
บทน ำเก่ียวกบัจุลชีววทิยำ 
จุลชีววิทยำ 
      - เป็นวิชำท่ีศึกษำถึงจุลินทรียแ์ละกิจกรรมของจุลินทรีย ์เช่น รูปร่ำง 

หนำ้ท่ีกำรท ำงำน กระบวนกำรเมแทบอลิซึม กำรสืบพนัธ์ุเป็นตน้  
  - โดยทัว่ไป วิชำจุลชีววิทยำ จะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต(สมช.)ขนำด

เลก็เซลลเ์ดียว ซ่ึงสำมำรถเกิดกระบวนกำรต่ำงๆของสมช.ภำยในเซลล์
เพียงเซลลเ์ดียว 

“จุลินทรียน์ั้น มีขนำดเลก็ จึงสะดวกในกำรเล้ียงและเจริญเติบโตอยำ่ง
รวดเร็ว และมีกระบวนกำรเมแทบอลิซึมแบบเดียวกบัสมช.ชั้นสูงอีก
ดว้ย” 
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กำรจดัจ ำแนกจุลินทรีย ์
• ค.ศ.1866 เฮกเกล(E.H Haeckel) 

ไดจ้ดัตั้งอำณำจกัรโปรตีสตำ มี
ลกัษณะเป็นเซลลเ์ดียวหรือหลำย
เซลลท่ี์ไม่มีกำรจดัเรียงตวั
แน่นอน และไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงไปเป็นเน้ือเยือ่หรือ
อวยัวะท่ีท ำหนำ้ท่ีโดยเฉพำะ 
สมช.น้ีไดแ้ก่ แบคทีเรีย รำ 
สำหร่ำย โปรโตซวั 
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โปรติสตน้ี์สำมำรถแบ่งเป็น 2 พวก 

• 1. พวกโปรคำริโอต(procaryote) คือ ไม่มีเยือ่หุม้นิวเคลียส
(nuclear membrane)กลุ่มน้ีไดแ้ก่ แบคทีเรีย สำหร่ำย
สีเขียวแกมน ้ำเงิน ซ่ึงสำหร่ำยชนิดน้ีจดัเป็นแบคทีเรียท่ีเรียกวำ่ ไซยำโน
แบคทีเรีย 
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2. พวกยคูำริโอต(Eucaryote) 
• ลกัษณะส ำคญัคือ มีเยือ่หุม้นิวเคลียส มีกำรแบ่งเซลลแ์บบไมโตซิส 

ไดแ้ก่จุลินทรียพ์วก โพรโทซวั รำ สำหร่ำย(ยกเวน้สำหร่ำยสีเขียวแกม
น ้ำเงิน)  
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ควำมแตกต่ำงระหวำ่งโปรคำริโอตและยคูำริโอต 
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ในปีค.ศ.1969 วิทแทคเกอร์(Robert H. Whittaker) ไดจ้ดั
สมช.เป็น 5 อำณำจกัรตำมลกัษณะ กำรไดส้ำรอำหำรคือ กำรสงัเครำะห์แสง 

กำรดูดซึมอำหำรและกำรกินอำหำร ดงัน้ี 

• อำณำจกัรโมเนรำ(Monera) 
• อำณำจกัรโพรติสตำ(Protista) 
• อำณำจกัรเห็ดรำ(Fungi) 
• อำณำจกัรพืช(Plantae) 
• อำณำจกัรสัตว(์Animalia) 
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อำณำจกัรโมเนรำ(Monera) 
• ไดแ้ก่จุลินทรียท่ี์เป็นพวกโปรคำริโอต ไดส้ำรอำหำรส่วนใหญ่โดยกำร

ดูดซึมอำหำร มีบำ้งท่ีสงัเครำะห์แสงได ้ส่วนใหญ่สืบพนัธ์ุแบบไม่อำศยั
เพศ 
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อำณำจกัรโพรทิสตำ 
• เป็นจุลินทรียพ์วกยคูำริโอตเซลลเ์ดียว มีวิธีไดอ้ำหำร 3 วิธีคือ กำร

สังเครำะห์แสง(สำหร่ำยขนำดเลก็) กำรดูดซึมอำหำร(โพรทิสอ่ืนๆ) 
และกำรกินอำหำร(โพรโทซวั) 
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อำณำจกัรพืช 
• ไดแ้ก่พืชสีเขียวหำยเซลลแ์ละสำหร่ำยชั้นสูง พืชส่วนใหญ่สงัครำะห์แสง

