บทที่ 1 บทนําจุลชีววิทยา
สาระสําคัญ
จุลชีววิทยา เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่มองดวยตาเปลาไมเห็นทรียเมื่ออยูตามลําพัง
ไดแก โปรโตซัว สาหราย รา ไวรัส ไวรอยด ริกเกตเชีย และแบคทีเรีย ซึ่งมีทั้งที่เปนประโยชนและ
ใหโทษแกมนุษย

จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูเรียนบอกความหมายของจุลชีววิทยาได
ผูเรียนอธิบายแนวทางการศึกษาจุลชีววิทยาได
ผูเรียนสรุปไดวาจุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม
ผูเรียนอธิบายการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลกแตละทฤษฎีได
ผูเรียนสามารถเลาประวัติการศึกษาจุลินทรียได
ผูเรียนอธิบายความแตกตางระหวางหนวยวัดจุลินทรียได

ความหมายของจุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา (Miorobiology) มาจาก Micro = เล็ก ๆ Bio = สิ่งมีชีวิต Logy = Logos =
การศึกษา
จุลชีววิทยา เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย (Microorganism) และกิจกรรมของ
จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป ร า ง โครงสร า ง สรี ร วิ ท ยา การสื บ พั น ธุ การแพร ก ระจายในธรรมชาติ
ความสั มพัน ธ ร ะหว า งจุลิ น ทรี ยด ว ยกั น และระหว างจุ ลิน ทรี ย กับ สิ่งมี ชีวิ ตอื่ น ๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ทางกายภาพในสภาพแวดลอมที่เกิดจากจุลินทรีย
สิ่งมีชีวิตที่จะเปนจุลินทรีย ไดแก โปรโตซัว สาหราย รา ไวรัส ไวรอยด ริกเกตเชีย และ
แบคทีเรีย

การศึกษาจุลชีววิทยา
1. การศึกษาจุลินทรียเฉพาะกลุม ที่มุงเนนจุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น ไดแก

1) Protozology (โปรโตซัววิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับ Protozoa ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเซล
เดียวที่สวนมากเคลื่อนที่ได และมีโครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่
2) Bacteriology (แบคทีเรียวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับ Bacteria ที่มีอยูโดยทั่วไป
3) Virology (ไวรัสวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับ Virus Viriud
4) Phycology (สาหรายวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับสาหราย Algae
5) Mycology (ราวิทยา หรือกิณวิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับรา ยีสต ราเมือก และเห็ด
2. การศึกษาจุลินทรียในดานที่นําไปใชประโยชน มุงเนนจุลินทรียที่นําไปใชประโยชน
ตาง ๆ เชน
1) Soil Microbiology จุลชีววิทยของดิน ศึกษาเกี่ยวบทบาทและกิจกรรมของ
จุลินทรียในดิน เชน จุลินทรียในปุยชีวภาพ
2) Food Microbiology จุลชีวิทยาของอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรม
ของจุลินทรียในอาหาร เชน จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย
3) Diary Microbiobogy จุลชีววิทยาของนม ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรม
ของจุลินทรียในน้ํานม เชน การทํานมสด การทําผลิตภัณฑนม
4) Aquatic Microbiology จุลชีววิทยาของน้ํา ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรม
ของจุลินทรียในน้ํา เชน จุลินทรียที่ทําใหเกิดมลภาวะของน้ํา
5) Industrial Microbiology จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและ
กิจกรรมของจุลินทรียในการทําอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน การผลิตโปรตีนการทํายาปฏิชีวนะ การทํา
ไวน
6) Microbiology of Air จุลชีววิทยาของอากาศ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรม
ของจุลินทรียในอากาศ เชน การแพรกระจายของเชื้อโรคในอากาศ
จุลินทรีย เปนสิ่งมีชีวิตหรือไม จากการศึกษาสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะตองมี
ความสามารถดังนี้
1. มีการสืบพันธุหรือเพิ่มจํานวนได
2. มีการขับถายของเสียได
3. มีการแลกเปลี่ยนกาซหรือหายใจได
4. มีการตอบสนองตอสิ่งเราได
5. มี Metaboliem ที่ใหพลังงานหรือการเจริญเติบโตได
6. มีความสามารถในการผาเหลาได (Mutation)

