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บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัจุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 

 
จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเลก็มากมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า ตอ้งส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์

เพือ่ขยายใหเ้ห็นรูปร่างลกัษณะได ้จุลินทรียบ์างชนิดเป็นเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล์ แต่เซลล์
เหล่านั้นต่างก็เป็นเซลลช์นิดเดียวกนัและมีรูปร่างเหมือนกนั ไม่มีการเปล่ียนแปลงของเซลลเ์พื่อ          
ท าหนา้ท่ีเฉพาะเหมือนในส่ิงมีชีวิตชั้นสูง จุลินทรียท่ี์มองเห็นผา่นกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง            
เรียงตามขนาดใหญ่ไปหาเลก็ ไดแ้ก่ สาหร่าย โปรโตซวั รา ยสีตแ์ละแบคทีเรีย ถา้เป็นไวรัสตอ้ง           
ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนท่ีมีก าลงัขยายสูงจึงจะมองเห็นได ้จุลินทรียพ์บทัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งในดิน น ้า อากาศ อาหาร รวมทั้งสามารถอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีวิกฤติ เช่น น ้าพุร้อนหรือ              
ใตท้ะเลลึก ดงันั้นจึงมีการศึกษาเก่ียวกบัจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม หรือเรียกวา่ จุลชีววิทยา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยขอบเขตของการศึกษายงัครอบคลุมถึงการศึกษาการแพร่กระจายของจุลินทรีย ์           
ในส่ิงแวดลอ้ม  บทบาทหนา้ท่ีหรือกิจกรรมของจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดการรักษาสมดุลของ
สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการศึกษากระบวนการยอ่ยสลาย
สารมลพิษท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม  

 
การจ าแนกประเภทของจุลนิทรีย์ 

จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีมีโครงสร้างภายในเซลลไ์ม่สลบัซบัซอ้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่มจุลินทรียต์ามลกัษณะของเซลล ์ความสัมพนัธ์กบัระดบัอุณหภูมิ 
ความตอ้งการออกซิเจน และความตอ้งการพลงังาน (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.). 2557 : 1-3 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 7-9 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2552 : 1-14 ; 
อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 2550 : 16-24 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 40-41) ดงัน้ี 

1.  การแบ่งกลุ่มจุลนิทรีย์ตามลกัษณะของเซลล์  
1.1  โปรคาริโอต  

 โปรคาริโอต (prokaryote) เป็นจุลินทรียท่ี์ไม่มีเยื่อหุม้นิวเคลียส ท าใหส้าร
พนัธุกรรมกระจดักระจายอยู่ในไซโทพลาซึม  ตวัอยา่งจุลินทรียก์ลุ่มโปรคาริโอต ไดแ้ก่ แบคทีเรีย
และสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน  
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1.2  ยูคาริโอต  
 ยคูาริโอต (eukaryote) เป็นจุลินทรียท่ี์มีเยือ่หุม้นิวเคลียส ท าใหส้ารพนัธุกรรม          

อยูร่วมกนัในนิวเคลียส ตวัอยา่งจุลินทรียก์ลุ่มยคูาริโอต ไดแ้ก่ รา ยสีต ์โปรโตซวัและสาหร่าย  
2.  แบ่งกลุ่มจุลนิทรีย์ตามความสัมพนัธ์กบัระดับอุณหภูมิ 

2.1   ไซโครไฟล์ 
ไซโครไฟล ์(psychrophile) เป็นจุลินทรียท่ี์ชอบเจริญในสภาพท่ีเยน็ (cold living 

microbes) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส จุลินทรียก์ลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
แบคทีเรีย Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Micrococcus เป็นตน้ 

2.2   มีโซไฟล์   
มีโซไฟล ์(mesophile) เป็นจุลินทรียท่ี์ชอบเจริญในสภาพท่ีมีอุณหภูมิปานกลาง 

ทัว่ไป (moderate temperature living microbes) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญประมาณ 25-40  

องศาเซลเซียส ตวัอยา่งจุลินทรียใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  Neisseria, Salmonella, Vibrio เป็นตน้  
2.3  เทอร์โมไฟล์ 

  เทอร์โมไฟล ์(thermophile) เป็นจุลินทรียท่ี์ชอบเจริญในสภาพท่ีมีความร้อน  
(heat living microbes) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส ตวัอยา่งจุลินทรียใ์นกลุ่ม
น้ีคือ แบคทีเรีย Bacillus, Clostridium, Thermoctinomyces, Methanobacterium เป็นตน้  

3.  แบ่งกลุ่มจุลนิทรีย์ตามความต้องการออกซิเจน 
3.1  จุลนิทรีย์ท่ีต้องการออกซิเจน   

  จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจน (aerobic microorganisms) เป็นจุลินทรียท่ี์เจริญไดดี้
ในสภาพท่ีมีออกซิเจน ตวัอยา่งจุลินทรียก์ลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Bacillus, Pseudomonas เป็นตน้ 

3.2  จุลนิทรีย์ท่ีสามารถเจริญได้ท้ังในท่ีมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนกไ็ด้  
  จุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดท้ั้งในท่ีมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได ้

(facultative microorganisms) เป็นจุลินทรียท่ี์สามารถสร้างพลงังานไดจ้ากกระบวนการหายใจหรือ
กระบวนการหมกั  และไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้อกซิเจนในการสังเคราะห์สารอินทรียภ์ายในเซลล ์
จุลินทรียใ์นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Escherichia, Proteus, Enterobacter เป็นตน้ 

3.3  จุลนิทรีย์ท่ีต้องการออกซิเจนน้อย  
จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนนอ้ย (microanaerophilic  microorganisms)                 

เป็นจุลินทรียท่ี์ไม่เจริญในสภาพท่ีมีออกซิเจนทัว่ไป แต่ตอ้งการออกซิเจนในปริมาณเล็กนอ้ย             
เพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นเมทาบอลิซึม และมกัอาศยัในท่ีมีออกซิเจนต ่า จุลินทรียก์ลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
Lactobacillus, Neisseria เป็นตน้ 
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3.4  จุลนิทรีย์ท่ีไม่ต้องการออกซิเจน   
  จุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการออกซิเจน (anaerobic microorganisms) เป็นจุลินทรียท่ี์

เจริญไดดี้ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากออกซิเจนรวมกบัน ้าเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์
(H2O2) ซ่ึงมีความเป็นพิษ ซ่ึงจุลินทรียก์ลุ่มน้ีไม่มีเอนไซมท่ี์จะยอ่ยสลายสารพิษเหล่าน้ี จุลินทรียใ์น
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Clostridium, Methanobacterium,  Bacteroides, Fusobacterium เป็นตน้ 

4. แบ่งกลุ่มจุลนิทรีย์ตามแหล่งของพลงังาน (energy sources) 
4.1   โฟโตโทรป  

 โฟโตโทรป (phototroph) คือ จุลินทรียท่ี์ใชแ้สงเป็นแหล่งพลงังาน ซ่ึงจุลินทรีย์
ประเภทน้ีสามารถแบ่งยอ่ยตามแหล่งคาร์บอนท่ีใช ้ดงัน้ี 

4.1.1 โฟโตออโตโทรป (photoautotrop) เป็นจุลินทรียท่ี์ใชค้าร์บอนไดออกไซด ์
เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น สาหร่ายสีเขียว (green algae) สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (blue green algae) 
แบคทีเรียสีม่วง (purple sulfur bacteria) และแบคทีเรียสีเขียว (green sulfur bacteria) 

4.1.2 โฟโตเฮทเทอโรโทรป (photoheterotroph) เป็นจุลินทรียท่ี์ใชส้ารอินทรีย์
เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น  แบคทีเรียท่ีก าจดัซลัเฟอร์ (sulfur reducing bacteria) 

4.2  เคโมโทรป  
เคโมโทรป (chemotroph) คือ จุลินทรียท่ี์ไดแ้หล่งพลงังานจากปฏิกิริยาออกซิ

เดชัน่-รีดกัชัน่ ซ่ึงแบ่งย่อยตามแหล่งคาร์บอนไดด้งัน้ี 
4.2.1 เคโมออโตโทรป (chemoautotrop) เป็นจุลินทรียท่ี์ใชค้าร์บอนไดออกไซด ์

เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น ซลัเฟอร์แบคทีเรีย (sulfur bacteria) ไอรอนแบคทีเรีย (iron bacteria) และ
ไฮโดรเจนแบคทีเรีย (hydrogen bacteria) ซ่ึงจุลินทรียเ์หล่าน้ีไดพ้ลงังานจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน่          
รีดกัชัน่ของสารอนินทรีย ์เช่น แอมโมเนีย ไนเตรท และซลัไฟด ์เป็นตน้ 

4.2.2 เคโมเฮทเทอโรโทรป (chemoheterotroph) เป็นจุลินทรียท่ี์ใชส้ารอินทรีย์
เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น  รา ยีสต ์โปรโตซวั แบคทีเรียกลุ่ม saprophytic bacteria และ symbiotic 
bacteria ซ่ึงจุลินทรียเ์หล่าน้ีไดพ้ลงังานจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน่รีดกัชัน่การยอ่ยสลายสารอินทรีย ์

 

แบคทีเรีย 
แบคทีเรีย (bacteria) เป็นจุลินทรียก์ลุ่มโปรคาริโอต มีรูปร่างลกัษณะส่วนใหญ่เป็น              

ทรงกลม ท่อน หรือเกลียว บางชนิดสามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยใชแ้ฟลกเจลลา หรือบางชนิดมีไพไลท่ี
ท าใหส้ามารถยดึเกาะกบัวตัถุหรือโฮสตไ์ด ้โครงสร้างของแบคทีเรียโดยทัว่ไป  ประกอบดว้ย             
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สารพนัธุกรรม (DNA) ไซโทพลาสซึม เยือ่หุม้เซลล ์ผนงัเซลล ์ไรโบโซม เป็นตน้ องคป์ระกอบอ่ืน
อาจมีเฉพาะในแบคทีเรียแต่ละชนิด เช่น แฟลกเจลลา ไพไล เอนโดสปอร์ แคปซูล เป็นตน้ 

1.  รูปร่างลักษณะของแบคทีเรีย  
แบคทีเรียโดยปกติมีขนาด 1-5 ไมโครเมตร (µm) แบคทีเรียท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด คือ 

Mycoplasma มีขนาด 200 นาโนเมตร (nm) แบคทีเรียมีรูปร่างมี 3 แบบ คือ รูปร่างกลม (coccus)          
รูปท่อนหรือแท่ง (bacillus) และแบบเกลียว (spirillum) นอกจากน้ียงัมีแบคทีเรียบางกลุ่มท่ีมีรูปร่าง
ไม่เหมือนแบคทีเรียทัว่ไป (unsual shape)  เช่น แอคติโนมยัซิท (actinomycetes)  มีรูปร่างเป็นเส้น
ใยคลา้ยราและมีการสร้างสปอร์ แต่มีขนาดเซลลเ์ลก็เท่ากบัแบคทีเรีย บางคร้ังเส้นใยแตกแขนง
ออกมาเป็นร่างแห และยดึเกาะกนัแน่นในอาหารท่ีเจริญ ส่วนของเส้นใยท่ีสัมผสักบัอากาศจะ
เปล่ียนรูปไปเป็นสปอร์ซ่ึงใชใ้นการแพร่พนัธุ์เช่นเดียวกบัรา ส่วนแบคทีเรีย Helicobacter pylori           
มีลกัษณะเป็นเกลียว พบในกระเพาะอาหารและมกัพบเช้ือร่วมกบัอาการอกัเสบของชั้นเยือ่บุอาหาร 
ส าหรับแบคทีเรีย Caulobacter bacterium  มีส่วนยืน่ออกมาท่ีบริเวณปลายสุด เรียกวา่ stalk                        
(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 67-72 ; ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 43-44 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 2 ; 
สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2552 : 2-3) 

2. โครงสร้างของแบคทีเรีย 
โครงสร้างแบคทีเรียแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ โครงสร้างภายนอก ผนงัเซลลแ์ละ           

เยือ่หุม้เซลล ์และโครงสร้างภายในเซลล ์(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 63-93 ; ประดบั เรียนประยรู. 
2555 : 46-56 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 29 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 72.78) 

 

 
 
ภาพประกอบ 1.1  โครงสร้างของแบคทีเรีย 
ท่ีมา : Jensen (2015 : 1) 

เยือ่หุม้เซลล ์

นิวคลีออยด์ 

ไรโบโซม 

แกรนูล 
แฟลกเจล

ลา 

แคปซูล 

ผนงัเซลล ์พลาสมิด 
ไซโทพลาซึม 

ไพไล 
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2.1   โครงสร้างภายนอก  
โครงสร้างภายนอกเซลลข์องแบคทีเรีย ประกอบดว้ยแคปซูล (capsule)              

แฟลกเจลลา (flagella) และไพไล (pili) ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีในการป้องกนัเซลลแ์ละการเคล่ือนท่ี
ของเซลล ์

2.1.1 แคปซูล 
แคปซูล (capsule) ประกอบดว้ยโพลีแซ็กคาไรด ์(polysaccharide) และ              

โพลีเพปไทด ์(polypeptide) มีลกัษณะเป็นสารเหนียว เป็นเมือกเหมือนวุน้ปกคลุมเซลล ์ท าให้
สามารถเกาะกนัเป็นกลุ่มปุย (flocs) หรือเกาะติดกบัพื้นผิวเป็นฟิลม์ชีวภาพ (biofilm) แบคทีเรียท่ีมี
แคปซูลจะสามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมได ้เช่น ความแหง้แลง้ สารเคมีและอุณหภูมิ
ท่ีแปรปรวนหรือมีหนา้ท่ีในการยดึเกาะเซลลก์บัพื้นผิวต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยใหแ้บคทีเรีย
สามารถเจริญบนพื้นผิวต่าง ๆ ได ้เช่น โขดหินในล าน ้าท่ีไหลเช่ียว รากพืชและท่อน ้า นอกจากนั้น
แคปซูลยงัเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มความรุนแรงในการเกิดโรค แต่หากแคปซูลหายไปจะท าให้
ความสามารถในการท าใหเ้กิดโรคหมดไป เช่น Streptococcus pneumonia ท าใหเ้กิดโรคปอดบวม 
Haemophilus influenza ท าใหเ้ป็นโรคเยือ่สมองอกัเสบและ Bacillus antracis ท าให้เป็นโรค         
แอนแทรกซ์ นอกจากนั้น แคปซูลยงัช่วยป้องกนัผนงัเซลลไ์ม่ใหถู้กท าลายดว้ยสารตา้นแบคทีเรีย 
(antibacterial agent) ไลโซไซม ์(lysozyme) และเอนไซมไ์ลติค (lytic enzyme)  

2.1.2 แฟลกเจลลา 
แฟลกเจลลา (flagella) เป็นรยางคท่ี์มีลกัษณะเรียวยาวยืน่ออกมาจากผนงั

เซลล ์ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโปรตีนแฟลกเจลลิน (flagellin) แบคทีเรียบางชนิดมีแฟลกเจลลายืน่
ออกมาขา้งใดขา้งหน่ึงเพียง 1 เส้น เรียกวา่ โมโนทริคสัแฟลกเจลลา (monotrichous flagella) ถา้ยืน่
ออกมาทั้งสองขา้งของเซลล ์เรียกวา่ แอมฟิทริคสัแฟลกเจลลา (amphitrichous flagella) บางคร้ังอาจ
เป็นกลุ่มของแฟลกเจลลาท่ีปลายขา้งใดขา้งหน่ึง เรียกวา่ โลโฟทริคสัแฟลกเจลลา (lophotrichous 
flagella) แฟลกเจลลาท่ียืน่ออกมารอบเซลล ์เรียกวา่  เพอริทริคสัแฟลกเจลลา (peritrichous flagella) 
แฟลกเจลลาท าหนา้ท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีของเซลล ์การท่ีจุลินทรียมี์การเคล่ือนท่ีไดเ้ป็นการปรับตวั
ใหอ้ยูร่อด เพิ่มโอกาสใหห้าอาหารและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมหรือหลีกเล่ียงสารหรือสภาพท่ีไม่
เหมาะสมได ้แฟลกเจลลาสามารถหมุนไดม้ากกวา่ 100,000 รอบต่อนาที ท าใหเ้ซลลเ์คล่ือนท่ีได้
ประมาณ 20-90 ไมโครเมตรต่อนาที การเคล่ือนท่ีของแฟลกเจลลาเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีเขา้หา
สารเคมีหรือแสง และยงัเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคในแบคทีเรียบางชนิด รวมทั้งยงัช่วยให้แบคทีเรีย
ก่อโรคแทรกเขา้ไปในเน้ือเยื่อของโฮสตไ์ดดี้ขึ้น เช่น แฟลกเจลลารอบเซลลข์องแบคทีเรีย H. pyroli 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1101/polysaccharide-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5708/polypeptide
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ช่วยใหเ้ซลลแ์ทรกเขา้ไปในเยือ่เมือกเหนียวท่ีเคลือบเน้ือเยือ่เซลลบ์ุทอ้งไดดี้  แบคทีเรียบางชนิด
เท่านั้นท่ีมีแฟลกเจลลา เช่น E.coli, S.typhimurium และ V. alginolyticus เป็นตน้ 

2.1.3 ไพไลหรือฟิมเบรีย 
ไพไลหรือฟิมเบรีย (pili หรือ fimbriae) เป็นรยางคท่ี์มีขนาดเลก็และสั้น 

ยืน่ออกรอบ ๆ ตวัเซลลข์องแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยโปรตีนท่ีเรียกวา่ ไพลิน (pilin)             
ท าหนา้ท่ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการยดึเกาะวตัถุหรือหรือยดึเกาะกบัโฮสต ์ เช่น  E. coli ใชไ้พไล
เกาะกบัผนงัล าไส้ นอกจากนั้นไพไลยงัมีส่วนในกระบวนการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศของแบคทีเรีย  
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของสารพนัธุกรรมจากแบคทีเรียตวัใหไ้ปยงัแบคทีเรียตวัรับ ส่วนแบคทีเรีย
บางชนิด เช่น N. gonorrhoeae ถา้เซลลสู์ญเสียไพไลจะไมส่ามารถเกิดโรคได ้

2.2   ผนังเซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์  
2.2.1 ผนงัเซลล ์

ผนงัเซลล ์(cell wall) มีองคป์ระกอบส าคญัคือ เปปติโดไกลแคน 
(peptidoglycan) ซ่ึงเป็นโพลิเมอร์ของน ้าตาลท่ีเช่ือมกนัดว้ยสายของเปปไทด ์(peptide) ซ่ึงแบคทีเรีย
แต่ละสายพนัธุ์จะมีความหนาของชั้นเปปติโดไกลแคนแตกต่างกนั ท าใหส้ามารถจ าแนกแบคทีเรีย
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ แบคทีเรียแกรมบวก (gram positive bacteria) มีชั้นของเปปติโดไกลแคนหนา 
ส่วนแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) มีชั้นเปปติโดไกลแคนบาง แต่มีชั้นฟอสโฟลิปิด  
2 ชั้น (phospholipid bilayer) ผนงัเซลลเ์ป็นโครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีใหค้วามแขง็แรง ช่วยใหเ้ซลล ์           
คงรูปร่างและช่วยป้องกนัเซลลแ์ตกจากแรงดนัออสโมติกหรือสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม  

2.2.2 เยือ่หุม้เซลล ์
เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยชั้นไขมนั (lipid) 

โปรตีน (protein) และคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) โดยมีไขมนัเป็นองคป์ระกอบหลกัของ             
เยือ่หุม้เซลลเ์ป็นชนิดฟอสโฟลิพิด (phospholipid) ท่ีประกบกนั 2 ชั้น เรียกวา่ ฟอสโฟลิพิด           
ไบเลเยอร์ (phospholipid bilayer) โดยส่วนหวั (polar head) มีคุณสมบติัชอบน ้า (hydrophilic)             
หนัออกดา้นนอกเพื่อสัมผสักบัน ้าท่ีอยูภ่ายนอกเซลล ์และส่วนหาง (tail) มีคุณสมบติัไม่ชอบน ้า 
(hydrophobic) หนัเขา้ดา้นในระหวา่งชั้นไขมนั 2 ชั้นจะมีโมเลกุลอ่ืน ๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
แทรกอยู ่ซ่ึงโปรตีนแทรกตวัอยูก่บัชั้นไขมนั แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ โปรตีนท่ีแทรกผา่น
แกนกลางของฟอสโฟลิพิด (integral protein) และโปรตีนท่ียดึติดกบัผิวดา้นใดดา้นหน่ึงของ        
เยือ่หุม้เซลล ์(peripheral protein) คาร์โบไฮเดรตมีลกัษณะเป็นสายโพลีแซคคาไรดส์ายสั้น ๆ ท่ีมี
การแตกแขนง พบเฉพาะผิวดา้นนอกของเซลลซ่ึ์งมีความส าคญัต่อกระบวนการจดจ ากนัระหวา่ง
เซลล ์  เยือ่หุม้เซลลท์ าหนา้ท่ีควบคุมการขนส่งสารผา่นเขา้ออกเซลล ์โดยมีสมบติัเป็นเยือ่เลือกผา่น 
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(selective permeability) กล่าวคือ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์แอลกอฮอล ์กรดไขมนัและสารท่ี
ละลายไขมนัได ้สามารถแพร่เขา้ออกเซลไ์ดโ้ดยอาศยัความแตกต่างระหวา่งความเขม้ขน้ของสาร
ภายในกบัภายนอก ขณะท่ีกลูโคส ฟรุกโตส ยเูรีย และวิตามินบางชนิดเขา้สู่เซลลด์ว้ยโปรตีนตวัพา 
(carrier) วิธีน้ีเรียกวา่ฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) ซ่ึงไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน  นอกจากนั้นการขนส่ง
สารท่ีจ าเป็นกบัการรักษาสมดุลของเซลลไ์ดแ้ก่ ไอออนของโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม 
ไฮโดรเจน และคลอรีน ใชว้ิธีแอคทีพทรานสปอร์ต (active transport) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใชพ้ลงังาน                 
ในการขนส่งของสารจากท่ีมีความเขม้ขน้สูงไปยงัท่ีมีความเขม้ขน้ต ่า 

2.3   โครงสร้างภายในเซลล์ 
 ไซโทพลาซึม (cytoplasm) ประกอบดว้ยน ้าร้อยละ 80 นอกจากนั้นยงัมีโปรตีน

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั อิออนของสารอนินทรีย ์และสารท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลนอ้ยชนิดต่าง ๆ 
โครงสร้างหลกัภายในเซลลแ์บคทีเรียท่ีอยูใ่นไซโทพลาซึมประกอบดว้ยสารพนัธุกรรม ไรโบโซม 
แกรนูล และเอนโดสปอร์ 

2.3.1 สารพนัธุกรรม 
แบคทีเรียไม่มีเยื่อหุม้นิวเคลียส สารพนัธุกรรมของแบคทีเรียจะกระจายอยู่

ในไซโทพลาสซึม โดยส่วนใหญ่จะอยูก่ลางเซลลซ่ึ์งเรียกว่า นิวคลีออยด ์(nucleoid) ประกอบดว้ย         
ดีเอ็นเอเป็นสายคู่ (double strand DNA) นอกจากนั้นแบคทีเรียบางชนิดยงัมีดีเอ็นเอขนาดเลก็ 
เรียกวา่ พลาสมิด (plasmid) มีลกัษณะเป็นดีเอ็นเอวงกลมและสามารถจ าลองตวัเองได ้ พลาสมิดมี
หลายชนิด เช่น อาร์พลาสมิด (R plasmid) ท าหนา้ท่ีควบคุมการทนทานต่อสารปฏิชีวนะและ
สามารถถ่ายทอดลกัษณะการด้ือยาหรือทนทานน้ีไปยงัแบคทีเรียอ่ืน 

2.3.2 ไรโบโซม 
ไรโบโซม (ribosome) มีลกัษณะเป็นเมด็ขนาดเลก็ กระจายอยูใ่น                

ไซโทพลาสซึม หรืออาจเกาะอยูท่ี่ผิวดา้นในของเยื่อหุม้เซลล ์ไรโบโซมประกอบดว้ยโปรตีนร้อยละ 
40 และอาเอ็นเอร้อยละ 60 ไรโบโซมท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสังเคราะห์โปรตีน 

2.3.3  แกรนูล  
   แบคทีเรียสามารถสะสมอาหารไวใ้นเซลลไ์ดใ้นรูปของแกรนูล (granule) 

เช่น สะสมกลูโคส (glucose) ไวใ้นรูปของแกรนูลโลส  (granulose) เป็นตน้ 
2.3.4  เอนโดสปอร์ 

เอนโดสปอร์ (endospore)  เป็นโครงสร้างท่ีสร้างขึ้นภายในเซลลข์อง
แบคทีเรียแกรมบวกกลุ่ม Bacillus,  Clostridium, Sporosarcina แบคทีเรียแกรมลบเพียง 1 จีนสั คือ 
Coxiella โครงสร้างของเอนโดสปอร์ ประกอบดว้ยชั้นในสุดเป็นชั้นสปอร์บอดี (sporebody) หรือ
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แกน (core) หรือสปอร์ไซโทพลาซึม (sporecytoplasm) เป็นชั้นท่ีมีไชโทพลาซึมรวมทั้งโครโมโซม 
ไรโบโซม และเอนไซมต์่าง ๆ ผนงัสปอร์ (sporewall) เป็นพวกมิวรีนดว้ย สปอร์คอร์เทกซ์ 
(sporecortex) เป็นชั้นท่ีมีปริมาตรมากท่ีสุดและหนาท่ีสุด ชั้นน้ีทนทานต่อความร้อนไดดี้ท่ีสุด 
เน่ืองจากประกอบดว้ย เกลือแคลเซียมของกรดไดพิโคลินิก (dipicolinicacid) สปอร์โคท (sporecoat) 
เป็นชั้นท่ีทนทานมาก มีความหนาและเหนียวและเอกโซสปอเรียม (exosporium) เป็นชั้นบาง ๆ            
อยูก่นัหลวม ๆ ประกอบดว้ยไลโปโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีน ้าตาลอะมิโน (amino sugar) ชั้นน้ี
ไม่ยอมใหส้ารผา่นเขา้ออก 

เอนโดสปอร์ถูกสร้างขึ้นในสภาวะท่ีแบคทีเรียอยูใ่นภาวะแวดลอ้มไม่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต  เช่น  สภาพแวดลอ้มท่ีแหง้แลง้ อุณหภูมิแปรปรวน รังสี และยาฆ่าแมลง 
เป็นตน้  การแบ่งตวัจากเซลลป์กติให้สร้างเอนโดสปอร์ โดยใชเ้วลาหลายชัว่โมง เช่น 
B.megaterium ใชเ้วลาในการสร้างสปอร์ 10 ชัว่โมง เอนโดสปอร์จดัเป็นโครงสร้างในระยะพกัของ
แบคทีเรีย (esting stage) ท่ีมีอตัราเมทาบอลิซึมต ่าและเป็นโครงสร้างท่ีมีผนงัหุม้หนาทนทานได้
ตั้งแต่อุณหภูมิ -250 ถึงมากกวา่ 100 องศาเซลเซียส เม่ือแบคทีเรียสร้างเอนโดสปอร์เสร็จแลว้               
อาจยงัคงอยูใ่นเซลลห์รือปล่อยออกมาเป็นอิสระ สามารถอยูไ่ดห้ลายสิบปีและสามารถงอก                
(spor germination) กลบัมาเป็นเซลลป์กติ (vegetative cell) เม่ือไดรั้บการกระตุน้ดา้นกายภาพ
โดยเฉพาะความร้อนและมีสารอาหารเหมาะสม จากนั้นจึงเขา้สู่ระยะการงอก  โดยเอนไซมภ์ายใน
สปอร์จะยอ่ยชั้นท่ีหุม้รอบ ๆ สปอร์ออกไป ท าใหส้ปอร์สูญเสียการตา้นทานต่อความร้อนและ    
สารอ่ืน ๆ รวมทั้งมีการปล่อยสารภายในสปอร์ออกและเขา้สู่ระยะการเจริญออกเป็นเซลลป์กติ             
โดยสปอร์บวมขึ้น เน่ืองจากมีน ้าเขา้สู่สปอร์ และเกิดการสังเคราะห์อาร์เอน็เอ ดีเอ็นเอและโปรตีน 
อตัราการเมทาบอลิซึมของเซลลเ์พิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดการสร้างองคป์ระกอบต่าง ๆ ภายในเซลลเ์พื่อ
เจริญไปเป็นเซลลป์กติ โดยหน่ึงสปอร์จะงอกเป็นเซลลป์กติเพียงหน่ึงเซลล ์ดงันั้นสปอร์ของ
แบคทีเรียจึงไม่เก่ียวกบัการเพิ่มจ านวนเซลล ์

3 การสืบพนัธ์ุและการด ารงชีวิตของแบคทีเรีย   
3.1  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ   

 แบคทีเรียส่วนใหญ่สืบพนัธุ์โดยแบ่งตวัออกเป็น 2 ส่วนเท่ากนั (binary fission)                  
การแบ่งเซลลเ์ร่ิมตน้ดว้ยการจ าลองดีเอน็เอซ่ึงเกิดท่ีต าแหน่งท่ีเรียกวา่ ออริจินอ็อฟเรพิเคชนั (origin 
of replication) ซ่ึงเป็นต าแหน่งเร่ิมตน้ในการจ าลองดีเอ็นเอ การจ าลองดีเอน็เอเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว
พร้อมกบัการท่ีเซลลแ์บคทีเรียเร่ิมยดืยาวออก เม่ือการจ าลองดีเอน็เอส้ินสุดลง เยือ่หุม้เซลลข์อง
แบคทีเรียจะคอดไปชนกนัจนไดเ้ป็น 2 เซลลท่ี์มีลกัษณะเหมือนเซลลแ์ม่ทุกประการ ช่วงเวลาการ
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แบ่งตวัของแบคทีเรียเปลี่ยนไปตามชนิดและสภาพแวดลอ้ม เช่น E.coli ท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีมีความช้ืน 
อุณหภูมิ และอาหารเพียงพอจะแบ่งตวัทุก 30 นาที  

3.2   การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ 
 บางสภาวะแบคทีเรียอาจมีการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศซ่ึงท าใหเ้กิดการรวมตวักนั

ใหม่ทางพนัธุกรรม (genetic recombination) แต่เน่ืองจากแบคทีเรียเป็นเซลลโ์ปรคาริโอตจึงไม่มี               
การแบ่งเซลลแ์บบไมโอซิส (meiosis) หรือการปฏิสนธิของเซลลสื์บพนัธุ์ การสืบพนัธุ์แบบอาศยั
เพศของแบคทีเรียมี 3 วิธี คือ ทรานส์ฟอร์เมชนั (transformation) เกิดขึ้นจากการท่ีเซลลแ์บคทีเรีย
ไดรั้บดีเอน็เอแปลกปลอมจากภายนอกแทรกเขา้ไปเช่ือมรวมกบัดีเอ็นเอของแบคทีเรีย ตวัอยา่งเช่น               
S. pneumoniae สามารถเปล่ียนเป็นเช้ือท่ีก่อโรคในคนไดห้ากน าไปเล้ียงในอาหารท่ีมีดีเอน็เอของ
เช้ือชนิดท่ีก่อโรค 

ทรานส์ดกัชนั (transduction) เป็นการบุกรุกของแบคเทอริโรเฟจ (Bacteriophages) 
หรือ เฟจ (phage) เขา้ไปในเซลลแ์บคทีเรีย โดยเฟจไปเกาะท่ีผิวของเซลลแ์บคทีเรียจากนั้นจะส่ง           
ดีเอ็นเอเขา้ไปยงัไซโทพลาสซึมของแบคทีเรีย ดีเอน็เอของเฟจท่ีส่งเขา้จะใชโ้ปรตีนและเอนไซมท่ี์
อยูภ่ายในเซลลข์องแบคทีเรียในการจ าลองดีเอ็นเอและสร้างโปรตีนท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างเป็นเฟจอีก
จ านวนมาก หลงัจากนั้นเฟจจะท าลายเซลลแ์บคทีเรียและออกมาจากเซลลเ์พื่อเขา้สู่แบคทีเรียเซลล์
ใหม่ 

คอนจูเกชนั (conjugation) เป็นการถ่ายทอดสารพนัธุกรรมจากแบคทีเรียเซลลห์น่ึง
จะเป็นผูใ้ห ้(donor) ซ่ึงเรียกวา่ F+ มีสารพนัธุกรรมท่ีเรียกวา่ พลาสมิด (plasmid) และมีเซกซ์ไพไล  
(sex pili) หรือเอฟไพไล (F-pili) เพื่อใชใ้นการจบัคู่และส่งดีเอ็นเอเขา้ไปเซลลผ์ูรั้บ (recipient) ท่ีไม่
มีพลาสมิด  

 

ไวรัส  
ไวรัส (virus) เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ มีขนาดตั้งแต่ 0.25-2.5 ไมโครเมตร หรือมีขนาดเลก็

กวา่เซลลแ์บคทีเรีย 10-100 เท่า จึงสามารถเห็นรูปร่างดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนเท่านั้น ไวรัส
ไม่สามารถจดัเป็นเซลลไ์ด ้แต่เรียกวา่ อนุภาค (particle) เพราะขาดโครงสร้างและองคป์ระกอบของ
เซลล ์ ถึงแมว้า่ไวรัสจะสามารถอาศยัอยูอิ่สระนอกโฮสต ์แต่ไม่สามารถเพิ่มจ านวนไดน้อกโฮสต ์
ตอ้งอยูใ่นเซลลส่ิ์งมีชีวิตอ่ืนมีความจ าเพาะต่อกนั กล่าวไดว้า่ ไวรัสเป็นปรสิตภายในเซลลแ์ทจ้ริง 
(obligate intracellular parasite) โดยทัว่ไปไวรัสมี 2 ระยะ คือ ระยะท่ีอาศยัอยูใ่นโฮสต ์
(intracellular form) เน่ืองจากไวรัสขาดกลไกในการเมทาบอไลซ์เพื่อสร้างพลงังานในการ
สังเคราะห์โปรตีน จึงตอ้งอาศยัโฮสตเ์พื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าว ส่วนระยะท่ีอยูภ่ายนอกโฮสต ์
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(extracellular form) ในระยะน้ีไวรัสไม่มีเมทาบอลิซึมและไม่มีการเพิ่มจ านวน เป็นระยะท่ีมี
โครงสร้างครบสมบูรณ์ ประกอบดว้ยกรดนิวคลีอิกและโปรตีนหุม้ท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัพนัธุกรรม
ของไวรัส (พรทิพย ์ ศรีแดง. 2551 : 16-17 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 20 ; อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 
2550 : 8-9) 

1.  รูปร่างลักษณะของไวรัส 
รูปร่างของไวรัสเกิดจากการเรียงตวักนัของแคปโซเมอร์ (capsomer) ท่ีมาประกอบกนั

เป็นแคปซิด (capsid) ท าใหเ้กิดไวรัสมีรูปร่างหลายแบบ (ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 159-160 ; 
เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 112-115) ดงัน้ี 

1.1 Helical viruses  
ไวรัสท่ีแคปโซเมอร์เรียงตวักนัเป็นเกลียวหมุนไปทางเดียว มองเห็นเป็น

ทรงกระบอกกลวงท่ีลอ้มรอบกรดนิวคลีอิกไว ้แคปโซเมอร์จะติดกบัแคปโซเมอร์ท่ีอยู่ขา้ง ๆ ถดัไป 
ตวัอยา่งไวรัส ไดแ้ก่ ไวรัสท่ีท าใหเ้กิดโรคด่างใบยาสูบ (tobacco mosaic virus) ไวรัส อีโบลา (ebola 
virus) 

1.2 Polyhedral viruses  
 ไวรัสท่ีโปรตีนแคปซิดมีรูปร่างแบบเหล่ียมหลายดา้นท่ีสมมาตร  ซ่ึงเม่ือมองมุม

ใดหรือหมุนดูแง่มุมใดก็จะเหมือนกนัหมด เรียกวา่ icosahedral symmetry ซ่ึงจะมี 12 มุม 20 หนา้ 
ตวัอยา่งไวรัส ไดแ้ก่ เช้ือไวรัสท่ีท าใหเ้กิดโรคอุจจาระร่วง (adenovirus) โปลิโอ (polio virus) หูด 
(wart virus) เป็นตน้ 

1.3 Complex viruses  
ไวรัสท่ีมีลกัษณะโครงสร้างของโปรตีนแคปซิดซบัซอ้น อาจมีลกัษณะรวมของ

ทั้งแบบหลายเหล่ียมและทรงกระบอก เช่น bacteriophage T4 ท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนหวัและส่วนหาง 
หรือไวรัสท่ีมีลกัษณะซบัซอ้นแบบอ่ืน เช่น pox virus ไดแ้ก่ เช้ือไวรัสฝีดาษ (variolar virus) โรคพิษ
สุนขับา้ (rabies virus) 

1.4 Enveloped viruses  
 ไวรัสท่ีมีเเปลือกหุม้ (envelope) ลอ้มรอบแคปซิด  เปลือกหุม้ไม่มีความแขง็แรง

จึงเปล่ียนรูปร่างและขนาดได ้แต่ส่วนใหญ่ไวรัสท่ีมีเปลือกหุ้มจะมีรูปร่างทรงกลม ส าหรับตวัอยา่ง
ไวรัสท่ีมีเปลือกหุม้รอบแคปซิดแบบทรงกระบอก (enveloped helical virus) เช่น ไวรัสท าใหเ้กิด
โรคไขห้วดัใหญ่ (influenza virus) หดั (meales virus) คางทูม (mump virus) ส่วนไวรัสท่ีมีเปลือก
หุม้ลอ้มรอบแคปซิดแบบรูปร่างหลายเหล่ียม ไดแ้ก่ ไวรัสท่ีท าใหเ้กิดโรคเริม (herpes virus) 
อีสุกอีใสและงูสวดั (varicella virus) และหดัเยอรมนั (rubella virus) 
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2.  โครงสร้างของไวรัส 
ไวรัสท่ีมีการพฒันาโครงสร้างท่ีสมบูรณ์เรียกวา่ วิริออน (virion) ประกอบดว้ยแค

ปซิด (capsid)  เยือ่หุม้แคปซิดหรือเปลือกหุม้ (envelope) สารพนัธุกรรม และเอนไซม ์(เบญจภรณ์ 
ประภกัดี. 2551 : 109-11) 
 

  
 
 
ภาพประกอบ 1.2 โครงสร้างไวรัส 
ท่ีมา : Michaelsen (2012 : 1) 
 

2.1 แคปซิด   
แคปซิด (capsid) เป็นเป็นโปรตีนท่ีหุม้ลอ้มรอบกรดนิวคลีอิก ซ่ึงประกอบดว้ย

หน่วยยอ่ยท่ีเหมือนกนัมาเรียงกนั แต่ละหน่วยยอ่ยเรียกวา่ แคปโซเมอร์ (capsomer) ซ่ึงแคปโซเมอร์  
อาจเป็นโปรตีนชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนั ซ่ึงสามารถเห็นแต่ละแคปโซเมอร์ไดโ้ดยใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์อิเลก็ตรอน และสามารถใชจ้ านวนของโปรตีนและการเรียงตวัของแคปโซเมอร์ในการ
จ าแนกกลุ่มของไวรัส แคปซิดช่วยป้องกนักรดนิวคลีอิกของไวรัสจากการถูกท าลายดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก นอกจากน้ีแคปซิดของไวรัสบางชนิดยงัท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเกาะติดของอนุภาคไวรัสกบั
โฮสต ์

2.3 เย่ือหุ้มแคปซิดหรือเปลือกหุ้ม  
เยือ่หุม้แคปซิดหรือเปลือกหุ้ม (envelope) พบในไวรัสบางชนิดเท่านั้น มีลกัษณะ

เป็นเยือ่ห่อหุม้แคปซิด ประกอบดว้ยชั้นไขมนัสองชั้น (lipid bilayer) โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต  
นอกจากน้ีอาจมีไกลโคโปรตีน (glycoprotein) หรือไกลโคลิพิด (glycolipid) ชนิดต่าง ๆ ยืน่อยูบ่น
ผิวของเปลือกหุม้ เรียกวา่ spike  ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรค ความทนทานของไวรัส และการ

 

 
อาเอ็นเอ ดีเอ็นเอ 

เปลือกหุม้ แคปโซเมอร์ 

ไกลโคโปรตีน 
  

แคปซิด 

 

หวั 
 

 ใยหาง 

 

 

ดีเอ็นเอ ชีทห่อหุม้ 
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ด้ือต่อยา  เปลือกหุม้ของไวรัสเป็นส่วนท่ีช่วยใหไ้วรัสเขา้สู่โฮสตไ์ด ้โดยท าใหเ้กิดการติดเช้ือดว้ยวิธี
หลอมเช่ือม (fusion) นอกจากนั้นยงัช่วยป้องกนัไวรัสจากระบบภูมิคุม้กนัของโฮสต ์เน่ืองจาก
องคป์ระกอบของเปลือกหุม้เหมือนกบัเยื่อหุม้เซลลข์องโฮสต ์อยา่งไรก็ตามเปลือกหุม้ของไวรัสถูก
ท าลายไดอ้ยา่งดว้ยอุณหภูมิ กรดด่าง ตวัท าละลายไขมนัและสารเคมีท่ีใชฆ่้าเช้ือบางชนิด เช่น 
คลอรีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์และฟีนอล 

2.4 สารพนัธุกรรมหรือกรดนิวคลอีคิ  
สารพนัธุกรรมหรือกรดนิวคลีอิค (nucleic acid) อาจเป็นดีเอน็เอ (DNA virus) 

หรืออาเอน็เอ (RNA virus) อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น กรดนิวคลีอิคของไวรัสบางชนิดมีลกัษณะ            
เป็นดีเอน็เอสายคู่ (double strand DNA) บางชนิดเป็นอาเอ็นเอสายเด่ียว (single stranded DNA)  
บางชนิดเป็น RNA สายคู่ (double strand RNA) และบางชนิดเป็นอาเอน็เอสายเด่ียว (single 
stranded RNA) 

2.5 เอนไซม์  
เอนไซม ์(enzyme) ภายในอนุภาคของไวรัสมีเอนไซมจ์ าเพาะ (viral specific 

enzyme) ประมาณ 1-2 ชนิด ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเขา้ไปในโฮสต ์(infection) และการเพิ่มจ านวน 
(replication) ตวัอยา่งเช่น เฟจมีเอนไซมไ์ลโซไซม ์(lysozyme) ใชใ้นการท าให้เกิดรูท่ีผนงัเซลลข์อง
แบคทีเรีย เพื่อใหก้รดนิวคลีอิกของไวรัสเขา้สู่เซลลแ์บคทีเรียได ้และไวรัสสร้างเอนไซมไ์ลโซไซม ์
(lysozyme) ปริมาณมากในช่วงสุดทา้ยของการอยูใ่นเซลลแ์บคทีเรียเพื่อท าใหเ้ซลลแ์บคทีเรียแตก 
(lysis) และท าใหอ้นุภาคของไวรัสหลุดออกมานอกเซลลแ์บคทีเรีย 

3. การแบ่งกลุ่มไวรัส 
 สุขสันติ ประกอบวงษ ์(2557 : 105-109) จ าแนกไวรัสตามชนิดของโฮสต ์ไดแ้ก่ ไวรัส

ของแบคทีเรีย ไวรัสสัตว ์และไวรัสพืช ดงัน้ี 
3.1 ไวรัสของแบคทีเรีย  

 แบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage) หรือเฟจ (phage) เป็นไวรัสท่ีใชแ้บคทีเรียเป็น
โฮสตเ์พื่อเพิ่มจ านวน เฟจมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กนั เฟจมากกวา่ร้อยละ 90 มีรูปร่างลกัษณะเป็น 
tailed phage ประกอบดว้ยส่วนหวัท่ีบรรจุสารพนัธุกรรมซ่ึงห่อหุม้ดว้ยแคปซิดและส่วนหางมี
บทบาทเป็น receptor binding และส่งสารพนัธุกรรมเขา้สู่โฮสต ์ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 10 
มีรูปร่างลกัษณะเป็น cubic filamentous หรือ pleomorphic  เฟจมีจ านวนมากและมีความจ าเพาะต่อ
โฮสต ์ซ่ึงเฟจแต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อแบคทีเรียเพียงชนิดเดียว หรือจ าเพาะกบัแบคทีเรียสองถึง
สามชนิดเท่านั้น สามารถท าลายเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะ เฟจเม่ือเขา้สู่แบคทีเรีย
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แลว้ จะมีการเพิ่มจ านวนเกิดขึ้นภายในเซลลโ์ดยใชส้ารต่าง ๆ จากแบคทีเรียในการสร้างโปรตีน 
จากนั้นจะประกอบส่วนต่าง ๆ แลว้ท าใหแ้บคทีเรียแตกออกเพื่อให้เพื่อเขา้สู่เซลลอ่ื์นต่อไป 

3.2 ไวรัสสัตว์  
ไวรัสสัตว ์(animal virus) ท าใหเ้กิดโรคกบัคนและสัตว ์ส่วนใหญ่เป็นไวรัส           

ท่ีมีเปลือกหุม้ (envelope) การติดเช้ือโรคไวรัสในสัตวจ์ะมีความจ าเพาะต่อโฮสต ์(host specificity) 
เช่น โรคไขห้วดันก สามารถติดต่อในคน สัตวปี์ก แต่ไม่ก่อโรคในววั ไวรัสแต่ละชนิดจะมีต าแหน่ง
เฉพาะ (receptor  site) ของอนุภาคท่ีจะเกาะกบัเซลลแ์ตกต่างกนัไป วิธีการเขา้สู่เซลลข์องแต่ละ
ไวรัสอาจแตกต่างกนั เช่น ไวรัสท่ีไม่มีเปลือกหุม้ จะเขา้สู่ภายในโดย ขบวนการฟาโกไซโทซิส 
(phagocytosis) และมีส่วนของเยือ่หุม้เซลลห่์อหุม้อยูด่ว้ย  จากนั้นไวรัสจะถูกปลดปล่อยออกสู่              
ไซโทพลาสซึมดว้ยการยอ่ยสลายปลอกหุม้ของเอนไซม ์ ส่วนไวรัสท่ีมีเปลือกหุม้จะเขา้สู่เซลลด์ว้ย
การใชเ้ปลือกหุม้ เช่ือมต่อกบัเยือ่หุม้เซลลห์รือไวรัสบางชนิดจะปลดปล่อยเฉพาะกรดนิวคลีอิกเขา้สู่
โฮสตเ์ท่านั้น  ไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดโรคกบัสัตว ์ไดแ้ก่ โรคปากเทา้เป่ือยของววัควาย (foot and mouth 
disease) โรคหดัสุนขั (canine distemper) ไขห้วดัใหญ่ในหมู (swine influenza) และ โรคพิษสุนขับา้ 
(rabies) ส่วนโรคท่ีเกิดในคน เช่น อีสุกอีใส (chicken pox) คางทูม (mump) หดัเยอรมนั (rubella) 
หดั (Meales) โรคพิษสุนขับา้ (rabies) หูด (wart) ไขห้วดัใหญ่ (influenza) ตบัอกัเสบ (hepatitis) 
เอดส์ (AIDS)  

3.3 ไวรัสพืช  
ไวรัสพืช (plant virus) เป็นไวรัสท่ีท าใหเ้กิดโรคในพืชต่าง โดยไวรัสเขา้สู่เซลล์

พืชทั้งอนุภาคและมีการแยกแคปซิดและกรดนิวคลีอิกออกจากกนัในภายหลงั กรดนิวคลีอิกของ
ไวรัสท่ีถูกปล่อยจากอนุภาคแลว้จะเขา้สู่เซลลนิ์วเคลียสเพื่อจ าลองตวัเอง แลว้ออกมาสู่ไซโทพลา
ซึมเพื่อสังเคราะห์โปรตีนท่ีเป็นแคปซิดและเอนไซมม์าประกอบกบักรดนิวคลีอิกเป็นอนุภาคของ
ไวรัสใหม่ นอกจากนั้นยงัท าใหเ้ซลลแ์ตกและหลุดเป็นอิสระ แลว้เขา้สู่เซลลอ่ื์น ๆ ไดใ้หม่ ไวรัสท่ี
ก่อใหเ้กิดโรคกบัสัตว ์ไดแ้ก่ โรคใบด่างในตน้ยาสูบ แตงกวา มะเขือเทศ กะหล ่าปลี มนัฝร่ัง ออ้ย 
นอกจากน้ียงัท าใหใ้หเ้กิดอาการแคระแกร็นในพืชต่าง ๆ เช่น ขา้ว มะเขือเทศ ไวรัสในพืชติดต่อกนั
โดยแมลงกินพืช ท าใหเ้กิดรอยแผลและติดเช้ือไวรัสได ้นอกจากน้ียงัติดต่อกนัจากเมล็ดพืชท่ีมี            
เช้ือไวรัสอยูห่รือโดยการขยายพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ เม่ือไวรัสเขา้ไปในพืชไดแ้ลว้จะติดต่อ
ถ่ายทอดต่อไปโดยผา่นช่องพลาสโมเดสมาซ่ึงเป็นช่องระหวา่งเซลล ์

4.  การเพิม่จ านวนและการด ารงชีวิตของไวรัส 
ไวรัสม่ืออยูน่อกเซลลส่ิ์งมีชีวิตจะไม่มีกิจกรรมทางเมทาบอลิซึม การเพิ่มจ านวนของ

ไวรัสจะเกิดขึ้นเม่ืออยูใ่นเซลลส่ิ์งมีชีวิตท่ีเหมาะสมเท่านั้น เน่ืองจากไวรัสตอ้งอาศยัออร์แกเนล 
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ภายในเซลลข์องโฮสตเ์พื่อสร้างส่ิงต่าง ๆ ท่ีไวรัสตอ้งการขึ้นมา โดยมีสารพนัธุกรรมของไวรัสเป็น
ตวัท าหนา้ท่ีควบคุมการสร้างองคป์ระกอบของไวรัส จากนั้นองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะรวมตวักนัเขา้
เป็นอนุภาคท่ีสมบูรณ์และจะออกจากเซลลเ์ดิม เพื่อเขา้สู่เซลลใ์หม่ท่ีเหมาะสมและเพิ่มจ านวนให้
มากขึ้น กระบวนการเพิม่จ านวนอนุภาคไวรัส ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเกาะ การแทรก
เขา้สู่เซลล ์การสังเคราะห์ การประกอบโครงสร้างและการปลดปล่อย ดงัน้ี (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 
2551 : 115-120 ; ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 164-167) 

 

 
 
ภาพประกอบ 1.3 วงชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ 
ท่ีมา : Sehic (2013 : 1) 
 

4.1 การเกาะ  
 การเกาะติด (adsorption) ไวรัสส่วนใหญ่สามารถเขา้ไปในโฮสตท่ี์จ าเพาะ               

(host specific) ไดเ้พียงชนิดเดียวและมีไวรัสไม่กี่ชนิดท่ีสามารถเขา้ใปในโฮสตไ์ดห้ลายชนิด 
เน่ืองจากการเขา้ไปในโฮสตข์องไวรัสตอ้งอาศยัความจ าเพาะเจาะจงในการเกาะกนัระหวา่งไวรัส
กบัโฮสตต์รงบริเวณท่ีเรียกวา่ specific  receptor site ซ่ึงอาจเป็นลิโพโพลีแซคคาไรด ์
(lipopolysaccharide) แคปซูล (capsule) ไพไล (pili) เเฟลกเจลลา (flagella) โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

 

การเกาะติด 

 

 

การสังเคราะห์ส่วนประกอบ การประกอบโครงสร้าง 

การปลดปล่อย 

หวั หาง  ใยหาง 

 การเขา้สู่เซลล ์
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และเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) เป็นตน้ ต าแหน่งเกาะติดของเฟจและต าแหน่งรีเซพเตอร์บน
เซลลข์องแบคทีเรียมีความจ าเพาะต่อกนัสูงมาก ถา้แบคทีเรียเกิดการกลายพนัธุ์ในบริเวณต าแหน่ง          
รีเซพเตอร์จะท าใหแ้บคทีเรียชนิดนั้นเกิดการตา้นทานต่อการติดเช้ือเฟจเดิมท่ีเคยท าให้เกิดการติด
เช้ือได ้

4.2  การเข้าสู่เซลล์  
 การเขา้สู่เซลล ์(penetration) มีหลายลกัษณะ กล่าวคือ ไวรัสท่ีไม่มีเปลือกหุ้มจะส่ง

ถ่ายเฉพาะกรดนิวคลีอิกเขา้ในในโฮสต์  และทิ้งแคปซิดไวภ้ายนอก เช่น bacteriophage T4 เขา้ไป
ในเซลล์ E.coli โดยการเปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์ (zysozyme) เพื่อท าให้เกิดรูท่ีผนังเซลล์ของ         
E.coli และทิ้งแคปซิดไวภ้ายนอกเซลล์ ส าหรับไวรัสท่ีมีเปลือกหุ้มอาจเข้าสู่โฮสต์โดยการรวม 
(fusion) เปลือกหุ้มกบัเยื่อหุ้มเซลลข์องโฮสต ์(membrane fusion) แลว้ผ่านเฉพาะส่วนแคปซิดท่ีหุ้ม
กรดนิวคลีอิกอยูเ่ขา้ไปภายในโฮสต ์โดยทิ้งเปลือกหุม้ไวน้อกเซลล ์นอกจากน้ีไวรัสท่ีมีเปลือกหุม้ยงั
สามาถเข้าสู่โฮสต์โดยอาศัยการะบวนการเอนโดไซโทซิส (endocytosis) หรือพิโนไซโทซิส 
(pinocytosis) ซ่ึงไวรัสทั้งอนุภาคจะถูกหุ้มดว้ยเยื่อหุ้มเซลลข์องโฮสตจ์นกลายเป็นถุง (vesicle) และ
พาเขา้มาภายในโฮสต์ หลงัจากนั้นส่วนของแคปซิดท่ีหุ้มกรดนิวคลีอิกจะหลุดออกมาจากถุงเป็น
อิสระอยูภ่ายในไซโทพลาซึมของโฮสต ์เหลือแต่ส่วนของเปลือกหุม้อยูภ่ายในถุงเยือ่หุม้เซลล์ 

4.3  การสังเคราะห์ส่วนประกอบ 
การสังเคราะห์ส่วนประกอบ (synthesis) เม่ือไวรัสเขา้สู่เซลลแ์บคทีเรียไดแ้ลว้ 

ไวรัสจะไปหยดุกระบวนการสร้างโปรตีนของโฮสต ์โดยการกระตุน้ดีเอน็เอของโฮสตห์รือโปรตีน
ของไวรัสไปรบกวนกระบวนการถอดรหสั (transcription) หรือยบัย ั้งกระบวนการแปลรหสั 
(translation) ของโฮสต ์จากนั้นไวรัสจะใชก้รดนิวคลีอิกและเอนไซมข์องโฮสตใ์นการสร้าง               
กรดนิวคลีอิกของไวรัส โดยมีการสร้างเอม็อาเอน็เอของไวรัสขึ้นมาจ านวนมาก และใชไ้รโบโซม 
เอนไซม ์และกรดอะมิโนของโฮสตใ์นกระบวนการแปรรหสัสายเอม็อาเอน็เอไปเป็นเอนไซมท่ี์ใช้
ในการจ าลองสายดีเอน็เอหรืออาเอน็เอของไวรัสและโปรตีนหรือแคปซิดของไวรัส ในระยะน้ีจึง
พบกรดนิวคลีอิกและแคปซิดของไวรัสจ านวนมากในโฮสต ์แต่ยงัไม่พบอนุภาคสมบูรณ์ของไวรัส 
(virion) 

4.4   การประกอบโครงสร้าง   
  การประกอบโครงสร้าง (assembly) ขั้นตอนน้ีโปรตีนท่ีเป็นโครงสร้างของ

อนุภาคเฟจ เกิดการประกอบตวัเขา้ดว้ยกนั โดยส่วนของกรดนิวคลีอิกจะถูกบรรจุเขา้ไปในแคปซิด
ท่ีสร้างขึ้น จากนั้นส่วนของแคปซิดจะหุม้กรดนิวคลีอิกเช่ือมต่อกบัส่วนหาง แลว้ประกอบกนัเป็น
อนุภาคเฟจท่ีสมบูรณ์ 
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4.5  การปลดปล่อย  
 การปลดปล่อย (release) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการเพิ่มจ านวนของไวรัส 

ส าหรับแบคเทอริโอเฟจจะมีกรดนิวคลีอิคท่ีสร้างเอนไซมไ์ลโซไซมแ์ละเกิดการสร้างเอนไซมน้ี์        
ในโฮสต ์เพื่อไปท าลายผนงัเซลลข์องแบคทีเรีย เม่ือไวรัสออกจากโฮสตเ์ดิมจะสามารถเขา้ไปใน
เซลลอ่ื์นท่ีอยูใ่กลเ้คียงได ้และเกิดกระบวนการเพิ่มจ านวนไวรัสในโฮสตใ์หม่ ในไวรัสสัตวแ์ละพืช
บางชนิด โฮสตไ์ม่ถูกท าลายแต่ไวรัสจะออกจากเซลลโ์ดยช่องทางพิเศษเม่ือถึงเวลา ไวรัสสัตว์บาง
ชนิดออกจากเซลลโ์ดยแตกหน่อหรือหลุดออกมา ไวรัสท่ีผา่นออกจากเซลลห์น่ึงไปสู่เซลลข์า้งเคียง
โดยท าใหเ้ยือ่หุม้เซลลห์รือเยื่อหุม้ออร์แกเนลของโฮสตเ์ช่ือมติดกบัเปลือกหุม้ก่อนแลว้จึงดนั
ออกไปนอกเซลล ์เช่น Pox virus, Influenza virus การเช่ือมติดกนัระหวา่งเยือ่หุม้และเปลือกหุม้ท า
ใหใ้หเ้ปลือกหุม้ของไวริออนมีส่วนประกอบของเยือ่หุม้เซลลข์องโฮสตอ์ยูด่ว้ย ยนีท่ีควบคุมการ
สร้างส่วนประกอบของไวรัสและโปรตีนบนเยื้อหุม้เซลลอ์ยใูนกรดนิวคลีอิกของไวรัส ส่วนยนีท่ี
ควบคุมการสร้างไขมนับนเปลือกหุม้ของไวรัสอยูใ่นโฮสต์ 
 

ฟังไจ  
ฟังไจ (fungi) เป็นจุลินทรียท่ี์มีเซลลเ์ป็นแบบยคูาริโอต มีทั้งชนิดหลายเซลลแ์ละเซลล์

เดียว เส้นใยขนาดเลก็แต่ละเส้นเรียกวา่ ไฮฟา (hypha) เส้นใยจะรวมกนัเป็นกลุ่มเรียกวา่ ไมซีเลียม 
(mycelium) ราส่วนใหญ่เจริญไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นกรดอ่อน ค่าพีเอชระหวา่ง 5.5-6.5  ด ารงชีวิตโดย
อาศยัอาหารจากการยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวิต (saprophyte) บางชนิดด ารงชีวิตแบบปรสิต (parasite)  
ท่ีตอ้งอาศยัอาหารจากส่ิงมีชีวิตในการด ารงชีวิต เน่ืองจากสร้างอาหารเองไม่ได ้หรือไม่มีเอนไซม์
ยอ่ยสลายสารอินทรียห์รือสารอนินทรีย ์นอกจากนั้นยงัด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนแบบพึ่งพา
อาศยักบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน เช่น การอยู่ร่วมกนัของเช้ือราไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) กบัรากพืชชั้นสูง 
และการด ารงชีวิตแบบไลเคน (lichen) เป็นการอยูร่่วมกนัของเช้ือรากบัสาหร่าย 

1.  รูปร่างลักษณะของฟังไจ 
ฟังไจมีทั้งชนิดเซลลเ์ดียว (unicellular) ไดแ้ก่ ยสีต ์มีรูปร่างกลม (spherical) หรือ              

รูปไข่ (oval) และราหลายเซลล ์(multicellular) ไดแ้ก่ รา เส้นใยราจะเรียงเป็นสายยาว (filamentous) 
เรียกวา่ ไฮฟา (hypha) ซ่ึงเป็นสายยาวของเซลลต์่อกนั เม่ือสภาพแวดลอ้มเหมาะสมเส้นใยจะเจริญ
สานกนัขึ้นเป็นกลุ่มกอ้น เรียกวา่ ไมซีเลียม (mycelium) เส้นใยมี 2 แบบ คือ เส้นใยท่ีไม่มีผนงักนั
ระหวา่งเซลล ์มีลกัษณะเป็นเซลลต์่อกนัยาวภายในมีไซโทพลาซึมและออร์แกเนลลเ์คล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง
อิสระ แต่ละเส้นใยน้ีจะมีหลายนิวเคลียส ส่วนเส้นใยท่ีมีผนงักั้น มีลกัษณะเป็นผนงัแขง็กั้นไม่ใหมี้
การผา่นเขา้ออกกภายในหรือเป็นผนงัท่ีมีรูระหวา่งเส้นใยท าใหเ้กิดการผา่นของออร์แกเนลลแ์ละ
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สารอาหาร นอกจากนั้นเส้นใยรายงัแบ่งเป็นเส้นใยราท่ีท าหนา้ท่ีดูดซึมอาหารและการเจริญเติบโต 
(vegetative mycelium) และเส้นใยราท่ีชูขึ้นไปบนอากาศเพื่อสร้างสปอร์ (aerial mycelium)               
การเจริญของเช้ือราจ าเป็นตอ้งไดส้ารอาหารจากแหล่งอ่ืน เน่ืองจากราไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้
สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียถ์ูกน าไปใชใ้นการสร้างโปรตีน ซ่ึงเป็นแหล่งไนโตรเจน ส่วนน ้าตาล
กลูโคสจะเป็นแหล่งคาร์บอน (พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 17-18 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 10-11 ; ดวงพร 
คนัธโชติ. 2545 : 3 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 22 ; อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 2550 : 25) 

2.  โครงสร้างของฟังไจ 
ฟังไจมีโครงสร้างท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผนงัเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์และโครงสร้างภายในซลล ์

(เบญจภรณ์ ประภกัดี . 2551 : 131-136 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 12 ; ประดบั เรียนประยรู. 2555 :           
84-88) ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.4  โครงสร้าง R. stolonifer 
ท่ีมา : พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท ์(2559 : 1) 

 

 

2.1 ผนังเซลล์  
ผนงัเซลล ์(cell wall) ของฟังไจประกอบดว้ยไคติน (chitin) ซ่ึงแตกต่างจากผนงั

เซลลข์องพืชท่ีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นพวกเซลลูโลส (cellulose) ส าหรับเส้นใยและสปอร์มีสีเขม้ 
เน่ืองจากมีสารงเมลานินและไขมนัสะสมอยูผ่นงัเซลล ์ส่วนไขมนัท าใหเ้ส้นใยทนต่อความแหง้แลง้ 
หนา้ท่ีของผนงัเซลล ์นอกจากจะช่วยห่อหุม้ใหเ้ซลลค์งรูปอยูไ่ดแ้ลว้ ยงัเป็นทางผา่นเขา้ออกของ

 

ไรซอยด ์

 

 

 

 

 สโตลอน 

 สปอร์ สปอร์แรงเจียม 

 

 
สปอร์แรงจิโอสปอร์ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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สารอาหาร น ้าและเอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ียอ่ยอาหารภายนอกเซลล์ และยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
เจริญเติบโตของเส้นใยหรือการแบ่งเซลลใ์หม่ของราอีกดว้ย 

2.2  เย่ือหุ้มเซลล์  
  เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) มีคุณสมบติัเป็นเยือ่เลือกผ่าน (semipermeable 

membrane) เหมือนกบัเยื่อหุ้มเซลลท์ัว่ไป คือ ประกอบดว้ยฟอสโฟลิปิดและโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ 
โดยฟอสโฟลิปิดจดัเรียงตวัเป็น 2 ชั้น (bilayer) หนัส่วนท่ีไม่ละลายน ้าเขา้หากนัและหนัส่วนละลาย
น ้าออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบของโปรตีนจะแทรกอยูใ่นชั้นบน ส่วนกลางและส่วนล่างของชั้น
ฟอสโฟลิปิด นอกจากนั้นเยื่อหุม้เซลลข์องยสีตย์งัประกอบดว้ยกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั (unsaturated 
fatty acid) และสเตอรอล (sterol) ในปริมาณมากซ่ึงมีส่วนช่วยให้ยสีตท์นต่อแอลกอฮอลท่ี์ระดบั
ความเขม้ขน้สูงได ้

2.3  โครงสร้างภายใน  
 โครงสร้างภายในของฟังไจประกอบดว้ยนิวเคลียส (nucleus) ซ่ึงมีขนาดเลก็และ

โปร่งแสง แต่ละเซลลอ์าจมีหน่ึงนิวเคลียสหรือมากกวา่ เอนโดพลาสมิคเรติคูลมั มีความส าคญั
เก่ียวกบัการเจริญในดา้นขยายขนาดและความยาวของเส้นใย เน่ืองจากการเจริญของเส้นใยตอ้งการ
ไขมนัและโปรตีนท่ีสังเคราะห์จากเอนโดพลาสมิคเรติคูลมัชนิดขรุขระเพื่อน าไปใชใ้นการสร้าง
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเซลล ์ไมโตคอนเดรียมีรูปร่างและจ านวนแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัชนิดของ
ฟังไจ ช่วงการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ไมโตคอนเดรีย              
มีหนา้ท่ีสร้างพลงังานในกระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสโฟริเลชนั (oxidative phosphorylation)            
ไรโบโซมพบทั้งในไซโทพลาซึมจะท าหนา้ท่ีสังเคราะห์โปรตีนท่ีน าไปใชค้วบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในเซลล ์ส่วนไรโบโซมท่ีเอนโดพลาสมิคเรติคูลมัจะท าหนา้ท่ีสังเคราะห์โปรตีนเพื่อน าไปใช้
ในกิจกรรมภายนอกเซลล ์แวคิวโอลเป็นถุงท่ีมีเยื้อหุม้ชั้นเดียวท่ีภายในมีของเหลวหรือของแขง็เก็บ
อยูใ่นเซลลจ์นกวา่จะเกิดการยอ่ยและปล่อยออก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก็บอาหารสะสม เช่น ไกลโคเจน  
เป็นแหล่งสะสมโพลิแซคคาไรด์ในเซลลฟั์งไจ และกอลจิบอดีท าหนา้ท่ีสังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่
และสารประกอบเชิงซอ้นให้กบัเซลล ์เช่น ไลโปโปรตีน (lipoprotein) ในเซลลป์ลายเส้นใย 

2.4  โครงสร้างพเิศษของฟังไจ    
2.4.1  ไรซอยด ์(rhyzoid) เป็นเส้นใยสั้น ๆ มีลกัษณะคลา้ยรากพืช เกิดขึ้นใน

บริเวณท่ีเส้นใย สัมผสักบัอาหารโดยไรซอยด์จะงอกเขา้ไปในอาหาร เพื่อใชช่้วยในการยดึเกาะและ
ดูดซึมอาหาร ไรซอยด์เป็นโครงสร้างท่ีพบมากในกลุ่มราขนมปัง 

2.4.2 ฮอสทอเรีย (haustoria) เป็นเส้นใยท่ีแทรกเขา้ไปในเซลลข์องโฮสตเ์พื่อดูด
ซึมอาหารจากโฮสต ์รูปร่างของฮอสทอเรียมีหลายแบบ อาจมีรูปร่างกลม หรือแตกแขนงเป็นแฉก 
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2.4.3 สเคลอโรเตีย (sclerotia) เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากเส้นใยมาอดัตวักนั                
มีลกัษณะแขง็แรง  ทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม พบใน Sclerotium sclerotiorum, S. rolfsi, 
Claviceps purpurea เม่ือสภาวะแวดลอ้มเหมาะสม สเคลอโรเตียสามารถท่ีจะเจริญเป็นเส้นใหม่
ต่อไป  

2.4.4 ไรโซมอร์ฟ (rhizomorph) เป็นโครงสร้างท่ีเกิดจากการเจริญของ                 
ไมซีเลียมท่ีเรียงตวัอดักนัหนาแน่นมาก ผนงัของไมซีเลียมเปล่ียนเป็นเปลือกแขง็ท าให้ทนต่อ
สภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาสม พบในฟังไจ Armillaria mellea 

3.  การแบ่งกลุ่มฟังไจ  
ก่ิงจนัทร์ มะลิซอ้น (2557 : 223-224) จ าแนกประเภทของฟังไจตามแหล่งท่ีอยู่อาศยั 

ไดแ้ก่ ราน ้า ราในดิน รากินมูลสัตว ์ราแมลง ราผูล้่าเหยือ่ ราชอบร้อน ราท่ีชอบเคอราติน ราท่ีอาศยั
ตามรากพืช และราท่ีชอบอยู่กบัสัตว ์ดงัน้ี 

3.1 ราน ้า     
ราน ้า  (aquatic fungi) ไดแ้ก่ ราท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า ส่วนใหญ่เป็นเช้ือราท่ีสร้าง               

ซูโอสปอร์ พบในไฟลมั chytridiomycota, ascomycota และ deuteromycota ซ่ึงอาจด ารงชีวิตอยู ่         
ในน ้าตลอดวงจรชีวิตหรือเฉพาะช่วงสืบพนัธุ์  

3.2 ราในดิน   
ราในดิน (soil fungi) พบมากในดินท่ีมีสารอินทรียสู์ง มีการระบายอากาศดีและ 

มีสภาพเป็นกรดเลก็นอ้ย เช้ือราในดินช่วยท าใหเ้กิดกระบวนการเน่าเป่ือยผพุงัของอินทรียวตัถุ
โดยเฉพาะสารเคมีท่ีมีโมเลกุลใหญ่และซบัซอ้น เช่น เซลลูโลส ลิกนิน และไคติน เป็นตน้ 

3.3 รากนิมูลสัตว์  
รากินมูลสัตว ์(coprophilous fungi) พบมากในมูลสัตว ์ทั้งมูลสัตวท่ี์กินพืชหรือ

สัตวเ์ป็นอาหาร ซ่ึงจะมีเช้ือราต่างชนิดกนัไป 
3.4 ราแมลง   

ราแมลง (entomogenous fungi) ไดแ้ก่ ราท่ีอาศยัอยู่ตามแมลง อาจเป็นปรสิตหรือ
อยูแ่บบพึ่งพาอาศยักนั เช่น ราแมลงวนั (fly fungus) เป็นปรสิตภายในแมลงวนับา้น และรา 
Coelomomyces ท่ีใชค้วบคุมลูกยงุน ้า 

3.5 ราผู้ล่าเหย่ือ  
ราผูล้่าเหยือ่ (predacious fungi) เป็นราท่ีด ารงชีวิตเป็นผูล้่าเหยือ่จบักินอะมีบา            

โรติเฟอร์หรือหนอนตวักลมในดินหรือน ้า โดยการสร้างโครงสร้างพิเศษในการจบัเหยือ่หรือ             
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บางชนิดอาจมีการด ารงชีวิตแบบเป็นปรสิตภายใน พบไดห้ลายกลุ่ม เช่น zygomycota, ascomycota 
และ deuteromycota 

3.6 ราชอบร้อน  
ราชอบร้อน (pyrophilous fungi) ไดแ้ก่ ราท่ีชอบเจริญอยูใ่นสถานท่ีหลงัไฟไหม้

โดยเฉพาะในทุ่งหญา้หรือป่าหลงัไฟไหม ้มกัพบเช้ือรา Pyronema spp. หรือในดินท่ีอบไอน ้าร้อน
เพื่อฆ่าเช้ือก่อนน ามาปลูกพืช มกัพบเช้ือรา Neurospora spp เป็นตน้ 

3.7 ราที่ชอบเคอราติน   
ราท่ีชอบเคอราติน (keratinophilous fungi) ไดแ้ก่ เช้ือราท่ีชอบเจริญตามเส้นผม 

เลบ็ หรือมูลสัตวท่ี์กินแมลง ซ่ึงมีส่วนประกอบโปรตีนเคอราติน (keratin) บางชนิดก่อใหเ้กิดโรค
กลากกบัเส้นผมหรือเลบ็ของคนได ้

3.8 ราที่อาศัยตามรากพืช   
ราท่ีอาศยัตามรากพืช (root inhabitant fungi) ไดแ้ก่ ราท่ีอาศยัอยูต่ามรากพืช บาง

ชนิดเป็นราไมคอร์ไรซาท่ีอาศยัแบบพึ่งพากบัรากพืช บางชนิดเป็นสาเหตุของโรคพืช 
3.9 ราท่ีชอบอยู่กบัสัตว์   

ราท่ีอาศยัตามรากพืช (root inhabitant fungi) ไดแ้ก่ เช้ือราท่ีชอบอยูต่ามสัตว ์
โดยเฉพาะสัตวพ์วกกดัแทะ (rodent) เช่น หนู หรือกระรอก เป็นตน้ การอาศยัอยูบ่นหรือในตวัสัตว์
โดยทัว่ไปเป็นแบบบงัเอิญเม่ือสัตวไ์ปสัมผสัหรือกินเช้ือราบางชนิดเป็นอาหาร ส่วนเช้ือราท่ีถูกกิน
เขา้ไปส่วนใหญ่จะถูกขบัออกมาท าใหเ้กิดการแพร่กระจายไปในท่ีใหม่ เช้ือราบางชนิดตอ้งการเขา้
ไปอาศยัอยูใ่นระบบทางเดินอาหารของสัตวเ์พื่อกระตุน้การงอกของสปอร์ เช่น เช้ือรา Pilobolus sp. 
ซ่ึงจะปล่อยสปอร์ไปติดกบัหญา้ท่ีววัควายกินเขา้ไป หรือกรณีเช้ือราท่ีไม่ชอบออกซิเจนและอาศยั
อยูใ่นกระเพาะสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง เช่น Neocallinastix patriciarium จะเขา้ไปอาศยัอยูใ่นกระเพาะอาหาร
ของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองท่ีมีออกซิเจนอิสระและเพื่อท่ีจะกินอาหารพวกเซลลูโลสจากหญา้ ซ่ึงจะช่วยให้
สัตวส์ามารถใชป้ระโยชน์จากหญไ้ดม้ากขึ้น นอกจากน้ียงัมีเช้ือราบางกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดโรคติดต่อ
จากสัตวสู่์มนุษย ์เรียกวา่ zoonosis เช่น เช้ือราก่อใหเ้กิดโรคผิวหนงั เรียกวา่ dermatophyta เป็นตน้ 

4.  การสืบพนัธ์ุของฟังไจ 
การสืบพนัธุ์ของรามกัเกิดจากการแพร่กระจายของสปอร์ทั้งชนิดท่ีอาศยัเพศและ            

ไม่อาศยัเพศ  เม่ืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ ความช้ืนจะแพร่ผา่นผนงัเซลลเ์ขา้สู่                   
ไซโทพลาซึม เกิดเมทาบอลิซึมในเซลลนิ์วเคลียสมีการแบ่งเซลล ์จากนั้นสร้างราสายใหม่เกิดเป็น
เส้นใยต่อไป (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 136-138 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 81-89 ; 
วิวรรธน์  แสงภกัดี. 2560 : 141-143) ดงัน้ี 
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4.1  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ  
  การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ (asexual reproduction) เป็นการสืบพนัธุ์ท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบัการรวมตวักนัของนิวเคลียสของเซลลสื์บพนัธุ์ แต่เกิดจากผลของการแบ่งเซลลแ์บบ           
ไมโทซิส (mitosis) การสืบพนัธ์แบบไม่อาศยัเพศมีหลายแบบ ไดแ้ก่ การแตกหกัเป็นท่อน 
(fragmentation) การแตกหน่อ (budding) การแบ่งตวั (fission) และการสร้างสปอร์ (sporulation) 
ตวัอยา่งสปอร์ท่ีเกิดจากการสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ ไดแ้ก่ thallospore เกิดจากเส้นใยโดยตรง  
อาร์โธรสปอร์ (arthrospore) หรือออยเดีย (oidia) เป็นสปอร์ท่ีเกิดจากการขาดของเส้นใยออกเป็น
ท่อน ๆ แต่ละท่อนท าหนา้ท่ีเป็นสปอร์ คลาไมโดสปอร์ (chlamydospore) เป็นสปอร์ผนงัหนา             
เกิดจากเซลลข์องเส้นใยมีผนงัหนาขึ้นเพื่อเก็บสะสมอาหาร  อาจมีลกัษณะกลมหรือรี เกิดไดท้ั้ง 
ส่วนปลายของเส้นใยหรือเกิดอยูบ่ริเวณในสายของเส้น การสร้างสปอร์ชนิดน้ีจะเกิดเม่ือ
สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมเพื่อใชใ้นการพกัตวั โคนิเดีย (conidia) เป็นสปอร์ท่ีมกัเกิดบน               
กา้นชูสปอร์ บางชนิดอาจเกิดในโครงสร้างห่อหุม้ สปอร์แรงจิโอสปอร์ (sporangiospore) เกิดอยูใ่น
โครงสร้างท่ีเรียกวา่ อบัสปอร์ (sporangium) บางชนิดเคล่ือนท่ีไดโ้ดยใชซู้โอสปอร์ (zoospore)           
บางชนิดท่ีไม่สามารถเคล่ือนท่ีได ้(aplanospore) บลาสโตสปอร์ (blastospore) เกิดจากการแตกหน่อ
ออกจากเส้นใย หลงัจากนั้นหน่อท่ีแตกใหม่หลุดออกจากเส้นใยและเจริญเป็นเส้นใยใหม่ 

การสืบพนัธุ์เพื่อเพิ่มจ านวนของยสีตโ์ดยการแตกหน่อ ถา้เจริญเติบโตใน
สภาพแวดลอ้มในระบบปิด ท่ีใส่สารอาหารให้เพียงพอ อตัราการเจริญเติบโตเป็นแบบ sigmoid 
curve ซ่ึงมีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ lag phase เป็นระยะเร่ิมตน้ของการเจริญเติบโต          
โดยยสีตจ์ะปรับตวักบัสภาพใหม่ และเตรียมพร้อมเพื่อการเจริญเติบโต หลงัจากนั้นจะเขา้สู่ระยะท่ี
มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีการแบ่งเซลลไ์ดเ้ซลลเ์ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีสารอาหารท่ี
เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เรียกระยะน้ีวา่ log phase (exponential phase) จากนั้นจะเขา้สู่ระยะ 
stationary phase สารอาหารเร่ิมมีปริมาณจ ากดั สภาพแวดลอ้มเร่ิมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  
ท าใหก้ารเจริญเติบโตลดลง ต่อมาระยะสุดทา้ย เรียกวา่ decline phase ในระยะน้ีสารอาหารขาด
แคลน และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตท าให้อตัราการตายของเซลลเ์พิ่ม
มากขึ้น 

4.2  การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ 
  การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ (sexual reproduction) มีโครงสร้างท่ีเรียกวา่ 

gametangium ท าหนา้ท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูแ้ละเพศเมีย เรียกวา่ เซลลสื์บพนัธุ์ (gamete)             
การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศจะมีการสร้างสปอร์เกิดขึ้น แต่สปอร์ท่ีไดจ้ากการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ
มีขนาดเลก็และจ านวนนอ้ยกวา่สปอร์ท่ีสร้างในการสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ เช่น ไซโกสปอร์ 
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(zygospore) เกิดจากการรวมตวักนัของเซลลสื์บพนัธุ์ไดเ้ป็นเซลลเ์ดียวผนงัหนา ผิวสปอร์อาจเรียบ
หรือขรุขระ อาจมีส่วนปลายของสายเหลืออยู่เลก็นอ้ย แอสโคสปอร์ (ascospore) เกิดจากการรวม
นิวเคลียสของเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูแ้ละเพศเมีย นิวเคลียสท่ีผสมกนัแลว้จะแบ่งตวัไดเ้ป็น 4 หรือ 8  
แอสโคสปอร์ อยูใ่นแอสคสั (ascus) เบซิดิโอสปอร์ (basidiospore) เกิดจากการรวมตวักนัของ 2 
นิวเคลียสในเซลลป์ลายสุด จากนั้นเซลลจ์ะขยายตวัใหญ่ขึ้นเป็นรูปไมพ้อง เรียกวา่ ฐาน (basidium) 
นิวเคลียสท่ีผสมแลว้แบ่งแบ่งตวัได ้4 นิวเคลียสบนฐาน และเจริญเป็น 4 เบซิดิโอสปอร์ 

 
โปรโตซัว  

โปรโตซวั (protozoa) มีลกัษณะเซลลเ์ป็นแบบยคูาริโอต ภายในเซลลมี์ระบบท่ีไม่
ซบัซอ้น โครงสร้างในการเคล่ือนท่ีมีทั้งซีเลีย (cilia) แฟลเจลลา (flagella) และใชเ้ทา้เทียม 
(pseudopodium) และพวกท่ีไม่มีโครงสร้างในการเคล่ือนท่ี รูปร่างของเซลลมี์หลาย ด ารงชีวิตทั้ง 
ในน ้าจืด น ้าเคม็ ดิน  บางชนิดด ารงชีวิตแบบอิสระ บางชนิดอยูแ่บบพึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น  
โปรโตซวัในล าไส้ปลวก บางชนิดเป็นปรสิต เช่น เช้ือมาลาเรีย (Plasmodium sp.) เช้ือบิดมีตวั 
(Entamoeba histolytica) เป็นตน้ โปรโตซัวมีบทบาทส าคญัต่อระบบนิเวศในแง่ของการเป็นห่วงโซ่ 
อาหาร สัตวน์ ้าหลายชนิดกินโปรโตซวัเป็นอาหาร นอกจากน้ีโปรโตซวับางชนิดยงัมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
กบัการบ าบดัน ้าเสีย 

1.  รูปร่างลักษณะ 
โปรโตซวัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีไม่มีผนงัเซลลจึ์งมีลกัษณะแตกต่างจากฟังไจและสาหร่าย 

โปรโตซวัแต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกนั โดยมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะรูปกลม รูปไข่ หรือลกัษณะยาว ๆ 
หรือมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไดห้ลายแบบในระยะต่าง ๆ ของวงจรชีวิต ขนาดของโปรโตซวัมีตั้งแต่
ขนาดเลก็มาก เช่น ระยะโทรโฟซอยด ์(trophozoite) ของเช้ือมาลาเรีย มีขนาดเพียงไม่ก่ีไมโครเมตร 
อะมีบาท่ีเป็นปรสิตมีขนาดประมาณ 5 ไมโครเมตร ในขณะท่ีโปรโตซวับางกลุ่ม เช่น ฟอแรมินิเฟอ
แรน (foraminifera) มีเปลือกขนาดใหญ่มากอาจยาวถึง 10 เซนติเมตร หรือ chaos (giant amoeba)          
มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า สภาพแวดลอ้มบางอยา่ง เช่น อาหาร จ านวนประชากร
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อขนาดและรูปร่างของโปรโตซวั (พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 24 ; วีรานุช 
หลาง. 2554 : 16-17) 

2. โครงสร้างของโปรโตซัว 
 โปรโตซวัมีโครงสร้างเซลลเ์ป็นยคูาริโอตทัว่ไป ไดแ้ก่ เยื่อหุม้เซลล ์ไซโทพลาซึม 

นิวเคลียส พลาสติด ถุงอาหารและคอนแทร็คไทลแ์วคิวโอล (เบญจภรณ์ ประภกัดี . 2551 : 166 ;               

http://www.pkru.ac.th/~building/aggie/picture/basidium3.gif
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วีรานุช หลาง. 2554 : 16-17 ; ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 139-140 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 
115-116) ดงัน้ี 

2.1 เย่ือหุ้มเซลล์  
เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) ท าหนา้ท่ีป้องกนัเซลลไ์ม่ใหไ้ดรั้บอนัตรายจาก

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ควบคุมการแลกเปล่ียนแก๊สและท าหนา้ท่ีในการคดัเลือกสารท่ีจะผา่นเขา้ออก
จากเซลล ์(semi-permeable membrane) ชั้นนอกสุดของเยือ่หุม้เซลลเ์รียกวา่ เพลลิเคิล (pellicle) ซ่ึงมี
ความหนาและมีความยดืหยุ่น เยือ่ห่อหุม้เซลลช์นิดอ่ืน ๆ เช่น เทสต ์(test) เชลล ์(shell) และลอริกา้ 
(lorica) เป็นส่วนท่ีไม่มีชีวิต ประกอบดว้ยเม็ดทราย อนุภาคของส่ิงแปลกปลอมมารวมกนัโดยเกาะ
ติดกนัอยา่งหลวม ๆ หรือประกอบดว้ยสารพวกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือซิลิกา 

 
ภาพประกอบ 1.5 โครงสร้างของพารามีเซียม 
ท่ีมา : Pokhrel (2015 : 1) 

 

2.2 ไซโทพลาซึม  
ไซโทพลาซึม (cytoplasm) ประกอบดว้ยโปรตีนชนิดกลอบิวลาร์ (gloular) ท่ียดึ

กนัหลวม ๆ เป็นโครงร่างของเซลลแ์ละโปรตีนท่ีเรียงตวัแบบขนานกนัเป็นไฟบริล (fibril) การหด
ตวัของโปรโตซวัจะเกิดจากการท างานของไฟบริล โปรโตซวัส่วนใหญ่ไม่มีสี แต่บางชนิดมี               
รงควตัถุกระจายในไซโทรพลาสซึมท าใหมี้สีต่าง ๆ เช่น เขียว น ้าตาล ม่วง เป็นตน้ ไซโทพลาสซึม
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เอคโตพลาสซึม (ectoplasm) มีความขน้เหนียว ส่วนเอนโดพลาสซึม 

 

ถุงอาหาร 
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(endoplasm) ซ่ึงมีลกัษณะใสกวา่ นอกจากน้ีในไซโทพลาสซึมยงัมีออร์แกเนลลต่์าง ๆ เช่น                   
เอนโดพลาสมิกเรติคิวรัม (endoplasmic reticulum) ไรโบโซม (ribosome) กอลจิบอดี (golgi body) 
และไมโทคอนเดรีย (mitocondria) เป็นตน้ 

2.3 นิวเคลยีส  
โปรโตซวัทุกชนิดอยา่งนอ้ยตอ้งมีนิวเคลียส (nucleus) หน่ึงอนั แต่โปรโตซวั

ส่วนใหญ่มีนิวเคลียสมากกวา่หน่ึงอนั บางชนิดมีนิวเคลียสแบบเดียวกนัจ านวนมาก ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในการแบ่งเซลลเ์พื่อเพิ่มจ านวน บางชนิดมีนิวเคลียสขนาดต่างกนั คือ แมคโครนิวเคลียส 
(macronucleus) ท าหนา้ท่ีควบคุมกระบวนการทางเมทาบอลิซึมของเซลล ์ส่วนไมโครนิวเคลียส 
(micronucleus) ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ 

2.4 พลาสติด 
โปรโตซวับางชนิดมีพลาสติดอยูภ่ายในเซลลเ์พื่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง             

พลาสติดมี 3 ชนิด คือ คลอโรพลาสตมี์รงควตัถุเป็นคลอโรฟิลลมี์สีเขียว โครโมพลาสต์มีรงควตัถุ       
สีอ่ืน ยกเวน้สีเขียว และลิวโคพลาสตไ์ม่มีรงควตัถุเป็นพลาสติดในการสะสมอาหาร 

2.5  ถุงอาหาร   
โปรโตซวัท่ีสร้างอาหารเองไม่ไดต้อ้งไดรั้บอาหารเขา้สู่ร่างกาย ถา้เป็นอาหาร

เหลวจะถูกซึมผา่นเยือ่หุม้เซลลโ์ดยการแพร่ซ่ึงอาจตอ้งใชพ้ลงังาน ถา้เป็นอาหารแขง็จะเป็นถุง
อาหารท่ีเกิดจากการกินอาหารของเซลล ์อาจเกิดจากการโอบลอ้มอาหารเขา้สู่เซลลห์รือเกิดการเวา้
ของเยือ่หุม้เซลลล์งไปยงัส่วนภายในของเซลล ์เยือ่หุม้เซลลท่ี์ลอ้มรอบอาหารจะแตะกนัแลว้ขาด
ออกจากเยื่อหุม้เซลล ์เกิดเป็นถุงท่ีมีอาหารอยูภ่ายในเซลล ์ถุงอาหารจะเคล่ือนไหลไปตามการไหล
ของไซโทพลาซึมท่ีเรียกวา่ ไซโคลซิส (cyclosis) 

2.6  คอนแทรกไทล์แวคิวโอล   
  คอนแทรกไทลแ์วคิวโอล (contractile vacuole) เป็นถุงใสอยูใ่นเซลลแ์ละหดตวั

