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สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจรญิของจุลนิทรยี ์

นอกจากองคป์ระกอบของสารอาหารท่ีใชเ้ลี้ยงจุลนิทรยีแ์ลว้ สภาพแวดลอ้มต่างๆกมี็ผลต่อการ

เจรญิเติบโตของจุลนิทรยีด์ว้ย สภาพแวดลอ้มไดแ้ก่ 

 1. อณุหภมิู(temperature) 

 

 จุลนิทรยีมี์ความตอ้งการอณุหภมิูเพือ่การเจรญิเติบโตแตกต่างกนั อณุหภมิูท่ีจุลนิทรยีเ์จรญิ

ได ้จะอยู่ระหว่างอณุหภมิูสงูสดุ(maximum temperature) และ

อณุหภมิูต า่สดุ(minimum temperature) ซึง่ถา้อณุหภมิูสงูหรอืต า่

กว่านี้ จุลนิทรยีจ์ะไม่เจรญิเติบโต  

 

“อณุหภมิูท่ีเหมาะสมส าหรบัการเจรญิเรยีกว่า อณุหภมิูเหมาะสม(optimum 

temperature) อณุหภมิูท ัง้ 3 ชนิดนี้ เรยีกอณุหภมิูคารด์นิลั

(cardinal temperature)” 2 



ตารางแสดงช่วงอณุหภมิูในการเจริญเติบโตของจุลนิทรยี ์

อณุหภมิูในการเจรญิ(องศาเซลเซยีส) 

แบคทีเรยี ต า่สดุ เหมาะสม สงูสดุ 

Pseudomonas fluorescens 4 35-30 40 

Staphylococcus aureus 6.5 30-37 46 

Thiobacillus thiooxidants 10 28-30 37 
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เห็นไดว้า่จลิุนทรยีแ์ตล่ะชนิดจะมีชว่งอุณหภูมิทีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิทีแ่ตกตา่งกนั จงึสามารถ

แบง่จลุินทรียอ์อกเป็น 3 กลุม่ดงัน้ี 



 



ก. ไซโครไฟล(์psychrophile) เป็นจุลนิทรยีท่ี์เจรญิไดท่ี้ 0 องศาเซลเซยีส หรอืต า่กว่า 

อณุหภมิูท่ีเหมาะสมคอื 15 องศาเซลเซยีสหรอืต า่กว่า พวกนี้จดัเป็นไซโครไฟดท่ี์แทจ้รงิ

(obligate psychrophile) อณุหภมิูสงูสดุท่ีเจรญิคอื 30 องศาเซลเซยีส 

 บางพวกมีช่วงอณุหภมิูท่ีเหมาะสมระหว่าง 25-30 องศาเซลเซยีส และมีอณุหภมิูสงูสดุในการ

เจริญคือ 35 องศาเซลเซยีสจดัเป็น แฟคลัเตตฟัไซโครไฟด ์(facultative 

psychrophile) หรอื ไซโครโทรฟ(psychrotroph)  
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ข. มีโซไฟล(์mesophile) เป็นจุลนิทรยีท่ี์เจรญิไดท่ี้อณุหภมิูปานกลางระหว่าง 25-40 

องศาเซลเซยีส โดยมีอณุหภมิูต า่สดุท่ีจะเจรญิไดท่ี้ 5-25 องศาเซลเซยีส อณุหภมิูท่ีเหมาะสมท่ี 37 

องศาเซลเซยีส และอณุหภมิูสงูสดุท่ีเจรญิไดท่ี้ 43 องศาเซลเซยีส ตวัอย่างมีโซฟิลกิแบคทีเรยี

(mesophilic bacteria) เช่น Neisseria, Salmonella, 

Vibrio เป็นตน้ 
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http://textbookofbacteriology.net/nutgro.html


ค. เทอรโ์มไฟล(์thermophile) เป็นจุลนิทรยีท่ี์เจรญิไดท่ี้อณุหภมิูสงูระหว่าง 45-60 

องศาเซลเซยีส อุณหภมิูหมาะสมอยู่ระหว่าง 50-55 องศาเซลเซยีส อณุหภมิูสงูสดุท่ีเจรญิไดอ้ยู่

ระหว่าง 60-85 องศาเซลเซยีส ตวัอย่างเทอรโ์มฟิลกิแบคทีเรยีไดแ้ก่ Bacillus, 

Clostridium, Thermoactinomyces, 
Methanobacterium เทอรโมไฟลบ์างช่วงเจรญิมาในช่วงของมีโซไฟล ์จงึเรยีกว่า 