ไดแ้ละมีคลอโรฟิลล ์มีผนงัเซลลแ์ขง็แรง มีกำรเปล่ียนแปลงเน้ือเยือ่เป็น 
รำก ล ำตน้ ใบ สืบพนัธ์ุทั้งอำศยัเพศ และไม่อำศยัเพศ 
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อำณำจกัรเห็ดรำ 
• ไดแ้ก่รำชั้นสูงมีหลำยนิวเคลียส มีผนงัเซลล ์และไดอ้ำหำรโดยกำรดูดซึม 
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อำณำจกัรสตัว ์
• ไดแ้ก่พวกสตัวห์ลำยเซลล ์ไม่มีผนงัเซลล ์เคล่ือนท่ีได ้ด ำรงชีวิตโดยกำร

กินอำหำร สืบพนัธ์ุทั้งแบบอำศยัเพศและไม่อำศยัเพศ 
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เปรียบเทียบเซลลส์ตัวก์บัเซลลพื์ช 
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จุลินทรีย ์
• พบใน 3 อำณำจกัรคือ 

• อำณำจกัรโมเนอรำ(แบคทีเรียและไซยำโนแบคทีเรีย) 
• อำณำจกัรโพรติสตำ(สำหร่ำยขนำดเลก็และโพรโทซวั) 
• อำณำจกัรเห็ดรำ(ยสีตแ์ละรำ) 
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กลุ่มต่ำงๆของจุลินทรีย ์
• สำหร่ำย มีลกัษณะค่อนขำ้งง่ำย พวกเก่ำแก่ท่ีสุดมีเซลลเ์ดียว เซลล์

สำหร่ำยทุกชนิดมีคลอโรฟิลล ์เพื่อท ำหนำ้ท่ีสงัเครำะห์แสง พบสำหร่ำย
ตำมแหล่งน ้ำ ท่ีช้ืนแฉะ 
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ไวรัส 
• มีอนุภำคขนำดเลก็มำก มองเห็นโดยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนเท่ำนั้น 

ไม่มีองคป์ระกอบของเซลล ์ไวรัสก่อใหเ้กิดโรคแก่พืช สตัวแ์ละ
แบคทีเรีย และโพรทิสตอ่ื์นๆ กำรเพำะเล้ียงไวรัสตอ้งอำศยัเซลลท่ี์มีชีวิต
เท่ำนั้น 
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โครงสร้ำงของไวรัส 
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แบคทีเรีย 
• เป็นโปรคำริโอตเซลลเ์ดียว โดยทัว่ไปเพิ่มจ ำนวนเซลลโ์ดยกำรแบ่งตวั

จำก 1 เป็น 2 
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โพรโทซวั 
• เป็นยคูำริโอตเซลลเ์ดียว  มีควำมแตกต่ำงทั้งดำ้นรูปร่ำงลกัษณะ 

โภชนำกำรและสรีระวิทยำ มีบทบำทแตกต่ำงกนัในธรรมชำติ ท่ีรู้จกักนั
ดีคือ พวกก่อโรคในคนและสตัว ์

โรคจุดขาวในปลา 21 



รำ 
• เป็นพวกยคูำริโอตท่ีไม่มีคลอโรฟิลล ์มกัมีหลำยเซลล ์ขนำดและรูปร่ำง

แตกต่ำงกนัมำกตั้งแต่ยสีตซ่ึ์งมีเซลลเ์ดียว ไปจนถึงเห็ดท่ีมีขนำดใหญ่ รำ
ท่ีแทจ้ริงประกอบดว้ยเสน้ใยท่ีรวมกนัเป็นไมซีเลียม
(mycelium) มีกำรสืบพนัธ์ุโดยวิธีกำรแบ่งตวั แตกหน่อ หรือ
สร้ำงสปอร์ 
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ขอบเขตของวิชำจุลชีววิทยำ 
• ก.  กำรศึกษำจุลินทรียเ์ฉพำะกลุ่ม เช่นวิชำไวรัส(virology) 

ศึกษำเก่ียวกบัไวรัส วิชำเห็ดรำ(mycology)ศึกษำเก่ียวกบัเช้ือรำ
และยสีต ์

• ข. กำรศึกษำจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ จุลชีววิทยำทำง
น ้ำ จุลชีววิทยำทำงนม จุลชีววิทยำทำงอำหำร 
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ประวติัของวิชำจุลชีววิทยำ 
• แต่เดิมมนุษยเ์ช่ือวำ่ก ำเนิดของส่ิงมีชีวิตเกิดจำกส่ิงไม่มีชีวิตท่ีเรียกวำ่ อะไบโอเจเนซีส 

หรือ spontaneous generation ต่อมำประมำณศตวรรษท่ี 17 จึง
มีกำรทดลองเพ่ือพิสูจน์วำ่ส่ิงมีชีวิตตอ้งเกิดจำกส่ิงมีชีวิต  