คลายตวัสลบักนัตามจงัหวะการบีบตวัก าจดัน ้าออกแลว้รับน ้าเขา้ใหม่ โปรโตซวัท่ีด ารงชีวิตใน      
น ้าจืดอยูใ่นตวักลางท่ีมีความเขม้ขน้ต ่า คือ ไฮเพอร์โทนิก (hypertonic) น ้าแพร่ผา่นเขา้สู่เซลล์
มากกวา่ออก จึงมีการสะสมของน ้าส่วนเกินอยูภ่ายในเซลลซ่ึ์งจะท าใหเ้ซลลแ์ตกในท่ีสุด โปรโตซวั
น ้าจืดจ าเป็นตอ้งควบคุมปริมาณน ้าในเซลลด์ว้ยการก าจดัน ้าส่วนเกินออกทิ้งไป 

3. การจ าแนกชนิดของโปรโตซัว 
  การแบ่งชนิดของโปรโตซวัตามลกัษณะการเคล่ือนท่ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 แบบ 

ไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ีโดยใชเ้ทา้เทียม แฟลกเจลลา ซีเลีย และกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างในการเคล่ือนท่ี             
(พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 24-27 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 4-5) ดงัน้ี 
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3.1 การเคล่ือนท่ีโดยใช้เท้าเทียม  
การเคล่ือนท่ีโดยใชเ้ทา้เทียม (pseudopodium) เกิดจากไหลของไซโทพลาซึม

กลายเป็นเทา้เทียมท่ียืน่ออกไปจากเซลลใ์นทิศทางท่ีตอ้งการเคล่ือนท่ี แลว้ส่วนท่ีเหลือจะไหลตาม
ไป เซลลท่ี์มีการเคล่ือนท่ีแบบน้ีเรียกวา่ การเคล่ือนท่ีแบบอะมีบา (amoeboid movement) ส่ิงมีชีวิตท่ี
พบมากในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ อะมีบา (Amoeba) ซ่ึงมีรูปร่างไม่แน่นอน เน่ืองจากตวัเซลลมี์การปูดไปเป็น
ส่วนของเทา้เทียม (pseudopodium) เกิดไดทุ้กจุดบนผิวเซลลท์ าใหรู้ปร่างเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
อะมีบามกัอยูใ่นท่ีต้ืน ตามใบบวัและพืชน ้าอ่ืน ๆ หรืออาจพบเกาะอยูก่บัวตัถุอ่ืน ๆ แต่จะไม่พบ
อะมีบาลอยตวัเป็นอิสระอยูใ่นน ้า เพราะอะมีบาเคล่ือนท่ีดว้ยการคืบคลานไปบนวตัถุ อะมีบาจะกิน
สาหร่าย โรติเฟอร์และกินอะมีบาดว้ยกนัเป็นอาหาร เวลากินอาหารจะยื่นเทา้เทียมโอบรอบอาหาร
ไวซ่ึ้งเกิดเป็นถุงอาหารแลว้เคล่ือนตามการไหลเวียนของโพรโทพลาซึม อาหารจะถูกยอ่ยแลว้
น าไปใชส่้วนกากท่ีเหลือจะถูกเคล่ือนผา่นออกไปทางเยื่อหุม้เซลล ์

3.2 การเคล่ือนท่ีโดยใช้แฟลกเจลลา  
แฟลกเจลลา (flagella) มีลกัษณะเป็นเส้นยาวยืน่ออกจากเซลล ์จุลินทรียแ์ต่ละ

ชนิดมีจ านวนแฟลเจลลาไม่เท่ากนั เช่น Peranema trichophorum มี 1 เส้น Anisonema acinus             
มี 2 เส้น Certeria ellipsoidalis มี 4 เส้น Hexamita salmonis มี 8 เส้น และ Spirotrichonympha 
leidyi  มีมากกวา่ 8 เส้น บางชนิดด ารงชีวิตอิสระ เช่น ยกูลีนา (Euglena) บางชนิดอยูเ่ป็นโคโลนี 
เช่น วอลวอกซ์ (Volvox) บางชนิดเป็นปรสิต เช่น ทริปพาโนโซมา (Trypanosoma) ท าใหเ้กิด                      
โรคเหงาหลบั (sleeping sickness) ไตรโคโมนาส (Trichomonas sp.) ท าให้เกิดความระคายเคือง          
ในช่องคลอด 

3.3 การเคล่ือนท่ีโดยใช้ซีเลยี  
ซีเลีย (cilia) มีขนาดสั้นกวา่แฟลกเจลลา แต่มีจ านวนมากกวา่ พบทั้งในน ้าจืด 

น ้าเคม็ ด ารงชีวิตทั้งแบบอิสระและเป็นปรสิต  ตวัอยา่งส่ิงมีชีวิตในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ พารามีเซียม 
(Paramecium) มีรูปร่างคลา้ยรองเทา้แตะ ซีเลียเรียงตวัเป็นแนวตามยาวอยา่งมีระเบียบ ดา้นทอ้งของ
เซลลเ์ป็นร่องลงไปในเซลลเ์ป็นร่องปาก (oral groove) ในร่องน้ีจะมีซีเลียยาวเรียงตวัอยู่และมีหนา้ท่ี
พดัโบกใหน้ ้าโดยรอบผา่นเขา้มาซ่ึงก็จะมีอาหารติดเขา้มาดว้ย 

3.4 กลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างในการเคล่ือนท่ี  
กลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างในการเคล่ือนท่ี (sporozoa) เคล่ือนท่ีโดยการเล่ือนไป 

(gliding) หรือโดยการยดืหยุ่นตวัเอง (body flexion) เน่ืองจากไม่มีโครงสร้างภายนอกเพื่อการ
เคล่ือนท่ี ส่ิงมีชีวิตในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Leishmenia donoveni เป็นปรสิตท่ีอยูใ่นเลือดท าให้เกิดโรค           
Kala azor เช้ือพลาสโมเดียม (Plasmodium) ท าใหเ้กิดโรคมาลาเรีย (malaria)  
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4.  การสืบพนัธ์ุและการด ารงชีวิตของโปรโตซัว 
โปรโตซวัส่วนใหญ่สืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศโดยการแบ่งเซลลอ์ยา่งง่าย ซ่ึงอาจท าให้

เซลลล์ูก (daughter cell) มีขนาดเท่าหรือไม่เท่ากนัก็ได ้เช่น การแบ่งตวัจากหน่ึงเซลลเ์ป็นสองเซลล ์
แต่ถา้เป็นการแบ่งเซลลท่ี์ท าใหไ้ดเ้ซลลล์ูกหลายเซลลจ์ะเรียกวา่ การแบ่งตวัแบบทวีคูณ นอกจากน้ี
การแตกหน่อก็ถือวา่เป็นการแบ่งเซลลแ์บบไม่เท่ากนัอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงเซลลล์ูกหรือลูกท่ีเกิดใหม่จะมี
ขนาดไม่เท่ากบัเซลลแ์ม่ ส่วนการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศจะมีการรวมตวัของเซลลสื์บพนัธุ์หรือ             
แกมีต ซ่ึงอาจมีขนาดเท่ากนัหรือขนาดแตกต่างกนั (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 170-173 ; ประดบั 
เรียนประยรู. 2555 : 142-143) ดงัน้ี 

4.1  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ   
  การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศท่ีพบมากท่ีสุดในโปรโตซวั ไดแ้ก่ การแบ่งตวัจาก

หน่ึงเป็นสอง ซ่ึงมีทั้งวิธีการแบ่งตวัตามยาว พบในโปรโตซวักลุ่ม แฟลกเจลเลต (flagellates) และ
การแบ่งตวัตามขวาง (transverse fission) พบทั้งในโปรโตซวักลุ่มแฟลกเจลเลตและซิลิเอต (ciliates)   
การแบ่งตวัตามยาว (longitudinal fission) เร่ิมดว้ยเซลลเ์กิดการคอดตรงส่วนกลางของเซลลจ์นเกิด
เป็นร่องซ่ึงแยกส่วนบนและล่างของเซลลอ์อกจากกนัจนไดเ้ซลลใ์หม่ 2 เซลล ์ส่วนการแบ่งตวัตาม
ขวาง (transverse fission) เร่ิมจากการปรากฏเป็นร่องบริเวณกลางเซลล ์แบ่งเซลลอ์อกเป็นคร่ึงหวั
คร่ึงทา้ยและแยกออกจากกนัเป็นสองเซลลล์ูก 

การแบ่งตวัแบบทวีคูณ เป็นการแบ่งตวัท่ีภายในเซลลแ์ม่จะเกิดการแบ่งนิวเคลียส
จ านวนมาก จากนั้นไซโทพลาซึมจะเขา้ไปลอ้มรอบแต่ละนิวเคลียสกลายเป็นเซลลล์ูกจ านวนมาก 
การแบ่งตวัแบบน้ีพบในโปรโตซวักลุ่มฟอรามินิเฟอรา (foraminifera) เรดิโอลาเรีย (radiolaria)  
และสปอโรซวั (sporozoa)  

การแตกหน่อเป็นกระบวนการสร้างเซลลใ์หม่ท่ีเลก็กวา่เซลลเ์ดิม โดยท่ีเซลลแ์ม่จะ
อยูก่บัท่ีและปล่อยเซลลล์ูกท่ีเคล่ือนท่ีไดอ้อกไป เซลลท่ี์เคล่ือนท่ีไดต้่างจากเซลลแ์ม่ในแง่ของ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiate) ไดต้ ่ากวา่ แต่มีอวยัวะในการเคล่ือนท่ีพิเศษ
กวา่ ซ่ึงมกัพบในพวกซิลิเอตท่ีอยูก่บัท่ีเป็นส่วนใหญ่ การแตกหน่ออาจเป็นแบบแตกหน่อภายนอก 
(exogenous  budding) คือเกิดหน่อยื่นออกขา้งนอกเซลล ์จากนั้นเซลลล์ูกจะวา่ยน ้าออกไปโดยใช ้         
ซีเลีย ส่วนการแตกหน่อแบบภายใน (endogenous budding) เซลลล์ูกท่ีเคล่ือนท่ีไดจ้ะแตกหน่อ
ภายในเซลลแ์ม่ การแตกหน่อทั้งสองแบบน้ีพบไดใ้นโปรโตซวับางพวก เช่น ซคัทอเรีย (Suctoria)      

4.2  การสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ   
  การสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศเป็นการผสมกนัของเซลลสื์บพนัธุ์เพศผูแ้ละเพศเมีย          

ซ่ึงจะเกิดการรวมตวัใหม่ของสารพนัธุกรรมและการเกิดกระบวนการคอนจูเกชนั (conjugation)  
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เพื่อแลกเปล่ียนนิวเคลียสของเซลลสื์บพนัธุ์ และการรวมกนัของเซลลสื์บพนัธุ์แบ่งเป็นสามประเภท
ไดแ้ก่ ไอโซแกมีต (isogamete) คือ เซลลสื์บพนัธุ์ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนัและขนาดเท่ากนั                      
แอนไอโซแกมีต (anisogamete) คือ เซลลสื์บพนัธุ์ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนัแต่ขนาดไม่เท่ากนั                 
และโอโอแกมีท (oogamete) คือเซลลสื์บพนัธุ์ท่ีมีทั้งขนาดและรูปร่างแตกต่างกนั ซ่ึงเซลลสื์บพนัธุ์
เพศผูมี้ขนาดเลก็ เซลลสื์บพนัธุ์เพศเมียมีขนาดใหญ่ 

 
สาหร่าย  

สาหร่าย (algae) ทุกชนิดมีรงควถัตุชนิดคลอโรฟิลลท่ี์ใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสง           
บางชนิดมีรงควตัุชนิดอ่ืน ๆ จึงท าใหส้าหร่ายมีสีต่าง ๆ เช่น สีเขียว สีแดง สีน ้าตาล สีน ้ าเงิน มีทั้ง
ชนิดท่ีเป็นเซลลเ์ดียวและชนิดท่ีอยูร่วมเป็นกลุ่ม  มีการจดัเรียงตวักนัแบบง่ายๆ ยงัไม่พฒันาการของ
ราก ล าตน้และใบ สาหร่ายพบไดท้ัว่ไปทั้งน ้าจืด น ้าทะเล บางคร้ังอาจพบในดินท่ีช้ืน ๆ กอ้นหิน 
เศษไม ้หรือในน ้าแขง็ ท าให้น ้าแขง็เป็นสีต่าง ๆ  

1.  รูปร่างลักษณะของสาหร่าย 
สาหร่ายมีคลอโรฟิลลจึ์งสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้บางชนิดเป็นเซลลเ์ด่ียว ๆ  

บางชนิดอยูก่นัหลายเซลลท์ าใหเ้กิดรูปร่างท่ีต่างออกไป สาหร่ายมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเลก็มาก            
บางชนิดมีการรวมกลุ่มกนัโคโลนี เช่น โคโลนีของวอลวอก ท่ีเกิดจาก biflagellated cell จ านวน 
500-60000 เซลล ์จนสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า รูปร่างของสาหร่ายมีหลายแบบ รูปร่างเป็น
เส้นสายซ่ึงมีทั้งชนิดท่ีไม่แตกแขนงและแตกแขนง เช่น เทาน ้า (Spirogyra) และ Pithophora เป็นตน้  
สาหร่ายท่ีมีรูปร่างเป็นแผน่ เช่น Ulva, Laminaria เป็นตน้ (เบญจภรณ์ ประภกัดี . 2551 : 151 ;            
วีรานุช หลาง. 2554 : 15 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 5 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 23 ; สุขสันติ 
ประกอบวงษ.์ 2557 : 118) 

2.  โครงสร้างของสาหร่าย 
สาหร่ายประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีส าคญัไดแ้ก่ ผนงัเซลล ์พลาสติด นิวเคลียส และ              

ออร์แกเนลต่าง ๆ ดงัน้ี (เบญจภรณ์ ประภกัดี . 2551 : 151-156 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 15-16 ; 
ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 112-117) 

2.1 ผนงัเซลล์    
ผนงัเซลล ์ (cell wall) ประกอบดว้ยเซลลูโลส (cellulose) ท่ีแทรกดว้ยสาร            

โพลิแซคคาร์ไรด ์เช่น เพคติน (pectin) ไซแลนซ์ (xylans) แมนแนน (mannan) และกรดอลัจินิก 
(alginic acid) ยกเวน้ไดอะตอมท่ีผนงัเซลลป์ระกอบดว้ยซิลิกาเป็นหลกั โดยผนงัเซลลข์อง                 
ไดอะตอมมีลกัษณะเป็นเปลือกหุม้ (nested shell) ท่ีเรียกว่า frustulaes ผนงัเซลลมี์โปรตีนและ            
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โพลีแซคคาร์ไรดแ์ทรกอยู ่เม่ือไดอะตอมตายลงสารประกอบภายในเซลลเ์ส่ือมสลายไป คงเหลือแต่
โครงสร้างของเปลือกดา้นนอกท่ีประกอบดว้ยซิลิกาไดออกไซด ์และทบัถมในแหล่งน ้าเกิดเป็นชั้น 
ไดอะตอมเมเชียส (diatomaceous earth) 

 

 
 
 
ภาพประกอบ 1.6 โครงสร้างของสาหร่าย Chlorella vulgaris 
ท่ีมา : Boone (2016 : 16) 
 

2.2 พลาสติด   
พลาสติด (plastid) จ าแนกตามชนิดของรงควตัถุท่ีเป็นองคป์ระกอบได ้3 ชนิด 

คือ ลิวโคพลาสต ์(leucoplast) เป็นแหล่งสะสมอาหารมีหลายชนิดตามลกัษณะของอาหารท่ีสะสม  
เช่น สะสมแป้ง เรียกวา่ อะไมโลพลาสต ์(amyloplast) สะสมโปรตีน เรียกวา่ โปรทีโนพลาสต ์
(protenoplast) และสะสมไขมนั เรียกวา่ อีไลโอพลาสต ์(elaioplast) โครโมพลาสต ์(chromoplast) 
เป็นพลาสติดท่ีประกอบดว้ยรงควตัถุอ่ืน ๆ นอกจากสีเขียว รงควตัถุท่ีส าคญัเป็นพวกแคโรทีนอยด ์
(carotenoid) และไฟโคบิลิน (phycobilin) คลอโรพลาสต ์เป็นพลาสติดท่ีมีสีเขียวประกอบดว้ย
คลอโรฟิลลต์่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เป็นออร์แกเนลลท่ี์ส าคญัในสาหร่าย 

2.3 นิวเคลยีส  
นิวเคลียสเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเซลล ์สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน ลกัษณะ

เซลลเ์ป็นแบบโปรคาริโอต ไม่มีนิวเคลียสท่ีแทจ้ริง ส่วนสาหร่ายอ่ืน ๆ เป็นเซลลย์คูาริโอตจะมี
นิวเคลียสท่ีแทจ้ริง  

คลอโรพลาส 
 

เยือ่หุม้เซลล ์
 

ไซโทพลาซึม 
 

 

 

เมือกลื่น 
 
ผนงัเซลล ์

 
ไซโทพลาซึม 

 

นิวเคลียส 
 

แวคิวโอล 
 

ไพรีนอยด ์
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2.4 ออร์แกเนล  
ออร์แกเนล ท่ีพบในสาหร่ายจะเหมือนกบัท่ีพบในเซลลย์คูาริโอตทัว่ไป เช่น เยื่อ

หุม้เซลล ์ ไรโบโซม ไมโทคอนเดรีย เอนโดพลาสมิคเรติคิวลมั เป็นตน้  
3.  การจ าแนกประเภทของสาหร่ายเซลล์เดียว 

สาหร่ายเซลลเ์ดียวสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  คริสโซไฟตา คลอโรไฟตา 
และไซยาโนไฟตา (พรทิพย ์ ศรีแดง. 2551 : 21-22 ; ประดบั  เรียนประยรู. 2555 : 118-122 ;          
สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 120-121) ดงัน้ี 

3.1  คริสโซไฟตา  
  คริสโซไฟตา (chrysophyta) เป็นสาหร่ายท่ีมีรงควตัถุฟูโคแซนทิน (fucoxanthin)              

สีเขียวแกมเหลือง หรือสีน ้าตาลแกมเหลือง ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ สาหร่ายสีเขียวแกมเหลือง 
สีน ้าตาลแกมเหลือง และไดอะตอม ส่วนใหญ่เป็นเซลลเ์ด่ียวอยู่อิสระตามผิวน ้า พบทั้งในน ้าจืดและ
น ้าเคม็ มีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า ส าหรับไดอะตอมมีลกัษณะเป็นฝาสองอนัประกบ
กนั  สีเหลืองอมเขียวหรือสีทอง รูปร่างแตกต่างกนั มกัอยูเ่ป็นเซลลเ์ด่ียวหรืออยูก่นัเป็นกลุ่มเกาะอยู่
กบัหินหรือวตัถุท่ีจมอยูใ่นน ้าหรืออาจลอยอยูใ่นน ้า เปลือกของไดอะตอมประกอบดว้ยซิลิกาซ่ึงมี
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ยาขดัเคร่ืองเงิน เคร่ืองทองเหลือง ใชใ้นการฟอกสี และเป็นฉนวน เม่ือ
ตายจะทิ้งเปลือกเอาไวเ้ป็นแหล่งแร่ไดอะตอมเมเชียส (diatomaceous earth) ซ่ึงใชเ้ป็นสารช่วยกรอง 
(filter aid) 

3.2 คลอโรไฟตา  
คลอโรไฟตา (chlorophyta) เป็นสาหร่ายสีเขียวกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด สาหร่ายสีเขียว 

(green algae) มีประมาณ 6,000 ชนิด  เช่น คลาโดโมแนส (Chladomonas) คลอเรลลา (Chlorella)                
อะเซตาบูเรีย (Acetaburia) ไบรออพซิส (Bryopsis) โปรโตคอคคสั (Protococcus) สไปโรไจรา 
(Spirogyra) ยโูรทริกซ์ (Urothrix) โออิโดโกเนียม (Oedogonium) คลาโดฟอรา (Chladophora) และ
ชิโซเมอริส (Schizomeris) เป็นตน้ มีทั้งเซลลเ์ด่ียว (unicell) โคโลนี (colony) และเส้นสาย (filament) 
มีรงควตัถุท่ีมีสีเขียวคลอโรฟิลล ์เอและบี รงควตัถุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แคโรทีนและแซนโทฟิล เป็นตน้   
พบทั้งในน ้าจืด น ้าเคม็และน ้ ากร่อย บางชนิดลอยตามผิวน ้า บางชนิดเกาะกบัพืชอ่ืนหรือกอ้นหิน 
บางชนิดอาศยัอยูใ่นเซลลส่ิ์งมีชีวิตอ่ืน เช่น ในโปรโตซวั ไฮดรา หรือฟองน ้า 

3.3   ไซยาโนไฟตา  
ไซยาโนไฟตา หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (cyanophyta หรือ blue green 

algae) บางชนิดมีสีด า ม่วงแดง เหลือง เขียว น ้าเงิน หรือสีก่ึงกลางระหวา่งสีต่าง ๆ เพราะมีรงควตัถุ
ซ่ึงเป็นสารมีสีหลายชนิด ทั้งคลอโรฟิลล ์(chlorophyll) แคโรทีน (carotene) แซนโทฟีน 
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(xanthophene)  ไฟโคบิลิน (phycobilin) ไฟโคไซยานิน (phycocyanin) และไฟโคอิริทริน 
(phycoerythrin) พบทั้งในน ้าจืดและในน ้าเคม็  พบไดห้ลายแห่ง เช่น เปลือกไม ้กอ้นหิน น ้าเยน็จดั 
น ้าพุร้อน ล าธาร กระแสน ้า รวมทั้งอยูร่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนดว้ย บางคร้ังเซลลอ์าจไม่แยกจากกนัหลงั
การแบ่งเซลลท์ าใหอ้ยูเ่ป็นกลุ่ม หรืออาจเรียงตวัเป็นสาย 

4.   การสืบพนัธ์ุและการด ารงชีวิต   
 โดยทัว่ไปสาหร่ายจะสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ โดยการแตกหกัของสาหร่ายออกเป็น

ท่อน ๆ หรืออาจมีการสร้างสปอร์ท่ีเคล่ือนท่ีได ้(zoospore) ส่วนการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศจะมีการ
ผสมกนัของเซลลสื์บพนัธุ์ แลว้ไดไ้ซโกต (zygote) (เบญจภรณ์ ประภกัดี . 2551 : 157-161 ; พรทิพย ์
ศรีแดง. 2551 : 21-22 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 119-120) ดงัน้ี 

4.1  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ  
  การสืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ (asexual reproduction) เกิดขึ้นโดยการสร้างสปอร์ 

(sporulation) สปอร์ท่ีเกิดขึ้นมีหลายชนิด เช่น ซูโอสปอร์ (zoospore) เป็นสปอร์ท่ีมีแฟลกเจลลาอาจ
มี 2-4 หรือมากกวา่นั้นก็ได ้ไม่มีผนงัเซลล ์อะพลาโนสปอร์ (aplanospore) เป็นซูโอสปอร์ท่ี
เคล่ือนท่ีไม่ได ้ไม่มีแฟลกเจลา มีผนงัเซลลเ์ป็นเซลลูโลส สปอร์เหล่าน้ีเม่ือปล่อยออกมาจากเซลลจ์ะ
ไม่มีถุงหุม้ ออโตสปอร์ (autospore) คือ สปอร์ท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนเซลลแ์ม่ทุกประการ ถา้เป็น
พวกโคโลนีท่ีมีลกัษณะเหมือนโคโลนีแม่ เรียกวา่ ออโตโคโลนี (autocolony) การสร้างสปอร์ของ
สาหร่ายจะเกิดเม่ือสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างกระทนัหนั ท าใหมี้การสร้างสปอร์
ขึ้นมาเป็นพิเศษ 

4.2  การสืบพนัธ์แบบอาศัยเพศ 
  การสืบพนัธ์แบบอาศยัเพศ (sexual reproduction) มีการสร้างเซลลสื์บพนัธุ์               

ท่ีเรียกวา่ แกมมีต (gamete) โดยมีแกมมีตเพศผู ้(male gamete) และแกมมีตเพศเมีย (female gamete) 
การสร้างแกมมีตคลา้ยการสร้างซูโอสปอร์ รูปร่างคลา้ยกนัต่างกนัท่ีแกมมีตมีขนาดเลก็กวา่                  
ซูโอสปอร์ และมกัมีแฟลกเจลลา 2 อนั การรวมกนัของแกมมีต แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ไอโซแกม
มี(isogammy) หมายถึง การรวมกนัของแกมมีตเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีมีขนาดเท่ากนัและเหมือนกนั            
แกมมีตท่ีเหมือนกนัน้ีเรียก ไอโซแกมมีต เฮทเทอโรแกมมี (heterogammy) หมายถึง การรวมกนั
ของแกมมีตเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีมีลกัษณะและขนาดแตกต่างกนั สาหร่ายเซลลเ์ดียว เช่น                            
ไดโนแฟลกเจลเลต เป็นส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวท่ีล่องลอยอิสระในน ้า หรือเรียกวา่ แพลงก์ตอนพืช     
ส่วนสาหร่ายหลายเซลล ์เช่น สาหร่ายสีแดงท่ีมีลกัษณะเป็นทลัลสั ส าหรับสาหร่ายสีเขียวเป็น
สาหร่ายท่ีมีหลากหลายชนิดท่ีสุด ส่วนใหญ่มีถ่ินอาศยัอยูใ่นน ้า แต่มีสาหร่ายบางชนิดสามารถพบได้
บนดิน เปลือกตน้ไม ้หิมะ หรือเจริญอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ แบบพึ่งพาอาศยั 
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บทสรุป 
จุลินทรียป์ระกอบดว้ยแบคทีเรีย ไวรัส รา ยสีต ์โปรโตซวั และสาหร่าย ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิตท่ี

มีขนาดเลก็ สามารถแบ่งประเภทตามของเซลลเ์ป็น 2 แบบ คือ เซลลโ์ปรคาริโอติก (prokaryotic 
cell) เป็นเซลลท่ี์ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส ท าใหส้ารพนัธุกรรมอยูอ่ยา่งกระจดักระจายในไซโทพลาซึม 
ไดแ้ก่ แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน อีกกลุ่มหน่ึงไดแ้ก่ เซลลย์คูาริโอติก (eukaryotic cell) 
เป็นเซลลท่ี์มีเยือ่หุม้นิวเคลียส ไดแ้ก่ สาหร่าย ฟังไจและโปรโตซวั นอกจากน้ียงัมีจุลินทรียอี์กกลุ่ม
หน่ึงคือไวรัสซ่ึงไม่จดัเป็นเซลล ์เพราะมีโครงสร้างง่าย ๆ มีเพียงสารพนัธุกรรมชนิดดีเอน็เอหรือ           
อาเอ็นเออยา่งใดอยา่งหน่ึง และไม่มีออร์แกเนลลต์่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิต ดงันั้นการเพิม่
จ านวนจึงตอ้งอาศยักลไกภายในเซลลข์องส่ิงมีชีวิตท่ีไวรัสเขา้ไปอาศยัอยู ่(host) ซ่ึงเซลลข์อง
จุลินทรียท์ั้งเซลลโ์ปรคาริโอตและเซลลย์คูาริโอตมีองคป์ระกอบทางเคมีเหมือนกนัคือประกอบดว้ย
โปรตีน กรดนิวคลีอิค ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต แต่เซลลโ์ปรคาริโอติกมีโครงสร้างแบบง่าย ๆ ไม่
ซบัซอ้น ส่วนเซลลย์คูาริโอติกมีขนาดใหญ่กวา่เซลลโ์ปรคาริโอติก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



34 
 

 

ค าถามท้ายบทที่ 1 
 

1. จงเปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะของเซลลโ์ปรคาริโอตและยูคาริโอต 
2. จงจ าแนกประเภทของจุลินทรียท่ี์จ าแนกตามสัมพนัธ์กบัระดบัอุณหภูมิ 
3. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์จ าแนกความตอ้งการออกซิเจน 
4. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์จ าแนกตามความตอ้งการพลงังาน 
5. จงอธิบายลกัษณะและหนา้ท่ีของแคปซูล แฟลกเจลลา และไพไลของแบคทีเรีย 
6. จงอธิบายโครงสร้างและความส าคญัของเอนโดสปอร์ 
7. จงอธิบายการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศของแบคทีเรีย 
8. จงอธิบายลกัษณะและหนา้ท่ีของแคปซิด เยื่อหุม้แคปซิด กรดนิวคลีอิคของไวรัส 
9. จงอธิบายขั้นตอนการเพิ่มจ านวนของไวรัส 
10. จงอธิบายโครงสร้างและความส าคญัของไรซอยด ์ฮอสทอเรีย สเคลอโรเตียและ                      
ไรโซมอร์ฟของฟังไจ 
11. จงอธิบายลกัษณะและหนา้ท่ีของเยือ่หุม้เซลล ์ไซโตพลาซึม นิวเคลียส และคอนแทรกไทล์
แวคิวโอลของโปรโตซวั 
12. จงอธิบายเปรียบเทียบโครงสร้างการเคล่ือนท่ีโดยใชเ้ทา้เทียม แฟลกเจลลาและซีเลียของ                
โปรโตซวั 
13. จงอธิบายเปรียบเทียบสาหร่ายกลุ่มคริสโซไฟตา คลอโรไฟตา ไซยาโนไฟตา 
14. จงอธิบายลกัษณะและหนา้ท่ีของเยือ่หุม้เซลลข์องสาหร่าย  
15. จงอธิบายการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศของสาหร่าย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
จุลนิทรีย์ในแหล่งน ้า 

 

เน้ือหา 
1. ประเภทของแหล่งน ้า 
2. การแพร่กระจายของจุลินทรียใ์นน ้า 
3. ลกัษณะน ้าเสีย 
4. จุลินทรียใ์นน ้าเสีย 
5. บทบาทของจุลินทรียใ์นน ้ า 
6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของแหล่งน ้าแต่ละประเภทได ้ 
2. นกัศึกษาสามารถลกัษณะน ้าเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพได ้ 
3. นกัศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของจุลินทรียใ์นแหล่งน ้ าได ้
4. นกัศึกษาสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพน ้าและชนิดของจุลินทรียใ์น

แหล่งน ้าได ้ 
5. นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของชนิดจุลินทรียท่ี์พบในแหล่งน ้า 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 2 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 2 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 2 
4. บทความทางวิชาการ 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได ้
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 2 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 

บทที่ 2 
จุลนิทรีย์ในแหล่งน ้า 

 
น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เน่ืองจากน ้าเป็นองคป์ระกอบ

ของเซลลม์ากกวา่ร้อยละ 70 ของน ้าหนกัเซลลท์ั้งหมด  แหล่งอาศยัท่ีเป็นน ้าแบ่งเป็นแหล่งน ้าจืด
และแหล่งน ้าเคม็ ส าหรับน ้าจืดประกอบดว้ยแม่น ้า ล าธาร ทะเลสาบ น ้าพุร้อน น ้าบาดาล จุลินทรียท่ี์
พบในแหล่งน ้าจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และสารอาหารท่ีละลายอยูใ่นน ้า 
ในแหล่งน ้าท่ีมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์จะพบสาหร่ายจะเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนมากมาย และเกิด
การรวมตวักนัลอยเป็นแพตามผิวน ้ามีลกัษณะเป็นเมือก ๆ นอกจากนั้นชนิดของจุลินทรียท่ี์พบยงั
ขึ้นอยูก่บัระดบัความลึกและปริมาณออกซิเจน  จุลินทรียแ์พร่กระจายอยูใ่นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
มีบทบาทเป็นผูผ้ลิตขั้นตน้ ผูย้อ่ยสลาย การหมุนเวียนของวฏัจกัรธาตุ การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้า 
ดชันีคุณภาพน ้า และการก่อโรคใหเ้กิดความเจ็บป่วยของมนุษย ์

 
แหล่งน ้า 

โลกปกคลุมดว้ยผืนน ้าถึงร้อยละ 70 แต่น ้าสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งจ ากดั 
เน่ืองจากร้อยละ 97.5 ของน ้าท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เป็นน ้าเคม็ในทะเลและมหาสมุทรท่ีมีความเคม็สูงไม่
สามารถน ามาใชอุ้ปโภคและบริโภคได ้สัดส่วนท่ีเหลือร้อยละ 2.5 เป็นน ้าจืด ซ่ึงพิจารณาจาก
ปริมาณน ้าจืดทั้งหมด พบวา่ เป็นน ้าท่ีอยูใ่นรูปของธารน ้าแขง็และภูเขาน ้าแขง็ รวมทั้งน ้ าใตดิ้นท่ีไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดร้้อยละ 99.99 เหลือเพียงร้อยละ 0.003 เท่านั้นท่ีเป็นน ้าในหนอง คลอง 
บึง และน ้าใตดิ้นท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้(สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 2559 : 1) 
ดงันั้นในปี พ.ศ. 2535 สมชัชาสหประชาชาติ จึงไดป้ระกาศใหว้นัท่ี 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวนัน ้า
ของโลก (world water day)  เพื่อระลึกถึงความส าคญัของน ้า ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในโลก  อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตวัในเร่ืองการอนุรักษน์ ้า และการ
พฒันาแหล่งน ้า ตลอดจนด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของท่ีประชุมสหประชาชาติปี 1992 วา่ดว้ย
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา หรือท่ีเรียกกนัวา่ Agenda 21โ ดยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานในสังกดั
องคก์ารสหประชาชาติรับผิดชอบในการจดังาน (กรมทรัพยากรน ้าบาดาล. 2560 : 1)  
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1. แม่น ้าและล าธาร   
ล าธาร หมายถึง ทางน ้าท่ีไหลจากเขา (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา. 2554 : 1)                  

เป็นแหล่งรวบรวมน ้าตามธรรมชาติท่ีจดัไดว้า่เป็นแหล่งก าเนิดของน ้า ซ่ึงล าธารเป็นแหล่งน ้าท่ีมีน ้า
ไหลผดุออกมาจากใตดิ้นในผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนป่าจะท าหนา้ท่ีเก็บกกัน ้าไว ้และจะปล่อย
น ้าธรรมชาติน้ีออกมาจากตาน ้าอยา่งสม ่าเสมอในฤดูแลง้ พื้นท่ีตน้น ้าล าธารเป็นแหล่งผลิตน ้าใหแ้ก่
ล าธาร ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยภูเขา หรือเนินสูง ท่ีมีความลาดชนัค่อนขา้งมาก ส าหรับพื้นท่ี          
ตน้น ้าล าธารซ่ึงปกคลุมดว้ยสภาพป่าไมต้ามธรรมชาติ ท่ีมีความสมบูรณ์ ป่าไมจ้ะช่วยป้องกนัน ้าฝน
ขณะฝนตก ไม่ใหก้ดัเซาะดินผิวหนา้ และช่วยรักษาความสมบูรณ์ และความชุ่มช้ืน ไม่ใหเ้ส่ือมสูญ
ไป ส่วนเศษไม ้ใบไมท่ี้ทบัถมผพุงัอยูบ่นผิวดินนั้นจะช่วยดูดซบัน ้าฝน ท าให้น ้ามีโอกาสไหลซึมลง
ไปเก็บสะสมอยูใ่นดินไดม้าก แลว้จึงค่อยไหลระบายออกจากดินลงสู่ล าธาร และจากล าธาร ล าหว้ย 
น ้าจะไหลลงสู่แม่น ้า (ปวีณา สุริมาศ. 2559 : 1-3) ซ่ึงแม่น ้า ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง น ้าใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรวมของล าธารทั้งปวง (ส านกังานราช
บณัฑิตยสภา. 2554 : 1) 

แหล่งน ้าท่ีส าคญัในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (อารดา เจาะจงใจ. 2560 : 1-5) มีดงัน้ี 
1.1   ภาคเหนือ  

 ภาคเหนือมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบักบัท่ีราบหุบเขา จึงมีบริเวณตน้น ้าล าธาร
และมีแมน่ ้าท่ีส าคญัหลายสาย ไดแ้ก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวงั แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน แม่น ้าอิง แม่น ้ากก 
แม่น ้ากวง และแม่น ้าล้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1.1 แม่น ้าปิง มีตน้ก าเนิดจากยอดน ้าถว้ย บนเทือกเขาแดนลาว ซ่ึงอยูใ่นเขต
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลผา่นลงไปทางใตผ้า่นจงัหวดัล าพูนแลว้ไหลไปบรรจบกบั
แม่น ้าวงท่ีบา้นปากวงั จงัหวดัตาก แม่น ้าปิงมีความยาวจาก ตน้น ้าถึงนครสวรรค ์ซ่ึงเป็นจุดรวมกบั
แม่น ้า 3 สาย กลายเป็นแม่น ้าเจา้พระยา มีความยาว 600 กิโลเมตร 

1.1.2 แม่น ้าวงั มีตน้ก าเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของน ้าตกวงัแกว้ บนทิว
เขาผีปันน ้าในเขตอ าเภอวงัเหนือ จงัหวดัล าปาง ไหลทางใตผ้า่นจงัหวดัตาก ไปรวมกบัแม่น ้าปิงท่ี
บริเวณชายฝ่ัง เหนือบา้นปากวงัจงัหวดัตาก แม่น ้าวงัมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร 

1.1.3 แม่น ้ายม มีตน้ก าเนิดจากดอยชุมยวม 2 ซ่ึงอยูทิ่ศใตข้องทิวเขาแดนลาว 
ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไหลผา่นไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้ผา่นจงัหวดัแพร่ สุโขทยั พิษณุโลก 
พิจิตร แลว้ไปรวมกบัแม่น ้าน่านท่ีบา้นเกยชยั อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์แม่น ้ายม มีความ
ยาวประมาณ 550 กิโลเมตร 
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1.1.4 แม่น ้าน่าน มีตน้ก าเนิดจากทิวเขาหลวงพระบางดา้นทิศตะวนัตกในเขต
ต าบลปอเกลือเหนือ อ าเภอบวั จงัหวดัน่าน ไหลไปทางทิศเหนือแลว้ไปหกัทางใต ้ผา่นจงัหวดั
อุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร แลว้ไปรวมกบัแม่น ้ายม ก่อนท่ีจะไปรวมกบัแม่น ้าปิง และวงั ท่ีต าบล
แควใหญ่ จงัหวดันครสวรรค ์แม่น ้าน่านมีความยาวประมาณ 740 กิโลเมตร 

1.2    ภาคกลาง  
ภาคกลางมีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดของประเทศ เพราะเป็นเขตท่ีราบลุ่ม        

มีแม่น ้าสายส าคญัหลายสายไหลผา่น ไดแ้ก่ แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าป่าสัก และแม่น ้า
สะแกกรัง 

1.2.1 แม่น ้าเจา้พระยา เกิดจากการบรรจบกนัของแม่น ้าปิง วงั ยม น่าน                    
ท่ีปากน ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์ไหลผา่นจงัหวดันครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
อยธุยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มีความ
ยาวประมาณ 370 กิโลเมตร 

1.2.2  แม่น ้าท่าจีน เกิดจากการแยกตวัของแม่น ้าเจา้พระยา ท่ีต าบลท่าซุง 
จงัหวดัอุทยัธานี ไหลผา่นจงัหวดัอุทยัธานี ชยันาท เรียกว่าแม่น ้ามะขามเฒ่า ผา่นสุพรรณบุรี เรียกวา่
แม่น ้าสุพรรณบุรี ผา่นนครปฐม เรียกวา่แม่น ้าท่าจีน ไหลลงสู่อ่าวไทยระหวา่งต าบลบางหญา้แพรก 
กบัต าบลโกรกกราก อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีความยาวประมาณ 315 กิโลเมตร 

1.2.3 แม่น ้าป่าสัก เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สระบุรี พระนครศรีอยธุยา ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าเจา้พระยาท่ีป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
มีความยาวประมาณ 570 กิโลเมตร 

1.2.4 แม่น ้าสะแกกรัง เป็นแม่น ้ามีตน้ก าเนิดอยูใ่นเขตเทือกเขาโมโกจู ในเขต
จงัหวดัก าแพงเพชร ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้าเจา้พระยาท่ีบา้นท่าซุง ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุทยัธานี มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร 

1.3  ภาคตะวันตก  
ภาคตะวนัตกค่อนขา้งจะขาดแคลนน ้า เพราะเป็นเขตท่ีมีฝนตกนอ้ย และตั้งอยูใ่น

เขตอบัฝน แต่มีแม่น ้าสายส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้าแม่กลอง และแม่น ้าเพชรบุรี  
1.3.1 แม่น ้าแม่กลอง เกิดจากแม่น ้าแควนอ้ย (ไทรโยค) และแม่น ้าแควใหญ่  

(ศรีสวสัด์ิ) ไหลมาบรรจบกนัท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี กลายเป็นแม่น ้า             
แม่กลอง ไหลผา่นจงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ไหลลงสู่อ่าวไทย ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม มีความยาวประมาน 230 กิโลเมตร 
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1.3.2 แม่น ้าเพชรบุรี เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอ าเภอท่ายาง ไหลผา่น
จงัหวดัเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 190 
กิโลเมตร 

1.4  ภาคตะวันออก  
ภาคตะวนัออกมีน ้าอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นเขตท่ีมีฝนตกชุก แม่น ้าในภาคน้ีเป็น

แม่น ้าสายสั้น ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้าบางปะกง แม่น ้าระยอง และแม่น ้าจนัทบุรี  
1.4.1 แม่น ้าบางปะกง (แม่น ้าปราจีนบุรี) เกิดจากการไหลมารวมกนัของแม่น ้า

หนุมานกบัแม่น ้าพระปรง ท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ตอนท่ีไหลผา่นจงัหวดัปราจีนบุรี
เรียกวา่ แม่น ้าปราจีนบุรี ตอนท่ีไหลผา่นฉะเชิงเทราและชลบุรี เรียกวา่ แม่น ้าบางปะกง ไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดในภาคตะวนัออก มีความยาว
ประมาณ 230 กิโลเมตร 

1.4.2 แม่น ้าระยอง  เกิดจากเทือกเขาเรือแตกในอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
ไหลผา่นจงัหวดัระยอง ลงสู่ทะเลในอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 

1.4.3 แม่น ้าจนัทบุรี เกิดจากเทือกเขาสอยดาว อ าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี 
ไหลลงสู่ทะเลท่ีต าบลปากน ้าแหลมสิงห์ จงัหวดัจนัทบุรี มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 

1.5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีขาดแคลนน ้ามากท่ีสุด ทั้งท่ีปริมาณน ้าฝนท่ี

ตกมาแต่ละปีไม่ไดน้อ้ยไปกวา่ภาคอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะดินเป็นดินปนทรายไม่อุม้น ้า แม่น ้ าท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แม่น ้าชี แม่น ้ามูล แม่น ้ าสงคราม และแม่น ้าล าพระเพลิง 

1.5.1 แม่น ้าชี เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผา่นจงัหวดัชยัภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี บรรจบกบัแม่น ้ามูลระหวา่งอ าเภอเมืองอุบลราชธานี              
กบัอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความ
ยาวประมาณ 765 กิโลเมตร 

1.5.2 แม่น ้ามูล เกิดจากเขาละมัง่ในจงัหวดันครราชสีมา ไหลผา่นจงัหวดั
นครราชสีมา  บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ไหลลงสู่แม่น ้าโขง บริเวณอ าเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร 

1.5.3 แม่น ้าสงคราม เกิดจากภูเขาเหลก็กบัภูผาหกั ไหลตามแนวแบ่งเขตจงัหวดั
สกลนครกบัอุดรธานี หนองคายและนครพนม ไหลลงสู่แม่น ้าโขง บริเวณอ าเภอท่าอุเทน จงัหวดั
นครพนม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร 
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1.5.4 แม่น ้าพระเพลิง เกิดจากทิวเขาสันก าแพง ไหลผา่นจงัหวดันครราชสีมา 
ลงสู่แม่น ้ามูลท่ีอ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร 

1.6  ภาคใต้  
ภาคใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีฝนตกชุกมากอีกภาคหน่ึง เพราะอยูใ่นเขตของอิทธิพล              

ลมมรสุม แม่เป็นแม่น ้าสายสั้น ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่น ้าตาปี และแม่น ้าตานี  
1.6.1 แม่น ้าตาปี (แม่น ้าสุราษฎร์ธานี) เกิดจากเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขา

นครศรีธรรมราช ไหลผา่นบริเวณตอนเหนือของจงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีอ่าวบา้นดอน ระหวา่งอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี กบัอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร 

1.6.2 แม่น ้าตานี (แม่น ้าปัตตานี) เกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผา่นจงัหวดั
ยะลา ปัตตานี ไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตจงัหวดัปัตตานี มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร 

2. ทะเลสาบ 
ทะเลสาบเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่มากมีแผน่ดินลอ้มรอบหรือเกือบรอบ ทะเลสาบ

ส่วนมากเป็นน ้าจืด และมกัจะไม่มีทางใหน้ ้าไหลออกทะเลโดยตรง เช่น ทะเลสาบเขมร ทะเลสาบ
เจนีวา  ส าหรับทะเลสาบน ้าเคม็เป็นทะเลสาบท่ีมีทางติดต่อกบัทะเล เช่น ทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีทั้ง
น ้ากร่อยและน ้าเคม็ ทะเลเดดซี (dead sea) อยู่ตรงเส้นเขตแดนระหวา่งประเทศอิสราเอลกบัประเทศ
จอร์แดน  เป็นทะเลสาบท่ีมีน ้ าเคม็จดัมาก (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา. 2556 : 1) ทะเลสาบแปรผนั
ตามความลึกตั้งแต่ 2-3 เมตร จนถึงมากกวา่ 1,000 เมตร หรืออาจแปรผนัตามพื้นท่ีผิวจากพื้นท่ีเพียง 
2-3 ตารางเมตร จนถึงทะเลสาบขนาดใหญ่พื้นท่ีมากกวา่ 100,000 ตารางกิโลเมตร ถึงแมว้า่
ทะเลสาบจะเป็นแหล่งน ้าประเภทแหล่งน ้าน่ิงแต่ก็มีการผ่านเขา้และออก มีแรงลมและการ
เปล่ียนแปลงทางอุณหภูมิซ่ึงท าใหเ้กิดสภาพท่ีมีการเคล่ือนท่ีในทะเลสาบเน่ืองจากน ้าจะมีความ
หนาแน่นเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไป โดยจะมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากบั 1 กรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และลดลงเม่ือมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต ่าลง ปรากฏการณ์น้ี
จึงเป็นสาเหตุท าใหน้ ้าทะเลสาบถูกแบ่งออกเป็นชั้น เน่ืองจากอุณหภูมิของน ้าท่ีแตกต่างกนั (thermal 
stratification) (ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 213 ; อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 2550 : 105) 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2542 : 56-132) 
รวบรวมขอ้มูลทะเลสาบน ้าจืดและทะเลสาบน ้าเคม็ท่ีส าคญัของประเทศไทย มีดงัน้ี 

2.1  ทะเลสาบน ้าจืด 
2.1.1 บึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์เป็นแหล่งน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  

มีความส าคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการประมง  มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เป็นระบบ
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นิเวศพื้นท่ีชุ่มน ้า ประกอบดว้ยพื้นท่ีน ้าขงั มีพืชลอยน ้าเกาะกลุ่มอยูท่ ัว่ไป มีทุ่งบวั และบริเวณท่ีลุ่ม
ช้ืนแฉะ ป่าพรุ ป่าละเมาะริมบึง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างระบบนิเวศน ้าและบก รอบบึงเป็นทุ่งนา
และทุ่งหญา้ เน่ืองจากมีล าน ้าล าหว้ยไหลลงสู่บึง จึงพดัพาตะกอนและธาตุอาหารมาสะสม ท าให้
อุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชและสัตวน์านาชนิด ท่ีส าคญัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้าวยัอ่อนใหก้บัแม่น ้า
เจา้พระยา นอกจากนั้นยงัเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหากินสร้างรังวางไข่ของนกนานาชนิด 

2.1.2 ทะเลสาบหนองหาน จงัหวดัสกลนคร เป็นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รับน ้าจากล าน ้าพุง ซ่ึงไหลมาจากเทือกเขา
ภูพาน และระบายออกทางห้วยน ้าฟ้าสู่แม่น ้าโขง พื้นท่ีโดยรอบหนองหารเป็นท่ีราบ บางแห่งเป็น
พื้นท่ีลูกคล่ืนเลก็นอ้ย เป็นแหล่งประมงน ้าจืดท่ียงัคงมีการใชป้ระโยชน์ ชุมชนโดยรอบหนองหาน
ท านา ปลูกพืชไร่ เล้ียงสัตว ์และดกัจบัสัตวน์ ้า  

2.1.3 กวา๊นพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นระบบนิเวศน ้าจืดแบบก่ึงปิด ค่อนขา้งตืน 
เป็นบึงท่ีมีการไหลเวียนของน ้าแบบไม่ต่อเน่ือง รอบกวา๊นพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว มีแนวถนน
รอบกวา๊นพะเยา และมีชุมชนโดยรอบ โดยมีการสร้างสะพานขา้มล าหว้ย ล าธารสายต่าง ๆ มีถนน
ตดัผา่น ใชน้ ้าเพื่อการบริโภคและการเกษตรโดยการสูบน ้าขึ้นมาท านา ปลูกพืชผกัสวนครัว   

2.1.4 บึงละหาน จงัหวดัชยัภูมิ เป็นบึงต้ืนท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นลุ่มน ้าท่ีรองรับน ้า
จากล าคนัฉู โดยมีล าหว้ยต่าง ๆ เช่น หว้ยกอก หว้ยหลวั เป็นทางน ้าเขา้สู่บึงละหานและไหลลงสู่
แม่น ้าชี ในฤดูแลง้บึงจะแหง้ มีเพียงตอนใตข้องบึงท่ีมีน ้าขงัตลอดปี พื้นท่ีโดยรอบบึงละหานจะมี
ลกัษณะราบเรียบถึงคอ่นขา้งเรียบ ลกัษณะดินโดยรอบเป็นดินท่ีเกิดจากการตกตะกอนทบัถมของ
ตะกอนล าน ้า ชุมชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบใชท่ี้ดินในการผลิตและใชใ้นการเล้ียงสัตว ์และใชป้ระโยชน์
จากบึงละหานโดยกาตดัไมฟื้น จบัปลา ล่าสัตว ์ใชน้ ้า และพกัผอ่นหยอ่นใจ มีความส าคญัต่อนกท่ี
อาศยัพื้นท่ีชุ่มน ้า ในฤดูหนาวมีนกยางและนกชายเลนมากมาอาศยัอยูน่บัพนัตวั 

2.1.5 บึงสีไฟ จงัหวดัพิจิตร เป็นระบบนิเวศน ้าจืดแบบปิด มีลกัษณะคลา้ยบ่อ
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากคนัดินและแนวถนนปิดกั้นการไหลบ่าของมวลน ้าจากบริเวณโดยรอบ และ
แยกส่วนบึงท่ีเหลือออกจากท่ีราบน ้าท่วมท่ีเช่ือมต่อกบับึงมีซากวชัพืชทบัถามเป็นจ านวนมาก ในฤดู
น ้าหลาก น ้าจากแม่น ้าน่านและบริเวณใกลเ้คียงจะไหลเขา้สู่บึงผา่นทางท่อระบายน ้าลอดถนนและ
คนัดิน พื้นท่ีประมาณร้อยละ 85 ของบึงสีไฟปกคลุมดว้ยวชัพืชน ้าและประมาณร้อยละ 15 เป็นพื้นท่ี
โล่งไม่มีวชัพืชปกคลุม มีนกน ้ามาอาศยัหากินจ านวนมากและเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแพร่พนัธุ์ของ
สัตวน์ ้า 
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2.2  ทะเลสาบน ้าเค็ม 
2.2.1 ทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีส าคญัท่ีสุดของภาคใต ้มีพื้นท่ี 616,750 

ไร่ ในเขตจงัหวดัสงขลา พทัลุง และนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็นพื้นท่ี 3 ตอน คือทะเลนอ้ยซ่ึง
เป็นหนองน ้าจืดอยูส่่วนบนดา้นเหนือในเขตจงัหวดัพทัลุง ตอนกลางของทะเลสาบ เรียกวา่               
ทะเลหลวงน ้าจืด หรือน ้ากร่อย บริเวณน้ีมีแหล่งนกน ้าท่ีส าคญั คือ เขตหา้มล่าสัตวป่์าทะเลสาบ        
มีเกาะจ านวนมาก เช่น เกาะหมาก เกาะนางค า เกาะบรรทม เกาะแพ เกาะเสือ เกาะต าเหียง เกาะรัง
ไก่ เกาะยายโส เกาะกระ ส่วนสุดทา้ยของทะเลสาบ คือ ทะเลสาบสงขลา ท่ีมีส่วนเช่ือมต่อกบัทะเล
ดา้นอ่าวไทย ไดรั้บอิทธิพลจากน ้าขึ้นน ้าลงตลอดปี มีลกัษณะของน ้าเคม็ไปจนถึงน ้ากร่อยท่ีติดต่อ
กบัส่วนของทะเลหลวง  

2.2.2 ทะเลนอ้ย ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง (ส่วนใหญ่) นครศรีธรรมราช 
สงขลา มีพื้นท่ีร่วมกบัทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน ้าเคม็ท่ีมีบวัแดงสวยงามมากเช่นเดียวกนั มีนก
ทอ้งถ่ินและนกอพยพมากมาย   เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีประกอบดว้ยป่าพรุน ้าจืดท่ีมีน ้าท่วมขงัเกือบตลอด
ปี และหนองน ้า ระหวา่งทะเลนอ้ยและทะเลหลวงมีแนวเนินทรายธรรมชาติกั้นอยู ่มีคลองเช่ือมตอ่
กบัทะเลสาบสงขลา ส่วนท่ีเป็นป่าพรุเสมด็มีเน้ือท่ีประมาณ 268,125 ไร่ พื้นน ้ามีเน้ือท่ีประมาณ 
17,500 ไร่ ตน้น ้าของทะเลนอ้ยมาจากเทอกเขาบรรทดั ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของทะเลนอ้ย น ้าไหล
ออกไปทางคลองนางเรียมและคลองยวนลสู่ทะเลสาบสงขลา  ความหลากหลายของพรรณพืช
แตกต่างกน้ตามสภาพภูมิประเทศ ท่ีประกอบดว้ยป่าพรุ ป่าเสมด็ พื้นน ้า ป่าดิบช้ืน และพื้นท่ี
เกษตรกรรม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยั เป็นแหล่งสร้างรังวางไข่ และเป็นแหล่ง
อาหารของนกและสัตวป่์าประเภทอ่ืน ๆ  

3. น ้าพุร้อน 
 น ้าพเุป็นน ้าใตดิ้นท่ีไหลกลบัขึ้นมาท่ีผิวโลกตามธรรมชาติ อาจไหลขึ้นมา

ตลอดเวลาชา้ ๆ ขงัอยูใ่นบ่อ เรียกวา่ บ่อน ้าพุ หรือพุ่งขึ้นมาอยา่งแรงเป็นน ้าพุสูงขึ้นไปในอากาศ  
น ้าพุร้อนในแต่ละแห่งมีอุณหภูมิแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น บ่อน ้าพุร้อนฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นบ่อ
น ้าพรุ้อนท่ีเกิดจากหินร้อนเหลวท่ีอยูใ่ตเ้ปลือกโลก ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกลเ้ปลือกโลก 
ท าใหช้ั้นหินบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเม่ือน ้าบาดาลไหลผา่นชั้นหินร้อนจะท าให้อุณหภูมิของ
น ้าสูงขึ้น ท าใหเ้กิดแรงดนัผา่นรอยแยกของหินขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จนเกิดเป็นน ้าพุร้อนพุ่งขึ้นมา 
ซ่ึงความร้อนของน ้าในบ่อน ้าพุร้อนมีอุณหภูมิ 80-100 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน 
(Yellowstone national park) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริเวณท่ีมีบ่อโคลนเดือด บ่อน ้ าร้อน               
บ่อน ้าพุร้อน และรอยแตกท่ีมีไอร้อนพุ่งขึ้นมา ซ่ึงเกิดจากน ้ าใตดิ้นท่ีไดรั้บความร้อนจากชั้นของหิน
ละลายใตพ้ื้นโลก น ้าใตดิ้นท่ีไดรั้บความร้อนจะถูกดนัขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นโลก กลายเป็นบ่อ
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น ้าร้อนและน ้าพุร้อน ซ่ึงมีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส (ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 34 ; ประดบั 
เรียนประยรู. 2555 : 213) 

ประเทศไทยมีน ้าพุร้อนทั้งหมด 112 แห่ง ซ่ึงกระจายอยูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  แพร่ สุโขทยั ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทยัธานี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี จนัทบุรี ชุมพร ระนอง  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี 
ตรัง พทัลุง สตูล และยะลา วดัอุณหภูมิน ้าร้อนท่ีผิวดินอยูใ่นช่วง 40-100 องศาเซลเซียส โดยทัว่ไป 
เรารู้จกัน ้าพุร้อนเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ามหศัจรรย ์แต่น ้าพุร้อนยงัสามารถน ามาพฒันาใช้
ประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า ดา้นอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม                
(กรมทรัพยากรธรณี. 2559 : 1-7)  

4. น ้าบาดาล   
น ้าบาดาล (groundwater) เกิดจากการซึมผา่นของน ้าผิวดินตามแรงโนม้ถ่วงของโลก  

ไหลผา่นชั้นของดินและหิน แลว้เกิดการสะสมอยูใ่นชั้นดินท่ีเหมาะสม การท่ีน ้ามีการไหลผา่นชั้น
ดินและหินต่าง ๆ จะท าให้น ้าใตดิ้นเป็นน ้าท่ีสะอาดและมีแร่ธาตุเจือปน บางบริเวณมีอยู่ในชั้นกรวด
ทรายและหินอคันีจะมีคุณภาพดี แต่หากพบอยูใ่นชั้นหินทรายท่ีมีเกลือหินจะมีคุณภาพกร่อยและ
เคม็ (สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2552 : 61-76. 28) จากขอ้มูลการศึกษาสถานการณ์น ้าบาดาลประเทศไทย
ของ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (2558 : 235-236) พบวา่ ประเทศไทยมีแอ่งน ้าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่ง 
แต่ละแอ่งจะมีสภาพทางอุทกธรณีวิทยาท่ีแตกต่างกนัทั้งเป็นท่ีราบเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นแนว
เทือกเขา ความหนาแน่นของชุมชนและสภาวะปริมาณใชน้ ้าบาดาลก็แตกต่างกนั การบริหารจดัการ 
ทรัพยากรน ้าบาดาล พ.ศ. 2554 พบวา่ ปริมาณการใชน้ ้าบาดาลรวม 3,446 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี 
โดย จะเป็นการใชน้ ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,213 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี การใช้
น ้าบาดาลเพื่อการ อุตสาหกรรมประมาณ  703 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี และการใชน้ ้าบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมประมาณ 1,531 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี เม่ือเปรียบเทียบการใชน้ ้าบาดาลแลว้ยงัไม่เกิน
ปริมาณน ้าท่ีกกัเก็บและปริมาณน ้าท่ีไหลเติมในแต่ละปี  

ระดบัน ้าบาดาลมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ระดบัน ้าบาดาลท่ีลดลงจากระดบั
น ้าปกติเน่ืองจากมีการสูบใชน้ ้าบาดาลในช่วงท่ีไม่มีฝนและช่วงฤดูแลง้จะมากกวา่ปกติ แต่เม่ือมีฝน
ตกระดบัน ้าบาดาลจะเพิ่มขึ้นมาอยูใ่นระดบัปกติซ่ึงความต่างของระดบัน ้าบาดาลในฤดูแลง้และ           
ฤดูฝนโดยทัว่ไปเฉล่ียประมาณ 2-5 เมตรจากพื้นผิวดิน พบเพียงบางบริเวณท่ีระดบัน ้าบาดาลลดลง
ต ่ากวา่ปกติเป็นจุด ๆ ซ่ึงมีการสูบใชน้ ้าบาดาลมากกวา่ปกติเน่ืองจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
ชุมชนเมือง และขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่พื้นท่ี อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดันครราชสีมา            
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ในเขตปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรปราการ และการใชน้ ้าบาดาลในการเกษตรจะพบ
ปัญหาการใชน้ ้าบาดาลระดบัต้ืนลดระดบัลงมากในช่วงฤดูแลง้ ไดแ้ก่ จงัหวดัสุโขทยั พิจิตร 
พิษณุโลก และชยันาท  

คุณภาพน ้าบาดาลโดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได้
พบวา่น ้าบาดาลในบางพื้นท่ีมีปริมาณเหลก็ ฟลูออไรด์แมงกานีส คลอไรด ์สูงเกินมาตรฐานน ้า
บาดาลบริโภค ซ่ึงคุณลกัษณะทางเคมีน้ี สามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปในน ้าบาดาลอยูแ่ลว้ ส่วนปริมาณ
ฟลูออไรดสู์งเกินเกณฑม์าตรฐาน ส่วนใหญ่จะพบบริเวณพื้นท่ีใกลห้รือมีรอยเล่ือนผา่น เกิดจากการ
แทรกตวัของแนวน ้าพุร้อนท่ีมีฟลูออไรดสู์งตามรอยแตก และรอยเล่ือนของชั้นหินแขง็สู่ชั้นน ้า
บาดาลตะกอนหินร่วน ซ่ึงเป็นการปนเป้ือนตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ บางส่วนของพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าพูนแพร่ ราชบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี และระยอง แต่ทั้งน้ีหากท าการลดปริมาณเหล็ก แมงกานีส 
ฟลูออไรด ์โดยใชร้ะบบปรับปรุงคุณภาพน ้าบาดาลแบบรีเวอร์สออสโมซิส (reverse osmosis)              
จะสามารถน าน ้าบาดาลท่ีปรับปรุงคุณภาพแลว้นั้นมาใชใ้นการบริโภคได ้

 
การแพร่กระจายของจุลนิทรีย์ในน ้า 

จุลินทรียใ์นแหล่งน ้ามีความส าคญัต่อระบบนิเวศแหล่งน ้ า กล่าวคือ หากจุลินทรียม์าก
เกินไปจะมีผลต่อการท าลายสารอินทรียใ์หเ้ป็นสารอินทรียไ์ดม้ากขึ้น ซ่ึงสารอนินทรียจ์ะเป็น
อาหารของสาหร่ายท่ีอยูใ่นน ้ าเพื่อใชใ้นการสร้างสารอินทรียต่์อไป อยา่งไรก็ตาม แหล่งน ้าท่ีมี
สารอินทรียป์ะปนอยูม่ากจะมีจุลินทรียม์าก ซ่ึงหากปริมาณสาหร่ายมีมากเกินไป ปลากินไม่ทนั            
น ้าจะเห็นเป็นสีเขียว ส่วนท่ีตายจะถูกแบคทีเรียยอ่ยสลาย แลว้โปรโตซวัจะกินแบคทีเรีย และเม่ือ
โปรโตซวัตายก็จะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรีย 

1. การแพร่กระจายของจุลนิทรีย์ตามการแบ่งเขตล าน ้า 
การแพร่กระจายของจุลินทรียต์ามการแบ่งเขตล าน ้า จ าแนกออกเป็น 4 เขต คือ             

เขตริมฝ่ังน ้า เขตผิวน ้า  เขตกลางความลึกของแหล่งน ้า และเขตทอ้งน ้า (กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 
2543 :  47-48 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 45-46) 

1.1  เขตริมฝ่ังน ้า  
เขตริมฝ่ัง (littoral zone) เป็นบริเวณท่ีแสงจากดวงอาทิตยส่์องผา่นไดต้ลอดถึง

ดา้นล่าง เช่น บริเวณริมบ่อน ้ า บริเวณริมตล่ิงท่ีลาดเอียงลงไปจนถึงพื้นดินใตท้อ้งน ้าท่ีไม่ลึก มีพืช
น ้าต่าง ๆ ทั้งชนิดลอยน ้า เช่น จอก แหน หรือชนิดท่ีมีรากยึดกบัพื้นดิน เช่น หญา้ขน ตน้กก ท่ีขึ้นอยู่
ตามขอบบ่อหรือคู บริเวณท่ีลึกลงไปอีกจะพบพืชน ้า เช่น บวั สาหร่ายไฟ สาหร่ายพุงชะโด เป็นตน้ 
ในบริเวณชายฝ่ังมีเศษใบไมเ้น่าเป่ือยอยูท่ี่เกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรีย  
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1.2   เขตผิวน ้า  
เขตผิวน ้า (limnetic zone) อยู่ถดัจากเขตริมฝ่ังน ้า โดยมีความลึกถึงบริเวณท่ี

แสงแดดส่องลงไปถึง ซ่ึงเป็นบริเวณหลกัในการเกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสงของสาหร่าย แบคทีเรีย 
Pseudomonas, Caulobacter, Cytophaga spp., Hyphomicrobium spp. และ โปรโตซวั Eudorina, 
Pandorina, Plepdorina, Glenodinium, Phacus ซ่ึงโปรโตซวัท่ีอยูต่ามผิวน ้ามกัมีแฟลกเจลลาท่ีใช้
เคล่ือนท่ี หรือมีโครงสร้างภายในเซลลท่ี์ท าใหต้วัเบา เช่น มีน ้ามนัในเซลลม์ากหรือมีโพรงในเซลล์
มาก หรือมีเทา้เทียมท่ีแตกเป็นเส้นฝอย เช่น Actinosphaerium มีเอกโซโพเดียม ช่วยพยุงตวั 

  
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2.1 การแพร่กระจายของจุลินทรียบ์ริเวณเขตริมฝ่ัง ผิวน ้า กลางความลึกและทอ้งน ้า 
ท่ีมา : Bauman (2015 : 15) 

 
 

 เขตริมฝ่ัง 
 

หรือ A. radiosa มีเทา้เทียมเป็นแฉกท าใหล้อยตวัไดดี้ แต่หากจุลินทรียใ์นแหล่งน ้าใชอ้อกซิเจน
อยา่งรวดเร็วจะท าใหอ้อกซิเจนหมดไป สัตวอ่ื์น ๆ ในน ้าตาย แต่ในบริเวณต้ืน ๆ ท่ีมีคล่ืนหรือการ
เคล่ือนท่ีของน ้าจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน ้า และส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มท่ีตอ้งการ
ออกซิเจนและช่วยเร่งการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้า ท าใหคุ้ณภาพน ้าดีขึ้น 

 

 

เขตผิวน ้า 
 เขตกลางความลึก 

  เขตทอ้งน ้า 
 

 เขตริมฝ่ัง 
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1.3 เขตกลางความลกึของแหล่งน ้า   
เขตกลางความลึกของแหล่งน ้า (profundal zone) หรือเขตกน้บ่อลึกท่ีแสงแดด

ส่องไม่ถึง  พบเฉพาะในทะเลสาบขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีออกซิเจนนอ้ยและไม่ค่อยมีแสง
สวา่ง จุลินทรียท่ี์พบ ไดแ้ก่ sulfur bacteria ทั้งชนิดสีม่วงและสีเขียวซ่ึงเป็น anaerobic 
photosynthesis bacteria ท่ีสามารถเปล่ียนไฮโดรเจนซลัไฟดไ์ปเป็นซัลเฟอร์และซลัฟต และจมอยู่
ในชั้นตะกอน  

1.4 เขตท้องน ้าหรือเขตพื้นน ้า 
เขตทอ้งน ้าหรือเขตพื้นน ้า (benthic zone) เป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่า ปริมาณ

ออกซิเจนนอ้ยและแสงมีค่าต ่าสุด จุลินทรียส์ามารถเปล่ียนซลัเฟตใหเ้ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์ท าให้
ดินตะกอนของกน้แหล่งน ้ามีกล่ินเหมน็ของไฮโดรเจนซลัไฟด ์จุลินทรียท่ี์พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ี
สร้างมีเทน เช่น Desulfovibrio, Clostridium, Methanobacterium, Methannococcus  แบคทีเรียกลุ่ม
ท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน เช่น Pseudomonas ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดีไนตริฟิเคชนั ส าหรับเช้ือราท่ี
พบส่วนใหญ่จะพบอาศยัอยูเ่ศษซากพืชท่ีอยูใ่นน ้า เช่น Ascomycetes, Fungi imperfecti และยสีต ์
Torulopsis, Candida, Rhodotorula และ Cryptococcus  

2.  การแพร่กระจายของจุลนิทรีย์ตามความเข้มของสารอาหาร 
การแพร่กระจายของจุลินทรียต์ามความเขม้ของสารอาหารในแหล่งน ้า จ าแนกเป็นน

แหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารต ่า และแหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารสูง (ศิริพรรณ           
สารินทร์. 2550 : 56-59 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 25-28 ; พรทิพย ์ ศรีแดง. 2551 : 7-8) ดงัน้ี 

2.1 แหล่งน ้าท่ีมีความเข้มของสารอาหารต ่า  
แหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารต ่าและอตัราการผลิตขั้นตน้ต ่า (oligotrophic 

lake) เป็นลกัษณะของแหล่งน ้าท่ีเกิดขึ้นมาไม่นาน ลกัษณะชายฝ่ังมีความลาดชนัสูง มีความลึกมาก 
น ้าส่วนใหญ่อุณหภูมิต ่า มีปริมาณสารอาหารต ่า ปริมาณและชนิดของส่ิงมีชีวิตนอ้ยมาก จุลินทรียท่ี์
พบส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียท่ีมีรูปร่างท่ีไม่ปกติ เช่น แบคทีเรียท่ีมีกา้น (stalked bacteria) ไดแ้ก่ 
Caulobacter sp. และ Hyphomicrobium sp. แบคทีเรียน้ีจะเกาะติดกบัพื้นผิวหรือก่อตวัเป็นกลุ่มเพื่อ
เพิ่มความเขม้ขน้ของสารอาหารพอท่ีส่งเสริมใหป้ระสิทธิภาพการน าสารอาหารเขา้สู่เซลลม์ากขึ้น 

2.2 แหล่งน ้าท่ีมีความเข้มของสารอาหารสูง 
แหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารสูง (eutrophic lake) เป็นแหล่งน ้าเกิดขึ้นมา

นาน ระดบัความลึกเฉล่ีย 2.5 เมตร อุณหภูมิน ้าไม่เยน็ มีการแบ่งชั้นของน ้า โดยพบวา่ ปริมาณ
สารอินทรียส์ะสมในชั้นดินและชั้นตะกอนดา้นล่างจึงเป็นแหล่งอาหารส าคญัของแบคทีเรีย            
มีแพลงกต์อนพืชหลากหลายชนิด สาหร่ายแขวนลอยในน ้ า ท าใหน้ ้ามีความขุ่นสูง อุณหภูมิมีผลต่อ
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การกระจายตวัของจุลินทรียแ์ละอิทธิพลต่อความหนาแน่นของน ้า ท าให้เกิดวงจรหรือวฏัจกัรของ
น ้าภายในแหล่งน ้าเขตอบอุ่น ซ่ึงในฤดูร้อนน ้าส่วนบนเรียกวา่ อีพิลิมเนียน (epilimnion) อุณหภูมิสูง
และมีออกซิเจนมาก ขณะท่ีน ้ าส่วนล่างเรียกวา่ ไฮโปลิมเนียน (hypolimnion) มีอุณหภูมิต ่า และ
ออกซิเจนนอ้ย ดงันั้นทั้งสองบริเวณจึงแยกจากกนั เรียกวา่ เทอร์โมไคลน์ (thermocline) ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีอุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บริเวณไฮโปลิมเนียน แสงส่องผา่นไปไดน้อ้ยมาก 
จึงไม่เกิดออกซิเจนจากการสังเคราะหด์ว้ยแสงและมีการหายใจของจุลินทรียท์ าใหบ้ริเวณน้ีขาด
ออกซิเจน มีการยอ่ยสลายในช่วงตน้ฤดูร้อนน ้าดา้นล่างจะอยูใ่นสภาพเป็นไร้อากาศ แต่ในช่วงปลาย
ของฤดูใบไมร่้วงและตน้ฤดูหนาว น ้าดา้นบนเยน็กวา่และมีความหนาแน่นมากกวา่ดา้นล่าง ดงันั้น
น ้าดา้นบนจะเคล่ือนตวัลงสู่ดา้นล่างพร้อมทั้งพาอากาศไปดว้ย 

3. การแพร่กระจายของจุลนิทรีย์ตามระดับความเค็ม 
3.1  จุลนิทรีย์ในน ้าจืด 

แหล่งน ้าท่ีมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์จะพบสาหร่ายเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนมาก
และเกิดการรวมตวักนัลอยเป็นแพตามผิวน ้าซ่ึงมีลกัษณะเป็นเมือก นอกจากนั้นชนิดของจุลินทรียท่ี์
พบยงัขึ้นอยูก่บัระดบัความลึกและปริมาณออกซิเจน เช่น แหล่งน ้าจืดท่ีเป็นบ่อน ้าต้ืนมกัพบ
แบคทีเรียสังเคราะห์แสงอยูบ่ริเวณผิวของโคลนซ่ึงเป็นสภาพไร้อากาศแต่แสงส่องถึง เช้ือราและ
แบคทีเรียพวกเฮทเทอโรโทรปเจริญไดดี้บนซากส่ิงมีชีวิตท่ีสะสมระหวา่งชั้นตะกอนกบัน ้า  ภายใน
ตะกอนหรือโคลนจะพบจุลินทรียท่ี์เจริญไดดี้ในสภาวะไร้อากาศ เช่น แบคทีเรีย  Pseudomonas sp.  
และ Desulfovibrio sp. ซ่ึงจะสร้างไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) และแบคทีเรียกลุ่มท่ีสร้างแก๊สมีเทน  
เช่น Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanococcus และ Methanosarcina เป็นตน้            
ยสีตท่ี์พบทัว่ไปในแหล่งน ้าจืดเป็นยสีตท่ี์เกิดกระบวนการหมกั เช่น Torulopsis, Candida, 
Rhodotorula, Cryptococcus ส่วนโปรโตซวัท าหนา้ท่ีจบักินแบคทีเรียและแพลงกต์อนพืช ไดแ้ก่ 
Paramesium, Didinium, Vorticella, Stentor, Amoeba (กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 47 ; วีรานุช 
หลาง. 2554 : 44) 

3.2 จุลนิทรีย์ในแหล่งน ้าทะเล 
น ้าทะเลประกอบดว้ยคลอรีนร้อยละ 55 โซเดียมร้อยละ 31 โดยน ้าหนกั                   

และธาตุส าคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โบรมีน คาร์บอน สตรอนเดียม โบลอน ซิลิคอน และฟลูออรีน จุลินทรีย์
ท่ีพบในน ้าทะเลมีจ านวนนอ้ยกวา่ในน ้าจืด เน่ืองจากในน ้ าทะเลมีเหลือแร่ต่าง ๆ ท่ีเขม้ขน้มาก 
จุลินทรียท่ี์เจริญในน ้าทะเลเป็นพวกท่ีชอบความเคม็หรือทนเคม็ (halophilic microorganism)        
ซ่ึงมีทั้งแบคทีเรีย สาหร่าย เช้ือราและโปรโตซวั และพบในปริมาณท่ีแตกตา่งกนัขึ้นกบัปัจจยัหลาย
ประการ เช่น Halobacterium มีเยือ่หุม้เซลล ์2 ชั้นสีม่วงและสารแบคทีริโอโรดอพซิน 
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(bacteriorhodopsin) เพื่อสร้างพลงังานจากแสง ผนงัเซลลข์องเช้ือน้ีขาดมูริน (murein) และมีความ
เสถียรไดโ้ดย Na+ และไรโบโซม (rhibosome) การปรับตวัเหล่าน้ีเพื่อใหอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความ
เคม็มากได ้บริเวณทะเลลึกจะพบแบคทีเรียนอ้ยกวา่บริเวณท่ีต้ืนเพราะขาดสารอาหารและมีความดนั
มาก แบคทีเรียในทะเลบางชนิด เช่น D. aestuarii สามารถเปล่ียนไฮโดรเจนซลัไฟดใ์หเ้ป็นซลัเฟต 
สาหร่ายท่ีพบบริเวณชายฝ่ังมกัพบสาหร่ายพวกท่ีเป็นโคโลนี  ส่วนบริเวณกลางทะเลและมหาสมุทร
เป็นบริเวณท่ีมีพบแพลงกต์อนพืชลอยอยูจ่  านวนมาก บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่าพบไดโนแฟลกเจลเลต 
Ceratium ถา้อุณหภูมิต ่าแถบแอนตาร์คติคพบไดอะตอมเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะ Thalassiosira 
antarotica ในน ้าทะเลมกัเกิดปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวกบัสาหร่ายเกิดขึ้น เช่น ปรากฏการณ์เรดไทด ์         
(red tide) หรือท่ีเรียกวา่ ขี้ปลาวาฬหรือยูโทรฟิเคชนั (eutrophication) ซ่ึงเกิดจากการเจริญอยา่ง
รวดเร็วของสาหร่ายไดโนแฟลกเจลเลตพวก Gonyaulax และ Gymnodinium เน่ืองจากมี
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และเคมีท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ส่งผลใหส้ัตวน์ ้า
ตายและอาจท าใหส้ัตวน์ ้าอพยพไปอยูท่ี่อ่ืนเน่ืองจากน ้าขาดออกซิเจน กล่ิน รส และสีของน ้า
เปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นสาหร่ายบางชนิดยงัปล่อยสารพิษลงน ้าทะเลท าใหส้ัตวน์ ้าตายเป็น
จ านวนมาก (กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 48-49 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 28-31 ; ประดบั 
เรียนประยรู. 2555 : 217 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 44-45)  
 

ลกัษณะน ้าเสีย 
น ้าเสีย (wastewater) หมายถึง น ้าหรือของเหลวท่ีมีส่ิงเจือปนต่างๆ ในปริมาณสูงจนท าให้

คุณสมบติัของน ้าเปล่ียนแปลงไป จนมีสภาพท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยทัว่ไป
แหล่งก าเนิดของน ้าเสียมี 3 แหล่ง ไดแ้ก่ น ้าเสียจากชุมชนเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั
ของประชาชนในชุมชน ทั้งจากอาคารบา้นเรือน ร้านคา้พาณิชยก์รรม ตลาดสด ร้านอาหาร 
สถาบนัการศึกษา สถานท่ีราชการ โรงแรม โรงเรียน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ความสกปรกใน
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นอินทรียส์ารท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยกระบวนการธรรมชาติ  น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นน ้าลา้งในกระบวนการผลิตต่าง ๆ 
ซ่ึงมีสมบติัแตกต่างกนัตามประเภทของอุตสาหกรรม น ้าเสียอุตสาหกรรมบางแห่งอาจปนเป้ือน
โลหะหนกั หรือสารประกอบท่ีตอ้งอาศยักระบวนการบ าบดัท่ีซบัซอ้นกวา่น ้าเสียชุมชน  และน ้าเสีย
จากการเกษตรเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร เช่น น ้าเสียจากการลา้งคอกสัตวเ์ล้ียง น ้าเสียจากนา
ขา้ว จากฟาร์มเล้ียงกุง้ เป็นตน้ โดยน ้าเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปนเป้ือนสารเคมี ยาฆ่าแมลง 
หรือปุ๋ ย  
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1. ลกัษณะน ้าเสียทางกายภาพ 
ลกัษณะน ้าเสียทางภาพ (physical characteristics of wastewater) หมายถึง ลกัษณะ

ของมลพิษทางน ้าท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ มีดชันีบ่งบอกลกัษณะทางกายภาพท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ อุณหภูมิ สี กล่ิน และของแขง็ต่าง ๆ  

1.1  อุณหภูมิน ้า  
 อุณหภูมิของน ้า (water temperature) เป็นการวดัปริมาณพลงัแสงอาทิตยท่ี์น ้ารับ

ไว ้รวมทั้งดินและอากาศท่ีอยู่บริเวณโดยรอบดว้ย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.). 2558 : 1) อุณหภูมิของน ้าจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยั
อยูใ่นน ้าโดยมีผลกระทบโดยตรงต่ออตัราการเติบโตของพืชน ้าและจุลินทรีย ์รวมทั้งสัตวน์ ้าชนิด
ต่าง ๆ นอกจากน้ีอุณหภูมิยงัมีผลต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนในบรรยากาศลงไปในน ้า 
กล่าวคือ ถา้อุณหภูมิของน ้าสูงขึ้น ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้าจะลดลงและในทางกลบักนั            
ถา้อุณหภูมิ ของน ้าต ่า ออกซิเจนในบรรยากาศจะละลายในน ้าไดม้ากขึ้น ท าใหมี้ปริมาณออกซิเจน
ละลายเพิม่สูงขึ้น (ไพฑูรย ์หมายมัน่สมสุข. 2548 : 1) 

1.2  สี  
สีของน ้าจดัแบ่งได ้2 ประเภท คือ สีปรากฏ (apparent color) เกิดจากการสะทอ้น

ของแสงท่ีมีส่ิงท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้า หรืออาจเกิดจากการสะทอ้นของทอ้งน ้า ถา้มีอนุภาคแขวนลอย
ในน ้ามากจะปรากฏสีชดัเจนมากขึ้น อนุภาคสารอินทรียท่ี์ละลายน ้าจะดูดซึมแสงช่วงคล่ืนสั้นและ
กระจายแสงสีเหลือง สีแดง และในแหล่งน ้าท่ีใสมากจะกระจายแสงสีฟ้า ท าใหม้องเห็นน ้าเป็นสีฟ้า  
ส่วนสีจริง (true color) เกิดจากการยอ่ยสลายเศษพืชและเศษวสัดุอินทรียต์่าง ๆ ซ่ึงมีลิกนินเป็น
องคป์ระกอบ เม่ือสลายตวัจะใหแ้ทนนิน กรดฮิวมิคและฮิวเมต ท าใหน้ ้าเป็นสีน ้าตาล (ปราโมช 
เช่ียวชาญ. 2552 : 1 ; ไพฑูรย ์หมายมัน่สมสุข. 2548 : 1) 

1.3 ของแข็ง  
ของแขง็ (solid) เป็นสารต่าง ๆ ในน ้าท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัจากการระเหยน ้าออก 

ของแขง็ท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้าส่วนมากเป็นทราย กรวดเลก็ ดิน ของแขง็ อุจจาระ กระดาษ                  
และเศษอาหาร ซ่ึงร้อยละ 70 เป็นสารอินทรียแ์ละร้อยละ 30 เป็นสารอนินทรีย ์สารอนินทรีย ์          
ส่วนใหญ่เป็นทรายและกรวดเล็ก สามารถมองเห็นไดแ้ละแขวนลอยอยูใ่นน ้า สารแขวนลอยมี
ความส าคญัในการควบคุมคุณภาพของแหล่งน ้าธรรมชาติ เน่ืองจากสารแขวนลอยจะกั้นแสงแดด        
ท่ีส่องลงมาในน ้าท าใหก้ารสังเคราะห์ดว้ยแสงของสาหร่ายในน ้าลดลงเป็นการลดปริมาณออกซิเจน
ในน ้า สารแขวนลอยมีประโยชน์มากส าหรับการวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพของแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ตลอดจนประสิทธิภาพของหน่วยก าจดัน ้าเสียต่าง ๆ ส่วนของแขง็ละลายน ้า ส่วนใหญ่
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เป็นพวกเกลืออนินทรีย ์ไดแ้ก่ เกลือพวกอิออนบวก เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และ
โพแทสเซียม รวมทั้งอิออนลบของคาร์บอเนต ไนเตรท ไฮโดรเจนคาร์บอเนต คลอไรด ์และซลัเฟต 
เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจมีสารอินทรียล์ะลายอยูบ่า้ง น ้าบาดาลมกัมีของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดสูงกวา่
น ้าผิวดิน เน่ืองจากมีโอกาสสัมผสักบัแร่ธาตุในดินและละลายแร่ธาตุปนออกมาดว้ย (ปราโมช 
เช่ียวชาญ. 2552 : 2 ; ไพฑูรย ์หมายมัน่สมสุข. 2548 : 1-3)   

2.   ลกัษณะน ้าเสียทางเคมี 
ลกัษณะน ้าเสียทางเคมี (chemicals characteristics of wastewater) หมายถึง ลกัษณะ

ของมลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการท่ีน ้ามีสารเคมีเจือปนจนท าใหเ้กิดสภาวะทางเคมีขึ้นในน ้า มีดชันีบ่ง
บอกลกัษณะทางเคมี ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กรดด่าง ออกซิเจนละลายน ้า และบีโอดี  

2.1  ไนโตรเจน 
ไนโตรเจน (nitrogen) จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของพืชและสาหร่าย ซ่ึงใน

แหล่งน ้า พบวา่ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินสามารถเปล่ียนแก๊สไนโตรเจนใหก้ลายเป็นแอมโมเนีย
และไนเตรท ซ่ึงพืชน ้าสามารถน าไปใชไ้ด ้สัตวท่ี์กินพืชน ้าเหล่าน้ีน าไนโตรเจนท่ีไดไ้ปสร้าง
โปรตีน เม่ือพืชและสัตวต์ายลง โมเลกุลของโปรตีนจะถูกยอ่ยใหเ้ลก็ลงโดยแบคทีเรียกลายเป็น
แอมโมเนีย จากนั้นแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ จะออกซิไดซ์แอมโมเนียใหก้ลายเป็นไนไตรทแ์ละไนเตรท 
แต่ในสภาวะท่ีขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจนในปริมาณนอ้ย พบวา่ไนเตรทจะเปล่ียนรูปโดย
แบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ กลายเป็นแอมโมเนีย (NH3) ดงันั้นไนโตรเจนท่ีพบในแหล่งน ้าท่ีส าคญัมี 2 รูป 
คือ ไนเตรท (NO3

-) และไนไตรท ์(NO2
-) ไนโตรเจนในรูปไนเตรทเป็นสารอาหารท่ีส าคญัต่อการ

เจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชน ้าและสามารถตรวจพบในน ้าไดใ้นปริมาณท่ีสูงหรือต ่าขึ้นอยูก่บั
ปริมาณการรับไนเตรทจากแหล่งต่าง ๆ สู่แหล่งน ้า โดยปกติระดบัของไนโตรเจนท่ีพบในแหล่งน ้า
ธรรมชาติจะค่อนขา้งต ่า เกิดจากกระบวนการยอ่ยสลายของเสียจากสัตวแ์ละซากพืชซากสัตวท่ี์ตาย
แลว้ ซ่ึงพืชจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ในแหล่งน ้าท่ีมีระดบัไนเตรทค่อนขา้งสูง อาจจะท าใหเ้กิด
กระบวนการยโูทรฟิเคชนัได ้ระดบัไนเตรทอาจจะสูงขึ้นเน่ืองจากผลตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ์หรือเป็ดและห่านท าใหป้ริมาณไนโตรเจนในแหล่งน ้าท่ีอาศยัอยูมี่ปริมาณสูงขึ้น
ไดจ้ากการถ่ายมูลลงน ้า ไนเตรทท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ การทิ้งขยะหรือของเสียลง
แมน่ ้า ปุ๋ ยเคมีท่ีถูกชะลา้งลงสู่ล าน ้าต่าง ๆ ซ่ึงอาจปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้นได ้ตลอดจนน ้าไหล
ชะจากการเล้ียงสัตวบ์างชนิด และคอกสัตว ์เป็นตน้ นอกจากนั้นปริมาณของไนโตรเจนในน ้าเสีย
ร้อยละ 40 ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และในน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัน ้าเสียเรียบร้อยแลว้จะมี
ปริมาณของสารอินทรียไ์นโตรเจนนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (สถาบนั
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ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.). 2558 : 1 ; กรรณิกา สักกายะกรมงคล. 
2550 : 11-12) 

2.2  ฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัสท่ีพบมากและเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน ้า ไดแ้ก่ 

ฟอสเฟต (PO4
3-) ส่วนมากมาจากน ้าจากการซกัลา้งเส้ือผา้ท่ีใชใ้ชผ้งซกัฟอกหรือการลา้งชามท่ีใช้

น ้ายาลา้งจาน และจากปุ๋ ยท่ีใชใ้นการเกษตรซ่ึงถูกชะลา้งมาโดยน ้าฝน ฟอสฟอรัสมีส่วนส าคญัต่อ
จุดเร่ิมตน้ของสายใยอาหาร (food webs) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูผ้ลิต (producer) คือ พืชและ
สาหร่ายในแหล่งน ้า โดยฟอสฟอรัสเป็นแหล่งอาหารของพืชน ้า โดยเฉพาะสาหร่าย (algae) และ
แพลงกต์อนพืช (phytoplankton) (วสันต ์ธีระพิทยานนท.์ 2556 : 1 ; กรรณิกา สักกายะกรมงคล. 
2550 : 12) 

2.3  กรดด่าง  
  ค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (pH) มีค่าตั้งแต่ 0-14 ซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกถึงความ

