่ม Coliform ที่สามารถสลาย 
Lactose ที่ใหแ้กส๊มาเลี้ยงใน Brilliant Green Lactose Bile Broth 2% 

(BGLB) แลว้บ่มที่ 35 0C เป็นเวลา 

 24 – 48 ชม. การทดสอบขัน้สมบูรณ์ Coliform จรงิ ๆ และเป็นการตรวจสอบคณุภาพการวิเคราะห์

ในชัน้ยืนยนั โดยขัน้ตอนน้ีจะมีการแยกเช้ือจากหลอด BGLB ที่ใหแ้กส๊มาเองใน Eosin 
Methylene Blue (EMB) Agar แลว้ดูลกัษณะโคโลนีว่าเป็น Typical 
Coliform หรอืไม่ (ถา้เป็น E. coli จะมโีคโลนีเป็นสเีขียวมนัวาวคลา้ยโลหะตดั) มีการยอ้มดู
รูปร่าง และดูการสลายน ้าตาล Lactose แลว้ใหแ้กส๊อกีคร ัง้ 

 
 



 



 



 ความสมัพนัธข์องจุลนิทรยีท์ี่มีต่ออาหาร  

  ปกตจิลุนิทรยีจ์ะมอียู่ท ัว่ไปท ัง้ในน า้ อากาศ ดนิ และสิง่มชีวีติทีเ่ป็นพาหนะ เช่น  

แมลงรวมท ัง้มนุษยเ์ราดว้ย  แต่โดยท ัว่ไปเนื้อเยือ่ของพชืหรอืสตัวม์กัจะไม่มี

จลุนิทรยีอ์ยู่ภายในเลย อย่างไรก็ตามอาจพบจลุนิทรยีต์ามผวิภายนอกของอาหารสด

ได ้อนัเนื่องมาจาก สภาพแวดลอ้ม วธิกีารผลติ ระยะเวลาการเก็บ และสภาพการ

เก็บอาหารนัน้ ๆ  ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งควบคุมปรมิาณและจ านวนจลุนิทรยีใ์นอาหาร

ใหอ้ยู่ในระดบัต า่ มฉิะนัน้อาจท าใหอ้าหารเสยีหายได ้และอาจมกีารปนเป้ือนของ

จลุนิทรยีท์ีท่  าใหเ้กดิโรค ซึง่จะเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคต่อไปได ้

 



 จุลนิทรยีท์ี่พบในอาหารที่เป็นผลติผลจากพชื 

   ผลติผลจากพชืไดแ้ก่ ผกัและผลไมต่้าง ๆ  อาจพบ รา ยสีต ์แบคทเีรยี และไวรสั ซึง่จลุนิทรยี ์

ดงักลา่วมาจากดนิ อากาศ และแมลง ซึง่ตามปกตจิลุนิทรยี ์จะผ่านของพชืไดย้าก นอกจากเกดิแผลหรอืแตกหกั

ในระหวา่งการเก็บเกี่ยวหรอืหลงัการเก็บเกี่ยว ซึง่จะท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของจลุนิทรยีจ์ากในดนิ หรอือากาศ 

นอกจากนี้การกดักนิของแมลงศตัรูพชืก็เป็นสาเหตสุ  าคญัประการหน่ึง ทีท่  าใหเ้กดิการแพร่กระจายของจลุนิทรยี ์

เนื่องจากแมลงมกัจะมแีนวโนม้ทีจ่ะกนิพชืจ าพวกเดยีวกนั จงึท าใหม้กีารแพร่กระจายของจลุนิทรยีจ์ากตน้หนึ่งไป

ยงัอกีตน้หนึ่ง ดงันัน้พชืชนิดเดยีวกนั จงึมกัพบจลุนิทรยีป์ระเภทเดยีวกนั ตวัอย่างเช่น  ผลองุน่มกัจะพบยสีต์

ปนเป้ือนมาดว้ยเสมอ 

 



 จุลนิทรยีท์ี่พบในอาหารที่เป็นผลติผลติจากสตัว ์

   2.1 เนื้อสตัว ์โดยท ัว่ไปจลุนิทรยีท์ีพ่บในเนื้อสตัว ์มกัพบทีผ่วิภายนอกเท่านัน้ 
ถา้สตัวน์ ัน้ผ่านการฆ่าและการช าแหละอย่างถกูวธิ ีแต่ถา้เป็นเนื้อไก่   หรอืเป็ด อาจพบจลุนิทรยี ์

ไดค่้อนขา้งมาก เนื่องจาก ตามผวิหนงัของไก่หรอืเป็ดมจีลุนิทรยีป์ระเภทแบคทเีรยีอยู่ตาม

ธรรมชาตแิลว้ การเพิม่ขึ้นของปรมิาณจลุนิทรยีใ์นเนื้อสตัวท์ ัว่ไป มกัเป็นผลมาจากการใชต่้อไป ก็

