
บทที ่3 
ลักษณะและโครงสร้างโดยละเอยีดของแบคทเีรีย 
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รูปร่างและการเรียงตัวของแบคทเีรีย 

 มี 3 แบบคือ ทรงกลม เรียกว่า coccus ทรงกระบอก
หรือรูปทอ่น(rod)เรียก บาซิลลัส(bacillus) และรูป
เกลียวเรียก สไปริลลัม(spirillum) 
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การทีแ่บคทเีรียมีรูปร่างแตกตา่งกัน เป็นการปรับตวัใหเ้ข้า
กับส่ิงแวดล้อมใหด้ขีึน้  
 
เช่น คอ็กคัสมีรูปร่างกลมท าใหท้นตอ่สภาพแหง้แล้งไดด้ ี 
 
พวกรูปทอ่นมีพืน้ทีผิ่วตอ่ปริมาตรมากกว่าพวกคอ็กคัส จงึ
ช่วยในการแลกเปล่ียนสารอาหารกับสภาพแวดล้อมได้
ดกีว่า 
 
 ส่วนพวกเกลียวมีการเคล่ือนทีเ่ป็นตะปหูรือสว่าน จงึไม่
ค่อยมีแรงเสียดทานจากส่ิงแวดล้อมในขณะเคล่ือนที ่
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ขนาดและการวัดขนาดของแบคทเีรีย 
 แบคทเีรียโดยทั่วไปมีความกว้างประมาณ 0.5-1 ไมโครเมตร ยาว
ประมาณ 2-5 ไมโครเมตร เน่ืองจากมีขนาดทีเ่ล็กมาก การวัดขนาด
จงึตอ้งอาศัยเคร่ืองมือทีเ่รียกว่า ออกควิลาร ์ไมโครมิเตอร์
(ocular micrometer) ซึง่มีลักษณะเป็นแผ่นกลม ใช้ใส่
ในกระบอกออกควิลารเ์ลนส ์ไมโครมิเตอรนี์มี้ขีดแบ่งเป็นช่องๆละ
เทา่ๆกัน ช่องเหล่านีจ้ะทราบค่าได ้ตอ้งน ามาเทยีบกับขีดแบ่งบน 
สเตจไมโครมิเตอร(์stage micrometer) 
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สเตจไมโครมิเตอร ์มีความยาวทัง้สเกลคอื 1 มิลลิเมตร แบ่ง
ออกเป็น100 ช่อง ดงัน้ันแตล่ะช่องมีระยะหา่งกัน 0.01 
มิลลิเมตร หรือ 10 ไมโครเมตร 
วิธีเทยีบท าโดย 
ใหส้เกลของโครมิเตอรท์ัง้สองมาขนานกันและเล่ือนมาซ้อน
กันพอด ีใหจุ้ดเร่ิมตน้ของสเกลทัง้สองตรงกัน หลังจากน้ันนับ
จ านวนช่องทีอ่อกควิลารไ์มโครมิเตอร ์ตรงหรือทับพอดกีับส
เตจไมโครมิเตอร ์และนับจ านวนช่องด้วย น ามาเปรียบเทยีบ
กัน 
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ออกควิลารไ์มโครมิเตอร ์a ช่อง ตรงและทบัพอดกีบัสเตจไมโครมิเตอร ์b ช่อง 
 ออกคิวลารไ์มโครมิเตอร ์1 ช่อง ตรงและทบัพอดีกบัสเตจไมโครมิเตอร ์b/a ช่อง 
ซึง่เท่ากบั b/a ×0.01 มิลลเิมตร 
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หลังจากน้ันจงึถอดสเตจไมโครมเิตอรอ์อก น าสไลดข์องตัวอย่างมาวัดแทน 
และค่าทีค่ านวณได้น้ัน ใช้ได้เฉพาะก าลังขยายหน่ึงเทา่น้ัน ถา้เพิม่ก าลังขยาย
ของทัง้ออกควิลารแ์ละเลนสว์ัตถุจะต้องเทยีบค่าใหม ่และใช้ได้ส าหรับกล้อง
น้ันๆด้วย 
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โครงสร้างของแบคทเีรีย 