เขม้ขน้ของไฮโดรเจนอิออน (H+) ในรูปลอกกาลิทึมในน ้า ซ่ึงน ้ากลัน่บริสุทธ์ิจะมีทั้ง H+ อิออนและ 
OH-  อิออนท่ีเท่ากนั หรือมีค่า pH เป็นกลาง (pH =7) โดยทัว่ไปแลว้ในแหล่งน ้าแต่ละแห่งอาจพบ
ช่วงของกรดด่างของน ้าท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางธรณีวิทยาและ
องคป์ระกอบของดินและหินในแต่ละพื้นท่ีแหล่งน ้าไหลผ่าน เช่น หากแหล่งน ้าไหลผา่นบริเวณท่ีมี
หินปูน (lime stone) หรือดินโซติก (sodic acid) น ้าจะมีค่าเป็นด่าง แต่ในทางตรงกนัขา้มกนั หาก
แหล่งน ้าไหลผา่นดินพลุ (humic acids soil) ดินซลัเฟต (acid sulphate soil) น ้าจะมีสภาพเป็นกรด 
นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืชและสาหร่ายในน ้า กล่าวคือ 
ช่วงเวลาท่ีส่ิงมีชีวิตไม่สามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากการหายใจของ
ส่ิงมีชีวิตในน ้าจะเร่ิมละลายน ้าเพิ่มมากขึ้น ท าใหน้ ้ามีสภาพความเป็นกรดมากขึ้น แต่เม่ือถึงเวลาท่ีมี
แสง จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง การละลายของคาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าจะค่อย ๆ 
ลดลง ส่งผลใหค้่าน ้ามีสภาพเป็นด่าง (ไพฑูรย ์หมายมัน่สมสุข. 2548 : 2-3 ; กรรณิกา                             
สักกายะกรมงคล. 2550 : 10)  

2.4  ออกซิเจนละลายน ้า  
ออกซิเจนท่ีละลายน ้า มีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในน ้า                    

โดยจะรักษาภาวะของน ้าใหเ้หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตในน ้าท่ีใชอ้อกซิเจนใน
กระบวนการหายใจและการย่อยสลายสารอินทรีย ์ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน ้า
จืดอยูใ่นช่วงระหวา่ง 14 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ี 0 องศาเซลเซียส และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ี 35                  
องศาเซลเซียส ในสภาพความดนั 1 บรรยากาศ ปริมาณออกซิเจนละลายจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บั

http://www.ipstweb.com/web/index.php
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หลายปัจจยั เช่น อุณหภูมิ ความกดดนับรรยากาศ ความเร็วของกระแสน ้า ความเคม็ และอตัราการ
หายใจของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งน ้า หรือความสามารถในการละลายของออกซิเจนจะลดลง
เม่ือน ้า มีอุณหภูมิและความเคม็สูงขึ้น และในภาวะท่ีมีความกดบรรยากาศต ่า นอกจากออกซิเจนจะ
ไดม้าจากการแพร่จากบรรยากาศลงสู่แหล่งน ้าและจากปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในแหล่งน ้าแลว้ 
แหล่งท่ีมาของออกซิเจนในแหล่งน ้ายงัไดม้าจากการสังเคราะห์ดว้ยแสงของแพลงกต์อนพืช                 
โดยในช่วงเชา้มืดก่อนดวงอาทิตยข์ึ้น ออกซิเจนละลายน ้าจะมีค่าต ่าสุดและจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นใน
ตอนกลางวนั จนมีค่าสูงสุดในตอนบ่ายเน่ืองจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีเกิดขึ้นในเวลา
กลางวนั ส่วนในตอนกลางคืนจะไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง แต่ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยู่
ในน ้ายงัคงมีการ ใชอ้อกซิเจนเพื่อการหายใจและมีกระบวนการยอ่ยสารอินทรียท่ี์เกิดจากจุลินทรีย ์
รวมทั้งการท าปฏิกิริยากบัสารอนินทรียต์่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้าจึงท าใหอ้อกซิเจนละลายน ้าลดลง 
(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครนายก. 2560 : 1)  

2.5   บีโอดี  
 ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) คือ 

ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใ์ชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียช์นิดท่ียอ่ยสลายไดภ้ายใตส้ภาวะท่ีมี
ออกซิเจน จากกระบวนการน้ีจุลินทรียจ์ะไดรั้บพลงังานเพื่อใชใ้นการเจริญเติบโต ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย
ไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซด ์น ้าหรือแอมโมเนีย ขึ้นอยูก่บัชนิดของสารอาหาร การใชอ้อกซิเจนของ
จุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์บ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 การยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน ้า ส่วน
โปรตีนจะถูกยอ่ยสลายใหเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละแอมโมเนีย ซ่ึงค่าออกซิเจนท่ีลดลงจากการ
ยอ่ยสลายสารอินทรียเ์หล่าน้ีเป็น ค่าบีโอดี ดงัสมการต่อไปน้ี 

 
Carbohydrate + O2     CO2 + H2O     

 
Protein  + O2      CO2 + NH3   

 
ระยะท่ี 2 เป็นการยอ่ยสลายแอมโมเนีย เป็นไนไตรท ์กระบวนการน้ี ค่าออกซิเจน

ท่ีลดลง แต่ไม่ถือวา่เป็นบีโอดี เพราะเป็นการใชอ้อกซิเจนในการยอ่ยสลายแอมโมเนียซ่ึงท่ีเป็นสารอ
นินทรีย ์ดงัสมการต่อไปน้ี 

 
NH4

+ + 2O2     2H+  + NO3
- + H2O    
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ค่าบีโอดีบอกใหท้ราบถึงปริมาณการเจือปนของสารอินทรียท่ี์มีอยูใ่นน ้า และ
เป็นการวดัความสกปรกของแหล่งน ้าท่ีจะก าจดัความสกปรกโดยธรรมชาติ กล่าวคือ ถา้มี
สารอินทรียใ์นน ้ามาก  ออกซิเจนจะถูกใชใ้นกระบวนการทางชีวเคมีมากขึ้นท าใหค้่าบีโอดีสูง แต่ถา้
มีสารอินทรียน์อ้ยกระบวนการยอ่ยสลายจะมีนอ้ยท าใหค้่าบีโอดีต ่า การวิเคราะห์ค่าบีโอดีจะ
ด าเนินการท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หลงัจากเก็บตวัอยา่งน ้าไว ้5 วนั ซ่ึงเป็นอุณหภูมิมาตรฐาน 
ท่ีใชก้นัทัว่โลก เน่ืองจากใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของน ้าตามธรรมชาติในเขตอบอุ่นและออกซิเจน        
จะถูกแบคทีเรียใชใ้นการยอ่ยสลาย (saprophytic bacteria) ส่วนไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย (nitrifying 
bacteria) จะเจริญไดช้า้ท่ีอุณหภูมิดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 5 วนัจะมี
ค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของปริมาณบีโอดีทั้งหมด (ultimate BOD) ค่าบีโอดีจะเช่ือถือไดก้็ต่อเม่ือ
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าหลงัจากครบ 5 วนั มีค่าเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และผลต่างของ
ปริมาณออกซิเจนของน ้าตวัอยา่งเจือจางตอ้งเกินกวา่ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์
และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2559 : 1 ; อรดี แจ่มอุลิตรัตน์. 2554 : 1-11 ; กรรณิกา สักกายะกรมงคล. 
2550 : 7-8) 

3.  ลกัษณะน ้าเสียทางชีวภาพ 
ลกัษณะทางชีวภาพ (biological characteristics of wastewater) เป็นลกัษณะท่ีแสดงถึง

คุณภาพน ้าท่ีเกิดจากจุลินทรียป์นเป้ือนในน ้า โดยจุลินทรียบ์างชนิดท าใหเ้กิดโรคในคนและ
จุลินทรียบ์างชนิดท าใหคุ้ณภาพน ้าเปล่ียนไป การประเมินคุณภาพน ้าทางชีวภาพมีหลกัในการเลือก
ชนิดของจุลินทรียท่ี์จะใชเ้ป็นดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้า คือ ตอ้งเป็นจุลินทรียท่ี์ตรวจพบเม่ือพบวา่มี
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคปนเป้ือนอยูแ่ละไม่พบในน ้าสะอาด แต่เป็นจุลินทรียท่ี์อยูใ่นอุจจาระใน
ปริมาณมากเพราะอุจจาระถือเป็นแหล่งส าคญัในการแพร่กระจายโรคติดเช้ือ ตอ้งมีความสามารถ
ด ารงชีพ หรือการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัสภาวะส่ิงแวดลอ้มของ
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค จะตอ้งเป็นจุลินทรียท่ี์ถูกแยกออกจากจุลินทรียอ่ื์น ๆ ไดง้่าย มีความเป็น
เอกลกัษณ์และนบัจ านวนไดง้่าย ปริมาณของจุลินทรียท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีจะตอ้งมีมากกวา่จุลินทรีย์
ท่ีท าใหเ้กิดโรคอยา่งชดัเจน จะตอ้งถูกปล่อยออกมาจากแหล่งเดียวกบัจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค  

3.1   แบคทีเรียกลุ่มโคลฟิอร์ม  
 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform bacteria) มีถ่ินอาศยัอยูใ่นล าไส้ของมนุษย์

และสัตวเ์ลือดอุ่นปนเป้ือนมากบัอุจจาระโดยเฉล่ีย 2x1011 เซลลต์่อคนต่อวนั พบวา่มี E.coli           
ถึงร้อยละ 90 โดย E.coli เป็นแบคทีเรียในวงศ ์Enterobacteriaceae ซ่ึงพบมากท่ีสุดในล าไส้ 
(normal intestinal flora) มีรูปร่างท่อน ติดสีแกรมลบ  ไม่สร้างสปอร์ บางสายพนัธุ์มีแคปซูล 
สามารถยอ่ยแลคโตสใหเ้กิดกรดและแก๊ส เม่ือน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ชัว่โมง เจริญเติบโตในสภาพท่ีมีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนก็ได ้(facultative anaerobic)  
(ศูนยวิ์จยัและตรวจสอบคุณภาพสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า สมุทรสาคร. 2559 : 1-3 ; สุพรรณี 
เทพอรุณรัตน์ และสุลาวดี เขียวชม. 2558 : 24-25) 

3.2  E. coli  
 E. coli สายพนัธุ์ E. coli O157:H7 เป็นเช้ือท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์โดยอนัตราย

นั้นไม่ใช่เพียงแค่อาการทอ้งร่วง แต่อาจท าใหไ้ตวาย ไตพิการ สาเหตุส าคญัท่ีท าให ้E. coli 
O157:H7 มีอนัตรายต่อมนุษยเ์น่ืองจากสามารถสร้างโปรตีนท่ีเป็นสารพิษ เรียกวา่ shiga-liked toxin 
การจ าแนก E. coli ตามความรุนแรงของการก่อโรคและลกัษณะทางพนัธุกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม               
(วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล. 2554 : 77-80) ดงัน้ี 

3.2.1 กลุ่มท่ีท าลายเซลลใ์นระบบทางเดินอาหาร (enteroinvasive E. coli  : EIEC) 
สายพนัธุ์น้ีไม่สร้างเอนเทอโรทอกซิน แต่ท าลายเซลลข์องโฮสต ์แบคทีเรียเจาะเขา้ไปทางเซลล์
ชั้นนอกของโฮสต ์(epithelial cell) แลว้กระจายไปยงัเซลลใ์กลเ้คียง แบคทีเรียในกลุ่มน้ีชอบอยูใ่น
ล าไส้ ท าใหเ้กิดโรคทอ้งร่วงทั้งแบบท่ีถ่ายมีเลือดปนและไม่มีเลือดปน เกิดกบัเด็กและคนชรา                
ใชร้ะยะเวลาฟักตวันาน 2-48 ชัว่โมง  

3.2.2 กลุ่มท่ีสร้างสารพิษขึ้นในทางเดินอาหาร (enterotoxigenic E. coli  : ETEC) 
สายพนัธุ์น้ีสร้างเอนเทอโรทอกซิน 2 แบบ คือ แบบท่ีทนความร้อน (heat stable toxins - ST) และ
แบบท่ีไม่ทนความร้อน (heat-labile toxins - LT) โรคอาหารเป็นพิษจาก ETEC เร่ิมจากการบริโภค
อาหารท่ีมีแบคทีเรียปนเป้ือนเขา้ไป แบคทีเรียสามารถเพิ่มจ านวนในล าไส้เลก็ พร้อมกบัขบัสารพิษ
ออกมา ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดอาการทอ้งร่วง ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน ้าคลา้ยกบัไดรั้บอหิวาตกโรค แต่
อาการรุนแรงนอ้ยกวา่ อุจจาระมกัไม่มีเลือดปน  

3.2.3 กลุ่มท่ีท าใหเ้กิดโรคในทางเดินอาหาร (enteropathogenic E. coli : EPEC) 
สายพนัธุ์น้ีท าใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยกลไกการเกาะติดเฉพาะท่ีกบัเซลลข์องเน้ือเยือ่ เป็นผล
ใหเ้กิดการรวมตวักบัเยือ่เมือกในล าไส้โดยอตัโนมติั จากนั้นแบคทีเรียจะเขา้ไปเจริญและเพิ่ม
จ านวนในเยือ่เมือกของล าไส้ แลว้ขบัโปรตีนออกมายบัย ั้งการท างานของเมด็เลือดขาว โดยทัว่ไป 
EPEC ท าใหท้ารกท่ีมีอายตุ ่ากวา่หน่ึงขวบเกิดอาการทอ้งร่วง  

3.2.4 กลุ่มท่ีท าใหเ้กิดเลือดออกในทางเดินอาหาร (enterohaemorrhagic E. coli : 
EHEC) สร้างสารพิษเวอโรทอกซินหรือเวอโรไซโททอกซิน (verotoxin, verocytotoxin) คือ สารพิษ
ท่ีฆ่าเซลลเ์วอโร (vero cells) ในหอ้งทดลองไดเ้ซลลเ์วอโรไดจ้ากไตของลิงเขียวแอฟริกนัชนิดหน่ึง 
สารพิษทั้งสองชนิดน้ีต่างกนัท่ีองคป์ระกอบทางเคมี ท าให้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อลกัษณะทาง
พนัธุกรรมต่างกนั ตวัอยา่งของ E. coli ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ E. coli O157: H7  
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3.2.5 กลุ่มท่ีท าใหเ้กิดการรวมตวัของเยือ่บุเซลลล์ าไส้ (enteroaggregative                 
E. coli : EAggEC) เป็นสายพนัธุ์ท่ีเพิ่งคน้พบใหม่ยงัไม่ปรากฏความรุนแรง  

 
จุลนิทรีย์ในน ้าเสีย 

จุลินทรียใ์นน ้าเสียมีจ านวนและชนิดแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัชนิดของน ้าเสีย การเพิ่มขึ้น
ของสารอินทรียใ์นน ้ามีผลต่อการเพิ่มปริมาณของจุลินทรียม์ากขึ้นในแง่ของเช้ือโรคต่าง ๆ ซ่ึง
จุลินทรียจ์ะแพร่ระบาดไปอยา่งรวดเร็ว จุลินทรียมี์สมบติัในการยอ่ยสารอินทรียใ์นน ้า ซ่ึงจุลินทรีย์
จะน าไปใชใ้นการเจริญและทวีจ านวนอยา่งรวดเร็ว การย่อยสลายสารอินทรียน้ี์ตอ้งใชอ้อกซิเจน 
ส่งผลใหอ้อกซิเจนท่ีละลายน ้าลดต ่าลง เน่ืองจากอตัราการใชอ้อกซิเจนท่ีละลายน ้ามีมากกวา่อตัราท่ี
ออกซิเจนถูกเติมลงในน ้า ท าใหน้ ้าอยูใ่นสภาวะท่ีไร้อากาศ (anaerobic) ดงันั้นจุลินทรียท่ี์เจริญใน
สภาวะท่ีมีออกซิเจนก็จะตายลงไป ส่วนจุลินทรียท่ี์เจริญในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนจะทวีจ านวน
อยา่งรวดเร็ว  

1. แบคทีเรีย 
 แบคทีเรียท่ีสามารถเจริญไดท้ั้งท่ีมีและไม่มีออกซิเจน (facultative bacteria) 

ไดแ้ก่Enterobacter, Alcaligenes, Escherichia, Pseudomonas เป็นตน้ ขณะเดียวกนัจุลินทรียจ์ะใช้
ออกซิเจนไปในการยอ่ยเร่ือย ๆ จนแหล่งน ้าอยูใ่นสภาวะไร้ออกซิเจน ซ่ึงจะส่งผลใหส่ิ้งมีชีวิตใน
แหล่งน ้าทนอยูไ่ม่ไดแ้ละตายไป จากนั้นจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการออกซิเจนจะเจริญขึ้นมาแทนท่ีและ
ยอ่ยสารอินทรียต์่อไป จุลินทรียก์ลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทน (methanogens) เช่น 
Methanobacterium, Methanosarcina และ Methanococcus นอกจากน้ียงัพบแบคทีเรียกลุ่ม                   
ไอรอนแบคทีเรีย (iron bacteria) เช่น Sphaerotilus natans สามารถเปล่ียนสารประกอบของเหลก็ 
ในรูปสารละลายใหเ้ป็นสารประกอบท่ีใชห่้อหุม้เซลลแ์ละสามารถสร้างเมือกไดดี้ ซ่ึงจะท าใหน้ ้า
เสียมีกล่ินและรสผิดปกติ Gallionella จะใชส้ารประกอบของเหลก็ไปใชส้ร้างกา้น (stalk) เพื่อให้
เซลลย์ดึเกาะกบัวตัถุต่าง ๆ ท าใหเ้หลก็ในน ้าเสียลดลง ส าหรับ purple phototrophic bacteria                
สามารถสร้างกรดและทนต่อกรดไดดี้  เช่น Thiobacillus จะออกซิไดซ์ซลัเฟอร์เป็นกรดซลัฟูริก         
ท าใหน้ ้ามีสภาพกรดแต่เช้ือยงัเจริญอยูไ่ด ้ส่วน D. desulfuricans จะเปลี่ยนซลัเฟตและสารประกอบ
ซลัเฟอร์ใหเ้ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ ท าใหน้ ้าเสียเกิดกล่ินและรสเปร้ียว รวมทั้งกล่ินเหม็นเน่าและ 
อาจมีสีด าเกิดขึ้น (วีรานุช หลาง. 2554 : 44 ; ประดบั เรียนประยรู. 2555 : 56-59) 
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2.  ฟังไจ (fungi)  
แหล่งน ้าท่ีมีการสะสมสารอาหารและบริเวณท่ีเกิดการเน่าเป่ือยของอินทรียวตัถุ เช่น 

เศษซากพืช ซากสัตว ์มูลสัตว ์รวมถึงมลพิษต่าง ๆ จะพบเช้ือราซูดาลเลสเชอเรีย บอยดีอาย 
(Pseudallescheria boydii) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ียอ่ยสลายอินทรียวตัถุ เช้ือราชนิดน้ีไม่ก่อใหเ้กิดโรค
โดยตรงแต่ก็เป็นเช้ือราชนิดฉวยโอกาสก่อใหเ้กิดโรค (opportunistic fungus) แต่อาจท าใหเ้กิดโรค
กบัคนไดถ้า้ไปสัมผสักบัร่างกายของคนท่ีมีบาดแผล หรือเขา้ไปอยูต่ามอวยัวะและเน้ือเยือ่ต่าง ๆ 
เช่น ปอด หวัใจ ตบั สมอง ซ่ึงจะพบไดใ้นกรณีของคนจมน ้า โดยเช้ือราจะเขา้ไปเจริญเติบโตใน
ร่างกายของคนป่วยและใชส้ารอาหารในร่างกายของผูป่้วยเป็นแหล่งอาหาร ซ่ึงท าใหเ้ช้ือราสามารถ
มีชีวิตอยูแ่ละเจริญได ้ในกรณีท่ีผูป่้วยมีภูมิคุม้กนัอ่อนแออาจท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได ้จากรายงานทาง
การแพทยท์ัว่โลกพบจ านวนผูป่้วยท่ีติดเช้ือราชนิดน้ีในอวยัวะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ติดเช้ือท่ีผิวหนงั 3 ราย 
โพรงไซนสัอกัเสบหรือหนองในโพรงไซนสั 9 ราย  เยือ่บุตาอกัเสบ 3 ราย ต่อมน ้าเหลืองอกัเสบ 1 
ราย ติดเช้ือภายในลูกตา 4 ราย เยือ่หุม้สมองและไขสันหลงัอกัเสบ 6 ราย ฝีในสมอง (brain abscess) 
6 ราย ลิ้นหวัใจอกัเสบ (endocarditis) 2 ราย ปอดอกัเสบและฝีในปอด 5 ราย ผูป่้วยท่ีเช้ือกระจายไป
ทัว่กระแสเลือด (disseminated infections) 3 ราย และการติดเช้ือในสมองพบในผูป่้วยจมน ้า 2 ราย 
(ระพีพนัธุ์ กลัยาวินยั. 2546 : 1-2) 

Scedosporium spp. เป็นเช้ือราท่ีพบไดต้ามบริเวณท่ีมีส่ิงสกปรกทบัถมกนัเป็นจ านวน
มาก เช่น แหล่งน ้าเน่าเสีย แหล่งน ้าขนาดใหญ่ กองขยะ บ่อพกัส่ิงปฏิกูล รวมถึงในพื้นดินท่ีมี
ความช้ืนตลอดเวลาไม่ถูกแสงแดด แมแ้ต่ในน ้าตก หรือทะเลท่ีมีของเสียหรือขยะปนเป้ือนมาก ๆ  
เพราะเช้ือราชนิดน้ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ี อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส เม่ือร่างกายสัมผสักบั 
แหล่งการเจริญเติบโตของเช้ือราชนิดน้ี ไม่วา่จะเป็นทางเดินหายใจ โดยพบมากในคนท่ีส าลกัน ้า
หรือทางผิวหนงัท่ีเป็นแผล ก็มีโอกาสสูงมากท่ีเช้ือราจะเขา้ไปสะสมอยูใ่นเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ตามอวยัวะ
ในร่างกาย เช่น ปอด หวัใจ ตบั สมอง ถา้ร่างกายมีภูมิตา้นทานลดลง เช้ือราชนิดน้ีจะกระจายตวัไดดี้ 
และเจริญเติบโตแทรกซึมไปตามอวยัวะต่าง ๆ ท่ีมีสารอาหารโปรตีน และไขมนัสูง พบวา่ต าแหน่ง
ท่ีเช้ือเจริญเติบโต และแบ่งตวัไดดี้คือ เน้ือสมอง เพราะส่วนประกอบหลกัของสมองคือ ไขมนั และ
เขา้ท าลายระบบประสาทส่วนกลางหรือประสาทส่วนการรับรู้ภายใน 48-72 ชัว่โมง ซ่ึงจะท าให้
ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายหยดุการท างาน (วชัรมาศ ม่วงแกว้ และคณะ. 2559 : 18) 

3. สาหร่าย 
สาหร่าย (algae) ในแหล่งน ้าท่ีมีการปนเป้ือนสารอินทรียจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัเติม

ออกซิเจนใหก้บัแหล่งน ้า ขณะเดียวกนัก็จะยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าให้เป็นสารท่ีมีโมเลกุลขนาด
เลก็ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สาหร่ายหลายชนิดเจริญในแหล่งน ้าท่ีมีปริมาณสารอินทรียสู์ง
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และสามารถน ามาใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัคุณภาพน ้าได ้ปัจจุบนัชนิดของสาหร่ายท่ีน ามาเป็นดชันีช้ีวดั
คุณภาพน ้า (indicator) ไดแ้ก่ Nitzchia palea, Oscillatoria limosa และ O. tenuis นอกจากนั้น แหล่ง
น ้าเสียยงัสามารถพบสาหร่ายชนิดอ่ืน ๆ เช่น Arthrospira  jenneri, Stigeocloniun tenue, C.vulgaris 
เป็นตน้ (เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 341, 352) 

 
บทบาทของจลุนิทรีย์ในน ้า 

จุลินทรียแ์พร่กระจายอยูใ่นแหล่งน ้าตามธรรมชาติมีบทบาทส าคญั ไดแ้ก่ เป็นผูผ้ลิต
ขั้นตน้ ผูย้่อยสลาย การหมุนเวียนของวฏัจกัรธาตุ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า ดชันีคุณภาพน ้าและ
การก่อโรค (พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 4-5 ; กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 49-51 ; สุบณัฑิต            
น่ิมรัตน์. 2552 : 51) ดงัน้ี 

1. ผู้ผลติข้ันต้น  
จุลินทรียก์ลุ่มท่ีสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงไดใ้นแหล่งน ้าท าหนา้ท่ีในการผลิต

สารอินทรีย ์ซ่ึงเป็นแหล่งสารอาหารท่ีส าคญัในห่วงโซ่อาหาร โฟโตแฟลกเจลเลตเกือบทั้งหมด
สามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตในระบบนิเวศน ้า ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณผิวน ้ าทั้งน้ีเพื่อ 
ดูดซบัแสง  และในบริเวณชายฝ่ังซ่ึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์ท่ีเกิดจากการชะลา้งลงมาจากพื้นดิน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สารจ าพวกไนเตรทและฟอสเฟต ในน ้ าท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีการยอ่ยสลาย
สารอินทรียอ์ยา่งรวดเร็ว โฟโตแฟลกเจลเลตจึงเติบโตและแพร่พนัธุ์อยา่งรวดเร็วท าให้น ้าในบริเวณ
นั้นเตม็ไปดว้ยประชากรของแฟลกเจลเลตซ่ึงมกัเป็นสีเขียวหรืออาจเป็นสีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กบัพลาสมิด
ท่ีมีอยูใ่นเซลล ์สีของน ้าในบริเวณนั้นจึงเปล่ียนสีไปตามสีของโฟโตแฟลกเจลเลต ปรากฏการณ์ใน
การเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็ว เรียกวา่ การบลูม (bloom)  

2. ผู้ย่อยสลาย  
จุลินทรียใ์นแหล่งน ้ามีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละอนินทรียใ์นน ้า  

ตวัอยา่งแบคทีเรียท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Alginomonas alginovorum, Pseudomonas spp. และ Cytophaga 
spp. ช่วยยอ่ยสลายเซลลูโลสและเพคตินจากซากพืชและสาหร่าย ส่วนแบคทีเรีย Chromatium spp. 
และ Chlorobium spp. ใชไ้ฮโดรเจนซลัไฟดซ่ึ์งละลายอยูใ่นน ้ารวมกบัคาร์บอนไดออกไซดใ์น
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงแลว้ใหซ้ลัเฟอร์ ส าหรับแบคทีเรีย Desulfovibrio spp. สามารถ
เปล่ียนซลัเฟตใหเ้ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์โดยกระบวนการรีดกัชนั (reduction) แบคทีเรีย Gallionella 
spp. และ Sphaerotilus spp. สามารถใชส้ารประกอบของเหลก็ในการเจริญ ส่วนแอคติโนมยัซิทจะ
สร้างสารพวกน ้ามนัท าใหน้ ้าเกิดกล่ิน  
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3. การหมุนเวียนของวัฏจักรธาตุ 
จุลินทรียห์ลายกลุ่มในแหล่งน ้าและดินตะกอนมีความส าคญัต่อการหมุนเวียนของ          

วฏัจกัรสาร เช่น จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรคาร์บอนไดแ้ก่ A. alginovorum, Cytophaga sp., 
Pseudomonas sp., Methanobacterium sp., Methanococcus sp. จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัร
ซลัเฟอร์ ไดแ้ก่ Chromatum sp., Chiorobium sp. Desulfovibrio sp. และ D.desulfuricans จุลินทรีย ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรไนโตรเจน ไดแ้ก่ Azotobacter chrococcum, Nitrosomonas europaes, 
Nitrobacter winogradsirt 
 
ตาราง 2.1  ชนิดของจุลินทรียใ์นน ้าท่ีมีบทบาทในการยอ่ยสลายสารต่าง ๆ 
 

สารท่ีถูกย่อยสลาย จุลนิทรีย์ท่ีย่อยสลาย 
เซลลูโลสและเพคติน A. alginovorum, Cytophaga sp, Pseudomonas sp. 
มีเทน Methanobacterium sp., Methanococcus sp. 
ซลัเฟต Desulfovibrio sp.,  D.desulfuricans 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ Chromatum sp., Chiorobium sp. 
ไนโตรเจน A. chrococcum, N. europaes, N.winogradsirt 
เหลก็ Gallonella sp., Sphaerotilus sp., S. natares 
 
ท่ีมา : สุบณัฑิต น่ิมรัตน์ (2552 : 29) 
 

4. การเปลีย่นแปลงคุณภาพน ้า  
จุลินทรียใ์นน ้ามีหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายสารชนิดต่าง ๆ จะท าใหคุ้ณภาพน ้าเกิดการ

เปล่ียนแปลงไป เช่น แบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมยัซิทเป็นสาเหตุใหแ้หล่งน ้าเกิดกล่ินแปลก ๆ โดย          
แอคติโนมยัซิทจะผลิตสารประเภทน ้ามนัเม่ือท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนจะท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็หืน 
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินหรือสาหร่ายเกิดการเจริญอยา่งรวดเร็วในสภาวะท่ีน ้ามีสารอาหารปริมาณ
สูง โดยเฉพาะแหล่งน ้าท่ีมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง เช่น การเจริญอยา่งรวดเร็วของ        
ไดโนแฟลกเจลเลต ซ่ึงเรียกว่าปรากฎการขี้ปลาวาฬ ทั้งน้ีสีของน ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปขึ้นกบัรงควตัถุ
ของสาหร่ายท่ีเจริญและเม่ือจุลินทรียเ์หล่าน้ีตายลงท าใหน้ ้ าเน่าเสีย น ้าคืนสภาพ เป็นน ้าท่ีมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้าสูง มีแบคทีเรียนอ้ย กระบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุส้ินสุดแลว้ น ้าจะใส          
โปรโตซวัอาศยัอยูน่อ้ยมากเน่ืองจากมีอาหารไม่พอเพียง อาจพบโปรโตซวัท่ีกินสาหร่ายเป็นอาหาร
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มากขึ้นเป็นคร้ังคราว เม่ือมีสาหร่ายหรือไดอะตอม เจริญแพร่พนัธุ์ขึ้นมามาก นอกจากนั้นยงัมี           
โปรโตซวัท่ีพบในน ้าคนืสภาพ เช่น Mayorella sp. โปรโตซวัท่ีกินแบคทีเรียจะพฒันาช่องปากให้
เหมาะสมแก่การรวบรวมแบคทีเรียในน ้ามีความเขม้ขน้มากขึ้น Colpoda cucullus กินแบคทีเรียทุก
ชนิด Cachesium polypinum เลือกกิน Aerobacter aerogenus, A. faecalis และ Bacillus ส่วน         
โปรโตซวั Paramecium, Chilodonella, Colpidium, Tetrahymena และ Vorticella กินแบคทีเรียเป็น
อาหาร 

5. ดัชนีชี้วัดคุณภาพน ้า   
โปรโตซวับางชนิดมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงใชเ้ป็นดชันีบ่งบอกคุณสมบติัทางเคมีของน ้าได ้

เช่น Metropus จะพบในน ้าท่ีมีปริมาณของไฮโดรเจนซลัไฟดสู์งซ่ึงเป็นสภาวะท่ีส่ิงมีชีวิตอ่ืนทน
ไม่ได ้โปรโตซวับางชนิดท าใหน้ ้าสะอาดขึ้นจากการกินแบคทีเรีย (แบคทีเรียเป็นผูย้อ่ยสลาย
สารอินทรีย)์ ซ่ึงเป็นสาเหตุการเน่าเสียของน ้า บางชนิดกินอินทรียวตัถุท่ีแขวนลอยอยู่ในน ้า ดงันั้น 
โปรโตซวัท่ีกินแบคทีเรียจึงมีบทบาทส าคญัในการควบคุมปริมาณของแบคทีเรียใหมี้มากจนเกินไป  

6. การก่อโรคในมนุษย์และสัตว์น ้า 
แหล่งน ้าธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งรับน ้าทิ้งจากจุดต่าง ๆ ท่ีมีสารอินทรีย ์                

สารอนินทรียช์นิดต่าง ๆ รวมถึงเช้ือโรคท่ีปะปนมากบัน ้าเสีย ซ่ึงจุลินทรียบ์างชนิดสามารถท าให้
เกิดโรคกบัมนุษย ์พืชและสัตว ์เรียกจุลินทรียเ์หล่าน้ีวา่ เช้ือโรค (pathogen) การปนเป้ือนของ             
เช้ือโรคท่ีมากบัน ้า สามารถเขา้สู่ระบบน ้าใชร้ะหวา่งขั้นตอนการส่งจ่ายน ้าใหป้ระชาชน เป็น
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มมาจากส่ิงขบัถ่ายของมนุษย ์และสัตวเ์ขา้สู่ระบบเส้นท่อท่ีเช่ือมโยงกนั 
โดยเฉพาะเม่ือความดนัของน ้ าในเส้นท่อประธานลดลง หรือ เม่ือระบบเส้นท่อบางจุดร่ัวแตก 
นอกจากนั้นจุลินทรียถ์ูกปนเป้ือนลงในน ้าไดจ้ากอากาศตรงผิวน ้า เช่น ในถงัเก็บน ้า และการ
ปนเป้ือนของน ้าใตดิ้นจากน ้าเสียซ่ึงเกิดในบ่อน ้าท่ีการป้องกนัไม่ดี 

น ้าเป็นส่ือท่ีส าคญัของโรคต่าง ๆ หลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดกบัระบบทางเดิน
อาหาร ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโดยน ้าเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โรคเหล่าน้ี ไดแ้ก่                  
โรคไฟฟอยด ์(typhoid fever) เกิดจากแบคทีเรีย S. typhi โรคพาราไทฟอยด ์(para typhoid fever) 
เกิดจาก S. paratyphi, S. schotmuelleri และ S.hirschfeldii โรคบิด (shigellosis bacillary dysentery) 
เกิดจาก Shigella  dysenteriae โรคอหิวาตกโรค (cholera)  เกิดจาก V. cholerae 

 

 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94/
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อจุลนิทรีย์ในน ้า 
แหล่งน ้าเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลายของจุลินทรียสู์ง การรอดชีวิตและการเจริญ

ของจุลินทรียท่ี์อาศยัในระบบนิเวศแหล่งน ้าเก่ียวกบัปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ ปริมาณจุลินทรีย์
ในน ้ามีจ านวนนอ้ยกวา่ในดินทั้งน้ีเพราะความเขม้ขน้ของสารอาหารในน ้ามีปริมาณเจือจางมากกวา่
ในดิน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และเคมีของน ้าในแหล่งน ้าท่ีต่างชนิดกนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อจ านวนจุลินทรียใ์นแหล่งน ้า ไดแ้ก่ ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์อุณหภูมิ ความกดดนัของน ้า  
แสงสวา่ง  ความเคม็ ความขุ่น กรดด่าง สารอนินทรียแ์ละสารอินทรีย ์(วีรานุช หลาง. 2554 : 42-43 ; 
ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 21-24 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 342-344) ดงัน้ี 

1. อุณหภูมิ 
แหล่งน ้ามีอุณหภูมิแตกต่างกนัมากท่ีขั้วโลกอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึงบริเวณ

ศูนยสู์ตรมีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส น ้าทะเลมากกวา่ร้อยละ 90 อุณหภูมิต ่ากวา่ 5 องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส จึงเหมาะกบัการเจริญของไซโครไฟลเ์ท่านั้น น ้าพุร้อนบางแห่งมีอุณหภูมิ 75-80 
องศาเซลเซียส พบจุลินทรียอ์าศยัอยูไ่ดเ้ป็นพวกเทอร์โมไฟล ์อุณหภูมิน ้ายงัเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาลท าใหช้นิดและจ านวนจุลินทรียเ์ปล่ียนแปลงไปดว้ย นอกจากนั้นยงัพบแบคทีเรียท่ีทนร้อน
บริเวณปากปล่องภูเขาไฟท่ีพื้นมหาสมุทร ซ่ึงความดนับริเวณนั้น 265 บรรยากาศ อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น
มีผลกระทบต่อโปรโตซวัมากวา่อุณหภูมิท่ีลดลง หากสูงขึ้นถึงจุดหน่ึงท่ีโปรโตซวัทนไม่ได ้          
โปรโตซวัจะตาย อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นเพียงเลก็นอ้ยจะช่วยกระตุน้ใหโ้ปรโตซวับางชนิดมีการแบ่งตวั
หรือออกจากซีสต ์เช่น ไฟโตแฟลกเจลเลตชนิด Haematococcus ซ่ึงอยูใ่นเขตหนาว เม่ือถึงฤดูหน
วจะเขา้ซีสต ์เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูใบไมผ้ลิจะแบ่งตวัและเพิ่มจ านวนอยา่งรวดเร็วจนท าให้
หิมะบริเวณท่ีอาศยัอยูเ่ป็นสีแดง เน่ืองจากสารสีแดง ฮีมาโทโครม (haematochrom) ท่ีอยูใ่นเซลล์
เกิดปรากฏการณ์หิมะแดง (red snow) เช่น A. proteus ท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ซีเลียหยดุโบก  
ส่วน P. caudatum ท่ี 0 องศาเซลเซียส แบ่งตวัชา้ลง คือ แบ่งตวัเพียงคร้ังเดียวใน 13 วนั ซ่ึงปกติ 1 
วนั จะแบ่งตวัเพียง 1 คร้ัง 

2. ความกดดันของน ้า 
ความกดดนัของน ้าจะเพิ่มขึ้นตามความลึกของน ้า กล่าวคือ ความกดดนัของน ้าจะ

เพิ่มขึ้น 1 บรรยากาศ ทุก 10 เมตร มหาสมุทรลึกตั้งแต่ 1,000 เมตร จนถึง 10,000 เมตร ยงัพบ
จุลินทรียก์ลุ่มท่ีชอบความกดดนัของน ้า (barophilic microorganisms) นอกจากนั้นความกดดนั
ของน ้าจะท าใหน้ ้าทะเลมีสภาพเป็นกรด ส่งผลใหค้วามสามารถในการละลายสารอาหาร เช่น              
ไบคาร์บอเนตเปล่ียนไปและท าใหจุ้ดเดือดของน ้าสูงขึ้น 
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3. แสง  
ส่ิงมีชีวิตในน ้าส่วนใหญ่อาศยัส่ิงมีชีวิตท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ในแหล่งน ้าส่วนใหญ่ผูผ้ลิตขั้นตน้ คือ สาหร่าย ซ่ึงการเจริญเติบโตของสาหร่ายจะถูกจ ากดั
ดว้ยแสงท่ีส่องลงมาในน ้า  ความลึกของน ้าท่ีแสงส่องลงมาถึงเรียกวา่ โฟติกโซน (photic zone) ซ่ึง
แตกต่างไปตามฤดูกาลและความขุ่นของน ้า โดยทัว่ไปการสังเคราะห์ดว้ยแสงเกิดท่ีน ้าระดบับน
ในช่วง 50 ถึง 125 เมตร และแสงมีอิทธิพลต่อโปรโตซวัในการสร้างอาหารของโฟโทแฟลกเจลเลต
ซ่ึงตอ้งการแสงในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง นอกจากน้ีแสงยงัเป็นตวักระตุน้หรือก าหนดทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของโปรโตซวั โฟโทแฟลกเจลเลตท่ีมีจุดตารับแสง ไดแ้ก่ ยกูลีนา วอลวอก           
ซ่ึงชอบแสงแดดอ่อน ๆ ซ่ึงจะขึ้นมาอยูท่ี่ผิวหนา้น ้าในตอนสายท่ีแดดยงัไม่จดันกั และกลบัลงไป
ในทท่ีลึกกวา่เดิมเม่ือแดดจดั E. rubra มีสารสีแดงอยูใ่นไซโทพลาซึม มีปฏิกิริยาต่อแสงโดยตรงถา้
แสงมากหรือแดดจดัสารเคล่ืนขึ้นมาอยูท่ี่ผิวเซลลท์ าใหเ้ซลลมี์สีแดงส้ม แต่ถา้แสงนอ้ย เช่น ตอนเชา้
หรือเม่ือน ามาอยูใ่นท่ีร่ม สารสีจะอยูลึ่กลงไปในไซโทพลาซึมท าใหเ้ซลล์เป็นสีเขียวตามเดิม 
Blepharisma มีสารสีม่วงอ่อน ซ่ึงจะถูกท าลาย หากแสงจา้เกินไปท าใหสี้ซีดลง Noctiluca ชอบอยู่
ในน ้ากร่อยสามารถเรืองแสงไดเ้ม่ือถูกแสง ดงันั้นหากมีปริมาณมาก ๆ จะเห็นการแสงเรืองได ้
อิทธิพลทางออ้มของแสงต่อโปรโตซวั คือ อาหาร บริเวณท่ีแสงแดดส่องถึงจะมีส่ิงมีชีวิต
หลากหลายอาศยัอยู ่เช่น สาหร่ายสีเขียว แบคทีเรีย ซ่ึงเป็นอาหารของโปรโตซวั ส่วนในท่ีลึกท่ี
แสงแดดส่องไม่ถึงมีโปรโตซัวอาศยัอยูน่อ้ยเพราะไม่มีอาหาร 

4. ออกซิเจน 
ออกซิเจนในน ้ามีปริมาณไม่แน่นอนทั้งน้ีเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัในการละลายน ้าของ 

ออกซิเจน ในสภาพท่ีน ้ามีอุณหภูมิสูง ออกซิเจนในอากาศจะละลายน ้าไดน้อ้ยและระดบัความลึก
ของน ้าเป็นตวัการในการควบคุมปริมาณออกซิเจน ถา้ระดบัน ้าลึกมาก ปริมาณออกซิเจนก็จะนอ้ย
จนกระทัง่สภาพ ใตน้ ้ามีลกัษณะไร้ออกซิเจน เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงมกัพบจุลินทรียพ์วกตอ้งการ
ออกซิเจนในบริเวณผิวน ้าจ านวนมากโดยอาศยัอยูร่วมกนัในรูปคราบบางท่ีลอยผิวน ้า เรียกวา่ 
biofilms ทั้งน้ีนอกจากการมีอยูข่องออกซิเจนท่ีมาก ณ บริเวณน้ี ยงัมีปริมาณสารอาหารสะสมอยู่
มากและเพียงพอต่อการเจริญเพื่อเพิ่มจ านวน ปัจจยัท่ีส าคญัต่อจุลินทรียก์ลุ่มท่ีตอ้งการออกซิเจนท่ี
อาศยัอยูใ่นน ้า นอกจากนั้นแหล่งน ้าท่ีมีสารอินทรียใ์นปริมาณสูง จุลินทรียจ์ะเกิดการยอ่ยสลายและ
มีการใชอ้อกซิเจนในน ้าอยา่งรวดเร็วท าใหก้ารเกิดภาวะขาดออกซิเจนในน ้า ซ่ึงมกัเกิดในแหล่งน ้า
น่ิงในบ่อน ้าหรือทะเลมากกวา่แหล่งน ้าไหลในแม่น ้า เน่ืองจากแม่น ้ามีการไหลของน ้าจึงมีการเติม
ออกซิเจนอยา่งต่อเน่ือง 
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5. คาร์บอนไดออกไซด์  
คาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าไดรั้บผลโดยตรงจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของ

พืชน ้าหรือไดอะตอม (diatoms) และจุลินทรียท่ี์สังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปล่ียน 
คาร์บอนไดออกไซดใ์หอ้ยูใ่นรูปอินทรียค์าร์บอน (organic carbon) เป็นเหตุท าใหป้ริมาณของ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าลดลง คาร์บอนไดออกไซดเ์ม่ือละลายในน ้าจะไดเ้ป็นกรดคร์บอนิค หรือ
อาจรวมตวักบัแคลเซียมหรือแมกนีเซียมเป็นสารประกอบคาร์บอเนตหรือไบคาร์บอเนต น ้าท่ีมี           
ไบคาร์บอเนตมากจดัเป็นน ้ากระดา้ง นอกจากนั้นปริมาณของคาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าในแต่ละ
วนัขึ้นอยูก่บักิจกรรมของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดในน ้า และสัมพนัธ์กบัระดบักรดด่างในน ้ า กล่าวคือ 
กลางวนัพืชน ้าและสาหร่ายจะสังเคราะห์ดว้ยแสง จึงดึงเอาคาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าไปใช ้ส่งผล
ท าใหน้ ้ามีสภาพเป็นเบส ส่วนเวลากลางคืนปริมาณของคาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าสูงขึ้น เพราะมี
กระบวนการหายใจเพียงอยา่งเดียวท าใหน้ ้ามีสภาพเป็นกรด อยา่งไรก็ตาม 

แหล่งน ้าจืดมกัมีคุณสมบติัเป็นบฟัเฟอร์อยา่งอ่อน มีค่าพีเอชประมาณ 5.0-5.5 เพื่อช่วย
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีเป็นผลจากการเป็นแหล่งรองรับ
สารเคมีและโลหะต่าง ๆ จากพื้นดินบนบก ส่วนน ้าทะเลมีสภาพความเป็นบฟัเฟอร์มากกวา่น ้าจืด  
กล่าวคือ คาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้าทะเลมกัถูกควบคุมใหมี้ความสมดุลดว้ยการเปลี่ยนรูป
คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นไบคาร์บอเนต (bicarbonate : HCO3-) และคาร์บอเนต (carbonate : CO3

2-) 
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศเม่ือละลายในน ้าทะเล ส่วนหน่ึงจะใชโ้ดยสาหร่ายหรือจุลินทรียท่ี์
สังเคราะห์ดว้ยแสง (photosynthesis organisms) อีกส่วนหน่ึงจะอยูใ่นรูปกรดคาร์บอนิก (carbonic 
acid : H2CO3) แลว้จะเปล่ียนรูปเป็นไบคาร์บอเนตอยา่งรวดเร็ว ดงัสมการต่อไปน้ี  

 
CO2 + H2O        H2CO3        H   +   HCO3-        2H+ +   CO3

2-             
       carbondioxide      carbonic acid                bicarbonate                   carbonate 

 

6. ความเค็ม  
น ้าทะเลมีความเคม็สูงและมีระดบัความเขม้ขน้ของเกลือท่ีละลายอยูร่ะหวา่ง 33,000 

ถึง 37,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือร้อยละ 3.3-3.7 องคป์ระกอบหลกัคือ คลอไรด ์ซลัเฟต และ
คาร์บอเนตของโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียม ขณะท่ีความเขม้ขน้ของเกลือ
บริเวณชายฝ่ังและใกลป้ากแม่น ้าจะต ่า จุลินทรียส่์วนใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นน ้าเคม็ตอ้งการเกลือท่ีมีความ
เขม้ร้อยละ 2.5-4 จุลินทรียส่์วนใหญ่ท่ีเจริญในน ้าทะเลไดเ้ป็นจุลินทรียท่ี์ชอบความเคม็ (halophile) 
หรือจุลินทรียบ์างกลุ่มอาจเป็นกลุ่มท่ีทนต่อความเคม็ไดดี้ (halotolerant) 
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7.  ความขุ่น  
 ความขุ่นของน ้าเกิดจากส่ิงแขวนลอยของสารอินทรียแ์ละอนินทรีย ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

การส่องผา่นของแสงซ่ึงมีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง สสารบางชนิดเป็นท่ีเกาะของจุลินทรีย ์              
ซ่ึงจุลินทรียห์ลายชนิดในทะเลจะเจริญโดยเกาะติดกบัพื้นผิวแขง็ท่ีเรียกวา่ epibacterial หรือ 
periphytes  แหล่งน ้ามีความขุ่นไม่เท่ากนั ในบริเวณทะเลลึกจะใส บริเวณใกลฝ่ั้งแม่น ้าจะมีความขุ่น  
สารแขวนลอยท่ีท าใหน้ ้ามีความขุ่น ไดแ้ก่ แร่ธาตุจากบนบก ซากสารอินทรีย ์เช่น เซลลูโลส                 
เฮมิเซลลูโลส ไคทินและจุลินทรียท่ี์แขวนลอย 

8.  กรดด่าง  
จุลินทรียท่ี์อยูใ่นน ้าจืดสามารถเจริญท่ีพีเอชระหวา่ง 6.5-8.5 ขณะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเจริญของจุลินทรียใ์นทะเลมีค่าระหวา่ง 7.5-8.5 การเน่าสลายของอินทรียวตัถุเป็นปัจจยั
ในการปรับระดบักรดด่างในธรรมชาติไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลงมากนกั หากระดบัของกรดด่างใน
ธรรมชาติเปล่ียนแปลงโดยลดลงอยา่งรวดเร็ว เช่น เม่ือไดรั้บของเสียซ่ึงเป็นกรดจากโรงงาน          
โปรโตซวัจะตอบสนองโดยการเขา้ซีสต ์แต่หากเป็นการเปล่ียนแปลงทีละนอ้ย โปรโตซวัหลาย
ชนิดสามารทนอยูใ่นภาพท่ีเป็นกรด 1.4 ไดน้านถึง 12 วนั แต่ไม่สืบพนัธุ์ และถา้เพิ่มค่าใหสู้งกวา่ 
2.1 เร่ิมแพร่พนัธุ์ได ้

9. ความลกึและแสงสว่าง  
ความลึกของแหล่งน ้ามีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย ์เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัแสงสวา่งท่ี

ส่องผา่นลงไปในน ้า แหล่งน ้ าจืดส่วนมากมีความลึกนอ้ย  ดงันั้นแสงจึงไม่ใช่ปัจจยัส าคญัท่ีสุด         
แต่แสงมีความส าคญัต่อจุลินทรียใ์นน ้าทะเลโดยเฉพาะจุลินทรียก์ลุ่มท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้เช่น 
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน สาหร่ายสีเขียวและซลัเฟอร์แบคทีเรีย อาศยัอยูใ่นน ้าทะเลบริเวณท่ีมีแสง
สวา่งเหมาะสมเท่านั้น โดยความลึกท่ีมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของจุลินทรีย์
กลุ่มน้ีอยูใ่นระดบัความลึกในช่วง 50-125 เมตรเท่านั้น ปริมาณแสงสวา่งท่ีส่องลงไปในน ้าทะเล
แปรผนัตามความลึกของน ้า ฤดูกาล และความขุ่นของน ้า 

10. สารอนิทรีย์และอนินทรีย์ 
สารอนินทรียแ์ละสารอินทรียใ์นแหล่งน ้า มีความส าคญัต่อชนิดของจุลินทรีย ์          

ไนเตรทและฟอสเฟตเป็นสารอนินทรียท่ี์ส าคญัต่อการเจริญของสาหร่าย ส่วนสารอินทรียจ์ าเป็น         
ต่อการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีเป็นผูย้อ่ยสลาย แหล่งน ้าจืดส่วนใหญ่มีสารอาหารหลายชนิด  
แต่ปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดอาจแตกต่างกนัออกไป ส่ิงมีชีวิตในน ้าจะเจริญและเพิ่มจ านวน
อยา่งรวดเร็ว ในสภาวะท่ีน ้ามีปริมาณสารอาหารสูง ส่วนปริมาณสารอาหารในน ้าทะเลขึ้นกบัความ
ลึกและระยะห่างจากชายฝ่ัง ซ่ึงน ้าทะเลบริเวณปากแม่น ้าและใกลช้ายฝ่ังมีปริมาณสารอาหารสูง 
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เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีรองรับน ้าจากแผน่ดินหรือชุมชน แต่ในน ้าทะเลยงัมีปริมาณฟอสเฟตและ            
ไนเตรทนอ้ยกวา่แหล่งน ้าจืด นอกจากน้ี จุลินทรียก์ลุ่มท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสงไดท่ี้อยูบ่ริเวณผิวน ้า 
เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย ไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลต ท าหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารให้กบั
จุลินทรียก์ลุ่มเฮทเทอโรโทรปท่ีเป็นผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ Pseudomonas, Vibrio, Achromobacter และ 
Flavobacterium ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีพบทัว่ไปในน ้าทะเล 

 

บทสรุป 
แหล่งน ้าเป็นท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับจุลินทรียเ์น่ืองจากน ้าเป็นส่ิงจ าเป็น

ส าหรับกระบวนการเมทาบอลิซึม การแพร่กระจายของจุลินทรียใ์นแหล่งน ้าเขตริมฝ่ัง (litteral zone) 
ท่ีแสงจากดวงอาทิตยส่์องผา่นไดต้ลอดถึงดา้นล่าง มีเศษใบไมเ้น่าเป่ือยท่ีเกิดจากการย่อยสลายของ
จุลินทรีย ์เขตผิวน ้า (limnetic zone) เป็นบริเวณท่ีเกิดการสังเคราะห์ดว้ยแสง จุลินทรียท่ี์พบเป็นชนิด
ท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ เขตกลางความลึกของแหล่งน ้า (profundal zone) มีออกซิเจนนอ้ยและ      
ไม่ค่อยมีแสงสวา่ง จุลินทรียท่ี์พบ ไดแ้ก่ sulfur bacteria ทั้งชนิดสีม่วงและสีเขียว ซ่ึงเป็น anaerobic 
photosynthesis bacteria ท่ีสามารถเมทาบอลิซึมไฮโดรเจนซลัไฟด์เป็นซลัเฟอร์และซลัฟต และเขต
ทอ้งน ้าหรือเขตพื้นน ้า (benthic zone) มีอุณหภูมิต ่า ปริมาณออกซิเจนนอ้ยและแสงมีค่าต ่าสุด 
จุลินทรียส์ามารถเปล่ียนซลัเฟตใหเ้ป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ ท าใหดิ้นตะกอนของกน้แหล่งน ้ามีกล่ิน
เหมน็ของแก๊สไข่เน่า  แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทน กลุ่ม Desulfovibrio, Clostridium, Methanobacterium, 
Methannococcus และแบคทีเรีย Pseudomonas ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดีไนตริฟิเคชนั 
นอกจากนั้นแหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารต ่า (oligotrophic lake) เป็นแหล่งน ้าท่ีเกิดขึ้นมาไม่
นาน มีความลึกมาก ปริมาณสารอาหารต ่า จุลินทรียท่ี์พบส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียท่ีมีรูปร่างท่ีไม่ปกติ 
เช่น แบคทีเรียท่ีมีกา้น (stalked bacteria) ไดแ้ก่ Caulobacter sp. และ Hyphomicrobium sp. ส าหรับ
แหล่งน ้าท่ีมีความเขม้ของสารอาหารสูง (eutrophic lake) เป็นแหล่งน ้าเกิดขึ้นมานาน มีสารอินทรีย์
สะสมในชั้นดินและชั้นตะกอนดา้นล่างจึงเป็นแหล่งอาหารส าคญัของแบคทีเรีย มีแพลงกต์อนพืช
หลากหลายชนิด สาหร่ายในรูปแขวนลอยในน ้า ท าใหน้ ้าในทะเลสาบมีความขุ่นสูง ในฤดูร้อน 
บริเวณอีพิลิมเนียน (epilimnion) มีอุณหภูมิสูงและออกซิเจนมาก ขณะท่ีน ้าบริเวณไฮโปลิมเนียน 
(hypolimnion) มีอุณหภูมิต ่า แสงส่องผา่นไปไดน้อ้ยมาก มีการหายใจของจุลินทรียท์ าใหบ้ริเวณน้ี
ขาดออกซิเจน 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 
 

1. จงอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของแม่น ้า ทะเลสาบ น ้าพุร้อนและน ้าบาดาล 
2. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์พบบริเวณเขตริมฝ่ังแม่น ้ า เขตผิวน ้า เขตกลางความลึกและเขต
ทอ้งน ้า 
3. จงอธิบายการลกัษณะของทะเลสาบ Oligotrophic lake และ Eutrophic lake 
4. จงอธิบายการแพร่กระจายของจุลินทรียใ์นน ้าตามปริมาณแสง 
5. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียด์า้นผูผ้ลิต 
6. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียด์า้นการย่อยสลาย 
7. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียด์า้นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า 
8. จงอธิบายปัจจยัดา้นอุณหภูมิท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
9. จงอธิบายปัจจยัดา้นแสงท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
10. จงอธิบายปัจจยัดา้นออกซิเจนท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
11. จงอธิบายปัจจยัดา้นคาร์บอนไดออกไซดท่ี์มีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
12. จงอธิบายปัจจยัดา้นความขุ่นความเคม็ท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
13. จงอธิบายปัจจยัดา้นกรดด่างท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
14. จงอธิบายปัจจยัดา้นความลึกและแสงสวา่งท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
15. จงอธิบายปัจจยัดา้นสารอินทรียแ์ละอนินทรียท่ี์มีผลต่อจุลินทรียใ์นน ้า 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
จุลชีววทิยาทางดิน 

 

เน้ือหา 
1. องคป์ระกอบของดิน 
2. คุณสมบติัของดิน 
3. จุลินทรียท่ี์พบในดิน 
4. บทบาทของจุลินทรียใ์นดิน 
5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อจุลินทรียใ์นดิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจความส าคญัขององคป์ระกอบของดิน 
2. นกัศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบติัของดินได ้
3. นกัศึกษาสามารถจ าแนกประเภทขอจุลินทรียท่ี์พบในดินได ้
4. นกัศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของจุลินทรียใ์นดินได ้
5. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้จุลินทรียเ์พื่อแกปั้ญหามลพิษทางดินได ้

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 3 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 3 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผ่านโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 3 
4. บทความทางวิชาการ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได ้
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 3 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 3 
จุลชีววทิยาทางดิน 

 
ดินเป็นท่ีอาศยัของส่ิงมีชีวิตหลายชนิดตั้งแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเลก็ไปจนถึงส่ิงมีชีวิต

ขนาดใหญ่ ท่ีมีบทบาทส าคญัตั้งแต่กระบวนการเร่ิมตน้จนถึงขั้นสุดทา้ยของการเกิดดิน กล่าวคือ 
จุลินทรียท์ าหนา้ท่ีย่อยสลายสารอินทรียจ์ากซากส่ิงมีชีวิตใหก้ลายเป็นสารอนินทรีย ์โดยจุลินทรียไ์ด้
สารอาหารจากการยอ่ยสลายและน าไปใชป้ระโยชน์ ขณะเดียวกนัสารอินทรียจ์ะสลายเป็นสาร          
อนินทรียท่ี์พืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน การยอ่ยสลายโดยจุลินทรียท่ี์
ตอ้งการออกซิเจน  ขณะท่ีสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุก็จะเกิดขึ้นโดย
จุลินทรียก์ลุ่มท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจน แต่การยอ่ยสลายจะชา้กวา่ในสภาพท่ีมีออกซิเจนและสาร
ผลิตภณัฑท่ี์ไดอ้าจแตกต่างกนั ถา้ดินมีการถ่ายเทออกซิเจนไม่ดี จุลินทรียต์อ้งการออกซิเจนจะลดลง 
กลุ่มจุลินทรียก์ลุ่มท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจนจะเพิ่มขึ้น และผลท่ีเกิดขึ้นในรูปของมีเทน และ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

 
องค์ประกอบของดิน 

ดินมีส่วนประกอบท่ีสลบัซบัซอ้นและแตกต่างกนัไปในแต่ละแหล่ง อยา่งไรก็ตาม
ส่วนประกอบหลกัของดินไดแ้ก่ สารอินทรียแ์ละสารอนินทรียร์วมกนัเป็นคร่ึงหน่ึงของปริมาตร
ของดินทั้งหมด เรียกวา่ ส่วนท่ีเป็นของแขง็ (solid space) ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงเป็นน ้าและอากาศ จะ
บรรจุอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน (pore space) น ้าและอากาศในดินมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ใกลชิ้ด เพราะบรรจุอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเม็ดดินอนัเดียวกนั เม่ือมีน ้ามาก น ้าจะไล่ท่ีอากาศท าให้
อากาศนอ้ย และเม่ือมีน ้านอ้ย อากาศจะเขา้มาแทนท่ีน ้าท่ีหายไป  ช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินมี
ความส าคญัมากเก่ียวกบัความช้ืน และอากาศในดิน ขนาดของช่องวา่งจะเลก็หรือใหญ่ ขึ้นอยูก่บั
ขนาดของเมด็ดิน และการรวมตวัเป็นกอ้นของเมด็ดิน ซ่ึงความส าคญัของส่วนประกอบของดิน           
(สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549 : 32-36 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 305-307) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. อนินทรียวัตถุ  
อนินทรียวตัถุหรือแร่ธาตุ (mineral matter) เป็นส่วนท่ีมีมากท่ีสุดในดินถึงร้อยละ 45            

โดยปริมาตร ซ่ึงเกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินและแร่ แร่ท่ีเป็นวตัถุตน้ก าเนิดของดินมีอยู ่2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ แร่ปฐมภูมิ (primary mineral) เป็นแร่ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่การสร้างตวัของเปลือก เช่น แร่เฟลสปาร์ 
(feldspar : AlSi3O8) แร่ควอทซ์ (quartz : SiO2) แร่ไมกา้  (mica : AlSi3O10(OH2)  และแร่ทุติยภูมิ 
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(secondary minerals) เป็นแร่ท่ีเกิดจากการรวมตวัของธาตุต่าง ๆ ท่ีสลายตวัมาจากแร่ปฐมภูมิ หรือ
แร่ทุติยภูมิดว้ยกนั เช่น แร่แคลไซด ์(calcite : CaCO3) แร่โดโลไมท ์(dolomite : CaMg (CO3)2)             
แร่ไพไรท ์(pyrite : FeS2) แร่ยบิซัม่ (gypsum : CaSO4.2H2O) เป็นตน้ ส าหรับหินท่ีเป็นวตัถุตน้
ก าเนิดของดิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ หินอคันี (igneous rock) มีอยูห่ลายชนิด เช่น หินแกรนิต 
(granite) หินไดโอไรท ์(diorite) เป็นตน้ หินชั้น (sedimentary rock) เช่น หินดินดาน (shale) หิน
ทราย (sandstone) หินปูน (limestone) เป็นตน้ และหินแปร (metamorphic rock) เช่น หินไนส์ 
(gneiss) หินชีสท ์(schist) หินอ่อน (marble) เป็นตน้ องคป์ระกอบของดินส่วนท่ีเป็นอนินทรียส์ารมี
มากท่ีสุด จึงมีผลท าใหคุ้ณสมบติัของดินแตกต่างกนั 

อนินทรียวตัถุเป็นส่วนควบคุมลกัษณะเน้ือดิน (soil texture) เช่น ดินท่ีมีแร่ควอทซ์เป็น
องคป์ระกอบอยูม่ากจะท าใหเ้กิดดินเน้ือหยาบ แต่ถา้หากมีแร่แคลไซทเ์ป็นองคป์ระกอบอยูม่ากจะ
ท าใหไ้ดดิ้นเน้ือละเอียด เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัเป็นส่วนควบคุมคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพของ
ดิน ตวัอยา่งเช่น ควบคุมสภาพความเป็นกรดด่าง (soil pH) ควบคุมความสามารถการแลกเปล่ียน
ประจุ (ion exchange capacity) หรือควบคุมความสามารถในการดูดยดึน ้าของดิน (water holding 
capacity) ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นดิน จุลินทรียจ์ะอาศยัอนุภาคอนินทรียเ์ป็นท่ี
เกาะเพื่อการเจริญและสร้างโคโลนีท่ีผิวอนุภาค นอกจากน้ีอนินทรียสารยงัเป็นแหล่งธาตุอาหาร             
ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย ์ถา้ดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์การเจริญของจุลินทรียจ์ะดี  เป็นผลให้
การเจริญของพืชดีไปดว้ย  เพราะกิจกรรมของจุลินทรียช่์วยท าใหหิ้นแร่มีการละลายตวัดีขึ้น (จ าเริญ 
ยนืยงสวสัด์ิ และคณะ. 2543 : 44) 

2. อนิทรียวัตถุ  
สารอินทรีย ์(organic matter) ประมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร ประกอบดว้ยชีวมวลท่ีมี

ชีวิตของสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์ซากส่ิงมีชีวิตท่ีตายและเน่าเป่ือย และฮิวมิก (humic substance)           
ท่ีเป็นสารโพลีเมอร์ผสม (heterogenous polymer) ท่ีเกิดจากกระบวนการยอ่ยสลายซากพืช ซากสัตว์
และชีวมวลของจุลินทรียท่ี์ตายแลว้ โดยทัว่ไปอินทรียวตัถุในดินมีไม่มากนกั แต่มีอิทธิพลต่อ
คุณสมบติัทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน เพราะถา้ดินมีอินทรียวตัถุมากจะช่วยใหดิ้นร่วน           
เกิดโครงสร้างท่ีดี ระบายน ้า ระบายอากาศดี มีความสามารถดูดซบัธาตุอาหารต่าง ๆ ไดดี้ ตา้นทาน
การเปล่ียนแปลงความเป็นกรดด่างของดินไดดี้ ส าหรับจุลินทรียดิ์นแลว้ อินทรียวตัถุเป็นส่วนท่ี
ส าคญัมาก  เพราะนอกจากจะช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การเจริญแลว้ยงัเป็นแหล่งอาหารและ
แร่ธาตุต่าง ๆ 

สารอินทรียใ์นดินเป็นอาหารของจุลินทรียก์ลุ่มเฮทเทอโรโทรป (heterotroph)                        
ซ่ึงใชส้ารอินทรียเ์ป็นแหล่งอาหาร กล่าวคือ สามารถดูดกิน (assimilate) คาร์บอนจากสารอินทรีย์
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เพื่อน าไปสร้างเป็นส่วนประกอบของเซลล ์และยงัสามารถใชอิ้นทรียวตัถุเป็นแหล่งของพลงังานได้
ดว้ย เม่ืออินทรียวตัถุในดินสลายตวัก็จะปลดปล่อยแร่ธาตุ ออกมาในรูปไอออน เช่น ไนเตรท 
แอมโมเนียม ฟอสเฟต ซลัเฟตลงสู่ดิน เรียกกระบวนการน้ีวา่ มิเนอรอลไลเซชนั (mineralization) 
ซ่ึงพืชและจุลินทรีย ์ทั้งเฮทเทอโรโทรป (heterotroph) และออโตโทรป (autotroph) สามารถใช้
ประโยชน์ได ้ นอกจากน้ีสารอินทรียบ์างชนิดท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุสามารถกระตุน้
การเจริญเติบโตของพืชได ้เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้ 
อินทรียวตัถุสามารถดูดซบัน ้ าไดม้ากกวา่ส่วนท่ีเป็นอนินทรียสารของดิน อาจไดม้ากกวา่ถึง 10 เท่า 
เม่ือน ้าหนกัเท่ากนั ท่ีส าคญัยิง่อีกประการคือ อินทรียวตัถุยงัมีค่าความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนสูงจึง
สามารถดูดซบัแคตไอออนของธาตุอาหารพืชไวไ้ดม้าก และช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเกาะตวักนัของ
เมด็ดิน ท าให้ดินโปร่ง มีการระบายน ้าและอากาศดี และช่วยลดการกร่อนของดินไดด้ว้ย 

3. น ้าในดิน  
น ้ าในดินมีประมาณร้อยละ 25 โดยปริมาตร ถา้ปริมาณน ้ าในดินลดลงถึงจุดหน่ึง จน

รากพืชไม่สามารถดูดน ้ าขึ้นไปได ้พืชจะแสดงอาการเห่ียวเฉาและตายในท่ีสุด แต่ถา้ปริมาณน ้ าใน
ดินมีมากเกินไปจะมีผลท าใหป้ริมาณช่องว่างในดินลดลงไปดว้ย เน่ืองจากน ้าไปแทรกอยูต่ามรูพรุน
ของดิน รากพืชจะขาดออกซิเจนส าหรับหายใจ เม่ือปล่อยทิ้งไวเ้ป็นระยะเวลานาน ๆ พืชก็จะตาย
เช่นเดียวกนั นอกจากนั้นปริมาณน ้ าในดินมีอิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรียม์าก เพราะถา้ใช้น ้ า
น้อยการเจริญของจุลินทรียจ์ะหยุดชะงกั พวกท่ีเหลือรอดอยู่ได้ก็มักเป็นพวกท่ีสามารถสร้างส่ิง
ป้องกนั เช่น สปอร์ของจุลินทรียห์รือถุงหุ้ม (cyst) พกัตวัทนสภาพการขาดน ้ าอยู่ได ้ส่วนพวกท่ีไม่
สามารถสร้างโครงสร้างป้องกนัไดก้็มกัตายไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ถา้น ้ าในดินมีมากเกินไปก็จะไปมี
ผลต่อปริมาณอากาศในดินท าให้ชนิดของจุลินทรียท่ี์เจริญได้ดีเปล่ียนแปลงไป กิจกรรมและการ
เปล่ียนแปลงของธาตุอาหารในดินก็จะเปล่ียนแปลงไปด้วย รูปของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์
อาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุอาหาร น ้ าในดินท าหน้าท่ีละลายแร่ธาตุและ
อาหารในดินให้อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อทั้งพืชและจุลินทรีย ์รวมทั้งท าหน้าท่ีเป็นตวักลางใน
การแพร่ของธาตุอาหารจากดินเขา้สู่พืชและจุลินทรียด์้วย เป็นอาหารของพืชและจุลินทรียใ์นดิน
โดยตรง เพื่อน าไปสร้างเป็นสารประกอบอินทรียต์่อไป กระบวนการสร้างอาหารท่ีตอ้งใช้น ้ าเป็น
วตัถุดิบไดแ้ก่ การสังเคราะห์ดว้ยแสงเพื่อสร้างแป้งและน ้ าตาลโดยพืช รวมทั้งจุลินทรียบ์างชนิด
ดว้ย และน ้าในดินเป็นท่ีอยูอ่าศยัและช่วยในการเคล่ือนท่ีของจุลินทรียห์ลายชนิด 
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4. อากาศ 
อากาศในดินมีประมาณร้อยละ 25 โดยปริมาตร มีบทบาทต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์

มาก โดยเฉพาะออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์ส าหรับสัดส่วนของอากาศในดินเทียบกนัใน
บรรยากาศแตกต่างกนัมากท่ีสุดคือ คาร์บอนไดออกไซด ์เพราะในดินไดม้าจากการหายใจของ
ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีผลต่อการเจริญของจุลินทรียห์ลายชนิด ดงันั้นในดินท่ีระบายอากาศไดดี้จะมีการ
แลกเปล่ียนถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป การเจริญของจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนจะดีแต่ถา้
การระบายอากาศไม่ดีผลก็กลบัตรงกนัขา้มกนัและชนิดของจุลินทรียท่ี์เจริญเด่นก็จะเปล่ียนไป  
อยา่งไรก็ตาม การระบายอากาศเก่ียวขอ้งกบัปริมาณน ้าในดินเป็นอยา่งมาก สภาพแวดลอ้มท่ี
จุลินทรียเ์จริญไดดี้คือมีน ้าอยูใ่นสภาพดูดซบัอยูท่ี่อนุภาคดินไดห้มดพอดีไม่เหลืออยูใ่นสภาพท่ีจะ
ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงไปขา้งล่าง ช่องว่างระหวา่งอนุภาควา่งไวแ้ลกเปล่ียนอากาศกบับรรยากาศ
ได ้  อากาศในดินตามปกติจะมีคาร์บอนไดออกไซดร้์อยละ 0.2-1 และออกซิเจนร้อยละ 10-12             
ซ่ึงอากาศในดินเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรียใ์นดิน โดยปริมาณของ
อากาศในดินมกัไม่คงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามขนาดและปริมาณช่องวา่งในดินและปริมาณน ้าใน
ดิน  ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น จ าเป็นตอ้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีเพื่อไม่ใหมี้การ
สะสมคาร์บอนไดออกไซดแ์ละเพื่อใหดิ้นมีออกซิเจนพอเพียงส าหรับกิจกรรมของรากพืชและ
จุลินทรียใ์นดิน 

 
ตาราง 3.1 ปริมาตรของแก๊สในดิน 
 

บริเวณ ส่วนประกอบของแก๊ส (ร้อยละ) 

ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
บรรยากาศ 78.1 20.9 0.03 
ผิวดินท่ีมีการถ่ายอากาศดี 78.1 18-20.5 0.3-3 
ดินเหนียวหรือดินท่ีอ่ิมตวั >79 0-10 >10 
 
ท่ีมา : Maier, Pepper and Gerba (2000 : 70)   
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คุณสมบัติของดิน 
ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2553 : 1-16) และจ าเริญ  

ยนืยงสวสัด์ิ และคณะ (2543 : 47-54) จ าแนกคุณสมบติัของดินเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณสมบติัทาง
กายภาพ  ทางเคมีและทางชีวภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
สมบติัทางกายภาพของดิน เป็นลกัษณะทางปรากฏภายนอกอนุภาคของดิน สามารถ

มองเห็นและสัมผสัได ้เช่น สี ขนาด ความหนาแน่น การจบัยดึกนัเอง ความแขง็ และอุณหภูมิ         
และยงัเก่ียวขอ้งกบัสสารและพลงังานในดินโดยเฉพาะน ้าและอากาศท่ีปรากฏอยูใ่นช่องวา่งในดิน 
เช่น แรงดูดยดึน ้า การเคล่ือนท่ีของน ้า การถ่ายเทอากาศ การเคล่ือนยา้ยของสสาร และการ
เปล่ียนแปลงพลงังานในดิน เป็นตน้ ซ่ึงสมบติัทางกายภาพของดินมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตวใ์นระบบนิเวศดิน อีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเคมีท่ีเกิดขึ้นใน
ดิน จึงท าให้ระบบนิเวศดินมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

1.1  เน้ือดิน (soil texture) 
    เน้ือดิน เป็นคณุสมบติัของดินท่ีเกิดจากสภาพท่ีอนุภาคของดินท่ีเกาะกนัเป็นกอ้น
หรือเมด็ดิน มีขนาดต่าง ๆ อยู่รวมกนัอยา่งหลวม ๆ ตามธรรมชาติท าใหดิ้นมีสภาพโปร่งไม่แน่นทึบ  
คุณสมบติัหลายอยา่งของดินจะถูกควบคุมจากลกัษณะเน้ือดิน เช่น การดูดยดึและระบายน ้า 
ความสามารถในการดูดยดึและแลกเปลี่ยนอิออน การระบายอากาศ เป็นตน้  

1.1.1 ดินทราย (sand) หมายถึง เน้ือดินท่ีมีอนุภาคขนาดทราย เป็นองคป์ระกอบ
อยูม่ากกวา่ร้อยละ 85 โดยอนุภาคจะเกาะตวักนัหลวม ๆ และมองเห็นเป็นเมด็เด่ียว ๆ ได ้ความรู้สึก
เม่ือสัมผสัดินท่ีแหง้จะรู้สึกสากมือ แต่เม่ือก าดินท่ีแหง้น้ีไวใ้นอุง้มือแลว้คลายมือออก ดินจะแตก
ออกจากกนัไดง้่าย ถา้ก าดินท่ีอยูใ่นสภาพช้ืนจะสามารถท าใหเ้ป็นกอ้นหลวม ๆ ได ้แต่พอสัมผสัจะ
แตกออกจากกนัทนัที ปกติดินทรายเป็นดินท่ีมีการระบายน ้าและอากาศดีมากแต่มีความสามารถใน
การอุม้น ้าต ่า น ้าซึมผา่นไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เพราะความสามารถในการดูดยดึ
ธาตุอาหารพชืนอ้ย พืชท่ีขึ้นบนดินทรายจึงมกัขาดทั้งธาตุอาหารและน ้า เน้ือดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
ดินทราย และดินทรายปนดินร่วน  อนุภาคขนาดทรายมีขนาดใหญ่และไม่เป็นแผน่ ส่งเสริมใหน้ ้า
และแก๊สชนิดต่าง ๆ เคล่ือนท่ีในดินไดเ้ร็ว (อ านาจดูดยดึน ้ าท่ีต ่า) เพราะมีเน้ือท่ีผิวจ าเพาะท่ีนอ้ยจึง
ดูดซบัไอออนท่ีเป็นอาหารพืชไดน้อ้ยท าใหดิ้นประเภทน้ีมีความอุดมท่ีต ่า ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช และองคป์ระกอบทางเคมีของทรายไม่อยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

1.1.2  ดินร่วน โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดิน
เหนียวในปริมาณใกลเ้คียงกนั เป็นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขา้งละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแหง้จะจบักนั
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เป็นกอ้นแขง็พอประมาณ ในสภาพดินช้ืนดินจะยดืหยุน่ไดบ้า้ง  เม่ือสัมผสัดินจะรู้สึกนุ่มมือ               
แต่อาจจะรู้สึกสากมืออยูบ่า้งเลก็นอ้ย แต่เม่ือก าดินให้แน่นในฝ่ามือแลว้คลายมือออก ดินจะจบักนั
เป็นกอ้นไม่แตกออกจากกนั ดินร่วนมีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกพืช เพราะไถพรวนง่าย 
มีการระบายน ้าและถ่ายเทอากาศดี และมกัจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี เน้ือดินท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ดิน
ร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง ดินทรายแป้ง 

1.1.3 ดินเหนียว (clay) เน้ือดินท่ีประกอบดว้ยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป เป็นดินท่ีมีเน้ือละเอียด  ในสภาพดินแห้งจะเกาะตวักนัเป็นกอ้นแข็ง เม่ือเปียกน ้ าแลว้
จะมีความยดืหยุ่น สามารถป้ันเป็นกอ้นหรือคลึงเป็นเส้นยาวได ้ลกัษณะเหนียวติดมือ มีทั้งท่ีระบาย
น ้าและอากาศดีและไม่ดี สามารถอุม้น ้า ดูดซบัและแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดดี้ บริเวณพื้นท่ีลุ่มต ่า
บางพื้นท่ีท่ีเป็นดินเหนียวจดัจะไถพรวนล าบาก เพราะเม่ือดินแห้งจะแข็งมาก แต่เม่ือเปียกดินจะ
เหนียวติดเคร่ืองมือไถพรวน เน้ือดินท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียว
ปนทรายแป้ง 

1.2  โครงสร้างของดิน (soil structure) 
โครงสร้างของดิน เป็นสมบติัของดินท่ีเกิดขึ้นจากการเกาะจบักนัของอนุภาค             

ท่ีเป็นของแขง็ในดิน (ส่วนท่ีเป็นแร่ธาตุหรืออนินทรียสารและอินทรียวตัถุ) เกิดเป็นเม็ดดินหรือ             
เป็นกอ้นดินท่ีมีขนาด รูปร่าง และความคงทนแขง็แรงในการยดึตวัต่าง ๆ กนั  โครงสร้างของดินมี
ผลต่อการซึมผา่นของน ้าท่ีผิวดิน การอุม้น ้า ระบายน ้า และการถ่ายเทอากาศในดิน รวมถึงการ
แพร่กระจายของรากพืชดว้ย โครงสร้างดินอาจเกิดจากแรงเกาะยดึกนัระหวา่งอนุภาคในดิน               
การท่ีดินแหง้และเปียก การแขง็ตวัเม่ือมีอากาศหนาวจดั หรือการละลายของหิมะ นอกจากน้ี            
รากพืช กิจกรรมของสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดิน อินทรียวตัถุ และสารอ่ืน ๆ ท่ีมีในดิน สามารถท่ีจะเป็น
ตวัเช่ือมใหเ้กิดโครงสร้างดินไดเ้ช่นกนั  ดินทราย แมว้า่จะโปร่งและซุยก็จริง แต่เมด็ทรายกระจาย
อยูเ่ป็นเม็ดเด่ียว ๆ (single grain) ไม่มีการเกาะกนัเป็นโครงสร้างแบบกอ้นกลม จึงไม่มีสมบติั
ทางดา้นการอุม้น ้าท่ีดี เม่ือฝนตกดินอุม้น ้าไดน้อ้ยจึงเกิดสภาพแหง้แลง้ไดง้่าย พืชท่ีปลูกจะขาดน ้า
ง่าย  ส่วนดินเหนียว อนุภาคเกาะกนัแน่นเป็นกอ้นทึบ (massive) อุม้น ้าไดม้ากเม่ือฝนตก แต่จะแน่น
ทึบไม่โปร่งซุยเหมือนดินทราย ไถพรวนยาก การถ่ายเทและการระบายน ้าไม่ดี เกิดน ้าท่วมขงั             
รากพืชไม่สามารถเจริญเติบโตดูดน ้าและธาตุอาหารได ้
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1.3  ความหนาแน่นของดิน (bulk density of soil) 
ความหนาแน่นของดิน คือ สัดส่วนโดยน ้าหนกัต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรของดินเม่ือ

ท าใหแ้หง้ โดยทัว่ไปมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตรหรือปอนดต์่อลูกบาศกฟ์ุต ความ
หนาแน่นของดินจะควบคุมหรือก าหนดความสามารถในการระบายน ้าของดิน และมกัเป็น
คุณสมบติัท่ีควบคู่กนัไปกบัความพรุนของดิน (soil porosity) ซ่ึงหมายถึงช่องวา่งภายในดิน ซ่ึงจะมี
น ้าหรืออากาศแทรกตวัอยู่ 

1.4   สีของดิน (soil color) 
สีของดินเป็นสมบติัเฉพาะตวัของดินท่ีเห็นไดช้ดัเจนจะมีความแตกต่างกนั

เน่ืองจากวตัถุตน้ก าเนิดและแร่ธาตุในดิน รวมถึงจุดประสีต่าง ๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิดของแร่ท่ีเป็น
องคป์ระกอบในดิน สภาพแวดลอ้มในการเกิดดิน ระยะเวลาการพฒันาหรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นดิน 

1.4.1 ดินสีด า สีน ้าตาลเขม้หรือสีคล ้า ส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอดุมสมบูรณ์
สูง เน่ืองจากมีอินทรียวตัถุมาก โดยเฉพาะดินชั้นบน แต่บางกรณี สีคล ้าของดิน อาจจะเป็นผลมา
จากอิทธิพลของปัจจยัท่ีควบคุมการเกิดดินอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการมีปริมาณอินทรียวตัถุในดิน
มาก เช่น ดินท่ีพฒันามาจากวตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีผุพงัสลายตวัมาจากหินท่ีประกอบดว้ยแร่ท่ีมีสีเขม้ 
เช่น หินภูเขาไฟ และมีระยะเวลาการพฒันาไม่นาน หรือดินมีแร่แมงกานีสสูง  

1.4.2 ดินสีเหลืองหรือแดง ส่วนใหญ่จะเป็นสีออกไซดข์องเหลก็และอลูมิเนียม 
แสดงถึงการท่ีดินมีพฒันาการสูง ผ่านกระบวนการผพุงัสลายตวัมานาน เป็นดินท่ีมีการระบายน ้าดี 
แต่มกัจะมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ดินสีเหลืองแสดงวา่ดินมีออกไซดข์องเหลก็ท่ีมีน ้าเป็น
องคป์ระกอบ ส่วนดินสีแดงจะเป็นดินท่ีออกไซดข์องเหลก็หรืออลูมิเนียมไม่มีน ้าเป็นองคป์ระกอบ 

1.4.3 ดินสีขาวหรือสีเทาอ่อน เป็นดินท่ีเกิดมาจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกท่ี
สลายตวัมาจากหินท่ีมีแร่สีจางเป็นองคป์ระกอบอยูม่าก เช่น หินแกรนิต หรือหินทรายบางชนิด   
หรืออาจจะเป็นดินท่ีผา่นกระบวนการชะลา้งอยา่งรุนแรง จนธาตุอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อพืชถูก              
ชะลา้งออกไปจนหมด หรือมีสีอ่อนเน่ืองจากมีการสะสมปูน ยปิซมั หรือเกลือชนิดต่าง ๆ ในหนา้
ตดัดินมากก็ได ้ซ่ึงดินเหล่าน้ีส่วนใหญ่มกัจะเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 

1.4.4 ดินสีเทาหรือสีน ้าเงิน บ่งช้ีวา่ดินอยูใ่นสภาวะท่ีมีน ้าแช่ขงัเป็น
เวลานาน เช่น ดินนาในพื้นท่ีลุ่ม หรือดินในพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีน ้าทะเลท่วมถึงอยูเ่สมอ มีสภาพการ
ระบายน ้าและการถ่ายเทอากาศไม่ดี ท าใหเ้กิดสารประกอบของเหลก็พวกท่ีมีสีเทาหรือสีน ้าเงิน แต่
ถา้ดินอยูใ่นสภาวะท่ีมีน ้าแช่ขงัสลบักบัแหง้ ดินจะมีสีจุดประ ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัปรากฏเป็นจุดประสี
เหลืองหรือสีแดงบนพื้นสีเทา ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสารประกอบออกไซดข์อง
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เหลก็ท่ีสะสมอยูใ่นดิน โดยสารเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงไปอยูใ่นรูปท่ีมีสีเทาเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีมีน ้า
แช่ขงั ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ และเปล่ียนไปอยูใ่นรูปท่ีใหส้ารสีแดงเม่ือไดรั้บออกซิเจน 

1.5  อุณหภูมิของดิน (soil temperature) 
อุณหภูมิในแต่ละชั้นดินท่ีแตกต่างกนัจะไปมีผลต่อการแลกเปล่ียนอากาศในดิน

ชั้นต่าง ๆ ท่ีอยูติ่ดกนั ความแน่นของดิน ปริมาณน ้าและอากาศในดิน เน้ือดิน เป็นตน้ ลว้นเป็น
สมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าพาความร้อนในดิน เช่น ดินท่ีอดัตวักนัแน่น มีเน้ือดินละเอียด และ
ความช้ืนในดินสูงจะมีการน าพาความร้อนไดสู้ง  

2. คุณสมบัติทางเคมีของดิน 
 คุณสมบติัทางเคมีของดินเป็นลกัษณะภายในของดินท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสั

ไดโ้ดยตรง มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ในดิน เช่น การดูดยดึและแลกเปล่ียนแร่
ธาตุต่าง ๆ ระหวา่งดินกบัสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน 

2.1  ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หรือท่ีเรียกกนัวา่ พีเอช (pH) เป็นค่าปฏิกิริยาดิน 

วดัไดจ้ากความเขม้ขน้ของปริมาณไฮโดรเจนไอออน (H+) ในดิน โดยทัว่ไปค่าพีเอชของดินจะบอก
เป็นค่าตวัเลขตั้งแต่ 1 ถึง 14 ถา้ดินมีค่าพีเอชนอ้ยกวา่ 7 แสดงวา่ดินนั้นเป็นดินกรด ยิง่มีค่านอ้ยกวา่ 
7 มาก ก็จะเป็นกรดมาก  แต่ถา้ดินมีพีเอชมากกวา่ 7 จะเป็นดินด่าง ส่วนดินท่ีมีพีเอชเท่ากบั 7 พอดี
แสดงวา่ดินเป็นกลาง แต่โดยปกติแลว้พีเอชของดินทัว่ไปจะมีค่าอยูใ่ช่วง 5 ถึง 8 ความเป็นกรดหรือ
ด่างของดินจะถูกควบคุมโดยปัจจยัต่าง ๆ หลายอยา่ง เช่น วตัถุตน้ก าเนิดดิน ถา้หากวตัถุตน้ก าเนิด
ดินมีสมบติัเป็นกรด เม่ือสลายตวัเป็นดินแลว้มกัจะไดดิ้นเป็นกรด หินปูนเม่ือสลายตวัเป็นดินแลว้
จะไดดิ้นเป็นด่าง ชนิดและปริมาณของประจุบวกท่ีถูกดูดซบัอยูใ่นดิน จะควบคุมความเป็นกรดหรือ
ด่างของดิน เช่น ดินท่ีมีประจุ H+, Al+3 , NH+4 และ Fe+3 มีสมบติัเป็นกรด ในขณะท่ีดินท่ีประจุ Ca+2, 
Mg+2 และ Na+2 มีสมบติัเป็นด่าง นอกจากนั้นดินท่ีมีคอลลอยด ์(colloid) ท่ีแตกตวัให ้H+ ออกมามาก 
เช่น ดินท่ีมีฮิวมสัมากมกัจะเป็นดินกรด ซ่ึงพบอยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะในเขตท่ีมีฝนตกชุก หรือดินท่ีใช้
ท าการเกษตร และมีการใส่ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์บางชนิดติดต่อกนัเป็นเวลานาน   

2.2  ความสามารถในการการดูดซับและแลกเปลีย่นประจุบวก 
 ดินประกอบดว้ยของแขง็ท่ีมีขนาดอนุภาคต่าง ๆ กนั ตั้งแต่อนุภาคขนาดทราย         