จะท าใหม้กีารเพิม่ปรมิาณของจลุนิทรยี ์มากขึ้นดว้ย จลุนิทรยีท์ีพ่บบ่อยในเนื้อสตัวส์ด ๆ  มกัเป็น

แบคทเีรยีในสกลุ Pseudomonas,  Staphylococcus, 
Enterococcus และพวก Coliform  โดยเฉพาะอาหารทะเลจ าพวกหอยและ
ปลา ถา้สภาพของแหลง่น า้ทีห่อยและปลาเจรญิอยู่ไม่ดพีอ  อาจพบแบคทเีรยีชื่อ  Vibrio 
cholera ซึง่เป็นสาเหตขุอง อหวิาตกโรค และ Vibrio  
parahaemolyticus  ซึง่เป็นสาเหตทุ  าใหอ้าหารเป็นพษิ  นอกจากนี้ หอยบาง
ชนิดทีเ่จรญิอยู่ในแหลง่น า้ทีไ่มส่ะอาด อาจพบไวรสัจ านวนมากทีเ่ป็นสาเหตทุ  าใหต้บัอกัเสบได ้

เช่นกนั 

 



 



 2 ไข ่ปกตภิายในไข่สด  ทีไ่ม่แตกจะไม่มจีลุนิทรยีอ์ยู่เลยแต่ถา้การเกบ็รกัษาไม่ดพีอ  อาจท าให ้
สารทีเ่คลอืบเปลอืกไขถู่กท าลาย แบคทเีรยีและเชื้อบางชนิดซึง่มอียู่ในสภาพแวดลอ้มท ัว่ไป ท าให ้

เกดิการเน่าเสยี หรอือาจท าใหเ้กดิเน่าเสยีก็ได ้ขึ้นอยู่กบัชนิดของแบคทเีรยี ตวัอย่างแบคทเีรยีที่

พบภายในไขส่ด ไดแ้ก่ แบคทเีรยีในสกลุ Pseudomonas, Proteus  
Achromobacter,  Bacillus,  Microccus เป็นตน้  

   2.3 นม แม่ววัทีม่สีุขภาพดแีละมเีตา้นมทีส่ะอาด มกัใหน้ า้นมทีป่ราศจาก
จลุนิทรยีใ์ด ๆ  แต่ทีพ่บจลุนิทรยีใ์นน า้นม เนื่องจากโดยท ัว่ไปมกัพบแบคทเีรยีบางชนิดอาศยัอยู่

ในท่อน า้นม และส่วนกลางของเตา้นม โดยแบคทเีรยีทีพ่บประจ า คอื แบคทเีรยีสกลุ 

Micrococcus และ Streptoccus แต่จลุนิทรยีท์ีป่นเป้ือนมากบัน า้นม 
เฉพาะส่วนแรกของน า้นมทีถ่กูรดีออกมาเท่านัน้ ส่วนใหญ่จลุนิทรยีท์ีป่นเป้ือนมากบัน า้นม มกัมา

จากอากาศ มอืและเสื้อผา้ของคนงานทีท่  าหนา้ทีร่ดีน า้นม ภาชนะหรอืเครื่องมอืทีไ่มส่ะอาด 

จลุนิทรยีท์ีป่นเป้ือนจากสภาพแวดลอ้มภายนอกนี้ถา้เป็นแบคทเีรยีประเภท Coliform  จะ
เป็นดชันีบง่ชี้ถงึความสกปรกและขาดการสุขาภบิาลทีด่ ี
 



 



 ความสมัพนัธข์องจุลนิทรยีท์ี่มีต่อการอตุสาหกรรม 

  ปจัจบุนัมกีารน าจลุนิทรยีห์ลายชนิด มาใชป้ระโยชนใ์นทางอตุสาหกรรมกนั

อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลติสารต่าง ๆ ในทางอตุสาหกรรม เช่น 

เอทลิแอลกอฮอล ์กรดอะมโิน วติามนิ ยาปฏชิวีนะ เป็นตน้ 

 



 



 ผลผลติทางอตุสาหกรรมจากแบคทเีรยี 

   1.1วติามนิ ตวัอย่างเช่น แบคทเีรยีในสกลุ 

Propionibacterium, Pseudomonas, 
Streptomyces ใชผ้ลติวติามนิบ ี12 

   1.2 สารปฏชิวีนะ ตวัอย่างไดแ้ก่ แบคทเีรยีในสกลุ 
Streptomyces ใชผ้ลติ สเตรปโตมยัซนิ (Streptomycin) แบคทเีรยี
ชนิด Streptomvces venezuelae ใชผ้ลติคลอแรมเฟนคิอล 
(chloramphenicol) S. aureofaciens ใชผ้ลติคลอรเ์ททรา
ชยัคลนิ (chlortetracycline) Bacillus lichenifbrmis ใชผ้ลติ 
บาซทิราซนิ (Bacitracin) B. polymyxa ใชผ้ลติโพลมีกิซนิ 
(Polymyxin) 