 เน่ืองจากแบคทเีรียเป็นโปรคาริโอต จงึไม่มีโครงสร้างหลายชนิด เช่น 
เยือ่หุม้นิวเคลียส โกลจบิอด ีไมโทคอนเดรีย เป็นตน้ โครงสร้างของ
แบคทเีรียทีพ่บโดยทั่วไปไดแ้ก่ ผนังเซลลแ์ละไซโตพลาสซมึ 
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แฟลกเจลลา(flagella) เป็นรยางค ์มีลักษณะคล้ายขน ยืน่ออกมานอก
ผนังเซลล ์โดยมีจุดตัง้ตน้จากเบซัลบอด(ีbasal body) ทีอ่ยู่ใตเ้ยือ่หุม้
เซลลใ์นไซโตพลาสซมึ โครงสร้างของแฟลกเจลลา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนทีย่ดึตดิกับฐาน(basal structure) ส่วนทีเ่ป็นตะขอ(hook) 
และส่วนทีเ่ป็นเส้นยาวจากผนังเซลล(์filament) 
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เน่ืองจากแฟลกเจลลามขีนาดเล็กมาก ต้องย้อมพเิศษ โดยใช้เบสิคฟุคซิน
(basic fuchsin) และกรดแทนนิกเป็นมอแดนด ์จะช่วยใหส้ตีดิดขีึน้ 
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 พบว่าแฟลกเจลลาประกอบดว้ยโปรตนีแฟลกเจลลิน ทีมี่น า้หนักโมเลกุล
ประมาณ 20,000 -40,000 ดาลตนั 

 

 ไม่พบแฟลกเจลลาในแบคทเีรียทุกชนิด แตจ่ะมีเฉพาะพวกทีเ่คล่ือนทีไ่ด ้
พวกค็อกคัสแทบจะไม่พบแฟลกเจลลาเลย 

 

 กลไกการเคล่ือนทีข่องแบคทเีรีย ยังไม่ทราบแน่ชัด แตมี่สมมุตฐิาน
อธิบายว่า เกิดจากโปรตนีซึง่มีโมเลกุลใหญ่ หดตวัและคลายตวัสลับกัน 
ท าใหเ้กิดการเคล่ือนทีเ่ป็นลูกคล่ืน ซึง่จะดงึหรือผลักแบคทเีรียเข้าออก
ได ้



การเรียงตัวของแฟลกเจลลา แบง่เป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ 
1. โพลารแ์ฟลกเจลลา(polar flagella)มีแฟลกเจลลายืน่
ออกมาจากปลายหรือขั้วของเซลล ์ถ้ายืน่ออกมาข้างใดข้างหน่ึง
และมี 1 เส้นเรียก โมโนทริคัสแฟลกเจลลา ถ้าออกมา 2 ข้าง
ของเซลลเ์รียก แอมฟิทริคัสแฟลกเจลลา 
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2. เพอริทริคัสแฟลกเจลลา มแีฟลกเจลลายืน่ออกมารอบๆเซลล ์ได้แก่ 
Escherichia coli, Salmonella typhi 
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 หน้าทีข่องแฟลกเจลลา คอื ช่วยในการเคล่ือนที ่ซึง่จะเคล่ือนทีด่ว้ย
ความเร็วทีแ่ตกตา่งกัน เช่น Sprillum serpens เคล่ือนทีด่ว้ย
ความเร็วสูงมากคอื แฟลกเจลลาหมุนถงึ2400 รอบต่อนาท ีการ
เคล่ือนทีข่องแฟลกเจลลาตอ้งอาศัยพลังงาน ATP ทีไ่ดม้าจาก
การสังเคราะหแ์สงหรือการหายใจ 



 การทีจุ่ลินทรียมี์การเคล่ือนทีไ่ด ้เป็นการปรับตวัของ
จุลินทรียใ์หอ้ยู่รอด เป็นการเพิม่โอกาสใหมั้นหาอาหาร 
และหาสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม หรือหลีกเล่ียงสารหรือ
สภาพทีไ่ม่เหมาะสมได ้
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พไิล(pili) มีลักษณะเป็นขนคล้ายแฟลกเจลลาแต่มขีนาดเล็กกว่า จ านวน
มากกว่า และไม่มลัีกษณะเป็นคลืน่แบบแฟลกเจลลา ไม่มหีน้าทีใ่นการเคลือ่นที ่
มขีนาดเลก็มากต้องดูดว้ยกล้องจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอน 
หน้าที ่
ยังไม่แน่ชัด แต่มหีลักฐานว่า ช่วยใหแ้บคทเีรียไปเกาะตดิกบัพืน้วัสดุ หรือผิว
เนือ้เยือ่ทีแ่บคทเีรียจะเข้าสุ่ร่างกาย เช่น เนือ้เยือ่บุผิวทีท่างเดนิหายใจ ล าไส้  