ซ่ึงมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร จนถึงขนาดดินเหนียวท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 
0.002 มิลลิเมตร อนุภาคท่ีมีมากท่ีสุดในกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว คือ แร่ดินเหนียว (clay 
minerals) ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่าง ๆ ในดิน แร่ดินเหนียว 
จดัเป็นแร่ท่ีมีขนาดเลก็มากมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นชั้นท่ีมีรูปร่างแบนบาง

http://osl101.ldd.go.th/easysoils/s_prop_cec.htm
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เหมือนแผน่กระดาษ และมีการเช่ือมโยงระหวา่งกนัในลกัษณะของการเรียงซอ้นทบักนัเป็นชั้น ๆ 
จนเกิดเป็นผลึกท่ีมีรูปทรงต่าง ๆ  เช่น เป็นแผน่บาง เป็นเส้น เป็นหลอดหรือเป็นท่อ แร่ดินเหนียวมี
หลายกลุ่ม เช่น เคโอลิน (kaolin) เสมก็ไทต ์(smectite) อิลไลต ์(illite) และอ่ืน ๆ เน่ืองจากท่ีพื้นผิว
ของแร่ดินเหนียวน้ีมีประจุไฟฟ้าลบ จึงท าใหเ้กิดปฏิกิริยาการดูดยดึและและเปล่ียนธาตุอาหารต่าง ๆ 
ท่ีละลายอยูใ่นดินซ่ึงมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกได ้ดงันั้นถา้ในดินมีแร่ดินเหนียวมากก็จะมีประจุลบมาก 
จึงสามารถดูดยดึธาตุอาหารท่ีมีประจุบวกไดไ้ดม้ากดว้ย แร่ดินเหนียวจึงเป็นส่วนส าคญัในการ
ควบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ความรุนแรงของสภาพความเป็นกรด นอกจากน้ียงัมี
ส่วนควบคุมหรือตา้นทานการเปล่ียนแปลงของดินต่อสภาพแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม ความสามารถ
ในการดูดซบัและแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน ยงัขึ้นอยูก่บัชนิดของแร่ดินเหนียวอีกดว้ย โดยท่ีแร่
ในกลุ่มเคโอลิน จะมีความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุนอ้ยกวา่แร่ดินเหนียวในกลุ่มสเมก็ไทต์
และอิลไลต ์เป็นตน้ 

3.  คุณสมบัติทางชีวภาพของดิน 
  ลกัษณะทางชีวภาพของดินเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศดินทั้งในดินและบนผิว

ดิน ในดินมีส่ิงท่ีมีชีวิตมากมายอาศยัอยูท่ี่มีขนาดเลก็ เช่น แบคทีเรีย รา และสาหร่าย ท่ีมีขนาดใหญ่
ขึ้นมา เช่น ไส้เดือนฝอย ไส้เดือนดิน แมลง หนู และสัตวอ่ื์น ๆ ส่ิงมีชีวิตในดินทั้งหมดอาศยัและ  
อยูร่่วมกนัอยา่งเป็นระบบ มีทั้งท่ีเก้ือกูลพึ่งพาอาศยักนั และท่ีใหโ้ทษต่อกนั  

3.1  พืช 
  พืชมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อดินและส่ิงมีชีวิตในดิน เน่ืองจากท าหนา้ท่ีกกัเก็บพลงังาน

แสงอาทิตย ์มาสร้างเป็นสารอินทรีย ์โดยผา่นกระบวนการสังเคราะห์แสง ต่อมาเม่ือส่วนต่าง ๆ    
ของพืชหลุดร่วงหรือตายทบัถม และผา่นกระบวนการยอ่ยสลายจนกลายเป็นสารอินทรียต์่าง ๆ          
สารเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ภายในดิน ท่ีจะก่อใหเ้กิด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อเน่ืองไปอีกมาก และเป็นแหล่งส าคญัของธาตุอาหารพืชหลายชนิด เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและก ามะถนั  นอกจากน้ีการท่ีพืชเจริญเติบโตแผก่ิ่งกา้นใบ และหยัง่รากลึก
ลงไปดิน ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบ และเกิดการเปล่ียนแปลงในดินอีกหลายอยา่ง เช่น การเกิดช่องวา่ง
ในดินจากการไชชอนของรากพืช การเคล่ือนท่ีของน ้าและอากาศ การหมุนเวียนของธาตุอาหาร   

3.2  สัตว์ในดิน 
  ดินเป็นแหล่งอาศยัของสัตวน์านาชนิด เช่น มด ปลวก แมลง ก้ิงกือ ตะขาบ 

ไส้เดือน ตุ่น งู เป็นตน้ บทบาทหลกัของสัตวใ์นดินส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการขดุคุย้เพื่อหาอาหาร 
หรือเป็นท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการกดัยอ่ยช้ินส่วนของราก หรือเศษซากต่าง ๆ กิจกรรมเหล่าน้ีท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงสมบติัของดินได ้การสร้างรังและการไชชอนดินของมด ปลวก แมลง หรือ
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ไส้เดือนดิน เป็นการพลิกดินโดยธรรมชาติ ช่วยผสมคลุกเคลา้อินทรียวตัถุในดิน หรือช่วยผสม
คลุกเคลา้ดินบนกบัดินล่าง และน าแร่ธาตุจากใตดิ้นขึ้นมาบนผิวดิน ท าให้เกิดช่องวา่งในดิน           
ซ่ึงส่งผลใหดิ้นโปร่งมีการถ่ายเทอากาศดี ปลวกและไส้เดือน ยงัมีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลาย
เศษอาหาร ซากพืชและสัตวใ์หมี้ขนาดเลก็ลง ซ่ึงจะเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรียดิ์นต่อไป 

3.3 จุลนิทรีย์ดิน 
 จุลินทรียดิ์นส่วนใหญ่พบตามชั้นบนของดิน เช่น ดินชั้นบนและหนา้ดิน ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีสมัผสักบัส่วนท่ีเป็นสารอินทรียพ์วกใบไม ้มูลสัตว ์ปุ๋ ยหมกั ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ เน้ือดิน เช่น ดินเหนียวเน้ือดินละเอียดจะมีพื้นท่ีมาก และมี
ความสามารถในการอุม้น ้า จึงมีปริมาณจุลินทรียม์ากกวา่ดินทราย อุณหภูมิท่ีพอเหมาะต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์อยูใ่นช่วงประมาณ 15 – 45 องศาเซลเซียส ความช้ืนท่ีพอเหมาะประมาณ
ร้อยละ 50 -75 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียสารท่ีอยูใ่นดิน ความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุ ความลึกของดิน แสงแดด และการถ่ายเทอากาศ  ความหนาแน่นของประชากร
จุลินทรียใ์นดินมีความสัมพนัธ์กบัการยอ่ยสลายและการหายใจของดิน กล่าวคือ ยิง่ความหนาแน่น
ของจุลินทรียม์าก จะสามารถยอ่ยสลายสารอินทรียว์ตัถุไดร้วดเร็วมากกวา่จุลินทรียใ์นดินท่ีมี
ปริมาณนอ้ยกวา่  
 

จุลนิทรีย์ท่ีพบในดิน 
ดินเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของจุลินทรียห์ลากหลายชนิดมากกวา่ในน ้าจืดและน ้าทะเล             

โดยพบวา่แบคทีเรียเป็นจุลินทรียท่ี์มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ฟังไจ แอคติโนมยัซิท 
สาหร่าย โปรโตซวั และไวรัส ตามล าดบั  ซ่ึงบริเวณผิวหนา้ดินมีจ านวนจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงไดถึ้ง 
108 เซลลต์่อดินแหง้หน่ึงกรัม แต่ถา้นบัรวมเซลลข์องจุลินทรียท์ั้งหมดอาจสูงถึง 109-1010 เซลลต์่อ
ดินแหง้หน่ึงกรัม (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 308) นอกจากจุลินทรียแ์ลว้ยงัมีสัตวห์นา้ดินและ
แมลงหนา้ดินต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นระบบนิเวศในดิน ดงัน้ี 

1.  แบคทีเรีย 
แบคทีเรีย (bacteria) เป็นจุลินทรียท่ี์พบมากท่ีสุดในดินเม่ือเทียบกบัจุลินทรียช์นิดอ่ืน ๆ 

(ตารางท่ี 3.2) แบคทีเรียเป็นจุลินทรียท่ี์มีรูปแบบของการด ารงชีวิตท่ีหลากหลาย บางชนิดสังเคราะห์
สารอินทรียจ์ากคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยกระบวนการท่ีคลา้ยการสังเคราะห์ดว้ยแสง แต่ใชพ้ลงังาน
จากการออกซิไดส์สารอนินทรียแ์ทน (chemoautotroph) บางชนิดสามารเจริญไดใ้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปราศจากออกซิเจน (anaerobe) อยา่งไรก็ตาม แบคทีเรียส่วนใหญ่ในดินเป็นพวกท่ีไม่สามารถ
สังเคราะห์อาหารไดเ้อง (heterotroph) แต่ด ารงชีวิตโดยการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุในดิน  แบคทีเรีย
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โดยทัว่ไปเจริญไดดี้ในดินท่ีค่อนขา้งเป็นกลาง ค่าพีเอชอยูใ่นช่วง 6-8 การท่ีแบคทีเรียมีเซลลข์นาด
เลก็ มีจ านวนมาก และเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือปัจจยัต่าง ๆ เหมาะสม รวมทั้งมีความ
หลากหลายในการด ารงชีวิตสูง ส่งผลใหแ้บคทีเรียเป็นจุลินทรียท่ี์ประสบความส าเร็จในการ
ด ารงชีวิตอยูร่อดและเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในกิจกรรมต่าง ๆ แทบทุกสภาพวแวดลอ้ม  ส าหรับดิน
ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะบางชนิด เช่น ดินเปร้ียว (acid sulfate soil) ดินเคม็หรือดินท่ีมีตน้ก าเนิดหรือมี
การสะสมของธาตุหรือสารประกอบชนิดใดชนิดหน่ึง หรือหลายชนิดอยูใ่นปริมาณสูงเป็นพิเศษ 
ดินกลุ่มน้ีมีชนิดและปริมาณของจุลินทรียแ์ตกต่างไปจากดินทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะจุลินทรียห์รือ
แบคทีเรียท่ีอยูใ่นดินจะตอ้งเป็นพวกท่ีสามารถใชป้ระโยชน์หรือมีความทนทานต่อสภาพหรือ
สมบติัของดินนั้นไดดี้ จึงจะมีชีวิตและเจริญอยูไ่ดใ้นดิน ตวัอยา่งเช่น ในดินเปร้ียว (acid sulfate soil) 
มกัจะมีแบคทีเรียพวก Thiobacillus และ Desulfovibrio และดินเคม็ก็มกัจะมีพวก halophilic 
microorganism อยู่เป็นจ านวนมาก (ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2544 :                
226-227) 
 
ตาราง 3.2 จ านวนและปริมาตรของส่ิงมีชีวิตบางชนิดในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
 

ส่ิงมีชีวิต จ านวนต่อดินหน่ึงกรัม น ้าหนักชีวมวล (น ้าหนักสด) 
(กโิลกรัม/เฮคตาร์) 

แบคทีเรีย 108-109 300-3,000 
แอคติโนมยัซิท 107-108 300-3,000 
เช้ือรา 105-106 500-5,000 
สาหร่าย 103-106 10-1,500 
โปรโตซวั 103-105 5-200 
 
ท่ีมา : ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2544 : 228)  
 

แบคทีเรียอาโธรแบคเตอร์ (Arthrobacter) พบไดท้ัว่ไปในดิน การเจริญในช่วงระยะ
การเพิ่มจ านวนมกัจะมีรูปร่างเป็นท่อนยาวเม่ือถึงช่วงการเจริญระยะคงท่ีมกัจะมีรูปร่างกลมรี 
แบคทีเรียชนิดน้ีมีเมทาบอลิซึมท่ีหลากหลาย ท าใหเ้กิดการผลิตเอนไซมไ์ดแ้ตกต่างกนั ช่วยใหเ้จริญ
ไดส้ารอาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเจริญไดดี้ในสารท่ียอ่ยสลายไดง้่าย เช่น กรดอะมิโน 
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น ้าตาล แต่หากมีสารท่ีย่อยสลายยากจะท าใหก้ารเจริญนอ้ยกวา่แบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ (เกลด็แกว้                  
รัตนปัญญาพนัธุ์. 2557 : 25-26) 

แบคทีเรียซูโดโมแนส (Pseudomonas) สามารถพบไดใ้นส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป ทั้งในดิน 
น ้า ขยะ สัตวห์รือในพืช รวมไปถึงสามารถพบไดใ้นอาหารและของใชต้่าง ๆ มีรูปร่างเป็นแท่ง 
ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ  สามารถเคล่ือนท่ีไดโ้ดยมีแฟลกเจลลา เป็นพวกตอ้งการออกซิเจน    
มีรงควตัถุสีฟ้าไพโอไซแอนิน (pyocyanin) ไพโอเวอดิน (pyoverdin) ซ่ึงเป็นรงควตัถุท่ีฟลูออเรส
เซนต ์(fluorescent) ท่ีละลายน ้าเป็นแซโพไฟดใ์นดินและน ้า แบคทีเรียน้ีสามารถใชส้ารอินทรียไ์ด้
หลายชนิด เช่น น ้าตาล กรดอะมิโน แอลกอฮอล ์น ้าตาลแอลโดส ไฮโดรคาร์บอน น ้ามนั กรดฮิวมิก 
(humic acid) และวตัถุมีพิษบางชนิด ในดินท่ีเป็นด่างมีธาตุเหลก็ต ่า เช้ือน้ีอาจจะเป็นเช้ือโรคเพราะ
ความตอ้งการธาตุเหลก็ นอกจากน้ียงัสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์ (siderophore) ท่ีสามารถควบคุม
จุลินทรียดิ์นท่ีเป็นสาเหตุของโรคได ้(พินิจ กล ่าคลองตนั. 2553 : 17) 

แบคทีเรียบาซิลลสั (Bacillus) พบในพบไดท้ัว่ไป ในดินปลูก ปุ๋ ยคอก วสัดุปลูก ราก
พืช และผิวใบ เจริญเติบโตไดโ้ดยใชส้ารอาหารจากการย่อย สลายของซากพืช รูปร่างเป็นท่อนและ
สามารถสร้างเอนโดสปอร์ (endospore) ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ  สร้างเอนโดสปอร์ท่ีมีความ
ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความร้อนสูง ขาดแคลนอาหาร หรือกระทบกบัแสง
อุลตร้าไวโอเลต เอนโดสปอร์สามารถเจริญเป็นเซลลแ์บคทีเรียไดโ้ดยง่ายและ เจริญเพิ่มปริมาณใน
ธรรมชาติ เม่ือภาวะสภาพแวดลอ้มเหมาะสม บางชนิด เช่น B. subtilis สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ 
(antibiotic) ไปยั้บย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือสาเหตุโรคพืชได ้แต่ไม่พบวา่เป็นพิษต่อมนุษย ์สัตว ์
และไม่มีพิษตกคา้งต่อส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ี B.thuringiensis สร้างสารพิษ จะท าลายตวัอ่อนของแมลง
ได ้จึงน ามาใชเ้ป็นสารควบคุมโดยวิธีชีวภาพ B.anthracis เป็นเช้ือท่ีรุนแรงมากกบัสัตว ์แบคทีเรีย 
Bacillus sp. จะทนอุณหภูมิไดก้วา้งตั้งแต่ -5 ถึง 75 องศาเซลเซียส ทนกรดด่างไดใ้นช่วงพีเอช 2-8  
และทนเกลือไดสู้งถึงร้อยละ 25 ของโซเดียมคลอไรด ์(บุษราคมั อุดมศกัด์ิ และคณะ. 2560. 4) 

แบคทีเรียคลอสติเดียม (Clostridium) พบมากในดิน ตะกอนน ้าจืด ตะกอนน ้าเคม็ มูล
สัตว ์รูปร่างท่อน ไม่ตอ้งการออกซิเจนในการเจริญ และสามารถสร้างสปอร์ท่ีทนต่อความ
ร้อน ด ารงชีวิตไดท่ี้อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส  สามารถด ารงชีวิตไดดี้ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกรด
อ่อน ๆ (พีเอชอยูใ่นช่วง 4.8 -7) แบคทีเรียชนิดน้ีมีความสามารถในการแพร่จากบริเวณหน่ึงไปยงัอีก
บริเวณหน่ึงไดง้่าย ตวัอยา่งเช่น จากการปนเป้ือนในดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกพืช และอาจมาจากเศษ
ดินท่ีติดมากบัผลิตผลทางการเกษตรตา่ง ๆ หรือในล าไส้ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ แต่แบคทีเรียน้ีจะ
สามารถผลิตสารพิษโบทูลินมั (botulinum toxin) ไดเ้ฉพาะช่วงท่ีสร้างสปอร์ ซ่ึงจะเกิดในภาวะท่ีไม่
มีออกซิเจนเท่านั้น (ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร. 2560 : 1) 
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อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter) เป็นแบคทีเรียท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได ้รูปร่างไม่
เสถียร สามารถผลิตเมือกจ านวนมาก ใชอ้อกซิเจนในการด ารงชีวิต (aerobic bacteria) อาศยัอยูอ่ยา่ง
เป็นอิสระในดิน มีหนา้ท่ีส าคญัในการตรึงไนโตรเจน ในดินจะมีอะโซโตแบคเตอร์อยูห่ลายชนิด
และมีปริมาณขึ้นอยูก่บัคุณภาพของดินและส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น ๆ แต่จะพบมากท่ีสุดใน
บริเวณรากของพืช ในพืชบางชนิดรากพืชจะขบัสารออกมา (root exudate) ซ่ึงมีทั้งกรดอะมิโน
น ้าตาล วิตามิน และกรดอินทรียร์วมทั้งส่วนของรากพืช ท่ีก าลงัสลายตวัอยูน่ั้นจะเป็นแหล่งพลงังาน
ท่ีส าคญัท่ีท าใหอ้ะโซโตแบคเตอร์ เจริญและเพิ่มจ านวนอยา่งมากมาย การเจริญเติบโตและการตรึง
ไนโตรเจน นอกจากจะใชส้ารท่ีขบัออกมาจากรากพืชแลว้ แบคทีเรียยงัตอ้งการสารอินทรียอ่ื์น ๆ 
เพื่อใชเ้ป็นแหล่งของพลงังานอีก ดงันั้นการเติม อินทรียวตัถุต่าง ๆ ลงไปในดินก็จะช่วยท าใหมี้การ
ตรึงไนโตรเจนสูงขึ้นดว้ย โดยปกติการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรียจะเพิ่มจ านวนไดม้ากในอุณหภูมิ
ระหวา่ง 20 -45 องศาเซลเซียส และจ านวนแบคทีเรียจะลดลงถา้อุณหภูมิมากกวา่ 45 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต ่าสุด ส าหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 14 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิท่ี
เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของอะโซโตแบคเตอร์ทัว่ไปจะอยูท่ี่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
แบคทีเรียชนิดน้ีทนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ไดน้าน 10 นาที และจะตายลงเม่ืออุณหภูมิสูง 60 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (สุพรรษา วรินทร์. 2560 : 1) 

2. แอคติโนมัยซิท 
 แอคติโนมยัซิท (actinomycetes) เป็นแบคทีเรียท่ีมีลกัษณะรูปร่างยดืยาวเป็นเส้นใย

คลา้ยเช้ือรา  แต่มีขนาดเซลลเ์ท่าเซลลแ์บคทีเรีย เส้นใยของแอคติโนมยัซิทมีขอ้ไดเ้ปรียบมาก
โดยเฉพาะในสภาพท่ีขาดน ้าจะท าหนา้ท่ีคลา้ยสะพานเช่ือมระหวา่งแต่ละอนุภาคดิน รวมทั้งให้
ผิวสัมผสัท่ีกวา้งแก่เซลลท์ าใหมี้โอกาสรับสารอาหารไดม้ากขึ้น แอคติโนมยัซิทเป็นแบคทีเรียท่ี
ตอ้งการออกซิเจนในการด ารงชีวิต ไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดเ้อง สามารถเจริญไดใ้นดินท่ีมีสภาพเป็น
กรดถึงด่าง ประมาณ 5.5-10 แต่ไม่ทนต่อสภาพเป็นกรดซ่ึงจะพบไดน้อ้ยมากหากต ่ากว่า 5                     
แอคติโนมยัซิทท่ีพบมากในดินคือ กลุ่ม Coryneforms ไดแ้ก่  Arthrobacter, Cellulomonas และ 
Corynebacterium กลุ่ม Nacardioforms ไดแ้ก่ Norcardia และกลุ่มแบคทีเรียท่ีมีเส้นใยแทจ้ริงไดแ้ก่ 
Streptomyces แบคทีเรียกลุ่มน้ีท่ีท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารไฮโดรเจนคาร์บอน ซากพืช และสร้างฮิวมสั
ในดิน ท่ีส าคญัยงัสามารถยอ่ยสลายสารท่ีแบคทีเรียและเช้ือรายอ่ยสลายไดย้าก เช่น ไขมนั ไคติน 
(chitin) ได ้และบางชนิดสามารถสร้างสารปฏิชีวนะออกฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย
และราได ้จีนสัท่ีส าคญัของกลุ่มแอคติโนมยัซิท คือ Streptomyces ท่ีสามารถสร้างสารจีออสมิน 
(geosmim) ท่ีมีกล่ินดิน (earthy odor) (ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  2544 :                
226-227) 
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3. ฟังไจ 
 ราเป็นจุลินทรียท่ี์พบรองลงมาจากแบคทีเรีย ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารไดเ้อง แต่จะ

ดูดซึมสารอินทรียจ์ากการย่อยภายนอกเซลล ์รามกัจะอาศยัอยูบ่ริเวณผิวหนา้ของดินเพราะเจริญไดดี้
ในท่ีมีออกซิเจนและเป็นต าแหน่งท่ีเส้นใยของฟังไจเจริญยดึเกาะไดม้าก พบไดท้ั้งรูปของ              
ไมซีเลียมและสปอร์ ราสามารถยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์โครงสร้างซบัซอ้นได ้เช่น เซลลูโลส ลิกนิน 
เพคทิน และสามารถเปล่ียนคาร์บอนในสารอินทรียท่ี์อยูใ่นดินใหก้ลายเป็นสารประกอบคาร์บอน        
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของเซลลไ์ด ้เจริญไดดี้ในดินท่ีเป็นกรด ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินไดด้ว้ย
การท่ีไมซีเลียม สานเป็นตาข่ายยดึอนุภาคดินไวเ้ป็นกลุ่มกอ้น ท าใหก้อ้นดินอยูก่นัอยา่งหลวม ๆ 
และอยูใ่นสภาพท่ีไม่ละลายน ้า แต่เม่ือสภาพของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญ ฟังไจจะอยูใ่นสภาพ
เซลลพ์กัเพื่อจะไดมี้ชีวิตอยู่รอดได ้  

แอสเพอร์จิลลสั (Aspergillus) เป็นราหลายเซลลมี์ลกัษณะส าคญัคือ มีการแตกแขนง 
และมีสปอร์เป็นรูปคลา้ยดอกไม ้ราท่ีพบมากในผลิตผลเกษตรในประเทศไทย คือ A. flavus               
พบ ทัว่ไปในดิน และพบปนเป้ือนในผลิตผลเกษตรหลายชนิด เช่น หอมแดง หอมหวัใหญ่ ถัว่ลิสง 
ขา้วโพด กาแฟ องุ่น และเคร่ืองเทศ สามารถเจริญเติบโตและผลิตสารแอฟลาทอกซิน (aflatoxin - 
AF) ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์สูง นอกจากน้ีรา A. niger สามารถสร้าง
สารพิษและสารทุติยภูมิไดม้ากมายหลายชนิด เช่น สารพิษ ochratoxin A และ fumonisin B2 และ 
B4 ซ่ึงเป็นสารพิษจากเช้ือราท่ีจดัอยูใ่น class 2B คือ เป็น สารท่ีอาจก่อใหเ้กิดมะเร็งไดใ้นมนุษย ์
ochratoxin A เป็นสารท่ีก่อใหเ้กิดความผิดปกติต่อระบบการ ท างานของไต (nephrotoxic) และการ
พฒันาการเกิดความผิดปกติ (teratogenic) เป็นสารพิษท่ีอาจก่อใหเ้กิดมะเร็ง และท าใหร้ะบบ
ภูมิคุม้กนัในสัตวผ์ิดปกติ fumonisins เป็นสารท่ีมกัพบการปนเป้ือนในธญัพืช ขา้วโพด ซ่ึงมีผลต่อ
มนุษยโ์ดยอาจก่อใหเ้กิด มะเร็งหลอดอาหาร และยงัเป็นพิษรุนแรงต่อสัตว ์เช่น มา้ หมู และสัตวปี์ก  
(เนตรา สมบูรณ์แกว้ และคณะ. 2558 : 5-7) 

ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) พบทัว่ไปในดิน เศษซากพืช ซากสัตว ์อินทรียวตัถุ และ
บริเวณระบบรากพืช มีคุณสมบติัและศกัยภาพสูงในการใชค้วบคุมราสาเหตุโรคพืช  เน่ืองจาก
สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว สร้างสปอร์ไดป้ริมาณสูงมาก สามารถแข่งขนักบัเช้ือโรคพืช 
หรือจุลินทรียท่ี์มีอยูร่อบขา้งไดดี้ ปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ ทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ทนทานต่อสารเคมีในดินไดดี้ สามารถเจริญร่วมกบัรากพืชและช่วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สามารถเป็นปรสิต  (parasite) โดยการพนัรัดเส้นใยเช้ือราสาเหตุ
โรคพืช แลว้สร้างเอนไซม ์เช่น ไคติเนส (chitinase) เบตา้-1,3 กลูคาเนส (β-1,3glucanase)                 
และเซลลูเลส (cellulose) ย่อยสลายผนงัเส้นใยของเช้ือโรคพืช จากนั้นจึงแทงเส้นใยเขา้ไปเจริญอยู่
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ภายในเส้นใยโรคพืช นอกจากน้ียงัมีความสามารถสูงในการแข่งขนั กบัเช้ือโรคพืชดา้นการใช้
อาหาร การสร้างเส้นใยและสปอร์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว บางสายพนัธุ์สามารถสร้างปฏิชีวนสาร 
(antibiotics) เพื่อยบัย ั้งหรือท าลายเส้นใยของเช้ือโรคจนเกิดการเห่ียวสลายและตายได ้(ศูนยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช จงัหวดัขอนแก่น. 2554 : 1)  

ยสีตส์ามารถสร้างเอนไซมไ์ดห้ลากหลายชนิด เช่น โปรติเอส (proteases) ไลเปส 
(lipases) เซลลูเลส (cellulases) เฮมิเซลลูเลส (hemicellulases) อะมยัเลส (amylases) อินนูลิเนส 
(inulinases) เพคติเนส (pectinases) และฟอสฟาเตส (phosphatases) จึงสามารถยอ่ยสลายทั้งในรูป
โมเลกุลเด่ียวและโมเลกุลเชิงซอ้น เช่น กลูโคส ไซโลส กาแลกโตส อะราบิโนส มอลโตส ไซแลน 
แมนแนน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส อินนูลิน กรดอะมิโน กรดไขมนั กลีเซอรอล และนิวคลีโอไทด์
ชนิดต่าง ๆ โดยสารชีวโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส โปรตีน และไขมนัท่ี
เป็นองคป์ระกอบของเซลลพ์ืชและสัตว ์รวมทั้งซากพืชซากสัตวท่ี์ตายลง  นอกจากน้ีสารส าคญั
หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย ์แอลกอฮอล ์เอสเทอร์ รวมทั้งฮอร์โมนพืชบางชนิด ถูกสังเคราะห์ผา่น
กระบวนการเมตาบอลิซึมของยสีต ์โดยสารดงักล่าวน้ีมีเป็นแหล่งคาร์บอน แหล่งพลงังาน แหล่ง
ไนโตรเจน ตลอดจนแหล่งธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองอ่ืน รวมทั้งเป็นสารกระตุน้การเจริญ
ของพืช สัตว ์และจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ (ธวชัชยั สุ่มประดิษฐ์. 2554 : 1) 

4.  โปรโตซัว 
โปรโตชวัท่ีพบในดินส่วนใหญ่ เป็นพวกมีแฟลกเจลลาและพวกอะมีบา พบมากในดิน

ท่ีมีอินทรียวตัถุสูงและชุ่มช้ืน เจริญอยู่เฉพาะบริเวณดินชั้นบนเพราะเป็นพวกท่ีตอ้งการออกซิเจนใน
การเจริญ  โปรโตซวัท่ีพบดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยู่อยา่งอิสระ (free living protozoa)              
โปรโตซวัท่ีอาศยัในดินมีขนาดเลก็กวา่และมีความหลากหลายนอ้ยกวา่ท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ า ส่วนใหญ่
พบโปรโตซวับริเวณผิวหนา้ดินไม่เกิน 15-20 เซนติเมตร เน่ืองจากโปรโตซวัตอ้งการออกซิเจนใน
ปริมาณสูง และพบมากในบริเวณใกลร้ากพืชเน่ืองจากมีปริมาณแบคทีเรียและจุลินทรียอ่ื์น ๆ ท่ีเป็น
อาหารของโปรโตซวัมาก แต่ถา้ลึกลงไปจากผิวดินจะอยูใ่นรูปของซีสต ์พบจ านวนโปรโตซวัในดิน
แถบอบอุ่นท่ีไม่มีการเพาะปลูกประมาณ 30,000 เซลลต์อ่ดินหน่ึงกรัม ส่วนในดินท่ีมีการปลูก
ขา้วโพดมีจ านวนโปรโตซวั 350,000 เซลลต์่อดินหน่ึงกรัม  และมีจ านวนโปรโตซวัในดินบริเวณก่ึง
เขตร้อนช้ืนสูงถึง 1.6x106 เซลลต์่อดินหน่ึงกรัม โปรโตซัวท่ีพบมากในดินไดแ้ก่ กลุ่มแฟลกเจลเลต 
ไดแ้ก่ Heteromita globosa, Oikomonas termo, Cercomonas spp. อะมีบา ไดแ้ก่ Naegleria gruberi, 
Hartmanella hyaline, Euglena, Difflugia, Arcella, Phryganella, Microcharmys ส่วนซิลิเอต ไดแ้ก่ 
C. cucullus และ Colpida sterinii  (สุบณัฑิต  น่ิมรัตน์. 2549 : 70-71 ; ภาควิชาปฐพีวิทยา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2544 : 230) 
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5. สาหร่าย 
สาหร่ายเป็นส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล ์มีลกัษณะคลา้ยพืชคือสามารถ

สังเคราะห์อาหารไดเ้องโดยอาศยัการสังเคราะห์ดว้ยแสง (autotroph) เน่ืองจากสังเคราะห์ดว้ยไดจึ้ง
ช่วยเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่ดินได ้บางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศท าให้ดินมีไนโตรเจน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นสาหร่ายยงัสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ จึงพบสาหร่ายได้
อยา่งกวา้งขวาง เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินบางชนิดเจริญไดใ้นดินท่ีลึกหลายฟุต สาหร่ายในดิน
พบมากบริเวณผิวหนา้ดินท่ีช้ืนเพราะตอ้งการน ้าและแสงในการสังเคราะห์ดว้ยแสง ส่วนดินชั้นล่าง
จะพบสาหร่ายนอ้ยมากและพบในระยะท่ีเป็นสปอร์หรือถา้เป็นเซลลป์กติจะไม่มีคลอโรฟิลล์ ในดิน
ท่ีอุดมสมบูรณ์จะพบสาหร่ายไดน้อ้ยมากเพราะกิจกรรมดา้นชีวเคมีของสาหร่ายถูกขดัขวางจาก
แบคทีเรียและฟังไจ เน่ืองจากแบคทีเรียและฟังไจแบ่งเซลลแ์ละทวีจ านวนไดร้วดเร็วกวา่จึงแยง่
สารอาหารและแร่ธาตุ บางคร้ังอาจขบัสารพิษบางชนิดออกมาอีกดว้ยท าใหส้าหร่ายเจริญไดช้า้
หรือไม่เจริญ 

สาหร่ายในดินท่ีพบมากไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียว เช่น Ankistodesmus, Chlamydomonas, 
Chlorella, Chlorococcum, Protococcus, Scenedesmus และ Ulothrix สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน
กลุ่ม Anabaena, Calothrix, Chroococcus, Cylindrospermum, Lyngbya, Nostoc, Oscillatoria และ 
Tolypothrix และไดอะตอมกลุ่ม Achnanthes, Cymbella, Navicula, Nitzschia, Pinularia และ 
Synedra สาหร่ายเหล่าน้ีมีปริมาณแตกต่างกนั เช่น ในดินหน่ึงกรัมมีสาหร่ายประมาณ 100-5,000 
เซลล ์ส่วนมากเป็นสาหร่ายสีเขียวและสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน ส่วนไดอะตอมพบเพียงเลก็นอ้ย 

สาหร่ายในดินมีบทบาทในการช่วยเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน เน่ืองจากสามารถสังเคราะห์
ดว้ยแสงได ้โดยเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นสารประกอบอินทรียใ์นเซลลแ์ละออกซิเจน
ออกมา ซ่ึงจุลินทรียอ่ื์นโดยเฉพาะแบคทีเรียและฟังไจน าไปใชใ้นการหายใจเพื่อยอ่ยสลายอินทรีย
สารไดร้วดเร็วขึ้น สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินบางชนิด เช่น Nostoc, Anabaena, Oscillatoria สามารถ
ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเปลี่ยนใหอ้ยูใ่นรูปไนเตรทท่ีพืชน าไปใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ี
สาหร่ายบางชนิดยงัช่วยปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช 
เช่น N. commune, C. pyrenoides, O. prolifica ท่ีเจริญตามผิวดินจะสร้างเมือกช่วยยดึเกาะอนุภาค
ของดินให้เป็นกอ้นขนาดเลก็ท าใหดิ้นสามารถอุม้น ้าไดดี้ขึ้นและยงัช่วยป้องกนัการกดัเซาะของผิว
ดินไดอี้กดว้ยและเน่ืองจากสาหร่ายเป็นพวกท่ีสังเคราะห์ดว้ยแสง จึงมีส่วนท าใหดิ้นอุดมสมบูรณ์
โดยการเพิ่มออกซิเจนและสารอินทรีย ์นอกจากน้ียงัเป็นตวัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบแทนท่ี 
(succession) โดยสาหร่ายบางชนิดสามารถเจริญเกาะอยูบ่นหินได ้เม่ือสาหร่ายเจริญมากขึ้นจะท าให้
การสังเคราะห์ดว้ยแสงไดม้ากขึ้น ส่วนพวกท่ีตายจะทบัถมกนักลายเป็นอินทรียส์ารท่ีท าให้
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แบคทีเรียและราเจริญขึ้นได ้ เม่ือจุลินทรียช์นิดอ่ืนเจริญจะสร้างสารขึ้น เช่น กรดท่ีไปย่อยสลายหิน
ท าใหแ้ร่ธาตุละลายออกมาอยา่งชา้ ๆ ท าใหส้ภาพเหมาะกบัการเจริญของไลเคนส์ มอสและพืช
ชั้นสูงตามล าดบั (สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549 : 69-70 ; ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
2544 : 229) 

 
บทบาทของจุลนิทรีย์ในดิน 

จุลินทรียท่ี์อยูใ่นดินมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุในดิน จุลินทรียแ์ต่
ละชนิดมีเอนไซมแ์ตกต่างกนัไป บางชนิดมีเอนไซมห์ลายชนิด จึงสามารถยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ด้
หลากหลายชนิด แต่บางชนิดมีเอนไซมจ์ ากดัจะยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดไ้ม่กี่ชนิด จุลินทรียไ์ด้
สารอาหารจากการยอ่ยสลายสารอินทรีย ์ขณะเดียวกนัสารอินทรียท่ี์สลายเป็นสารอนินทรีย ์จะถูก
พืชท่ีน าไปใชเ้พื่อการเจริญเติบโตต่อไป ดงันั้น ถา้ขาดจุลินทรียใ์นดินจะท าใหดิ้นขาดสารอาหาร
และพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได ้ 

1. การย่อยสลายสารโดยจุลนิทรีย์ในดิน 
ในธรรมชาติมีจุลินทรียห์ลายชนิดท่ียอ่ยสลายโมเลกุลสารอินทรียข์นาดใหญ่ให้

กลายเป็นโมเลกุลขนาดเลก็และสารอนินทรียท่ี์ส่ิงมีชีวิตอ่ืนสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งอาหารได ้
โดยแบคทีเรียจะสามารถยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์ไดจ้ากการทบัถมของซากส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อยา่ง
รวดเร็ว ส าหรับการย่อยสลายของราในธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรกจะยอ่ยสลาย
สารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายยาก เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน จากซากพืชท่ีทบัถมในดิน และ
กลุ่มท่ีสองจะยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายไดง้่าย เช่น น ้าตาล กรดอะมิโน โปรตีน และไขมนั 
เป็นตน้  

แบคทีเรียและราเป็นจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนในการด ารงชีวิต ดงันั้นจึงพบใน
บริเวณผิวหนา้ดินมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ ท่ีลึกลงไปในดิน เส้นใยของราจะแทรกตามอนุภาคของดิน
และเจริญโดยการดูดซึมอาหารท่ียอ่ยสลายจากอินทรียว์ตัถุท่ีทบัถมอยูใ่นดิน ขณะท่ีแบคทีเรียจะ
เจริญเป็นกลุ่มกอ้นรวมกนั เรียกวา่ โคโลนี (colony) แทรกอยูบ่นผิวหนา้ของอินทรียว์ตัถุ ทั้ง
แบคทีเรียและราไดม้าซ่ึงแหล่งอาหารจากการใชเ้อนไซมท่ี์ขบัออกมาภายนอกเซลลเ์พื่อยอ่ยสลาย
โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารอินทรียเ์หล่านั้น และเม่ือไดเ้ป็นสารอินทรียโ์มเลกุลขนาดเลก็ แบคทีเรีย
และราจะดูดซึมเขา้สู่เซลล ์นอกจากนั้นในดินยงัมีแอคติโนมยัซิทท่ีเป็นจุลินทรียท่ี์มีความสามารถ
ในการยอ่ยสลายสารท่ีราและแบคทีเรียยอ่ยสลายไดย้ากและยงัหลงเหลืออยูใ่นธรรมชาติ ขณะท่ี 

โปรโตซวัและไวรัสจะท าหนา้ท่ีในการควบคุมจ านวนแบคทีเรีย ราและแอคติโนมยัซิทในดิน  
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จุลินทรียใ์นดินบางชนิดมีบทบาทเก่ียวกบัการยอ่ยสลายสารเคมีสังเคราะห์ท่ีปนเป้ือน
อยูใ่นดิน ซ่ึงเป็นการก าจดัหรือท าความสะอาดสารปนเป้ือนในพื้นท่ีใหห้มดไปหรือลดปริมาณจน
ไม่เกิดพิษต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีวา่ bioremediation ตวัอยา่งเช่น การยอ่ยสลาย
สารปราบศตัรูพืช (pesticide) หรือสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในดิน ไดแ้ก่ DDT, 2,d-D และ PCBs เป็น
ตน้ โดยจุลินทรียใ์นดินบางชนิดสามารถยอ่ยสลายสารพิษเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นสารท่ีไม่มีพิษได ้โดย
การสร้างเอนไซมท่ี์จ าเพาะขึ้นมายอ่ยสลายสารนั้น เช่น เอนไซมไ์ซยาเนส (cyanase) ยอ่ยสลาย
ไซยาไนด ์(cyanamide) ใหเ้ป็นแอมโมเนียและน ้า ส าหรับจุลินทรียท่ี์สามารถยอ่ยสลายสารพิษ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ Agrobacterium, Arthrobacter, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium รวมไปถึง  
ฟังไจและแอคติโนมยัซีทดว้ย ซ่ึงการยอ่ยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรียใ์นดินมีประโยชน์มาก           
ต่อการปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อมนุษย ์(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 
317 ;  วีรานุช หลาง. 2554 : 41 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 14-19) 

2. การสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของจุลนิทรีย์ในดิน 
จุลินทรียท่ี์อาศยัในดินหลายชนิดสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive 

substances) ท่ีเป็นสารปฏิชีวนะ หรือสารพิษท่ีมีผลไปท าลายจุลินทรียก์ลุ่มอ่ืน เช่น แอคติโนมยัซีท 
จีนสั Streptomyces สร้างสารปฏิชีวนะมากกวา่ 50 ชนิด ไดแ้ก่ สเตรปโตมยัซิน (streptomycin)            
นีโอมยัซิน (neomycin) อิริโทรมยัซิน (erythromycin) เตตราไซคลีน (tetracycline) เป็นตน้ รวมทั้ง
ฟังไจบางชนิดก็สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได ้เช่น Penicillium นอกจากน้ี จุลินทรียใ์นดินบางชนิด
ยงัช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช โดยการเขา้ไปช่วยพืชในการยอ่ยสลายธาตุอาหารใหพ้ืชสามารถดูด
ซึมไปใชไ้ดง้่ายขึ้นหรือการตรึงสารอาหารใหพ้ืช เช่น การตรึงแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศโดย
แบคทีเรียกลุ่ม nitrogen fixing bacteria รวมทั้งจุลินทรียบ์างชนิดสามารถสร้างสาร เช่น สารพิษ 
สารปฏิชีวนะ หรือฮอร์โมนพืช ซ่ึงช่วยในการส่งเสริมการเจริญของพืชหรือช่วยในการป้องกนัพืช
จากแมลงศตัรูพืชหรือจุลินทรียก่์อโรค ดงันั้นจึงมีการน าจุลินทรียบ์างชนิดมาใชใ้นการควบคุม
ศตัรูพืชแบบชีววิธี (biocontrol agent) เช่น B. thuringiensis และ B. sphaericus สร้างสารพิษท่ีมีผล
ไปท าลายแมลงท่ีเป็นศตัรูได ้ ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อมนุษย ์           
(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 317 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 41) 

3. การก่อโรคของจุลนิทรีย์ในดิน 
จุลินทรียใ์นดินหลายชนิดสามารถก่อโรคในพืช สัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นหรือ

บนดิน ซ่ึงท าใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ จุลินทรียก่์อโรคท่ีอาศยัหรือแพร่กระจายในดิน 
เรียกวา่ soil born pathogen ซ่ึงฟังไจท่ีก่อโรคพืชส่วนใหญ่เป็นฟังไจกลุ่มท่ีมีเส้นใย เช่น Pythium, 
Phytophthora, Fusarium ส่วนแบคทีเรียท่ีก่อโรคพืชส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ Erwinia amytovora,                   
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A. tumefaciens, P. glycinea, P. syringae, P. marginatis, Xanthomona campestris และ X. oryzae 
เป็นตน้ ส าหรับแบคทีเรียก่อโรคท่ีพบในดินคือ จีนสั Clostridium ซ่ึงเป็นแบคทีเรียกลุ่มท่ีไม่
ตอ้งการออกซิเจนและสร้างสปอร์ได ้ไดแ้ก่ C. tetrani ก่อโรคบาดทะยกั C. botulinum ก่อโรค 
Botulism และ C. perfringes ก่อโรค gas gangrene และแบคทีเรีย B. anthracis ซ่ึงเป็นจุลินทรีย์
ตอ้งการออกซิเจนและสร้างสปอร์ไดใ้นดิน โดยเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกซ์ (anthrax)               
(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 317-318 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 14-19 ; กรรณิการ์                                   
ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 32) 

4.  การอยู่ร่วมกนักบัจุลนิทรีย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
จุลินทรียมี์ความส าคญัยิง่ในระบบนิเวศ ช่วยใหเ้กิดสมดุลตามธรรมชาติ จุลินทรียเ์ป็น

ทั้งผูผ้ลิต (producer)โดยกลุ่มท่ีสังเคราะห์แสงได ้เช่น สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดท าใหเ้กิด
กระบวนการเปลี่ยนพลงังานแสง ใหเ้ป็นพลงังานเคมี และเป็นผูย้อ่ยสลาย (decomposer) เม่ือ
ส่ิงมีชีวิตตายลง ซากจะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียน์านาชนิด โดยการสร้างเอนไซมท่ี์มีคุณสมบติั
พิเศษต่าง ๆ กนั เพื่อยอยทั้งอินทรียสารและอนินทรียสารเกิดเป็นแหล่งอาหารและพลงังาน
หมุนเวียนกนัไปไม่ส้ินสุด กิจกรรมของจุลินทรียไ์ม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า แต่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ มีทั้งกิจกรรมการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุต่าง ๆ ตรึงธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนักบัรากของพืช 
(กฤษณา พงษพ์านิช.  2554 : 8-9) 

ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) เป็นการอยู่ร่วมกนัแบบภาวะพึ่งพากนั (mutualism) 
ระหวา่งฟังไจ (fungi) และรากพืช โดยท่ีพืชไดรั้บน ้าและธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส จากฟังไจ 
ในขณะท่ีฟังไจไดรั้บสารอาหารท่ีจ าเป็น เช่น น ้าตาล กรดอะมิโนและวิตามินจากพืชผา่นทางระบบ
ราก เส้นใยของฟังไจหรือไฮฟา (hypha) ท่ีเจริญอยูภ่ายนอกรากและภายในรากจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิว
ในการดูดซึมธาตุอาหารให้แก่พืช จึงท าใหพ้ืชท่ีมีไมคอร์ไรซา (mycorrhizal fungi) อาศยัอยูท่ี่ราก        
มีอตัราการเจริญเติบโตสูงกว่าพืชท่ีไม่มีไมคอร์ไรซา และรากของพืชเกือบทุกชนิดท่ีมีไมคอร์ไรซา
อาศยัอยูจ่ะช่วยใหพ้ืชรอดชีวิตเม่ือเจริญบนดินท่ีมีสภาพไม่เหมาะสมได ้เช่น ดินท่ีมีความเป็นกรด
สูง ดินเคม็และดินท่ีขาดธาตุอาหาร เป็นตน้ ไมคอร์ไรซาท่ีพบโดยทัว่ไปมี 2 ชนิดคือ เอค็โตไมคอร์
ไรซา (ectomycorrhiza) ซ่ึงจะสร้างเส้นใยอดัตวัแน่นรอบรากพืชคลา้ยเป็นเปลือกรากอีกชั้นหน่ึง 
เอคโตไมคอร์ไรซามีมากกว่า 5,000 ชนิดและอยูร่่วมกบัรากของพืชใบเล้ียงคู่ท่ีเป็นไมพุ้่มและไมต้น้
ประมาณ 8,000 ชนิด เช่นพืชในวงศส์น (Pinaceae) และวงศย์าง (Dipterocarpaceae) เป็นตน้             
ส่วนเอนโดไมคอร์ไรซา (endomycorrhiza) เป็นเช้ือราท่ีสร้างเส้นใยแบบหลวม ๆ รอบรากพืช และ
บางส่วนเจริญเขา้ไปในรากและสร้างเป็นโครงสร้างแตกแขนง เรียกวา่ อาร์บสัคูล (arbuscule)          
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และแบบกลมคลา้ยรูปไข่เรียกวา่ เวสิเคิล (vesicle) เอนโดไมคอร์ไรซา อาศยัอยูร่่วมกบัพืชไดเ้กือบ
ทุกชนิดและพบในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย เช่นป่าเขตร้อน ป่าโกงกาง ทุ่งหญา้และทะเลทราย เป็น
ตน้ นอกจากน้ียงัพบในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชไร่ เช่น ขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโพดและมะเขือเทศ 
เป็นตน้ และพบในพืชสวน เช่น ทุเรียน ล าใยและส้ม เป็นตน้ (สุนดัดา โยมญาติ.  2553 : 1-2) 

ไรโซเบียม (rhizobium) เป็นแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัรากพืชตระกูลถัว่และมี
ความสัมพนัธ์แบบภาวะพึ่งพากนั (mutualism) โดยไรโซเบียมสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนใน
อากาศมาสร้างแอมโมเนียมและสารอินทรียอ่ื์นท่ีพืชสามารถน าไปใชเ้พื่อสังเคราะห์โปรตีนต่อไป 
ขณะเดียวกนัพืชจะใหพ้ลงังานในรูปสารคาร์บอน เช่น กลูโคส ฟลุกโตส หรือสารประกอบอ่ืน ๆ 
เช่น วิตามิน กรดอะมิโน (ไกลซีน อะลานีน) เพื่อให้ไรโซเบียมใชใ้นการเจริญต่อไป  ไรโซเบียมเขา้
ไปอยูใ่นรากพืชแลว้ จะท าใหเ้ซลลข์องรากพืชเพิ่มจ านวนขึ้นจนท าใหมี้ลกัษณะเป็นปม มีผิวเรียบ 
ไม่ขรุขระ จบัเป็นกลุ่มอยูบ่ริเวณรากแกว้ ลกัษณะของปมจะแตกต่างกนัออกไปขึ้นกบัชนิดของถัว่
และไรโซเบียมท่ีอาศยัอยูภ่ายในปมมีสีแดงหรือสีชมพูของเลกฮีโมโกลบิน (leghaemoglobin)                   
ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีท าหนา้ท่ีดกัจบัแก๊สออกซิเจนเพื่อรักษาระดบัออกซิเจนไม่ใหม้ากหรือนอ้ยเกินไป 
ถา้มีแก๊สออกซิเจนมากเกินไปจะลดการท างานของเอนไซมไ์นโตรจีเนส  แต่ถา้มีแก๊สออกซิเจน
นอ้ยเกินไป ไรโซเบียมจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้ดงันั้นภายในปมรากจึงตอ้งมีระดบัแก๊ส
ออกซิเจนท่ีเหมาะสมท่ีเอนไซมไ์นโตรจีเนสท างานไดดี้ (สุนดัดา โยมญาติ. 2557 : 1-2) 

แฟรงเคีย (frankia) เป็นจุลินทรียก์ลุ่มแอคติโนมยัซิท มีลกัษณะเป็นเส้นใย                       
สร้างเวสิเคิลและอบัสปอร์ (sporangium) ท่ีอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพากบัรากพืชหลายชนิด ส าหรับราก
พืชไมย้นืตน้พบกบัไมใ้นสกุล Casuarina ไดแ้ก่ สนทะเล และสนประดิพทัธ์ แฟรงเคียไดรั้บ
ประโยชน์จากสารบางชนิดท่ีรากพืชขบัออกมา ส่วนตน้ไมจ้ะไดรั้บไนโตรเจนในรูปท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดท้นัที ปกติแฟรงเคียไม่ทนต่อสภาพกรดแต่จะเจริญไดดี้ในดินท่ีมีพีเอช 6.5-8 ถา้ดินเป็น
ด่างจะยบัย ั้งการเจริญและการเขา้สู่รากพืช และ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของแฟรงเคียอยู่
ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส ความช้ืนในดินสูงจะท าใหแ้ฟรงเคียไม่สามารถเจริญและท ากิจกรรม
ตรึงไนโตรเจนได ้เน่ืองจากขาดออกซิเจน (อจัฉรา นนัทกิจ. 2544 : 150-167) 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อจุลนิทรีย์ในดิน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนของจุลินทรียใ์นดิน ไดแ้ก่ อุณหภูมิของดิน การหมุนเวียนหรือการ

ถ่ายเทอากาศในดิน ความช้ืน สารอาหารในดิน  มลพิษ จุลินทรียใ์นดินและกรดด่าง ท าใหจ้ านวน
และชนิดของจุลินทรียมี์ความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีและในแต่ละฤดูกาล (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 
2551 : 314-316 ; วีรานุช หลาง. 2554 : 40-41 ; กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 31-32 ; เมทินี 
วสุนธราวฒัน์. 2558 : 340) ดงัน้ี 

1.  อุณหภูมิ 
อุณหภูมิของดินมีผลต่อการเพิ่มจ านวนและชนิดของจุลินทรีย ์ซ่ึงจุลินทรียใ์นดินส่วน

ใหญ่เป็นจุลินทรียท่ี์เจริญไดใ้นดินท่ีมีอุณหภูมิในช่วง 20-50 องศาเซลเซียส (mesophile) และพกั
การเจริญเม่ือสภาพอากาศหนาวเยน็และร้อน ส่วนจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดเ้ฉพาะในดินท่ีมีสภาพ
หนาวเยน็ (psychromphiles) และไม่สามารถมีชีวิตไดเ้ม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิ (spring) เม่ือสภาพ
อากาศอบอุ่นขึ้น  ในทางตรงกนัขา้มจุลินทรียก์ลุ่มเทอร์โมไฟล ์(thermophiles) ไม่สามารถเจริญได้
ในสภาพอากาศท่ีเยน็จดั 

2.   ออกซิเจน 
ออกซิเจนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อจุลินทรียก์ลุ่มท่ีตอ้งการออกซิเจนในการด ารงชีวิต 

(aerobic microorganism) ซ่ึงในสภาพท่ีมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ กระบวนการยอ่ยสลาย
สารอินทรียจ์ะมีประสิทธิภาพดีและเกิดขึ้นไดส้มบูรณ์ ปริมาณของออกซิเจนในดินขึ้นอยูก่บั
ช่องวา่งหรือรูพรุนของโครงสร้างดิน นอกจากนั้น ดินท่ีมีความช้ืนสูงมกัจะมีปริมาณออกซิเจนต ่า
เม่ือเทียบกบัดินท่ีแหง้ (dry soil) เพราะออกซิเจนมีคุณสมบติัในการละลายน ้าไดต้ ่า สภาพน ้าขงัมีผล
ต่อการลดความหลากหลายของจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจน ขณะท่ีจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการออกซิเจน
จะเป็นจุลินทรียห์ลกัท่ีเจริญเพิ่มจ านวนไดม้าก  

3.  ความช้ืน 
น ้าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ดงันั้นการมีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอจึง

จ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย ์โดยจุลินทรียจ์ะชอบความช้ืนท่ีระดบัร้อยละ 60-80 ของ
ความสามารถในการอุม้น ้าของดิน ความช้ืนในดินขึ้นอยูก่บัช่องวา่งของเน้ือดินท่ียอมใหน้ ้าซึมผา่น
เขา้ไปได ้โดยความช้ืนในดินเป็นปัจจยัท่ีควบคุมกิจกรรมของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ดว้ย
แสง การตรึงไนโตรเจน การหายใจ และการเจริญของจุลินทรีย ์ 

4.  ปริมาณและชนิดของสารอาหาร 
สารอินทรียใ์นดินท่ีถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์เพื่อน าไปใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน และ

สารตั้งตน้ในการสร้างเซลลใ์หม่ ซ่ึงอาจรวมเป็นสารประกอบภายในเซลลห์รืออาจตอ้งการเพียง
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ช่วยกระตน้หรือเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ในกระบวนการสังเคราะห์สารประกอบในเซลลเ์ท่านั้น ดงันั้น
สารอาหารในดินมีผลต่อความหลากชนิดของจุลินทรียใ์นดิน กล่าวคือ ถา้ในดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ ปริมาณสารประกอบอินทรียสู์ง จะพบปริมาณจุลินทรียม์ากทั้งชนิดและปริมาณ แต่ในดิน
ท่ีมีความแหง้แลง้ จะพบเฉพาะกลุ่มของจุลินทรียท่ี์ทนต่อสภาพแหง้แลง้ได ้ 

5.  สารมลพษิในดิน 
สารพิษในดินมีผลต่อการเจริญและการรอดชีวิตของจุลินทรียใ์นดิน โดยจุลินทรียแ์ต่

ละชนิดมีความทนทานต่อความเป็นพิษของสารมลพิษและแตกต่างกนั เช่น น ้ามนัดิบ สารฆ่าแมลง 
สารปราบศตัรูพืชและสารประกอบฟีนอลมีผลไปลดอตัราการตรึงไนโตรเจนของลดลง 

6.  ชนิดของจุลนิทรีย์ 
ชนิดของจุลินทรียท่ี์อาศยัในดินมีผลไปส่งเสริมการเจริญหรือไปยบัยั้งการเจริญของ

จุลินทรียช์นิดอ่ืนในดิน เช่น จุลินทรียบ์างชนิดสามารถสร้างสารพิษหรือสารปฏิชีวนะเพื่อไปยบัย ั้ง
การเจริญของจุลินทรียช์นิดอ่ืน ๆ 

7.  กรดด่าง 
กรดด่างของดิน (pH) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการยอ่ยสลายอินทรีย ์เน่ืองจาก

ระดบักรดด่างของดินมีความสัมพนัธ์ต่อการเจริญของจุลินทรีย ์ โดยท่ีแบคทีเรียส่วนใหญ่เจริญได้
ในดินท่ีมีสภาพดินท่ีเป็นกลาง (พีเอช 6.8-7) ส่วนราสามารถเจริญไดดี้ในดินท่ีมีสภาพเป็นกรด
ตั้งแต่ 2 จนถึงดินท่ีมีสภาพเป็นด่างระดบัอ่ืน ๆ ส่วนแอคติโนมยัซิทมกัเจริญไดดี้ในดินท่ีเป็นกลาง 
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บทสรุป 
ดินประกอบดว้ยอนินทรียวตัถุมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 45 โดยปริมาตร ซ่ึงเกิดจากการ

สลายตวัของหิน และยงัเป็นแหล่งธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรีย ์ ส าหรับอินทรียวตัถุ 
(organic matter) มีประมาณร้อยละ 5 โดยปริมาตร ประกอบดว้ยวตัถุท่ีเกิดจาการเน่าเป่ือยผพุงัของ
ส่ิงมีชีวิตปะปนอยูใ่นดิน รวมทั้งส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีอาศยัอยูใ่นดิน ดินมีอินทรียวตัถุมากจะช่วยให้
ดินร่วนซุยเกิดโครงสร้างท่ีดี ระบายน ้าระบายอากาศดี มีความสามารถดูดธาตุอาหารต่าง ๆ ไดดี้ 
ตา้นทานการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดด่างของดินไดดี้ และช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การ
เจริญของจุลินทรีย ์น ้าในดินมีประมาณร้อยละ 25 โดยปริมาตร เป็นน ้าท่ีอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเม็ด
ดิน อิทธิพลต่อการเจริญของจุลินทรียม์าก เพราะถา้น ้านอ้ยการเจริญของจุลินทรียจ์ะหยดุชะงกั แต่
ถา้น ้าในดินมีมากเกินไปก็จะไปมีผลต่อปริมาณอากาศในดินท าใหช้นิดของจุลินทรียท่ี์เจริญไดดี้
เปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นกิจกรรมและการเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารในดินก็จะเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย อากาศในดินมีประมาณร้อยละ 25 โดยปริมาตร ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
นั้น จ าเป็นตอ้งมีการถ่ายเทอากาศท่ีดีเพื่อไม่ใหมี้การสะสมคาร์บอนไดออกไซดแ์ละเพื่อใหดิ้นมี
ออกซิเจนพอเพียงส าหรับกิจกรรมของรากพืชและจุลินทรียใ์นดิน  
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ค าถามท้ายบทที่ 3 
 

1. จงอธิบายความส าคญัของสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ 
2. อธิบายลกัษณะของอากาศในดิน 
3. จงอธิบายชนิดของจุลินทรียใ์นดิน 
4. จงอธิบายลกัษณะของจุลินทรียท่ี์พบในดินเปร้ียว 
5. จงอธิบายประเภทของแบคทีเรียในดิน 
6. จงอธิบายลกัษณะของแอคติโนมยัซิทในดิน 
7. จงอธิบายลกัษณะของฟังไจในดิน 
8. จงอธิบายประเภทของโปรโตซวัในดิน 
9. จงอธิบายความส าคญัของสาหร่ายในดิน 
10. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารในดิน 
11. จงอธิบายบทบาทของจุลินทรียใ์นการสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในดิน 
12. จงอธิบายความส าคญัของอุณหภูมิของดินต่อจุลินทรียใ์นดิน 
13. จงอธิบายความส าคญัของกรดด่างของดินต่อจุลินทรียใ์นดิน 
14. จงอธิบายความส าคญัของปริมาณสารอาหารในดินต่อจุลินทรียใ์นดิน 
15. จงอธิบายความส าคญัของสารพิษในดินต่อจุลินทรียใ์นดิน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
บทบาทของจุลนิทรีย์ในวฏัจักรสาร 

 
เน้ือหา 

1. วฏัจกัรคาร์บอน 
2. วฏัจกัรไนโตรเจน 
3. วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
4. วฏัจกัรซลัเฟอร์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นกัศึกษาสามารถอธิบายความส าคญัของวฏัจกัรคาร์บอนได ้
2. นกัศึกษาสามารถอธิบายความส าคญัของวฏัจกัรไนโตรเจนได ้
3. นกัศึกษาสามารถอธิบายความส าคญัของวฏัจกัรซลัเฟอร์ได ้
4. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้วฏัจกัรสารเพื่อแกปั้ญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มได ้
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 4 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 4 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 4 
4. บทความทางวิชาการ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได ้
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 4 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 4 
บทบาทของจุลนิทรีย์ในวฏัจักรสาร 

 
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศจะใชแ้ร่ธาตุและสารจากส่ิงแวดลอ้มในการด ารงชีวิต 

ขณะเดียวกนัก็จะปล่อยสารกลบัคืนสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดการหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรจาก
ส่ิงแวดลอ้มเขา้สู่ส่ิงมีชีวิต และจากส่ิงมีชีวิตถูกปลดปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม การหมุนเวียนของธาตุ
อาหารน้ีเกิดขึ้นจากการท างานร่วมกนัระหวา่งกระบวนการทางชีวภาพ กระบวนการทางกายภาพ 
และกระบวนการทางเคมี ท่ีเกิดขึ้นทั้งในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ท าใหแ้ร่ธาตุเกิดการหมุนเวียนอยู่
ในระบบนิเวศ ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในดินทุกชนิดมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงของแร่ธาตุ แต่จุลินทรีย์
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีความสามารถในกระบวนการเกิดเมทาบอลิซึมเพราะมีเอนไซม์
หลายชนิด มีบทบาทส าคญัในการท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีหลายรูปแบบ โดยจุลินทรียจ์ะน า
สารท่ีเกิดขึ้นไปใชใ้นการเจริญซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใชพ้ลงังาน  ขณะท่ีธาตุต่าง ๆ ในวฏัจกัรเกิด
การหมุนเวียนอยูน้ี่ พลงังานก็มีการขบัเคล่ือนในระบบดว้ย และในท่ีสุดจะสูญเสียไปในรูปของ
ความร้อน การหมุนเวียนของธาตุต่าง ๆ  
 

วัฏจักรคาร์บอน 
คาร์บอนเป็นองคป์ระกอบส าคญัของอินทรียสารในส่ิงมีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ไขมนั และวิตามิน พืชใชค้าร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง
เพื่อสร้างอาหาร สัตวไ์ดรั้บสารอาหารท่ีมีคาร์บอนเป็น องค์ประกอบโดยการกินอาหาร ผูย้อ่ยสลาย
อินทรียสารไดรั้บสารท่ีมีคาร์บอนจากการดูดซึม สารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายแลว้ ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด
ปล่อยคาร์บอนกลบัคืนสู่บรรยากาศในรูปของคารบอ์นไดออกไซด ์ซ่ึงเป็นผลจากกระบวนการ
หายใจ พืชจะน าคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีส่ิงมีชีวิตปล่อยสู่บรรยากาศไปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสงต่อไป ดงันั้นในระบบนิเวศจึงมีการหมุนเวียนของสารท่ีมีคาร์บอนตลอดเวลา ปัจจุบนั
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้นกวา่ภาวะปกติตามธรรมชาติอยา่งมาก เน่ืองจากการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม การใชย้านพาหนะท่ีเพิ่มขึ้น และการลดปริมาณของ
ตน้ไมแ้ละป่าไม ้จึงท าใหเ้กิดมลภาวะอากาศตามมา (จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ.์ 2560 : 217) 
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1.  แหล่งคาร์บอน 
   แหล่งคาร์บอนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือหินคาร์บอนซ่ึงพบในเปลือกโลก ซ่ึงหินคาร์บอนท่ีพบท่ี

ผิวโลกจะพบมากกวา่ในมหาสมุทร 4 เท่า และมากกวา่คาร์บอนไดออกไซดท่ี์พบในบรรยากาศถึง 6 
เท่า แต่แหล่งคาร์บอนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยแสงคือ คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงจะมี
การหมุนเวียนตลอดเวลา อยา่งไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมท าใหเ้กิดการใชพ้ลงังานจาก
น ้ามนั การท าลายป่า ท าใหจ้ านวนของสารอินทรียค์าร์บอนท่ีถูกตรึงไดล้ดลง และท าใหเ้กิด
คาร์บอนไดออกไซดป์ล่อยสู่บรรยากาศมากขึ้น ซ่ึงคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศท่ีเพิ่มขึ้น           
จะท าใหเ้กิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นโดยพบวา่ คาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิ่มจากร้อยละ 
0.026 เป็น 0.033 เป็นผลท าใหโ้ลกร้อนขึ้น ซ่ึงเรียกปรากฎการณ์น้ีวา่ greenhouse effect 
นอกจากนั้นยงัเกิดจากแก๊สต่าง ๆ ไดแ้ก่ มีเทน คลอโรฟลูออโรคาร์บอนและไนตรัสออกไซดท่ี์            
ดูดซบัความร้อนจากแสงอาทิตยไ์ว ้(วีรานุช หลาง. 2554 : 53 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 180-182) 

การเปล่ียนรูประหวา่งอินทรียค์าร์บอน เร่ิมจากการเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศมาสู่ดิน (lithosphere) และน ้า (hydrosphere)โดยกลุ่มออโตโทรป (autotroph) ซ่ึงจะท า
หนา้ท่ีตรึงคาร์บอนไดออกไซดแ์ลว้เปล่ียนเป็นอินทรียค์าร์บอน จากนั้นจะมีการน าอินทรียค์าร์บอน
ไปใชต้่อโดยจุลินทรียอ่ื์นในกลุ่มเฮเทอโรโทรอป (heterotrophs) จะใชส้ารอินทรียค์าร์บอนเพื่อ
น าไปสร้างเซลล ์และผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยท่ีเป็นสารอินทรีย ์ส่วนคาร์บอนไดออกไซดจ์ะถูกปล่อย
กลบัคืนสู่บรรยากาศโดยการหายใจของส่ิงมีชีวิตและการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นดิน ในบรรยากาศ
นอกจากคาร์บอนไดออกไซดแ์ลว้ยงัมีคาร์บอนในรูปมีเทนซ่ึงเกิดในบางสภาพแวดลอ้มโดยมีเทน
อยูก่ึ่งกลางระหวา่งสารอินทรียค์าร์บอนและอนินทรียค์าร์บอน มีเทนสร้างจากกลุ่มจุลินทรียท่ี์
เรียกวา่ methanogens ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจน นอกจากน้ีมีเทนยงัสามารถน าไปใช้
ไดโ้ดยกลุ่มแบคทีเรียท่ีตอ้งการออกซิเจนท่ีเรียกวา่ methane oxidizing bacteria หรือ methanotrophs 
(สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549 : 83-93 ; กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 37-38 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 
2551 : 318-319) 

2. สารอนิทรีย์คาร์บอน 
  สารอินทรียค์าร์บอนในธรรมชาติท่ีพบมาก ไดแ้ก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน แป้ง 

และไคติน ซ่ึงสามารถแบ่งไดต้ามโครงสร้างออกเป็นพอลิเมอร์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็น
คาร์โบไฮเดรต และฟีนิลโพรเพน (วีรานุช หลาง. 2554 : 54-61 ; ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 14-19) 
ดงัน้ี 
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ภาพประกอบ 4.1 พอลิเมอร์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นคาร์โบไฮเดรต 
ท่ีมา : Isikgor and Becer (2015 : 4499) 

 
2.1  พอลเิมอร์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นคาร์โบไฮเดรต 

2.1.1  เซลลูโลส (cellulose) ประกอบโพลีแซคคาไรด ์(polysaccharides) ท่ีมีมากใน
ผนงัเซลลข์องพืช โครงสร้างของโมเลกุลเป็นแบบไม่มีก่ิงกา้น ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยของน ้าตาล
กลูโคสท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นสายของโพลีแซคคาไรดแ์ละมีการเช่ือมกบัสายดา้นขา้งด้วยพนัธะ
ไฮโดรเจนจึงมีลกัษณะเหมือนมดัเส้นใย ท าใหเ้กิดความแขง็แรงและทนต่อการย่อยสลายของ
เอนไซม ์เส้นใยเซลลูโลสมีลกัษณะเหนียวและไม่ละลายน ้า เซลลข์องพืชจึงมีความทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มไดดี้ การยอ่ยสลายเซลลูโลสในขั้นแรกนั้นเกิดจากเอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) และ
ต่อมาเป็นอิทธิพลของเอนไซม ์-polyglucosidase และ -glucosidase จนเกิดเป็นกลูโคสท่ี

เซลลพ์ืช 
 

 เซลลูโลส 
 

 ลิกนิน 
 

 

 

เฮมิเซลลูโลส 
 

  
ผนงัเซลล ์

 

 พืช 
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ส่ิงมีชีวิตอ่ืนสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอนและพลงังาน  อยา่งไรก็ตามการยอ่ยสลายเซลลูโลส
ของจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน เช่น ราและแอคติโนมยัซิท จะไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซด์และ
สารประกอบคาร์บอนภายในเซลล ์ส่วนการยอ่ยสลายในสภาพท่ีปราศจากออกซิเจนจะเกิดการยอ่ย
สลายอยา่งไม่สมบูรณ์ ผลท่ีเกิดขึ้นมกัไม่ถึงขั้นสุดทา้ย (end product) ประกอบดว้ย
คาร์บอนไดออกไซด ์ไฮโดรเจน (H2) มีเทน (CH4) เอทานอล (ethanol)  กรดอะซิตริก (acetic acid) 
กรดฟอมิก (formic acid) กรดซคัซินิค (succinic acid) กรดบิวทิริก (butyric acid) และกรดแลกติก 
(lactic acid)  

2.1.2  เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) เป็นพอลิเมอร์ของพืชท่ีพบมากเป็นอนัดบั 2          
รองจากเซลลูโลส พบมากในพวกไมเ้น้ือแขง็และพวกพืชตระกูลหญา้ ปกติจะอยูร่วมกบัเซลลูโลส  
ลิกนิน (lignin) และเพคติน (pectin) ในผนงัเซลลข์องพืช เฮมิเซลลูโลส โมเลกุลใหญ่ไม่สามารถ
ผา่นผนงัเซลลข์องจุลินทรียไ์ด ้จ าเป็นตอ้งมีเอนไซมเ์ฮมิเซลลูเลส (hemicellulase) ยอ่ยใหเ้ป็น
สารประกอบท่ีมีขนาดเลก็ลงจึงจะผา่นผนงัเซลลไ์ด ้โดยท่ีเฮมิเซลลูโลสมีหลายชนิด  ดงันั้น 
เอนไซมเ์ฮมิเซลลูเลสจึงตอ้งมีหลายชนิดดว้ย เอนไซมแ์ต่ละชนิดสามารถผลิตขึ้นไดโ้ดยจุลินทรีย ์
แต่ละชนิดอยา่งเฉพาะเจาะจง หลงัจากเฮมิเซลลูโลสถูกยอ่ยสลายใหมี้โมเลกุลเลก็ลงแลว้ จุลินทรีย์
อีกหลายชนิดในดินสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ได ้ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจึงขึ้นอยูก่บัชนิดของจุลินทรีย์
ในดินนั้น  รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในดินดว้ย ผลท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่คลา้ยกบัการยอ่ยสลาย
น ้าตาลโดยทัว่ไป คือ ถา้เป็นสภาพท่ีมีอากาศเพียงพอจะมีคาร์บอนไดออกไซดแ์ละคาร์บอนของ
เซลลเ์กิดขึ้น ถา้สภาพในดินมีอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือปราศจากออกซิเจน ผลท่ีเกิดขึ้นจะมี 
intermediate product สะสมอยูเ่ช่นเดียวกบักรณีของเซลลูโลส 

2.1.3  แป้ง (starch) ประกอบดว้ยกลูโคสท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะโควาเลนซ์ใน
ลกัษณะท่ีท ามุมเลก็นอ้ย ท าใหส้ายของกลูโคสในแป้งมีลกัษณะเป็นเกลียว มีหมู่ OH ยื่นออกจาก
เกลียวในทุกดา้น ท าใหแ้ป้งเกิดปฏิกิริยากบัเอนไซมบ์างชนิดเท่านั้น ซ่ึงเอนไซมท่ี์สามารถยอ่ยแป้ง
ไดค้ือ            อะไมเลส (amylase) ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์สร้างและปล่อยออกนอกเซลลท่ี์สร้างจาก
แบคทีเรียและฟังไจหลายชนิด อะไมเลสจะยอ่ยแป้งไดเ้ป็นไดแซ็กคาไรด ์คือ น ้าตาลมอลโทส 
(maltose) 

2.1.4  ไคทิน (chitin) เป็นโมเลกุลของกลูโคสท่ีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบเช่ือมอยู่
ดว้ย ไคทินเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลข์องสัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงั เช่น เปลือกกุง้ กระดองป ู
แกนปลาหมึก แมลง ตวัไหม และผนงัเซลลข์องราและยสีต ์

 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0986/shrimp-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1974/crab-%E0%B8%9B%E0%B8%B9
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1973/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4077/cell-wall-%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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2.2  พอลเิมอร์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นฟีนิลโพรเพน 
  พอลิเมอร์ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นฟีนิลโพรเพน (phenylpropane) ไดแ้ก่ ลิกนิน             

ซ่ึงเป็นพอลิเมอร์ของพืชท่ีพบมากเป็นอนัดบั 3 ลิกนินประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีมีโครงสร้างเป็น
วงแหวนคือ ไทโรซีน (tyrosine) และฟีนิลอะลานิน (phenylalanine) ซ่ึงเปล่ียนรูปเป็นฟีนิลโพรเพน
และเกิดการรวมตวัเป็นพอลิเมอร์แบบสุ่มเกิดเป็นโครงสร้างท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอน  ช่วยเพิ่มความ
แขง็แรงและท าใหท้นต่อแมลงศตัรูพืชในพืช การย่อยสลายลิกนินเกิดไดช้า้และไม่สมบูรณ์ 
เน่ืองจากโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์วงแหวน เอนไซมท่ี์ใชใ้นการยอ่ยลิกนินมีหลายชนิด ซ่ึงท างาน
ร่วมกบัเอนไซมอ์อกซิเดส เกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดป์ล่อยออกมา ทั้งเอนไซมเ์ปอร์ออก            
ซิเดส (peroxidase) ซ่ึงฟีนิลโพรเพนจะถูกน าไปใชโ้ดยเซลลข์องจุลินทรีย ์ การยอ่ยสลายลิกนินเป็น
แบบไร้อากาศ เน่ืองจากตอ้งการออกซิเจนอิสระในการแยกสลายลิกนินสามารถถูกยอ่ยโดย
จุลินทรียห์ลายชนิด เช่น ฟังไจ แอคติโนมยัซิทและแบคทีเรีย 

2.3  พอลเิมอร์อนิทรีย์อ่ืน 

  ฮิวมสั (humus) เกิดจาก 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเกิดโมโนเมอร์อิสระจากการ
ยอ่ยสลายสารอินทรีย ์และขั้นท่ีสองเป็นการรวมตวัเป็นพอลิเมอร์แบบเกิดขึ้นเองของโมโนเมอร์ 
ฮิวมสัเป็นสารอินทรียเ์ชิงซอ้นท่ีพบในดินและมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้น ดังนั้นการยอ่ยสลายฮิวมสัจึง
เกิดไดช้า้โดยกลุ่มจุลินทรียป์ระจ าถ่ิน 

3. สารอนินทรีย์คาร์บอน  
 ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืช สัตวแ์ละจุลินทรีย ์ประกอบดว้ยคาร์บอนในรูปของสารอินทรีย ์

เช่น เซลลูโลส แป้ง ไขมนั และโปรตีน โดยส่ิงมีชีวิตตอ้งการคาร์บอนเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
พลงังาน วฏัจกัรคาร์บอนก าหนดจากปริมาณของคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ และอตัราการ
หมุนเวียนกลบัของสารอินทรียใ์นดินและในดินตะกอนโดยส่ิงมีชีวิตกลุ่มโฟโตออโตโทรป 
(photoautotrophs) ไดแ้ก่พืชสีเขียว ไซยาโนแบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียว และ แบคทีเรียสีม่วง (purple 
sulfur bacteria) สามารถใชค้าร์บอนไดออกไซดจ์ากบรรยากาศท่ีมีอยูเ่พียงร้อยละ 0.003 เป็นแหล่ง
คาร์บอนในการสร้างสารอินทรียค์าร์บอน เช่น คาร์โบไฮเดรต โดยอาศยัแสงจากดวงอาทิตย ์               
เป็นแหล่งพลงังาน นอกจากน้ียงัมีแบคทีเรียกลุ่ม เคมีออโตโทรป (chemoautotrophs) ไดแ้ก่ 
Thiobacillus และ Beggiatoa ท่ีสามารถเปล่ียนคาร์บอนไดออกไซดไ์ปเป็นสารอินทรียค์าร์บอน 
โดยจุลินทรียไ์ดรั้บพลงังานจากกระบวนการเมทาบอลิซึมไฮโดรซลัไฟด ์ 

สารอินทรียค์าร์บอนท่ีถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มออโตโทรป ถูกน ามาใชเ้ป็นแหล่งอาหารของ
จุลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ในห่วงโซ่อาหาร เพื่อน าไปใชส้ร้างเป็นชีวมวลของ
เซลลใ์นส่ิงมีชีวิต และเม่ือเกิดกระบวนการหายใจหรือการหมกัเพื่อสร้างพลงังานจะเกิด
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คาร์บอนไดออกไซดก์ลบัคืนสู่บรรยากาศ นอกจากน้ีเม่ือส่ิงมีชีวิตตายลง จะถูกจุลินทรียย์อ่ยสลาย
ในสภาวะท่ีมีออกซิเจนและไดค้าร์บอนไดออกไซดก์ลบัคืนสู่บรรยากาศ  คาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศยงัไดม้าจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น ้ามนั ซ่ึงเป็นแหล่งทบัถม
ของคาร์บอนท่ีส าคญั รวมทั้งยงัมีการสะสมของคาร์บอนในรูปหินปูน (CaCO3) และละลายในรูป
ของอิออนของคาร์บอเนต (CO3

2-) ในมหาสมุทร 
สภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซดจ์ะเปล่ียนไปเป็นมีเทนโดยจุลินทรีย์

กลุ่ม methanogen ส าหรับบริเวณท่ีเกิดกระบวนการน้ี ไดแ้ก่ ดินตะกอน ดินท่ีมีน ้าท่วมขงั หรือ             
นาขา้วท่ีมีน ้าขงั ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

4H2 + CO2    CH4 + 2H2O            
 

3.1  Methanogenesis  
 Methanogenesis เป็นการะบวนการสร้างแก๊สมีเทน โดยจุลินทรียก์ลุ่ม 

methanogen ซ่ึงไม่ตอ้งการออกซิเจนและเกิดในส่ิงแวดลอ้มเฉพาะแห่ง เช่น ในพื้นท่ีอ่ิมตวัดว้ยน ้า 
นอกจากนั้นยงัพบในปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติและถ่านหิน ส าหรับจุลินทรียก์ลุ่ม methanogen 
สามารถใชค้าร์บอนไดออกไซด ์จดัเป็นกลุ่มออร์โตโทรป (autotroph) แต่ยงัมี methanogen เป็น
แบบเฮทเทอโรโทรป (heterotroph) ซ่ึงจะสร้างมีเทนจากสารตั้งตน้ท่ีเป็น C1 และ C2 เช่น อะซิเตท 
(acetate) และเมทานอล (methanol)  มีเทนเป็นแก๊สท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การดูดซบัความร้อนไดม้ากกวา่คาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 22 เท่า นอกจากน้ีมีเทนอยา่งเป็นแก๊สท่ีมี
ผลต่อสุขภาพและความปลอดภยั  เน่ืองจากมีเทนร้อยละ 5 อาจท าใหเ้กิดการระเบิดได ้ถา้ความ
เขม้ขน้ถึงร้อยละ 35 สามารถน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้

3.2 Methane oxidation 
จุลินทรียท่ี์สามารถใชมี้เทนเป็นแหล่งคาร์บอนและพลงังานซ่ึงจะเรียกวา่ 

methanotroph โดย methanotroph  เป็นแบคทีเรียประเภท chemoheterotroph และตอ้งการออกซิเจน
จะเปล่ียนมีเทนโดยใชเ้อนไซม ์methane monooxygenase 

3.3 คาร์บอนมอนนอกไซด์และสารประกอบคาร์บอน C1 
แบคทีเรียท่ีใชค้าร์บอน C1 นอกเหนือจากมีเทน เรียกวา่ methylotroph ตวัอยา่ง

ของคาร์บอน C1 ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนอกไซด ์จุลินทรียส์ามารถเมทาบอไลท์คาร์บอนมอนอกไซด์
ไดท้ั้งแบบใชอ้อกซิเจนและไม่ใชอ้อกซิเจน ตวัอยา่งของจุลินทรียท่ี์ใชค้าร์บอนมอนนอกไซด์ ไดแ้ก่  
P. carboxdoflava โดยจะเปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซดเ์ป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ดงัน้ี 
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CO+  H2O CH4     CO2+  H2    
 

ส าหรับแบคทีเรียสามารถใชค้าร์บอน C1 แบบไม่ใชอ้อกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยาดงัน้ี 
 

CO +  2H2     CH4 +  H2O       
 

4. จุลนิทรีย์ท่ีมีบทบาทในการย่อยสลายคาร์บอน 
แบคทีเรียท่ีมีบทบาทส าคญัในการยอ่ยสลายเซลลูโลสในสภาวะท่ีไร้ออกซิเจน ไดแ้ก่ 

Clostridium พบมากในกองปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก น ้าเสียหรือโคลนจากแม่น ้า ส าหรับเช้ือราบางชนิดเช่น 
Merulius, Fomes สามารถเจริญบนเซลลูโลสภายใตส้ภาวะท่ีไร้ออกซิเจน แต่ในอตัราชา้มากส าหรับ
จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลายเซลลูโลสแบ่งออกเป็นสามกลุ่มดงัน้ี  

4.1 Aerobic mesophilic microflora  
จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนและเจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส   

ไดแ้ก่ รา Aspergillus, Chaetomium, Curvularia, Fusarium, Memnoniella, Phoma, Thieria และ 
Trichoderma ซ่ึงมีความส าคญัในการยอ่ยสลายเซลลูโลสในเขตร้อนช้ืน ส่วนแบคทีเรียท่ีพบมาก 
ไดแ้ก่ Cytophaga, Sporocyphaga, Angiococcus และ Polyangium, Acromobacter, Pseudomonas, 
Vibrio, Bacillus, Cellulomonas, Cellvibrio และ Cellfalcicula  แอคติโนมยัซิท ไดแ้ก่ Streptomyces, 
Micromonospora, Streptosporangium และ Nocardia โปรโตซวั ไดแ้ก่ Hartmanella และ 
Schizopyrenus 

4.2 Anaerobic mesophilic microflora 
จุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการออกซิเจนและเจริญไดดี้ในอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส   

ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย เช่น Clostridium ส าหรับ ราและแอคติโนมยัซิทมีความส าคญันอ้ยมาก
เพราะไม่สามารถเจริญอยูใ่นสภาพท่ีปราศจากออกซิเจนไดดี้เท่ากบัแบคทีเรีย แบคทีเรียท่ีมกัพบ
ยอ่ยสลายเซลลูโลสในสภาพดงักล่าวน้ีคือ  

4.3 Thermophilic microflora  
จุลินทรียท่ี์เจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 45-65 องศาเซลเซียส  มีบทบาทในการยอ่ยสลาย

เซลลูโลสในปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัซ่ึงจะมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง จุลินทรียท่ี์มีบทบาทในการยอ่ยสลายมี
ทั้งกลุ่ม anaerobic thermophilic microorganism ไดแ้ก่ C. thermocellum และ C. thermocellulaseum 
ส่วนจุลินทรียก์ลุ่ม aerobic thermophilic microorganism ไดแ้ก่ รา T. vivicle แบคทีเรีย                             
B. stearothermophilus Thermoactinomyces sp., Thermonospora curvata, Pseudomonocardia 
thermophila 
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วัฏจักรไนโตรเจน 
ไนโตรเจนในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนร้อยละ 78 แต่ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถน าแก๊ส

ไนโตรเจนมาใชไ้ดโ้ดยตรง ดงันั้นจึงการเปล่ียนรูปไนโตรเจนเพื่อใหเ้กิดสมดุลของระบบนิเวศซ่ึง
ประกอบดว้ยกระบวนการตรึงไนโตรเจน กระบวนการสร้างแอมโมเนีย กระบวนการสร้างไนเตรท 
และกระบวนการสร้างไนโตรเจน กระบวนการทั้งหมดตอ้งอาศยัจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพประกอบ 4.2 วฏัจกัรไนโตรเจน 
ท่ีมา : Bhutia  (2016 : 3) 
 
 

 

 

  
ไนไตรท ์(NO2

-) 

  ไนเตรท (NO3
-) 

   

 แอมโมเนียม (NH4
+) 

และแอมโมเนีย (NH3) 
 ไนตริฟิเคชัน่ 

 

 จากมนุษย ์

 จากธรรมชาติ 

 
 

แบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนในดิน 

  

 

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน
ในปมรากถัว่ 

 

 ซากพืชและสัตว ์  ดีไนตริฟิเคชัน่ 
 ปุ๋ ย 

 ส่ิงขบัถ่ายจากสัตว ์  เช้ือเพลิง 

 แอมโมนิฟิเคชัน่ 

แอสซิมิเลชัน่ 

ผูย้อ่ยสลาย 
 

 

 
 

 
 

 

ไนโตรเจน (N2) 
 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
และรถยนต ์

ฝน ภูเขาไฟ 
ฟ้าแลบ 
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1. การตรึงไนโตรเจน 
 การตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) กระบวนการท่ีจุลินทรียเ์ปล่ียนแก๊สไนโตรเจน 

จากบรรยากาศไปเป็นแอมโมเนียซ่ึงเป็นสารท่ีส่ิงมีชีวิตน าไปใชเ้ป็นแหล่งไนโตรเจนของเซลล ์ 
การเปล่ียนแปลงของแก๊สไนโตรเจนเกิดขึ้นได ้2 ทาง ไดแ้ก่ การเปล่ียนเป็นโปรตีนหรือสารอินทรีย์
ไนโตรเจนโดยแบคทีเรียและสาหร่ายบางชนิด  และแก๊สไนโตรเจนสามารถถูกออกซิไดส์โดยอาศยั
พลงังานไฟฟ้าในระหวา่งพายฟุ้าผา่  กลายเป็นไนโตรเจนเพนตะออกไซด ์(nitrogen pentoxide : 
N2O5) ซ่ึงรวมกบัน ้าไดก้รดไนตริก (NHO3) มนุษยแ์ละสัตวไ์ม่สามารถใชป้ระโยชน์โดยตรงไดจ้าก
แก๊สไนโตรเจน จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัพืช สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดเพื่อสร้างสารอินทรีย์
ไนโตรเจนใหม้นุษยแ์ละสัตวบ์ริโภคโปรตีน 

กลุ่มจุลินทรียท่ี์สามารถตรึงไนโตรเจนไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มคือ จุลินทรียท่ี์ด ารงชีวิต
อิสระ (non-synbiotic nitrogen fixation) ไดแ้ก่ Rhodopseudomonas vanniellii และสาหร่ายสีเขียว
แกมน ้าเงิน เช่น Anabaena spp., Nostoc spp., Oscillatoria spp. เม่ือตรึงแก๊สไนโตรเจนแลว้จะ
เปล่ียนใหเ้ป็นแอมโมเนีย ซ่ึงพืชน าไปใชเ้ปลี่ยนเป็นโปรตีนในพืช และจุลินทรียท่ี์เจริญอยูร่่วมกบั
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน (symbiotic nitrogen fixation) เป็นการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัโดยท่ีต่างฝ่ายต่างไดรั้บ
ประโยชน ์เช่น แบคทีเรีย Rhizobium sp. สามารถตรึงไนโตรเจนได ้ เม่ือเจริญอยูร่่วมกบัพืชตระกูล
ถัว่แลว้ท าใหร้ากของตน้ถวัเกิดปมราก เม่ือพืชและสัตวต์ายรวมถึงส่ิงขบัถ่ายจากสัตวจ์ะถูกทบัถม
ลงดิน กรดนิวคลีอิคซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีจะถูกยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมนิ์วคลีเอส 
(nuclease) ไปเป็นแอมโมเนียและยเูรียโดยจุลินทรีย ์Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus, Mucor, 
Penicillium, Clostridium, Pseudomonas เป็นตน้ ส าหรับการยอ่ยสลายโปรตีนในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจนจะไดผ้ลผลิตเป็นคาร์บอนไดออกไซด ์ แอมโมเนีย ซลัเฟต ถา้การยอ่ยสลายในท่ีไม่มี
ออกซิเจนจะไดผ้ลผลิตเป็นแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(hydrogen sulfide ) อินโดล (indole)  
สกาโทล (skatol) เอมีน (amine) และเมอร์แคปแทน (mercaptans) ซ่ึงผลผลิตเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิด
กล่ินเหมน็เน่า จุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ Clostridium, Pseudomonas, Proteus และ Micrococcus 
เป็นตน้ ส่วนยเูรียเป็นผลผลิตจากการยอ่ยสลายกรดนิวคลีอิคและโปรตีนจะถูกยอ่ยสลายเป็น
แอมโมเนียดว้ยเอนไซมย์รีูเอส (urease) จากจุลินทรีย ์Bacillus, Micrococcus, Sarcina, 
Pseudomonas (วีรานุช หลาง. 2554 : 61-69 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 184-186 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2549 : 107-115 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 320) 
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2. แอมโมนิฟิเคชัน 
แอมโมนิฟิเคชนั (ammonification) คือกระบวนการสลายกรดอะมิโนแลว้ได้

