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จุลชีววทิยา ทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่งน า้ 



จุลชวีวทิยา ทีเ่กีย่วข้องกับแหล่งน า้ 
  เป็นการศึกษาจุลนิทรีย์และกจิกรรมในน า้จืด น า้กร่อย น า้เคม็ รวมทั้งแหล่งน า้ต่างๆ 
จุลนิทรีย์บางชนิดบางชนิดมอียู่เดมิในแหล่งน า้ บางชนิดถูกน ามาสู่แหล่งน า้จาก
อากาศ ดนิ ของเสียจากโรงงานและบ้านเรือน จุลนิทรีย์ในแหล่งน า้มคีวามส าคญัต่อ
สุขภาพของคนและสัตว์ และมคีวามส าคญัในห่วงโซ่อาหารกบัส่ิงมชีีวิตในน า้ 



แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
 แหล่งน า้ตามธรรมชาติแบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. น า้ในบรรยากาศ(atmospheric water) 

 คือ ความช้ืนทีอ่ยุ่ในเมฆและตกลงมาเป็นฝน หิมะ ลูกเห็บ จุลนิทรีย์ในน า้ฝนจะมีความ
แตกต่างกนัขึน้กบัลกัษณะของอากาศบริเวณน้ัน ฝนทีต่กแรกๆจะชะล้างเอาฝุ่นละออง
รวมทั้งจุลนิทรีย์ต่างๆลงมาด้วย ถ้าฝนตกนานๆ น า้ฝนในระยะหลงัๆจะค่อนข้างสะอาด 



2. น า้ผวิดนิ(SURFACE WATER) 
 เป็นน า้ในแม่น า้ล าคลอง ทะเลสาบ ทะเล ล าธาร น า้ผวิดนิจะได้รับจากน า้ฝนทีช่ะล้าง

ผ่านบรรยากาศลงมารวมกบัน า้ทีไ่หลผ่านพืน้ดนิมา จึงมจี านวนและชนิดของจุลนิทรีย์
แตกต่างกนัมาก เพราะแหล่งน า้จะได้รับแร่ธาตุ สารอาหารสะสมกนัมาก ท าให้
จุลนิทรีย์เจริญเตบิโตได้อย่างรวดเร็ว 



3. น า้ใตด้นิ(GROUND WATER) 

 เป็นน า้ทีเ่กดิจากการซึมผ่านช้ันหิน ดนิ ทราย  จุลนิทรีย์จะถูกแยกออกโดย
การกรอง และถ้าน า้ใต้ดนิน้ันอยู่ลกึมากท าให้เกดิการกรองได้มาก น า้น้ันถือ
ว่าสะอาด ปราศจากจุลนิทรีย์ 



น า้ใต้ดนิ 

 



สภาพแวดล้อมทีม่ีผลตอ่จุลินทรียใ์นแหล่งน า้ 

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเคมมีผีลต่อจ านวนจุลนิทรีย์ในแหล่งน า้ และจะ
แตกต่างไปตามแหล่งน า้แต่ละชนิด ดงัน้ัน 

 

 1. อุณหภูม ิ(temperature) 

 อุณหภูมเิป้นปัจจัยทีท่ าให้จุลนิทรีย์เจริญเตบิโตเร็วหรือช้า อุณหภูมขิองน า้ทีผ่วิดนิ
แตกต่างกนัมาก ทีข่ั้วโลกอุณหภูม ิ0 องศาเซลเซียส จนถึงเส้นศูนย์สูตรมอุีณหภูม ิ30 
องศาเซลเซียส น า้ทะเลมากกว่า 90 % มอุีณหภูมติ า่กว่า 5 องศาเซลเซียส จึงเหมาะ
กบัไซโครไฟล์เท่าน้ัน ในน า้พุบางแห่งมอุีณหภูม ิ75-80 องศาเซลเซียส  กพ็บจุลนิทรีย์
อาศัยอยู่ได้ เป็นพวกเทอร์โมไฟล์ นอกจากนีอุ้ณหภูมนิ า้ยงัเปลีย่นแปลงไปตามฤดูกาล 
ท าให้ชนิดและจ านวนจุลนิทรีย์เปลีย่นแปลงไปด้วย 