แฟคลัเตตีฟเทอรโ์มไฟล(์facultative thermophile) หรอืเรยีกว่า ยูรเิทอร์

โมไฟล(์eurithermophile) บางพวกเจรญิไดท่ี้อณุหภมิูสงูกว่า 60 องศาเซลเซยีส 

เรยีกว่า เทอรโ์มไฟลแ์ทจ้รงิหรอืสตีโนเทอรโ์มไฟล(์stenothermophile) 
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2. กา๊ซ(gases) กา๊ซจ าเป็นต่อการเจรญิของจุลนิทรยี ์คือออกซเิจนและ

คารบ์อนไดออกไซด ์เราสามารถจ าแนกจุลนิทรยีอ์อกเป็น 4 กลุ่ม ตามความตอ้งการ

ออกซเิจน 
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1. จุลินทรียท่ี์ตอ้งการออกซิเจน(aerobic microorganism หรือ 
aerobes) มีความตอ้งการออกซิเจนเพ่ือใชส้ร้างพลงังาน เน่ืองจากไม่สามารถสร้าง
พลงังานโดยกระบวนการหมกั(fermentation) ได ้จึงถือวา่เป็นพวกท่ีตอ้งการ
ออกซิเจนอยา่งแทจ้ริง(obligate aerobes) ไดแ้ก่ Bacillus, 

Pseudomonas 



2. จุลนิทรยีท่ี์เจรญิในท่ีมีออกซเิจนหรอืไม่มีกไ็ด(้facultative 

microorganism) พวกนี้สามารถสรา้งพลงังานไดจ้ากกระบวนการหายใจ

หรอืกระบวนการหมกั และไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้อกซเิจนในการสงัเคราะห์ต่างๆ เช่น 

Escherichia, Proteus,Enterobacter 
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3. จุลนิทรยีท่ี์เจรญิในท่ีมีออกซเิจนนอ้ย(microaerophilic 

microorganism) พวกนี้มีความตอ้งการออกซเิจนนอ้ยกว่า 0.2 

บรรยากาศ อาจเนือ่งจากออกซเิจนเป็นพษิต่อจุลนิทรยีเ์หล่าน ัน้ เช่น 

Lactobacillus , Neisseria 

 4. จุลนิทรยีท่ี์เจรญิในท่ีไม่มีออกซเิจน(anaerobic 

microorganisms) เพราะออกซเิจนรวมกบัน า้เป็นไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์

(H2O2) ซึง่เป็นพษิ จุลนิทรยีพ์วกนี้ไดแ้ก่ Clostridium, 

Methanobacterium 



การเพาะเลี้ยงจุลนิทรยีท่ี์ตอ้งการออกซเิจนและพวกตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการ

ออกซเิจนน ัน้ อาจเลี้ยงในสภาพปกติของหอ้งกไ็ด ้แต่พวกตอ้งการออกซเิจน

ควรเลี้ยงในอาหารท่ีมีการเขย่า หรอืเลี้ยงในภาชนะต้ืนๆท่ีมีพื้นท่ีผวิมากให้

สมัผสักบัอากาศ หรอือาจอดัอากาศลงไปในอาหาร 

 



ส่วนพวกไม่ตอ้งการออกซเิจน อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น 

1. การใชก้ารแทนท่ีอากาศดว้ยกา๊ซเฉือ่ย โดยการดดูอากาศออกแลว้ใส่กา๊ซอืน่ 

เช่นกา๊ซไนโตรเจน กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์เขา้ไปแทนท่ี  

2. ใชวี้เปลีย่นกา๊ซออกซเิจนไปเป็นสารอืน่ เช่น จุดไฟหรอืเทียนไขในภาชนะปิด 

กา๊ซออกซเิจนจะถูกไปใชใ้นการเผาไหม ้เม่ือเปลวไฟดบัแสดงว่า บรรยากาศใน

ภาชนะมีแต่กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

 



3. ความเป็นกรด-เบส 

 แบคทีเรยีส่วนใหญ่มีค่าpH   ท่ีเหมาะสมในการเจรญิเติบโตอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 อนึ่งเม่ือ

เลี้ยงจุลนิทรยีใ์นอาหารไปนานๆ จะท าใหค่้าความเป็นกรด-เบสของอาหารเปลีย่นไป 

เนื่องมาจากจุลนิทรยีท่ี์เจรญิเติบโตมาก และปล่อยสารบางอย่างออกมา อาจเป็นกรด-ด่างท า