แอมโมเนีย (NH3) กระบวนการน้ีเกิดไดท้ั้งในสภาพท่ีมีออกซิเจนและไม่มีก็ได ้กระบวนการ
ปลดปล่อยแอมโมเนียท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายกรดอะมิโนไปเป็นแอมโมเนีย เน่ืองจากไนโตรเจนท่ี
พบในดินส่วนใหญ่เป็นสารอินทรียไ์นโตรเจน โดยเฉพาะโปรตีนเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิต
และเม่ือส่ิงมีชีวิตตายลง จุลินทรียห์ลายกลุ่มสร้างเอนไซม์ไปยอ่ยโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโน ซ่ึงเกิด
กระบวนการแอมโมนิฟิเคชนั โดยกรดอะมิโนท่ีเกิดขึ้นจะถูกดึงหมู่อะมิโนออกกลายเป็น
แอมโมเนียซ่ึงเกิดไดจ้ากแบคทีเรียและฟังไจหลายชนิด ส่วนปริมาณแอมโมเนียท่ีอยูใ่นดินจะ
แตกต่างกนั ทั้งน้ีขึ้นกบัสภาพแวดลอ้มในดิน เน่ืองจากแอมโมเนียจะระเหยออกจากดินอยา่งรวดเร็ว
ในดินแหง้ แต่ในดินช้ืนแอมโมเนียจะเปล่ียนไปเป็นแอมโมเนียม (NH4

+) ซ่ึงจะถูกแบคทีเรียและพืช
น าไปใชใ้นการสังเคราะห์กรดอะมิโน (วีรานุช หลาง. 2554 : 70-71 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549 : 121 ; 
เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 320-321) ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

NH3 + H2O           NH4OH      NH4
+ + OH-   

  
3. ไนตริฟิเคชัน 

 ไนตริฟิเคชนั (nitrification) เป็นกระบวนการออกซิไดซ์แอมโมเนียหรือแอมโมเนียม              
อิออนเป็นไนเตรท โดยแบคทีเรียกลุ่มไนตริไฟอ้ิงแบคทีเรีย (nitrifying bacteria) เป็นกระบวนการ 
ท่ีเกิดขึ้นในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ดงันั้นจึงพบเฉพาะในน ้าหรือดินท่ีมีออกซิเจน  ถา้มีการเติมสารท่ีมี
โปรตีนสูง เช่น ปุ๋ ยคอกหรือน ้าทิ้งชุมชนลงในดินจะท าใหอ้ตัราการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชนั
สูงขึ้น ซ่ึงพืชสามารถน าไนเตรท (NO3

-) ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการน้ีไปใช ้ส าหรับกระบวนการ          
ไนตริฟิเคชนัเก่ียวขอ้งกบัจุลินทรีย ์2 กลุ่ม (วีรานุช หลาง. 2554 : 72-73 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 :  
188-190 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2549 : 115-117 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 321) ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 Nitrosomonas เป็นแบคทีเรียท่ีเปล่ียนแอมโมเนียใหก้ลายเป็นไนไตรท ์ (NO2

-
 )   

 

2NH3  +  3O2           2NO2
-  + 2H+  + 2H2O   

  
กลุ่มท่ี 2 Nitrobacter เป็นแบคทีเรียกลุ่มท่ีสองท่ีเปล่ียนไนไตรทใ์หก้ลายเป็นไนเตรท  

 

  2NO2
-  +  O2           2NO3

-     
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4. ดีไนตริฟิเคชัน 
  ดีไนตริฟิเคชนั (denitrification) เป็นกระบวนการเปล่ียนไนเตรทไปเป็นแก๊ส

ไนโตรเจนในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน เช่น ในดินท่ีมีน ้าท่วมขงัโดยอาศยัการท างานของแบคทีเรีย
กลุ่ม Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Micrococcus และ T. denitrificans เป็นแบคทีเรียท่ี
ใชไ้นเตรทเป็นตวัรับอิเลก็ตรอนในสภาวะไม่มีออกซิเจน ซ่ึงถือวา่เป็นการหายใจของเซลลใ์น
สภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน ดงันั้นจึงไม่เกิดกระบวนการน้ีในดินท่ีมีออกซิเจนสูง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
การเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชนัในดิน ไดแ้ก่ อุณหภูมิ การระบายน ้าในดี โดยอตัราการเกิด
กระบวนการไนตริฟิเคชนัสูงสุดในดินท่ีมีการระบายน ้าไม่ดี มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และดิน
เป็นกลาง ซ่ึงกระบวนการน้ีถูกยบัย ั้งท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส และสภาพดินเป็นกรด  (พีเอช 4.5) 
จึงท าใหเ้กิดการสูญเสียไนโตรเจนในดิน นอกจากน้ีไนตรัสออกไซด ์(N2O) ยงัจดัเป็นแก๊สท่ีเป็น
สาเหตุท าใหเ้กิดโลกร้อนโดยเปล่ียนไปเป็นไนตริกออกไซด ์(NO) ท่ีมีผลไปท าลายโอโซนใน
บรรยากาศ (วีรานุช หลาง. 2554 : 74-75 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 191-193 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2549 : 122-126 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 321-322) 

 
วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus cycle) 

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นของส่ิงมีชีวิต นอกจากนั้นยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั
ในยาสีฟัน อาหาร เคร่ืองด่ืม ผงซกัฟอก ปุ๋ ยและสารลดความกระดา้งของน ้า สารโซเดียมไตรโพลี
ฟอสเฟตนิยมใชใ้นผงซกัฟอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหส้ารลดแรงตึงผิว ท าใหส่ิ้งสกปรกในผา้หลุด
ง่าย และช่วยเพิ่มพลงัใหก้บัผลซกัฟอก (นลิณี สุนา.  2557 : 23 ; เสาวภา ไวยสุศรี.  2558 : 6)  
โดยทัว่ไปพื้นดินมีฟอสฟอรัสอยูป่ระมาณ 5-50 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในน ้าทะเลจะมีฟอสเฟตอยู่
ประมาณ 0.01-0.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสส่วนมากเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตพบมากใน
แร่อะพาไทต ์เน่ืองจากสารประกอบฟอสเฟตเกิดอยูใ่นรูปสารประกอบต่าง ๆ กนั จึงมีสีและ
ลกัษณะแตกต่างกนั  ฟอสฟอรัสตามธรรมชาติส่วนใหญ่อยูใ่นรูปฟอสเฟต ทั้งท่ีเป็นสารอินทรีย์
และอนินทรีย ์ทั้งท่ีละลายน ้าและไม่ละลายน ้า การกดักร่อนโดยกระแสน ้าและลมตามธรรมชาติท่ี
เกิดในหินจะท าใหธ้าตุฟอสฟอรัส กลบัคืนสู่ธรรมชาติทั้งในดินและมหาสมุทรซ่ึงพืชสามารถน า
กลบัมาใชไ้ด ้ (อุมลชยั แพรสมบูรณ์.  2551 : 1-2) 

1. รูปของฟอสฟอรัส 
ฟอสฟอรัสมีหลายรูปแบบเพราะสามารถรวมตวักบัสารอ่ืน ๆ ไดง้่ายแต่เม่ือรวมตวัแลว้

จะไดส้ารประกอบท่ีละลายน ้ายาก เช่น แหล่งน ้าท่ีมีสภาพเป็นด่างเลก็นอ้ย (pH 8.3-8.5) ฟอสฟอรัส
จะรวมตวักบัแคลเซียมอิออน (Ca2+) ไดเ้ป็นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) ถา้เป็นด่าง



114 
 

 

มากขึ้น (พีเอช 8.5-10) ฟอสฟอรัสจะรวมตวักบัอิออนของโซเดียม (Na2+) ไดเ้ป็นสารประกอบ
โซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) แต่ถา้มีค่าเป็นด่างสูงมาก (pH มากกวา่ 10) ฟอสฟอรัสจะรวมตวักบั          
อิออนของเหลก็ (Fe3+) ไดเ้ป็นสารประกอบเฟอริกฟอสเฟต (Fe2(PO4)3) (ยพุดี วยัคุณา. 2542 : 86) 

1.1  ฟอสฟอรัสในแหล่งน ้า  
ฟอสฟอรัสในน ้าธรรมชาติและน ้าเสียออกเป็น 3 ชนิด คือ ออโธฟอสเฟต              

โพลีฟอสเฟตและสารอินทรียฟ์อสเฟต อาจพบฟอสฟอรัสไดท้ั้งในรูปสารละลาย สารแขวนลอยใน
น ้า ดินตะกอน รวมทั้งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ออโธฟอสเฟตและโพลีฟอสเฟตมกัพบในรูปเป็นสารละลาย
ในน ้า (soluble reactive phosphorus) สารอินทรียฟ์อสเฟตในน ้าอาจอยูใ่นรูปสารละลายเชิงซอ้น
หรือในรูปตะกอนแขวนลอยก็ไดโ้ดยสารประกอบฟอสเฟตในน ้ามีรายละเอียด (อุมลชยั             
แพรสมบูรณ์. 2551 : 1-2 ; นิวดี สาหีม. 2552 : 22 ; รุ่งระวี ก่ิงสวสัด์ิ. 2553 : 4-5 : 25) ดงัน้ี 

1.1.1 ออร์โธฟอสเฟต (orthophosphate : PO4
3-) ท่ีพบมากคือ ไตรโซเดียม

ฟอสเฟต (trisodium phosphate : Na3PO4) ไดโซเดียมฟอสเฟต (disodium phosphate : Na2HPO4)  
โมโนโซเดียมฟอสเฟต  (monosodium phosphate : NaH4PO4) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
(diamonium phosphate : NH4)2HPO4) สารประกอบออโธฟอสเฟตน้ีละลายไดดี้น ้า (dissolved 
inorganic phosphate) จดัเป็นแหล่งฟอสฟอรัสท่ีมีความส าคญัต่อการใชป้ระโยชน์เพื่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย  

1.1.2 โพลีฟอสเฟต (polyphosphate) ท่ีพบมากไดแ้ก่ โซเดียมเฮกซะเมตา
ฟอสเฟต (sodium hexametaphosphate : Na3(PO4)6) โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (sodium 
tripolyphosphate : Na5P3O10) และเตตราโซเดียมไพโรฟอสเฟต (tetrasodium pyrophosphate : 
Na4P2O7)  เป็นสารประกอบฟอสฟอรัสท่ีพบมากในแหล่งน ้าเสียท่ีมาจากส่วนผสมของสารซกัลา้ง 
และท าความสะอาดต่าง ๆ ทั้งจากครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบ
ของผงซกัฟอก (detergent) สารประกอบโพลีฟอสเฟตสามารถเกิดไฮโดรไลซิส (hydrolysis)           
แลว้เปลี่ยนรูปเป็นออร์โธฟอสเฟตได ้แต่ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสค่อนขา้งชา้ แต่ถา้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่า
ความเป็นกรดลดลงจะช่วยเร่งปฏิกิริยาดงักล่าวใหเ้กิดเร็วขึ้น สารประกอบอนินทรียฟ์อสฟอรัสท่ี 
ดูดซบับนสารแขวนลอย (precipitated inorganic phosphorus) เช่น ฟอสฟอรัสท่ียดึอยูก่บัเหลก็           
(P-Fe) แคลเซียม (P-Ca) หรือ อลูมินมั (P-Al) ซ่ึงความสามารถในการละลายจะขึ้นอยูก่บัความเป็น
กรดด่างของน ้า 

1.1.3 อินทรีย์ฟอสเฟต (organic phosphate) เป็นสารประกอบชีวภาพท่ีได้จาก 
การย่อยสลายอินทรีย์วตัถุ ทั้ งในพืชและในสัตว์ เช่น กรดนิวคีอิค (nucleic acid) ฟอสโฟลิปิด 
(phospholipid) น ้ าตาลฟอสเฟต (sugar phosphate) รวมทั้งฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในซากพืชและซากสัตว ์ 
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ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปต่างๆ ในแหล่งน ้ าและแหล่งน ้ าเสียจะถูกแพลงก์ตอนพืชน าไปใช้ใน            
การเจริญเติบโตและการเพิ่มจ านวน ซ่ึงมกัพบปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากปริมาณฟอสฟอรัสในน ้ ามาก
เกินไปท่ีเรียกว่า ยูโทรฟิเคชั่น (eutrophication) น ้ ามีลกัษณะเปล่ียนสีตามสีของแพลงก์ตอนพืชท่ี
แพร่กระจายมากในแหล่งน ้ า แต่โดยทั่วไปจะพบเห็นน ้ ามีสีเขียว ซ่ึงนั้ นแสดงว่าแหล่งน ้ านั้นมี
ปริมาณฟอสฟอรัสมาก  แพลงก์ตอนพืชบางส่วนจะถูกกินเป็นอาหารของสัตวน์ ้ าขนาดเล็ก ท าให้
ฟอสฟอรัสเขา้เป็นองค์ประกอบของสัตวน์ ้ าต่อไป และแพลงก์ตอนพืชบางส่วนจะตาย แลว้จะเกิด
การย่อยสลายกลายเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสท่ีละลายไดใ้นน ้ า และบางส่วนจะเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในน ้าตกตะกอนลงสู่ทอ้งน ้า 

1.2  ฟอสฟอรัสในหินและดิน 
ฟอสฟอรัสในหิน หรือท่ีเรียกวา่ หินฟอสเฟต ส่วนใหญ่พบอยูใ่นรูปของแร่           

อะพาไทต ์(apatite) จ าแนกเป็น 5 ชนิด  คาไดแ้ก่ คาร์บอเนตอะพาไทต ์(carbonate apatite)           
ฟลูออร์อะพาไทต ์(fluorapatite) คลอโรอะพาไทต ์(chloroapatite) ไฮดรอกซีอะพาไทต ์             
(hydroxy apatite) และซลัเฟตอะพาไทต ์(sulfate apatite) แร่อะพาไทตท่ี์พบในธรรมชาติจะมี
ลกัษณะเป็นหินสีต่าง ๆ เช่น สีขาว สีเหลือง สีน ้าตาล และสีด า แร่น้ีท่ีพบส่วนใหญ่เกิดจากการ
แปรเปล่ียนมาจากหินอคันี หินฟอสเฟตท่ีเป็นสินแร่จากการตกตะกอน และทบัถมในทะเล และหิน
ฟอสเฟตท่ีเกิดจากการสะสม และทบัถมของมูลคา้งคาว และนกทะเล 

หินฟอสเฟตเป็นแหล่งวตัถุดิบหลกัในการผลิตปุ๋ ยฟอสเฟตอาจใชใ้นรูปของหิน
ฟอสเฟตท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการปรับปรุงแร่ ซ่ึงปุ๋ ยฟอสเฟตประเภทน้ีจะมีฟอสฟอรัสท่ีพืช
น าไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย เน่ืองจากยงัอยูใ่นรูปของสินแร่ แต่มีราคาถูกกวา่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสแบบ
ปรับปรุงแร่ และจะใหฟ้อสฟอรัสออกมาอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตจากการผกุร่อน และการยอ่ยสลาย
จากจุลินทรีย ์ส่วนปุ๋ ยฟอสเฟตอีกประเภทจะเป็นหินฟอสเฟตท่ีผา่นกระบวนการปรับปรุงแร่เพื่อให้
ปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมามากท่ีสุด เช่น การยอ่ยดว้ยกรด และการใหค้วามร้อน เป็นตน้ ซ่ึงจะ
ไดป้ริมาณฟอสฟอรัสท่ีพืชน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสประเภทแรก แต่มีขอ้เสีย คือ 
มีราคาสูง และใหฟ้อสฟอรัสในช่วงระยะสั้น รวมถึงอาจเกิดการชะลา้งซึมลงดินหรือละลายในน ้า
มากขึ้น 

ฟอสเฟตท่ีสะสมอยูบ่นโลกส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศโมรอคโค จีน และ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคิดเป็น 3 ใน 4 ของปริมาณฟอสเฟตท่ีมีอยูบ่นโลก แต่ความตอ้งการท่ีมากขึ้นท า
ใหป้ริมาณหินฟอสเฟตถูกใชห้มดไปอยา่งรวดเร็วและก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัเห็นไดจ้าก
กรณีตวัอยา่งท่ีประเทศนาอูรู ซ่ึงเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีมีหินฟอสเฟตอยูเ่ป็นจ านวน
มากตามผิวดิน ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 ไดมี้การท าเหมืองเพื่อน าเอาหินฟอสเฟตขึ้นมาใช ้เม่ือหิน
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ฟอสเฟตเร่ิมหมดลงและไม่คุม้ท่ีจะสกดัมาใช ้เหมืองฟอสเฟตจึงถูกทิ้งร้าง ปัญหาท่ีตามมาคือ 
ฟอสเฟตปนเป้ือนในแหล่งน ้ า ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในทะเลบริเวณนั้น และพื้นท่ี
บนเกาะไม่สามารถท าการเพาะปลูกได ้  ดินส่วนใหญ่บนโลกมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีต ่า ดงันั้น
เกษตรกรจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใส่ปุ๋ ยฟอสเฟสเพื่อชดเชยแร่ธาตุฟอสฟอรัสท่ีขาดไปและเพิ่มธาตุ
อาหารใหก้บัพืช ปุ๋ ยฟอสเฟตท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนันั้น ส่วนใหญ่มาจาก แหล่งทรัพยากรท่ีมีสะสม
อยูบ่นโลก เช่น หินฟอสเฟต (phosphate rock) มูลนก และมูลคา้งคาว (guano) โดยเฉล่ียแลว้
เกษตรกรใชปุ้๋ ยฟอสเฟตกวา่ 35 ถึง 40 ลา้นตนัต่อปีและมีแนวโนม้ในการใชปุ้๋ ยฟอสเฟตสูง           
ขึ้นเร่ือย ๆ ประเทศไทยเองก็มีการใชปุ้๋ ยฟอสเฟตอยา่งฟุ่ มเฟือย เพราะปุ๋ ยเปรียบเสมือนหลกัประกนั
ในการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร แต่พืชสามารถดึงเอาฟอสเฟตไปใชไ้ดแ้ค่ส่วนหน่ึง ขณะท่ีส่วนท่ี
เหลือถูกตรึงไวใ้นดินหรือชะลา้งไปลงสู่แหล่งน ้า ปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งปุ๋ ยฟอสเฟตมีราคา
สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคระหวา่งประเทศท่ีร ่ารวยกบัประเทศยากจนท่ีไม่มี
ก าลงัพอท่ีจะซ้ือปุ๋ ย ท าใหเ้กิดความไม่มัน่คงทางดา้นอาหาร (food insecurity) ตามมา (รวินศกัด์ิ                        
ภูมิธนนิเวศน ์และปฐมพงษ ์แสงวิไล. 2558 : 1-3)  

2. แหล่งสะสมของฟอสฟอรัส 
การจ าแนกฟอสเฟตตามลกัษณะการก าเนิดได ้3 ประเภท คือ แหล่งแร่ฟอสเฟตจาก 

หินอคันี น ้าทะเลและการสะสมตวัของมูลสัตว ์รายละเอียดของการก าเนิดและฟอสเฟตแต่ละชนิด         
(อุมลชยั แพรสมบูรณ์. 2551 : 2-7 ; ปิยนนัท ์ อ านาจสกุลฤทธ์ิ. 2556 : 5-7) ดงัน้ี 

2.1  แหล่งแร่ฟอสเฟตจากหินอคันี  
แหล่งแร่ฟอสเฟตจากหินอคันี (igneous apatile deposits) ก าเนิดมาจากหิน

หลอมเหลวภายใตผ้ิวโลก ซ่ึงเม่ือหินหลอมเหลวเคล่ือนตวัใกลผ้ิวโลก นบัเป็นตน้ก าเนิดของแหล่ง
แร่ฟอสเฟตชนิดอ่ืน ๆ เกิดอยู่ตามธรรมชาติไดห้ลายแบบ เช่น เป็นแบบมวลหินอคันีแทรกซ้อน 
(intrusive mass) หรือสายแร่น ้าร้อนแบบแผ่น (sheet hydrothermal vein) แบบกระจดักระจาย 
(disseminated) แบบแทนท่ี (replacement) หรือแบบเพกมาไทตอ์ะพาไทต ์(pegmatite apatite 
deposit) แหล่งแร่ใหญ่ ๆ มกัจะพบอยูใ่นลกัษณะของมวลหินอคันีแทรกซอน เก่ียวขอ้งกบัหิน
อคันีอลัคาไลน์ซบัซอ้น (alkalic igneous rock complexes) ไดแ้ก่ หินคาร์บอเนไทต ์(carbonatite) 
ไอโจไลต ์(ijolite) เนฟีลีนไซอีไนต ์(nepheline syenite) และไพรอกซีไนต ์(pyroxenite) หินพวกน้ี
มกัจะอยูใ่นลกัษณะโครงสร้างแบบวงแหวน (ring-like structure) โดยมีหินคาร์บอเนไทตอ์ยู ่บริเวณ
ตรงกลาง และมีอะพาไทต ์หรืออะพาไทตแ์มกเนไทตเ์กิดรอบนอกในลกัษณะของแผน่เอียง 
(incline sheet) แหล่งแร่แบบหินอคันีท่ีส าคญัของโลก ไดแ้ก่ แหล่งคาบสมุทรโคลา ประเทศรัสเซีย 
ซ่ึงเกิดอยูใ่นหินเนฟีลีนไซอีไนต ์มีปริมาณแร่ส ารองประมาณ 697 ลา้นตนั แหล่งทางตะวนัออกของ
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ประเทศยกูนัดา และเมืองพาลาโบราในแอฟริกาใตน้อกจากน้ียงัมีแหล่ง พาไทตแ์บบกระจดักระจาย
ในเมืองเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด ์แบบสายแร่อะพาไทตใ์นประเทศนอร์เวย ์และแบบอะพาไทต ์
เพกมาไทต ์ในรัฐ ออนแทริโอ ประเทศแคนาดา แร่ฟอสเฟตกลุ่มอะพาไทตท่ี์เกิดจากหินอคันีท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ แร่ฟลูออร์อะพาไทต ์(fluorapatite) แร่คลอร์อะพาไทต ์(chlorapatite) และแร่ไฮดรอก
ซีลอะพาไทต ์(hydroxylapatite) 

2.2  แหล่งแร่ฟอสเฟตจากน ้าทะเล  
แหล่งแร่ฟอสเฟตจากน ้าทะเล (marine phosphate deposits) เกิดจากการสลายตวั

ของเกิดจากแร่อะพาไทตท่ี์เป็นองคป์ระกอบในหินอคันีทัว่ไป ซ่ึงแร่อะพาไทตจ์ะละลายไดดี้ใน
สภาพท่ีเป็นกรดสูงและสามารถละลายไดน้อ้ยในสภาพท่ีเป็นเบสหรือเป็นกลาง  แลว้ถูกพดัพาไป
สะสมในทะเลลึก ท่ีบริเวณผิวน ้าอุ่นจะมีฟอสเฟตอยูเ่พียง 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือนอ้ยกวา่นั้น 
ส่วนในระดบัลึกท่ีมีน ้าเยน็กวา่ มีฟอสเฟตอยูถึ่ง 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือกระแสน ้าใตท้ะเลพดัพา 
กระแสน ้าท่ีมีสารละลายฟอสเฟตสูงเกิดการลอยตวั (upwelling) สูงขึ้นบริเวณไหล่ทวีป 
(continental shelve) จากสภาพการเปลี่ยนอุณหภูมิ ความดนั ค่าความเป็นกรดเบส ท าใหฟ้อสเฟตใน
น ้าทะเลเกิดการตกผลึกและตกตะกอนสะสมตวัอยูต่ามไหล่ทวีปหรือแอ่งธรณีแอ่นตวันอ้ย 
(miogeosyncline basin) เกิดแบบชั้นบางถึงชั้นหนาท าให้เกิดแหล่งแร่ฟอสเฟต ซ่ึงคลุมเน้ือท่ีเป็น
บริเวณกวา้ง มีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5) ร้อย 4-34 เม่ือหินฟอสเฟตเหล่าน้ีถูกดนัตวัดว้ย
แรงดนั หรือการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกกลายเป็นแผน่ดินและเทือกเขาในยคุต่อมา หินฟอสเฟต
เหล่าน้ีก็จะเกิดเป็นชั้นหินฟอสเฟต (phosphorite bed) อยู่ร่วมกบัหินชั้นอ่ืน ๆ บางส่วนจะสลายไป
สะสมตวัเป็นแหล่งแร่ฟอตเฟตแบบทุติยภูมิ (secondary phosphate deposit) เช่น แหล่งแร่เพบเบิล 
(Pebble) ในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และบางส่วนจะถูกชะละลายไปสะสมตวัในทะเล 
และตกตะกอนใหม่เป็นวฏัจกัร แหล่งหินฟอสเฟตชนิดสะสมตวัในทะเลเกิดร่วมกบัหินชั้นทุกยคุ 
การสะสมตวัจะสัมพนัธ์กบัการลอยตวัของกระแสน ้า การสะสมตวัของฟอสเฟตจากน ้าทะเล 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 40 องศาเหนือ ถึง 40 องศาใตเ้ท่านั้น เช่น บริเวณไหล่ทวีปดา้น
ตะวนัตกของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใตแ้ละทวีปแอฟริกา  

2.3  แหล่งแร่ฟอสเฟตจากการสะสมตัวของมูลสัตว์  
แหล่งแร่ฟอสเฟตจากการสะสมตวัของมูลสัตว ์(guano deposits) เกิดจากการ

สะสมตวัจากมูลนกหรือมูลคา้งคาวและซากกระดูกสัตวใ์นทะเลต่าง ๆ แยกเป็น 2 ชนิด คือ แหล่งแร่
ฟอสเฟตจากนก (bird guano) และมูลคา้งคาว (bat guano) 

2.3.1 แหล่งแร่ฟอสเฟตจากมูลนก เกิดจากการสะสมตวัจากมูลนกและซากนก
ทะเลท่ีกินปลา แหล่งแร่แบบน้ีส่วนใหญ่จะสะสมตวัอยูบ่นเกาะท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีน ้าทะเลขึ้นถึง
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หรือฝนตกชุก น ้าจะกดัเซาะมูลนกและซากนกต่าง ๆ และละลายฟอสฟอรัสเป็นกรดฟอสฟอริก         
ไปแทนท่ีในดินและหินท่ีรองรับ ท าใหเ้กิดแหล่งฟอสเฟตท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น แหล่งกวัโนท่ีเกาะ
โอเซ่ียน เกาะนอรูและเกาะคริสมาส ซ่ึงเป็นแหล่งฟอสเฟตท่ีมีคุณภาพดีและมีฟอสฟอรัส                     
เพนตะออกไซด ์(P2O5) สูงถึงร้อยละ 40 การแทนท่ีของฟอสฟอรัสในหินท่ีรองรับขึ้นอยูก่บัสมบติั
ของชั้นหินท่ีรองรับ ถา้หินท่ีรองรับอยูเ่ป็นหินปูนจะไดฟ้อสเฟตในรูปของแร่อะพาไทต ์ถา้บริเวณท่ี
หินรองรับเป็นหินอคันีฟอสเฟตจะเกิดอยูใ่นรูปอะลูมิเนียมฟอสเฟต  เหลก็ฟอสเฟตหรือเหลก็
อะลูมิเนียมฟอสเฟต อยา่งไรก็ตามแหล่งแร่กวัโนจากมูลนกมกัพบตามบริเวณเกาะท่ีเป็นหินปูน 

2.3.2 แหล่งแร่ฟอสเฟตจากมูลคา้งคาว เกิดจากการสะสมตวัของมูลคา้งคาว พบ
ในถ ้าหินปูน แหล่งแร่น้ีมีขนาดเลก็และกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป ตามถ ้าหินปูนในบริเวณท่ีมีฝนตก
ชุก เช่น ท่ีหมู่เกาะนิวกินี เกาะบอร์เนียว เกาะชวา เกาะสุมาตรา ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย พม่า และประเทศไทย มูลคา้งคาวทัว่ไปมีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซดอ์ยูป่ระมาณร้อยละ 
10-20 ถา้มีน ้ามาชะลา้งฟอสเฟตในมูลคา้งคาวก็จะละลายและไปสะสมหรือแทนท่ีหินปูนอยูต่าม
พื้นถ ้า เกิดเป็นอยา่งฟอสเฟตท่ีมีอาจมีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซดสู์งถึงร้อยละ 35 หรือมากกวา่ซ่ึง
อาจเอาไปใชผ้ลิตปุ๋ ยเคมีได ้ 

3. กระบวนการท่ีเกีย่วข้องกบัวัฏจักรฟอสฟอรัส 
การหมุนเวียนของฟอสฟอรัสต่างจากธาตุอ่ืนท่ีไม่มีการหมุนเวียนผา่นรูปท่ีเป็นแก๊ส 

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตินอ้ยมาก และเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น 
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดว้ยเหตุน้ีฟอสฟอรัสจึงถูกใชห้มุนเวียนระหวา่งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ในปริมาณท่ีจ ากดั ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของหินฟอสเฟต เม่ือถูกกดักร่อนโดยน ้าและ
การชะลา้งโดยน ้าฝนจะกลายเป็นรูปท่ีละลายน ้าท่ีสาหร่ายและพืชสามารถน าไปใชใ้นการ
เจริญเติบโตได ้นอกจากนั้นบางส่วนยงัถูกกระบวนการชะลา้งพดัพาลงสู่ทะเล ซ่ึงทบัถมกนัเป็น
ฟอสเฟต รวมทั้งโครงกระดูก เปลือกหอย และซากปะการังใตท้ะเล จากนั้นจุลินทรียจ์ะเปล่ียน
ฟอสฟอรัสเป็นสารประกอบฟอสเฟต ซ่ึงจะท าใหแ้พลงกต์อนพืชเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว แพลงกต์อน
พืชเหล่าน้ีถกูกินโดยแพลงกต์อนสัตวแ์ละสัตวอ่ื์น ๆ (ภาวิกา หงส์ทอง. 2553: 1-2)  

จุลินทรียมี์บทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนรูปฟอสเฟตซ่ึงมีอิทธิพลต่อการปลดปล่อย
ฟอสเฟตใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่จุลินทรียดิ์นท่ีสามารถละลายหรือ
ปลดปล่อยฟอสเฟตจากรูปของสารอนินทรียห์รืออินทรียใ์นดิน เพื่อประโยชน์ต่อจุลินทรียแ์ละพืช 
ซ่ึงจุลินทรียมี์กลไกในการปลดปล่อยฟอสฟอรัสใหเ้ป็นประโยชน์กบัพืชแตกต่างกนั เช่น กระบวน
ท าใหเ้กิดกรด (acidification) กระบวนการคีเลต (chelation) และกระบวนการแลกเปลี่ยน 
(exchange) แต่ส่วนใหญ่การละลายฟอสเฟตเป็นผลมาจากการสร้างกรดโดยจุลินทรีย ์ โดยทัว่ไป
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จุลินทรียท่ี์ช่วยใหธ้าตุอาหารเป็นประโยชน์กบัพืชมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ จุลินทรียแ์ปรสภาพฟอสฟอรัส       
ท่ีสร้างกรดอินทรียห์รือเอนไซมแ์ปรสภาพฟอสฟอรัสยอ่ยสารประกอบอินทรียฟ์อสฟอรัสใหอ้ยูใ่น
รูปท่ีพืชสามารถน าไปใชไ้ด ้นอกจากน้ียงัสามารถยอ่ยสารประกอบอนินทรียฟ์อสฟอรัส เช่น หิน
ฟอสเฟต หรือตะกอนของสารประกอบฟอสเฟต ซ่ึงเกิดจากการใชปุ้๋ ยฟอสเฟตอยา่งต่อเน่ืองแต่ถูก
ตรึงไวใ้นดิน การใส่จุลินทรียล์ะลายฟอสเฟตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ใชปุ้๋ ยฟอสเฟตในดินได้
จุลินทรียแ์ปรสภาพฟอสฟอรัสไดแ้ก่ เช้ือแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลสั (Bacillus sp) ซูโดโมแนส 
(Pseudomonas sp.) ไธโอบาซิลลสั (Thiobacillus sp.) และ เช้ือราในกลุ่มแอสเพอร์จิลลสั 
(Aspergillus sp.) เพนนิซิลเลียม (Penicillium sp.)    

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3  วฏัจกัรฟอสฟอรัส 
ท่ีมา : Bhutia (2016 : 4) 
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อาหารให้แก่พืช จึงท าใหพ้ืชท่ีมีไมคอร์ไรซา (mycorrhizal fungi) อาศยัอยูท่ี่รากมีอตัราการ
เจริญเติบโตสูงกวา่พืชท่ีไม่มีไมคอร์ไรซา นอกจากน้ีไมคอร์ไรซายงัช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
ราท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืช และมีส่วนช่วยใหพ้ืชรอดชีวิตเม่ือเจริญบนดินท่ีมีสภาพไม่เหมาะสมได ้
เช่น ดินท่ีมีความเป็นกรดสูง ดินเคม็และดินท่ีขาดธาตุอาหาร เป็นตน้ ไมคอร์ไรซาท่ีพบโดยทัว่ไปมี 
2 ชนิดคือ เอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhiza) ซ่ึงจะสร้างเส้นใยอดัตวัแน่นรอบรากพืชคลา้ยเป็น
เปลือกรากอีกชั้นหน่ึง เอคโตไมคอร์ไรซามีมากกวา่ 5,000 ชนิดและอยูร่่วมกบัรากของพืชใบเล้ียงคู่
ท่ีเป็นไมพุ้่มและไมต้น้ประมาณ 8,000 ชนิด เช่นพืชในวงศส์น (Pinaceae) และวงศย์าง 
(Dipterocarpaceae) เป็นตน้ ส าหรับเอนโดไมคอร์ไรซา (endomycorrhiza) เป็นเช้ือราท่ีสร้างเส้นใย
แบบหลวม ๆ รอบรากพืช และบางส่วนเจริญเขา้ไปในรากและเป็นโครงสร้างแตกแขนง เรียกวา่ 
อาร์บสัคูล (arbuscule) และแบบกลมคลา้ยรูปไข่ เรียกวา่ เวสิเคิล  (vasicle) เอนโดไมคอร์ไรซา          
พบในพืชไดเ้กือบทุกชนิดและพบในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย เช่น  ป่าเขตร้อน ป่าโกงกาง             
ทุ่งหญา้ และทะเลทราย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชไร่ เช่น ขา้ว                  
ขา้วสาลี ขา้วโพดและมะเขือเทศ เป็นตน้ และพบในพืชสวน เช่น ทุเรียน ล าไยและส้ม เป็นตน้ 
(สุวรรณี แทนธานี.  2555 : 37-38 ; สุนดัดา โยมญาติ. 2553 : 1-3)   

 
วัฏจักรซัลเฟอร์ 

ก ามะถนัหรือซลัเฟอร์ (sulfur) เป็นธาตุท่ีพบมากเป็นอนัดบั 4 บนเปลือกโลก ซ่ึงซลัเฟอร์
ถูกปล่อยจากแกนกลางของโลกทางภูเขาไฟในรูปของซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ซลัเฟอร์พบทั้งในรูปธาตุ ตะกอนของซลัเฟอร์รวมกบัโลหะ เช่น ไพไรท ์(pyrite : FeS2) ยปิซัม่ 
(gypsum : CaSO4) และซลัเฟอร์ท่ีรวมอยูก่บัฟอสซิล ซลัเฟอร์พบในเซลลส่ิ์งมีชีวิตในรูปของ              
หมู่ซลัฟ์ไฮดริล (-SH) เช่น ในกรดอะมิโนท่ีมีซลัเฟอร์เป็นองคป์ระกอบ (methionine, cysteine, 
homocysteine) การเปล่ียนรูปของสารประกอบซลัเฟอร์นั้นเกิดจากปฏิกิริยา oxidation-reduction  
ท าใหเ้กิดเป็นวงจรซลัเฟอร์ (sulfur cycle)  

แหล่งซลัเฟอร์ส่วนใหญ่ไดจ้ากการสลายตวัของสารอินทรียท่ี์ทบัถมในดินหรือตกตะกอน
ทบัถมกนัในดิน ซลัเฟอร์ท่ีพบในน ้า ดิน บรรยากาศ จะอยู่ในรูปของสารประกอบหลายชนิด 
สารประกอบอินทรียใ์นพืชและสัตว ์จะถูกยอ่ยสลายเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด ์โดยปฏิกิริยาของ
แบคทีเรีย และถูกเปลี่ยนต่อจนกลายเป็นซลัเฟต พืชจะน ากลบัไปใชไ้ด ้ซัลเฟอร์ในซากของพืชและ
สัตวบ์างส่วนจะถูกสะสมและถูกตรึงไวใ้นถ่านหิน และน ้ ามนัปิโตรเลียม เม่ือมีการน ามาใชเ้ป็น
เช้ือเพลิง เกิดการเผาไหมซ้ลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เม่ือแก๊สน้ีอยูใ่นบรรยากาศจะรวมตวักบัละออง
น ้า ตกลงมาเป็นเม็ดฝนกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ซ่ึงจะกดัและท าใหส่ิ้งก่อสร้างสึกกร่อน และเป็น
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อนัตรายต่อการหายใจของมนุษย ์ส าหรับปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลายของจุลินทรียใ์น            
วฏัจกัรซลัเฟอร์ (วีรานุช หลาง. 2554 : 75-80 ; ดวงพร คนัธโชติ. 2545 : 193-197 ; สุบณัฑิต                 
น่ิมรัตน์. 2549 : 137-149; กรรณิการ์ ชูเกียรติวฒันา. 2543 : 39-41)  

 

 
 
ภาพประกอบ 4.4 วฏัจกัรซลัเฟอร์ 
ท่ีมา : Bhutia  (2016 : 7) 
 

1. ซัลเฟอร์ออกซิเดช่ัน (sulfur oxidation) 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และธาตุซลัเฟอร์  เป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรียก์ลุ่ม 

chemolithotrophs ไดแ้ก่ Thiobacillus, Thiothrix และ Beggiatoa สามารถออกซิไดส์
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ไปเป็นธาตซุลัเฟอร์ และซลัเฟอร์ถูกออกซิไดส์ต่อไปเป็นซลัเฟตอิออน (SO4 

2-) 
ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน  Thiobacillus ใชแ้ก๊สไฮโดรเจนซัลไฟดเ์ป็นแหล่งพลงังานและเปล่ียนเป็น
ซลัเฟตอิออนและกรดซลัฟูริก (H2SO4) ท าใหส้ภาพแวดลอ้มมีความเป็นกรดมากขึ้น โดยค่าพีเอช
ปราณ 1-2 แบคทีเรียกลุ่ม photosynthetic  green  และ purple sulfur bacteria สามารถออกซิไดซ์
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 เหลก็ซลัไฟดใ์นดินตะกอน 
   

  
 ซลัเฟตในดิน (SO4

2-) 
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สารอินทรีย ์

 
 

 
 

การตกตะกอน          
ของซลัไฟด ์
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ซากพืชและสัตว ์
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ซลัเฟตและซลัไฟด ์
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ไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนโดยใชแ้สงสวา่งเป็นแหล่งพลงังานไปเป็นแกรนูล
ซลัเฟอร์เก็บไวใ้นเซลล ์และซนัเฟอร์ถูกออกซิไดซ์ต่อไปเป็นซลัเฟตไอออนตามล าดบั โดยพืชหรือ
แบคทีเรียน าซลัเฟตท่ีไดไ้ปใชใ้นการสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนท่ีมีซลัเฟอเป็นองคป์ระกอบ          
(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 323) 

2. ซัลเฟตรีดักชัน (sulfate oxidation) 
 กระบวนการท่ีซลัเฟตไอออน (SO4

2-) ท่ีสร้างจาก sulfer oxidizers ถูกรีดิวซ์ไปเป็น
แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจนโดยอาศยัการท างานจากแบคทีเรีย sulfur reducing 
bacteria เช่น Desulfovibrio, Desulfotomaculum, C. nitrification และ B. megatherium ซ่ึงพบ
แพร่กระจายทัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม โดยแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟดท่ี์เกิดขึ้นมีกล่ินเหมน็ และท าปฏิกิริยา
กบัโลหะท าใหเ้กิดการกดักร่อนได ้แต่กระบวนการน้ีถูกจ ากดัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีซลัเฟตใน
ปริมาณต ่า นอกจากน้ีธาตุซลัเฟอร์ ยงัสามารถถูกรีดิวซ์โดยจุลินทรียก์ลุ่ม  sulfur reducing bacteria 
โดยเฉพาะกลุ่ม hyperthermophilic bacteria ไปเป็นไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน 

3. การย่อยสลายซัลเฟอร์ 
3.1 การย่อยสลายภายใต้สภาวะท่ีมีออกซิเจน   

จุลินทรียจ์ะยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดเ้ป็นซลัเฟต (SO4
2-) ซ่ึงพืชและสาหร่าย

สามารถน าไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนหรือสารประกอบอ่ืนท่ีมีซลัเฟอร์เป็นองคป์ระกอบ เช่น                 
กรดมะมิโนกลุ่มซีสเทอีน (methionine) เมไทโอนีน (cysteine) และโคเอนไซม ์(coenzyme)  

 
 อินทรียก์  ามะถนั          H2S     SO4

2- (รูปท่ีพืชใชป้ระโยชน์ได)้  

  
3.2 การย่อยสลายภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน   

จุลินทรียจ์ะยอ่ยสลายสารอินทรียเ์ป็นแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ซ่ึงมกัจะเกิด
ในดินตะกอนมหาสมุทรหรือในบ่อเล้ียงสัตวน์ ้าจะสังเกตเห็นการสะสมไฮโดรเจนซลัไฟดจ์ากดิน
ตะกอนสีด า  รวมทั้งในระบบบ าบดัน ้าเสียแบบไม่ใชอ้อกซิเจน ซ่ึงไฮโดรเจนซลัไฟดเ์ป็นแก๊สพิษท่ี
มีพิษรุนแรงต่อส่ิงมีชีวิต 

 
             อินทรียก์  ามะถนั          H2S  (รูปท่ีเป็นพิษต่อพืช)             
                              
                            SO4

2-       H2S   (รูปท่ีเป็นพิษต่อพืช)     
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บทสรุป 
แร่ธาตุและสารต่าง ๆ เช่น คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซลัเฟอร์และน ้า 

เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ขณะเดียวกนัผลท่ีเกิดจากการใชส้ารบางชนิดยงั
ก่อใหเ้กิดสารใหม่ท่ีส่ิงมีชีวิตอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ท าใหป้ริมาณสารในระบบนิเวศ
ค่อนขา้งคงท่ีและสมดุลในธรรมชาติ เน่ืองจากมีการหมุนเวียนสาร โดยมีการใชส้ารบางอยา่งแลว้
ปลดปล่อยสารบางอยา่งกลบัคืนสู่ธรรมชาติ ท าให้เกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ซ่ึง
เปรียบเสมือนกลไกส าคญัท่ีเช่ือมโยงระหวา่งสสารและพลงังานจากธรรมชาติสู่ส่ิงมีชีวิต แลว้
ถ่ายทอดพลงังานในรูปแบบของการกินต่อกนัเป็นทอด ๆ ขั้นตอนทา้ยสุดโดยผูย้่อยสลายกลบัคืนสู่
ธรรมชาติ ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนรูปมกัจะเป็นไปพร้อมกนั การยอ่ยสลายโปรตีนจะไดก้รดอะมิโน 
จุลินทรียบ์างกลุ่มจะไดแ้ก๊สแอมโมเนียและไฮโดรเจนซลัไฟด ์นอกจากน้ีกรดอะมิโนบางส่วนยงั
อาจถูกออกซิไดซ์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซดอี์กดว้ย ท่ีเอ้ือต่อการออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็น           
ไนเตรท ก็จะเช่ือมต่อการออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซลัไฟด ์โดยการท างานของจุลินทรีย ์นอกจากนั้น
จุลินทรียท่ี์มีความหลากหลายชนิดต่างมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนั ท าใหซ้ากพืชผพุงัซ่ึงมีประโยชน์
ในการท าใหส้ารอินทรียไ์ม่มากมายบนโลก ขณะเดียวกนัก็เปล่ียนรูปส่ิงเหล่าน้ีไปโดยการถ่ายทอด
พลงังานออกมาอยูใ่นรูปใหม่ท าใหส้ารอินทรีย ์สารอนินทรียบ์นโลกหมุนเวียนไปอยา่งเหมาะสม 
อยา่งไรก็ตามถา้ระบบการหมุนเวียนสารหรือวฏัจกัรของสารน้ีถูกรบกวน นัน่คือระบบนิเวศถูก
รบกวน ยอ่มมีผลต่อระบบนิเวศนั้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 
 

1. จงอธิบายความส าคญัของคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ 
2. อธิบายความสัมพนัธ์ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละมีเทน 
3. จงอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของเซลลล์ูโลสและเฮมิเซลลูโลส  
4. จงอธิบายแหล่งท่ีพบและลกัษณะท่ีส าคญัของไคติน 
5. จงอธิบายการเปล่ียนรูปของคาร์บอนในแหล่งน ้า 
6. อธิบายกระบวนการเกิดมีเทนและผลกระทบจากมีเทน 
7. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งคาร์บอนมอนอกไซดแ์ละจุลินทรีย  ์
8. อธิบายประเภทและบทบาทหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายคาร์บอนของจุลินทรียก์ลุ่มต่อไปน้ี 

8.1  Aerobic mesophilic microflora  
8.2 Anaerobic mesophilic microflora  

9 จงอธิบายรูปของไนโตรเจนท่ีมีประโยชน์ต่อพืชและสัตว ์
10  จงอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของกระบวนการแอมโมนิฟิเคชนั ไนตริฟิเคชนั และดีไนตริฟิเคชนั 
11 จงอธิบายประเภทของจุลินทรียใ์นกระบวนการแอมโมนิฟิเคชนั ไนตริฟิเคชนั และดีไนตริ 
ฟิเคชนั 
12 อธิบายผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของคาร์บอน ไนโตรเจนและซลัเฟอร์ 
13 จงอธิบายประโยชน์ของคาร์บอน ไนโตรเจนและซลัเฟอร์ 
14 จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการแปรสภาพซลัเฟตเป็นสารประกอบซลัเฟอร์ 
15 จงอธิบายลกัษณะของการยอ่ยสลายซลัเฟอร์ภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
ผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ได้จากจุลินทรีย์ 

 

เน้ือหา 
1.  ผลิตภณัฑจ์ากแบคทีเรีย  
2.  ผลิตภณัฑจ์ากรา 
3.  ผลิตภณัฑจ์ากยสีต ์
4.  ผลิตภณัฑจ์ากสาหร่าย 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชแ้บคทีเรียในผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชร้าในผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
3. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชย้สีตใ์นผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
4. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชส้าหร่ายในผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoin 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 5 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 5 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 5 
4. บทความทางวิชาการ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได ้
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 5 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 5 
ผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ได้จากจุลินทรีย์ 

 
จุลินทรียเ์ป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีมีกระบวนการต่าง ๆ ของชีวิตเกิดไดภ้ายในเซลลเ์ดียว 

ปัจจุบนัมีการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น สาหร่ายสไปรูลินา มีวิตามินและโปรตีน
ท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย จึงน ามาผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนั้นจุลินทรียย์งั
นิยมน ามาใชใ้นการถนอมอาหารดว้ยการหมกั โดยอาศยัจุลินทรียช์นิดผลิตกรดออกมาและแทรกอยู่
ในเน้ืออาหาร ท าใหอ้าหารมีรสเปร้ียวหรือมีความเป็นกรด จนจุลินทรียช์นิดอ่ืนไม่สามารถเติบโต
ได ้อาหารประเภทน้ี ไดแ้ก่ ปลาจ่อม ปลาส้ม แหนม ไส้กรอกและหม ่า เป็นตน้ ส่วนยสีตท่ี์สร้าง
แอลกอฮอลนิ์ยมน ามาผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบียร์ ไวน ์ ซ่ึงการหมกัไม่ใช่
กระบวนการผลิตแอลกอฮอลเ์พียงอยา่งเดียวแต่เป็นการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ิน รสและเน้ือสัมผสัท่ีดี 
 

ผลติภัณฑ์จากแบคทีเรีย 
แบคทีเรียหลายชนิดถูกน ามาใชใ้นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารในผลิตภณัฑ์

อาหารหมกั (fermented food) แบคทีเรียจะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในอาหารโดยการ
ไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) หรือการยอ่ยคาร์โบไฮเดรตใหก้ลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเลก็         
ยอ่ยโปรตีนให้อยูใ่นรูปของกรดอะมิโน แอมโมเนียมหรือเอมีน ยอ่ยไขมนัใหก้ลายเป็นกลีเซอรอล
และกรดไขมนั ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนัเพื่อสร้างพลงังาน ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็น             
กรดอินทรีย ์แอลกอฮอล ์แอลดีไฮด ์และแก๊สชนิดต่าง ๆ แบคทีเรียท่ีส าคญัในผลิตภณัฑอ์าหารคือ 
แบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก (lactic acid bacteria) ไดแ้ก่ Lactobacillus sp., Streptococcus sp., 
Lactococcus sp.และ Pediococcus sp. เป็นตน้ สามารถเปล่ียนน ้าตาลเป็นกรดแลกติกและท าให้
อาหารมีรสเปร้ียว เช่น ไส้กรอกเปร้ียว (salami) กิมจิ (kimchi) กะหล ่าเปร้ียว (sauerkraut) นมเปร้ียว 
โยเกิร์ต เนยแขง็ (cheese) เป็นตน้ ส่วนแบคทีเรียท่ีสร้างกรดอะซิติก ไดแ้ก่ Acetobacter sp. และ 
Gluconobacter sp. จะออกซิไดซ์ (oxidize) เอทิลแอลกอฮอลใ์หก้ลายเป็นกรดอะซิติก เช่น 
น ้าส้มสายชู (vinegar) (ยวุศรี ต่ายค า. 2555 : 1) 
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1. อาหารหมัก 
 อาหารท่ีเกิดจากการหมกัของจุลินทรีย ์เรียกวา่ อาหารหมกั (fermented food) ซ่ึงการ

หมกัเป็นการถนอมอาหาร เพื่อเก็บรักษาไวรั้บประทานในช่วงท่ีอาหารมีราคาแพงหรือขาดแคลน                
ซ่ึงมกัจะท าในช่วงท่ีมีวตัถุดิบหรืออาหารมีจ านวนมากจนไม่สามารถรับประทานไดห้มด           
และเพื่อไม่ใหว้ตัถุดิบหรืออาหารเกิดการเน่าเสีย นอกจากน้ีการหมกัยงัเป็นการแปรรูปวตัถุดิบหรือ
อาหารสดไปเป็นผลิตภณัฑอ์าหารหมกัท่ีมีรสชาติท่ีแปลกออกไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงมกัจะมีกล่ินและรสชาติเฉพาะตวั   

1.1  กุ้งจ่อม 
  กุง้จ่อมมีลกัษณะคลา้ยกบัอาหารหมกับางชนิดของไทย เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม 

กรรมวิธีในการหมกักุง้จ่อมคือ ลา้งกุง้ฝอย แลว้น าไปคลุกกบัเกลือ บรรจุในภาชนะแลว้ทิ้งไว้
ประมาณ 2 วนั  จึงน าออกมาคลุกกบัขา้วสุก แลว้หมกัไวอี้ก 3 วนั หลงัจากนั้นน ามาผสมกบัขา้วคัว่  
น าไปบรรจุในภาชนะใหม่ ปล่อยทิ้งไวอี้ก 3-4 วนั จึงรับประทานได ้กุง้จ่อมหลงัจากการหมกัจะมีสี
น ้าตาลเขม้ขึ้น เน่ืองมาจากท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง amino group กบั carboxyl group นอกจากน้ีเน้ือกุง้เม่ือ
น าไปหมกัสีจะเปล่ียนเป็นสีส้มอมแดง เน่ืองจากเกิดกรดในระหวา่งอาหารหมกั แลว้ซึมเขา้สู่ตวักุง้
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวักุง้ กล่ินของกุง้จ่อมเกิดจากกรดไขมนั ท่ีมาจากการเมทาบอไลส์
กรดอะมิโนของเช้ือ P. halophilus และยงัอาจมีกรดระเหยกลุ่มฟอร์มิก (formic acid) อะซิติก 
(acetic acid) และโปรปิโอนิก (propionic acid)  ท่ีท าให้เกิดกล่ินในกุง้จ่อม ส่วนรสของกุง้จ่อม          
มีรสเปร้ียวและเคม็ แต่ความเปร้ียวและความเคม็ของกุง้จ่อมนั้นจะแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยูก่บั
วิธีการหมกั บางตวัอยา่งเคม็มาก บางตวัอยา่งมีรสเปร้ียวกวา่เคม็ แสดงวา่ปริมาณเกลือท่ีใชแ้ตกต่าง
กนัไปตามวิธีการผลิต การเติมเกลือลงไปในปริมาณมากมีผลในการจ ากดัชนิดและปริมาณของ
จุลินทรีย ์ท าใหก้ระบวนการหมกัเกิดขึ้นไดช้า้ จุลินทรียท่ี์ตรวจพบในกุง้จ่อมท่ีจ าแนกไดเ้ป็น                  
P. halophilus ซ่ึงเป็นตวักลางส าคญัในการหมกักุง้จ่อมโดยเป็นการสร้างกรดและใหก้ล่ินในอาหาร 
ส่วน Straphylicoccus aureus, Straphylicoccus spp. และ S. epidermidis พบมากในช่วงแรกของการ
หมกั  (พฒันา นรมาศ.  2560 : 1-3 ; ยทุธพงศ ์ประชาสิทธิศกัด์ิ, จารุรัตน์ เอ่ียมศิริ และสุรศกัด์ิ              
สัจจบุตร. 2552 : 9-16) 

1.2 หอยแมลงภู่ดอง 
  หอยแมลงภู่ดองเป็นอาหารหมกัพื้นเมืองของประเทศไทยชนิดหน่ึงท่ีนิยม

รับประทานมากในภาคกลางและภาคใต ้ลกัษณะทัว่ไปของหอยแมลงภู่ดอง ส่วนของน ้ ามีสีคล ้า
และมกัมีปริมาณน ้ามากกวา่เน้ือหอย ทั้งน้ีเน่ืองจากเกลือไปขบัน ้าภายในหอยใหซึ้มออกมา บางคร้ัง
พบวา่น ้ามีสีม่วงซีดหรือสีน ้าตาลม่วงจากการเติมน ้าส้ม มะขามเพื่อใหมี้รสเปร้ียวยิง่ขึ้น ปกติ
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หอยแมลงภู่ดองจะมีรสเคม็มากกวา่รสเปร้ียวเน่ืองจากการเติมเกลือมกัจะใส่ในปริมาณมาก เพื่อให้
เก็บไวไ้ดน้านไม่เสีย  ถา้เติมเกลือนอ้ยจะเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน เกลือท่ีเติมลงไปมีส่วนท าให้เน้ือหอยยุย่
เลก็นอ้ย หอยแมลงภู่ดองมีกล่ินคาวของหอย กล่ินเคม็ของเกลือ และกล่ินของกรดระเหย เช่น           
กรดฟอร์มิก โปรปิออนิก  และกรดไม่ระเหยของกรดแลกติก หอยแมลงภู่ดองท่ีจ าหน่ายในตลาด         
มีค่าพีเอชระหวา่ง 4.51-5.81 มีปริมาณกรดแลกติกอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.27-1.31 จุลินทรียท่ี์พบใน
หอยแมลงภู่ดองไดแ้ก่ P. halophilus ซ่ึงเป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีพบมากและเป็นตวักลางส าคญัในการ
หมกั  ส่วนแบคทีเรียท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการหมกัไดแ้ก่ Straphylococcus sp, S. aureus และ                    
S. epidermidis (สุภาวดี บุตรดา. 2557 : 1-3)   

1.3  กะหล า่ดอง 
  การหมกักะหล ่าในระยะเร่ิมตน้จะมีแบคทีเรียหลายชนิด เช่น E. cloacoe, Erwinia 

herbicoba จุลินทรียร์ะยะน้ีจะเป็นตวัสร้างรสชาติบางอยา่งขึ้นมาในกะหล ่าดอง ขณะท่ีการหมกั
ในช่วงกลางจะพบแบคทีเรีย Leuconostcoc mesenteroides เจริญเด่นขึ้นมาแทนแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ 
และสร้างกรดแลคติกออกมาจนมีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.7-1.0 นอกจากน้ียงัมีแบคทีเรีย Streptococci 
ท่ีเจริญไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 18-22 องศาเซลเซียส และไม่ถูกยบัย ั้ง แต่ถูกกระตุน้ดว้ยเกลือความเขม้ขน้
ร้อยละ 2.5 แบคทีเรียเหล่าน้ีจะเปล่ียนน ้าตาลเป็นกรดแลคติก (lactic acid) กรดอะซิติก (acetic acid) 
เอทานอล (ethanol) แมนนิทอล (mannitol) เดกซ์แทรน (dextran) เอสเทอร์ (ester) 
คาร์บอนไดออกไซด ์ท าใหเ้กิดกล่ินท่ีดีของผกัดอง นอกจากน้ีแลว้ สารระเหยท่ีเกิดขึ้นมาจะมี              
ผลยบัย ั้งการเจริญของยสีต ์ส่วนเด็กซ์แทรนและแมนนิทอลจะเป็นแหล่งคาร์บอนใหก้บัแบคทีเรีย 
Lactobacillus plantarum ซ่ึงจะมีผลต่อการหมกัในช่วงถดัไป อยา่งไรก็ตาม ในสภาพท่ีมีความ
เขม้ขน้ของเกลือสูงประมาณ 3.5 อาจมีแบคทีเรีย S. faecalis มาเก่ียวขอ้งดว้ย แต่เช้ือดงักล่าวจะผลิต
กรดแลคติกเป็นส่วนใหญ่ และช่วงทา้ยของการหมกัพบแบคทีเรียกลุ่มแลคติกท่ีไม่สร้างแก๊ส
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ L. plantarum เจริญต่อและสร้างกรดแลคติกออกมาจนมีความเขม้ขน้ร้อยละ  
1.5-2.0 แบคทีเรียชนิดน้ีจะสร้างกรดแลคติกออกมาเพียงชนิดเดียวจากการหมกัน ้าตาล รวมถึงยงั
สามารถใชแ้มนนิทอล ท่ีสร้างจาก Leuconostoc ซ่ึงจะช่วยลดความขมของแมนทอลในผกักะหล ่า
ดองลงไป เช้ือ L. plantarum ท าใหเ้กิดการหมกักะหล ่าท่ีสมบูรณ์และความเป็นกรดแลคติกท่ี
ยอมรับกนัมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.7 การหมกัส้ินสุดลงโดยน ากะหล ่าดองมาผา่นความร้อนหรือ
น าไปแช่เยน็ ลกัษณะท่ีดีของผกัดองจะตอ้งมีสีสดใสและกรอบ มีกรดประมาณร้อยละ 1.7                       
(ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 4) 
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2.  โยเกิร์ต 
  โยเกิร์ต หมายถึง นมท่ีมีรสชาติเปร้ียวเป็นผลจากการหมกันมดว้ยจุลินทรียส์ร้าง             

กรดแลคติกได ้เช่น Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii, Bulgaricus, Bifidobacterium,           
S. themophillus กรดท่ีแบคทีเรียสร้างขึ้นมีผลท าใหโ้ปรตีนจบัตวัเป็นกอ้น เรียกวา่ เคิร์ด (curd) และ
ท าใหน้มเปร้ียว มีลกัษณะขน้หนืดและมีรสชาติเปร้ียวเลก็นอ้ยหรือมากขึ้นกบัระยะเวลาในการหมกั 
วิธีการผลิตโยเกิร์ตเร่ิมจากน านมไปพาสเจอไรส์ท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 
หรือใชว้ิธีตม้เดือดท่ีอุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที เพื่อฆ่าเช้ือก่อโรคและท าใหส้ารท่ี
เป็นองคป์ระกอบในนมมีความคงตวั ปล่อยใหเ้ยน็พออุ่น เติมเช้ือแบคทีเรียสายพนัธุ์ท่ีคดัเลือกไว้
และกวนผสมใหเ้ขา้กนั โดยเติมหวัเช้ือประมาณ 2-3 ของส่วนผสมทั้งหมด หมกัไวท่ี้อุณหภูมิ 40-45 
องศาเซลเซียส 12-24 ชัว่โมง ซ่ึงการตีป่ันหลงัจากเกิดเคิร์ดเพื่อเพิ่มความขน้หนืดและเน้ือสัมผสั
เนียนนุ่มรวมถึงป้องกนัการแยกตวัของโปรตีนเวย ์บางคร้ังมีการเพิ่มผลไมห้รือปรุงแต่งกล่ินและรส 
(สุนดัดา โยมญาติ. 2557 : 1-9 ; พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2559 : 1-2 ; เมทินี 
วสุนธราวฒัน์. 2558 : 372-373) 

3.  ชีส เนย และมาร์การีน 
  ชีสหรือเนยแขง็ (cheese) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโปรตีนในน ้านม ส่วนใหญ่ใชน้ ้านม

สัตวเ์ป็นวตัถุดิบ เช่น นมววั นมแกะ และนมควาย ขณะท่ีเนยหรือเนยเหลว (butter) เป็นผลิตภณัฑท่ี์
ไดจ้ากไขมนัในน ้านม ซ่ึงส่วนใหญ่ใชน้ ้ านมววัเป็นวตัถุดิบ ส่วนมาร์การีน (margarine) ท าจากไขมนั
พืช (สุนดัดา โยมญาติ. 2557 : 1-9 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 374-375) ดงัน้ี 

3.1  ชีส 
  ชีส (cheese) หรือเนยแขง็ เป็นการแปลงสภาพนมจากของเหลวเป็นของแขง็ 

(solid) หรือก่ึงแขง็ก่ึงเหลว (semi-solid) ดว้ยกระบวนการหมกัโดยการท างานของแบคทีเรียและรา 
วิธีการผลิตเร่ิมดว้ยการตกตะกอนโปรตีนเคซีนท่ีมีลกัษณะเป็นเคิร์ดออกจากนม ส่วนท่ีเป็น
ของเหลวเรียกวา่ เวย ์(whey) เคิร์ดประกอบดว้ยแคลเซียมเคซิเนท (calcium caseinate) ไขมนั 
วิตามินท่ีละลายในไขมนัและน ้าบางส่วน จากนั้นใหค้วามร้อนกบัตะกอนเพื่อใหเ้คิร์ดหดตวัและบีบ
น ้าออกมากขึ้น นวดเคิร์ด เติมเกลือ จากนั้นอดัให้เป็นแท่งดว้ยพิมพ ์แลว้น าไปบ่ม (ripening) โดยใส่
แบคทีเรีย S. lactis, L. casei หรือรา P. roqueforti, P. camemberti จะเปล่ียนกรดแลกติกใหเ้ป็น
คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงจะเกิดรูพรุนปรากฏในเน้ือเนยแข็ง 

3.2  เนย 
  เนยเป็นไขมนัท่ีแยกมาจากน ้านมสัตว ์ซ่ึงส่วนใหญ่ใชน้ ้ านมววัเป็นวตัถุดิบ แต่

อาจจะใชน้ ้านมจากสัตวอ่ื์น เช่น แกะ แพะ หรือควายก็ได ้ไขมนัน้ีมีกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวัสูง 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


133 
 

 

(saturated fatty acid) ในกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกจะเร่ิมจากแยกส่วนท่ีเป็นไขมนัออกมาจาก
น ้านมดิบโดยการป่ัน ไขมนัท่ีอยูใ่นน ้านมจะจบัตวัเป็นกอ้นเลก็ ๆ ลอยอยูด่า้นบน ส่วนน ้านมท่ีแยก
ไขมนัออกไปแลว้นั้น จะเป็นน ้านมไขมนัต ่า (low fat milk) หรือถา้ป่ันแยกไขมนัออกไปจนหมดจะ
เป็นน ้านมปราศจากไขมนั (skim milk) ซ่ึงน ้านมน้ีจะน าไปผลิตเป็นน ้านมส าหรับบริโภคต่อไป เม่ือ
แยกส่วนไขมนัออกมาแลว้ก็น าไปฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมา ท าใหเ้ยน็และน ามาป่ันเพื่อให้
ไขมนัจบัตวัเป็นกอ้น ซ่ึงส่วนท่ีเป็นของเหลวท่ีติดมาจากขั้นตอนแรกจะถูกแยกออกไป เรียกวา่ 
butter milk แลว้น าไขมนัส่วนท่ีเหลือไปตีหรือนวดเพื่อใหเ้น้ือเนียนเขา้กนัไดเ้ป็นเนย จากนั้นท าให้
เป็นกอ้นขนาดตามตอ้งการเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงเนยชนิดน้ีจะเป็นเนยรสจืด (unsalted butter) ถา้ตอ้งการ
ใหเ้นยมีรสเคม็ก็เติมเกลือลงไปในระหวา่งการตีเนยให้เกลือและเนยผสมเป็นเน้ือเดียวกนัไดเ้ป็นเนย
รสเคม็ (salted butter) เนยท่ีผลิตไดจ้ะมีไขมนัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 และเน่ืองจากประกอบดว้ยกรด
ไขมนัสายสั้น ท าใหมี้จุดหลอมเหลวต ่าซ่ึงตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็เสมอเพื่อใหค้งรูป ถา้อยูใ่นท่ีอุณหภูมิ
สูงกวา่ 32 องศาเซลเซียสจะเหลวหรือละลายได ้เนยท่ีผลิตจากไขมนัสัตวน้ี์จะมีความหอมเฉพาะตวั 
นิยมน าไปทาขนมปังหรือท าเบเกอรี แต่เน่ืองจากมีราคาแพงและเม่ือไดรั้บความร้อนจะไม่คงตวั จึง
มีการผลิตมาร์การีน หรือเนยเทียมเพื่อน ามาใชท้ดแทนเนย ซ่ึงมาการีนมีราคาถูกกวา่และคงตวัไดดี้
แมจ้ะอยูใ่นท่ีมีอุณหภูมิสูง 

3.3  มาร์การีน 
    มาร์การีนท าจากน ้ามนัพืช เช่น น ้ามนัปาลม์ น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนัขา้วโพดหรือ

น ้ามนัถัว่เหลือง มีส่วนประกอบหลกัคือ ไตรกลีเซอไรด ์(triglyceride) ซ่ึงมีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั
สูง (unsaturated fatty acid) และมีจุดหลอมเหลวต ่าท าใหมี้สถานะเป็นของเหลวหรือก่ึงเหลวท่ี
อุณหภูมิหอ้ง น าน ้ามนัพืชมาผา่นกระบวนการไฮโดรจิเนชนั (hydrogenation) ซ่ึงเป็นการเติม
ไฮโดรเจนท่ีต าแหน่งพนัธะคู่ในกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั การเติมไฮโดรเจนมีผลใหไ้ดน้ ้ามนัหรือ
ไขมนัท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก่ึงแขง็หรือของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง 
นอกจากน้ียงัมีการเติมเกลือ สีผสมอาหาร วิตามิน เพื่อให้มาการีนมีสีเหลือง มาร์การีนมีจุด
หลอมเหลวสูงจึงสามารถเก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งไดโ้ดยท่ียงัคงสภาพความเป็นกอ้น มาร์การีนมีราคา
ถูกจึงนิยมน าไปท าเบเกอรี ทาขนมปังแทนเนยใชท้อดโรตี แต่ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชนัในการผลิตมา
การีนนั้นท าให้เกิดไขมนัทรานส์ (trans fat) ซ่ึงไขมนัทรานส์เพิ่มความเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจ
ขาดเลือด เน่ืองจากท าใหค้อเรสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) ซ่ึงเป็นคอเรสเตอรอล
ชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้น และลดระดบั HDL (high density lipoprotein) ซ่ึงเป็นคอเรสเตอรอลชนิดดี 
นอกจากน้ียงัเพิ่มไตรกลีเซอไรดใ์นกระแสเลือดอีกดว้ย  
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ผลติภัณฑ์จากรา 
ราหลายชนิดถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในงานอาหารโดยเฉพาะการหมกั เช่น ซีอ้ิว เตา้เจ้ียว 

ถัว่เน่า (อาหารชนิดหน่ึงของภาคเหนือ) เนยแขง็ชนิดท่ีมีรสและกล่ินเฉพาะตวั เป็นตน้ ราท่ีนิยมใช้
ในงานอาหารในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร เช่น A. niger, Penicillium spp. และ Rhizopus 
spp. ใชส้ังเคราะห์เอนไซมเ์พคทิเนส (pectinase) เพื่อท าให้น ้าผลไมใ้ส รา Actinomucor elegans ใช้
หมกัท าเตา้หูย้ี้ เน่ืองจากราชนิดน้ีเจริญไดดี้ท่ีผิวของเตา้หู ้โดยเกิดเป็นเส้นใยสีขาว จากนั้นราจึง
สร้างเอนไซมอ์อกมายอ่ยสลายโปรตีนในกอ้นเตา้หู้ รา Monascus purpureus ใชห้มกัขา้วใหเ้ป็น
ขา้วแดงหรือองัคกัและใชเ้ป็นสารแต่งสีในอาหาร เช่น น ามาผสมในเตา้หูย้ี้เพื่อใหมี้สีแดง ราหลาย
ชนิดสามารถเปล่ียนน ้าตาลเป็นกรดซิตริกไดแ้ต่ท่ีนิยมใชก้นัมาก คือ รา A. niger ในอุตสาหกรรม
การผลิตกรดซิตริกหรือกรดน ้าส้ม ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองปรุงรส 

1. ข้าวหมาก  
ขา้วหมากเป็นอาหารหมกัพื้นบา้นของไทย ท าจากขา้วเหนียวหมกัดว้ยรา Amylomyces 

rouxii และยสีต ์Saccharomycopsis fibuligera โดยราสามารถผลิตเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลส 
(alphaamylase) และกลูโคอะไมเลส (glucoamylase) ออกมายอ่ยแป้งเปล่ียนเป็นน ้าตาล ขณะท่ียสีต์
เปล่ียนน ้าตาลเป็นแอลกอฮอลแ์ละสร้างเอนไซมก์ลูโคอะไมเลส (glucoamylases) ออกมายอ่ยแป้ง
ร่วมกบัราไดอี้กดว้ย ในขา้วหมากยงัพบยสีต ์Hansenula ท่ีสามารถเปล่ียนน ้าตาลบางส่วนเป็น           
เอสเทอร์ ซ่ึงเป็นกล่ินรสท่ีดีของขา้วหมาก วิธีการหมกัเร่ิมจากการน าขา้วเหนียวท่ีผา่นการน่ึงไป
คลุกกบัลูกแป้ง แลว้น าไปหมกั 2-3 วนั จึงสามารถน ามารับประทานได ้ในระหวา่งกระบวนการ
หมกัขา้วหมากจะมีแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคท่ีท าใหข้า้วหมากมีรสเปร้ียวและมีค่าความเป็นกรด 
จึงสามารถเก็บรักษาไดเ้ป็นระยะเวลานานขึ้น (ธนิฏฐา เท่ียงแท ้และคณะ. 2559 : 1614) 

2. เต้าหู้ยี ้ 
เตา้หูย้ี้ (fermented bean curd) เป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีแปรรูปดว้ยการหมกัถัว่เหลือง

ดว้ยเช้ือรา A. elegans ซ่ึงเช้ือราน้ีสามารถเจริญท่ีผิวของเตา้หูเ้ป็นเส้นใยสีขาวและปล่อยเอนไซมม์า
ยอ่ยสลายโปรตีนในกอ้นเตา้หู ้แต่ท่ีเตา้หูย้ี้มีสีแดงนั้นมาจากการเติมขา้วแดงหรือองัคกัท่ีไดจ้ากการ
หมกัขา้วดว้ยเช้ือรา Monascus purpureus การผลิตเตา้หูย้ี้ เร่ิมจากน าถัว่เหลืองมาท าเป็นเตา้หูแ้ขง็
ก่อน แลว้ตดัเตา้หูใ้หเ้ป็นกอ้นส่ีเหลียม น าไปแช่ในน ้าเกลือ (salting curing) 1 คืน จากนั้นจึงน าไป
อบในตูอ้บท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 นาที เพื่อฆ่าจุลินทรียแ์ละลดความช้ืนท่ีผิว แลว้
ปล่อยทิ้งไวใ้หเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง แลว้เรียงในถาดใส่เช้ือรา บ่มใหเ้ช้ือราเจริญ 3-7 วนั เตา้หูจ้ะมี      
เส้นใยของเช้ือรา (hyphae) ขึ้นโดยรอบ น าไปหมกัในน ้าเกลือโดยเรียงเตา้หูใ้นถงัหมกัเป็นชั้น           
ใส่น ้าเกลือและเคร่ืองเทศ เช่น พริกแดง ขิง ผงพะโล ้ไดเ้ตา้หูย้ี้ชนิดสีเหลือง เตา้หูย้ี้ชนิดสีแดงจะเติม

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1142/tufu-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1142/tufu-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/wordcap/salting%20curing
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1978/micro-organism-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2558/hyphae-%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%9F%E0%B8%B5
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2233/ginger-%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87
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ขา้วแดง (red yeast rice) ปิดฝาหมกัไวเ้ป็นระยะเวลาเดือนคร่ึงท่ีอุณหภูมิห้อง เตา้หูย้ี้อุดมดว้ย
โปรตีนท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นครบทุกชนิด มีไขมนัท่ีประกอบดว้ยกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัและ      
ยงัมีเกลือแร่ เหลก็และโพแทสเซียม ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก มีธาตุเหลก็ช่วยบ ารุงโลหิต 
และมีวิตามินเอ บี1 บี 2 ดี อี เค และไนอะซิน (ยวุศรี ต่ายค า. 2555 : 2-3 ; พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์
และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2559 : 1-2) 

3. เทมเป้  
เทมเป้ (tempeh) เป็นอาหารหมกัจากถัว่เมลด็แหง้ เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ดว้ยรา 

Rhizopus สายพนัธุ์ Rhizopus oligosporus ซ่ึงมีเส้นใยสีขาวปกคลุมถัว่เหลืองจนทัว่  จนจบัเป็นกอ้น
คลา้ยกอ้นเนยแขง็ จากนั้นเช้ือราจะสร้างเอนไซมย์อ่ยโปรตีนบางส่วนใหก้ลายเป็นกรดอะมิโน และ
สร้างเอนไซมม์ายอ่ยน ้าตาลสตาชิโอส (stachyose) เอนไซมท่ี์เช้ือราผลิตจะเปล่ียนแปลงรส กล่ิน
และเน้ือสัมผสั ใหมี้ลกัษณะเฉพาะตวั ขั้นตอนการท าเทมเป้ เร่ิมจากน าถัว่เหลืองเมลด็สมบูรณ์มาแช่
น ้าประมาณ 16-18 ชัว่โมง เพื่อใหดู้ดน ้าเตม็ท่ี จากนั้นลอกเอาเปลือกออกแลว้น าไปตม้หรือน่ึง 
(steaming) ใหสุ้ก ปล่อยไวใ้หเ้ยน็ลง จนมีอุณหภูมิประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส แลว้ใส่หวัเช้ือ 
(starter) ซ่ึงเป็นสปอร์ของ R. oligosporus คลุกใหท้ัว่ ห่อดว้ยใบตองหรือถุงพลาสติกเจาะรู เพื่อให้
อากาศเขา้ได ้เพราะเช้ือราตอ้งการออกซิเจน น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส 2 วนั จะมี
เส้นใยสีขาวของเช้ือราขึ้นปกคลุม (พรดรัล จุลกลัป์. 2560. 1-2 ; ยวุศรี ต่ายค า. 2555 : 2-3 ;                
พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2559 : 1-2) 

4. ซีอิว๊ 
ซีอ๊ิวท ามาจากการหมกัถัว่เหลืองดว้ยเช้ือรา ส าหรับการผลิตซีอ๊ิวและหวัเช้ือท่ีใชมี้อยู่

หลายวิธี ขั้นตอนการผลิตประกอบดว้ยหวัเช้ือซ่ึงเรียกวา่ โคจิ (koji) ส าหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
เตรียมหัวเช้ือมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัหลายสูตร เช่น ถัว่เหลือง ขา้วสาลีหกั ร าขา้วสาลีหรือ          
ร าขา้วสาลีผสมแป้งถัว่เหลืองหรือขา้ว หลงัจากเลือกใชว้ตัถุดิบตามท่ีตอ้งการตอ้งน าไปผา่นการ          
ฆ่าเช้ือดว้ยความดนัท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แลว้ถ่ายสปอร์ของ A. oryzae หรือ            
A. soyae กระจายบนถาดและน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส จนกระทัง่เช้ือราเจริญทัว่
ผิวหนา้ของวตัถุดิบทั้งหมด ใชเ้วลาประมาณ 3 วนั อยา่งไรก็ตาม หวัเช้ือท่ีเตรียมขึ้นน้ีอาจพบตาม
ธรรมชาติ ทั้งแบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก เช่น Streptococcus, Lactobacillus และอาจมี Bacillus sp. 
เม่ือน ามาผสมกบัถัว่เหลืองหรือถัว่เหลืองปราศจากไขมนัท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ ถัว่เหลืองท่ีผา่นการ
ยอ่ยสลายโดยทางเคมี ขา้วสาลีท่ีผา่นการคัว่และบด และร าขา้วท่ีผา่นการน่ึงมาผสมกนั จากนั้นจึง
น าไปถ่ายหวัเช้ือและบ่มในถาวรเป็นเวลา 3 วนั ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  จากนั้นจึงน าไปแช่ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3159/red-yeast-rice-ang-kak-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0313/fat-%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0886/unsaturated-fatty-acid-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1358/legume-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1660/peanut-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1819/rhizopus-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0680/enzyme-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0523/texture-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1612/steaming-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0503/starter-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2597/rhizopus-oligosporus
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ในน ้าเกลือเขม้ขน้ร้อยละ 24 แลว้จึงตั้งทิ้งใหห้มกัเป็นเวลา 2.5 เดือนถึง 1 ปี หรือนานกวา่ขึ้นอยูก่บั
อุณหภูมิเป็นส าคญั (ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 5) 

 

ผลติภัณฑ์จากยีสต์ 
ยสีตน์ ามาใชใ้นการผลิตอาหารประเภทขนมปัง เช่น ขนมอบ เคก้ และโดนทั นอกจากนั้น

ยงัน ามาใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เช่น สุรา วิสก้ี บร่ันดีและไวน์ เป็นการหมกัน ้าผลไม้
หรือธญัพืช ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด ์(ยวุศรี            
ต่ายค า. 2555 : 2-3 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 381) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.1 S. cerevisiae 
ท่ีมา : Seo (2013 : 1) 
 

1. ขนมปัง 
  ขนมปัง (bread) เป็นขนมอบชนิดหน่ึงท่ีใชย้สีต ์Saccharomyces cerevisiae โดยมี

ส่วนผสมหลกั คือ แป้งและน ้ าตาล อาจมีเกลือ น ้า ไข่ นม เนย ผลไม ้และสารปรุงแต่งกล่ินรส 
ปล่อยใหย้สีตใ์ชน้ ้าตาลเพื่อการเจริญ จากนั้นจึงยอ่ยน ้าตาลในแป้ง แลว้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
ท าใหแ้ป้งฟูขยายขึ้นเป็น 2 เท่า น าแป้งมานวดเพื่อลดขนาดของฟองแก๊สในเน้ือแป้ง ซ่ึงช่วยใหเ้น้ือ
ขนมมีรูพรุนละเอียด ปล่อยใหข้นมปังขึ้นฟอีูกรอบ จากนั้นน าไปอบจะไดข้นมปังสีน ้าตาลเขม้          
เน้ือขนมปังมีรูพรุนละเอียดและนุ่ม ขนมปังแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามปริมาณของไขมนั ดงัน้ี  

1.1 ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัต ่าร้อยละ 0-3 ไดแ้ก่ ขนมปังท่ีมีลกัษณะผิวค่อนขา้งแขง็ 
เช่น ดินเนอร์ โรล ขนมปังฝร่ังเศส เป็นตน้ 

1. 2 ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัปานกลางร้อยละ 3-6 ไดแ้ก่ ขนมปังจืด ขนมปัง
แซนดว์ิช ขนมปังหัวกะโหลกชนิดจืด เป็นตน้ 
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1.3 ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัสูงร้อยละ 6-12 ไดแ้ก่ ขนมปังหวานชนิดท่ีมีไส้ ขนมปัง
ท่ีมีเน้ือนุ่ม เช่น ซอฟบนั ขนมปังไส้ต่าง ๆ ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ ขนมปังลูกเกด เป็นตน้ 

1.4 ขนมปังท่ีมีปริมาณไขมนัสูงมาก ร้อยละ 12-24 ไดแ้ก่ ขนมปังหวาน ขนมปังผลไม ้
ขนมปัง มะพร้าว เป็นตน้ 

2. น ้าส้มสายชู 
การผลิตกรดอะซิติกหรือน ้าส้มสายชู ใชว้ตัถุดิบท่ีมีน ้าตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น 

กากน ้าตาล น ้าผ้ึง หากวตัถุดิบมีความเขม้ขน้ของน ้าตาลสูง จะตอ้งน ามาเจือจางดว้ยน ้าใหมี้น ้าตาล
ประมาณร้อยละ 10-15 (w/v) การใชว้ตัถุดิบจากผลไม ้เช่น แอปเป้ิลและองุ่นจะตอ้งน ามาสกดั          
เป็นน ้าผลไม ้แลว้เติมเอนไซมเ์พคติเนสเพื่อยอ่ยสลายเพคติน ซ่ึงจะท าใหไ้ดป้ริมาณน ้าผลไมม้าก
ขึ้น  ส่วนวตัถุดิบท่ีมีแป้งเป็นองคป์ระกอบและวตัถุดิบพวกธญัพืช ตอ้งน ามาเปล่ียนใหเ้ป็นน ้าตาล
ก่อน เช้ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งในการผลิตกรดอะซิติก จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ยสีตท่ี์ใชใ้นการ
หมกัแอลกอฮอลเ์พื่อผลิตกรดอะซิติกเป็นชนิดเดียวกบัท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่                
S. cerevisiae, S. diastaticus และ S. carlsbergensis เป็นตน้ ส่วนแบคทีเรียท่ีผลิตกรดอะซิติก ไดแ้ก่ 
Acetobacter aceti, A. pasteurianus, A. peroxidans และ Gluconobacter oxydans ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ี
ผลิตกรดอะซิติกไดสู้งและทนกรดไดดี้ แต่แบคทีเรียพวกน้ีตายไดง้่ายเม่ืออยูใ่นสภาพขาดออกซิเจน
หรือขาดเอทานอล ดงันั้นการใชแ้บคทีเรียเหล่าน้ีในการผลิตจึงตอ้งควบคุมสภาวะในการเพาะเล้ียง
เช้ืออยา่งระมดัระวงั และตอ้งมีเอทานอลอยูใ่นอาหารเล้ียงเช้ืออยา่งนอ้ยร้อยละ 0.2 กระบวนการ
หมกัเพื่อผลิตน ้าส้มสายชูจากวตัถุดิบท่ีใหค้วามหวานประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนดงัน้ี (อจัฉรา เพิ่ม. 
2550 : 206-207 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 379 ; ปริญญพนัธุ์  เพชรจรัส. 2557 : 111-117) 

การเปล่ียนแปลงน ้าตาลใหเ้ป็นเอทิลแอลกอฮอลโ์ดยใชย้สีต ์S. cerevisiae           ดงั
สมการต่อไปน้ี 

 

C6H12C6     CO2 + 2C2H5OH     
                         กลูโคส                                        แอลกอฮอล ์

 
การเปล่ียนแปลงแอลกอฮอล์ใหเ้ป็นกรดอะซิติกโดยปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซ่ึงเป็น

ปฏิกิริยาท่ีตอ้งการอากาศและอาศยัแบคทีเรีย Acetobacter และ Gluconobacter ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

C6H12C6  +  O2    CO2 + CH3COOH  + H2O   
             แอลกอฮอล ์                                        กรดอะซิติก                              
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3. การหมักแอลกอฮอล์ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีการผลิตทัว่โลกมีหลากหลายชนิดแตกต่างกนัไป โดยวตัถุดิบ

ท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส่์วนใหญ่ ไดแ้ก่ วตัถุดิบท่ีมีน ้าตาล เช่น น ้าผลไม ้น ้าผ้ึง หรือ
พืชท่ีมีน ้าตาล นอกจากน้ี ยงัสามารถน าวตัถุดิบท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบมาใชใ้นการผลิตไดด้ว้ย 
เช่น เมลด็ธญัพืช พืชหัวชนิดต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งน ามายอ่ยให้เป็นน ้าตาลก่อนโดยใชจุ้ลินทรียท่ี์
เหมาะสม ภายหลงักระบวนการหมกัส้ินสุดลง ของเหลวท่ีไดจ้ะมีแอลกอฮอลป์ริมาณต่าง ๆ กนั 
แลว้แต่ชนิดของเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอลท่ี์ตอ้งการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผลิตไดส้ามารถน ามา
ด่ืมไดท้นัที แต่ส่วนใหญ่มกัจะน ามาบ่มหรือเก็บรักษาไวร้ะยะหน่ึงเพื่อใหมี้กล่ินรสดีขึ้น 
นอกจากนั้นยงัสามารถน ามากลัน่ต่อเพื่อใหไ้ดป้ริมาณ แอลกอฮอลท่ี์สูงขึ้นและน ามาผลิตเป็น          
เหลา้ต่าง ๆ (อจัฉรา เพิ่ม. 2550 : 210 ; ปริญญพนัธุ์ เพชรจรัส. 2557 : 67) 

3.1  เบียร์ 
  เบียร์ (beer) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์มีความเก่าแก่ท่ีสุด วตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ผลิตเบียร์ประกอบดว้ยมอลต ์(malt) เตรียมไดจ้ากขว้บาร์เลย ์(barley) ท่ีงอกภายใตส้ภาวะควบคุม
ความช้ืนและอากาศ มอลตเ์ป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ส าหรับการเจริญและเมทาบอลิซึมของ
ยสีต ์ ส าหรับแอดจงัก ์(adjuncts) เป็นธญัพืชชนิดท่ีเติมลงไปเพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ไขมนั 
โปรตีนและเอนไซม ์ส่วนใหญ่ใชข้า้วโพดซ่ึงนิยมเตรียมเป็น maltose syrup โดยการย่อยดว้ยกรด 
หรือย่อยสลายดว้ยเอนไซม ์ดอกฮอป (hop) มีน ้ามนัหอมระเหย และอลัฟาเรซิน (alpha resin)          
ท่ีจะใหก้ล่ินเฉพาะแก่เบียร์ เน่ืองจากมีส่วนผสมเป็นไฮโดรคาร์บอนจ าพวกเทอร์ปีน (terpene)  
หลายชนิด ส่วนสารอลัฟาเรซินท่ีโคนกลีบดอกเป็นสารท่ีใหค้วามขมแก่เบียร์ และยงัช่วยไม่ใหเ้บียร์
เน่าเสียจากแบคทีเรียบางชนิด นอกจากนั้นน ้าท่ีใชผ้ลิตเบียร์ตอ้งเป็นน ้าท่ีปราศจากตะกอนขุ่น สี 
กล่ิน รส ตลอดจนตอ้งปราศจากเหลก็ โลหะหนกั ซลัไฟตแ์ละไนไตรท ์ยิง่กวา่นั้นแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในรูปของเกลือคาร์บอเนตมีผลต่อความกระดา้งของน ้าจะมีผลต่อคุณภาพของเบียร์เป็น
อยา่งมาก 