14 



แคปซูล(capsule) มีลักษณะเป็นสารเหนียวคล้ายเจลเคลือบหรือปกคลุม
เซลล ์มักท าให้โคโลนีเป็นเมอืกเยิม้ แคปซูลไม่มใีนแบคทเีรียทุกชนิด ขนาด
ของแคปซูลจะใหญ่หรือเลก็ขึน้กับ อาหารและสภาพแวดล้อมของการเลืย้งใน
อาหารน้ันๆ องคป์ระกอบภายในแคปซูลมักเป็นสารโพลแีซคคาไรด ์
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ความส าคัญของแคปซูล 
1. ท าใหแ้บคทเีรียทนต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมได ้เช่น ความแหง้แล้ง 
ความสารเคม ีอุณหภมู ิ 
2. มคีวามสามารถท าใหเ้กดิโรครุนแรง  
3. เป็นทีส่ะสมอาหารหรือของเสยีจากเซลล ์
4. มสีมบัติเป็นแอนตเิจน 
5. ท าใหสู้ญเสยีทางเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมนมและอาหาร ท าใหอ้าหารนมและ
น า้หวานเกดิยางเหนียว 
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มสีารคล้ายแคปซูลอกีชนิดหน่ึงคอื เมอืก(slime) ซึง่มอีงคป์ระกอบและโครงสร้างที่
ซับซ้อนน้อยกว่า แต่ละลายในอาหารได้ดกีว่า องคป์ระกอบพวกโพลีแซคคารไรดแ์ละ
พอลเีพปไทด ์
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 ชั้นของแคปซูลและเมือกน้ัน อาจไม่จ าเป็นตอ่เซลลม์ากนัก และอาจ
สลัดออกจากเซลลไ์ด ้และเซลลจ์ะสร้างใหม่ไดอ้กี ปริมาณแคปซูล
ขึน้อยู่กับลักษณะทางพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อม ซึง่อาจสร้างไดถ้้า
เลีย้งแบคทเีรียในอาหารทีมี่น า้ตาล 



ผนังเซลล(์cell wall) มีความหนา 10-25 นาโนเมตร มีอยู่ 10-40% 
ของน า้หนักแหง้ เป็นโครงสร้างทีท่ าใหเ้ซลลแ์บคทเีรียคงรูปร่างอยู่ได ้
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หน้าทีข่องผนังเซลล ์

1. ป้องกันเซลลแ์ตก 

2. เป็นทีใ่หแ้ฟลกเจลลายดึเกาะ 

3. ท าใหค้งรูปร่างของแบคทเีรียแตล่ะชนิด 

4. ท าใหเ้กิดการแบ่งเซลลแ์ละเจริญต่อไปได้ ถ้า
ไม่มีผนังเซลลจ์ะไม่มีการแบ่งเซลลเ์กิดขึน้ 
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องคป์ระกอบทางเคมีของแบคทเีรียแกรมบวกและแกรมลบ 

 แบคทเีรียแกรมลบมีความซับซ้อนมากกว่าแกรมบวก คือ
ประกอบดว้ยเพปตโิดไกแคนเพยีง5-20% เทา่น้ัน นอกน้ันเป็น ลิโพ
โปรตนี ลิโพโพลีแซคคารไรด ์

 แบคทเีรียแกรมบวก มีเพปตโิดไกแคนถึง 90%  
 ด้านความหนาแกรมบวกหนากว่าคอื 25-30 มิลลิไมโครเมตร ส่วนแก
รมลบหนา 15-20 มิลลิไมโครเมตร 