2. ความกดดนัของน า้ 

 น า้ผวิดนิและน า้ในมหาสมุทรลกึๆมคีวามกดดนัต่างกนั ความกดดนัของน า้
จะท าให้ pH ของน า้ลดลง และท าให้จุดเดือดของน า้สูงขึน้ ความกดดนั
ของน า้เพิม่ตามความลกึ คือ เพิม่ขึน้ 1 บรรยากาศทุก 10 เมตร  

 

 ในมหาสมุทรลกึตั้งแต่ 1000 เมตร จนถึง 10000 เมตรกย็งัพบจุลนิทรีย์ได้ 
ซ่ึงเป้นจุลนิทรีย์ทีช่อบความกดดนัของน า้(barophillic 
microorganism)  



3. แสงสว่าง 
 ส่ิงมชีีวติในน า้ต้องอาศัยส่ิงมชีีวิตที่สังเคราะห์แสงได้ทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม ในแหล่งน า้ส่วนใหญ่ผู้ผลติขั้นต้นคือ สาหร่าย ซ่ึงการเตบิโตของ
สาหร่ายจะถูกจ ากดัด้วยแสงทีส่่องเข้ามา ความลกึของน า้ทีแ่สงส่องลงมาถึง
เรียกว่าโฟติกโซน (photic zone) จะแตกต่างไปตามฤดูกาลและ
ความขุ่นของน า้ โดยทัว่ไปการสังเคราะห์แสงเกดิทีน่ า้ระดบับนๆคือ 50 
เมตร ถึง 125 เมตร 



โฟตกิโซน  

 



4. ความเค็ม(salinity) 

 ในน ้ำทะเลมีควำมเคม็สูง และมกัคงท่ี ควำมเขม้ขน้เกลืออยูร่ะหวำ่ง 33-37 กรัม/
กิโลกรัมของน ้ำ องคป์ระกอบของเกลือในแหล่งน ้ำมีดงัน้ี (ตำรำง 9.1) 

 
แหล่งน า้ Na+ K+ Ca 2+ Mg2+ Cl- SO2-

4  CO 2-
3 

น า้ทะเล 10.7 0.39 0.42 1.34 19.3 2.69 0.073 

น า้จืด 

น า้
กระด้าง 

0.021 0.016 0.065 0.014 0.041 0.025 0.119 

น า้อ่อน 0.016 0.01 0.00053 0.019 0.007 0.012 



เกลือส่วนใหญ่เป็นเกลือคลอไรด ์ซัลเฟต ความเข้มข้นของเกลือ
ทีป่ากแม่น า้และชายฝ่ังจะมีน้อยกว่า จุลินทรียใ์นทะเลส่วนใหญ่
มักชอบความเค็ม จะเจริญได้ดทีีค่วามเค็ม 2.5-4% แต่จุลินทรีย์
จากทะเลสาบและแม่น า้จะไม่เจริญถ้ามีความเค็มมากกว่า 1% 

 



5. PH 

จุลนิทรีย์ในแหล่งน า้เจริญที ่pH 6.5-8.5 แต่ pH
ของน า้ทะเลอยู่ระหว่าง 7.5 -8.5 เม่ือเลีย้งแบคทเีรียจาก
ทะเลในอาหารจะเจริญได้ดทีีสุ่ดที ่pH7.2-7.6 



การกระจายของจุลินทรียใ์นแหล่งน า้ 

 1. พวกทีล่่องลอยอยู่ที่ผวิหน้า เรียกว่า แพลงตอน(plankton) อาจได้แก่ 
สาหร่าย ทีเ่ป็นแพลงตอนพืช(phytoplankton) หรือพวกโปรโทซัวและ
สัตว์ขนาดเลก็ที่จัดเป็นแพลงตอนสัตว์(zooplankton) จุลนิทรีย์ที่
สังเคราะห์แสงได้ทีเ่ป็นแพลงตอนส าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นผู้ผลติทีส่ าคัญ คือ ผลติ
สารอนิทรีย์ในการสังเคราะห์แสง 



PHYTOPLANKTON 

 



ZOOPLANKTON 

 



2. พวกจุลินทรียท์ีอ่ยู่ก้นแหล่งน า้เป็นพวกเบนทกิ(BENTHIC 
ORGANISM) ทีก้่นแหล่งน า้จะมีจุลินทรียท์ัง้ชนิดและจ านวนมากทีสุ่ด 