ยสีตท่ี์ใชใ้นการผลิตเบียร์ไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ top fermenting yeast ไดแ้ก่                       
S. cerevisiae ในระหวา่งการหมกัเบียร์ เช้ือจะกระจายอยา่งสม ่าเสมอในเวิร์ท (wort) จากนั้น
คาร์บอนไดออกไซด ์จะดนัยีสตใ์หข้ึ้นมาอยูผิ่วหนา้ การหมกัท่ีอุณหภูมิ 14-23 องศาเซลเซียส               
การหมกัจะสมบูรณ์ภายใน 5-7 วนั เม่ือหมกัเสร็จจะน าเบียร์ไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส            
ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีการสร้างกล่ินรสเฉพาะของเบียร์ชนิดน้ี ส่วน bottom fermenting yeast ไดแ้ก่          
S. uvarum ลกัษณะการหมกัจะเกิดขึ้นรุนแรง เซลลจ์ะกระจายทัว่ไปในถงัหมกั แต่เม่ือการหมกั
ส้ินสุด เซลลจ์ะตกตะกอนลงสู่กน้ถงัหมกั การหมกัจะเกิดขึ้นท่ี 6-12 องศาเซลเซียส การหมกัจะ
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สมบูรณ์ 8-14 วนั เม่ือการหมกัสมบูรณ์แลว้ เบียร์จะถูกป๊ัมลงในถงัขนาดใหญแ่ละเก็บท่ีอุณหภูมิ            
1 องศาเซลเซียส เป็นเวลาหลายสัปดาห์ (ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 6-8 ; อจัฉรา เพิ่ม. 2550 :               
210-11 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 379-381 ; ปริญญพนัธุ์ เพชรจรัส. 2557 : 66-69) 

3.2  ไวน์ 
 ไวน์ (wine) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกัน ้าองุ่นดว้ยยสีต ์                      

S. cerevisiae ถา้เป็นไวน์ท่ีหมกัจากน ้าผลไมอ่ื้นท่ีไม่ใช่องุ่นจะเรียกวา่ ไวน์ผลไม ้(fruit wine) เช่น 
ไวน์สับปะรด ไวน์แอปเป้ิล ไวน์กระเจ๊ียบ เป็นตน้ ขั้นตอนผลิตไวน์เร่ิมจากการเตรียมหัวเช้ือเพื่อ
เพิ่มปริมาณเซลลข์องยสีตใ์ห้มากขึ้นและใหเ้หมาะสมกบัปริมาณของน ้าผลไมท่ี้จะใชใ้นการหมกั
ไวน์ การเตรียมน ้าผลไมท่ี้จะใชห้มกัเป็นไวน์ เช่น องุ่นใชท้ั้งผล ลา้งใหส้ะอาด คั้น หรือบีบทั้งน ้า
และเน้ือผสมกนั และควรเจือจางเพียงหน่ึงหรือสองเท่าจะท าใหไ้ดไ้วน์ท่ีมีรสของผลไมดี้ หรือหาก
ใชผ้ลไมท่ี้มีรสเปร้ียวมากจะตอ้งเจือจาง เพื่อใหส้ามารถวดัความเป็นกรดด่างใหไ้ดป้ระมาณ 4.0-4.5 
ซ่ึงจะเป็นระดบัท่ีเช้ือยสีตใ์ชห้มกัไวน์เจริญไดดี้ 

น ้าผลไมท่ี้มีความเปร้ียวมากและเจือจางมากจะไม่มีความหวานเลย จ าเป็นตอ้งเติม
น ้าตาลมาก ถา้ถา้เป็นผลไมท่ี้มีความหวานอยูแ่ลว้จะใชน้ ้าตาลนอ้ย โดยปกติปริมาณน ้าตาลท่ีใช้
เร่ิมตน้ในการหมกัไวน์ ประมาณร้อยละ 20-22 หรือวดัดว้ย refractometer เป็นองศาบริกซ์ (oBrix) 
ส่วนอาหารอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นแหล่งไนโตรเจนนิยมเติมแอมโมเนียมซลัเฟตและแอมโมเนียม
ฟอสเฟต แตถ่า้เป็นน ้าผลไมท่ี้ไม่ไดเ้จือจางหรือไม่เปร้ียวมาก แหล่งธาตุอาหารอาจเพียงพอส าหรับ
เช้ือ การก าจดัเช้ือท่ีติดมากบัน ้าผลไมอ้าจใชว้ิธีตม้โดยใชค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที เสร็จแลว้เทลงใส่ขวดแกว้ท่ีจะใชห้มกัในขณะท่ีก าลงัร้อน ปิดขวดหมกัดว้ยส าลี 
เม่ือน ้าผลไมเ้ยน็ใหใ้ส่หวัเช้ือท่ีเตรียมไวล้งไปในขวดหมกั ปิดจุกส าลีไวต้ามเดิม กรณีท่ีไม่ตอ้งการ
ตม้น ้าผลไม ้จะฆ่าเช้ือท่ีติดมากบัน ้าผลไม ้โดยใชส้ารเคมีโปแทสเซียม เมตาไบซลัไฟท ์กวนใหเ้ขา้
กนั ตั้งทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง หรือทิ้งไว ้คา้งคืน แลว้จึงค่อยเติมหัวเช้ือลงไป 

การหมกัน ้าผลไมท้ั้งเน้ือทั้งน ้ าจะกรองเม่ือหมกัไปแลว้ 3-4 วนั ก่อนกรองควร
สังเกตดูวา่ กากผลไมล้อยอยูผิ่วหนา้และเห็นฟองปุดขึ้นมากมาย แสดงวา่การหมกัด าเนินไปดว้ยดี 
ถา้ไม่มีฟองเกิดหรือเกิดนอ้ยมาก แสดงวา่การหมกัเกิดไม่ดี อาจแกไ้ขโดยการเติมน ้า น ้ าตาล ช่วย
ปรับระดบัความเป็นกรดด่างใหม่ แลว้เติมหัวเช้ือลงไปใหม่ ถา้การหมกัเกิดดีแลว้ใหก้รองเอากาก
และ เปลือกผลไมทิ้้งไป เอาส่วนใสใส่ขวดหมกัไวต้ามเดิม เม่ือหมกัไดท่ี้แลว้โดยทดลองชิมดูตามท่ี
ชอบ เช่น ชอบใหมี้รสหวานนิดหน่อย ปริมาณแอลกอฮอลสู์งพอสมควร ซ่ึงการหมกัจะใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 วนั แลว้ท าการตกตะกอนเพื่อใหไ้วน์ใส โดยอาจใชเ้บนโทไนต ์(bentonite) หรือ 
ไข่ขาวจะไดไ้วน์ใส จากนั้นจึงดูดเฉพาะส่วนใสขา้งบนบรรจุลงในขวด ยิง่เก็บไวน้านก็จะท าให้
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กล่ินและรสดียิง่ขึ้น (อจัฉรา เพิ่ม. 2550 : 211 ; ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 6-8 ; กนิษฐา ไทยกลา้  
และคณะ. 2560 : 9 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 381 ; ปริญญพนัธุ์ เพชรจรัส. 2557 : 73-77) 

3.3  รัมย์ 
 รัมย ์(rum) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผ่านการกลัน่ชนิดหน่ึง วตัถุดิบท่ีใชไ้ดแ้ก่ น ้าตาล            

ไซรับท่ีท ามาจากออ้ย กากน ้าตาลและผลพลอยไดอ่ื้น ๆ จากการผลิตน ้าตาลทราย โดยสายพนัธุ์ท่ีใช้
ในการผลิต ไดแ้ก่ S. cerevisiae หรือ Schizosaccharomyces pombe ในกรณีท่ีใชก้บัน ้าตาลในการ
หมกั ปรับใหมี้ปริมาณน ้าตาลท่ีหมกัไดเ้ท่ากบัร้อยละ 12-14 จะตอ้งเพิม่ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน 
ความเป็นกรด 4.0-4.7 ดว้ยกรดก ามะถนั หลงัจากเติมเช้ือยสีตแ์ลว้ใหค้วบคุมการหมกัท่ีอุณหภูมิ 
21.1-35.5 องศาเซลเซียส การหมกัจะเกิดขึ้นอยา่งสมบูรณ์ภายในเวลา 2 วนั แตต่ามปกติแลว้จะใช้
เวลาประมาณ 3-7 วนั รัมยนิ์ยมน าไปผสมเป็นคอ็กเทลและน าไปผสมกบัเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน ๆ         
เช่น น ้าผลไมท่ี้เรียกวา่ punch (ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 6-8) 

3.4 วิสกี ้
วิสก้ี (whisky, whiskey) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผา่นการกลัน่ ท ามาจากการ

หมกัขา้วไรยแ์ละมอลตโ์ดยตอ้งมีปริมาณขา้วไรยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 15 ส่วนเบอร์เบนซ์ท ามาจาก
ขา้วโพด โดยตอ้งมีขา้วโพดมากกวา่ร้อยละ 51 ตามปกติน ้าหมกัจะประกอบดว้ยขา้วโพด ขา้วไรย ์
และมอลตใ์นอตัรา 70 ต่อ 15 ต่อ 15 โดยยสีตท่ี์ใชค้ือ S. cerevisiae จากนั้นน าไปเก็บบ่มใน           
ถงัไมโ้อ๊คเพื่อใหไ้ดสี้ กล่ิน รสท่ีดีขึ้น แต่บางชนิดยงัน าไปปรุงแต่ง สี กล่ิน รสอีกคร้ัง เพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานตามความนิยมของผูบ้ริโภค วิสก้ีโดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็นสก๊อตวิสก้ี (Scotch whisky)          
คือวิสก้ีท่ีผลิตในประเทศสก๊อตแลนด์ เบอร์เบิ้นวิสก้ี (Bourbon whiskey) คือวิสก้ีท่ีผลิตในประเทศ
อเมริกา ไอริชวิสก้ี (Irish whiskey) คือวิสก้ีท่ีผลิตในประเทศไอร์แลนด ์และแคนาเดียนวิสก้ี 
(Canadian whisky) คือวิสก้ีท่ีผลิตในประเทศแคนาดา (ปริญญพนัธุ์  เพชรจรัส. 2557 : 78) 

3.5 บร่ันดี 
บร่ันดี (brandy) เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผา่นการกลัน่ท่ีไดจ้ากการหมกัน ้า

ผลไม ้เช่น น ้าองุ่น น ้าแอปเป้ิล ส้ม เป็นตน้ โดยใชย้สีตส์ายพนัธุ์ S. cerevisiae ภายหลงัจากการหมกั
เสร็จส้ินจะไดค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลป์ระมาณร้อยละ 40-50 โดยปริมาตรแลว้น าไปบ่มเพื่อ
พฒันาคุณภาพในถงัไมโ้อ๊ค บร่ันดีท่ีมีขายตามทอ้งตลาด ไดแ้ก่ บร่ันดีพื้นเมือง (domestic brandy) 
คือบร่ันดีท่ีผลิตจากองุ่นแลว้น ามากลัน่เป็นบร่ันดีอีกที บร่ันดีเกรดสูง (premium brandy) เป็นบร่ันดี
ราคาแพงท่ีเก็บบ่มไวใ้นถงัไมโ้อ๊กนาน ๆ โดยระบุคุณภาพเป็นอกัษรย่อ หรือช่ือพิเศษ เช่น คอนยคั 
(cognac) อาร์มายคั (armagnac) และบร่ันดีผลไม ้(fruit brandy) คือบร่ันดีท่ีท าจากผลไมอ่ื้น ๆ                  
ท่ีไม่ใช่ผลองุ่นซ่ึงจะใหก้ล่ินรสแตกต่างกนั (ปัญจาภา ส่งเสริม. 2560 : 6-8) 
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ผลติภัณฑ์จากสาหร่าย 
1. สาหร่ายเกลยีวทองหรือสไปรูลนิา 

 สาหร่ายเกลียวทองหรือสไปรูลินา (Spirulina platensis) เป็นสาหร่ายท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม
ของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน มีลกัษณะเป็นเส้นสายขดบิดเป็นเกลียวคลา้ยสวา่น เซลลเ์รียงต่อกนั
ไม่แตกแขนง สาหร่ายสไปรูลินามีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 65-70 ของน ้าหนกัแหง้ นอกจากน้ียงัมี
วิตามินบี 1, 2, 6, 12 วิตามินอี วิตามินซี ไนอะซิน  โฟลิก เบตา้แคโรทีน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม เหลก็ แมกนีเซียม สังกะสี โซเดียม ซีลีเนียมและแมงกานีส (ปริญญา มูลสิน และ
อมรรัตน์ วงษก์ลม. 2556. 14-17) 

 

 
 
ภาพประกอบ 5.2 สาหร่ายสไปรูลินา 
ท่ีมา : Pujanarko (2017 : 1) 
 

โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา เพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาในน ้าสะอาดท่ีมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากสาหร่ายสไปรูลินามีโปรตีนท่ีส าคญัถึงร้อยละ 50-70 ต่อน ้าหนกัแหง้ รวมถึง               
แร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสาหร่าย 3 จุด โดยจุดแรก บ่อขนาด 2x4 เมตร 
จ านวน 6 บ่อ สามารถเก็บสาหร่ายสดไดบ้่อละ 8-9 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต (10-15 วนั) จุดท่ีสอง 
บ่อขนาด 3x8 เมตร จ านวน 3 บ่อ เก็บสาหร่ายไดบ้่อละ 25 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต ส่วนจุดท่ีสาม 
บ่อขนาด 3 x 12 เมตร จ านวน 24 บ่อ ใหผ้ลผลิตบ่อละ 45 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต สาหร่ายส่วน
ใหญ่แปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในลกัษณะสาหร่ายผงบรรจุแคปซูล นอกจากน้ียงัใช้
ส่วนผสมของขา้วเกรียบและเยลล่ี (ลลิดา สุระรัตน์ชยั, รุจา สารคุณ และณฐัภาส ผูพ้ฒัน์. 2552 : 1-2) 
 
 

http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/250ce1eda1f52eea19d4d53c18de3f54
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/5272c08a7d7da338d6f288adf7a269af
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/researcher/researchDetail/e0c21da6edcfbb0fd05267aefc01cdf0
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ตาราง 5.1 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่า  
 

คุณค่าทางโภชนาการ  ปริมาณ (ต่อ/100 กรัม น ้าหนักแห้ง) 

สารอาหารพ้ืนฐาน  
ความช้ืน (ร้อยละ)  
ไขมนั  
โปรตีน  
กาก (ใยอาหาร)  
เถา้  
คาร์โบไฮเดรต  

 
3.05 กรัม 
8.50 กรัม 

61.40 กรัม 
3.00 กรัม 
 7.70 กรัม 
 16.40 กรัม 

สารสี 
ไฟโคไซยานิน 
แคโรทินอยด์ 
คลอโรฟิลลเ์อ 

 
16.20 กรัม 

477.00 มิลลิกรัม 
1.20 กรัม 

วิตามิน 
โปรวิตามิน เอ 
วิตามิน บี 1                           
วิตามิน บี 2                        
วิตามิน บี 6  
วิตามิน บี 12  
วิตามินอี                             

       ไนอะซิน 
โฟลิก 
กรดแพนโทเทนิก 
อิโนสิทอล 

 
214.00 มิลลิกรัม 

1.98 มิลลิกรัม 
3.63 มิลลิกรัม 
0.59 มิลลิกรัม 
0.11 มิลลิกรัม 

11.80 มิลลิกรัม 
13.20 มิลลิกรัม 

42.00 ไมโครกรัม 
0.88 มิลลิกรัม 

74.00 มิลลิกรัม 
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ตาราง 5.1 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลิน่า (ต่อ) 
 

คุณค่าทางโภชนาการ  ปริมาณ (กรัม/100 กรัม น ้าหนักแห้ง) 

เกลือแร่ 

ฟอสฟอรัส   
เหลก็ 
แคลเซียม  
โปแตสเซียม                                         
โซเดียม 
แมกนีเซียม                                                   

 
914.00 มิลลิกรัม 
57.40 มิลลิกรัม 

171.00 มิลลิกรัม 
1.77 กรัม 
1.05 กรัม 

257.00 มิลลิกรัม 
 
ท่ีมา : Shimamatsu (2004 : 39-44) 
 

2.  สาหร่ายเตาหรือเทาน ้า 
สาหร่ายเตาหรือเทาน ้า (Spirogyra spp.) เป็นสาหร่ายน ้าจืดสีเขียว มีลกัษณะเป็น            

เส้นยาว ไม่แตกแขนง รูปร่างเป็นเกลียวลกัษณะคลา้ยริบบิ้น ขอบหยกัหรือเรียบ อาจมีสายเดียวหรือ
หลายสายพนัติดกนัอยู่ผนงัเซลลภ์ายในเป็นเกลียวตลอดความยาวของเซลล ์คลอโรพลาสตมี์               
ไพรีนอยด ์(pyrenoid) เม่ือสัมผสัจะเป็นเมือกล่ืน พบตามแหล่งน ้าจืดบริเวณน ้าน่ิงสะอาดใส               
ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตกของประเทศไทย                

เทาน ้ามีคุณค่าทางอาหารคิดเป็นร้อยละของน ้าหนกัประกอบดว้ยโปรตีนร้อยละ 18.65 
ไขมนัร้อยละ 5.21 คาร์ไฮเดรตร้อยละ 56.31 เส้นใยร้อยละ 7.66 เถา้ร้อยละ 11.78 โดยใหธ้าตุเหลก็
สูงถึงร้อยละ 33.85 เทียบเท่ากบัผกักูดท่ีใหธ้าตุเหลก็ร้อยละ 36.30 ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของผกั 
แมกนีเซียมร้อยละ 241.10 ฟอสฟอรัสร้อยละ 125.76 แมงกานีสร้อยละ 35.80 (พรรณพิมล             
สุริยะพรหมชยั. 2556 : 63-64 ; ปริญญา มูลสิน และอมรรัตน์ วงษก์ลม. 2556 : 11-14) 
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ตาราง 5.2 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายเตาหรือเทาน ้า   
 

คุณค่าทางโภชนาการ  ปริมาณ 

สารอาหารพ้ืนฐาน (กรัม/100 กรัม น ้าหนักแห้ง) 
ความช้ืน (ร้อยละ)  
ไขมนั  
โปรตีน  
กาก (ใยอาหาร)  
เถา้  
คาร์โบไฮเดรต  
พลงังาน (กิโลแคลอรีต่อกรัม)  

 
8.05 
5.21 

18.65 
7.66 
 11.78 
 56.31  
3.12 

วิตามิน (มิลลกิรัม/100 กรัม น ้าหนักแห้ง)  
วิตามินเอ  
วิตามินบี 1  
วิตามินบี 2  
วิตามินบี 6  
ไนอะซิน  

 
0.25 
0.04 
0.55 
0.84 
3.65 

เกลือแร่  
แคลเซียม  
โซเดียม  
โพแทสเซียม  
แมกนีเซียม  
แมงกานีส  
เหลก็  
ฟอสฟอรัส  
ทองแดง (มิลลิกรัม/กิโลกรัม น ้าหนกัสด)  
สังกะสี  

 
26.88 
1.56  
1.19  

241.10 
35.80 
 33.85 
125.76 

0.40 
1.73 

 
ท่ีมา : พรรณพิมล  สุริยะพรหมชยั (2556 : 63) 
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3.  สาหร่ายไก 
  สาหร่ายไก (Cladophora  spp.) เป็นเส้นสายยาวมีสีเขียว พบมากท่ีภาคเหนือและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไกค่อนขา้งสูงมากกวา่ผกัทัว่ไป และ
มากกวา่ผลไมบ้างชนิด วิตามินซีมีมากท่ีสุดซ่ึงเป็นปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัส้ม ไนอะซิตินมีปริมาณ
ค่อนขา้งสูง วิตามินบี 2 และกรดแพนโทธีนิกมีปริมาณมาก ส่วนเกลือแร่พบโพแทสเซียมมีมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ คลอไรด ์แคลเซียม โซเดียม เหลก็ และแมกนีเซียม ส่วนซีลีเนียมเป็นสารตา้น
อนุมูลอิสระท่ีมีปริมาณมากพอสมควร ซ่ึงสูงกวา่พืชผกับางชนิด (ณัฐภูมิ สุดแกว้. 2555 : 50) 

ปัจจุบนักลุ่มแม่บา้นหาดไคร้ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ผลิตขา้ว
เกรียบจากสาหร่ายไก ส่วนผสมประกอบดว้ยแป้งมนั กุง้อบป่น น ้าตาลทราย กระเทียม พริกไทย 
เกลือ  ผงฟูและสาหร่ายไกท่ีผา่นการป่นจนละเอียดแลว้มาคลุกเคลา้กนันวดจนไดท่ี้และน าไปน่ึงใน
ตูอ้บหรือหมอ้จนสุกไดท่ี้ น าออกมาผึ่งพดัลมใหแ้หง้ก่อนน าเขา้ตูเ้ยน็ทิ้งไว ้1 คืน จากนั้นจึงน า
ออกมาหัน่เป็นแผน่เลก็ ๆ ขนาดพอดี น าไปผึ่งไวก้ลางแดด ก่อนน าไปทอดและบรรจุใส่ถุงเพื่อขาย
ในรูปผลิตภณัฑข์า้วเกรียบไกส าเร็จรูปหรือจ าหน่ายแผน่ขา้วเกรียบท่ียงัไม่ไดท้อดบรรจุถุง                  
ขา้วเกรียบสาหร่ายไกเป็นขนมขบเคี้ยวท่ีไดรั้บความนิยม เพราะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากสาหร่ายไกสร้างรายไดใ้หก้ลุ่มแม่บา้นมากกวา่ปีละ 3-4 แสนบาท (พรรณพิมล สุริยะ
พรหมชยั. 2556 : 62-69 ; จนัจิรา จารุศุภวฒัน์. 2553 : 1) 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.3 สาหร่ายไก  
ท่ีมา : ทวีศกัด์ิ ขวญัไตรรงค ์และศิริเพญ็ ตรัยไชยาพร (2553 : 56) 
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บทสรุป 
แบคทีเรียท่ีส าคญัในผลิตภณัฑอ์าหารคือ แบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก (lactic acid 

bacteria) ไดแ้ก่ Lactobacillus sp., Streptococcus sp., Lactococcus sp. และ Pediococcus sp.          
เป็นตน้ สามารถเปล่ียนน ้าตาลใหเ้ป็นกรดแลกติก และท าใหอ้าหารมีรสเปร้ียว เช่น ไส้กรอกเปร้ียว 
(salami) กิมจิ (kimchi) หรือกะหล ่าเปร้ียว (sauerkraut) นมเปร้ียว โยเกิร์ต เนยแขง็ (cheese) เป็นตน้ 
ส่วนแบคทีเรียท่ีสร้างกรดอะซิติก ไดแ้ก่ Acetobacter sp. และ Gluconobacter sp. จะออกซิไดซ์ 
(oxidize) เอทิลแอลกอฮอลใ์หก้ลายเป็นกรดอะซิติก เช่น น ้าส้มสายชู (vinegar) ยสีต ์S. cerevisiae 
หรือ S.carlbergensis ใชผ้ลิตเบียร์ เหลา้ วิสก้ี และ S. ellipsoideus ใชผ้ลิตไวน์ รา A. oryzae ใชผ้ลิต
ซีอ้ิว เตา้เจ้ียว น ้าปลา น ้าส้มสายชู ปลาร้า รา A. niger ใชใ้นการผลิตกรดซิตริกและสาหร่ายเกลียว
ทองหรือสไปรูลินานิยมน ามาใชท้ าเป็นอาหารเสริมเน่ืองจากเป็นแหล่งของโปรตีนและวิตามิน 
แคลเซียมและธาตุเหลก็สูง 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 
 

1. จงอธิบายสารท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหมกักุง้จ่อม 
2. จงอธิบายลกัษณะของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหอยแมลงภู่ 
3. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบักระบวนการท ากะหล ่าดอง 
4. จงอธิบายหลกัการผลิตโยเกิร์ต 
5. จงอธิบายจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการผลิตชีส เนย และมาร์การีน 
6. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตขา้วหมาก 
7. จงอธิบายหลกัการท างานของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตเตา้หูย้ี ่
8. จงอธิบายสภาวะท่ีเหมาะสมการผลิตต่อการท างานของจุลินทรียใ์นกระบวนการผลิตซีอ้ิว 
9. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างยสีตท่ี์และขนมปัง 
10. จงอธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์ใชใ้นการผลิตน ้าส้มสายชู 
11. จงอธิบายความส าคญัของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบียร์ 
12. จงอธิบายเปรียบเทียบลกัษณะท่ีส าคญัของไวน ์รัมย ์วิสก้ีและบร่ันดี 
13. จงอธิบายคุณค่าทางโภชนาการและผลิตภณัฑจ์ากสาหร่ายไก 
14. จงอธิบายคุณค่าทางโภชนาการและผลิตภณัฑส์าหร่ายเตา 
15. จงอธิบายคุณค่าทางโภชนาการและผลิตภณัฑจ์ากสาหร่ายสไปรูลินา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
จุลนิทรีย์ก่อโรคในส่ิงแวดล้อม 

 

เน้ือหา 
1. จุลินทรียก่์อโรคในน ้า 
2. จุลินทรียก่์อโรคในอากาศ 
3. จุลินทรียก่์อโรคท่ีมีดิน 
4. จุลินทรียก่์อโรคในอาหาร 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและป้องกนัตนเองจากจุลินทรียก่์อโรคในน ้าได ้
2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและป้องกนัตนเองจากจุลินทรียก่์อโรคในอากาศได ้
3. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและป้องกนัตนเองจากจุลินทรียก่์อโรคในดินได ้
4. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและป้องกนัตนเองจากจุลินทรียก่์อโรคในอาหารได ้
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 6 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 6 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 6 
4. บทความทางวิชาการ 

 

 



154 
 

 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได้ 
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 6 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 6 
จุลนิทรีย์ก่อโรคในส่ิงแวดล้อม 

 
จุลินทรียก่์อโรคเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดโรคกบัส่ิงมีชีวิต ซ่ึงจุลินทรียท่ี์จะท าใหเ้กิดโรคได้

นั้นจะตอ้งมีกลไกท่ีจะเอาชนะระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย แต่ถา้มนุษยมี์ความตา้นทานสูงกวา่จะ
สามารถท าลายจุลินทรียเ์หล่านั้นไดแ้ละไม่เกิดโรคขึ้น ปัจจยัท่ีท าใหจุ้ลินทรียส์ามารถก่อโรคได ้
ขึ้นอยูก่บัสารพิษซ่ึงอาจท าลายเซลลต่์าง ๆ นอกจากน้ีจุลินทรียย์งัมีเอนไซมท่ี์ยอ่ยสลาย ท าใหเ้ช้ือ
โรคบุกรุกเขา้เน้ือเยือ่และท าอนัตรายต่อมนุษยไ์ด ้ สาเหตุหลกัท่ีท าใหม้นุษยเ์จ็บป่วยและตายไดง้่าย
คือโรคท่ีเกิดจากน ้าเป็นส่ือ โรคท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือและโรคติดต่อท่ีมีพาหนะน าไป โรคท่ีเกิด
จากน ้าเป็นส่ือนบัวา่เป็นตวัส าคญัมาก เพราะน ้าปนเป้ือนเช้ือโรคและสารพิษต่าง ๆ นอกจากน้ีน ้ายงั
เป็นแหล่งท่ียงุมาเพาะพนัธุ์อีกดว้ย ซ่ึงยงุเป็นพาหนะของโรคอ่ืนอีกมากมาย เช่น โรคไขเ้ลือดออก 
ไขม้าเลเรีย และโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ เป็นตน้ ซ่ึงท าลายสุขภาพของมนุษยม์ากหรือท าใหต้ายได ้ 

 
จุลนิทรีย์ก่อโรคในน ้า 

ในปัจจุบนัความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความเก่ียวขอ้งทางน ้า (water related diseases) 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  ความเจ็บป่วยท่ีมีน ้าเป็นส่ือในการแพร่กระจาย (waterborne 
diseases) เกิดจากการด่ืมน ้าท่ีปนเป้ือนดว้ยเช้ือโรคประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสารเคมี โลหะหนกั 
รวมทั้งการปรุงอาหารโดยไม่ใชน้ ้าท่ีไม่สะอาดท่ีมีการปนเป้ือนดว้ยเช้ือโรคและสารเคมี ความ
เจ็บป่วยท่ีเน่ืองมาจากการขาดแคลนน ้าสะอาดในการช าระลา้งท าความสะอาดร่างกาย และเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม (water-washed diseases) ความเจ็บป่วยเน่ืองจากเช้ือโรคหรือสัตวน์ าโรคท่ีมีวงจรชีวิต
อาศยัอยูใ่นน ้า (water based diseases) ความเจ็บป่วยเน่ืองมาจากแมลงเป็นพาหะน าโรค ท่ีตอ้งอาศยั
น ้าในการแพร่พนัธุ์เป็นส าคญั (water related insect vectors) พาหะน าโรคส่วนใหญ่เกิดจากยงุ เช่น 
มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก โรคเทา้ชา้ง ไขเ้หลือง เป็นตน้ (กรมวิทยาศาสตร์การบริการ. 2555 : 4) 

1. แบคทีเรีย 
โรคฉ่ีหนูหรือโรคเลป็โตสไปโรซิส (leptospirosis) เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย                 

Leptospira spp. เช้ือน้ีจะมีอยู่ในไตของสัตวแ์ทะ เช่น หนูท่อ หนูนา หนูพุก นอกจากน้ียงัพบใน 
สุนขั หมู ววั สัตวเ์หล่าน้ีจะปล่อยเช้ือออกมากบัปัสสาวะ มนุษยจ์ะรับเช้ือโดยการกินอาหารหรือ          
ด่ืมน ้าท่ีเป้ือนปัสสาวะของสัตวเ์หล่าน้ี หรือการเดินลุยน ้า หรืออาบน ้าท่ีปนเป้ือนปัสสาวะของสัตว์
เหล่าน้ี แลว้เช้ือเขา้ทางบาดแผลหรือเขา้ทางเยือ่บุจมูก ปาก ผูป่้วยท่ีไดรั้บเช้ือจะมีไขสู้งหนาวสั่น

 

http://www.siamhealth.net/Disease/infectious/lestospirosis.htm
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เกิดขึ้นเฉียบพลนั ปวดศีรษะรุนแรง และปวดเม่ือยตามตวั แต่จะรู้สึกปวดมากตรงบริเวณน่อง ผูป่้วย
จะมีอาการตาแดง เจ็บคอ เบ่ืออาหารอาเจียนทอ้งเดิน ปวดตรงชายโครงขวา เยือ่หุม้สมองอกัเสบ              
มีผื่นท่ีเพดานปาก อาจมีอาการตาเหลืองหลงัมีไข ้2-5 วนัต่อมาอาจมีจุดแดงจ ้าเขียวขึ้นตามผิวหนงั 
มีเลือดออกท่ีเยื่อตาขาว อาจไอ อาเจียนหรือถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นเลือด ในรายท่ีเป็นมากอาจมี
ภาวะไตวายเฉียบพลนั ปัสสาวะออกนอ้ยหรือไม่ออกเลยอาจมีอาการหวัใจเตน้ผิดจงัหวะหรือ                 
มีอาการของเยือ่หุม้สมองอกัเสบ (ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม. 2557 : 1 ;                
วิรากร โอภาสวงศ.์ 2560 : 3 ; ส านกัโรคติดต่อทัว่ไป. 2554 : 1-2) 

 

 
 

ภาพประกอบ 6.1 Leptospira spp. 
ท่ีมา : Holahan (2015 : 1) 
 
 
 
 
 

 

 

ปัจจยัเส่ียง :                
กีฬาทางน ้า การท านา 

 

ปัจจยัเส่ียง : 
สัมผสัเช้ือ            
ท่ีปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ติดเช้ือ 

 
Leptospira spp. ในปัสสาวะ 

สัตวท่ี์เป็นแหล่ง
พกัโรค เช่น หนู 
สุกร โค กระบือ  

 

สัตวฟั์นแทะ โดยเฉพาะหนู 

Leptospira spp. ในปัสสาวะ 

Leptospira spp.  

 Leptospira spp.  

ติดเช้ือ 

ปัสสาวะของสัตวท่ี์ติดเช้ือ
ปนเป้ือนในน ้าและดิน 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vetvine.com/profile/1604
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2. ไวรัส 
ยงุเป็นแมลงท่ีมีความส าคญัต่อการเกิดโรคในประเทศท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเขตร้อนและ

เขตอบอุ่น เช่น ยงุลายบา้น (Aedes aegypti) และยงุลายสวน (A. albopictus) ซ่ึงน าโรคไขเ้ลือดออก 
(dengue haemorrhagic fever) และโรคไขป้วดขอ้ยงุลาย (Chikungunya) ยงุกน้ปล่องท่ีน าโรค
มาลาเรีย (Malaria) ยงุเสือท่ีน าโรคฟิลาเรีย (filariasis) และยงุร าคาญท่ีน าโรคไขส้มองอกัเสบ 
(Japanese encephalitis) เป็นตน้ โรคท่ีเป็นปัญหาอนัดบัหน่ึงคือโรคไขเ้ลือดออก ขอ้มูลโรค 3 ปี
ยอ้นหลงัของส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง ในปี 2554-2556 พบผูป่้วยจ านวน 64,374 คน 74,250 
คน และ 150,934 คน ตามล าดบั อนัดบัสองคือโรคมาลาเรีย ซ่ึงปี 2555-2557 พบวา่มีจ านวนผูป่้วย
ทั้งส้ิน 16,196 คน, 14,741 คนและ 11,528 คนตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบรายงานการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสซิกา ไขเ้ลือดออก ชิคุนกุนยา ไขส้มองอกัเสบเจอี และโรคเทา้ชา้ง (ธนวฒัน์                  
ชยัพงศพ์ชัรา, วนัวิสาข ์สายสนัน่ ณ อยธุยา และวลัลภา วาสนาสมปอง. 2560 : 82 ; สัญญา สุขข า 
และคณะ. 2559 : 721) 

2.1  ไข้สมองอกัเสบ  
โรคไขส้มองอกัเสบอาจเกิดขึ้นไดจ้ากหลายสาเหตุ ส่วนมากมกัจะมีสาเหตุจาก

การติดเช้ือจากไวรัสหลายชนิด ซ่ึงไขส้มองอกัเสบเจอี (Japaneseen cephalitis) เป็นชนิดท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดในเอเชียและบางส่วนของ แปซิฟิกตะวนัตก โดยโรคไขส้มองอกัเสบเจอี เกิดจากการติดเช้ือ           
J. encephalitis virus (JEV) ซ่ึงติดต่อผา่นทางยงุร าคาญ Culex tritaeniorhynchus ยงุชนิดน้ีเพาะพนัธุ์
ในทอ้งนาท่ีมีน ้าขงั จ านวนยงุจะเพิ่มมากในฤดูฝน ยงุตวัเมียสามารถถ่ายทอดเช้ือผา่นรังไข่ไปสู่         
ลูกยงุได ้ยงุเหล่าน้ีจะออกมาดูดเลือดในช่วงเยน็หรือช่วงค ่า ซ่ึงในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทย
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีจ านวนของการเล้ียงหมูปริมาณมากในบริเวณ
ท่ีอยูอ่าศยั จึงมีจ านวนผูป่้วยสูงกวา่บริเวณอ่ืน ๆ 

ส่วนใหญ่ผูติ้ดเช้ือจะไม่มีอาการ มีเพียง 1 ใน 300 คน เท่านั้นท่ีจะแสดงอาการ          
โดยเร่ิมตน้จะมีอาการแบบไม่รุนแรง เช่น มีไขแ้ละปวดศีรษะ หลงัจากนั้นเม่ือมีการเพิ่มจ านวนของ
เช้ือ 5-15 วนั จะเร่ิมมีอาการมากขึ้นแต่มกัจะไม่จ าเพาะเช่น มีไข ้ทอ้งเสีย ปวดศีรษะ คล่ืนไส้อาเจียน 
และกลา้มเน้ืออ่อนแรงทัว่ตวั หลงัจากนั้นอีก 2-3 วนัจะมีอาการซึมลง มีอาการอ่อนแรง มีการ
เคล่ือนไหวผิดปกติ บางรายอาจมีอาการเกร็งชกักระตุกดว้ย อาจมีอาการหายใจไม่สม ่าเสมอ ในราย
ท่ีมีอาการรุนแรงมากจะเสียชีวิตได ้ บางรายมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงหรือเป็นอาการทางจิตได ้             
ซ่ึงจะท าใหว้ินิจฉยัผิดพลาดได ้อาการชกัมกัเป็นแบบชกัเกร็งกระตุกทัว่ตวั ซ่ึงพบไดบ้่อยมาก            
โดย เฉพาะเด็กเลก็ ซ่ึงมีอาการน้ิวกระตุก ตาเหล่ หรือหายใจผิดจงัหวะไดห้รืออาจจะมีอาการคลา้ย
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โรคพาร์กินสัน คือมีอาการตวัเกร็ง หนา้ไม่แสดง อารมณ์ มือสั่นและเคล่ือนไหวล าบาก                                     
(เฉลิมเกียรติ สุวรรณเทน และสมศกัดิ เทียมเก่า. 2555 : 93-99 ; สัญญา สุขข า และคณะ. 2559 : 723) 

2.2 ไข้เลือดออก  
ไขเ้ลือดออกเกิดจากเช้ือ Dengue virus type 1-4 และ Chikungunya virus  

โดยมียงุลาย Aedes aegypti เป็นพาหะน าโรค ยงุลายมีขนาดเลก็ สีด า มีลายขาวท่ีขา ทอ้งและล าตวั
ชอบอยูต่ามมุมมืดของบา้น จะออกมากดักินเลือดคนในเวลากลางวนั ผูป่้วยท่ีไดรั้บเช้ือจะมีไขสู้ง
คลา้ยไขห้วดัใหญ่ และส่วนมากจะไม่มีอาการเลือดออก มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีอาจมีเลือดออก 
ต่อมาเม่ือผูป่้วยไดรั้บเช้ือซ ้าอีก ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาท าใหห้ลอดเลือดฝอยเปราะและเกลด็เลือดต ่า 
จึงท าใหพ้ลาสมา (น ้าเลือด) ไหลซึมออกจากหลอดเลือดและมีเลือดออกง่าย เป็นเหตุใหเ้กิดภาวะ
ช็อก โรคไขเ้ลือดออกมีสาเหตุมาจากยงุลาย ซ่ึงมกัจะออกหากินเวลากลางวนั ผูป่้วยจะมีอาการไข้
สูง ปวดศรีษะ ปวดเม่ือยตามตวั คล่ืนไส้อาเจียน อาการท่ีสังเกตไดง้่ายอยา่งหน่ึงคือจะมีจุดเลก็ ๆ              
ตามล าตวัและแขน ขา ยงุลายจะวางไข่ตามภาชนะขงัน ้าท่ีมีน ้าน่ิงและใส น ้าจะตอ้งสะอาดไม่มี
สารเคมีหรือแร่ธาตุเจือปน ดงันั้นจึงพบวา่ยงุลายจะไม่วางไข่ในน ้าท่ีอยูบ่นผิวดินโดยตรง เน่ืองจาก
จะมีแร่ธาตุเจือปนมาก น ้าฝนมกัเป็นน ้าท่ียงุลายชอบวางไข่มากท่ีสุด ดงันั้น แหล่งเพาะพนัธุ์ของ
ยงุลายบา้นจึงมกัอยูต่ามโอ่งน ้าด่ืมและน ้าใชท่ี้ไม่ปิดฝา (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง กระทรวง
สาธารณสุข. 2556 : 1) 

3. โปรโตซัว 
โปรโตซวัหลายชนิดสามารถติดต่อผา่นน ้า ซ่ึงเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย 

เน่ืองจากเช้ือน าโรคมีวงจรชีวิตอาศยัอยูใ่นน ้า หรือความเจ็บป่วยเน่ืองมาจากแมลงเป็นพาหะน าโรค 
ท่ีตอ้งอาศยัน ้าในการแพร่พนัธุ์เป็นส าคญั (water related insect vectors)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  ไข้มาลาเรีย  
ไขม้าลาเรีย (malaria) หรือไขจ้บัสั่น เกิดจากเช้ือโปรโตซวั Plasmodium                    

ในประเทศไทยพบวา่เกิดจากโปรโตซวัชนิด P. falciparum และ P. vivax ปกติเช้ือมาลาเรียจะอาศยั
ในโฮสต ์2 ชนิด ไดแ้ก่ คนและยงุกน้ป่อง (anopheles) โดยเช้ือในระยะท่ีไม่อาศยัเพศจากยงุ 
(asexual merozoite stage) เขา้สู่ตวัคนท่ีถูกยงุกดัและเขา้ไปเจริญเติบโตอยูใ่นเมด็เลือดแดง แลว้
พฒันาเป็นเช้ือในระยะท่ีอาศยัเพศ (sexual stage of plasmodium) จะท าใหเ้มด็เลือดแดงแตกและเช้ือ
จะออกมาสู่ภายนอกและเม่ือผูป่้วยถูกยงุกน้ป่องกดั เช้ือระยะน้ีจะเขา้ไปสู่ต่อมน ้าลายยงุและพฒันา
จนครบวงจร เกิดเป็นระยะท่ีไม่อาศยัเพศเพื่อการถ่ายทอดมีสู่คนอีก  การแตกของเม็ดเลือดแดง              
ท าใหผู้ป่้วยมีอาการไข ้หนาวสั่น ซีด และอ่อนเพลีย โดยปกติอาการไขห้นาวสั่น จะเกิดขึ้นเป็น
ระยะห่างกนัประมาณ 48-72 ชัว่โมง ซ่ึงเกิดตามจงัหวะการแตกของเม็ดเลือด อาการจะเกิดหลงัจาก
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ไดรั้บเช้ือโดยถูกยงุกน้ปล่องกดัประมาณ 10-14 วนั  แต่อาจนานหลายสัปดาห์ ใน 2-3 วนัแรก อาจมี
อาการปวดศีรษะ คร่ันเน้ือคร่ันตวั ปวดเม่ือยตามตวัคลา้ยไขห้วดัใหญ่ ต่อมาจึงจะมีอาการไขจ้บัสั่น
เป็นเวลา ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของมาลาเรียอาการจบัไข ้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะหนาว           
มีอาการหนาวสั่นมากและไขเ้ร่ิมขึ้น ปวดศีรษะ ผิวหนงัซีด อาจมีคล่ืนไส้ อาเจียน เบ่ืออาหาร ระยะ
น้ีกินเวลา 20-60 นาที ระยะร้อน ไขข้ึ้นสูงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะมาก อาจปวดลึก
เขา้ไปในกระบอกตา หนา้แดงตาแดงกระสับกระส่าย เพอ้ กระหายน ้า ชีพจรเตน้เร็ว อาจมีอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดกระดูก ปวดกลา้มเน้ือในเด็กอาจชกัได ้กินเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง (อาจนาน 
3-8 ชัว่โมง) และระยะเหง่ือออก  จะมีเหง่ือออกชุ่มทั้งตวั ไขจ้ะลดลงเป็นปกติ แต่จะรู้สึกอ่อนเพลีย 
และหลบัไปกินเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง   (คงเดช ลีโทชวลิต. 2547 : 32-34 ; สัญญา สุขข า และคณะ. 
2559 : 722 ; อุษาวดี  ถาวระ และคณะ.  2559 : 14) 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6.2 P. falciparum 
ท่ีมา : Cowman, Berry and Baum (2012 : 162)  
 
 

ระยะเช้ือในคน 
 

ระยะเช้ือในยงุ 
 

เช้ือระยะติดต่อเขา้สู่ยงุ 
 

เช้ือเขา้ตบั 
 

ระยะเขา้สู่กระแสโลหิต 
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3.2  โรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ 
 โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบเป็นโรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ืออะมีบา N. fowleri, 

Acanthamoeba castellani, A. culbersoni, A hatchetti, A. polyphaga และ A. rhysodes เช้ือเหล่าน้ี
อาศยัอยูใ่นดินและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ล าธาร ล าคลอง หนองน ้า บ่อ บึง ทะเลสาบน ้าจืด 
เป็นตน้ โดยเฉพาะบริเวณท่ีน ้ าไหลชา้ ๆ หรือบริเวณท่ีเป็นดินโคลน อะมีบาเหล่าน้ีชอบน ้าอุ่น ๆ           
จึงพบมากในฤดูร้อนหรือพบตามแหล่งน ้าธรรมชาติใกลโ้รงงานท่ีปล่อยน ้าร้อนออกมาแต่จะไม่พบ
ในน ้ากร่อยหรือน ้าทะเล โดยปกติอะมีบาเหล่าน้ีด ารงชีพอิสระในส่ิงแวดลอ้ม โรคติดไดโ้ดยผา่นเขา้
ทางจมูก และผา่นเขา้เยือ่บุจมูก มกัเกิดกบัเด็กหรือผูใ้หญ่ท่ีไปเล่นน ้าในบริเวณท่ีมีเช้ือน้ีอยู ่เม่ือเช้ือ
ผา่นเขา้เยื่อบุจมูก อาจโดยการส าลกัน ้าเขา้ทางจมูก เช้ือจะผา่นเขา้ไปยงั olfactorybulb ท าใหเ้กิด
อาการอกัเสบท่ีประสาทส่วน olfactory และลามต่อไปยงัเน้ือสมองและเยือ่หุม้สมองได ้อาการ
แสดงส่วนมากพบในเด็กปกติท่ีหลงัจากไปวา่ยหรือเล่นในน ้าไดไ้ม่นาน มีระยะฟักตวัสั้นมาก 
อาการท่ีเร่ิมแสดงออกจะมีอาการปวดศีรษะโดยทนัที มีไขต้ ่า ๆ บางคราวร่วมกบัการมีอาการเจ็บคอ
และเยือ่หุม้สมองอกัเสบ อาการเหล่าน้ีจะเป็นมากและอยา่งรวดเร็วภายใน 3 วนั ไขจ้ะขึ้นสูง อาการ
ปวดศีรษะจะเพิ่มมากขึ้นร่วมกบัมีอาการอาเจียนและคอแหง้และอาจถึงกบัมีอาการหมดสติได้
ภายในเวลา 3 วนั มีอาการคลา้ยกนัมากกบัรายท่ีเป็นเยือ่หุ้มสมองอกัเสบเพราะเช้ือหนอง ผูป่้วย
มกัจะตายในราววนัท่ี 5-6 ของโรคดว้ยอาการหมดสติอยา่งลึก ระบบหายใจและการหายใจลม้เหลว 
ตรวจระบบประสาทนอกจากอาการคอแขง็และอาการหมดสติแลว้ มกัจะพบวา่อาจเสียการมองเห็น 
การเสียการรับรู้กล่ินตรวจน ้าไขสันหลงัจะพบเมด็เลือดขาวเป็นจ านวนมาก อาจถึง 20,000 เซลลต์่อ
ลูกบาศกมิ์ลลิเมตรได ้ส่วนใหญ่เป็นโพลีมอร์ฟ ส่วนเม็ดเลือดแดงอาจไม่พบเลยไปจนถึงพบไดเ้ป็น
จ านวนมาก การตรวจโปรตีนในน ้าไขสันหลงัพบค่าสูงกวา่ปกติมากได ้ส่วนน ้าตาลมีระดบัต ่ากวา่
ปกติ  ท่ีส าคญัคือสามารถพบตวัอะมีบา ชนิดน้ีไดป้ระมาณร้อยละ 30 ของผูป่้วยท่ีเป็นโรคน้ี และ
เม่ือน าน ้าไขสันหลงัน้ีไปเพาะเช้ือแบคทีเรียจะใหผ้ลลบ (คงเดช ลีโทชวลิต. 2547 : 33-34 ; สัญญา 
สุขข า และคณะ. 2559 : 723 ; อุษาวดี ถาวระ และคณะ. 2559 : 15) 

4.  สาหร่าย 
สาหร่ายไดโนแฟลกเจลเลต เช่น Protogonyaulax, Gymnodinium และ Peridinium  

สามารถสร้างสารพิษ ท่ีเรียกวา่ พาราไลติกเชลฟิชพอยซนันิง (paralytic shellfish poisoning : PSP) 
สารพิษเหล่าน้ีเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะท าใหเ้กิดอาการเจ็บ แสบหรือชาบริเวณปาก หายใจล าบาก 
อ่อนเพลีย และอาเจียนหรือตายในท่ีสุด มนุษยไ์ดรั้บสารพิษชนิดน้ีเน่ืองจากการบริโภค หอยสองฝา 
ในบริเวณแหล่งน ้าท่ีมีการเกิดปรากฏการณ์น ้าเปล่ียนสี หรือขี้ปลาวาฬ (red tide) ซ่ึงมีสาหร่ายท่ี
สร้างสารพิษเกิดการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว (ปริญญา มูลสิน และอมรรัตน์ วงษก์ลม. 2556 : 11) 
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4.1 พษิท้องร่วง   
พิษทอ้งร่วง (diarrhetic shellfish poison) จากแพลงกต์อนพืชเกิดจากการบริโภค

หอยสองฝา เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม และในปลาบางชนิด เช่น ปลาไหลทะเล          
ปลากะพง ปลาฉลาม ปลาสเตอร์เจียน ปลาดอกสากและปลาน ้าดอกไม ้ท่ีกรองแพลงกต์อน              
ไดโนแฟลกเจลเลต ในสกุล Dinophysis ไดแ้ก่ D. fortii,  D. acuta และสกุล Prorocentrum           
เป็นอาหาร  กรดโอคาดาอิก (okadaic acid) ท่ีแพลงกต์อนผลิตขึ้นมาน้ีจะสะสมหอยและปลาโดยไม่
เป็นอนัตราย แต่จะเป็นอนัตรายต่อมนุษยเ์น่ืองจากกรดโอคาดาอิก สามารถละลายในไขมนัและทน
ความร้อนไดดี้จึงไม่สามารถท าลายพิษดว้ยการหุงตม้ได ้ดงันั้นผูท่ี้ไดรั้บพิษจึงมีอาการโดยทัว่ไปคือ 
ทอ้งร่วง และอาเจียน 

4.2 อาการอมัพาต   
อาการอมัพาต (paralytic shellfish poison) เกิดจากการบริโภคหอยสองฝา เช่น  

หอยแมลงภู่ หอยแครง และหอยนางรมท่ีกรองแพลงกต์อนท่ีผลิตสารพิษท่ีเป็นอาหาร แพลงกต์อน
พืชท่ีเป็นสาเหตุของพิษอมัพาต ไดแ้ก่ แพลงกต์อนในสกุล Alexandrium ไดแ้ก่ A.catenella และ              
A.tamarensis ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดสารพิษในประเทศอเมริกา แคนาดาและญ่ีปุ่ น          
ส่วนแพลงกต์อนในสกุล Pyrodinium ไดแ้ก่ P. phoneus พบท่ีเกาะบอร์เนียวและปาปัวนิวกินี           
และชายฝังทะเลของประเทศเนเธอร์แลนด ์สารท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดสารพิษต่อระบบประสาท
คือ saxitoxin, neoxaxitoxin และ gonyautoxin มีคุณสมบติัคือไม่ละลายในน ้า สามารถทนต่อความ
ร้อนท่ีใชใ้นการปรุงอาหารได ้จึงไม่สามารถท าลายสารพิษโดยการหุงตม้ได ้ ยบัย ั้งการส่งผา่น
โซเดียม    อิออนในระบบประสาทและกลา้มเน้ือ ผูท่ี้ไดรั้บสารพิษจะมีอาการชาบริเวณปาก ลิ้นและ
ปลายน้ิว  ซ่ึงอาจเกิดขึ้นภายใน 2-3 นาที ภายหลงัการบริโภค ต่อจากนั้นอาการรุนแรงท่ีตามมาคือ
หายใจล าบาก กลา้มเน้ือเป็นอมัพาต โดยจะมีอาการรุนแรงขึ้นตามล าดบั และอาจเสียชีวิตเน่ืองจาก
ระบบการหายใจลม้เหลวหรือเน่ืองจากกลา้มเน้ือหวัใจไม่ท างาน 

4.3  อาการความจ าเส่ือม  
อาการความจ าเส่ือม (amnesic shellfish poison) การบริโภคหอยแมลงภู่ท่ี              

กรองเอาไดอะตอม N. pungens ท่ีเกิดการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วในบริเวณนั้นเป็นอาหาร  สารพิษ
ท่ีท าใหเ้กิดอาการความจ าเส่ือมคือ กรดโดโมอิค (domoic acid) ภายใน 24 ชัว่โมงหลงับริโภคจะ
เกิดการหดตวัของกลา้มเน้ือ ปวดช่องทอ้งอยา่งรุนแรง อาเจียน  และง่วงซึม เวียนศรีษะ ในขั้น
รุนแรงท าใหสู้ญเสียความทรงจ าหรืออาจเสียชีวิตได ้
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จุลนิทรีย์ก่อโรคในอากาศ 
โดยปกติอากาศไม่ใช่แหล่งท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย ์แต่จุลินทรียท่ี์พบอยูใ่น

อากาศส่วนใหญ่นั้นจะมาจากดิน น ้า พืช และสัตว ์ดงันั้นชนิดของจุลินทรียท่ี์พบในอากาศจะ
แตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของสภาพแวดลอ้มและการกระจายของฝุ่ นละอองในสปอร์ของ
แบคทีเรียและราหลายชนิดอยู่ในอากาศสามารถแพร่กระจายไปไดไ้กลและปนเป้ือนในอาหารท าให้
อาหารเน่าเสีย นอกจากน้ีในอากาศยงัมีฝุ่ นละอองและสารแขวนลอย สารเหล่าน้ียงัพาจุลินทรียไ์ป
กบัลม ฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศ จุลินทรียใ์นอากาศมีหลายชนิดทั้งท่ีไม่ท าใหเ้กิดโรคและท่ีท าใหเ้กิด
โรค (ศิริพรรณ สารินทร์. 2550 : 35-38) 

1. แบคทีเรีย 
โรคติดเช้ือแบคทีเรียท่ีมาทางอากาศท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ โรคคอตีบ (diphtheria) ไอกรน 

(pertussis) ไขก้าฬหลงัแอ่น (menigococcal meningitis) วณัโรค (tuberculosis) และปอดบวม 
(pneumonitis) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  โรคคอตีบ  
 โรคคอตีบ (diphtheria) เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย C. diphtherriae 

สายพนัธุ์ท่ีสร้างพิษ (toxogenic strain) ท าใหมี้การอกัเสบท่ีทอนซิล คอหอย หลอดคอ โพรงจมูก 
และบางคร้ัง อาจเป็นท่ีเยื่อบุอ่ืนหรือท่ีผิวหนงั ลกัษณะเฉพาะของโรคซ่ึงเกิดจากพิษ (exotoxin) คือมี
แผน่เยือ่สีขาวปนเทา ติดแน่นอยูบ่นส่วนท่ีมีการอกัเสบ ต าแหน่งท่ีพบแผน่เยือ่ไดบ้่อยท่ีสุดเม่ือมีการ
ติดเช้ือคอตีบคือในล าคอ ในรายท่ีรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กเลก็ อาจท าใหเ้กิดการตีบตนัของหลอด
คอ จึงเรียกวา่ โรคคอตีบ และบางรายอาจมีต่อมน ้าเหลืองท่ีคอโตและมีการบวมของคอโดยรอบ           
ท าใหมี้ลกัษณะ เรียกวา่ คอววั (bull neck) นอกจากน้ี พิษหรือท็อกซินยงัท าใหเ้กิดการอกัเสบของ
กลา้มเน้ือหวัใจ และปลายประสาทท าใหเ้กิดอมัพาตไดส้าเหตุการ ตายท่ีส าคญัคือ การตีบตนัของ
ทางเดินหายใจและกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ (ศิริรัตน์ เตชะธวชั. 2555 : 23) 

1.2  โรคไอกรน 
 โรคไอกรน (pertussis หรือ whooping cough) เป็นโรคติดเช้ือของระบบทางเดิน

หายใจท่ีท าใหผู้ป่้วยมีอาการไออยา่งรุนแรงติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรือเรียกวา่ โรคไอร้อยวนั 
สาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Bordetella pertussis จากการหายใจเอาละอองฝอยท่ีมีเช้ือปนเป้ือน
เขา้ไป โรคน้ีติดต่อกนัไดง้่ายมาก โอกาสคนท่ีไม่มีภูมิคุม้กนัตา้นทานโรคจะติดเช้ือจากผูป่้วยท่ีอยู่
ในบา้นเดียวกนั มีถึงร้อยละ 80-100 และถึงแมว้า่จะมีภูมิคุม้กนัตา้นทานแลว้ ก็ยงัมีโอกาสติดเช้ือได้
ถึงร้อยละ 20 โดยเช้ือโรคจะกระจายอยูใ่นละอองของเสมหะ น ้ามูก น ้าลายของผูป่้วย และจะติดต่อ
ไปยงัคนอ่ืนต่อไป ซ่ึงการสัมผสัละอองเช้ือโรคเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ  นอกจากน้ีส่วนใหญ่จะมี

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
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อาการอาเจียนหลงัจากท่ีมีการไอติดต่อกนั และอาจมีเสมหะปนออกมา ในช่วงท่ีไอติด ๆ กนันั้น 
บางคนอาจมีหลอดเลือดด าท่ีคอโป่งพองจนมองเห็นได ้ ตาถลนและตวัเขียว ซ่ึงในระยะน้ีผูป่้วยจะ
ไม่มีไขแ้ลว้ ผูป่้วยอาจมีน ้าหนกัลดลง เน่ืองจากการไอรบกวนการกินอาหาร ในช่วงกลางคืนอาการ
ไอจะเกิดขึ้นถ่ีกวา่เวลากลางวนั และท าใหร้บกวนการนอนหลบัได ้ผูป่้วยมกัมีอาการอ่อนเพลีย 
ระยะน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยความถ่ีของช่วงท่ีมีอาการไอและความรุนแรงจะค่อย ๆ 
ทยอยลดลงชา้ ๆ (สลิล ศิริอุดมภาส. 2557 : 1-3)  

1.3  ไข้กาฬหลงัแอ่น   
 ไขก้าฬหลงัแอ่น (menigococcal meningitis) เกิดจากเช้ือ Neiserria meningitidis             

เป็นโรคท่ีติดต่อทางอากาศท่ีมีความรุนแรงค่อนขา้งมาก สามารถท าให้ผูติ้ดเช้ือเสียชีวิตไดภ้ายใน
ระยะเวลาสั้นและท าใหเ้กิดความพิการค่อนขา้งมากหากผูป่้วยรอดชีวิต ช่ือของโรคบอกถึงลกัษณะ
อาการไดดี้ คือ มีไขสู้งและมีผ่ืนแดงน ้าเขียวหรือ ด าคล ้า (จึงเรียกวา่ ไขก้าฬ คือไขท่ี้มีผืนสีด าตาม
ผิวหนงั) และอาจมีอาการของเยือ่หุม้สมองอกัเสบร่วมดว้ย เช่น คอแขง็ หลงัแอ่น (จึงเรียกต่อทา้ยวา่ 
หลงัแอ่น) โรคระยะฟักตวัของโรคประมาณ 2-10 วนั (โดยเฉล่ีย 3-4 วนั) สามารถติดต่อไดโ้ดยการ
สูดหายใจเอาฝอยละอองน ้ามูก เสมหะของผูป่้วยหรือผูท่ี้เป็นพาหนะท่ีไอ จามหรือจากการสัมผสั
น ้ามูก น ้าลาย เสมหะ ของผูป่้วย (ยงค ์รงครุ่์งเรือง. 2553 : 1-4 ; ส านกัส่ือสารความเส่ียงและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2560 : 12-13) 

1.4  วัณโรค 
  วณัโรค (tuberculosis) เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium 

tuberculosis, M.aviumintracellulare, M. cheloni, M. scrofulaceum และ M. leprae ติดต่อโดยการ
ทางการไอจาม  วณัโรคสามารถเกิดไดทุ้กอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน ้าเหลือง กระดูก 
เยือ่หุม้สมอง ปอด แต่ท่ีพบและเป็นปัญหามากท่ีสุดในปัจจุบนัคือ วณัโรคปอด โดยเช้ือจะเขา้ไปท า
ใหถุ้งลมปอดเสียหาย ผูป่้วยจะมีอาการไอและเสมหะ ส่วนมากมกัพบในคนแก่ คนท่ีร่างกายอ่อนแอ
จากการเป็นโรคอ่ืนๆ มาก่อน เช่น หวดั หดั ไอกรน และโรคเอดส์ และในคนท่ีตรากต าท างานหนกั 
พกัผอ่นนอ้ย ขาดอาหาร ด่ืมเหลา้จดั หรือในคนท่ีมีประวติัใกลชิ้ดกบัคนท่ีเป็นวณัโรค เช่น               
นอนห้องเดียวกนั หรืออยูบ่า้นเดียวกนั (ส านกัส่ือสารความเส่ียงและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ                    
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2560 : 86) 

1.5  โรคปอดบวม 
 โรคปอดบวมหรือปอดอกัเสบ  (pneumonia หรือ pneumonitis) เป็นอาการอกัเสบ

ของเน้ือปอดซ่ึงประกอบดว้ยถุงลมปอดและเน้ือเยือ่โดยรอบ ถุงลมท าหนา้ท่ีในการแลกเปลี่ยน
อากาศ เม่ือมีการอกัเสบ (บวมหรือมีหนองขงั) จะท าใหเ้กิดอาการหายใจหอบ หายใจล าบาก จดัวา่

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD
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เป็นภาวะร้ายแรงและเป็นสาเหตุการตายท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กเลก็ ผูสู้งอาย ุและผูท่ี้มี
ภูมิคุม้กนัโรคต ่า สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย S. pneumoniae หรือ 
Diplococcus pneumoniae ติดต่อโดยการไอจาม เม่ือผูป่้วยมีอาการปอดบวมมกัจะมีน ้าใหเ้ยือ่หุม้
ปอดดว้ย นอกจากนั้นยงัเกิดจากเช้ือกลุ่ม Mycoplasma ซ่ึงเป็นแบคทีเรียขนาดเลก็และมีรูปร่างไม่
แน่นอน ไม่มีเยือ่บุผนงัเซลล ์สามารถติดต่อไดโ้ดยการหายใจและมกัเป็นการติดเช้ือท่ีไม่ค่อยรุนแรง 
ยกเวน้เช้ือ M. pneumoniae ท่ีมกัท าใหผู้ติ้ดเช้ือปอดบวมมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วย
ท่ีมีภาวะภูมิตา้นทานต ่า (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2548 : 17-18) 

2. ไวรัส 
โรคติดเช้ือไวรัสท่ีมาทางอากาศท่ีพบบ่อย  ไดแ้ก่ ไขห้วดั (common cold, coryza) 

ไขห้วดันก หรือไขห้วดัสัตวปี์ก (avian influenza, avian flu, bird flu) และ ไขห้วดัมรณะ (SARS) 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

2.1  ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 
  ไขห้วดั (common cold, coryza) เกิดจากเช้ือไวรัส Rhinovirus ซ่ึงมีมากกวา่ 100 

ชนิด ท าใหร่้างกายคนไม่สามารถสร้างภูมิตา้นทานไดค้รบทุกชนิด นอกจากน้ียงัพบวา่มีไวรัสอีก
หลายชนิดท่ีท าใหเ้กิดไขห้วดัคือ Coronaviruses, Adenoviruses, Parainflvenza virus, Coxsackie 
virus เป็นตน้ ส าหรับไขห้วดัใหญ่ (influenza) เกิดจากเช้ือไวรัส Influenza virus ซ่ึงไวรัสชนิดน้ี
สามารถเปล่ียนแปลงลกัษณะแอนติเจนไดบ้่อย โดยเฉพาะ Influenza virus type A จึงพบมีการ
ระบาดทุกปีและระบาดใหญ่ทัว่โลกทุก 10 ปี ผูป่้วยมกัติดเช้ือแบคทีเรียซ ้า (secondary bacterial 
infection) ถา้ในคนท่ีภูมิตา้นทานไม่ดี เช่น คนชราหรือผูป่้วยมะเร็งอาจเสียชีวิตไดง้่ายจากอาการ
ปอดบวมจากเช้ือแบคทีเรีย การเกิดโรคพบไดเ้กือบทั้งปี แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว
ซ่ึงบางปีอาจะพบการะบาดของโรคและเป็นสาเหตุอนัดบัตน้ ๆ ของอาการไขท่ี้เกิดขึ้นฉบัพลนั          
การติดต่อของโรคพบวา่ เช้ือไขห้วดัใหญ่จะอยูใ่นน ้ามูก น ้ าลาย หรือเสมหะของผูป่้วย ติดต่อไดง้่าย
โดยทางเดินหายใจ จากการไอหรือจาม เช้ือจะเขา้ทางปากและเยือ่บุตา สัมผสัเสมหะของผูป่้วยทาง         
แกว้น ้า ผา้ จูบ สัมผสัทางมือท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค อาการส่วนใหญ่มกัจะเกิดขึ้นทนัใดดว้ยอาการไข้
สูง ตวัร้อน หนาว ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือมาก โดยเฉพาะท่ีหลงัตน้แขน ตน้ขา ปวดศรีษะ 
อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คดัจมูก มีน ้ามูกใส ๆ ไอแหง้ ๆ จุกแน่นทอง้ แต่บางรายอาจไม่มีอากาคดัจมูก 
หรือเป็นหวดัเลยก็ได ้มีขอ้สังเกตวา่ไขห้วดัใหญ่มกัจะมีอากรของหวดัค่อนขา้งนอ้ย เช่น อาการคดั
จมูก น ้ามกูไหล ไอ จาม ซ่ึงต่างจากไขห้วดัจะพบกบัอาการเหล่าน้ีไดค้่อนขา้งนอ้ย ไขม้กัเป็นอยู ่2-4 
วนั แลว้ค่อย ๆ ลดลง อาการไอและอ่อนเพลียอาจเป็น 1-4 สัปดาห์ แมว้า่อาการอ่ืน ๆ จะหายลงแลว้   
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(ส านกัส่ือสารความเส่ียงและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2560 
: 35-36 ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2548 : 1-3) 

2.2   ไข้หวัดนก 
  ไขห้วดันก หรือไขห้วดัสัตวปี์ก (avian influenza, avian flu, bird flu) เกิดจาก

ไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ (Influenza A virus)  สายพนัธุ์ท่ีก าลงัระบาดในประเทศไทย คือ H5N1         
ซ่ึงเป็นชนิดรุนแรงในสัตวปี์ก ผูป่้วยส่วนใหญ่ติดโรคจากการสัมผสัสัตวปี์กท่ีป่วยหรือตายดว้ยโรค
ไขห้วดันก โดยเช้ือไวรัสในน ้ามูก น ้าลายและมูลของสัตวป่์วย อาจติดมากบัมือและเขา้สู่ร่างกายคน
ทางเยือ่บุจมูกและตาผูป่้วย บางรายอาจติดเช้ือท่ีปนเป้ือนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การไปคลุกคลี
บริเวณท่ีมีมูลไก่ ในคนหลงัจากไดรั้บเช้ือประมาณ 3-7 วนั ผูป่้วยจะมีอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ คือ มี
ไขสู้ง (ตวัร้อนจดั) หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยเน้ือตวั อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแหง้ ๆ และอาจมี
น ้ามูก น ้าตาไหล ตาแดง ผูป่้วยท่ีเป็นเด็ก ผูสู้งอายหุรือผูมี้โรคประจ าตวัอาจ ป่วยรุนแรง เกิดอาการ
หายใจล าบากหรือหอบจากปอดบวมอกัเสบ และอาจมีอาการระบบหายใจลม้เหลวอยา่งรวดเร็ว 
จนกระทัง่เสียชีวิตได ้ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2548 : 11-15 ; ส านกัส่ือสารความเส่ียงและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2560 : 29-30) 

2.3  ไข้หวัดมรณะ 
 ไขห้วดัมรณะ (SARS) เกิดจากไวรัส SARS-associated coronavirus (SARS-CoV)  

อาการท่ีพบไดบ้่อยคืออาการไขสู้ง มีอาการปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดตามตวั หลงัจากมีอาการ 2-7 
วนัผูป่้วยจะมีอาการไอแหง้ ๆ เจ็บหนา้อก หายใจต้ืนหรือหายใจหอบ โรคไขห้วดัมรณะหรือโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง (severe acute respiratory syndrome : SARS) เป็นโรคติดต่อ
ท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส SARS coronavirus มีระยะของการเกิดโรคภายใน 7 วนั หลงัจากเช้ือโรค
เขา้สู่ร่างกาย ผูป่้วยจะมีไขสู้งมาก หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ เบ่ืออาหาร 
บางคนอาจมีถ่ายอุจจาระเหลว แลว้จะตามมาดว้ยอาการไอแหง้ ๆ ไม่มีเสมหะ หอบเหน่ือย หายใจ
ล าบาก บางรายอาจมีอาการรุนแรง คือเกิดภาวะหายใจลม้เหลวและเสียชีวิตไดใ้นท่ีสุด ไขห้วดั
มรณะเป็นโรคท่ีพึ่งเกิดขึ้นใหม่ โดยเกิดขึ้นคร้ังแรกท่ีประเทศจีนในปี  2545 ติดต่อกนัไดง้่าย จึงท า
ใหเ้กิดการระบาดไปยงัอีกหลายประเทศทัว่โลก องคก์ารอนามยัโลกร่วม กบัองคก์ารต่าง ๆ จึงได้
พยายามควบคุมโรคและสามารถหยดุการระบาดไดใ้นปีต่อมาคือ พ.ศ. 2546  (สลิล ศิริอุดมภาส. 
2560 : 1-3)   

 
 
 

http://www.siamhealth.net/Disease/infectious/avian/avian.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/infectious/avian/avian.htm
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://www.answers.com/topic/influenzavirus-a
https://beezab.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86/
https://beezab.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86/
https://beezab.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86/
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3. รา 
ราเป็นจุลินทรียท่ี์สร้างสปอร์ขนาดเลก็ สามารถปลิวไดใ้นอากาศ เม่ือไปตกท่ีมี

ความช้ืนจะสามารถงอกและเจริญเป็นเส้นใยได ้ราสามารถปล่อยสปอร์และช้ินส่วน (fragment) 
เช่น กลุ่มเส้นใยหรือโครงสร้างอ่ืน และสารท่ีราสร้างขึ้นหลายชนิดจดัเป็นสารอินทรียร์ะเหยเร็วจาก
จุลินทรีย ์(microbial volatile organic compounds หรือ mVOCs) ท่ีท าให้เกิดกล่ินเฉพาะของราอีก
ดว้ย ดงันั้น กล่ินจากรา (moldy odor หรือ musty smell) ช่วยบ่งวา่ มีราเจริญอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงท่ีควรตอ้ง
ก าจดัออก กล่ินจากราในอาคารก่อใหเ้กิดอาการเวียนศีรษะ คดัจมูกและคล่ืนไส้ โรคผิวหนงัท่ีเกิด
จากเช้ือรา มีทั้งชนิดท่ีท าให้เกิดโรคผิวหนงัท่ีเยือ่บุผิวชั้นนอกและเยือ่เมือกของเซลลช์ั้นนอก ๆ           
การติดเช้ือแบบน้ีเรียกวา่ โรคผิวหนงัจากเช้ือราเช่น โรคกลาก เกล้ือนตามผิวหนงั เลบ็ และผม           
เกิดจากเช้ือ Microsporum, Trichophyton และ Epidermophyton ส่วนพวกท่ีท าใหเ้กิดโรคในเน้ือเยื่อ
ใตผ้ิวหนงัลงไป (deep mycoses) เกิดจากเช้ือ Blastomyces, Histoplasma, Sporotrichum (แมน้สรวง 
วุฒิอุดมเลิศ. 2555 : 1-7 ; คงเดช ลีโทชวลิต. 2547 : 22-23) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  โรค Candiasis   
 โรค Candiasis เกิดจากการติดเช้ือ C. albicans อาการของผูท่ี้ติดเช้ือมีไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น เป็นฝ้าขาว (thrush) ในปาก คอ และลิ้น หรือผื่นแดง (erythematous candidiasis) มกัจะ
เกิดท่ีเพดานปากและลิ้น ตกขาว คนัช่องคลอดเป็น ๆ หาย ๆ ผูป่้วยท่ีเป็นมากจะมีอาการกลืนล าบาก 
เจ็บคอโรคน้ีสามารถติดต่อไดด้ว้ยการสัมผสัโดยตรง มกัเป็นการติดเช้ือฉวยโอกาส รอยโรคมกัเกิด
ตามท่ีอบัช้ืน เช่น ท่ีอวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอกของผูห้ญิง (vulvovaginitis) การติดเช้ือราในช่องปาก 
(oral candidiasis หรือ thrush) หรือการติดเช้ือในล าไส้ (intestinal candidiasis) 

3.2  โรคกลาก  
 โรคกลาก (tinea infection) เกิดจากเช้ือ Trichophyton, Microsporum และ 

Epidermophyton ลกัษณะเป็นผื่นแดง วงกลม มีขอบเขตชดัเจน รูปร่างคลา้ยวงแหวน (ring worm)  
มีสะเก็ดลอกขยุท่ีขอบวงแหวน ถา้ผื่นลุกลามขยายออกวงกวา้งขึ้นจะยิง่เห็นรูปร่างวงแหวนชดัเจน
ยิง่ขึ้น แต่บางคร้ังอาจไม่เห็นเป็นรูปร่างแบบวงแหวนแต่ก็จะเป็นผ่ืนสีแดงท่ีมีขอบเขตค่อนขา้งจะ
ชดัเจน บางคนจะคนัมากในเวลากลางคืน ท าใหน้อนไม่ค่อยหลบั ต าแหน่งของผื่น มีหลายต าแหน่ง
มีช่ือเรียกท่ีต่างกนั เช่น โรคกลากท่ีศีรษะ (tinea capitis) เป็นในเด็กเลก็ ในเด็กวยัเรียน ศีรษะเป็น
สะเก็ดลอก ผ่ืนวงกลม มีน ้าเหลืองเยิม้ คนั เรียกวา่ ฝีชนันะตุ (kerion) โรคกลากท่ี หนา้ (tinea faceii)  
ล าตวั แขน ขา (tinea corporis) เรียกวา่ กลาก โรคกลากท่ีเทา้ (tinea pedis) เกิดจากความอบัช้ืน           
ใส่รองเทา้ ถุงเทา้เป็นระยะเวลานาน โรคกลากขาหนีบ (tinea cruris) เรียกวา่ สังคงั และโรคกลาก          
ท่ีเลบ็ (tinea unguium) เป็นทั้งเลบ็มือ เลบ็เทา้ ค่อนขา้งรักษายากใชค้วามอดทน ตอ้งใชร้ะยะ

http://www.siamhealth.net/Disease/infectious/HIV/candidiasis.htm
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เวลานาน เลบ็จะมีสีผิดปกติและรูปร่างเลบ็ผิดปกติ หกั กร่อน โรคกลากเป็นโรคท่ีติดต่อกนัได ้
ทางการสัมผสัโดยตรง (direct contact) เช่น ใชข้องเส้ือผา้ร่วมกนั ใชห้วี แปรง หมวก รองเทา้ 
ผา้ขนหนู ผา้เช็ดตวั ปลอกหมอน ผา้ปูท่ีนอนร่วมกนั 

3.3  โรคเกลื้อน  
 โรคเกล้ือน (tinea versicolor) เกิดจากเช้ือรา Malassezia furfur หรือ Pityrosporum 

orbiculare ซ่ึงเป็นเช้ือราท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณผิวหนงัดา้นบนสุดและเจริญเติบโตไดดี้ยิง่ขึ้น
เม่ือผิวหนงับริเวณนั้นมีความชุ่มช้ืน เช่น มีเหง่ือออกมากและท าใหเ้กิดวงด่างสีขาว เป็นขยุท่ีผิวหนงั 
สามารถเห็นไดจ้ากท่ีผิวหนงัเร่ิมมีจุด หรือวงด่างสีขาวขึ้นตามร่างกาย โดยเร่ิมจากจุดเล็ก ๆ และ
หากไม่ไดรั้กษาจุดจะขยายวงใหญ่ขึ้น และเพิ่มจ านวนมากขึ้น จุดขาวท่ีพบมกัพบไดใ้นบริเวณ
ผิวหนงัท่ีมีเหง่ือออกมาก เช่น ใบหนา้ ทา้ยทอย แผ่นหลงั หนา้อก เป็นตน้ ผูป่้วยบางรายจะมีอาการ
คนับริเวณวงด่างและอาจพบขยุสีขาว ๆ  
 

จุลนิทรีย์ก่อโรคในดิน 
ดินเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวห์นา้ดิน และแมลงหนา้ดินต่า ง ๆ นอกจากนั้นยงัมี

จุลินทรียม์ากมายหลายชนิด ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กนัในระบบนิเวศของดิน อยา่งไรก็
ตาม ยงัมีจุลินทรียอี์กกลุ่มหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดโรคกบัพืช สัตว ์และมนุษย ์แมว้า่จะเป็นจุลินทรียท่ี์ก่อ
โรค แต่ก็จดัเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีท าใหร้ะบบนิเวศเกิดสมดุลธรรมชาติ  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุลินทรียซ่ึ์งป็นประโยชน์ทั้งในดา้นการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจาก
จุลินทรียใ์หน้อ้ยลง และหาวิธีน าจุลินทรียม์าใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ   

1. แบคทีเรีย 
โรคติดเช้ีอแบคทีเรียท่ีติดต่อจากดินท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ โรคแอนแทรกซ์ (anthrax) และ

โรคบาดทะยกั (tetanus) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1  โรคแอนแทรกซ์  

 โรคแอนแทรกซ์ (anthrax) เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ีอ B. anthracis ท่ีสร้าง
สปอร์ พบไดท้ัว่ไปตามพื้นดินสามารถท าใหเ้กิดโรคไดใ้นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด เช่น ววั 
ควาย เป็นตน้ การติดติดต่อของโรค จะติดต่อไดด้ว้ยการสัมผสัโดยตรงกบัพื้นดินท่ีมีเช้ือ การติดต่อ
จากสัตว ์โดยเช้ือจะผา่นเขา้ทางผิวหนงัท่ีเป็นแผลหรือรอยถลอก อยา่งไรก็ตามเช้ือน้ีสามารถเขา้ทาง
ร่างกายไดโ้ดยการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนสปอร์เช้ือหรือโดยการหายใจเอาสปอร์ท่ีเช้ือสร้าง
ขึ้นไดโ้ดยตรง อาการของโรคขึ้นอยูก่บัทางเขา้ของเช้ือท าใหเ้กิดโรคไดท่ี้ผิวหนงั (skin anthrax) 
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ทางเดินอาหาร (intestinal anthrax) และทางเดินหายใจ (pulmonary anthrax) (คงเดช ลีโทชวลิต. 
2547 : 11) 

1.2  โรคบาดทะยัก 
 โรคบาดทะยกั (tetanus) เกิดจากการติดเช้ือ C. tetani ซ่ึงอยูใ่นดิน ฝุ่ น ปุ๋ ย  โดยเช้ือ

จะเขา้ร่างกายทางแผลซ่ึงอาจจะถูกมีดบาด หรือเขม็หรือตะปูต า เม่ือเช้ือน้ีเขา้สู่ร่างกายจะสร้าง
สารพิษท่ีเรียกวา่ tetanospasmin สารพิษน้ีจะจบักบัเส้นประสาท ท าใหก้ลา้มเน้ือมีการหดเกร็ง
ตลอดเวลา เช้ือน้ีมกัจะเขา้ทางบาดแผล ซ่ึงแผลอาจจะเลก็มากจนไม่สังเกต แผลลึก แผลมีเน้ือตาย
เกิดการติดเช้ือบาดทะยกัไดง้่าย นอกจากน้ีอาจเกิดจากการท าแทง้ ฉีดยาเสพติด แผลไฟไหม ้          
แผลจากแมลงกดั อาการของโรคบาดทะยกั โรคบาดทะยกัมกัจะเกิดกบักลา้มเน้ือลายและ
เส้นประสาท ซ่ึงเป็นกลา้มเน้ือท่ีเราสั่งได ้ผูป่้วย จะเกิดอาการเกร็งของกลา้มเน้ือรอบแผล หลงัจาก
นั้น 1-7 วนั จะเกิดการเกร็งตวัของกลา้มเน้ือทัว่ ร่างกาย ผูป่้วยจะมีการเกร็งของกลา้มเน้ือ ท าให ้
อา้ปากไม่ได ้กลืนน ้าลายล าบาก คอและหลงัมีการเกร็งท าใหน้อนแอ่นหลงั มีอาการปวดกลา้มเน้ือ
ทัว่ร่างกาย ท าใหก้ลา้มเน้ือช่วยหายใจไม่ท างาน เกิดภาวะหายใจล าบาก และอาจจะเสียชีวิตจาก
ภาวะหายใจวาย (คงเดช ลีโทชวลิต. 2547 : 12 ;  สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2548 : 55-59) 

2. ฟังไจ 
โรคติดเช้ีอฟังไจท่ีติดต่อจากดินท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ โรคแอสเปอร์จิลโลสิส (aspergillosis) 

และโรคคริปโตคอกโคสิส (cryptococcosis) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1 โรคแอสเปอร์จิลโลสิส  

โรคแอสเปอร์จิลโลสิส (aspergillosis)  เกิดจากการติดเช้ือรา A. fumigatus และ  
A. flavus  ซ่ึงพบไดทุ้กท่ีโดยเฉพาะในดิน น ้า เศษใบไมท่ี้หมกัหมมและระบบปรับอากาศ เช้ือรา
ชนิดน้ีติดต่อโดยการท่ีหายใจเอาสปอร์เขา้ไปท าให้เกิดติดเช้ือท่ีปอดและอาจลุกลามไปยงักระดูก 
สมอง เยือ่หุม้สมอง แมว้า่สปอร์ของราชนิดน้ีจะมีอยูใ่นอากาศ แต่คนปกติเม่ือหายใจไดรั้บเช้ือราน้ี
มกัจะไม่เกิดโรค แต่ส าหรับคนท่ีมีภูมิคุม้กนัไม่ดี เช่นไดรั้บเคมีบ าบดั ไดรั้บยาสเตอรอยด ์มะเร็ง 
หรือผูท่ี้ใส่เคร่ืองช่วยหายใจหรือโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง เม่ือไดรั้บเช้ือน้ีจะท าใหเ้กิดการติดเช้ือท่ี
ปอดและอาจ เสียชีวิตเน่ืองจากยาท่ีใชรั้กษาเช้ือราชนิดน้ียงัใหผ้ลไม่ดี (ประพินทุภ์า พ่วงเชย. 2560 : 
93-96) 

2.2 โรคคริปโตคอกโคสิส  
โรคคริปโตคอกโคสิส (cryptococcosis) เกิดจากการติดเช้ือรา Cryptococcus              

ท่ีพบในดินและมูลนก ผูป่้วยท่ีไดรั้บเช้ือน้ีจะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอกัเสบมีอาการปวดศีรษะ มีไข ้
ปวดตามตวั อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ เบ่ืออาหาร ซึมและอาจมีอาการชกั ในรายท่ีเป็นมากอาจจะมีอาการ

http://www.eidas.vet.chula.ac.th/node/399
http://www.eidas.vet.chula.ac.th/node/399
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ปอดบวม และเช้ือจะลุกลามไปท่ีปอด ผิวหนงัอาจจะมีต่อมน ้าเหลืองโต มีผ่ืนท่ีผิวหนงั การติดเช้ือ
จะพบในผูป่้วยท่ีมีภูมิคุม้กนัลดลงเช่นผูป่้วยโรคเอดส์ การใชย้าสเตอรอยด ์มะเร็ง แต่ถา้ภูมิคุม้กนั
ปกติก็จะท าลายเช้ือนั้นแต่ถา้ภูมิไม่ดีเช้ืออาจจะอยูท่ี่ปอดหรือแพร่กระจายไปทัว่ร่างกายโดยเฉพาะ
ส่วนสมองผูป่้วยโรคเอดส์จะมีการติดเช้ือท่ีสมองมากท่ีสุด (หน่วยปฏิบติัการวิจยัโรคอุบติัใหม่และ
อุบติัซ ้าในสัตว ์คณะสัตวแ์พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2554 : 1-2) 

 
จุลนิทรีย์ก่อโรคในอาหาร 

โรคท่ีเกิดจากอาหารเป็นส่ือ (food borne illness) เกิดจากการบริโภคอาหารไดรั้บการ
ปนเป้ือน จากเช้ือโรค สารพิษหรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนท่ีไม่ใช่อาหารจนท าใหมี้ผลกระทบต่อ 
สุขภาพและร่างกาย โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหาร                    
ท่ีปนเป้ือนดว้ยส่ิงท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมีธรรมชาติ สารเคมีสังเคราะห์ สารพิษ จากเช้ือโรค 
หรือเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตรายและยงัมีชีวิตอยูแ่ละสร้างสารพิษในอาหารได ้เป็นตน้ ในขณะท่ีโรคติด
เช้ือจากอาหาร (food borne infection) เกิดจากการบริโภคอาหารหรือน ้าด่ืมท่ีปนเป้ือนดว้ย
เช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตราย แลว้เช้ือโรคเจริญและเพิ่มจ านวนในระบบทางอาหารของคนจนท าให้
เกิดการเจ็บป่วยได ้(ส านกัสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามยั. 2557 : 7-10) 

1. แบคทีเรีย 
แบคทีเรียก่อโรคในอาหารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรคโบทูลิซ่ึม (botulism) ไขไ้ทฟอยดห์รือ

ไขร้ากสาดนอ้ย (typhoid fever) โรคซลัโมเนลโลซิส (salmonellosis) บิด (shigellosis) และ 
อหิวาตกโรค (cholerae) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  โรคอาหารเป็นพษิจากเช้ือคลอสทริเดียม 
 โรคโบทูลิซ่ึม (botulism) เป็นโรคร้ายแรงท่ีเกิดจากสารพิษ โบทูลินัม่ (botulinum 

toxin) ซ่ึงสร้างจากเช้ือแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินมั (C. botulinum) แบคทีเรียชนิดน้ีมี
ความส าคญัมากในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องท่ีมีความเป็นกรดต ่าเน่ืองจากในสภาพท่ีเป็นกรดต ่า 
หากมีการฆา่เช้ือไม่สมบูรณ์ อนัเกิดจากการก าหนดเวลาหรืออุณหภูมิไม่ถูกตอ้ง ความผิดพลาดของ
เคร่ืองจกัรหรือความผิดพลาดของผูค้วบคุมจะท าใหส้ปอร์ของเช้ือยงัมีชีวิตอยู ่เม่ือสภาวะเหมาะสม 
สปอร์จะงอกและเจริญแบ่งตวัเพิ่มจ านวนมากขึ้น ขณะท่ีเช้ือเจริญจะสร้างสารพิษนิวโรทอกซิน 
(neurotoxin) ออกมาปนเป้ือนในอาหาร สารพิษน้ีมีผลท าลายระบบประสาท การบริโภคอาหารท่ีมี
สารพษิน้ีปนเป้ือนเขา้ไปเพียง 1 ไมโครกรัม จะใหม้องเห็นภาพซอ้น คล่ืนไส้ อาเจียน หนา้มืด เป็น
อมัพาต หายใจขดัและเสียชีวิตเน่ืองจากระบบหายใจลม้เหลว อาการจะเกิดภายใน 12-36 ชัว่โมง  
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หลงัการบริโภคอาหารและอาจเสียชีวิตภายใน 3-6 วนั (คงเดช ลีโทชวลิต. 2547 : 8-11 ; วินยั          
วนานุกูล. 2555 : 11) 

1.2  ไข้รากสากน้อย 
  ไขไ้ทฟอยดห์รือไขร้ากสาดนอ้ย (typhoid fever) เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากการติด

เช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลลา ไทฟิ (S. typhi) การติดต่อเกิดจากการขบัถ่ายท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ไม่ลา้ง
มือใหส้ะอาดก่อนหยบิจบัอาหาร การกินอาหารหรือน ้าด่ืมท่ีปนเป้ือนเช้ือโดยตรงหรือจากแมลงวนั
ตอม และการใชแ้หล่งน ้าบริโภคท่ีมีเช้ือ ซ่ึงปนเป้ือนมาจากขยะหรือของเสียท่ีเททิ้งลงสู่แหล่งน ้า 
รวมทั้งอาจพบไดจ้ากการกินกุง้ หอย ปู ปลา ดว้ย เน่ืองจากสัตวเ์หล่าน้ีอาจกินส่ิงปฏิกูลของเสียต่าง 
ๆ ท่ีคนเททิ้งลงสู่แหล่งน ้าเขา้ไป  เม่ือกินอาหารหรือน ้าด่ืมท่ีปนเป้ือนเช้ือไทฟอยดเ์ขา้ไปแลว้ เช้ือจะ
เดินทางผา่นกระเพาะอาหารเขา้สู่ล าไส้เลก็ ซ่ึงเช้ือไทฟอยดมี์ความทนทานต่อภาวะความเป็นกรด
ของกระเพาะอาหาร น ้าดี และน ้ายอ่ยอาหารชนิดต่าง ๆ จึงสามารถเดินทางต่อไปจนถึงล าไส้เลก็
ส่วนปลาย จากนั้นเช้ือจะผา่นเยือ่บุล าไส้เลก็เขา้ไปในผนงัล าไส้เลก็ แลว้เช้ือจะเขา้ไปอาศยัอยูใ่น
กลุ่มเน้ือเยือ่ชนิดมีเม็ดเลือดขาว ท าใหเ้มด็เลือดขาวน้ีติดเช้ือ จากนั้นเมด็เลือดขาวท่ีติดเช้ือเหล่าน้ีจะ
เดินทางเขา้สู่หลอดน ้าเหลือง กระจายต่อไปสู่ต่อมน ้าเหลือง ตบั มา้ม ไขสันหลงั ซ่ึงเช้ือในอวยัวะ
เหล่าน้ีจะแบ่งตวัเพิ่มจ านวนและเขา้สู่กระแสเลือดแพร่กระจายไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ต่อไป ส่วนเช้ือ
บางกลุ่มท่ีเขา้สู่ตบัก็จะเขา้สู่ถุงน ้าดีแลว้ลงสู่น ้าดี เม่ือน ้าดีถูกขบัเขา้สู่ล าไส้เลก็ เช้ือเหล่าน้ีก็จะถูกขบั
ออกไปดว้ย แต่เช้ือบางจะกลบัเขา้สู่ร่างกายไดอี้กคร้ังเม่ืออยูท่ี่ล  าไส้เลก็ส่วนปลาย จึงก่อใหเ้กิดการ
ติดเช้ือในร่างกายซ ้า (re-infection) และเช้ือบางส่วนจะถูกขบัออกทางอุจจาระและติดต่อสู่ผูอ่ื้น
ต่อไป 