   1.3 เอนไซม ์ตวัอย่างเช่น แบคทเีรยี ในสกลุ  Cellulomonas 
ใชผ้ลติเอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) แบคทเีรยีในสกลุ Bacillus ใชผ้ลติ
เอนไซมอ์ะไมเลส (amylase) แบคทเีรยีชนิด Bacillus subtills และ B. 
pumillus ใชผ้ลติไซลาเนส (Xylanase) 

    



1.4 กรดอนิทรยี ์ตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบคทเีรยีในสกลุ Lactobacillus ใชผ้ลติกรดแลกตกิ (Lactic 

acid) แบคทเีรยีในสกลุ Acetobacter ใชผ้ลติกรดน า้สม้หรอื acetic acid 

  1.5 แอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ แบคทเีรยีในสกุล Zymomonas ใชผ้ลติ

เอทลิแอลกอฮอล ์แบคทเีรยีชนิด Clostridium acetobutyricum ใชผ้ลติบวิทลิ

แอลกอฮอล ์(Butyl alcohol) 

  1.6 กรดอะมโินชนิดจ าเป็น (Essential Amino Acid) ตวัอย่างเช่น 

แบคทเีรยีชนิด Escherichia coli, Rhodopseudomonas spheroids 

และ Brevibacterium flavum ใชผ้ลติกรดอะมโิน   ไลซนี (lysine) ใชผ้ลติกรดกลูตามกิ 

(glutamic acid) 

  1.7 อาหารหมกัดอง ตวัอย่างเช่น แบคทเีรยีสกลุ Lactobacillus ใชผ้ลตินม

เปรี้ยว (yokurt) Pediococcus และ Lactobacillus ใชผ้ลติแหนมปลารา้ และสม้ฟกั 

Staphylococcus ใชผ้ลติกะปิ Halobacterium ใชผ้ลติน า้ปลา Bacillus ใชผ้ลติ
ซอีิ้ว เป็นตน้ 

 



 ผลผลติทางอตุสาหกรรมจากเช้ือรา มีดงัน้ี 

   2.1 สารปฏชิวีนะ ไดแ้ก่ ราชนิด Penicillium 

chrysoqenum ใชผ้ลติเพนนิซลินิ (penicillin) 

Asperqillus fumigates ใชผ้ลติฟูมาจลินิ (fumagilin) 

   2.2 เอนไซม ์ไดแ้ก่ ราชนิด Aspergillus oryzae 

ใชผ้ลติอะไมเลส 

   2.3 กรดอนิทรยี ์เช่น ราชนิด Asperqillus niger ใช ้

ผลติกรดซติรกิ (citric acid) 

                     2.4 แอลกอฮอลไ์ดแ้ก่ ยสีตช์นิด 

Saccharomyces cerevisiae ใชผ้ลติเอทลิแอลกอฮอล ์

 



 



2.5 อาหารหมกัดอง ไดแ้ก ่ยสีตช์นิด Saccharomyces 

carlbergensis ใชผ้ลติเบียร ์S. cerevisiae ใชผ้ลติไวน์ สรุา น ้ าตาลเมา 

กระแช่ และสาโท S. rousii ใชผ้ลติเตา้เจี้ยว และซีอิ๊ว และราชนิด Penicillium 

camemberti ใชผ้ลติเนยแข็ง 

  2.6 ผลผลติทางอตุสาหกรรมจากสาหร่าย ไดแ้ก ่สาหร่ายสแีดงสกลุ 

Phyllophora ใชส้กดัไอโอดีน สาหร่ายสกลุ Gellidium ใชผ้ลติวุน้ สาหร่าย

ชนิด Rhodomella larix ใชส้กดัโบรมีน และสาหรา่ยในสกลุซารก์สัซมั 

(Sargassum) ใชผ้ลติกรดอลัจนิิก (alginic acid) 

 



 สรุปทา้ยบท 

 

 
  จลุนิทรยีม์อียู่ทกุหนทกุแห่ง ท ัง้ในอากาศ น า้ ดนิ ตลอดจนภายนอกและภายในร่างกายของสิง่มชีวีติท ัว่ 

ๆ ไป จลุนิทรยีท์ีม่อียู่ในอากาศมกัอยู่ในรูปของสปอร ์หรอื เกราะ ซึง่ส่วนใหญ่จะถกูลมพดัพาจากดนิขึ้นไป 

จลุนิทรยีท์ีล่อ่งลอยอยู่ในอากาศจะปะปนกบัน า้ฝน หมิะ หรอืลูกเหบ็ทีต่กลงมา ดงันัน้ น า้ฝน หมิะ หรอื