 แกรมลบมีแมมเบรนชั้นนอก(outer membrane)ล้อมรอบ
เพปตโิดไกแคนไว้ เมมเบรนนีมี้ไขมันมากถงึ 11-22% ของน า้หนัก
แหง้ของผนังเซลล ์
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เมมเบรนชัน้นอกของแบคทีเรยีแกรมลบยดึกบั เพปติโดไกแคนท่ี
อยูข่า้งใตด้ว้ยลโิพโปรตีน 
 แบคทเีรียแกรมบวก  แบคทเีรียแกรมลบ 
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เยือ่หุม้เซลล(์cytoplasmic membrane) อยู่ใต้ผนังเซลล ์ท า
หน้าทีเ่ป็นเคร่ืองกัน้ออสโมซสี ควบคุมการเข้าออกของสาร เยือ่หุม้เวลลม์ี
ความหนา 7.5 นาโนเมตร มอียู่10-20% ของน า้หนักแหง้ มลัีกษณะเป็นยูนิต
เมมเบรน ประกอบด้วยฟอสโฟลพิดิ 20-30% โปรตนี 60-70% ฟอสโฟลพิดิจะ
หนัส่วนทีไ่ม่ละลายน า้เข้าหากนัและหนัส่วนทีล่ะลายน า้ออกข้างนอก และมี
โปรตนีฝังในช้ันฟอสโฟลพิดิเรียก อินทกีรัลโปรตนี(integral protein) 
ส่วนโปรตนีอืน่ทีย่ดึอย่างหลวมๆอยุ่ด้านนอกของฟอสโฟลพิดิเรียก เพอริ
เฟอรัลโปรตนี 
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หน้าทีข่องเยือ่หุม้เซลล ์
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1.เกี่ยวข้องกับกระบวนการแอคตฟีทรานสปอรต์ 

2.เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานของเซลล ์

3.มีเอนไซมห์ลายชนิดเกี่ยวข้องกับการสังเคราะหอ์งคป์ระกอบของผนัง
เซลลแ์ละแคปซูล 

4.สังเคราะหฟ์อสโฟลิพดิ 

5.ช่วยให ้DNA ตกัิบเยือ่หุม้เซลล ์ท าใหก้ระจายไปยังเซลลลู์ก
ในขณะแบ่งเซลล ์ 

 



มีโซโซม(mesosome) 
 เป็นเยือ่ทีบุ๋่มเข้าไปในไซโทพลาสซมึของแบคทเีรีย เม่ือดดูว้ยกล้อง
จุลทรรศนอ์เิล็กตรอน พบว่ามีลักษณะคล้ายถุง พบคร้ังแรกใน
แบคทเีรียแกรมบวก ต่อมาพบในแกรมลบด้วย องคป์ระกอบทางเคมี
ตา่งจากเยือ่หุม้เซลล ์คอื เยือ่หุม้เซลลมี์โปรตนี 56% ลิพดิ 25% 
RNA 14% แต่มีโซโซมมีโปรตนี 41% ลิพดิ 34% RNA 
8% 
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หน้าทีข่องมีโซโซม 
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1. เพิม่พืน้ทีผิ่วของเมมเบรน ท าใหป้ริมาณเอนไซมเ์พิม่ตามดว้ย 

2. เกี่ยวกับการสร้างผนังเซลลกั์้นระหว่างเซลล ์เวลาแบ่งเซลล ์

3. เกี่ยวกับการจ าลอง DNA และดงึใหแ้ยกออกจากกัน 
4. เกี่ยวข้องกับการสร้างสปอร ์

5. เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาออกซเิดชัน-รีดักชัน 



ไซโทพลาสซึม 

 เป็นส่วนของเซลลท์ีอ่ยู่ถัดจากเยือ่หุม้เซลลเ์ข้าไป ประกอบดว้ยส่วน
ของโครมาทนิทีมี่ DNA อยู่ ส่วนของไซโทพลาสซมึทีมี่ไรโบโซม
และส่วนทีเ่ป็นของเหลวทีมี่สารบางชนิดละลายอยู่ 
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ไรโบโซม 
มีลักษณะเป็นเม็ด ไม่มีเยือ่หุม้ กระจายอยู่ทั่วไป มีขนาดเล็ก อยู่เป็น
อสิระภายในเซลล ์ท าหน้าทีส่ร้างโปรตนีเพือ่ส่งออกนอกเซลล ์
องคป์ระกอบของไรโบโซมเป็นโปรตนี 40% RNA 60%จับกัน ไรโบ
โซมของแบคทเีรียมีขนาดเล็กกว่ายคูารีโอต โดยมีขนาด 70S แตยู่คาริ
โอตมีขนาด 80s 
 โดยไรโบโซม 70s ประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย คือ 50sและ 30s  
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หน้าทีข่องไรโบโซม 

 เกี่ยวกับการสังเคราะหโ์ปรตนีตา่งๆ โดยมีไรโบโซมยดึกันดว้ย 
mRNA กลายเป็นสายยาวของพอลิโซมหรือพอลิไรโบโซม ซึง่
เป็นต าแหน่งทีเ่กิดการสังเคราะหโ์ปรตนี 
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โครมาทนิ 
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 เป็นบริเวณทีมี่สารพันธุกรรมอยู่ เรียกว่านิวคลีออยด(์nucleoid) 
หรือโครมาทนิบอด ีหรือนิวเคลียรอ์ีควิวาเลนท ์ประกอบด้วย 
DNA เส้นเดยีวขดเป็นวงกลม ภายใน DNA พันกันเป็นเกลียว
คู่(double helix) 