อาการของผูป่้วยเร่ิมแรกจะมีอาการไขต้ ่า ๆ คร่ันเน้ือคร่ัวตวั ปวดศีรษะ ปวดเม่ือย
ตามตวั เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย คลา้ยไขห้วดัหรือไขห้วดัใหญ่ แต่ไม่มีน ้ามูก อาจมีเลือดก าเดาออก 
บางคร้ังอาจมีอาการไอแหง้ ๆ และเจ็บคอเลก็นอ้ย ผูป่้วยมกัมีอาการทอ้งผกู (มกัพบในผูใ้หญ่) 
หรือไม่ก็มีอาการทอ้งเสียถ่ายเหลว (มกัพบในเด็ก) ร่วมดว้ย และอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ปวด
แน่นทอ้ง ทอ้งอืด และกดเจ็บเลก็นอ้ย  ต่อมาไขจ้ะค่อย ๆ สูงขึ้นทุกวนั และจบัไขต้ลอดเวลา ถึงแม้
จะกินยาลดไขก้็อาจไม่ลด และทุกคร้ังท่ีจบัไขจ้ะรู้สึกปวดศีรษะมาก อาการไขม้กัจะเป็นอยา่งเร้ือรัง 
ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา ผูป่้วยอาจมีไขสู้งอยูน่าน 3 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการหนาวสะทา้นเป็นพกั 
ๆ เพอ้หรือปวดทอ้งรุนแรงคลา้ยไส้ต่ิงอกัเสบหรือถุงน ้าดีอกัเสบ ผูป่้วยจะมีอาการเบ่ืออาหารมากจน
น ้าหนกัตวัลดลง ทอ้งบวมโตขึ้น หายใจหอบเร็ว มีอาการหมดแรง สับสน ประสาทหลอน ซึม 
จนถึงขั้นเกิดอาการโคม่าได ้ซ่ึงผูป่้วยจะมีโอกาสเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10-20 (สุรเกียรติ                
อาชานานุภาพ. 2551 : 502-504) 
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1.3  โรคซัลโมเนลโลซิส  
  โรคซลัโมเนลโลซิส (salmonellosis) เกิดจากการติดเช้ือทางเดินอาหารจากเช้ือ

กลุ่ม Salmonella สายพนัธุ์อ่ืนท่ีไม่ใช่ S. typi เช่น S. enteritidis, S. gallinarum, S. typhimurum           
โรคน้ีติดต่อไดด้ว้ยการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือ เช่น เน้ือสัตว ์สัตวปี์ก หรือผลิตภณัฑจ์าก
นม การติดเช้ือจะท าใหเ้กิดอาการภายใน 12 - 36 ชัว่โมง อาการท่ีพบ คือ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง 
ทอ้งร่วง เป็นไข ้ระยะเวลาท่ีเป็นอาจเป็นนาน 1 - 8 วนั (อรุณ บ่างตระกูลนนท.์ 2550 : 1-4) 

1.4   โรคบิด  
บิด (shigellosis, baciillary dysentery) เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย

กลุ่ม Shigella ไดแ้ก่ S. sonnei, S. dysenteriae, S. flexeri, S.boydii  การติดเช้ือจากการรับประทาน
อาหารหรือน ้าด่ืมท่ีมีเช้ือปนอยู ่จ านวนเช้ือท่ีรับเขา้ไปเพียงเลก็นอ้ย 200-1,000 ตวั ก็สามารถก่อโรค
ได ้ซ่ึงต่างจากเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหารชนิดอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชป้ริมาณมากกวา่ สามารถพบ
เช้ือไดจ้ากทางเดินอาหารของคน และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม มกัไม่พบในสัตว ์คนท่ีเป็นพาหะเป็น
แหล่งแพร่เช้ือท่ีส าคญั อีกทั้งสามารถพบเช้ือไดจ้ากน ้าและอาหารท่ีไม่สะอาดได ้ การแพร่ระบาด
ของเช้ือมกัเป็นการกระจายแบบบุคคลสู่บุคคล ส่วนการติดเช้ือมกัพบการปนเป้ือนในอาหารและน ้า 
เช้ือสามารถเขา้ไปแบ่งตวัและสามารถท าลายเซลลเ์ยือ่บุล าไส้ใหญ่ เม่ือเซลลต์ายจะท าใหเ้กิดการ
อกัเสบ เป็นหนองและเกิดแผลในล าไส้  เม่ือเช้ือเขา้สู่ร่างกาย ภายใน 1-4 วนั จะมีไข ้ทอ้งเดิน 
อาเจียน และมีเลือดปนออกมาในอุจจาระภายใน 12-72 ชัว่โมง ภายหลงัจากเร่ิมมีอาการ ส่วนมาก
เป็นอยู ่3-7 วนั (อรุณ บ่างตระกูลนนท.์ 2545 : 1-4) 

1.5  อหิวาตกโรค 
 อหิวาตกโรค หรือโรคห่า (cholera) เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัท่ีเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย วิบริโอคอเลอเร (V. cholerae)  เป็นโรคติดต่อรวดเร็ว รุนแรง และก่อการระบาดไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เช้ืออหิวาตกโรคสามารถมีชีวิตอยูไ่ดท้ั้งในน ้าเคม็และน ้าจืด คนเป็นแหล่งเก็บกกัท่ีส าคญั
ของเช้ือชนิดน้ี โดยเช้ือโรคจะอยูใ่นอุจจาระของผูติ้ดเช้ือ เม่ือถูกขบัถ่ายออกมาก็จะสามารถ
แพร่กระจายไปสู่ผูอ่ื้นไดจ้ากการปนเป้ือนในแหล่งน ้าต่าง ๆ อาหาร น ้าด่ืม ภาชนะใส่อาหาร มือของ
ผูติ้ดเช้ือท่ีไม่ไดล้า้งน ้าหลงัถ่ายอุจจาระ ส่ิงของและสภาพแวดลอ้มท่ีถูกมือของผูติ้ดเช้ือสัมผสั             
การแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคมกัเกิดจากการรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้าท่ีปนเป้ือนเช้ือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารทะเลท่ีนิยมกินกนัแบบดิบ ๆ อาหารท่ีมีแมลงวนัตอม อาหารกระป๋องท่ี
เสียแลว้ รวมทั้งน ้าแขง็ ไอศกรีมท่ีปนเป้ือนเช้ือ โดยมีแมลงวนัหรือมือเป็นส่ือกลางในการน าพาเช้ือ 
มากกวา่การสัมผสัโดยตรง การระบาดจึงพบในคนท่ีบริโภคอาหารแบบดิบ ๆ สุก ๆ และใชน้ ้าด่ืม
จากแหล่งน ้าท่ีมีคนจ านวนมากใชร่้วมกนั  เม่ือเช้ืออหิวาตกโรคเขา้สู่ร่างกาย เช้ือบางส่วนจะถูก
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ท าลายจากกรดในกระเพาะอาหาร และเช้ือส่วนท่ีเหลือรอดจากการท าลายของกรดจะผ่านจาก
กระเพาะอาหาร และสามารถผา่นเลยเขา้ไปถึงล าไส้เลก็ซ่ึงมีความเป็นด่างสูงได ้จากนั้นเช้ือจะ
เจริญเติบโตและสร้างสารพิษคอเลอรา (cholera toxin) ซ่ึงจะส่งผลท าใหเ้กิดการอกัเสบของผนงั
ล าไส้เลก็ ผนงัล าไส้เล็กจึงไมส่ามารถดูดซึมน ้าและเกลือแร่ได ้และยงักระตุน้ให้น ้าและเกลือแร่ใน
ร่างกายซึมออกมาในล าไส้เลก็ในปริมาณมาก เม่ือมีสารน ้าจ านวนมากหลัง่ออกมาในล าไส้เกินกวา่
ท่ีล าไส้ใหญ่จะดูดกลบัไดห้มดก็จะท าใหผู้ป่้วยเกิดอาการทอ้งเสียถ่ายออกมาเป็นน ้า (อุจจาระร่วง) 
ในปริมาณมาก ในรายท่ีเป็นมากมกัจะมีอาการถ่ายเป็นน ้ารุนแรงโดยไม่มีอาการปวดทอ้งโดย
อุจจาระมกัจะไหลพุ่ง และผูป่้วยแทบทุกรายมกัจะมีอาการอาเจียนตามมาร่วมดว้ย โดยท่ีไม่มีอาการ
คล่ืนไส้น ามาก่อน ในระยะแรกอุจจาระจะมีเน้ือปน ลกัษณะเป็นน ้าสีเหลือง แต่ต่อมาจะกลายเป็น
น ้าลว้น ๆ บางรายอุจจาระอาจมีสีเหมือนน ้าซาวขา้วเพราะวา่มีมูกมาก ไม่มีกล่ินอุจจาระ แต่จะมี
กล่ินเหมน็เหมือนคาวปลาเลก็นอ้ย ผูป่้วยอาจถ่ายวนัละหลาย ๆ คร้ังถึงหลายสิบคร้ัง หรือไหลพุ่ง
ตลอดเวลา ส่วนอาการอาเจียนนั้น แรกเร่ิมจะออกเป็นเศษอาหาร แต่ต่อมาจะออกเป็นน ้ าและน ้าซาว
ขา้ว (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ. 2551 : 492-496) 

2. ฟังไจ 
อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) เป็นกลุ่มของสารพิษพวกเมทาบอไลตท์ุติยภูมิ (secondary 

metabolite) ท่ีสร้างโดยเช้ือรา A. flavas, A.parasiticus, A.nomius, A.niger และ A.tamari ลกัษณะ
เช้ือราเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อน พบมากในเมลด็ธญัพืช ธญัพืชและพืช น ้ามนัชนิดต่าง ๆ เช่น 
ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ขา้ว ขา้วสาลี ถัว่ลิสง มะพร้าว และในผลิตภณัฑแ์ปรรูปทุกชนิด ท่ีใชว้ตัถุดิบจาก
ผลิตผลเกษตรท่ีมีเช้ือราชนิดน้ีปนเป้ือนอยูก่่อน อะฟลาทอกซินท่ีพบตามธรรมชาติจะมี 4 ชนิด คือ 
อะฟลาทอกซิน B1, B2, G1 และ G2 ตวัอกัษร B และ G ยอ่มาจากค าวา่ Blue และ Green ตามสีของ
เรืองแสงภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลตช่วงคล่ืนยาว อะฟลาทอกซิน B1 มีความเป็นพิษสูงสุด  และ
ตรวจพบไดม้ากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ G1, B2 และ G2 ตามล าดบั ส าหรับคุณสมบติัทางกายภาพ
ของอะฟลาทอกซินจะสามารถละลายไดใ้นน ้า แอลกอฮอล ์และละลายไดดี้ในสารตวัท าละลาย
อินทรีย ์เช่น คลอโรฟอร์ม (chloroform) เบนซิน (benzene) และอะซีโตน (acetone) นอกจากนั้นยงั
สามารถทนความร้อนไดถึ้ง 260 องศาเซลเซียส ดงันั้นการประกอบอาหารดว้ยวิธีการหุงตม้ น่ึงหรือ
พาสเจอร์ไรส์ (pasteurization) จึงไม่สามารถท าลายพิษของอะฟลาทอกซินใหใ้หห้มดไปได ้ แต่จะ
เส่ือมสลายเม่ือสัมผสักบัแสงอลัตร้าไวโอเลต (ultraviolet) แสงแดดและรังสีแกมมา (gamma ray) 
และถูกท าลายไดด้ว้ยด่างและคลอรีนเท่านั้น 

พิษของอะฟลาทอกซินแบบเฉียบพลนัมกัเกิดในเด็กมากกว่าผูใ้หญ ่เด็กมีอาการชกั
และหมดสติได ้เน่ืองจากมีความผิดปกติของตบัและสมอง น ้าตาลในเลือดลดลง สมองบวม มีการ
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คัง่ของไขมนัในอวยัวะภายใน เช่น ตบั ไต หวัใจ และปอด ส าหรับผูใ้หญ่หากไดรั้บอะฟลาทอกซิน
เป็นจ านวนมากหรือจ านวนนอ้ยแต่ไดรั้บเป็นประจ าจะเกิดการสะสมจนท าใหเ้กิดอาการชกั หายใจ
ล าบาก ตบัถูกท าลาย หวัใจ สมองบวม เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตบั (hepatoma) การเกิดไขมนัมาก
ในตบั (fatty liver) และผงัผืดในตบั (liver fibrosis) (กองเภสัชกรรม ส านกัอนามยั. 2559 : 1) 

 
บทสรุป 

จุลินทรียข์นาดเลก็ท่ีสามารถพบไดทุ้กท่ีในส่ิงแวดลอ้มทั้งในดิน น ้า อากาศ และส่ิงมีชีวิต 
การปนเป้ือนของจุลินทรียท่ี์สามารถท าใหเ้กิดโรคกบัส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค 
สามารถท าใหเ้น้ือเยือ่ของร่างกายติดเช้ือได ้เช้ือโรคน้ีจะแพร่พนัธุ์และท าใหเ้กิดความเสียหายท่ี
ก่อใหเ้กิดอาการของการติดเช้ือ  จุลินทรียก่์อโรคท่ีติดต่อทางน ้าส่วนใหญ่จะก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารหลงัจากรับประทานเขา้ไป และขบัออกทางอุจจาระของผูป่้วยและสัตวท่ี์ติดเช้ือ           
การปนเป้ือนเช้ือสู่น ้าด่ืมจึงเกิดจากอุจจาระของคนหรือสัตวท่ี์มีเช้ือ นอกจากน้ีช่องทางการรับเช้ือยงั 
สามารถติดต่อไดท้างการ หายใจ การสัมผสั เช่น การอาบน ้า โดยการติดเช้ือเกิดขึ้นในระบบทางเดิน
หายใจ ผิวหนงั หรือในสมอง ส าหรับจุลินทรียท่ี์ก่อโรคในอากาศ สามารถเกิดขึ้นไดจ้ากร่างกายของ
คนโดยเฉพาะทางระบบการหายใจ การไอและจาม หากเกิดจากผูป่้วยจะเป็นการแพร่กระจาย
จุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค ซ่ึงพบไดใ้นโรงพยาบาลและสถานท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าก จุลินทรียบ์างชนิด
ท่ีปนเป้ือนในอาหารท าให้อาหารเน่าเสีย เกิดโรคหรือโรคติดต่อไดเ้ช่น เช้ืออหิวาตกโรค ไวรัสตบั
อกัเสบ เช้ือบิดมีตวัหรือไม่มีตวั ไทฟอยดห์รือ ไขร้ากสาด ซาลโมเนลลา คลอสทริเดียม บูโทลินมั 
เป็นตน้ การปนเป้ือนของจุลินทรียเ์กิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ปนเป้ือนตอนเป็นวตัถุดิบ การผลิต                   
การบรรจุ การขนส่ง เม่ือผูบ้ริโภคทานเขา้ไปจะก่อใหเ้กิดโรคและเกิดความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคบาง
ชนิด  
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ค าถามท้ายบทที่  6 
 

1. จงอธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี  
1.1  water related diseases 
1.2  waterborne diseases 
1.3  water-washed diseases 
1.4  water based diseases  
1.5  water related insect vectors 

2. จงอธิบายวงชีวิตของเช้ือแบคทีเรีย Leptospira ท่ีเป็นสาเหตุของโรคฉ่ีหนู 
3. จงอธิบายชนิดของจุลินทรีย ์พาหะ และอาการของไขเ้ลือดออก 
4. จงอธิบายชนิดของจุลินทรีย ์พาหะ และอาการของไขม้าลาเรีย 
5. จงอธิบายชนิดของจุลินทรีย ์พาหะ และอาการของไขส้มองอกัเสบ  
6. จงอธิบายประเภทของสารพิษจากสาหร่ายท่ีเป็นสาเหตุของอาการทอ้งร่วง อมัพาตและความจ า
เส่ือม 
7. จงอธิบายลกัษณะการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรคในอากาศ 
8. จงอธิบายชนิดของจุลินทรีย ์และอาการของโรคไขก้าฬหลงัแอ่น 
9. จงอธิบายชนิดของจุลินทรีย ์และอาการของวณัโรค 
10.  จงอธิบายเปรียบเทียบลกัษณะของไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของไขห้วดัใหญ่ ไขห้วดันก และไขห้วดั
มรณะ 
11. จงอธิบายเปรียบเทียบลกัษณะของฟังไจท่ีเป็นสาเหตุของโรคกลากและเกล้ือน 
12. จงอธิบายชนิดของจุลินทรียแ์ละอาการของโรคบาดทะยกั 
13. จงอธิบายเปรียบเทียบลกัษณะของแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคบิดและอหิวาตกโรค 
14.  จงอธิบายอนัตรายจากอะฟลาทอกซินจากเช้ือรา Aspergillus 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
การควบคุมจุลนิทรีย์ 

 

เน้ือหา 
1. หลกัการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ์
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการท าลายหรือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย ์
3. การควบคุมการเจริญของจุลินทรียท์างกายภาพ 
4. การควบคุมการเจริญของจุลินทรียท์างเคมี  
5. การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าจุลินทรีย ์

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจหลกัการและปัจจยัการควบคุมการเจริญของจุลินทรียไ์ด ้  
2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการควบคุมการเจริญของจุลินทรียท์างกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพได ้
3. นกัศึกษาสามารถการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าจุลินทรียไ์ด ้
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 7 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 7 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 7 
4. บทความทางวิชาการ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได้ 
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 7 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 7 
การควบคุมจุลนิทรีย์ 

 
จุลินทรียก่์อโรคท่ีท าให้เกิดการติดเช้ือสามารถถ่ายทอดและติดต่อจากคนหน่ึงไปสู่อีกคน

หน่ึงได ้รวมทั้งการถ่ายทอดจากสัตวม์าสู่คน หรือสัตวช์นิดหน่ึงไปสู่สัตวช์นิดอ่ืนได ้โดยอาศยั
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ือกลาง ท าใหเ้กิดการระบาดของโรคอยา่งรุนแรง การปนเป้ือนของจุลินทรียใ์น
อาหาร ซ่ึงท าให้อาหารเส่ือมสภาพหรือเน่าเสีย และท าใหส้มบติัทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ รูปร่าง รสชาติ กล่ิน สีเน้ือสัมผสั รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงไม่ปลอดภยั
ต่อการบริโภคหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัและวิธีการ
ถนอมอาหารในการควบคุมจุลินทรียเ์พื่อยดือายกุารเก็บรักษาใหย้าวนานขึ้น โดยไม่ใหอ้าหารนั้น
เส่ือมสภาพหรือเน่าเสีย ช่วยใหอ้าหารมีสภาพใกลเ้คียงกบัอาหารสดมากท่ีสุด ทั้งยงัช่วยใหสู้ญเสีย
คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการนอ้ยท่ีสุด หากเป็นจุลินทรียก่์อโรคก็อาจท าใหผู้บ้ริโภคเจ็บป่วย 
แต่ถา้เป็นโรคติดต่อก็จะท าใหมี้ผูท่ี้เจ็บป่วยจากการติดเช้ือเพิ่มมากขึ้น ในบางคร้ังอาจถึงกบัเสียชีวิต 

 

หลกัการควบคุมการเจริญของจุลนิทรีย์ 
การควบคุมการเจริญของจุลินทรียเ์ป็นวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพท่ีใชใ้นการ

ท าลายหรือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท าปฏิกิริยาทางเคมีกบัองคป์ระกอบของ
เซลลห์รือท าลายองคป์ระกอบของเซลลโ์ดยตรง (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 230-233 ; เมทินี 
วสุนธราวฒัน์. 2558 : 307-309 ; วณิชยา จรูญพงษ.์ 2558 : 123) ดงัน้ี 

1. การท าลายโปรตีน  
องคป์ระกอบของเซลลส่์วนใหญ่เป็นโปรตีนและเอนไซมท์ุกชนิดเป็นโปรตีน เอนไซม์

เป็นโปรตีนท่ีส าคญัต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล ์การมีชีวิตอยูข่องจุลินทรียข์ึ้นกบัการมี
อยูข่องโปรตีนท่ีถูกสร้างขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน (protein synthesis) 
โดยเฉพาะโปรตีนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเอนไซม ์(enzyme) และโปรตีนโครงสร้าง (structural protein) 
สารปฏิชีวนะบางชนิดจบักบัไรโบโซม  มีผลใหห้ยดุการสร้างพนัธะเปปไทด ์(peptide bond)              
เพื่อเช่ือมต่อกรดอะมิโนใหเ้ป็นสายโปรตีน ไดโ้มเลกุลโปรตีนท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สามารถ                   
ท าหนา้ท่ีได ้บางคร้ังส่งผลต่อการยบัย ั้งการสร้างโปรตีนซ่ึงจ าเป็นต่อการเจริญและกระบวนการ         
เมทาบอลิซึม 
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เอนไซมเ์ป็นโปรตีนท่ีเป็นเป้าหมายในการท าลายเซลล์จุลินทรีย ์มีโครงสร้างโปรตีน
แบบตติยภูมิซ่ึงมีบริเวณ active site จบักบั substrate ส าหรับเร่ิมการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล ์
เอนไซมแ์ต่ละชนิดมีความจ าเพาะกบัปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการเมทาบอลิซึมในเซลล ์ถา้มีตวั
ยบัย ั้งเอนไซม ์(enzyme inhibitor) จะมีผลต่อปฏิกิริยาของกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการ 
ไกลโคลิซิส (glycolysis) วฎัจกัรเครปส์ (Kreb's tricarboxylic acid cycle) และระบบไชโตโครม 
(cytochrome system) สารท่ีเป็นตวัยบัย ั้ง ไดแ้ก่ ไซยาไนด์ ยบัย ั้งไซโตโครมออกซิเดส ฟลูออไรด์
ยบัย ั้งไกลโคลิซิส เป็นตน้ สารท่ีเป็นออกชิไดซิงเอเจนตอ์ย่างแรง เช่น ฮาโลเจน และไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซดอ์าจท าลายองคป์ระกอบของเซลลจ์นเชลลไ์ม่ลามารถท าหนา้ท่ีตามปกติต่อไปได ้ 
โดยการรวมตวักบัหมู่ซลัฟ์ไฮดริล (sulfhydryl) ของเอนไซมใ์นเซลลท์ าใหโ้ครงสร้างของเอนไซม์
เปล่ียนไป เอนไซมจึ์งไม่สามารถท างานได ้นอกจากน้ีไอออนของโลหะ เช่น เงิน ทองแดงและ
ปรอท สามารถรวมตวักบัหมู่ซลัฟ์ไฮดริลของเอนไซมห์รือโปรตีน มีผลท าให้เซลลถ์ูกท าลายได ้

2.   ผนังเซลล์ 
 สารเคมีหลายชนิดยบัย ั้งการสังเคราะห์หรือท าลายโครงสร้างบริเวณผิวหนา้ของ         

ผนงัเซลล ์ส่งผลใหเ้ซลลสู์ญเสียรูปทรงและง่ายต่อการท าใหเ้ซลลแ์ตก สารเคมีพวกชะลา้งท าความ
สะอาด (detergents) และแอลกอฮอลส์ามารถท าลายผนงัเซลลข์องแบคทีเรียแกรมลบได ้ผนงัเซลล์
ของแบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดถูกท าลายไดด้ว้ยเอนไซมไ์ลโซไซม ์(lysozyme) ท่ีพบในน ้าตา 
เมด็เลือดขาวและแบคทีเรียอีกหลายชนิดถูกเอนไซมไ์ลโซไซม ์ยอ่ยสลายโครงสร้างของผนงัเซลล ์
ท าใหเ้ซลลแ์ตก  สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ (เพนนิซิลลิน) บางชนิดยบัย ั้งการสร้างผนงัเซลลข์อง
แบคทีเรียท่ีก าลงัเจริญเติบโต มีผลท าใหเ้กิดเป็นโพรโทพลาสต ์(protoplast) ซ่ึงถา้ไม่เล้ียงไวใ้น
สภาพท่ีเหมาะสมเซลลจ์ะแตก 

3.  การเปลีย่นแปลงของเย่ือหุ้มเซลล์  
เยือ่หุม้เซลลข์องจุลินทรียเ์ป็นต าแหน่งเป้าหมายในการออกฤทธ์ิของสารเคมีหรือสารท่ี

ใชใ้นการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรียห์ลายชนิด เน่ืองจากเยือ่หุม้เซลลท์ าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การควบคุมการผา่นเขา้ออกของสารอาหารและการน าของเสียออกจากเซลล์ ซ่ึงสารเคมีหลายชนิด
ท าลายไขมนัและโปรตีน ผลของการท าลายโมเลกุลเหล่าน้ีท าใหเ้ยือ่หุม้เซลลร่ั์วหรือขาด  
ส่วนประกอบของเซลลภ์ายในจะไหลออกสู่ภายนอก วิธีการเช่นน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงหรือการท า
ใหสู้ญเสียสมบติัการเป็นเยือ่เลือกสารผา่นเขา้ออกเซลลข์องเยือ่หุม้เชลล ์น าไปสู่การตายของ
จุลินทรีย ์ สารลดแรงตึงผิว (surfactants) เป็นสารซกัลา้ง (detergents) ท่ีมีฤทธ์ิท าลายจุลินทรีย ์
เพราะความมีขั้วของโมเลกุลสารสารลดแรงตึงผิว (polar molecule) เขา้จบักบัโมเลกุลไขมนั 
(hydrophilic region) บนชั้นไขมนัของเยื่อหุม้เซลล ์ท าใหเ้กิดการแยกตวัของบริเวณ hydrophobic 
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region กลายเป็นรู ส่งผลให้อิออนท่ีส าคญัภายในเซลลไ์หลออกสู่ภายนอก ขณะเดียวกนัสารเคมีท่ี
เป็นอนัตรายต่อเซลลจ์ะเคล่ือนเขา้สู่ภายในเซลลใ์นท่ีสุดเซลลต์าย  

4.  การท าลายกรดนิวคลอีกิและองค์ประกอบของเซลล์อ่ืน ๆ 
กรดนิวคลีอิคเป็นหวัใจส าคญัในการควบคุมและก าหนดหนา้ท่ีทุกประการของเซลล ์

รวมทั้งการสืบพนัธุ์เพื่อเพิ่มจ านวนเซลลแ์ละการด ารงอยูข่องเผา่พนัธุ์ การท าลายกรดนิวคลีอิค              
จึงเป็นการท าลายคุณสมบติัของการมีชีวิตของเซลล ์สารบางอยา่งมีผลในการยบัย ั้งการสังเคราะห์             
ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นโดยไปขดัขวางการสร้างหน่วยพื้นฐานของกรดนิวคลีอิก คือ พิวรีนและพิริมีดีน 
และไปขดัขวางการรวมตวัของนิวคลีโอไทด์เขา้เป็นกรดนิวคลีอิก ซ่ึงจะมีผลต่อการสังเคราะห์
โปรตีนของเซลล ์ท าใหก้ระบวนการเมทาบอสิซึมผิดปกติไป เซลลจึ์งถูกท าลายไดใ้นท่ีสุด                
สารยบัย ั้งจุลินทรีย ์(antimicrobial agents) บางชนิดก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงล าดบัเบสบนสาย        
ดีเอ็นเอ  สารมิวทาเจน (mutagen) จะจบักบัดีเอน็เอเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกระบวนถอดรหสั 
(transcription) และกระบวนการแปลรหสั (translation) โดยการท าใหย้นีอยู่ในรูปท่ีท างานไม่ได ้
(inactive form) ส่งผลใหห้ยดุการแสดงออกของยนีในโครโมโซม รังสีแกมมา รังสีอลัตราไวโอเลต 
และรังสีเอกซ์ เป็นตน้เหตุท าใหเ้กิดการผา่เหล่า (mutation) ของยนีผิดปกติจากเดิม และท าใหย้นี      
อยูใ่นรูปท่ีท างานไม่ได ้สารเคมีท่ีความเขม้ขน้สูงจะเปล่ียนแปลงสภาพของกรดนิวคลีอิกใหจ้บัตวั
เป็นกอ้นแขง็แลว้ตกตะกอน ซ่ึงไม่สามารถแปรสภาพใหก้ลบัมาเหมือนเดิมไดอี้ก 
 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการการท าลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลนิทรีย์ 
เบญจภรณ์ ประภกัดี (2551 : 232-233) และสุขสันติ ประกอบวงษ ์(2557 : 128) จ าแนก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการท าลายหรือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ จ านวนจุลินทรีย ์ชนิด
และองคป์ระกอบของจุลินทรีย ์ความเขม้ขน้ของสารเคมีหรือความรุนแรงของสภาวะทางกายภาพ 
ระยะเวลาในการไดรั้บและสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. จ านวนของจุลนิทรีย์  
ความหนาแน่นของจุลินทรียมี์ผลโดยตรงต่อการแทรกซึมของสาร ถา้มีเช้ือนอ้ยอาจ

ท าลายเช้ือดว้ยความเขม้ขน้ปกติได ้แต่หากมีเช้ือปริมาณมาก จ าเป็นตอ้งเพิ่มความเขม้ขน้หรือ         
เพิ่มเวลาในการสัมผสัต่อเช้ือใหม้ากขึ้น เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์อยูร่วมกนัจ านวนมากจะอยู่ร่วมกนัเป็น 
กลุ่ม ท าใหส้ารเคมีหรือสภาวะทางกายภาพท่ีใชท้ าลายจุลินทรียเ์ขา้ท าลายไดน้อ้ยและบางเซลลอ์าจ
เกิดความตา้นทานต่อสารเคมีได ้
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2.  ชนิดและองค์ประกอบของจุลนิทรีย์  
จุลินทรียต์่างชนิดกนัมีคุณสมบติัต่างกนัและมีความไวต่อสารท่ีใชต้่างกนั หรือสภาวะ

ทางกายภาพแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น แบคทีเรียท่ีสร้างสปอร์ มีความตา้นทานต่อสารเคมีไดดี้กวา่
เซลลป์กติ (vegetative cell) หรือเซลลท่ี์อายนุอ้ยจะถูกท าลายไดง้่ายกวา่เซลลท่ี์อายมุาก นอกจากน้ี
จุลินทรียบ์างชนิดทนต่อการถูกท าลายไดดี้กวา่จุลินทรียช์นิดอ่ืน ๆ เช่น แบคทีเรีย Tuberculosis เป็น
แบคทีเรียท่ีมีผนงัเซลลห์นา ท าใหเ้ช้ือตา้นทานต่อสารตา้นจุลินทรียไ์ดดี้กวา่แบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ 

3.  ความเข้มข้นของสารเคมีหรือความรุนแรงของสภาวะทางกายภาพ  
จุลินทรียส่์วนใหญ่จะถูกท าลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือไดรั้บสารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้มาก

หรือสภาพทางกายภาพท่ีมีความรุนแรงมาก แต่บางกรณีสารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้ต ่ามีประสิทธิภาพ
ในการท าลายจุลินทรียไ์ดดี้กวา่สารเคมีท่ีมีความเขม้ขน้สูง เช่น แอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 70 
มีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรียไ์ดดี้กวา่ แอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 95   

4. ระยะเวลาในการได้รับ  
จุลินทรียถ์ูกท าลายไดม้ากขึ้น เม่ือไดรั้บสารเคมีในระยะเวลานานขึ้น และใชส้ารเคมี

ท าลายจุลินทรียก์ลุ่มท่ีมีความตา้นทานต่อสารเคมีหรือกลุ่มจุลินทรียท่ี์สร้างสปอร์ได ้
5. สภาพแวดล้อม  

ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ กรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณไขมนั และสารอินทรียต์่าง ๆ มีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท าลายเช้ือ เช่น เม่ือมีสภาพความเป็นกรดด่างต่างไปจากเดิม 
คุณสมบติัของสารเปล่ียนแปลงไป ท าใหเ้ช้ือคงสภาพอยูไ่ด ้เช่น จุลินทรียท่ี์อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นกรดจะถูกท าลายดว้ยความร้อนไดดี้ และอุณหภูมิมีผลช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีใน
การท าลายจุลินทรีย ์เช่น M.tuberculosis ถูกท าลายดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ในเวลา 150 วินาที         
ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และถูกท าลายดว้ยคลอรีน 60 วินาที ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ีในสภาพแวดลอ้มท่ีมีสารอินทรียช่์วยป้องกนัเซลลจุ์ลินทรียจ์ากการท าลายโดยสารเคมี
หรือความร้อนไดดี้ เช่น สารอินทรียข์องไบโอฟิลม์ (biofilm) ช่วยป้องกนัจุลินทรียท่ี์อาศยัรวมกนั
ในไบโอฟิลม์และช่วยใหไ้บโอฟิลม์แยกออกจากจุลินทรียไ์ดย้าก สารเคมีอาจมีประสิทธิภาพลดลง 
เม่ือตอ้งสัมผสักบัเมือกฟิลม์ท่ีจุลินทรียส์ร้างเพื่อเป็นเกราะป้องกนัตนเอง ความหนืดมีผลต่อการ
แทรกซึมของสารหรือวิธีการท่ีใชป้ริมาณของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีความเขม้ขน้สูงมกัท าใหแ้บคทีเรีย
สามารถทนความร้อนไดดี้ขึ้น การเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นร่วมกบัการใชส้ารเคมีอ่ืน ท าใหส้ารท าลาย
จุลินทรียไ์ดเ้ร็วขึ้น  
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การควบคุมการเจริญของจุลนิทรีย์ทางกายภาพ 
การควบคุมจุลินทรียท์างกายภาพ ใชเ้พื่อถนอมอาหาร เช่น การท าแห้งและการท าเคม็        

ซ่ึงอาศยัหลกัพื้นฐานแรงดนัออสโมติก (osmotic pressure) การตดัสินใจเพื่อเลือกใชว้ิธีควบคุม
จุลินทรียท่ี์เหมาะสม ตอ้งค านึงถึงส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั คือ วิธีท่ีเลือกใชมี้ผลต่อจุลินทรียเ์ป้าหมายแลว้ยงั
ส่งผลตอ่ส่ิงอ่ืนท่ีอาจไดรั้บผลเสีย หรือเป็นอนัตรายหรือไม่ เช่น ความร้อนอาจท าลายจุลินทรียใ์น
อาหารรวมถึงสารอาหาร เช่น วิตามิน การใชค้วามร้อนซ ้า ๆ อาจส่งผลเสียต่อการท าลายวสัดุ หรือ
อุปกรณ์ท่ีใชท้างการแพทย ์หรือในหอ้งปฏิบติัการ เช่น ท าใหส่้วนของอุปกรณ์ท่ีเป็นยาง (rubber) 
เสียสภาพ อีกประการหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ วิธีการท่ีใชมี้ราคาท่ีไม่แพง เช่น การท าให้ปลอดเช้ือใน
เบ้ืองตน้ก่อน เป็นตน้ โดยทัว่ไปการควบคุมทางกายภาพท่ีนิยมใชค้ือ การใชค้วามร้อนท าลายเซลล์
จุลินทรีย ์ความเยน็ การกรอง การท าใหแ้หง้ การใชรั้งสี และแรงดนัออสโมติก  

1. การใช้ความร้อน 
การใชอุ้ณหภูมิสูงในการควบคุมจุลินทรียแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือความร้อนช้ืนและ

ความร้อนแหง้ ความร้อนช้ืนสามารถท าลายจุลินทรียไ์ดโ้ดยการตกตะกอนโปรตีน ความร้อนช้ืนมี
ประสิทธิภาพและสามารถท าลายจุลินทรียไ์ดเ้ร็วกวา่ความร้อนแหง้ ความร้อนช้ืนใชร้ะบบไอน ้า
เดือดร่วมกบัแรงดนัภายใน ช่วยท าใหไ้อน ้าสามารถแทรกตวัเขา้สู่เซลลแ์ละแต่โมเลกุลของโปรตีน 
และสารชีวโมเลกุลภายในเซลลไ์ด ้เช่น ความร้อนช้ืนสามารถท าลายเอนโอสปอร์ของเช้ือ                       
C. botulinum ใชเ้วลาเพียง 20 นาที ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ซ่ึงความร้อนแหง้ตอ้งใชเ้วลา 2 
ชัว่โมง   

1.1 การใช้ความร้อนช้ืน 
การใชค้วามร้อนช้ืนเป็นการท าลายจุลินทรียโ์ดยท าใหเ้อนไซมแ์ละโปรตีนของ

เซลลจุ์ลินทรียสู์ญเสียคุณสมบติั เน่ืองจากเกิดการแขง็ตวัจบักนัเป็น จึงไม่สามารถท างานได ้
นอกจากน้ี ความร้อนช้ืนยงัไปท าลายไขมนัท่ีเยือ่หุม้เซลลอี์กดว้ย ซ่ึงท าใหกิ้จกรรมของเซลลล์ดลง
หรือตาย (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 233-236 ; ณรงค ์ศิขิรัมย.์  2555 : 3) การใชค้วามร้อนช้ืนใน
การท าลายจุลินทรียมี์ 3 วิธี ไดแ้ก่ ความดนัไอน ้า การตม้ และการพาสเจอร์ไรซ์ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1.1.1 การฆ่าเช้ือดว้ยความดนัไอน ้า 
 การใชไ้อน ้าภายใตค้วามดนั (steam under pressure) เป็นวิธีท่ีนิยมมาก

ท่ีสุดในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงใชไ้อน ้าภายใตค้วามดนั ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่การตม้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ควบคุมดว้ยวิธีน้ี คือ หมอ้น่ึงความดนัไอ (autoclave) ซ่ึงสามารถท าลายเช้ือไดทุ้กชนิด รวมถึง
ท าลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การก าหนดอุณหภูมิและความดนัของ
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เคร่ืองสามารถท าไดห้ลายช่วง แต่นิยมใชค้วามดนั 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว อุณหภูมิ 121                       
องศาเซลเซียส และเวลา 15 นาที สภาวะน้ีเหมาะกบัตวัอยา่งท่ีตอ้งการท าลายเช้ือไม่เกินความ                 
จุปริมาตร 10 ลิตร ส่วนการใชส้ภาวะท่ีมากกวา่น้ีอาจขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค ์เช่น มีปริมาตรความ             
จุมากขึ้น  การท าลายสารบางอยา่งท่ีตอ้งใชเ้วลานานขึ้น หลกัการท างานของหมอ้น่ึงความดนัไอจะ
อาศยัความร้อนแตกโมเลกุลของน ้าใหก้ลายเป็นไอท่ีอุณหภูมิสูง ร่วมกบัแรงดนัภายในช่วยท าให ้ 
ไอน ้าสามารถแทรกตวัเขา้สู่เซลลแ์ละแต่ละโมเลกุลของโปรตีนและสารชีวโมเลกุลภายในเซลล ์           
(พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 3-39 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 223-242 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 
2557 : 129-130 ; ณฎัฐีวรรณ ปุ่ นวนั. 2552 : 9-12 ; อรวินท ์ชยาภมั. 2553 : 22) 

1.1.2   การตม้ในน ้าเดือด 
  การตม้ในน ้าเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 10 

นาที สามารถท าลายไดเ้ฉพาะเซลลป์กติของแบคทีเรีย ฟังไจและไวรัสบางชนิดได ้แต่ไม่สามารถ
ท าลายสปอร์ทุกชนิดได ้เช่น Hepatitis virus บางชนิดสามารถทนต่อการตม้ในน ้าเดือด 30 นาทีได ้
ดงันั้น วิธีน้ีไม่จดัเป็นการท าใหป้ราศจากเช้ือ แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท าลายจุลินทรียข์อง
วิธีการตม้ไดโ้ดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต การท าลายสปอร์ของแบคทีเรีย อาจใชเ้วลา 2 
ชัว่โมง อยา่งไรก็ตาม ความร้อนช้ืนโดยวิธีน้ีจะท าให้โปรตีนเสียสภาพ มกัใชใ้นการลวกอุปกรณ์
ต่าง ๆ (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 236-237 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 321) 

1.1.3   การพาสเจอร์ไรซ์  
การพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) เป็นการใชอุ้ณหภูมิต ่ากวา่ 100                  

องศาเซลเซียส ส าหรับท าลายจุลินทรียบ์างชนิดโดยเฉพาะท่ีเป็นสาเหตุของโรคและการเน่าเสียของ
อาหาร เช่น นม ครีม และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ซ่ึงถา้ใชค้วามร้อนสูงในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์           
จะท าใหอ้าหารนั้นเส่ือมคุณภาพและไม่ไดก้ล่ินรสท่ีดี วิธีน้ีนิยมใชฆ่้าเช้ือในอาหาร เช่น นม น ้า
ผลไม ้น ้าส้มสายชู ไวน์  เพื่อช่วยยดือายกุารเก็บอาหาร แต่เดิมการท าลายจุลินทรียก่์อโรคในน ้านม
ใชอุ้ณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แต่ปัจจุบนัเปลี่ยนมาใชอุ้ณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 วินาที เรียกวา่ high temperature short time ซ่ึงวิธีน้ียงัช่วยลดปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมด 
ท าใหเ้กบ็ผลิตภณัฑใ์นตูเ้ยน็ไดน้านขึ้น อยา่งไรก็ตามสามารถท าใหน้ ้านมปราศจากเช้ือไดโ้ดย         
วิธี ultra high temperature ซ่ึงวิธีน้ีใชค้วามร้อนสูง 140-150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  1-2 วินาที 
และน าไปท าใหเ้ยน็อยา่งรวดเร็ว (สุนทร ตรีนนัทวนั. 2553 : 1 ; เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 237 ; 
เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 321 ; สุมณฑา วฒันสินธุ์. 2545 : 58-59) 
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1.2  การใช้ความร้อนแห้ง 
  การใชค้วามร้อนแหง้ (dry heat) เป็นวิธีท่ีใชอุ้ณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส               

เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จึงเพียงพอในการท าลายจุลินทรียท์ุกชนิด มกัใชก้บัอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ต่าง ๆ  
เช่น จานเพาะเล้ียงเช้ือและปิเปต วิธีน้ีใชอุ้ณหภูมิสูงกวา่และเวลานานกวา่การใชค้วามร้อนช้ืน 
ส าหรับการเผา (incineration) เป็นการท าลายจุลินทรียด์ว้ยเปลวไฟโดยตรง เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
เท่ากบัการสเตอร์ไรซ์ จึงนิยมใชวิ้ธีน้ีในหอ้งปฏิบติัการ เช่น การเผาเขม็เขี่ยเช้ือเพื่อท าลายเช้ือท่ีติด
อยูท่ี่ปลายเขม็ และรอบปากหลอดท่ีบรรจุอาหาร การเผายงัใชท้ าลายซากศพของสัตวท์ดลองหรือ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายปะปน (ณฎัฐีวรรณ ปุ่ นวนั. 2552 : 17-19 ; เมทินี 
วสุนธราวฒัน์. 2558 : 321-322) 

2. ความเย็น (low temperature) 
การใชอุ้ณหภูมิต ่าควบคุมจุลินทรียเ์ป็นวิธีท่ีช่วยลดอตัราเมทาบอลิซึมของเซลล ์       

ท าใหย้บัย ั้งการเจริญแต่ไม่ไดฆ่้าจุลินทรีย ์ซ่ึงความเยน็ท าใหโ้ปรตีนตกตะกอนเป็นกอ้นส่งผลท าให้
การเจริญถูกยบัย ั้งและอาจท าลายเซลล ์การใชอุ้ณหภมิูต ่าในการควบคุมจุลินทรียข์ึ้นกบัชนิดของ
จุลินทรีย ์เช่น ชนิดท่ีมีสปอร์จะทนความเยน็ไดดี้ อายขุองจุลินทรียแ์ละระยะเวลาท่ีเก็บ ถา้เก็บไว้
นานจุลินทรียจ์ะลดจ านวนลงมากขึ้น ดงันั้นสามารถแบ่งอุณหภูมิท่ีใชค้วบคุมจุลินทรียไ์ดห้ลายช่วง 
คือ การใชช่้วงอุณหภูมิ 10-20 องศาเซลเซียส มกัใชเ้ก็บอาหารพวกผกั ผลไม ้การใชช่้วงอุณหภูมิ
ระหวา่ง 4-12 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิของตูเ้ยน็ ความเยน็ระดบัน้ีจุลินทรียท่ี์ยงัเจริญได ้คือ 
ไซโครไฟล ์และการแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ -20 ถึง-70 องศาเซลเซียส สามารถถนอมอาหารพวกเน้ือสัตว ์
นอกจากนั้นเช้ือจุลินทรียย์งัสามารถเก็บไวใ้นไนโตรเจนเหลวท่ี อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
(สุนทร ตรีนนัทวนั. 2553 : 1 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 322 ; สุมณฑา วฒันสินธุ์. 2545 : 71-76) 

3. การกรอง  
การกรอง (filtration) เป็นวิธีการแยกจุลินทรียอ์อกจากสารละลายเพื่อท าใหป้ราศจาก

เช้ือ นิยมใชก้บัของเหลวท่ีถูกความร้อนไม่ไดห้รือเส่ือมสภาพดว้ยความร้อน เช่น สารปฏิชีวนะ 
เซรุ่ม  สารท่ีใชใ้นการกรอง เช่น แร่ใยหิน (asbestos) ในเคร่ืองกรองทุกชนิด  seitz filter ท ามาจาก 
ไดอะตอมมาเชียส เอิร์ธ (diatomaceous earth) ในเคร่ืองกรองชนิด berkefeld filter และกระเบ้ืองใน
เคร่ืองกรองชนิด chamberland-Pasteur filter ชุดเคร่ืองกรองแบคทีเรียท่ีนิยมใช ้คือ แผน่เยือ่กรอง 
(membrane filter) ท่ีท าดว้ยเซลลูโลสอะซีเตด (cellulose acetate) ซ่ึงมีรูของเยือ่กรองขนาดต่างกนั 
เช่น ขนาด 0.45±0.02 ไมโครเมตร ใชใ้นการกรองแบคทีเรีย หรือ 0.01±0.002 ไมโครเมตร ใชใ้น
การกรองไวรัส เป็นตน้ (ณฎัฐีวรรณ ปุ่ นวนั. 2552 : 43  ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 325 ; สุขสันติ 
ประกอบวงษ.์ 2557 : 132) 
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4. การท าให้แห้ง 
การเจริญของจุลินทรียต์อ้งอาศยัน ้าในสภาพท่ีปราศจากน ้า จุลินทรียไ์ม่สามารถ

เจริญเติบโตและสืบพนัธุ์ได ้แต่ยงัอาจคงสภาพของการมีชีวิตอยู ่สามารถใชว้ิธีน้ีในการเก็บรักษา
จุลินทรียเ์ป็นระยะเวลานาน โดยท าใหจุ้ลินทรียแ์หง้ในขณะท่ีจุลินทรยถ์ูกท าใหเ้ยน็จดัจนแขง็ดว้ย
หลกัการของการดึงน ้าออกหรือการท าใหแ้หง้จดัเป็นเทคนิคหน่ึงการของการถนอมอาหาร 
เน่ืองจากความแหง้สามารถป้องกนัหรือยบัย ั้งการเติบโตของจุลินทรียบ์างชนิดในอาหารได ้           
(เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 321-322 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 131-132) 

5. การใช้รังสี  
ชนิดของรังสีท่ีใชใ้นการท าลายหรือลดปริมาณจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ รังสีอลัตราไวโอเลต 

และรังสีท่ีแตกตวัเป็นไอออน (ionizing radiation) ซ่ึงมีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย ์จึงน ามาใชใ้น
การควบคุมปริมาณจุลินทรียห์รือถนอมอาหาร ส าหรับรังสีอลัตราไวโอเลตในช่วงความยาวคล่ืน
ระหวา่ง 220-300 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรียไ์ดดี้ โดยเบสเพียวรีนและ           
ไพริดีนของกรดนิวคลีอิกดูดซบัรังสีอลัตราไวโอเลตได ้ท าใหเ้กิดการแตกหกัของสายดีเอน็เอและ
เช่ือมเบสไพริดีนท่ีอยูติ่ดกนับนสายดีเอน็เอเดียวกนั โดยเฉพาะเบสไทมีน เรียกวา่ ไทมีนดิมเมอร์ 
ซ่ึงท าใหไ้ม่เกิดจ าลองสายดีเอน็เอในกระบวนการแบ่งเซลล ์ปัจจุบนัมีหลอดไฟประดิษฐ์ท่ีใหแ้สง
อลัตราไวโอเลต เรียกวา่ หลอดอลัตราไวโอเลต (UV lamp) ใชเ้พื่อลดจ านวนจุลินทรียใ์นหอ้งผา่ตดั 
โรงงานอาหารและโรงงานนม เป็นการฆ่าจุลินทรียเ์ฉพาะท่ีพื้นผิววสัดุเท่านั้น เพราะรังสีน้ีมี
ความสามารถในการทะลุทะลวงต ่ามากไม่สามารถผา่นกระจกและผา้ได ้นอกจากนั้นในระบบการ
บ าบดัน ้าเสียชุมชนมีการน ารังสีอลัตราไวโอเลตมาใชใ้นการฆ่าเช้ือแทนการใชค้ลอรีน เน่ืองจาก
รังสีอลัตราไวโอเลตไม่ท าให้เกิดกล่ินและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ากรดด่างหรือองคป์ระกอบทาง
เคมีในน ้าท่ีท าใหเ้กิดเป็นสารก่อมะเร็ง 

รังสีท่ีท าใหส้ารเกิดการแตกตวัเป็นไอออน ไดแ้ก่ รังสีเอกช ์(X-ray) รังสีแกมมา 
(gamma rays) รังสีแคโทด (cathode rays หรือ electronbeam radiation) รังสีเหล่าน้ีมีพลงังานสูงมี
อ านาจในการทะลุทะลวงไดดี้ และไม่ท าใหเ้กิดความร้อนสูง รังสีเอกซ์มีความสามารถในการทะลุ
ทะลวงและท าลายจุลินทรียร์วมทั้งส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ แต่ไม่นิยมใชใ้นการควบคุมจ านวนจุลินทรีย ์
เพราะราคาแพงมากและควบคุมยากเน่ืองจากรังสีจะแผอ่อกทุกทิศทุกทาง แต่ยงัใชใ้นการทดลอง
เพี่อท าใหเ้กิดการผา่เหล่า ส่วนรังสีแกมมามีพลงังานสูงมาก มีอ านาจในการทะลุทะลวงไดดี้มาก 
และเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต รังสีท่ีไดเ้กิดจากสารกมัมนัตรังสี เช่น โคบอลต ์60 รังสีแกมมาคลา้ย
กบัรังสิเอกซ์ แต่มีความยาวคล่ืนสั้นกวา่และมีพลงังานสูงกวา่รังสีแกมมานิยมใชฆ่้าเช้ือในวตัถุท่ีมี
ความหนาหรืออาหารท่ีเป็นหีบห่อท าใหน้ ้าภายในเซลลแ์ตกตวัเป็น H+ และ OH- ซ่ึงจะท าปฏิกิริยา
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กบัสารอ่ืนแลว้เป็นอนัตรายต่อเซลลจ์นถึงขั้นตายได ้ รังสีแคโทดเป็นรังสีอิเลก็ตรอนท่ีแผอ่อกมา
จากการเพิ่มกระแสไฟฟ้าท่ีเกิดระหวา่งขั้วบวกกบัขั้วลบในหลอดสุญญากาศ  อิเลก็ตรอนท่ีเกิดขึ้น
สะสมกนัมาก ๆ ใชท้ าลายจุลินทรียไ์ด ้ปัจจุบนัใชเวิธีน้ีฆ่าเช้ือตามเคร่ืองมือผา่ตดั ยาและวสัดุตา่ง ๆ 
(ณฎัฐีวรรณ ปุ่ นวนั. 2552 : 38-42 ; อรรณพ ทศันอุดม และวรรณภา สระพินครบุรี. 2553 : 28-28 ; 
สุมณฑา วฒันสินธุ์. 2545 : 66-69) 

6. แรงดันออสโมติก  
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความเขม้ของเกลือหรือน ้าตาลสูง สามารถท าลายหรือยบัย ั้งการ

เจริญของจุลินทรียไ์ด ้เน่ืองจากในสภาวะท่ีความเขม้ขน้ของสารในสภาพแวดลอ้มสูงกวา่ความ
เขม้ขน้ของสารภายในเซลข์องจุลินทรีย ์(hypertonic environment) ก่อใหเ้กิดการสูญเสียน ้าออก 
จากเซลลข์องจุลินทรีย ์ท าให้เซลลเ์ห่ียวและตายได ้การใชน้ ้าเกลือเขม้ขน้ในการถนอมอาหารเป็น
วิธีควบคุมปริมาณจุลินทรียโ์ดยอาศยัหลกัการของความดนัออสโมติกในสารละลายไฮเปอร์โทนิก 
(hypertonic solution) ท าให้น ้าออกจากเซลลจุ์ลินทรียโ์ดยกระบวนการออสโมซิส (osmosis) เกิด
ภาวะพลาสโมไลซิส (plasmolysis) การสูญเสียน ้าของเซลลมี์ผลไปยบัยั้งการท างานของเซลลแ์ละ
ท าใหเ้ซลลต์าย ซ่ึงวิธีการน้ีคลา้ยกบัวิธีการท าใหแ้หง้ ซ่ึงเป็นการลดปริมาณความช้ืนท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญของจุลินทรีย ์แต่ยสีตแ์ละราสามารถเจริญในท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยหรือท่ีมีความดนัออสโมติกสูง
ไดดี้กวา่แบคทีเรีย และรายงัเจริญไดดี้ในท่ีมีสภาวะเป็นกรด ท าใหเ้ป็นสาเหตุท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย 
กลุ่มชอบเกลือ (halophile) สามารถเจริญไดใ้นท่ีมีความเขม้ขน้ของเกลือสูง จึงสามารถเจริญได ้          
ในอาหารประเภทดองเคม็และเป็นสาเหตุท่ีท าให้อาหารเหล่าน้ีเน่าเสียได ้(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 
2551 : 240 ; เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 322 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 132) 

 
การควบคุมการเจริญของจุลนิทรีย์ทางเคมี 

สารเคมีมีผลต่อการควบคุมจุลินทรียด์ว้ยการควบคุมการเจริญบนเน้ือเยือ่ท่ีมีชีวิตและวสัดุ 
การลดจ านวนประชากรของจุลินทรียใ์หอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่ก่ออนัตราย หรือก าจดัเซลลจุ์ลินทรียพ์วก
ท่ีก่อโรคออกจากวตัถุ การควบคุมจุลินทรียด์ว้ยวิธีการทางสารเคมีเป็นวิธีท่ีนิยมมาก ดงัจะเห็นได้
จากมีการผลิตสินคา้ต่าง ๆ เช่น สบู่ ผงซกัฟอก ผงคลอรีน น ้ายาบว้นปาก เป็นตน้ ท่ีสามารถยบัย ั้ง
การเติบโตของจุลินทรียห์รือท าลายจุลินทรียไ์ด ้เน่ืองจากคุณสมบติัของสารเคมีต่างกนัและ
คุณสมบติัของจุลินทรียมี์ความหลากหลาย ท าใหส้ารชนิดหน่ึงไม่สามารถท าลายจุลินทรียท์ุกชนิด
ได ้ ขึ้นอยูส่ภาวะของสารและความแตกต่างของเช้ือ สารเคมีท่ีน ามาใชค้วบคุมจุลินทรียค์วรมี
คุณสมบติัหลายอยา่งรวมกนั เช่น ไม่มีพิษตอ่คนและสัตวแ์ต่สามารถท าลายจุลินทรียไ์ด ้มีความ
เสถียรภาพ ละลายไดดี้ในสารละลายท่ีหาไดง้่าย มีผลในการท าลายท่ีอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิ
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ร่างกาย มีความสามารถในการแทรกซึมสูง กล่ินสีไม่ก่อความร าคาญแก่มนุษย ์ไม่มีฤทธ์ิท าลาย
ส่ิงของหรือเส้ือผา้  สารเคมีท่ีใชเ้ป็นสารท าลายเช้ือจุลินทรยมี์หลายชนิด เช่น ฟีนอล แอลกอฮอล ์
ฮาโลเจน โลหะหนกั สบู่และสารลดแรงตึงผิว สียอ้มและกรด (พรทิพย ์ศรีแดง. 2551 : 3-24 ;             
สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 134-137 ; เมทินี วสุนธราวฒัน ์. 2558 : 325-329) ดงัน้ี 

1. ฟีนอล  
ฟีนอล (phenol) ใชค้วบคุมการติดเช้ือจากการผา่ตดัในห้องผา่ตดั แต่ในปัจจุบนัไม่

นิยมใชเ้น่ืองจากระคายเคืองต่อผิวและมีกล่ินรุนแรง อนุพนัธ์ของฟีนอล คือ ฟีนอลิก (phenolics)  
ซ่ึงออกฤทธ์ิในการท าลายโปรตีนและยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์รวมทั้งยงัท าลายไขมนัท่ีเยือ่หุม้
เซลลข์องจุลินทรีย ์ท าใหอ้งคป์ระกอบภายในเซลลไ์ล่ออกมาภายนอก จึงมีประสิทธิภาพดีในการฆ่า
เช้ือ Mycobacterium เน่ืองจากมีชั้นไขมนัหนาท่ีผนงัเซลล ์นอกจากน้ีฟีนอลิก ยงัระคายเคืองนอ้ย
กวา่ฟีนอล และมีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรียไ์ดดี้กวา่ฟีนอล 

บิสฟีนอล (bisphenol) ท่ีเป็นอนุพนัธ์ของฟีนอล น ามาใชเ้ป็นสารป้องกนัการติดเช้ือท่ี
ผิวหนงั โดยเฉพาะกลุ่ม Staphylococci และ Streptococci ท่ีเป็นสาเหตกุารติดเช้ือท่ีผิวหนงัของเด็ก
แรกเกิดในโรงพยาบาล นอกจากนั้นไตรโคลซาน (triclosan) ยงัเป็นบิสฟีนอล อีกชนิดหน่ึง             
ท่ีนิยมใชเ้ป็นส่วนประกอบในสบู่ท่ีใชฆ่้าเช้ือแบคทีเรีย ยาสีฟัน ของเล่น อุปกรณ์ครัว ภาชนะ
พลาสติก โดยสารไตรโคลซานสามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์
กรดไขมนัจึงไปมีผลต่อโครงสร้างของเยื่อหุม้เซลล ์(สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 134) 

2. แอลกอฮอล์ 
แอลกอฮอล ์(alcohol) มีประสิทธิภาพในการท าลายเซลลข์องแบคทีเรียและฟังไจ 

ยกเวน้ เอนโดสปอร์และ non-enveloped virus โดยแอลกอฮอลจ์ะละลายไขมนัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ในเยือ่หุม้เซลลข์องแบคทีเรีย รวมทั้งเซลลข์องแบคทีเรียท่ีก่อโรควณัโรค (Tubercle bacillus) และ 
envelope ของ enveloped virus ส่งผลท าใหเ้ยือ่หุม้เซลลร่ั์ว จากนั้นแอลกอฮอลจ์ะแพร่เขา้สู่ภาย         
ในเซลล ์มีผลท าใหโ้มเลกุลโปรตีนเสียสภาพแลว้ตกตะกอนเป็นกอ้น นอกจากน้ีคุณสมบติัการเป็น    
สารดูดน ้า (dehydrating agent) ของแอลกอฮอลจ์ะดูดน ้าออกเซลล ์ส่งผลใหป้ฏิกิริยาเคมีท่ีตอ้งการ
น ้าเขา้ร่วมในการเกิดปฏิกิริยา ไม่สามารถด าเนินต่อไปไดใ้นท่ีสุดเซลลต์าย ส าหรับระดบัความ
เขม้ขน้ของแอลกอฮอลใ์นช่วงร้อยละ 60-90 มีประสิทธิภาพใน การฆ่าจุลินทรียไ์ดดี้กว่าความ
เขม้ขน้ร้อยละ 100 เพราะน ้าช่วยป้องกนัการระเหยแอลกอฮอล ์ดว้ยเหตุน้ีจึงนิยมใชแ้อลกอฮอล์
ความเขม้ขน้ร้อยละ 70 ในการก าจดัจุลินทรีย ์(เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 241-242 ; สุขสันติ 
ประกอบวงษ.์ 2557 : 134-135) 
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3. ฮาโลเจน  
คลอรีน (clorine) นิยมใชฆ้่าจุลินทรียใ์นระบบบ าบดัน ้าและน ้าในสระวา่ยน ้า  คลอรีน

อาจอยูใ่นรูปสารละลายแคลเซียมไฮโพคลอไรต ์(calcium hypochlorite : Ca(OCl)2) คลอไรด์รูป
กรดไฮโปคลอรัส (hypochlorous acid : HOCl) เกิดจากคลอรีนรวมตวักบัน ้าเป็นออกซิไดส์อยา่ง
แรงโดยมีผลต่อการท าลายเอนไซม ์มีประสิทธิภาพมากกวา่รูปคลอรีนเพราะกรดไฮโปคลอรัส          
เม่ือละลายน ้าอยูใ่นรูปของสารท่ีมีประจุลบ (negative electrical charge) กระจายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เช่นเดียวกบัน ้า  ดงันั้นโมเลกุลกรดไฮโปคลอรัสจึงแทรกตวัเขา้สู่ผนงัเซลลข์องจุลินทรียไ์ดดี้ 
(ณฎัฐีวรรณ ปุ่ นวนั. 2552 : 29-30 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 2557 : 135-136) 

ไอโอดีนเป็นสารเคมีท่ีใชท้ าลายหรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือและใชม้าเป็นเวลานานโดยเฉพาะใชท้ าความสะอาดแผลบริเวณผิวหนงั 
ไอโอดีนมีประสิทธิภาพในการท าลายแบคทีเรียทุกชนิดและฟังไจท าใหเ้กิดความผิดปกติในการ
สังเคราะห์โปรตีนของเซลลแ์ละเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเยือ่หุม้เซลล ์รวมทั้งเกิดการรวมตวักบั
กรดอะมิโนและกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในเซลล ์ตวัอยา่งของไอโอดีน เช่น ทิงเจอร์ท่ีเป็นไอโอดีน
ละลายในแอลกอฮอลซ่ึ์งสารอินทรียเ์ป็นตวัช่วยลดแรงตึงผิวและช่วยใหเ้กิดการปลดปล่อยไอโอดีน
อยา่งชา้ ๆ นอกจากน้ียงัเกิดอาการระคายเคืองนอ้ยกวา่ไอโอดีน โดยมีช่ือทางการคา้คือ เบตาดีน 
ซ่ึงเบตาดีน ความเขม้ขน้ร้อยละ 35 สามารถท าลายแบคทีเรีย ฟังไจ อะมีบาและไวรัสได ้แต่ไม่
สามารถท าลายสปอร์ของแบคทีเรีย (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 243 ; สุขสันติ ประกอบวงษ.์ 
2557 : 135) 

4. โลหะหนัก 
โลหะหนกัหลายชนิดท าลายหรือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียไ์ด ้เช่น ปรอท ทองแดง 

เงิน และซีลีเนียม เป็นตน้ ซ่ึงกลไกการออกฤทธ์ิของโลหะหนกัในการท าลายจุลินทรีย ์อาศยัอิออนข
องโลหะหนกัไปรับไปรวมกบัหมู่ซลัฟ์ไฮดริล (sulfhydryl) ของโปรตีนในเซลล ์ท าใหโ้ปรตีนเสีย
สภาพ โดยปริมาณเพียงเลก็นอ้ยของโลหะหนกับางชนิด เช่น ทองแดง หรือเงิน สามารถยบัย ั้งการ
เจริญของจุลินทรียไ์ด ้ตวัอยา่งเช่น ซิลเวอร์ไนเตรท (silver nitrate) ความเขม้ขน้ร้อยละ 1 น ามาใช้
เป็นสารเคมีท่ีใชท้ าลายหรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์(antiseptic) หยอดตาทารกแรกเกิด 
เพื่อป้องกนัโรคเยือ่บุตาอกัเสบในเด็กแรกเกิด (ophthalmia neonatorum) ท่ีเกิดจากการติดเช้ือ               
N. gonorrhoeae และยงัไม่ท าใหเ้กิดการด้ือยาเหมือนกนัใหย้าปฏิชีวนะหรือการใหซิ้งคค์ลอไรด ์
(zinc chloride) เป็นส่วนผสมในน ้ายาบว้นปากเพื่อฆ่าเช้ือ ท่ีผา่นมาใชเ้มอร์คิวรี (II) คลอไรด ์
(mercury (II) chloride) เป็นสารฆ่าเช้ือ เน่ืองจากมีผลยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียไ์ดห้ลายกลุ่ม      
แต่พบวา่มีความเป็นพิษสูงและไม่มีประสิทธิภาพในสภาวะท่ีมีสารอินทรีย ์จึงไม่ค่อยน ามาใชใ้น
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การควบคุมจุลินทรีย ์แต่มีการน ามาผสมในสีทาบา้น และมีการน าคอปเปอร์ซลัเฟต (copper 
sulphate) มาใชท้ าลายสาหร่ายสีเขียวท่ีเจริญในแหล่งน ้าและใชซี้ลีเนียมซลัไฟด ์(selenium sulfide) 
ผสมในยาสระผมเพื่อก าจดัรังแคบนศรีษะท่ีเกิดจากฟังไจ (เบญจภรณ์ ประภกัดี. 2551 : 244-245) 

5. สบู่  
สารลดแรงตึงผิวท่ีใชใ้นการควบคุมจุลินทรียท่ี์ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ สบู่ ซ่ึงอาศยั

วิธีการทางกลในการก าจดัจุลินทรียอ์อกจากพื้นผิวโดยมีการน าสบู่มาใชเ้ป็นสารเคมีท่ีใชท้ าลายหรือ
ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ในการก าจดัจุลินทรียอ์อกจากผิวหนงั โดยสบู่มีพีเอชเท่ากบั 8  
มีฤทธ์ิในการท าลายเซลลจุ์ลินทรียห์รือชะลา้งจุลินทรียบ์างชนิดท่ีอยูบ่นผิวหนงั ชะลา้งน ้ามนัท่ี
ผิวหนงั (oil skin) ลดแรงตึงผิว (reducing surface tension) และท าความสะอาด นอกจากนั้นยงัมีผล
ไปท าลาย  Streptococcus, Micrococcus, influenza virus แต่ไม่สามารถท าลายจุลินทรียบ์างชนิดได ้
(เมทินี วสุนธราวฒัน์. 2558 : 329) 

6. สีย้อม  
สียอ้ม (dyes) ในกลุ่ม dyes-triphenyl methane เช่น malachite green และ crystal violet  

สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียต่์อเช้ือ Bacillus spp. และ Staphylococcus spp. และ 
Typhoid bacilli สียอ้มในกลุ่มอะคริดีน (acridine) สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียต์่อ
การติดเช้ือในกลุม่ Gonococci, Staphylococci ซ่ึงสียอ้มจะหยดุการสร้างดีเอ็นเอและอาเอน็เอ  
สีอะคริดีนมีผลยบัย ั้งการแบ่งเซลลข์องจุลินทรีย ์โดยท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสารพนัธุกรรมใน
สายดีเอน็เอ จึงน ามาใชใ้นการท าความสะอาดแผล เมทิลีนบลูสามารถยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย
บางชนิด  ส่วนคริสตลัไวโอเลต (crystal violet) ยบัย ั้งการสร้างผนงัเซลลซ่ึ์งมีประสิทธิภาพในการ
ยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกไดดี้และยงัน ามาใชใ้นการควบคุมการติดเช้ือจากยสีต ์                  
C. albicans ไดอี้กดว้ย (อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 2550 : 208) 

7. กรด 
กรดเบนโซอิก (benzoic acid)  กรดซาลิไซลิก (salicylic acid)  กรดแลคติก (lactic 

acid) และกรดอะซิติก (acetic acid) มีประสิทธิภาพในการท าลายจุลินทรียไ์ด ้มีผลยบัย ั้ง
กระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล ์ จึงมีการน าสารเหล่าน้ีมาใชใ้นการถนอมอาหาร ตวัอยา่งเช่น 
กรดแลคติก และกรดโพรพิโอนิก (propionic acid) สามารถชะลอการเจริญของราบนขนมปัง 
ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ส่วนกรดเบนโซอิก น ามาใชใ้นการยบัย ั้งการเจริญของฟังไจในน ้าอดัลม ซอส
มะเขือเทศ และมาการีน หรือ กรดซอร์บิก (sorbic acid) ใชใ้นการป้องกนัการเจริญของราในเนย
แขง็  (สุมณฑา วฒันสินธุ์. 2545 : 78-80) 
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การควบคุมการเจริญของจุลนิทรีย์ทางชีวภาพ 
สารปฏิชีวนะเป็นสารท่ีแยกไดจ้ากจุลินทรีย ์ซ่ึงจุลินทรียจ์ะสร้างขึ้นเม่ืออยูใ่นสภาวะ               

ท่ีอาหารใกลห้มด เพื่อใชป้้องกนัตนเองและท าลายเซลลข์า้งเคียง สารปฏิชีวนะท่ีดีควรมีคุณสมบติั
หลายอยา่ง เช่น สามารถยบัย ั้งเช้ือไดใ้นวงกวา้งโดยทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ไม่มี
ผลขา้งเคียงต่อผูใ้ช ้ไม่ท าลายเช้ือประจ าถ่ิน (normal flora) ท่ีอยูต่ามร่างกาย ไม่ท าใหเ้ช้ือด้ือยา 
สามารถละลายไดดี้ในเลือดและของเหลวในร่างกาย และไม่ถูกท าลายดว้ยกรดในกระเพาะอาหาร 
เป็นตน้ ปัจจุบนัการควบคุมการเจริญของจุลินทรียท์างชีวภาพ นิยมใชเ้พนนิซิลิน เซฟาโลสปอริน 
สเตรปโตมยัซิน อะมิโนไกลโคไซด์ คลอแรมฟีนิคอล เตตราซยัคลิน เบซิเทรซินและโพลีไมซิน 
สารปฏิชีวนะยบัย ั้งฟังไจ (อรอนงค ์พร้ิงศุลกะ. 2550 : 208-211 ; วณิชยา จรูญพงษ.์ 2558 : 127-130) 
ดงัน้ี 

1. เพนนิซิลนิ (penicillin) 
เพนนิซิลลินสร้างจาก P. notatum และ P.chrysogenum กลุ่มอนุพนัธ์ของ               

เพนนิซิลินไดมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย เช่น เพนนิซิลลินจี (penicillin G) เพนนิซิลลินเอฟ (penicillin 
F) เพนนิซิลลินวี (penicillin V) เพนนิซิลลินถูกน ามาใชย้บัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก รวมทั้ง 
Staphylococci และ Streptococci โดยการยบัย ั้งการสร้างผนงัเซลลใ์นขั้นตอนการเกิดพนัธะ            
(cross-linking) ของน ้าตาลเฮกโซส (hexose) ในชั้นของเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) ซ่ึงจะท า
ใหเ้ซลลแ์ตกในท่ีสุด ผลขา้งเคียงส าหรับผูแ้พเ้พนนิซิลลินคือ จะมีอาการตาหรือขอ้มือบวม ผิวหนงั
เป็นผื่น เป็นตน้ ปัจจุบนัมีเพนนิซิลิลินสังเคราะห์ เช่น แอมพิซิลลิน (ampicillin) ซ่ึงใหฤ้ทธ์ิยบัย ั้ง
นอ้ยกวา่เพนนิซิลินจี ในเช้ือกลุ่มแกรมบวกรูปกลม แต่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งแกรมลบรูปท่อนบางตวั 
อะมอกซิซิลลิน (amoxicilline) คลา้ยกบัเพนนิซิลลินินใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ คาร์เบนิซิลลิน (carbenicillin) ใชใ้นการยบัย ั้งเช้ือ Pseudomonas และ Proteus ท่ีติดเช้ือใน
ระบบทางเดินปัสสาวะและอ่ืน ๆ 

2. เซฟาโลสปอริน 
เซฟาโลสปอริน (cephalosporin) แยกจากรา Cephalosporium ปัจจุบนัไดมี้อนุพนัธ์กึ่ง

สังเคราะห์ของกลุ่มน้ีมาก เช่น เซฟาเลกซิน (cephalexin) เซฟฟาโรธิน(cephalothin) เซฟาโซลิน 
(cefazolin) และเซฟาโลริดีน (cephaloridine) ส่วนเซฟาลอสปอรินส์ (cephalosporins) 
ใช้ในการรักษาแผลท่ีเกิดจากเช้ือ Staphylococci, Streptococci รวมทั้ งปอดบวมและการติดเช้ือ          
ในระบบทางเดินปัสสาวะ 
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3. สเตรปโตมัยซิน  
สเตรปโตมัยซิน (streptomycin) สร้างจาก S. griseus ซ่ึงเป็นอะมิโนไกลโคไซด ์

(aminoglycoside) มกัจะใชย้าชนิดน้ีร่วมกบัไอโซไนอาซิด (isoniazid) ในการรักษาวณัโรค และการ
ติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 

4. คลอแรมฟีนิคอล  
คลอแรม ฟี นิ คอล  (chloramphenicol) ส ร้างจาก  S. venezuelae ใช้ ในการยับ ยั้ ง

แบคทีเรียทั้งแกรมบวกแกรมลบ รวมทั้ง Rickettsiae และฟังไจ อย่างไรก็ตาม ผลขา้งเคียงคือ จะ
ป้องกันการรวมตัวของฮีโมโกลบินกับเม็ดเลือดแดง ท าให้เกิดโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ 
(aplastic anemia) และกลุ่มอาการเกรย ์ซินโดรม (Gray syndrome) ในเด็กแรกเกิด 

5. เตตราซัยคลนิ  
เตตราซยัคลิน (tetracycline) สร้างจาก Streptomycetes ใชใ้นการรักษาโรคท่ีเกิดจาก 

Rickettsia และ Chlamydia รวมทั้งการติดเช้ือจากแบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบ เช่น อหิวาตกโรคและ
วณัโรค เป็นตน้ 

6. เบซิเทรซินและโพลไีมซิน 
เบซิเทรซิน (baitracin) และโพลีไมซิน (polymyxin) สร้างจาก Bacillus เบซิเทรซินใช้

เป็นครีมในการยบัย ั้ง Staphylococci ส่วนโพลีไมซินใชใ้นการยบัย ั้งแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน 
7. สารปฏิชีวนะยับยั้งฟังไจ  

สารปฏิชีวนะยบัย ั้งฟังไจ (antifungal antibiotics)  เช่น ไนสแตติน (nystatin) สร้างจาก 
Streptomyces ใช้ในการรักษาการติดเช้ือในช่องปาก ลิ้นไก่ ท่ีเกิดจาก C. albicans กริซีโอฟัลวิน 
(griseofulvin) ใชใ้นการติดเช้ือท่ีผิวหนงั ผมและเลบ็ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือจุลนิทรีย์  
1. Phenol coefficient  

ความสามารถในการก าจดัเช้ือจุลินทรียส์ามารถวดัได ้โดยอาศยัฟีนอลเป็นสาร
มาตรฐานในการเทียบการฆ่าเช้ือ S. typhi หรือ S. aureus ค่าท่ีไดเ้รียกวา่ phenol coefficient                
การแปลผล ถา้ค่า phenol coefficient มากกวา่ 1 แสดงวา่มีความสามารถในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ได้
ดีกวา่ฟีนอลในทางกลบักนัถา้ค่า phenol coefficient นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่มีความสามารถในการฆ่า
เช้ือจุลินทรียไ์ดน้อ้ยกวา่ฟีนอล  
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2. Kelsey-Sykes test  
Kelsey-Sykes test หรือ capacity use dilution test ท าไดโ้ดยผสมสารท่ีจะทดสอบกบั 

เช้ือ 4 ชนิด คือ S. aureus, E. coli, P. aeruginosa และ P. vulgaris ใชน้ ้าแทนสภาพสะอาด และสาร
แขวนลอยของยสีตแ์ทนสภาพสกปรก เติมเช้ือลงไปกบัสารทดสอบท่ี 0, 10 และ 20 นาที บ่มไว ้             
8 นาที แลว้ดูวา่สารทดสอบสามารถฆ่าเช้ือไดห้รือไม่  

3. Maurer test  
Maurer test หรือ in-use test เป็นการประมาณจ านวนจุลินทรียท่ี์มีชีวิตในสารฆ่าเช้ือ

จากการใชง้านจริง โดยใชส้ารฆ่าเช้ือเจือจาง 1 ใน 10 ส่วน หยดลงในสารเล้ียงเช้ือจานหน่ึงบ่มท่ี 37 
องศาเซลเซียส นาน 3 วนั อีกจานทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 7 วนั ถา้ตอ้งใชส้ารมากกวา่ 5 หยด เพื่อหยดุ
การเติบโตจะถือวา่ไม่ผา่น 
 
บทสรุป 

การควบคุมการเจริญของจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัในการป้องกนัการ
แพร่กระจายของจุลินทรียจ์ากแหล่งตา่ง ๆ มายงัมนุษย ์โดยเฉพาะจุลินทรียก่์อโรค การควบคุม
จุลินทรียเ์ป็นการลดจ านวนหรือท าลายเช้ือใหห้มดไป เพื่อลดการปนเป้ือนหรือป้องกนัการเจริญ
ของจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการหรือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค นอกจากนั้นยงัเป็นการป้องการ
เส่ือมสภาพหรือการเน่าเสียของอาหาร การควบคุมจุลินทรียส์ามารถท าไดห้ลายวิธี ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
ความเหมาะสม เช่น การควบคุมจุลินทรียด์ว้ยความร้อนในอาหารท่ีมีโปรตีนหลายชนิดอาจไม่
เหมาะสมเพราะท าใหโ้ปรตีนเสียสภาพได ้ การควบคุมจุลินทรียท์างกายภาพ ไดแ้ก่ การใชค้วาม
ร้อน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไปท าใหโ้ปรตีน เอนไซมใ์นเซลลจุ์ลินทรียเ์สียสภาพ ส่วนวิธีการทางเคมีท่ีใชใ้น
การควบคุมจุลินทรีย ์เช่น การใชแ้อลกอฮอลใ์นการฆ่าเช้ือ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใชใ้นการลดปริมาณ
จุลินทรียท่ี์อยูผ่ิวหนงัได ้เน่ืองจากไม่ท าใหเ้กิดการระคายเคือง และการควบคุมจุลินทรียท์างชีวภาพ 
โดยใชส้ารท่ีสร้างจากจุลินทรีย ์เช่น สารปฏิชีวนะท่ีมีการใชใ้นการรักษาโรคในมนุษยแ์ละสัตว ์
วิธีการควบคุมจุลินทรียอา์จไม่ไดมี้ประสิทธิภาพในการท าลายไดทุ้กระยะของเช้ือ เช่น แอลกอฮอล์
ความเขม้ขน้ร้อยละ 50-70 สามารถท าลายเช้ือไดเ้ฉพาะเซลลเ์ท่านั้น แต่ไม่สามารถท าลายระยะ                
เอนโดสปอร์ของแบคทีเรียได ้ 
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ค าถามท้ายบทที่ 7 
 

1. จงอธิบายหลกัการควบคุมการเจริญของจุลินทรียด์ว้ยการท าลายโปรตีน การเปล่ียนแปลงของ
เยือ่หุม้เซลล ์และการท าลายกรดนิวคลีอิก 
2. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวน ชนิดและองคป์ระกอบของจุลินทรียก่์อโรคต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมจุลินทรีย ์
3. อธิบายขอ้ดีของการควบคุมจุลินทรียด์ว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอ 
4. อธิบายสภาวะการควบคุมการเจริญของจุลินทรียด์ว้ยการพาสเจอร์ไรซ์ 
5. จงอธิบายการควบคุมจุลินทรียด์ว้ยดว้ยความการกรอง  
6. อธิบายลกัษณะและประสิทธิภาพของรังสีท่ีใชใ้นการท าลายจุลินทรีย ์
7. อธิบายการท าลายหรือยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียด์ว้ยแรงดนัออสโมติก 
8. อธิบายสาเหตุท่ีใชแ้อลกอฮอลค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 70 เพื่อฆ่าเช้ือบริเวณผิวหนงั 
9. อธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของการใชค้ลอรีนและไอโอดีนในการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ์
10. จงอธิบายชนิดของโลหะหนกัท่ีใชใ้นการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย ์
11. อธิบายกลไกการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียก่์อโรคดว้ยเพนนิซิลิน 
12. อธิบายชนิดของราท่ีสามารถสร้างสารเพนนิซิลิน เซฟาโลสปอริน และสเตรปโตมยัซิน 
13. อธิบายประเภทของจุลินทรียท่ี์สามารถยบัย ั้งไดด้ว้ยเบซิเทรซิน เตตราซยัคลิน คลอแรม               
ฟีนิคอล 
14. จงอธิบายหลกัการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าจุลินทรียด์ว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 

14.1  Phenol coefficient  
14.2  Kelsey-Sykes test  
14.3  Maurer test  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
การฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมด้วยจุลนิทรีย์ 

 
เน้ือหา 

1. จุลินทรียก์บัการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 
2. การก าจดัโลหะหนกัดว้ยจุลินทรีย ์  
3. การบ าบดัสารอินทรียด์ว้ยจุลินทรีย ์
4. การก าจดัสารก าจดัศตัรูพืชดว้ยจุลินทรีย ์
5. การบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจการยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้
2. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพไปใชใ้นการก าจดั

ขยะและน ้าเสียได ้
3. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพไปใชใ้นการก าจดั

โลหะหนกัและสารพิษท่ีตกคา้งในดินได ้ 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจก่อนเรียน 
2. ฟังค าบรรยายเก่ียวกบัเน้ือหา ตามล าดบัหวัขอ้ประกอบค าบรรยาย และ PowerPoint 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี 8 
4. ตอบค าถามทวนประจ าบทท่ี 8 
5. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความรู้จากบทความวิชาการ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยมีขอ้ความและภาพประกอบผา่นโปรแกรม PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 8 
4. บทความทางวิชาการ 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการณ์ความตั้งใจ การรับรู้ และสามารถตอบค าถามระหวา่งบรรยายได ้
2. สังเกตจากการตอบค าถามและการท ากิจกรรม 
3. ตรวจการค าถามทบทวนประจ าบทท่ี 8 
4. สังเกตการณ์ร่วมอภิปราย การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น 
5. ประเมินผลการน าเสนอบทความวิชาการและวิจารณ์ 
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บทที่ 8 
การฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดล้อมด้วยจุลนิทรีย์ 

 
สารมลพิษในส่ิงแวดลอ้มบางชนิดสามารถถูกยอ่ยสลายไดโ้ดยกระบวนการทางธรรมชาติ 

แต่ยงัคงมีสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความคงทนและสามารถปนเป้ือนอยูใ่นพื้นท่ีเป็นเวลานาน 
สารปนเป้ือนอนัตรายในส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โลหะหนกั สารอินทรียร์ะเหยง่ายและสารอินทรียค์งตวั 
เช่น สารปราบศตัรูพืช เป็นตน้ การจดัการกากของเสียอนัตรายท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เช่น 
การลกัลอบฝังกลบหรือ ลกัลอบทิ้งสารมลพิษในพื้นท่ีท่ีไม่ไดจ้ดัเตรียมไว ้ลว้นก่อใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนของสารอนัตรายหลายชนิดลงสู่ดินและน ้าใตดิ้น ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือสัตวเ์ล้ียงตามมา การฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีปนเป้ือนมี
ความหลากหลายขึ้นอยูก่บัประเภทของสารปนเป้ือน รวมถึงลกัษณะของพื้นท่ี ในบางกรณีการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการบ าบดัประเภทเดียวอาจไม่เหมาะสมและยงัไม่มีเทคโนโลยท่ีีสมบูรณ์ท่ีสุด
ในการบ าบดัสารปนเป้ือน 
    

จุลนิทรีย์กบัการย่อยสลายทางชีวภาพ 
การบ าบดัสารมลพิษโดยกระบวนการทางชีวภาพ (bioremediation) เป็นกระบวนการ

บ าบดัสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิธีทางชีวภาพ โดยอาศยัความสามารถของจุลินทรีย์
ในการยอ่ยสลายสารมลพิษใหห้มดไป (biodegradation หรือ mineralization) หรือการเปลี่ยนรูป 
(biotransformation) สารพิษท่ีมีความเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มให้มีความเป็น
พิษนอ้ยลงหรือไม่มีเลย (detoxification) การบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพอาศยัความสามารถของ
จุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้มและ/หรือจุลินทรียท่ี์เติมลงไปในการยอ่ยสลายสารมลพิษเพื่อลดความเป็น
พษิของสารเหล่านั้นในส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชส้ าหรับพิษเหล่านั้นเป็นสารอาหาร  

อลิสา วงัใน (2550 : 84-127) และอจัฉราพร ข าโสภา (2552 : 1) จ าแนกองคป์ระกอบ
พื้นฐานส าคญัของการบ าบดัสารมลพิษทางชีวภาพ ไดแ้ก่ ชนิดและลกัษณะสมบติัของจุลินทรีย ์
รวมทั้งปัจจยัของจุลินทรีย ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. จุลนิทรีย์และวิถีเมทาบอลซึิม 
  การยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละสารพิษอินทรียใ์นธรรมชาติโดยจุลินทรียท่ี์ใช้

ออกซิเจนเป็นตวัรับอิเลก็ตรอนสุดทา้ย จุลินทรียจ์ะน าคาร์บอนและพลงังานท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลาย
ไปใชใ้นการด าเนินวิถีเมทาบอลิซึมของเซลล ์การเจริญและการสร้างเซลลใ์หม่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
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การยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละสารมลพิษอินทรียอ์ยา่งสมบูรณ์ ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์น ้าและ
เซลลใ์หม่ กระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละสารมลพิษอินทรียอ์ยา่งสมบูรณ์ (การเปลี่ยนจาก
รูปสารอินทรียไ์ปเป็นรูปสารอนินทรีย)์ เรียกวา่ mineralization หากการย่อยสลายสารอินทรียน์ั้น
เกิดขึ้นอยา่งไม่สมบูรณ์ กระบวนการน้ีจะถูกเรียกวา่ biotransformation โดยสารตั้งตน้จะถูกเปล่ียน
รูปไปเป็นสารผลิตภณัฑท่ี์ถูกสะสมอยูใ่นเซลลท่ี์ถกูขบัออกจากเซลล ์สารผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ
ยอ่ยสลายสารมลพิษอินทรียอ์ยา่งไม่สมบูรณ์ไดแ้ก่ สารอินทรียจ์ าพวกแอลกอฮอล ์แอลดีไฮด์    
คีโตนหรือกรดอินทรีย ์เช่น กรดไพรูวิก กรดซิตริก กรดไกลโคลิก กรดออกซาลิก กรดอลัฟา          
กลูตามิก เป็นตน้  