จุลินทรียมีลักษณะดังกลาว จุลินทรียจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่เปนพวกเซลเดียว ยกเวน Virus
และ Viroid ที่ยังไมเปนเซล แตดํารงชีวิตแบบปาราสิตที่แทจริง (Obligate Parasite) แตยังจัดวา
Virus Viroid เปนสิ่งมีชีวิตเพราะสามารถเพิ่มจํานวนได
กําเนิดของชีวิตในโลก โลกที่เราอาศัยอยูนี้จากการสันนิษฐานโลก เปนมวลสารที่หลุด
ออกจากดวงอาทิตย และเมื่อเกิดสภาพแวดลอมและอุณหภูมิที่เหมาะสมก็มีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในโลก
แตจนถึงปจจุบันนักวิทยาศาสตร ยังไมสามารถพิสูจนไดแนนอนวาชีวิตเริ่มแรกเกิดขึ้นไดอยางไร
มาจากไหน ไดมีผูสันนิษฐานโดยเปนทฤษฎีพอสรุปได เชน
1. Special creation มีความเชื่อวาชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกเกิดจากการสรางขึ้นเปน
พิเศษ โดยอํานาจเหนือธรรมชาติ เชน พระเจาเปนผูสรางสิ่งมีชีวิตขึ้นในโลก
2. Spontaneous generation มีความเชื่อวาชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นไดเอง
เรื่อย ๆ จากสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน ปลาไหลเกิดจากโคลนตม ยุงเกิดจากน้ําเนาเสีย ไสเดือนเกิดจากกอง
ขยะ
3. Biogenesis มีความเชื่อวาชีวิตในโลกนี้เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่มีมากอนแลว
4. Cosmozoic theory มีความเชื่อวาชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกโดยมาจากดาวดวงอื่น
เชน มนุษยตางดาว
5. Organic evolution มีความเชื่อวาชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกเกิดเมื่อโลกเย็นลง มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ธาตุ C H O ก็รวมตัวกันเปนอนุภาคสิ่งมีชีวิตขึ้นแลวคอย ๆ วิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเปนสิ่งมีชีวิตตาง ๆ อยางที่เห็นในปจจุบัน ซึ่งเปนทฤษฎีที่นาเชื่อถือ เพราะ
นักวิทยาศาสตรสามารถทําใหธาตุ C H O รวมตัวกันเปนสวนประกอบของสิ่งมีชีวิตในหองทดลอง
ไดในปจจุบัน

ประวัติการศึกษาจุลชีววิทยา
Leeuwenhoek ค.ศ. 1632-1723 ไดประดิษฐกลองจุลทรรศนกําลังขยายไมต่ํากวา 200
เทา ใชตรวจน้ําจากลําคลอง บึง แมน้ํา พบสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในน้ําจํานวนมาก เขาไดวาดรูปสิ่งมีชีวิต
เซลเดียว โปรโตซัว และแบคทีเรีย เปนคนแรกที่เห็นจุลินทรียโดยกลองจุลทรรศน ตอมาเขาไดรับ
การยกยองใหเปนบิดาของวิชาจุลชีววิทยา (father of Microgiology)

Lavoisier ค.ศ. 1775 ไดพบวา กาซออกซิเจนมีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิต
Theodor Schwann ค.ศ. 1810-1882 เขาพบวา อากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากฝุนละอองไม
สามารถทําใหเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได
Schroeder and Von Dusch 1850 ไดทดลองโดยใหอากาศผานจุกสําลีที่อุดไวใน
หลอดแกว กอนจะเขาไปในในขวดอาหาร พบวาจุลินทรียจะถูกกรองไวที่สําลี ดังนั้นจึงไมมีจุลิน
ทรียเติบโตในอาหาร นับเปนจุดเริ่มตนในการใชสําลีอุดจุกหลอดทดลองในหองปฏิบัติการ