 การเคล่ือนไหวของน า้ทีเ่กดิโดยลม กระแสน า้จะท าให้จุลนิทรีย์กระจัดกระจาย
ออกไป ปรากฏกการณ์นีเ้รียกว่า การหมุนเวยีนของน า้(upwelling) ซ่ึงเกดิที่
มหาสมุทร เม่ือน า้ทะเลจากใต้ทะเลถูกพดัพามาข้างบน โดยกระแสน า้หรือลม วธีินี้
จะเป็นการพาอาหารขึน้มาทีผ่วิน า้ด้วย ท าให้บริเวณน้ันมคีวามอุดมสมบูรณ์สูงที่
เดยีว 



จุลินทรียใ์นแหล่งน า้ 

 จุลนิทรีย์ในปากแม่น า้มกีารเปลีย่นแปลง บางชนิดอาจได้รับเพิม่เตมิจาก
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม พืน้ทีก่ารเกษตร ในแหล่งน า้ทีไ่ด้รับการ
ปนเป้ือนจากบ้านเรือนจะมสีารอนิทรีย์อยู่มาก แบคทเีรียทีม่มีากได้แก่ โคลิ
ฟอร์ม ฟีคลัสเตรป Proteus, Bacillus, Clostridium, 

Sphaerotilus, Thiobacillus 

 

 ในแหล่งน า้ที่ไม่ค่อยมสีารอนิทรีย์จะพบแบคทเีรียทีแ่ตกหน่อได้ หรือพวกมี
รยางค์ เช่น Hyphomicrobium, Caulobacter, 
Pseudomonas นอกจากนีจ้ะพบแบคทีเรียจากดนิด้วย และพบเช้ือ
ราหลายชนิดอกีด้วย 



จุลชีววทิยาของน า้และน า้เสียจากบ้านเรือน 

 น า้ด่ืมในชุมชนอาจได้มาจากแม่น า้ ล าธาร ทะเลสาบ ซ่ึงอาจปนเป้ือนด้วยของเสียจาห
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ดงัน้ันจึงมรีะบบการท าน า้ให้บริสุทธ์ิเพ่ือให้ชุมชนใช้
บริโภค  

 

 ในขณะทีชุ่มชนโตขึน้ ความต้องการใช้น า้เพ่ือด่ืมมมีากขึน้ พร้อมกบัน า้เสียทีม่มีากขึน้
ด้วย เพราะมจุีลนิทรีย์ทีท่ าให้เกดิโรคปะปนอยู่ เช่น จุลนิทรีย์ท าให้เกดิโรคไทฟอยด์ 
อหิวาตกโรค เป็นต้น จุลนิทรีย์เหล่านีจ้ะอยู่ในปัสสาวะ อุจจาระ และเม่ือปล่อยลงแหล่ง
น า้อาจท าให้เกดิโรคระบาด  

 

 ดงัน้ันจ าเป็นต้องมกีารบ าบดัน า้เสียก่อนทิง้ และ ท าให้น า้บริสุทธ์ิ เพ่ือปลอดภัยต่อการ
ด่ืม 



การท าน า้ใหบ้ริสุทธิ ์

 น า้ด่ืม คือ น า้ทีป่ราศจากจุลนิทรีย์ทีท่ให้เกดิโรคและสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ น า้ทีป่นเป้ือนด้วยของเสียจากบ้านและโรงงานอุตสาหรรม 
เรียกว่า น า้เสีย  

 

 แหล่งน า้เลก็ๆตามบ้านหรือชนบท เช่น น า้บ่อ น า้พุ น า้ฝนทีก่กัเกบ็ไว้ ยงัด่ืม
ไม่ได้ต้องกรองหรือต้ม และท าเลทีต่ั้งของย่อน า้ต้องไกลจากชุมชน และส่ิง
โสโครกเช่น ส้วมเป็นต้น 



การตรวจคุณภาพของน า้ทางสุขาภบิาล 

 ลกัษณะน า้ที่ใช้บริโภคต้องใส ปราศจากสี กลิน่ รส และต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพทางสุขาภิบาล โดย 

1. การส ารวจแหล่งน า้ และสภาพแวดล้อมทีจ่ะมผีลต่อคุณภาพของน า้ 

2. มีโรงบ าบัดน า้ หรือ การสร้างบ่อพกัน า้ 

3. กระบวนการส่งน า้ไปยงัผู้บริโภค 