• นกัวทิยำศำสตร์ท่ีลบลำ้งทฤษฎีดงักล่ำว คือ ฟรำนซีสโก เรดิ (1626-1697) 

 

 
 
 
 

• สรุปวำ่ หนอนเกิดจำกไข่แมลงวนัท่ีบินมำวำงบนเน้ือ เน้ือเป็นเพียงช่วยใหแ้มลงวนัมำ
วำงไข่เท่ำนั้น 
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แอนโทนี แวน ลีแวนฮุก 
• ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีประดิษฐข้ึ์นเองส่องดูหยดน ้ำ ท ำใหเ้ห็นส่ิงมีชีวิต

เลก็ๆเป็นจ ำนวนมำก 

25 



สโครเดอร์และวอนดชั(1850) 
• ไดท้ดลองโดยใส่อำกำศผำ่นจุกส ำลีท่ีอุดไวใ้นหลอดแกว้ก่อนจะเขำ้ไป

ในอำหำรในขวด พบวำ่จุลินทรียจ์ะถูกกรองไวท่ี้ส ำลี ดงันั้นจึงไม่มี
จุลินทรียเ์ติบโตในอำหำร วิธีน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของเทคนิคกำรอุดจุกส ำลี
ในหอ้งปฏิบติักำร 

26 



หลุยส์ ปำสเตอร์(1822-1895) 
• เป็นคนแรกท่ีพิสูจน์วำ่ส่ิงมีชีวิตตอ้งมำจำกส่ิงมีชีวิตเท่ำนั้น โดยใชข้วด

แกว้รูปคอห่ำนยดืยำวจนโคง้งอ ตม้อำหำรและใหอ้ำกำศผำ่นเขำ้
ตำมปกติ พบวำ่ไม่มีจุลินทรียเ์กิดในอำหำร 

• แต่ถำ้เอียงอำหำรใหส้มัผสักบัส่วนท่ีโคง้งอ พบวำ่อำหำรจะขุ่น เน่ืองจำก
จุลินทรียจ์ะเจริญไปในอำหำรนั้น 

27 



หลุยส์ ปำสเตอร์(1822-1895) 
• ยงัเป็นผูพ้บกระบวนกำรหมกัโดยจุลินทรีย์

(fermentation)ซ่ึงเกิดจำกกำรกระท ำของจุลินทรียห์ลำย
ชนิด ซ่ึงเป็นพวกยสีต ์และพบวำ่เหลำ้องุ่นเสียเน่ืองจำกกำรกระท ำของ
แบคทีเรียท่ีสร้ำงกรดน ้ำสม้ ดงันั้นตอ้งก ำจดัจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งกำรโดย
ใชค้วำมร้อนต ่ำ ซ่ึงไม่ท ำลำยกล่ินรส ของเหลำ้องุ่น 
 
 
 
 
 

• โดยใชค้วำมร้อน 62.8 องศำเซลเซียส 30 นำที 
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สมมุติฐำนของคอคซ์(Koch’s postulate)มีใจควำมดงัน้ี 
• ตอ้งพบจุลินทรียใ์นสตัวห์รือส่ิงมีชีวิตท่ีป่วยเป็นโรค 
• สำมำรถแยกจุลินทรียอ์อกมำจำกส่ิงมีชีวิตนั้นและเล้ียงใหเ้ป็นเช้ือ

บริสุทธ์ิได(้pure culture) 
• ใชเ้ช้ือบริสุทธ์ินั้นปลูก(inoculate)ลงในสตัวท์ดลองท่ีไม่ป่วย ก็

สำมำรถท ำใหเ้กิดโรคได ้
• สำมำรถแยกเช้ือบริสุทธ์ิออกจำกสตัวป่์วยได ้และเป็นเช้ือชนิดเดียวกนั

กบัท่ีแยกไดใ้นคร้ังแรก 
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Koch’s postulate 
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จำกสมมุติฐำนของคอคซ์น้ี จึงเป็นยคุทองของวิชำจุลชีววิทยำ ซ่ึงเป็น
ยคุท่ีพบสำเหตุของโรคจำกแบคทีเรียเป็นอนัมำก ดงัตำรำง 1.2 
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ค ำถำมทำ้ยบท 

• โปรคำริโอตแตกต่ำงจำกยคูำริโอตอยำ่งไร 
• ทฤษฎีของคอคซ์มีหลกั 4 ประกำรอยำ่งไร 
• ใครเป็นคนตั้งทฤษฎีวำ่ส่ิงมีชีวิตยิม่เกิดจำกส่ิงมีชีวิตเท่ำนั้น3636363636 
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The end 
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