ส าหรับการยอ่ยสลายสารพิษอินทรียใ์นธรรมชาติโดยจุลินทรียท่ี์ไม่ใชอ้อกซิเจน
หรือสามารถใชห้รือไม่ใชก้็ไดน้ั้น (facultative anaerobes) ตวัรับอิเลก็ตรอนสุดทา้ยท่ีมีความส าคญั
ไดแ้ก่ ไนเตรท คาร์บอนไดออกไซด ์ซลัเฟต ซลัไฟต ์หรือไทโอซลัเฟต จุลินทรียท่ี์ไม่ใชอ้อกซิเจน
เป็นตวัรับอิเลก็ตรอน ไดแ้ก่ ซลัเฟตรีดิวซ่ิงแบคทีเรีย หรือแบคทีเรียเมทาโนเจน เป็นตน้ ส าหรับ
ปฏิกิริยาการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจนท่ีเกิดขึ้นอยา่งไม่สมบูรณ์ ผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นไดแ้ก่         
กรดอินทรีย ์ จุลินทรียใ์นธรรมชาติโดยทัว่ไปอาจไม่สามารถทนทานต่อความเป็นพิษและไม่
สามารถยอ่ยสลายสารมลพิษเพื่อใชเ้ป็นสารอาหารได ้อยา่งไรก็ตามจุลินทรียใ์นธรรมชาติบางชนิด
มีความสามารถในการปรับตวัของเซลลใ์หท้นทานต่อความเป็นพิษของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม
และในเวลาเดียวกนัอาจมีความสามารถในการเหน่ียวน าและสร้างเอนไซมท่ี์เหมาะสมต่อการ        
ยอ่ยสลายสารเหล่าน้ีเพื่อน ามาใชเ้ป็นสารอาหารในการสร้างสารใหม่ จุลินทรียท่ี์มีความสามารถ
เหล่าน้ีอาจสามารถยอ่ยสลายสารพิษไดด้ว้ยตนเอง แตบ่างกรณีการยอ่ยสลายสารพิษตอ้งอาศยัการ
ท างานของจุลินทรียเ์ป็นกลุ่มท่ีอยูร่่วมกนัซ่ึงประโยชน์ของการอยูร่่วมกนัและการท างานร่วมกนั
ของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ การยอ่ยสลายแบบเป็นล าดบัขั้นหรือการเกิดปฏิกิริยาการยอ่ยสลายแบบเป็น
ล าดบั การสร้างสารอินทรียโ์ดยจุลินทรียช์นิดหน่ึงซ่ึงเป็นสารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของจุลินทรียอี์ก
ชนิดหน่ึง หรือการก าจดัสารอินทรียโ์ดยจุลินทรียช์นิดหน่ึงท่ีป็นสารพิษของจุลินทรียอี์กชนิดหน่ึงท่ี
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั หรือการท างานร่วมกนัของกลุ่มจุลินทรียเ์พื่อใหมี้อตัราการยอ่ยสลายสาร
มลพิษสูงสุด 

2. ตัวรับอเิลก็ตรอนและแหล่งพลงังาน 
  ปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสร้างพลงังานแก่

เซลล ์ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาออกซิเดชนั-รีดกัชนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัชนิดของตวัให ้ตวัรับ
อิเลก็ตรอน รวมถึงประเภทของวิธีเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย ์การเคล่ือนยา้ยอิเลก็ตรอน ก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนสถานะออกซิเดชนัของสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ ์การยอ่ยสลายสารมลพิษใน
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีออกซิเจนโดยจุลินทรียจ์ะใชอ้อกซิเจนเป็นตวัรับอิเลก็ตรอนสุดทา้ย ขณะท่ีไนเตรท
จะถูกใชเ้ป็นตวัรับอิเลก็ตรอนสุดทา้ยและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีออกซิเจนต ่าและซลัเฟตมกัจะถูกใชเ้ป็น
ตวัรับอิเลก็ตรอนสุดทา้ยในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีออกซิเจน ในกรณีท่ีมีตวัรับอิเลก็ตรอนมากกวา่ 1 
ชนิดท่ีจุลินทรียส์ามารถใชไ้ดใ้นส่ิงแวดลอ้ม จุลินทรียม์กัจะเลือกใชต้วัรับอิเลก็ตรอนชนิดท่ีให้
พลงังานแก่เซลลม์ากกวา่ 

3.  ความช้ืน 
 ความช้ืนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการยอ่ยสลายทางชีวภาพในการบ าบดัสาร

มลพิษท่ีตกคา้งปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากความช้ืน ปริมาณน ้าในส่ิงแวดลอ้มนั้นมีผลต่อ 
การเจริญและวิถีเมทาบอลิซึมของจุลินทรีย ์ออกซิเจนในความช้ืนท่ีมีความเหมาะสมต่อ
กระบวนการยอ่ยสลายสารมลพิษอยูใ่นช่วงร้อยละ 50-70 หากในส่ิงแวดลอ้มมีปริมาณความช้ืนต ่า
จนเกินไปจะจ ากดัการเคล่ือนท่ีของจุลินทรียใ์นดิน จ ากดัอตัราการละลายน ้าของสารมลพิษซ่ึงส่งผล
ใหจุ้ลินทรียไ์ม่สามารถเขา้ถึงและดูดซึมสารมาใชไ้ด ้ดงันั้นในการบ าบดัสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีมีความช้ืนต ่าจึงจ าเป็นตอ้งควบคุมความช้ืนใหเ้หมาะสมคือ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ร้อยละ 50 
ส าหรับการยอ่ยสลายสารมลพิษโดยใชร้า ซ่ึงเป็นจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญไดใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
ความช้ืนท่ีอยูใ่นช่วงต ่ากวา่แบคทีเรีย สามารถเจริญไดแ้ละมีความสามารถในการยอ่ยสลายสาร
มลพิษในดินท่ีมีปริมาณความช้ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ในทางตรงกนัขา้มในส่ิงแวดลอ้มมี
ความช้ืนสูงจนเกินไปจะจ ากดัการถ่ายเทอากาศและออกซิเจน ส่งผลท าใหอ้ตัราการยอ่ยสลายสาร
มลพิษดว้ยปฏิกิริยาท่ีใชอ้อกซิเจนต ่าลง 

4.  ความเป็นกรดด่าง 
ส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อระบบการดูดซึมสารอาหาร การเจริญและการท างานของ

จุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม สภาพกรดด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของ
จุลินทรียโ์ดยทัว่ไปในดินอยูใ่นช่วง 5.5- 8.8 แต่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเกิดการยอ่ยสลายทาง
ชีวภาพคือ 6.5-8.0 การควบคุมความเป็นกรดด่างของส่ิงแวดลอ้มนั้น นอกเหนือจากการควบคุมให้
อยูใ่นช่วงท่ีจุลินทรียมี์การเจริญท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงสมบติัการแตกตวัของสารมลพิษในสภาวะ 
ท่ีมีค่าความเป็นกรดด่างท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ สารมลพิษบางชนิดเม่ือแตกตวัในช่วงความเป็น         
กรดด่างหน่ึง ๆ แลว้ จะมีลกัษณะสมบติัของสารท่ีแตกต่างไปซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการยอ่ยสลาย
ทางชีวภาพของจุลินทรีย ์เช่น มีความเป็นพิษมากขึ้น ท าให้จุลินทรียไ์ม่สามารถดูดซึมและยอ่ยสลาย
ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ในปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารประกอบฮาโลเจน เช่น สารประกอบ
คลาริเนตไฮโดรคาร์บอน สารผลิตภณัฑก์รดไฮโดรคลอริก ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มเป็นกรด               
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จึงจ าเป็นตอ้งปรังสภาพใหเ้หมาะสมโดยการเติมปูนขาว ดงันั้นการบ าบดัสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม
โดยวิธีทางชีวภาพนั้น จะตอ้งมีการตรวจสอบและควบคุมความเป็นกรดด่างอยา่งสม ่าเสมอ 

5. อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการยอ่ยสลายสารมลพิษ กล่าวคือ เม่ืออุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น 10 เคลวิน อตัราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ส าหรับปฏิกิริยาทางชีวภาพนั้น 
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจนถึงระดบัหน่ึงส่งผลใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาในจุลินทรียเ์พิ่มขึ้นดว้ย  
นอกจากนั้นแลว้การเพิ่มขึ้นอุณหภูมิยงัท าใหส้ารพิษท่ีส่วนใหญ่มีสมบติัการละลายน ้าต ่าและเป็น
สารไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) มีการละลายน ้าออกมามากขึ้น ซ่ึงท าใหจุ้ลินทรียส์ามารถดูดซึม
เพือ่ยอ่ยสลายไดม้ากขึ้นดว้ย 

6. สารอาหาร 
 สารอาหารเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญและการด ารงชีวิตของจุลินทรีย ์ซ่ึงจุลินทรียดู์ดซึม

สารอาหารจากส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติในการแบ่งเซลลเ์พื่อเพิ่มจ านวน สารท่ีเป็นองคป์ระกอบ
หลกัของเซลล ์ไดแ้ก่ คาร์บอน ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ส าหรับสารอนินทรีย ์ถึงแมเ้ป็น
องคป์ระกอบในเซลลแ์ต่เป็นสารท่ีจ าเป็นต่อการท างานของเอนไซมใ์นวิถีเมทาบอลิซึม ส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนดว้ยสารมลพิษนั้น จุลินทรียส์ามารถดูดซึมน าสารเหล่านั้นมาใชเ้ป็นอาหาร
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัชนิด องคป์ระกอบในโครงสร้างของสารมลพิษและระดบัความเป็นพิษของสาร
นั้น โดยส่วนใหญ่สารมลพิษท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม เช่น สารประกอบอินทรียท่ี์ดดัแปลงจาก
สารอินทรียธ์รรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นสารในการเกษตรและอุตสาหกรรม 
อยา่งไรก็ตามการสังเคราะห์ทางเคมีท าใหส้ารประกอบมีโครงสร้างท่ีซบัซอ้นและตา้นทานการยอ่ย
สลายตามธรรมชาติ นอกจากนั้นแลว้พบวา่สารประกอบท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้นเหล่าน้ียงัมีความเป็น
พษิต่อจุลินทรียอี์กดว้ย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดัสารมลพิษดว้ยการยอ่ยสลาย
ทางชีวภาพ สามารถท าไดด้ว้ยการเติมสารอาหารเพื่อเพิ่มการเจริญของจุลินทรีย ์นอกจากนั้นยงัท า
ไดด้ว้ยการเติมสารกระตุน้ให้จุลินทรียส์ร้างเอนไซมส์ าหรับวิธีการยอ่ยสลายสารมลพิษ อตัราส่วน
ของสารอาหารท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการบ าบดัสารมลพิษโดยวิธีทางชีวภาพทางทฤษฎีไดแ้ก่ 
อตัราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากบั 10 ต่อ 1 และอตัราส่วนของคาร์บอนต่อฟอสฟอรัส 
เท่ากบั 30 ต่อ 1 อยา่งไรก็ตาม ค่าอตัราส่วนเหล่าน้ีจะมีค่าแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัประเภทของสาร
มลพิษ ชนิดของจุลินทรียแ์ละปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย เช่น การยอ่ยสลายน ้ามนัท่ีปนเป้ือนในดิน 
พบวา่ อตัราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนตอบฟอสฟอรัสท่ีมีความเหมาะสมเท่ากบั 100 ต่อ 10 
ต่อ 1 
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7. ภาวะไม่เป็นพษิและการก าจัดสารตัวกลาง 
 ภาวะไม่เป็นพิษและการก าจดัสารตวักลางเป็นส่วนส าคญัในการก าหนดประสิทธิภาพ

และความส าเร็จของการบ าบดัสารมลพิษ การควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารมลพิษใหอ้ยู่ใน
ภาวะไม่เป็นพิษต่อจุลินทรียห์รืออยูใ่นระดบัท่ีจุลินทรียเ์หล่าน้ีสามารถทนทานเกาะความเป็นพิษได ้
สามารถท าไดห้ลายวิธีขึ้นอยูก่บัเทคโนโลยกีารบ าบดัทางชีวภาพท่ีเลือกใช ้เช่น การบ าบดัสาร
มลพิษโดยวิธีการหมกัท าปุ๋ ย ซ่ึงเป็นการบ าบดัสารมลพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นดิน การควบคุมปริมาณ
และความเขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีอยูใ่นดิน ท าไดโ้ดยการผสมวสัดุธรรมชาติอ่ืน เช่น เศษใบไม ้ฟาง 
หรือดินสะอาด เป็นตน้ เพื่อเป็นการเจือจางความเขม้ขน้ของสารมลพิษ อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
สารอาหารอินทรียบ์างส่วนใหก้บัจุลินทรียใ์นดิน 

8. ภาวะไม่มีการแข่งขัน 
 ในธรรมชาติมีส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เจริญอยูอ่ยา่งหลากหลาย การเจริญของแบคทีเรียหรือรา

ท่ียอ่ยสลายสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้มอาจถูกจ ากดัจากส่ิงมีชีวิตอ่ืน เช่น โปรโตซวั ไวรัส เป็นตน้         
ในธรรมชาติโปรโตซัวเจริญโดยการกินแบคทีเรียเป็นอาหารเพื่อใชใ้นการเพิ่มจ านวน ดงันั้นการ
บ าบดัสารมลพิษดว้ยแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีปริมาณโปรโตซวัจ านวนมากจึงอาจประสบปัญหา
การลดลงของจ านวนแบคทีเรีย ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารบ าบดัสารมลพิษใชร้ะยะเวลานานขึ้น หรือไม่
ประสบผลส าเร็จในการบ าบดั ดงันั้นในการบ าบดัสารมลพิษและส่ิงแวดลอ้มโดยการเติมแบคทีเรีย
และ/หรือราท่ีมีความสามารถในการยอ่ยสลาย จึงตอ้งมีการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม ถึงปริมาณ
แบคทีเรียและ/หรือรารวมทั้งส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีอาจมีผลต่อการเจริญและการท างานของจุลินทรียท่ี์เติม
ลงไปและการเติมจุลินทรียล์งในส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวอาจเติมในปริมาณท่ีมากเพียงพอท่ีจุลินทรียท่ี์
เติมลงไปดงักล่าวสามารถเจริญไดดี้กวา่จุลินทรียใ์นธรรมชาติ 

 

การก าจัดโลหะหนักด้วยจุลนิทรีย์  
1. โลหะหนัก 

 โลหะหนกั (heavy metals) หมายถึง ธาตุท่ีมีเลขอะตอมในช่วง 23-92 อยูใ่นคาบท่ี 4-7  
ในตารางธาต ุและมีความถ่วงจ าเพาะตั้งแต่ 5 ขึ้นไป โลหะหนกัมีทั้งส้ิน 68 ธาตุ ชนิดของโลหะท่ีมี
บทบาทท่ีก่อมลพิษในส่ิงแวดลอ้มมาก คือ ปรอท ตะกัว่ และแคดเมียม แต่โลหะหนกัตวัอ่ืน ถา้มี
ปริมาณมากก็จะเป็นอนัตรายต่อมนุษยไ์ดเ้ช่นกนั ลกัษณะของความเป็นพิษนั้น คือ โลหะหนกัจะ
สะสมอยูใ่นห่วงโซ่อาหารและในกระบวนการทางชีวภาพ เม่ือมนุษยบ์ริโภคเขา้ไป ไม่ว่าจะเจือปน
อยูใ่นรูปของพืชผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ก็อาจท าใหเ้กิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงได ้(วชชัฎาภรณ์ สมปักษ.์ 
2556 : 4-5) 
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1.1 ปรอท 
ปรอท (mercury : Hg) ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองวดัอุณหภูมิและความดนั สี          

การผลิตกระดาษ พลาสติก เภสัชภณัฑ ์อุปกรณ์ถ่ายรูป อุปกรณ์ไฟฟ้า สารปราบศตัรูพืช ปรอทเป็น
สารพิษท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพค่อนขา้งรุนแรง อนัตรายต่อระบบประสาท ท าใหมี้อาการทาง
ประสาท เช่น ท าลายไต ล าไส้ ต่อมน ้าลาย ถุงน ้าดี เน้ือเยื่อในช่องปากเน่า ฟันโยกหลุดง่าย ริมฝีปาก 
ลิ้น แขน ขากระตุก หวาดกลวั เศร้าซึม ความจ าเส่ือม ง่วงนอน โรคส าคญัท่ีเกิดจากการไดรั้บปรอท
เป็นระยะเวลานาน คือ โรคมินามาตะ (วิวฒัน์ เอกบูรณะวฒัน์. 2555 : 1-3) 

1.2 สารหนู  
สารหนู (arsenic : As) ใชใ้นอุตสาหกรรมหลอมโลหะ สารปราบศตัรูพืช             

น ้ายาดบักล่ิน ผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้ผลิตแกว้ เซรามิก กระจก สี ใชเ้ป็นยารักษาสัตวแ์ละผสม
อาหารสัตวเ์พื่อเร่งการเจริญเติบโตและยาสมุนไพรไทยและจีนบางต ารับ ความเป็นพิษเฉียบพลนั
อาจเกิดไดจ้ากการไดรั้บสารหนูโดยการหายใจหรือโดยการรับประทานการไดรั้บสารหนูเขา้ไปใน
ปริมาณมาก อาจท าใหเ้กิดอาการไดห้ลายระบบทั้งระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ อาการปวดทอ้งอยา่ง
รุนแรง คล่ืนไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน ้า อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ ชกัและหมดสติ ระบบทางเดินปัสสาวะ ไดแ้ก่ ปัสสาวะออกนอ้ย มีไข่ขาวในปัสสาวะ 
ส าหรับอาการแบบเร้ือรัง ผิวหนงัหนา ผิวหนงัเปล่ียนสีมีสีเขม้ขึ้นและอ่อนลงเป็นจุดทัว่ร่างกาย 
ระบบโลหิตอาจพบภาวะเลือดจาง  ความดนัโลหิตสูง ระบบประสาทมีอาการปวดศีรษะ                 
เวียนศีรษะ ชาตามปลายมือปลายเทา้ ความผิดปกติท่ีผิวหนงั สารหนูเป็นสารก่อท าใหเ้กิดมะเร็ง
ผิวหนงั มะเร็งปอด มะเร็งท่ีไต (ส านกัโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม. 2557 : 1) 

1.3 ตะกัว่  
ตะกัว่ (lead : Pb) เป็นโลหะหนกัสีน ้าเงินปนเทา หลอมเหลวได ้ดดัแปลงใหมี้

รูปลกัษณะไดต้ามตอ้งการและสามารถกลายเป็นไอไดใ้นท่ีอุณหภูมิสูง ๆ สารประกอบตะกัว่ถูก
น าไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมเช่ือม หรือฉาบโลหะ เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร แบตเตอร่ี 
สายเคเบิล ลูกปืน สี หมึกพิมพ ์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จึงท าใหป้ริมาณตะกัว่ปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในอากาศ ดิน น ้า และอาหาร ขณะเดียวกนัก็จะท าใหต้ะกัว่มีโอกาสสะสมใน
ส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้า โดยผา่นทางห่วงโซ่อาหาร (food chain) ซ่ึงก่ออนัตรายแก่ผูบ้ริโภคได ้อาการ
จากไดรั้บสารตะกัว่ต่อเน่ือง จนเกิดพิษต่อร่างกายเช่น สติปัญญาดอ้ยลง (ในเด็กจะพบมีการ
พฒันาการชา้ การเจริญเติบโตชา้) สับสน ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ลดลง กา้วร้าว มีปัญหาการได้
ยนิ ปวดศีรษะเร้ือรัง นอนไม่หลบั ปวดทอ้ง ทอ้งผกูเร้ืองรัง และภาวะซีด (พวงทอง ไกรพิบูลย.์ 
2555 : 1) 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
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1.4  โครเมียม  
 โครเมียม (chromium : Cr) เป็นโลหะสีเทา แขง็และเปราะ ใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัของโลหะผสม ท าใหแ้ขง็ มีความเหนียว และทนทาน ป้องกนัโลหะไม่ใหเ้ป็นสนิม และทน
ต่อการผกุร่อน โครเมียมถูกใชม้ากในการชุบเคลือบโลหะเพื่อป้องกนัสนิมและใหเ้ป็นเงางาม 
สารประกอบโครเมท (chromate) เป็นส่วนประกอบของสียอ้มวสัดุและผสมในน ้ากรดแบตเตอร่ี 
สังกะสีโครเมทใชเ้ป็นสีรองพื้นก่อนเคลือบดว้ยสีอยา่งอ่ืน ใชใ้นอุตสาหกรรมชุบโลหะ ผลิตยาหรือ
อาหาร อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ พิมพผ์า้งานลา้งฟิลม์ ฟอกหนงั ปูนซีเมนต ์ใชเ้ป็นสารป้องกนัสนิม
ในหอระบายความร้อน เป็นตน้ อาการจากพิษของโครเมียมไม่มีอาการเฉพาะ แต่เป็นอาการ
เช่นเดียวกบัพิษจากโลหะทัว่ไป เช่น อาการผิวหนงัระคายเคืองและอกัเสบเม่ือผิวหนงัสัมผสั
โครเมียมปริมาณสูง  อาการจากการไดรั้บจากอาหารและเคร่ืองด่ืมคือ ปวดทอ้ง คลื่นไส้อาเจียน          
ไตอกัเสบ ตบัอกัเสบ และกลุ่มอาการทางสมอง เช่น สับสน ขาดสมาธิ อาการจากการสูดดม ไดแ้ก่ 
การระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ปอดอกัเสบ (พวงทอง ไกรพิบูลย.์ 2555 : 1) 

1.5 แคดเมียม  
แคดเมียม (cadmium : Cd) เป็นโลหะท่ีมีลกัษณะอ่อน สีเงินขาว มีจุดหลอมเหลว

ต ่า และทนต่อการกดักร่อน แคดเมียมถูกน ามาใชเ้คลือบโลหะเพื่อป้องกนัสนิม ใชใ้นอุตสาหกรรม
รถยนต ์แบตเตอร่ี ยางพลาสติกบางชนิด อุปกรณ์ถ่ายภาพ วิทย ุโทรทศัน์ สี น ้ามนัเคร่ืองและน ้ามนั
ดีเซล การบริโภคแคดเมียมเขา้ไปจะท าใหร่้างกายเกิดอาการระคายเคือง อาเจียนคลา้ยอาหารเป็นพิษ 
เหงือกและฟันเป็นวงแหวนลา้งไม่ออก ปัสสาวะขาวขุ่น แคดเมียมสามารถสะสมอยูใ่นตบั ไต และ
ตบัอ่อน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง และการสะสมของสารแคดเมียมในร่างกาย ท าใหเ้กิด
โรคอิไต-อิไต (itai- itai) ซ่ึงมีอาการปวดสะโพก ปวดแขน ขา มีวงแหวนแคดเมียม ปวดกระดูก 
ปวดขอ้ มีความผิดปกติท่ีกระดูกสันหลงั ท าใหมี้ลกัษณะเต้ีย หลงัค่อม อาการระยะสุดทา้ย ไดแ้ก่ 
เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลด มีความผิดปกติของ เมทาบอลิซึม โดยส่วนใหญ่ เสียชีวิตจากภาวะไตวาย 
และการเสียสมดุลของเกลือแร่ (พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์ 2559 : 1-2) 

2.  การก าจัดโลหะหนักด้วยจุลนิทรีย์ 
การปนเป้ือนโลหะหนกัในดินและน ้าเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสาเหตุส่วนใหญ่มา

จากการท าเหมืองแร่ หรือจากกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับในประเทศไทยท่ีผา่น
มามีรายงานการปนเป้ือนโลหะหนกัท่ีรุนแรงในหลายพื้นท่ี เช่น การปนเป้ือนแคดเมียมใน            
หว้ยแม่ตาว จงัหวดัตาก การปนเป้ือนตะกัว่ปนเป้ือนในห้วยคลิต้ี จงัหวดักาญจนบุรี และสารหนู
ปนเป้ือนแหล่งน ้าท่ีอ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นตน้ (ชูวงศ ์เอ้ือสุขอารี. 2556 : 1) 
ปัจจุบนัมีการน าวิธีทางชีวภาพมาใชใ้นการดูดซบัโลหะหนกัจากส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีการดูดซบั

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/009/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ท่ีรวดเร็วและสามารถลดปริมาณโลหะหนกัใหเ้หลือในประมาณท่ีต ่า ส าหรับกลไกท่ีเก่ียวขอ้งของ
การดูดซบัโลหะหนกัโดยวิธีทางชีวภาพประกอบดว้ย การสะสมภายนอกเซลล ์การสะสมบนผิว
เซลลแ์ละการสะสมภายในเซลล ์ดงัน้ี (กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 2553 : 4-5 ; อญัชุลี เลิศสงคราม. 
2554 : 18-19) 

2.1 การสะสมภายนอกเซลล์  
 การสะสมภายนอกเซลล ์(extracellular accumulation) เป็นการสะสมท่ีเก่ียวเน่ือง

กบักระบวนการเมทาบอลิซึม ซ่ึงอาจรวม biosorption แต่โดยมากจะเนน้การรวมตวักนัระหวา่ง
โลหะหนกัและสารมีประจุท่ีขบัออกมานอกเซลล ์เช่น โพลีแซคคาไรด ์(polysaccharide) เม่ือ
รวมตวักบัโลหะหนกัแลว้จะตกตะกอนท าใหค้วามเขม้ขน้ของโลหะหนกัในน ้าลดลง  ประจุของ
สารท่ีจุลินทรียส์ร้างอาจเกิดจากกรดยโูรนิก (uronic acid) เฮกโซซามีน (hexosamine) หรือ                
หมู่ฟอสเฟตต่าง ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของจุลินทรีย ์ ส าหรับจุลินทรียท่ี์มี extracellular 
polysaccharide ไดแ้ก่ Klebsiella aerogene และ Zoogloea ramigera เป็นตน้ 

2.2 การสะสมบนผิวเซลล์  
 การสะสมบนผิวเซลล ์(cell surface accumulation) เป็นการสะสมท่ีเกิดขึ้นบนผิว

เซลลห์รือภายในเซลล ์ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักนัระหวา่งโลหะหนกัท่ีมีประจุบวกกบัประจุลบบน
ผนงัเซลล ์เช่น carboxyl group ของ glutamic acid ในเปบทิโดไกลแคน (peptidoglycan) ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของผนงัเซลล ์B. licheniformis หรือ polyphosphate บนผิวของ S. cerevisiae ท่ีจบักบั
ยเูรเนียมไดดี้ โดยทัว่ไปแลว้การดูดซบัทางชีวภาพท่ีเกิดขี้นบนผิวเซลลน้ี์จะขึ้นกบัสภาพกรดด่าง
และอุณหภูมิ ซ่ึงจะมีผลต่อปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นบนผิวเซลลเ์พื่อใหเ้กิดการจบักบัโลหะ 

2.3 การสะสมภายในเซลล์  
 การสะสมภายในเซลล ์(intracellular accumulation) เป็นการสะสมโดยอาศยั

กระบวนการจ าเพาะในการน าเขา้โลหะหนกั (specific active transport systems) ซ่ึงพบไดใ้น
แบคทีเรีย เช้ือราและสาหร่าย ถึงแมว้า่โลหะหนกับางตวัจะเป็นพิษกบัจุลินทรีย ์แต่จุลินทรีย ์              
ยงัมีความทนทานต่อการสะสมของโลหะหนกั จุลินทรียบ์างชนิดจะควบคุมความทนทานในการ
สะสมดว้ยพลาสมิด (plasmid-link gene) เช่น P. maltophilia สะสมโลหะเงินเม่ือโลหะถูกน าเขา้
เซลลแ์ลว้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จะถูกจบัไวด้ว้ย metal-binding protein 

3. ชนิดของจุลนิทรีย์ท่ีใช้ในการดูดซับโลหะหนัก 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (2553 : 8-12) จ าแนกประเภทของจุลินทรียท่ี์นิยมใชใ้นการ           

ดูดซบัโลหะหนกั ซ่ึงประกอบดว้ยยสีตแ์ละรา แบคทีเรีย และสาหร่าย ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1 ยีสต์และรา  
ราเป็นเส้นใย ผนงัเซลลเ์รียงทบัซอ้นกนัเป็นชั้นบาง ๆ (multi-laminate) คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของน ้าหนกัแหง้ ประกอบดว้ยอะมิโนและนอน-อะมิโนพอลิแซ็กคาไรด ์(amino or             
non-amino polysaccharides) ผนงัเซลลข์องรามีพอลิแซกคาไรดแ์ละไกลโคโปรตีน (glycoprotein) 
จ านวนมากและมีหมู่ท่ีดูดซบัโลหะหนกัไดห้ลายชนิด เช่น เอมีน (amine)  imidazole, phosphate, 
sulphate, sulfhydryl และ hydroxyl ส าหรับ S.cerevisiae สามารถดูดซบัโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ คือ 
ยเูรเนียม ซ่ึงเป็นสารกมัมนัตรังสีปนเป้ือนในสารละลายได ้รวมถึงโลหะหนกัอ่ืน ๆ เช่น ซีลีเนียม 
(selenium) พลวง (antimony) และปรอท (mercury)  

3.2 แบคทีเรีย  
แบคทีเรียมีพื้นท่ีผิวส าหรับจบัโลหะหนกัและความแขง็แรงในการยดึจบัต่างกนั 

ผนงัเซลลข์องแบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรียส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเพปทิโดไกลแคน 
(peptidoglycan) ซ่ึงเป็นไดแซ็กคาไรดเ์อ็นอะซิทิลกลูโคซามีน (disaccharide N-acetylglucosamine) 
กรดเบตา้-1,4-เอน็-อะซิทิลมูรามิก (ß-1,4-N-acetylmuramic acid) ต่อกบัโซ่เปปไทด ์กลุ่มแบคทีเรีย
ดูดซบัโลหะหนกัแต่ละชนิดขึ้นกบัต าแหน่งบนผิวหนา้ท่ีจบัโลหะ แรงยึดจบัต่อไอออนและกลไก
การยดึติด ตวัอยา่งของแบคทีเรียท่ีสามารถดูดซบัโลหะหนกัจากน ้าเสีย ไดแ้ก่ Pseudomonas sp. 
สามารถดูดซบัโครเมียม ทองแดง แคดเมียม และนิกเกิล ท่ีอยูใ่นน ้าเสียโดยใชม้วลชีวภาพของ 
Pseudomonas พบวา่ โลหะหนกัจะถูกดูดซบัไดอ้ยา่งรวดเร็วภายใน 10 นาทีแรก การดูดซบัโลหะ
หนกัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ นิกเกิล รองลงมาไดแ้ก่  แคดเมียม ทองแดง และโครเมียมตามล าดบั โดย
แคดเมียม และนิกเกิล สามารถถูกดูดซบัไดม้ากถึง 500 และ 556 มิลลิกรัมต่อกรัมของมวลชีวภาพ 
ตามล าดบั ขณะท่ีทองแดง และโครเมียม จะถูกดูดซบั 8.9-238 มิลลิกรัมต่อกรัมของมวลชีวภาพ 
โครเมียมและทองแดง สามารถแยกออกจากมวลชีวภาพท่ีดูดซบัไดสู้งร้อยละ 38 และ 93 ของความ
เขม้ขน้ท่ีมีในน ้าทิ้ง ตามล าดบั 

3.3 สาหร่าย 
 สาหร่ายมีบริเวณยดึจบั (binding site) ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกบัโลหะบางชนิด

เป็นพิเศษ สามารถดูดซบัไอออนของโลหะหนกัไดป้ริมาณสูงและรวดเร็ว ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การดูดซบั ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเคม็ ความเขม้ขน้ของเซลล ์อายขุองเซลล ์ผลของไอออนโลหะ
หนกัชนิดอ่ืนท่ีอยู่ร่วมกนั ในธรรมชาติพบวา่สาหร่ายสามารถดูดซบัโลหะหนกัสะสมไวไ้ดจ้นมี
ความเขม้ขน้สูงกวา่ส่ิงแวดลอ้มเป็นร้อยเท่าและการดูดซับไม่ขึ้นกบัความเขม้ขน้ของโลหะหนกั 
หากไม่เกินขีดความทนทานของสาหร่าย ดงันั้นในน ้าท่ีมีโลหะหนกัปริมาณนอ้ยก็จะถูกดูดซบัไวไ้ด้
โดยสาหร่าย 
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การบ าบัดสารอนิทรีย์ด้วยจุลนิทรีย์ 
ขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้จากครัวเรือนของ

บา้นเรือนและร้านอาหาร ของเสียชุมชน และกากตะกอนส่ิงปฏิกูล ซ่ึงมีปริมาณมากและคิดเป็น
มากกวา่ร้อยละ 50 ของขยะทั้งหมด สามารถก าจดัไดด้ว้ยวิธีทางชีวภาพจากการยอ่ยสลายของ
จุลินทรียท์ั้งกลุ่มจุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจนและไม่ตอ้งการออกซิเจน อยา่งไรก็ตาม การยอ่ยสลาย
แบบใชอ้อกซิเจนนั้น ขยะอินทรียจ์ะถูกยอ่ยสลายอยา่งสมบูรณ์และรวดเร็วกวา่ไดเ้ป็นสารท่ีเรียกวา่ 
ฮิวมสั (humus) ท่ีสามารถใชเ้ป็นปุ๋ ยในการเกษตรได ้

1.  หลกัการบ าบัดสารอินทรีย์ในดิน 
ดินท่ีมีการปนเป้ือนสารมลพิษอินทรียจ์ะถูกยอ่ยสลายดว้ยจุลินทรียใ์นดินโดยเร่ิมตน้

จากการเคล่ือนยา้ยน าดินท่ีมีการปนเป้ือนโดยสารมลพิษจากแหล่งการปนเป้ือนมารวมกนัในบริเวณ
ท่ีจดัเตรียมไว ้หรือน ามาใส่ลงในถงัหมกัขยะอินทรียท่ี์มีความเหมาะสมต่อการหมกั กล่าวคือ มีช่อง
ระบายอากาศท่ีดีและมีช่องระบายน ้า เม่ือปรับสภาวะต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมต่อการหมกัแลว้ ดินท่ี
ปนเป้ือนดว้ยสารมลพิษอินทรียจ์ะถูกหมกัทิ้งไวเ้พื่อใหจุ้ลินทรียใ์นดินย่อยสลายสารมลพิษท่ี
ปนเป้ือน ปริมาณสารมลพิษอินทรียจ์ะถูกตรวจสอบเป็นระยะ สารอินทรียมี์การยอ่ยสลายจนหมด
ไปหรือจะมีความเขม้ขน้ลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดแ้ลว้ การหมกัก็จะเสร็จสมบูรณ์ ปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการหมกั นอกเหนือจากปริมาณอินทรียแ์ละสารอาหารแก่
จุลินทรียใ์นดินแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยอากาศ ปริมาณความช้ืน อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดด่าง 
ปัจจยัทั้ง 4 น้ีตอ้งควบคุมและปรับใหมี้ความเหมาะสมต่อการท างานของจุลินทรียใ์นดินตั้งแต่
เร่ิมตน้และในระหวา่งการหมกั  

ระหวา่งการหมกัจะเกิดความร้อน เน่ืองจากมีการเติมสารอินทรียใ์นปริมาณท่ี
เหมาะสมและน ามาคลุกเคลา้กบัดินท่ีปนเป้ือนเพื่อก่อให้เกิดความร้อนในระหวา่งการหมกั ดงันั้น
จึงท าใหเ้กิดปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารมลพิษอินทรียเ์กิดขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความร้อนท่ีเกิดขึ้นใน
ระหวา่งการหมกัจะเป็นขอ้ดีอยา่งหน่ึงของการน าวิธีน้ีมาประยกุตใ์ชเ้พื่อการบ าบดัสารอินทรียท่ี์
ปนเป้ือนในดิน  เน่ืองจากในกระบวนการท่ีมีอุณหภูมิสูงนั้น สารพิษท่ีมีสมบติัการละลายน ้าไดน้อ้ย
ท่ีอุณหภูมิห้องจะสามารถไหลออกมาไดม้ากขึ้นและมีอตัราการกระจายมวลสูงขึ้น ส่งผลใหก้าร
ยอ่ยสลายสารเกิดขึ้นไดดี้มากขึ้น นอกจากน้ีแลว้การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์นความร้อนใน
กระบวนการหมกัน้ีพบวา่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหมกัและเพิ่มอตัราการยอ่ยสลายสารพิษได้
สูงขึ้น ส าหรับขอ้ดีของการประยกุตใ์ชว้ิธีการหมกัปุ๋ ยในการบ าบดัสารมลพิษในของเสียชุมชนและ             
กากตะกอนส่ิงปฏิกูลนั้นพบวา่ ความร้อนท่ีถูกสร้างขึ้นในระหวา่งการหมกัสามารถท าลาย
เช้ือจุลินทรียก่์อโรคและเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารอินทรียต์่าง ๆ ไดดี้ยิง่ขึ้น โดยทัว่ไปอุณหภูมิ



211 
 

 

ของกองขยะหมกัน้ี สามารถสูงเพิ่มขึ้นไดถึ้ง 55 องศาเซลเซียส และเพื่อท าลายเช้ือจุลินทรียก่์อโรค
จะตอ้งรักษาอุณหภูมิของการหมกัท่ี 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนั  เม่ือการบ าบดั
สารมลพิษและเช้ือจุลินทรียก่์อโรคถูกท าลายแลว้ ของเสียหรือขยะเหล่าน้ีสามารถถูกใชเ้ป็นปุ๋ ยได ้
(อลิสา วงัใน. 2550 : 301-303) 

2.  การเพิม่ประสิทธิภาพการบ าบัดสารอนิทรีย์ 
อลิสา วงัใน (2550 : 301-305) อธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพบ าบดัสารอินทรีย ์               

ดว้ยวิธีการเติมวสัดุอินทรีย ์การเติมวสัดุเพิ่มความพรุนของดิน การตรวจสอบปริมาณจุลินทรียแ์ละ
โครงสร้างของการหมกัปุ๋ ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1  การเติมวัสดุอนิทรีย์ 
 วสัดุอินทรียท่ี์ช่วยยอ่ยสลายในระหวา่งการหมกัจดัเป็นแหล่งก าเนิดความร้อนท่ี

จะเกิดขึ้นในระหวา่งกระบวนการ วสัดุเหล่าน้ีโดยทัว่ไปเป็นวสัดุอินทรียท่ี์สามารถยอ่ยสลายไดโ้ดย
จุลินทรียต์ามธรรมชาติ เช่น เศษใบไม ้ปุ๋ ยคอก มูลไก่ หรือของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร 
กากน ้าตาล เป็นตน้ การเติมและผสมวสัดุอินทรียเ์หล่าน้ีลงในดินและ/หรือเป็นปริมาณสารอินทรีย์
และเป็นแหล่งก าเนิดความร้อนในดินแลว้ยงัช่วยเป็นสารอาหารและ/เป็นสารอาหารร่วม ใหแ้ก่
จุลินทรียใ์นดินดว้ย นอกจากน้ีในกรณีท่ีสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในดินมีความเขม้ขน้สูง การผสมวสัดุ
อินทรียเ์หล่าน้ีจะเป็นการเจือจางความเป็นพิษจึงท าให้จุลินทรียใ์นดินสามารถทนทาน ปรับตวัและ
ยอ่ยสลายสารเหล่าน้ีไดใ้นท่ีสุด ในการเตรียมวสัดุอินทรียล์งในดินน ้า ค่าท่ีควรพิจารณาไดแ้ก่ ความ
สมดุลของสารอาหาร ระหวา่งคาร์บอนและไนโตรเจน ทั้งน้ีอตัราระหวา่งคาร์บอนและไนโตรเจน
ส าหรับการหมกัโดยทัว่ไปอยูใ่นช่วง 20 : 1 ถึง 25 : 1 อยา่งไรก็ตามอตัราส่วนน้ีขึ้นกบัสภาวะต่าง ๆ 
เช่น ชนิดของสารมลพิษท่ีตอ้งการบ าบดัในดิน เป็นตน้ 

2.2  การเติมวัสดุเพิม่ความพรุนของดิน 
 การผสมวสัดุเพิ่มความพรุนของดินมีประโยชน์ต่อการหมกัขยะอินทรียเ์น่ืองจาก

การเพิ่มความพรุนในโครงสร้างของดินเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนใหก้บัจุลินทรียใ์นดิน อยา่งไร
ก็ตามท าพรุนในโครงสร้างของดินอาจท าใหดิ้นสูญเสียความช้ืนในดินซ่ึงเป็นผลเสียต่อ
กระบวนการยอ่ยสลายสารมลพิษโดยจุลินทรีย ์ดงันั้นในการเลือกใชว้สัดุเพิ่มความพรุนของดินนั้น 
วสัดุดงักล่าวตอ้งมีความสามารถในการดูดซบัน ้าเพื่อช่วยรักษาความช้ืนในดิน วสัดุเพิ่มความพรุน
ของดินท่ีมีการใชม้ากไดแ้ก่ ฟาง เศษหญา้แหง้ เปลือกขา้ว ขี้ เล่ือย เป็นตน้  

2.3  การตรวจสอบปริมาณจุลนิทรีย์เร่ิมต้นในดินและการเติมจุลนิทรีย์ท่ีเหมาะสม 
 ขยะมูลฝอยและขยะอินทรียมี์จุลินทรียห์ลากหลายชนิดและมีปริมาณมาก ดงันั้น

ในการหมกัขยะเหล่าน้ีจากชุมชนและครัวเรือนจึงมีปริมาณจุลินทรียเ์พียงพอต่อการยอ่ยสลายขยะ
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อินทรียเ์หล่านั้น อยา่งไรก็ตาม การประยกุตใ์ชก้ระบวนการหมกัขยะอินทรียใ์นการแยกสลายสาร
มลพิษอินทรียท่ี์มีโครงสร้างซบัซอ้นและมีความเป็นพิษต่อจุลินทรียโ์ดยทัว่ไป จุลินทรียท่ี์ใชใ้น
ระบบหมกัจึงตอ้งมีความสามารถและเหมาะสมต่อการย่อยสลายสารมลพิษดงักล่าว ดงันั้นการหมกั
ปุ๋ ยเพื่อการยอ่ยสลายสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในดินน ้า จึงตอ้งมีการตรวจสอบปริมาณ ชนิด และ
ความสามารถของจุลินทรียใ์นดินต่อการย่อยสลายสารมลพิษเป้าหมาย หากชนิดและปริมาณของ
จุลินทรียเ์ร่ิมตน้มีความไม่เหมาะสมต่อระบบการหมกั จะตอ้งมีการเติมจุลินทรียห์รือกลุ่มของ
จุลินทรียท่ี์เหมาะสมลงไป แหล่งของจุลินทรียเ์หล่าน้ีไดแ้ก่ จุลินทรียจ์ากกากตะกอนหรือจุลินทรียท่ี์
มีการศึกษามาแลว้วา่สามารถแยกสลายสารมลพษิเป้าหมายได ้การเติมจุลินทรียใ์นระบบการหมกั
ขยะอินทรีเพื่อบ าบดัสารมลพิษน้ีพบวา่ท าใหป้ฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารมลพิษเกิดขึ้นไดเ้ร็วมากขึ้น
และเกิดไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.4  โครงสร้างของการหมัก  
กระบวนการหมกัสารมลพิษอินทรียจ์ะเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากกอง

หมกัถูกสร้างขึ้นอยา่งเหมาะสม กล่าวคือ กองหมกัท่ีดีควรจะถูกสร้างขึ้นเป็นชั้น การสร้างกองหมกั
จากดา้นล่างขึ้นมา ควรเร่ิมจากการสร้างฐานรากของกองหมกัท่ีมีโครงสร้างท่ีสามารถถ่ายเท
ของเหลวท่ีเกิดจากกองหมกัไดดี้ ทั้งน้ีสามารถท าไดโ้ดยการขดุหลุมตรงกลางฐานรากของกองหมกั
และสร้างระบบท่อหรือการขุดร่องเพื่อถ่ายเทของเหลวออกมา โครงสร้างชั้นต่อมาควรเป็นมีความ
โปร่งพรุน เพื่อใหก้ารถ่ายเทอากาศท่ีดี เช่น การใชก่ิ้งไม ้ใบไม ้การถมขยะอินทรียห์รือแต่ละชั้น
ควรพรมน ้าใหมี้ความช้ืนพอประมาณในแต่ละชั้นซ่ึงจะใหผ้ลดีต่อการหมกัมากกวา่การพรมน ้า
ดา้นบนเม่ือสร้างกองหมกัเสร็จแลว้ ดา้นบนของกองหมกัจะถูกถมดว้ยวสัดุท่ีมีไนโตรเจนสูงหรือ
สารประกอบท่ีเป็นแหล่งไนโตรเจน เช่น ปุ๋ ยอินทรียท่ี์มีไนโตรเจนสูง ในกรณีท่ีเป็นการบ าบดัพืชท่ี
มีการปนเป้ือนสารมลพิษ พืชเหล่านั้นจะถูกน าไปบดและเติมลงในชั้นน้ี จากนั้นเติมชั้นดินซ่ึงเป็น
แหล่งของจุลินทรียท่ี์จะท าหนา้ท่ียอ่ยสลายขยะอินทรียต์่าง ๆ ในบางกรณีจ านวนจุลินทรียเ์ร่ิมตน้
อาจมีจ านวนนอ้ย ดงันั้นการเตรียมชั้นปุ๋ ยอินทรียจ์ะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรียใ์นดินได ้ 

3.  ประเภทของการหมักขยะอนิทรีย์เพ่ือการบ าบัดสารมลพษิ 
อลิสา วงัใน (2550 :  308-310) จ าแนกระบบการหมกัขยะอินทรียเ์พื่อการบ าบดัสาร

มลพิษ เป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่ แบบกองบนลาน (windrow system) ระบบกรองเติมอากาศ และระบบ
ถงัหมกัแบบปิด  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 การหมักแบบกองบนลานและระบบกรองเติมอากาศ   
การหมกัแบบกองบนลานและระบบกรองเติมอากาศ  จดัเป็นระบบการหมกัแบบ

ระบบเปิดมีความคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ เป็นระบบการหมกัท่ีน าขยะอินทรียม์ากองและสร้างเป็นชั้น
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โดยมีองคป์ระกอบและปัจจยัท่ีเหมาะสมต่าง ๆ ประสิทธิภาพของการหมกันั้นนอกจากจะขึ้นกบั
องคป์ระกอบแลว้ ยงัขึ้นอยูก่บัปริมาณของขยะอินทรียแ์ละโครงสร้างของกอง ท่ีมีผลต่อความร้อนท่ี
เกิดขึ้นในระหวา่งการหมกัซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเร่งการยอ่ยการสลายขยะอินทรียแ์ละ
สารมลพิษอินทรียท่ี์ปนเป้ือนในดินท่ีน ามาบ าบดั ความกวา้งและความสูงของกองหมกัท่ีเป็น
มาตรฐานไดแ้ก่ ความกวา้ง 3-4 เมตร และความสูง 1.5-2 เมตร การควบคุมอุณหภูมิหรือความร้อนท่ี
เกิดขึ้นในระหวา่งการหมกัท าไดโ้ดยการผสมและกลบักองหมกัไปมาทั้งน้ีการกลบักองมายงัเป็น
การใหอ้ากาศแก่หรือจุลินทรียใ์นกองมาอีกดว้ย 

3.2  การหมักขยะอนิทรีย์โดยระบบถังหมักแบบปิด 
การหมกัขยะอินทรียโ์ดยระบบถงัหมกัแบบปิด เป็นระบบการหมกัท่ีมีค่าใชจ่้าย

สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการหมกัแบบกองบนลานและระบบกรองเติมอากาศ อยา่งไรก็ตาม การ
หมกัโดยระบบถงัหมกัแบบปิดจดัเป็นระบบท่ีมีการควบคุมสภาวะต่าง ๆ ในระหวา่งการหมกัไดดี้
ท่ีสุดและมีขอ้ดีมากกวา่การหมกัโดยระบบเปิด ส าหรับขั้นตอนการหมกัแบบปิดดา้นประกอบดว้ย
การแยกขยะท่ีไม่ใช่ขยะอินทรียอ์อก จากนั้นผา่นเขา้สู่การหมกัท่ีมีลกัษณะเป็นถงัหมกัร่วมกบั 
เคร่ืองผสมขยะ ขยะอินทรียห์รือดินท่ีปนเป้ือนดว้ยสารมลพิษอินทรียท่ี์หมกัในถงัหมกัน้ีจะถูกผสม
กลบัไปมาเพื่อใหมี้การกระจายตวัของมวลขยะอินทรียแ์ละจุลินทรียใ์นดินอยา่งทัว่ถึงเพื่อเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการย่อยสลายขยะอินทรียแ์ละสารมลพิษอินทรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น
การใหอ้ากาศแก่ระบบหมกัดว้ยเน่ืองจากระบบถงัหมกัแบบปิดน้ีเป็นระบบปิดท่ีมีการควบคุม
สภาวะต่าง ๆ ในระหวา่งการหมกัไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ จึงท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการยอ่ยสลายสูงกวา่ นอกจากนั้นแลว้ของเสียอ่ืน ๆ เกิดจากระบบยงัสามารถถูกถ่ายเทไปยงั
หน่วยบ าบดัท่ีเหมาะสมต่อไป เช่น ระบบระบายน ้าชะขยะมูลฝอยและบ าบดัแก๊สท่ีเกิดขึ้นระหวา่ง
การหมกั 

 
การก าจัดสารปราบศัตรูพืชด้วยจุลนิทรีย์ 

สารปราบศตัรูพืชเป็นสารเคมีท่ีเกษตรกรนิยมใชก้ าจดัศตัรูพืชและสัตวม์ากขึ้นในทุกปี  
การใชส้ารปราบศตัรูพืชลว้นแต่มีจุดประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงความสมดุลของระบบนิเวศ โดยการ
ก าจดัหรือโดยการจ ากดัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อพิทกัษส์ภาพแวดลอ้มหรือ
ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พืชท่ีมนุษยต์อ้งการใชป้ระโยชน์ จุลินทรียใ์นดินมีความสามารถใน
การยอ่ยสลาย (degrade) สารประกอบเคมีต่าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นยาก าจดัศตัรูพืช ถา้หากในดินไม่มี
จุลินทรียท่ี์จะด าเนินกิจกรรมการยอ่ยสลายสารก าจดัศตัรูพืชแลว้ สารประกอบเคมีเหล่าน้ีจะเกิดการ
สะสมอยูใ่นดิน ท าใหเ้กิดมลภาวะในสภาพแวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 
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1.  ประเภทของสารเคมีป้องกนัและก าจัดแมลงศัตรูพืช 
สารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืชแบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ สารก าจดัแมลงกลุ่ม 

ออร์กาโนคลอรีน สารก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต สารก าจดัแมลงกลุ่ม             
ไพรีทรอยด ์สารก าจดัวชัพืช สารก าจดัหนูและสัตวแ์ทะ และสารก าจดัเช้ือรา (ส านกัโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม. 2557 : 1-3 ; สาคร ศรีมุข. 2556 : 3-5 ; กองควบคุมอาหาร. 2552 : 
1-3) ดงัน้ี 

1.1  สารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน  
  สารก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (organochlorine insecticides) เป็นสารท่ี

สลายตวัไดย้าก ท าใหเ้กิดการตกคา้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเป็นเวลานาน เช่น เอนโดซลัแฟน 
(endosulfan) แอลดริน (aldrin) ดีดีที (DDT) เอนดริน (endrin) เมทอกซิคลอร์ (methoxychlor)    
เป็นตน้ การเกิดพิษเฉียบพลนั มกัมีผลต่อระบบประสาท ส าหรับพิษเร้ือรัง มีผลต่อการท างานของ
ตบั และท าใหเ้กิดโรคมะเร็งหรือโลหิตจางได ้ 

1.2  สารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต  
 สารก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (organophosphate and 

carbamate insecticides) เป็นสารท่ีสลายตวัไดค้่อนขา้งเร็ว จึงไม่มีการตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มระยะ
ยาว แต่มีพิษเฉียบพลนัสูง โดยมีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส
(acetylcholinesterase) ท าให้เกิดการสะสมของอะซิทิลคอลีน (acetylcholine) ท่ีปลายเส้นประสาท 
พิษเฉียบพลนั ท าใหเ้กิดการกระตุน้ปลายประสาทอยา่งรุนแรง และเสียชีวิตไดง้่ายอาการอ่ืน ๆ               
ท่ีพบ มีคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน น ้าตาไหล เหง่ือออก ม่านตาหด กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได ้             
การเกร็งของหลอดลม กลา้มเน้ือกระตุก และมีเสมหะมาก สารกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตท่ีมีช่ือทางการคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ พาราไทออน (parathion) มาลาไทออน (malathion)                 
ไดอะซินอน (diazinon) เพนิไทออน (penithion) และ คลอร์ไพริฟอสเมทิล (chlorpyrefos methyl) 
เป็นตน้และกลุ่มคาร์บาเมต ท่ีมีช่ือทางการคา้ทัว่ไป ไดแ้ก่ เมโทมิล (methomyl) ออลดิคาร์บ
(aldicarb) เบนไดโอคาร์บ (bendiocarb)  คาร์บาริว (carbaryl) และโพรพอ็กเซอร์ (propoxur)  

1.3  สารก าจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์  
 สารก าจดัแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethriods) เป็นสารสังเคราะห์ขึ้นโดย

เลียนแบบจากธรรมชาติ มีความไวทางชีวภาพสูง การใชอ้ยา่งเจือจางท าใหไ้ม่มีฤทธ์ิสะสมใน
ร่างกายจึงเกิดพิษต่อคนและสัตวน์อ้ยมาก การเกิดพิษท่ีพบไดบ้่อย คือ อาการคนัตามผิวหนงั 
ตวัอยา่งของสารกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ไบโอเรสเมธริน (bioresmethrin)เดลตา้เมทริน(deltamethrin)                
ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) และไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) เป็นตน้ 
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1.4  สารก าจัดวัชพืช  
 สารก าจดัวชัพืช (herbicides) เป็นสารเคมีท่ีใชก้ าจดัท าลายพืชท่ีแยง่อาหารจากพืช

ท่ีเพาะปลูก ตวัอยา่งเช่าน พาราควอท (paraquat) สามารถดูดซึมทางผิวหนงัไดดี้ โดยเฉพาะถา้มี
บาดแผล พิษเฉียบพลนั มกัมีผลต่อตบัปอด อาจมีเลือดออกในทางเดินอาหาร พิษเร้ือรังมีอาการเป็น
ผงัผืดท่ีปอด นอกจากนั้น สารก าจดัวชัพืชท่ีมีแนวโนม้ถูกน ามาใชม้ากขึ้นในปัจจุบนั คือ ไกลโฟเสต 
(glyphosate poisoning) ซ่ึงสารกลุ่มน้ีท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน แน่นหนา้อก อาการรุนแรง 
อาจมีอาเจียนปนเลือด ปัสสาวะออกนอ้ย ไตวาย ปอดบวม อาการทางผิวหนงั ผื่นคนั ผิวหนงัไหม ้
ตาอกัเสบได ้

1.5  สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ 
 สารก าจดัวชัพืช (rodenticides) ส่วนใหญ่เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิตา้นการแขง็ตวัของ

เลือด เช่น warfarin หยดุยั้งการสร้างวิตามินเค ท าให้เลือดออกตามผิวหนงัและส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เมด็เลือดขาวต ่า ลมพิษ ผมร่วง 

1.6  สารก าจัดเช้ือรา  
 สารก าจดัเช้ือรา (fungicides) จ าแนกเป็นกลุ่ม dimethey dithiocarbamates มีฤทธ์ิ

ยบัย ั้งเอนไซม ์acetaldehyde dehydrogenase กลุ่ม ethylenebisdithio carbamates จะถูกเมทาบอไลท ์
(metabolite) เป็นเอททีลีน ไทโอยเูรีย (thylene thiourea) เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว ์กลุ่มเมทิลเมอร์
คิวรี (methylmercury) ดูดซึมไดดี้ทางผิวหนงัและมีพิษต่อระบบประสาท กลุ่มเฮกซาคลอโรเบนซีน 
(hexachlorobenzene) มีพิษต่อตบั ผิวหนงัขอ้กระดูกอกัเสบ กลุ่มเพนตะคลอโรฟีนอล 
(pentachlorophenol) หากสัมผสัมากจะท าใหเ้ป็นไขสู้ง เหง่ือออกมากและหวัใจเตน้เร็ว 

3. กลไกการย่อยสลายสารปราบศัตรูพืช   
กลไกการยอ่ยสลายสารปราบศตัรูพืชโดยจุลินทรียใ์นดินประกอบดว้ยการย่อยสลายให้

เป็นโมเลกุลท่ีเลก็ลงโดยปฏิกิริยาของเอนไซม์และการเกิดสารประกอบชนิดใหม่ (ศิริพรรณ                
สารินทร์. 2550 : 138-139) ดงัน้ี 

3.1 การย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลท่ีเลก็ลง 
การยอ่ยสลายใหเ้ป็นโมเลกุลท่ีเลก็ลงโดยปฏิกิริยาของเอนไซม ์(enzymatic 

reactions) จุลินทรียข์บัเอนไซมอ์อกมาท าหนา้ท่ีนอกเซลลเ์พื่อเร่งปฏิกิริยาการแปรสภาพของสาร
ปราบศตัรูพืชในดิน นอกจากน้ียงัมีเอนไซมท่ี์ขบัออกมาจากรากพืชและสัตวใ์นดิน  ตลอดจนจาก
จุลินทรียห์รือพืชท่ีก าลงัจะตาย สารปราบศตัรูพืชท่ีถูกยอ่ยสลายจุลินทรียจ์ะใชเ้ป็นแหล่งอาหารและ
พลงังานส าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรียไ์ด ้นอกจากนั้นจุลินทรียย์งัสามารถปรับตวั เพื่อให้
สามารถยอ่ยสลายสารปราบศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเคยเป็นพิษต่อจุลินทรียม์าก่อน โดยกลไก
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การปรับตวั (adaptation mechanism) ในการปรับตวัของจุลินทรียเ์พื่อใหส้ามารถท าการยอ่ยสลาย
สารปราบศตัรูพืชไดน้ั้น อาจจะเกิดขึ้นโดยการสังเคราะห์เอนไซมอ์อกมาจากจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง 
หรืออาจจะอาศยัเอนไซมจ์ากจุลินทรียอ่ื์นท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นหรือจุลินทรียบ์างชนิดอาจจะ
ปรับตวัโดยการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม (mutation) เพื่อใหส้ามารถท าการยอ่ยสลายสารปราบ
ศตัรูพืชได ้เช่น แบคทีเรีย Pseudomonas ท่ีอาศยัอยูเ่ป็นปรกติในดิน มีความสามารถในการยอ่ย
สลายสารพิษท่ีเป็นสารสังเคราะห ์(xenobiotic compound) ใหก้ลายเป็นสารท่ีไม่เป็นพิษในการ
ท าลายสารพิษ จุลินทรียจ์ะผลิตเอนไซมห์ลายชนิดเพื่อท าลายสารพิษโดยมียนีท่ีควบคุมการผลิต
เอนไซมท์ั้งในพลาสมิดและโครโมโซม จุลินทรียจ์ะเปล่ียนสารเหล่าน้ีผา่นกระบวนการหลาย
ขั้นตอนจนกลายเป็นสารท่ีจุลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ สามารถน าไปใชไ้ด ้ไดแ้ก่ อะเซททิลโคเอ 
(acetyl-CoA) ซคัซิเนท (succinate) ไพรูเวท (pyruvate) และอะเซททลัดีไฮด ์(acetaldehyde) เป็นตน้ 

3.2 การเกดิสารประกอบชนิดใหม่  
สารปราบศตัรูพืชท่ีเป็นสารประกอบอะโรมาติก (aromatic) จะถูกยอ่ยสลายโดย

จุลินทรียไ์ดเ้ป็น NH2, OH และ COOH และสารต่าง ๆ เหล่าน้ีจะถูกรวมใหเ้ขา้กบัสารฮิวมิคโดย
กระบวนการ polymerization หรือโดยปฏิกิริยาออกซิเดชนัและท าใหเ้กิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่ 
อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่จุลินทรียห์ลายชนิดจะยอ่ยสลายสารพิษได ้แต่จุลินทรียช์นิดเดียวมกัจะไม่
สามารถยอ่ยสารไดทุ้กชนิดหรือบางคร้ังปริมาณสารพิษมากเกินไปจนไปยบัยั้งการเจริญของ
จุลินทรีย ์หรือการยอ่ยสลายสารพิษของจุลินทรียเ์ป็นไปไดช้า้ จึงไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีทางพนัธุ
วิศวกรรมเขา้ไปใชใ้นการเพิ่มความสามารถของจุลินทรีย ์เช่น ถ่ายทอดพลาสมิดท่ีมียนียอ่ยสลาย
สารพิษแตล่ะชนิดเขา้ไปในแบคทีเรียท่ีตอ้งการเพื่อใหส้ามารถยอ่ยสลายสารพิษไดห้ลายชนิดหรือ
โดยการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการท างานของยนี การน าเอนไซมท่ี์อยูภ่ายในเซลลใ์หม้าอยูน่อก
เซลล ์เพื่อใหส้ัมผสักบัสารพิษโดยตรงเพื่อการยอ่ยสลายไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นตน้ 
 

การบ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ 
การบ าบดัน ้าเสียประกอบดว้ยวิธีทางกายภาพเป็นการบ าบดัขั้นตน้เพื่อก าจดัสาร

แขวนลอยขนาดใหญ่ออกดว้ยการตกตะกอน แยกดว้ยตะแกรงแยกขยะ การกรองและการหมุน
เหวี่ยง การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีทางเคมี เช่น การออกซิเดชนัรีดกัชนั การเติมสารเคมีไปท าปฏิกิริยา
ลดหรือเติมออกซิเจนใหก้บัสารท่ีตอ้งการก าจดั เพื่อให้เปล่ียนเป็นสารประกอบรูปอ่ืนท่ีไม่เป็นพิษ 
แลว้จึงตกตะกอนแยกออกไป วิธีน้ีมกัใชบ้ าบดัน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนน ้ าทิ้งจาก
บา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสารอินทรียม์ากตอ้งใชก้ระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพ
การยอ่ยสลายสารอินทรียแ์ละอนินทรียใ์นน ้าเสียดว้ยจุลินทรียช์นิดต่าง ๆ ระบบบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธี
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ทางชีวภาพแบบท่ีใชอ้อกซิเจนประกอบดว้ยระบบแขวนลอย ระบบการเจริญแบบเกาะติด                   
และระบบบ่อหรือสระ  

1.  ระบบบ าบัดน ้าเสียทางชีวภาพ 
 การบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีทางชีวภาพ อาศยัจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์

สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้(biodegradable organic compound) โดยจุลินทรียจ์ะใชส้ารอินทรีย์
เป็นอาหารและสารตั้งตน้ในกระบวนการด ารงชีวิต การเจริญเติบโต และการสังเคราะห์เซลลใ์หม่ 
(new cell) และไดผ้ลผลิตเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์น ้า และสารตกคา้งซ่ึงไม่สามารถยอ่ยสลาย
ไดท้างชีวภาพ (non biodegradable residual) ท าใหป้ริมาณสารอินทรียห์รือความสกปรกในน ้าลดลง  
ระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน รวมท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือ ระบบบ่อปรับเสถียร ซ่ึงอาศยัการบ าบดั
ทางชีวภาพตามธรรมชาติ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ระบบสระเติมอากาศ และระบบคลองวนเวียน 
และระบบแอกติเวเตด็สลดัจ ์ตามล าดบั 

1.1 ระบบจุลนิทรีย์แขวนลอย 
1.1.1 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (activated sludge) เป็นระบบท่ีเติม

อากาศแก่น ้าเสีย โดยการกวนน ้าแรง ๆ หรือท าใหน้ ้าเคล่ือนไหวเพื่อใหมี้สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ
ยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์ซ่ึงเม่ือสารอินทรียถ์ูกยอ่ยแลว้สารอินทรียจ์ะมีลกัษณะเป็นคอลลอยด ์
เรียกวา่ ฟลอค (floc) ซ่ึงฟลอคน้ีจะตกตะกอนเพื่อน าไปบ าบดัต่อไป หรืออาจน าไปเติมใหน้ ้าเสียท่ี
ไหลเขา้มาใหม่ ๆ ฟลอคท่ีตกตะกอนแลว้ เรียกวา่ แอดติเวเตดสลดัจ ์(activated sludge) ซ่ึงมี
จุลินทรียท์ั้ง ยสีต ์รา โปรโตซวัและแบคทีเรีย (วีรนุช หลาง.  2554 : 133-134 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2548 : 84-95; สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย.์ 2557 : 325-329) 

1.1.2 ระบบคลองวนเวียน (oxidation ditch process) คือ ถงัเติมอากาศในระบบ
บ าบดัน ้าเสียท่ีมีรูปเป็นแบบคลองและมีระบบใหอ้ากาศจากเคร่ืองเติมอากาศเป็นระยะ ๆ ท าให้
ส่วนผสมระหวา่งตะกอนจุลินทรียแ์ละน ้าเสียไหลตามความยาวของคลองวนเวียน เม่ือครบเวลาการ
ยอ่ยสลายส่วนผสมของน ้าเสียและจุลินทรียจ์ะไหลไปยงัถงัตกตะกอน จุลินทรียก์ลุ่มท่ีพบในระบบ
บ าบดัน ้าเสียแบบคลองวนเวียนซ่ึงจะคลา้ยกบัแบคทีเรียท่ีพบในระบบตะกอนเร่งโดยทัว่ ๆ ไป 
นอกจากน้ียงัพบสาหร่ายซ่ึงจะเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมกัจะพบในแหล่งน ้าท่ีมีแสงส่องถึง  (สุบณัฑิต           
น่ิมรัตน์. 2548 : 99-103; สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย.์ 2557 : 330-332) 

1.2 ระบบการเจริญแบบเกาะติด 
1.2.1 ระบบโปรยกรอง (trickling filter) อาศยัหลกัการกรองโดยปล่อยให้น ้าเสีย

ไหลลงมาตามชั้นหิน กรวด หรือวสัดุสังเคราะห์ช้ินเลก็ ๆ ท่ีเรียงซอ้นกนัเป็นแผน่โดยอาจพ่นน ้าเสีย
ใหเ้ป็นฝอยขึ้นไปในอากาศก่อนเพื่อรับออกซิเจนหรืออาจปล่อยจากท่ีปล่อยน ้าเสียจากดา้นบนของ
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ถงัผา่นตวักลางลงสู่ดา้นล่าง ในขณะท่ีน ้าเสียผา่นตวักลางท่ีเป็นชั้นหินจะมีจุลินทรียเ์คลือบติดอยู่
เป็นฟิลม์บาง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยแบคทีเรีย รา โปรโตซวัและสาหร่าย เม่ือน ้าเสียไหลผา่นชั้นหินท่ีมี
จุลินทรีย ์  สารอินทรียจ์ากน ้ าเสียเป็นอาหารใหจุ้ลินทรียย์อ่ยสลายไดเ้ป็นคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ
น ้าร่วมกบัการแลกเปล่ียนออกซิเจนและท่ีกน้ถงัจะมีน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ รวมทั้งเมือก
ชีวภาพท่ีหลุดออกมาบางส่วนจึงจ าเป็นตอ้งน าไปก าจดัตะกอนต่อไป (วีรนุช หลาง.  2554 : 135-
136 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548 : 115; สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย.์ 2557 : 372-373) 

1.2.2 ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบแผน่ชีวภาพ (rotating biological contractor : RBC) 
คือ ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีจุลินทรียเ์กาะติดตวักลางท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกระบอก ซ่ึงตวักลางน้ีจะท า
ดว้ยพลาสติกหรือวสัดุชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 12 น้ิว มาเรียงต่อกนัและ
น าไปผา่นกระบวนการใหจุ้ลินทรียเ์จริญและเกาะติดบนแผน่เป็นเมือกบาง เรียกวา่ ไบโอฟิลม์ 
(biofilm) หรือ เมือกชีวภาพ  ซ่ึงไบโอฟิลม์จะมีผิวขรุขระเพื่อเพิ่มพื้นท่ีส าหรับการเกาะของจุลินทรีย ์
วิธีการบ าบดัโดยการหมุนแผ่นท่ีมีไบโอฟิลม์เกาะติดน้ีผา่นลงไปในน ้าเสีย ท าใหจุ้ลินทรียบ์นแผ่น
หมุนนั้นท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารปนเป้ือนในน ้าเสีย จากนั้นน าน ้าท่ีผา่นการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ป
ตกตะกอนในถงัตกตะกอน เพื่อตกตะกอนจุลินทรียท่ี์อาจหลุดจากแผน่หมุนหรือส่วนของแขง็ท่ี
หลงเหลืออยู่ออกไปก่อนท่ีน ้ าผา่นการบ าบดัไปผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือต่อไป (สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 
2548 : 116-117; สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย.์ 2557 : 373-376) 

1.3  ระบบสระ 
1.3.1  ระบบบ่อปรับเสถียรแบบแอโรบิค (aerobic pond หรือ aerobic 

stabilization pond) คือ ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีอาศยัธรรมชาติในการบ าบดัสารอินทรียใ์นน ้าเสีย           
เป็นระบบท่ีไม่มีการเติมออกซิเจนจากเคร่ืองจกัรกลใด ๆ โดยไดรั้บออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศ
ท่ีบริเวณผิวน ้าและจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ดงันั้นสารอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้าจะถูกยอ่ยสลาย
โดยจุลินทรียก์ลุ่มท่ีใชอ้อกซิเจนเพื่อเป็นอาหารและส าหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลงังาน    
(วีรนุช หลาง.  2554 : 131 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548 : 121) 

1.3.2 ระบบบ่อเติมอากาศหรือสระเติมอากาศ (aerated lagoon) โดยทัว่ไป       
สระเติมอากาศเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ท่ีท าการบ าบดัน ้าเสียโดยหลกัการท างานของจุลินทรียใ์นน ้า
เสียและจากธรรมชาติในสระเติมอากาศภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจน โดยมีเคร่ืองเติมอากาศเพื่อเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนให้แก่จุลินทรียใ์นน ้าเสียและท าใหเ้กิดการผสมของน ้าเสียและจุลินทรียใ์นสระ
เพื่อช่วยใหเ้กิดการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียอยา่งทัว่ถึงทั้งสระ ท าใหส้ระเติมอากาศมี
ประสิทธิภาพท่ีดีในการบ าบดัน ้าเสีย สระเติมอากาศนิยมใชใ้นการบ าบดัน ้าเสียจากชุมชนและ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่มีส่ิงปนเป้ือนท่ีมีพิษปะปนแต่มีสารปนเป้ือนท่ีเป็นสารอินทรียเ์ป็นส่วน
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ใหญ่ท่ีถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียไ์ดง้่าย สระเติมอากาศควรมีความลึก 2-4 เมตร ภายในบ่อมี           
เคร่ืองเติมอากาศเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการย่อยสลายของจุลินทรียก์ลุ่มท่ีใชอ้อกซิเจน 
จุลินทรียท่ี์มีบทบาทในการย่อยสลายระบบบ าบดัน ้าเสียแบบน้ีจะเป็นชนิดเดียวกบัท่ีพบในระบบ
ตะกอนเร่งแต่มกัจะเป็นจุลินทรียท่ี์เจริญแบบแพร่กระจายมากกวา่ท่ีเป็นแบบฟลอ็ก (วีรนุช หลาง.  
2554 : 131 ; สุบณัฑิต น่ิมรัตน์. 2548 : 123; สันทดั ศิริอนนัตไ์พบูลย.์ 2557 : 302-304) 

2. การน าน ้าท่ีผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
การน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ังเป็นวิธีท่ีช่วยในการจดัการและ

อนุรักษน์ ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ เน่ืองจากความตอ้งการในการใชน้ ้าในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์
เพิ่มขึ้น การประหยดัน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติโดยการใชน้ ้าในบางกิจกรรมไม่จ าเป็นตอ้งใช้
น ้าประปาหรือน ้าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ นอกจากนั้นการบ าบดัน ้าเสียท่ีมีราคาสูงทั้งจากการสร้าง
โรงงานบ าบดัน ้าเสีย การควบคุม การจดัการและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือต่าง ๆ หากปล่อยน ้าเสียท่ี
ผา่นการบ าบดัแลว้ปล่อยทิ้งในแหล่งน ้าธรรมชาติจะเป็นการใชป้ระโยชน์ของน ้าเสียท่ีผา่นการ
บ าบดัแลว้ไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้าเสีย (สุบณัฑิต น่ิมวตัย.์ 2548 : 225-237 ; Capua. 
2012 : 1 ; Rowe and Abdel-Magid. 1995 : 10-11) ดงัน้ี 

2.1   การใช้น ้าท่ีผ่านการบ าบดัในการเกษตร 
 น ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัมาใชใ้นการเกษตร ตอ้งระวงัเช้ือโรคและสารเคมีท่ีมีพิษท่ี

ไม่สามารถบ าบดัได ้ซ่ึงอาจปนเป้ือนในน ้าใตดิ้นหรือติดไปกบัผกัผลไม ้รวมทั้งอาจท าใหเ้กิดพิษ
โดยตรงต่อเกษตรกรในอนาคต เน่ืองจากดินจะสะสมความเคม็หรือไอออนท่ีเป็นพิษต่าง ๆ เช่น 
โซเดียม โบรอน คลอไรด ์แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และนิกเกิล นอกจากนั้นยงัสามารถน าน ้าท่ี
ผา่นการบ าบดัแลว้มาใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าได ้ปัจจุบนัประเทศอิสราเอล มีศูนยบ์ าบดัน ้าเสีย
ในเมืองชาฟดนั เป็นโรงงานบ าบดัน ้าเสียขนาดใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล ครอบคลุมเขตเทศบาล 7 
แห่ง ในพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีน าน ้ าท่ีผา่นการบ าบดัน ้าเสียกลบัมาใชใ้หม่เพื่อการเกษตร ไดป้ระมาณปีละ 
130 ลา้นลูกบาศกเ์มตร อยา่งไรก็ตาม ความปลอดภยัของประชาชนตอ้งมาเหนือส่ิงอ่ืนใด ดว้ยเหตุน้ี
กฎหมายของอิสราเอลจึงระบุใหพ้ืชท่ีจะไดรั้บการหล่อเล้ียงดว้ยน ้าประเภทสอง ซ่ึงตอ้งเป็นพืชท่ีใช้
เพื่อการอุตสาหกรรมเท่านั้น และตอ้งมีการตรวจสอบ สารเคมีท่ียงัคงหลงเหลืออยูใ่นน ้าจะไม่เป็น
อนัตรายต่อสภาพดินในบริเวณนั้น (เดลินิวส์. 2560 : 4) 
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ตาราง 8.1  มาตรฐานน ้าทั้งส าหรับการเกษตร 
 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) พารามเิตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) 
DS 

BOD 
Fecal coliform 

pH 
oil 
Al 
As 
Cd 
Cl 

500-2000 
20 

1000 MPN/100 ml 
6-9 
0 

5.0 
0.1 

0.01 
250-1000 

Cr  
Cu 
F 

Pb 
Fe 
Mn 
Ni 

SO4 
Zn 

0.1 
0.2 
1.0 
5.0 
5.0 
0.2 
0.2 
200 
2.0 

 
ท่ีมา : ไพศาล  วีรกิจ (2541 : 10)  

 
ส าหรับประเทศอ่ืน ๆ Rowe and Abdel-Magid (1995 : 10-11) ศึกษาการใช้

ประโยชน์จากน ้าทิ้งเพื่อการเกษตรในประเทศออสเตรเลีย จากโครงการ Werribee farm อยูห่่างจาก
เมืองเมลเบิร์น 35 กิโลเมตร รวมน ้าทิ้งและน ้าเสียจากเทศบาล 50 แห่ง ปริมาณ 440,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั บ าบดัแบบบ่อผึ่ง และ overland flow ใชน้ ้าในการปลูกหญา้เพื่อเล้ียงววัและแกะ  

ประเทศซาอุดิอาราเบีย น าน ้าทิ้งจากระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนของเมืองริยาด 
ปริมาณ 340,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยมีอ่างเก็บน ้าก่อนส่งใชง้าน และไดต่้อท่อส่งน ้าความยาว 
32-55 กิโลเมตร ไปยงัพื้นท่ีการเกษตร 3 แห่ง  

ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต เมืองดาบูดาบี มีอตัราการบ าบดั 115,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ใชน้ ้าทิ้งร้อยละ 85 ของระบบบ าบดัน ้าเสีย ใชไ้ปในการรดสนามหญา้ และพื้นท่ีสีเขียว
ในเมือง อีกร้อยละ 15 ใชร้ดเส้นทางสัญจรของอูฐ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดาใช ้น ้าทิ้งหลายโครงการ เช่น CONSERV II           
ส่งน ้าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสียของ Orange county และเมือง Orlando ปริมาณ 167,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั ไปตามท่อยาว 32 กิโลเมตร เขา้สู่พื้นท่ีสวนส้ม โครงการ St. Petersburg dual 
distribution system วางระบบท่อแยกส่งน ้าทิ้งปริมาณ 76,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั เพื่อใชร้ดสนาม
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หญา้ตามอาคารบา้นเรือนต่าง ๆ รัฐจอร์เจียร์ใชน้ ้าทิ้งประมาณ 330,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั รด
สนามกอลฟ์ สนามหญา้สุสาน ประมาณ 151 แห่ง  

ประเทศเมกซิโก ใชน้ ้าทิ้งจากเมืองเมกซิโกซิต้ีปริมาณ 3,800,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
วนั ซ่ึงผา่นการบ าบดัขั้นตน้ (เติมสารเคมีตกตะกอนน ้าเสีย) เพื่อใชใ้นการเกษตร พื้นท่ีประมาณ 
560,000 ไร่ ท่ีหุบเขา Mezquital เพื่อปลูกขา้วโพด ขา้วโอ๊ตและถัว่ เป็นตน้ 

ประเทศไทย ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (2558 : 5) ศึกษาเทคโนโลยกีารน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่โดยใชร้ะบบทรายกรองชา้              
พบวา่ ระบบทรายกรองชา้สามารถบ าบดัสารอินทรีย ์ตะกอนแขวนลอย ฟอสฟอรัส และไนเตรทได ้
และน ้าท่ีผา่นการบ าบดัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการเกษตร 

2.2  การใช้น ้าท่ีผ่านการบ าบัดในโรงงานอุตสาหกรรม 
  การใชน้ ้าทิ้งในอุตสาหกรรมเป็นการหมุนเวียนน ้า (recycling) มาใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงงาน ปกติแลว้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชน้ ้าในหมอ้น ้า
หล่อเยน็เป็นจ านวนมากและน ้าทิ้งจากกระบวนการหล่อเยน็นิยมน ามาใชใ้นภายในโรงงานอีกคร้ัง  
เช่น  ในโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานกลัน่น ้ามนั ซ่ึงตอ้งบ าบดัน ้าเสียดว้ยวิธีไนทริฟิเคชนัและ
ต่อเน่ืองดว้ยการเติมปูนขาวและโซดาไฟ เพื่อลดความกระดา้งของน ้าและก าจดัฟอสฟอรัส  
กระบวนการกรองและสุดทา้ยผา่นการฆ่าเช้ือก่อนน ามาใชใ้นการหล่อเยน็ เพื่อเป็นการลดการกดั
กร่อนและการเกิดไบโอฟิลม์ของจุลินทรียใ์นท่อของการหล่อเยน็นัน่เอง ส าหรับการใชน้ ้าทิ้งจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ส่วนใหญ่ใชใ้นกระบวนการหล่อเยน็ น ้าดบัเพลิง น ้าควบคุมฝุ่ น เป็นตน้ ซ่ึงไม่
ตอ้งการคุณภาพน ้าท่ีสูงมาก  

2.3  การใช้น ้าท่ีผ่านการบ าบัดเติมน ้าใต้ดิน 
    น ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัและมีคุณภาพน ้าท่ีดีสามารถน ามาเติมลงไปใตดิ้นเพื่อเพิ่ม

ปริมาณน ้าใตดิ้นอีกส่วนหน่ึง  นอกจากนั้นในบางพื้นยงัสามารถช่วยใหมี้ปริมาณน ้าใตดิ้นเพียง
พอท่ีจะดนัน ้าเคม็ไม่ใหรุ้กเขา้มาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณชายฝ่ังทะเล ซ่ึงมาตรฐานน ้าทิ้ง
เพิ่มเติมลงไปในน ้าใตดิ้นจะเขม้งวดปริมาณโลหะหนกัมากกวา่มาตรฐานน ้าทิ้งเพื่อการใช้
ประโยชน์ดา้นอ่ืน ส าหรับวิธีการเติมน ้าใตดิ้นท าไดห้ลายแบบ เช่น สูบอดัเขา้ใตดิ้นโดยตรง (direct 
injection) ระบายลงในพื้นท่ีซึมน ้า (surface infiltration) หรือระบายลงพื้นท่ีซึมน ้าขา้งแม่น ้า (stream 
infiltration) Rowe and  Abdel-Magid (1995 : 10-11) กล่าววา่ ประเทศอิสราเอล โครงการเติมน ้า
บาดาลใหญ่ท่ีสุดคือ Dan region wastewater reclamation project เติมน ้าบาดาลจากน ้าทิ้ง 189,000 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐฟลอริดามีการเติมน ้าบาดาล 114,000 ลูกบาศก์
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เมตรต่อวนั และรัฐแคลิฟอร์เนียมีการเติมน ้าบาดาล 170,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยท าการบ าบดั
น ้าเสียขั้นสูง (advanced treatment) 
 
ตาราง 8.2 มาตรฐานน ้าทิ้งส าหรับเติมในน ้าใตดิ้น 
 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) 
DO 

BOD 
Fecal coliform 

pH 
Cr 
Ba 
As 
Cd 

Cyanide 

สภาวะท่ีมีออกซิเจน 
10 

23 mpn/100 ml 
5-9 
0.15 
2.0 

0.05 
0.01 
0.2 

Zn 
Cu 
Mn 
Hg 

NH4 
NO3 
SS 
Zn 
Fe 

0.05 
2.0 
0.1 

0.01 
5.0 

10.0 
10 
10 
0.1 

 
ท่ีมา : ไพศาล วีรกิจ (2541 : 11) 
 

2.4  การใช้น ้าท่ีผ่านการบ าบัดในการเติมน ้าในแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 
  น ้าทิ้งสามารถใชเ้พื่อการพกัผอ่นหย่อนใจและอ่ืน ๆ เช่น ใชเ้ติมในคูคลองท่ีสร้าง

ขึ้นเพื่อพายเรือ หรือเสริมสร้างภูมิทศัน์ใชร้ดสนามหญา้ สนามกอลฟ์ ใช้รดตน้ไม ้ดอกไมเ้กาะกลาง
ถนน การใชใ้นกิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีการบ าบดัเพิ่มเติม แต่ถา้กิจกรรมท่ีมีคนลงไป
สัมผสักบัน ้าโดยตรง เช่น การวา่ยน ้า การเล่นสกีน ้า จะตอ้งควบคุมใหมี้การฆ่าเช้ือท่ีพอเพียง และ
กรณีน ้าขงัน่ิง เช่น ในบึงน ้าขนาดใหญ่จะตอ้ง ควบคุมสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใหอ้ยู่
ในระดบัต ่า เพื่อป้องกนัการเกิดยโูทรฟิเคชนั  
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ตาราง 8.3 มาตรฐานน ้าทิ้งส าหรับเติมน ้าในแหล่งพกัผอ่นหรือแหล่งน ้าสาธารณะ 
 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) 
BOD 
Fecal coliform 
pH 
DO 
SS 
Turbidity 

5 
2.2 MPN/100 ml 

6.5-8.3 
2.0 
5.0 

1.0 NTU 
 

ท่ีมา : ไพศาล วีรกิจ (2541 : 12) 
 

2.5  การใช้น ้าท่ีผ่านการบ าบัดในการอุปโภค 
  การน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มาใชใ้นงานดา้นอุปโภค พบวา่ นิคมอุตสาหกรรม

ในจงัหวดัชลบุรี น าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้สนามหญา้และลา้งถนนภายในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรม ส าหรับนิคมอุตสากรรมบางประอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดน้ าน ้าท่ีผา่น
การบ าบดัมาพกัในบ่อบ าบดัแบบธรรมชาติ แลว้ปล่อยลงในคลองธรรมชาติรอบนิคมอุตสาหกรรม 
นอกจากนั้น เทศบาลต าบลแสนสุข ไดน้ าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัมาใชใ้นการรดน ้าตน้ไม ้ลา้งตลาด           
ใชเ้ป็นน ้าดบัเพลิงและใชเ้พื่อการเกษตรกรรม ซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายได ้1,500 บาทต่อเดือน   
 

ตาราง 8.4  มาตรฐานน ้าทิ้งส าหรับการรดสนามหญา้และส่ิงปลูกแต่ง 
 

พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) พารามิเตอร์ ความเข้มข้น (mg/l) 
DS 

BOD 
Fecal coliform 

pH 
Cd 
Cr 

1200 
20 

2.2 MPN/100 ml 
6-9 
0.01 
0.1 

Cu 
Fe 
Pb 
Mn 
Ni 

SO4 

0.2 
5.0 
5.0 
0.2 
0.2 
200 

 

ท่ีมา : ไพศาล วีรกิจ (2541 : 13)  
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บทสรุป 
การใชส้ารเคมีภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรท่ีขาดความระมดัระวงั ก่อใหเ้กิดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นจากการปนเป้ือนของสารอนัตรายในแหล่งน ้า ดิน อากาศ เม่ือมีสารเคมีสะสม
ในปริมาณท่ีสูงขึ้นยอ่มส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต รวมทั้งสุขภาพของมนุษย ์ปัจจุบนัเทคโนโลยกีาร
ฟ้ืนฟูทางชีวภาพไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยท่ีีใชก้ระบวนการยอ่ย
สลายทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์พืชหรือวสัดุชีวภาพในการบ าบดัสารปนเป้ือนใน
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพใชก้ระบวนการยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์ซ่ึง
อาจเกิดขึ้นในสภาวะท่ีมีออกซิเจน หรือไม่มีออกซิเจนก็ได ้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย ์ลกัษณะ
ของพื้นท่ีท่ีปนเป้ือนและประเภทของสารท่ีตอ้งการก าจดั เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูทางชีวภาพแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือเทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูโดยการเคล่ือนยา้ยตวักลางท่ีปนเป้ือนไปบ าบดัหรือก าจดั
ต่อในสถานท่ีอ่ืน และเทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูโดยการบ าบดัสารเคมีท่ีปนเป้ือนในพื้นท่ีโดยไม่มีการ
เคล่ือนยา้ยตวักลางไปท่ีอ่ืน ส าหรับระบบบ าบดัน ้าเสียสามารถใชจุ้ลินทรียเ์ป็นตวัยอ่ยสลาย
สารอินทรียต์่าง ๆ จุลินทรียบ์ าบดัน ้าเสียสามารถใชบ้ าบดัน ้าเสียในโรงงานท่ีไม่เป็นสารเคมีประเภท
กรดหรือเบสสูงมาก เพราะกรดจากสารเคมีจะไปท าลายจุลินทรียท์ าใหต้ายซ่ึงจะมีผลท าใหก้าร
บ าบดัน ้าเสียไม่ไดผ้ล แต่ถา้เป็นโรงงานท่ีผลิตหรือใชว้ตัถุดิบเป็นสารอินทรียส์ามารถใชจุ้ลินทรีย์
บ าบดัน ้าเสียได ้ปัจจุบนัน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้สามารถน ากลบัมาใชท้ั้งดา้นการเกษตร การเติมน ้า
ใตดิ้นและแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจทางน ้า การอุปโภคและการน ากลบัมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  
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 ค าถามท้ายบทที่ 8 
 

1. จงอธิบายปัจจยัดา้นจุลินทรีย ์ความช้ืน กรดด่าง และอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ 
2. จงอธิบายความส าคญัของภาวะไม่มีการแข่งขนัท่ีมีต่อการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 
3. จงอธิบายประโยชน์และอนัตรายของปรอท สารหนู ตะกัว่ โครเมียมและแคดเมียม 
4. จงอธิบายกลไกการสะสมโลหะหนกับริเวณนอกเซลล ์ผิวเซลล์และภายในเซลลข์องจุลินทรีย ์
5. จงอธิบายกลไกการก าจดัโลหะหนกัของแบคทีเรีย ราและสาหร่าย 
6. จงอธิบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดัสารอินทรียใ์นดินดว้ยการเติมวสัดุอินทรีย ์การเพิ่ม
ความพรุนของดินและการเติมจุลินทรีย ์
7. จงอธิบายการหมกัขยะอินทรียเ์พื่อการบ าบดัสารมลพิษ 
8. จงอธิบายลกัษณะท่ีส าคญัของสารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีน   
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มสารก าจดัวชัพืช กลุ่มสารก าจดัหนู
และสัตวแ์ทะ และกลุ่มสารก าจดัเช้ือรา 
9. จงอธิบายผลกระทบจากสารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืช 
10. จงอธิบายกลไกการยอ่ยสลายสารปราบศตัรูพืช 
11. จงอธิบายหลกัการบ าบดัน ้าเสียดว้ยระบบจุลินทรียแ์ขวนลอย 
12. จงอธิบายหลกัการบ าบดัน ้าเสียดว้ยระบบจุลินทรียเ์กาะติด 
13. จงอธิบายหลกัการบ าบดัน ้าเสียดว้ยระบบสระ 
14. จงอธิบายขอ้ควรระวงัในการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตร           
การเติมน ้าใตดิ้น การเติมน ้าในแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ  
15. จงยกตวัอย่างการน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรของประเทศ
ต่าง ๆ 
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