ลูกเหบ็ทีต่กลงมาในช่วงแรก ๆ มกัมจีลุนิทรยีป์นเป้ือนอยู่มาก โดยเฉพาะถา้ตกในเขตเมอืง หรอื เขต

อตุสาหกรรม ส าหรบัจลุนิทรยีใ์นน า้มกัพบอยู่ในน า้ทะเลจดืมากกวา่น า้ทะเล โดยจะพบอยู่ในน า้บนผวิโลก ซึง่

ไดแ้ก่ น า้ทีไ่หลอยู่ตามผวิดนิมากกวา่น า้ในบรรยากาศ น า้ใตด้นิ และน า้ทีส่ะสมอยู่ในแม่น า้           ล  าคลอง 

บอ่ บงึต่าง ๆ เน่ืองจากน า้ทีไ่หลอยู่ตามผวิดนิ จะละลายเอกสารต่าง ๆ ตามผวิดนิซึง่เป็นแหลง่อาหารของ

จลุนิทรยีท์ ัว่ไปท านองเดยีวกบัจลุนิทรยีท์ีพ่บในดนิ จะพบจลุนิทรยีท์กุชนิด โดยเฉพาะบรเิวณผวิดนิ เนื่องจาก

บรเิวณผวิดนิมคีวามชื้น แสงสวา่ง มกีารถา่ยเทอากาศทีด่ ีตลอดจนมแีร่ธาตอุาหารอดุมสมบูรณก์วา่บรเิวณดนิ

ทีอ่ยู่ลกึลงไป 

 
   

   

   

   

   

   
 



 

 ในอาหารเกอืบทกุชนิด มกัพบจลุนิทรยีป์นเป้ือนอยู่ทีผ่วิภายนอกของอาหาร แต่ถา้กรรมวธิีการเก็บ 

หรอื ขบวนการผลติไมด่พีอ อาจท าใหม้กีารเพิม่ปรมิาณจลุนิทรยีย์ิง่ขึ้น ซึง่มกัปนเป้ือนมาจากอากาศ ดนิ น า้ หรอื 

คนงาน ตลอดจนเครื่องมอืและภาชนะทีไ่ม่สะอาด ดงันัน้ ในแงก่ารสุขาภบิาล จงึมเีกณฑม์าตรฐานส าหรบั

ผลติภณัฑอ์าหารบางชนิด ตลอดจนน า้ทีใ่ชบ้รโิภค เพือ่ความปลอดภยัจากจลุนิทรยีท์ีท่  าใหเ้กิดโรค 

  จลุนิทรยีห์ลายชนิด โดยเฉพาะแบคทเีรยี และเชื้อรา สามารถน ามาใชใ้นขบวนการอตุสาหกรรมหลาย

อย่าง เช่น อตุสาหกรรมการผลติแอลกอฮอล ์อตุสาหกรรมการผลติสารปฏชิวีนะ อตุสาหกรรมการผลติอาหาร

หมกัดอง อตุสาหกรรมการผลติกรดอนิทรยีบ์างชนิด เป็นตน้ 

   

 



 แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 1. จุลนิทรยีท์ี่พบในน ้า และ ดิน มีบทบาทที่ส าคญัอย่างไร 

 2. การปนเป้ือนของจุลนิทรยีใ์นอาหารทัว่ไป เกดิข้ึนไดอ้ย่างไร มีวธิีการป้องกนัอย่างไร 

 3. จงล าดบัปรมิาณจุลนิทรยีท์ี่พบในน ้าแต่ละประเภท จากมากไปนอ้ยตามล าดบั 

 4. จุลนิทรยีท์ี่พบมากในดิน เป็นจุลนิทรยีป์ระเภทใด 

 5. เหตใุดจงึใชโ้คลฟิอรม์แบคทเีรยี เป็นดชันีเพื่อบอกคณุภาพของน ้าด่ืมน ้าใช ้

 6. จงบอกช่ือจุลนิทรยีท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติผกัดอง 

 7. จุลนิทรยีท์ี่พบบ่อยในเน้ือสตัวส์ด ๆ มกัเป็นแบคทเีรยีในสกลุใด 

 8. แบคทเีรยีกลุ่มใดมาจากทางเดินอาหารของคนและสตัวเ์ลอืดอุน่ และสามารถสลาย Lactose ที่  

     อณุหภมูิ 44.5±0.20C ในเวลา 24 ชม. 

 9. การเปลี่ยนแปลงของก ามะถนัที่เกดิจากการเกดิออกซิเดชัน่โดยจุลนิทรยีก์ลุม่ใด 

 10.จงยกตวัอย่างชนิดของราที่สามารถผลติเนยแข็งได ้
 