ไซโทพลาสมิกอนิคลูชัน(cytoplasmic inclusions) 

 เป็นสารทีส่ะสมอยู่ในเซลล ์ไดแ้ก่ ไขมัน พอลีแซคคาไรด ์
สารประกอบอนินทรียต์่างๆ 

 

 เอนโดสปอร(์endospore) 

 พบในโครงสร้างของแบคทเีรียบางชนิด ท าใหแ้บคทเีรียมีความทนทาน
ตอ่สภาวะแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมได ้เอนโดสปอรเ์กิดขึน้ภายในเซลล ์
และสร้างไดเ้พยีง 1 สปอรต์่อ 1 เซลล ์รูปร่างของสปอรจ์ะตา่งกันไป
ตามสปีชีส ์เอนโดสปอรส์ามารถทนตอ่ความแหง้ สีย้อม สารเคมีทีใ่ช้
ในการฆา่เชือ้ รังสี และความร้อนได ้ 
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โครงสร้างของเอนโดสปอร ์ประกอบด้วย 
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 1.ช้ันในสุด หรือ core เป็นช้ันทีม่ไีซโทพลาสซมึรวมทัง้โครโมโซม ไรโบโซม 

 2.ผนังสปอร(์spore wall) เป็นส่วนทีจ่ะเจริญไปเป็นผนังเซลลใ์หม่ของ
แบคทเีรีย 

 3.สปอรค์อรเ์ทกซ(์spore cortex) เป็นช้ันทีม่ปีริมาตรมากทีสุ่ดและหนา
ทีสุ่ด ทนทานต่อความร้อนดทีีสุ่ด 



4.สปอรโ์คท(spore coat) เป็นช้ันทีท่นทานมาก หนาและเหนียว มสีารซสี
ทนีมากด้วยจงึเกดิพันธะไดซัลไฟดเ์ชือ่มระหว่างพอลีเปปไทด ์ท าให้สปอรท์นต่อ
การซมึผ่านของสารได้ด ี
5.เอกโซสปอรเ์รียม(exosporium)เป็นช้ันบางๆหลวม ช้ันนีไ้ม่ยอมให้สาร
ต่างๆผ่านเข่าออก ช้ันนีเ้ป็นช้ันนอกสุด 
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การเร่ิมสร้างสปอร(์spore formation) 
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 เม่ือจะมีการสร้างผนังกั้นเซลล(์septum) ใกล้ๆปลายเซลล ์ส่วน
ของไซโต พลาสซมึและ DNA จะแยกจากส่วนของเซลลท์ีเ่หลือ 
ส่วนของเซลลท์ีเ่หลือทีมี่ขนาดใหญ่กว่า จะมาหอ้มล้อมส่วนทีเ่ล็กกว่า 
กลายเป็นฟอรส์ปอร(์fore spore) 



หลังจากนีจ้ะมกีารสร้างส่วนประกอบของสปอร ์ได้แก่ 
ช้ันคอรเ์ทกซ ์จะถกูสร้างขึน้ระหว่างเยือ่หุม้สปอรช้ั์นในและช้ันนอก และสร้าง
สปอรโ์คท เกดิอยู่รอบนอก และเกดิเอกโซสปอเรียม หอ้มล้อมสปอรโ์คทอกีที
หน่ึง หลังจากสร้างเป็นเอนโดสปอรเ์รียบร้อยแล้ว เซลลเ์ดมิจะสลายไป สปอรท์ี่
เหลอืจะกลายเป็นเอกโซสปอร(์exospore) หรือสปอรอ์สิระ(free 

spore) 
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การสร้างสปอรเ์ป็นกลไกเพือ่การอยู่รอดทีขึ่น้กับ
พนัธุกรรมและสภาพแวดล้อมทางสรีระวิทยาที่
เหมาะสม 
ความทนทานความร้อนของสปอร ์เน่ืองจากสาเหตุ
ดังนี ้
1. มีองคป์ระกอบพเิศษทีท่นความร้อนได้ด ี 
2. ไม่มีน า้อสิระ 
3. มีแร่ธาตุมาก โดยเฉพาะแคลเซียม 
4.มีกรดไดพโิคลนิิก 
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