ให ้pHเปลีย่นไปมาก และเขา้ไปขดัขวางการเจรญิเติบโตของจุลนิทรยีด์ว้ย ดงัน ัน้ในการ

เตรยีมอาหารตอ้งใส่สารบางอย่างท าหนา้ท่ีเป็นบฟัเฟอร(์buffer) ซึง่เป็นสารตา้นทาน

การเปลีย่นค่าความเป็นกรด-ด่าง ตวัอย่างสารท่ีท าหนา้ท่ีเป็นบฟัเฟอรค์ือ KH2PO4, 

K2HPO4 



4. แรงดนัออสโมติก 
 กระบวนการออสโมซสีเกดิขึ้นเม่ือความเขม้ขน้ของสารในสารละลายท่ีอยู่ภายในเซลลแ์ละ

ภายนอกเซลลไ์ม่เท่ากนั ท าใหเ้กดิแรงดนัออสโมติก สารละลายท่ีมีแรงดนัออสโมติกสงูกว่า 

เรยีกว่า สารละลายไฮเปอรท์อนิก(hypertonic solution) ส่วน

สารละลายท่ีมีแรงดนัออสโมติกต า่กว่า เรยีกว่า สารละลายไฮโพทอนิก(hypotonic 

solution) 



ถา้น าเซลลแ์บคทีเรยีใส่ในสารละลายน า้เกลอืเขม้ขน้ 20% สารละลาย

ภายนอกเซลลจ์ะมีแรงดนัออสโมติกสงูกว่าในเซลล ์น า้จากในเซลลจ์ะไหลออกสู่

ภายนอก ท าใหเ้ซลลเ์ห่ียว กระบวนการนี้เรยีกว่า พลาสโมไลซสี

(plasmolysis) 

 



ในทางตรงขา้ม ถา้น าแบคทีเรยีใสใ่นสารละลายน า้เกลอืเขม้ขน้ 0.01% น า้จากภายนอกเซลล์

จะไหลเขา้สุเ่ซลลท์ าใหเ้ซลลเ์ต่งเรยีกว่า พลาสมอฟซสี(plasmoplysis) 

 แรงดนัท่ีเกดิขึ้นดงักล่าวอาจท าใหเ้ซลลมี์การเปลีย่นแปลงได ้เช่นเม็ดเลอืดแดงแตกได ้แต่

แบคทีเรยีมีผนงัเซลลท่ี์แขง็แรง จงึไม่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูร่างและขนาดมากนกั เช่น 

อาจมีรปูร่างยาวกว่าปกติหรอืรปูร่างไม่แน่นอน ดงัน ัน้การเลี้ยงแบคทีเรยีจงึควรค านึงถงึ

แรงดนัออสโมติกท่ีเหมาะสมดว้ย 



แบ่งจุลนิทรยี ์ตามความสามารถในการปรบัตวัในสภาพแรงดนัออสโมติกต่างกนั ดงันี้ 

 1. พวกชอบแรงดนัออสโมติก(osmophile) สามารถปรบัตวัใหเ้หมาะกบัท่ีมี

แรงดนัออสโมติกสงูๆ พรอ้มทัง้เจรญิและเพิม่จ  านวนดว้ย เช่น ยสีตท่ี์เจรญิในท่ีมีน า้ตาล

เขม้ขน้ เรยีกว่า saccharophile หรอื พวกชอบน า้ตาล เช่น 

Saccharomyces bailii 

 

2. พวกชอบความเขม้ขน้ของเกลอืสงูๆ(halophile) เจรญิในน า้ทะเลท่ีมีเกลอื 

3.5-4% แม่ในทะเล dead sea ท่ีมีเกลอื 29% ยงัพบว่ามี 

Halobacterium spp. 

 

 โดยทัว่ไปแบคทีเรยีไม่สามารถเจรยิในเกลอื 10-15% หรอืน า้ตาล 50-70% จงึใช ้

หลกัการในการถนอมอาหารแช่อิม่ 



5. รงัส(ีRADIATION) 

 รงัสท่ีีมีผลในการท าลายจุลนิทรยีมี์ 2 ชนิดคือ 

1. รงัสท่ีีแตกตวัเป็นไอออน โดยรงัสมีีพลงังานไปดงึอเิลก็ตรอนออกจากสาร ไดแ้ก่ รงัสเีอกซ ์

รงัสแีกมมา รงัสนีี้ท าลายจุลนิทรยีไ์ด ้แต่ไม่นิยมใช ้เพราะมีราคาสงู 



2. รงัสอีลัตราไวโอเลต สามารถท าใหจุ้ลนิทรยี ์

- ตาย 

- ผ่าเหล่า 

รงัสนีี้ มีอ านาจทะลทุะลวงต า่ จงึสามารถฆ่าไดเ้ฉพาะจุลนิทรยีบ์รเิวณ

พื้นผวิเท่าน ัน้ 



THE END 

 