Louis Pasteur ค.ศ. 1822-1895 ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับเหลาองุนมักจะเปรี้ยวเสีย
คุณภาพกอนสงไปจําหนายและไดพบวาการเปรี้ยวเกิดจากปฏิกิริยาของจุลินทรียเขาไดนําเหลาองุน
ไปตมที่อุณหภูมิ 50-55°C นาน 30 นาที เหลาองุนจะไมเปรี้ยวอีกเลย เรียกวิธีการทําลายจุลินทรีย
แบบนี้วา Pasteurization ซึ่งใชจนถึงปจจุบัน

Jgon Tyndall ค.ศ. 1820-1893 พบวาแบคทีเรียสามารถสรางสปอรไดสปอรจะทนตอ
ความแหงแลงและความรอนไดดี เมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมก็จะเจริญเติบโตเปนเซลปกติ
Ehrenberg ไดนําคําวาว Bacterium มาใชเปนคนแรกในป ค.ศ. 1823 ซึ่งตอมา คือ
Bacteria
Haeckel ชาวเยอรมัน ค.ศ. 1866 ไดตั้งอาณาจักร Protista ที่ประกอบดวย สิ่งมีชีวิตชั้น
ต่ํา ไดแก โปรโตซัว แบคทีเรีย รา และสาหราย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหลานี้ คือ จุลินทรีย จุลินทรียแบงตาม
ลักษณะของเซลออกไดเปน 2 กลุม คือ
1. Procaryotic cell คือ จุลินทรียที่นิวเคลียสไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส ทําใหสาร
พันธุกรรมกระจายอยูในไซโตพลาสซึม ไดแก แบคทีเรียและสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว
2. Eucaryotic cell คือ จุลินทรียที่นิวเคลียสมีเยื่อหุมนิวเคลียสหอหุม สาร
พันธุกรรมอยูภายในนิวเคลียส ไดแก โปรโตซัว รา ราเมือก และสาหรายอื่น ๆ (ยกเวนสีน้ําเงินแกม
เขียว)
Copeland ในป ค.ศ. 1938 ไดจํ า แนกหมวดหมู ข องสิ่ งมี ชี วิ ต ออกเป น 4 อาณาจั ก ร
(Kingdom) คือ

1. อาณาจักร Monera ไดแก จุลินทรียพวก Procaryotic cell ไดแก แบคทีเรีย และ
สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว
2. อาณาจักร Protista ไดแก จุลินทรียพวก Eucaryotic คือ โปรโตซัว สาหราย รา
เห็ด ราเมือก
3. อาณาจั ก ร Metaphyta ได แ ก พื ช ที่ ภ ายในเซลมี ค ลอโรฟ ล ล และมี ร ะบบท อ
ลําเลียง สืบพันธุทั้งแบบไมอาศัยเพศ และอาศัยเพศ
4. อาณาจักร Metazoa หรืออาณาจักรสัตว ไดแก สัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตว
มีกระดูกสันหลัง

หนวยวัดขนาดของจุลินทรีย
จุลินทรีย เปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญไมสามารถมองเห็นได ดวยตาเปลาได
จุลินทรียบางพวกเทานั้นที่มองเห็นไดดวยตาเปลา เชน สาหรายบางชนิด ราเห็ด แตที่ มองเห็น เชน
แต
โปรโตซัว แบคทีเรีย สาหรายเซลเดียว ริกเกเซีย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหลานี้ 1 ตัว คือ 1 เซล
มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ยังไมจัดเปนเซลไดแก ไวรัส ไวรอยด ซึ่งเราเรียกวา อนุภาคที่เล็กไปกวาเซลอีก
และตองอาศัยอยูในสิ่งมีชีวิตอื่นเทานั้นอยูลําพัง โดยตัวเองไมไดจะตาย ดังนั้นจึงมีหนวยวัดของจุลิ
นทรียหลายหนวยเชน
1. มิลลิเมตร
เทากับ
10-3
เมตร
2. Mocrometer
เทากับ
10-6
เมตร
-9
3. Nanometer
เทากับ
10
เมตร
4. Angstrome
เทากับ
10-10
เมตร

จุลินทรียโดยทั่วไปจะนิยมใชหนวยวัดที่เรียกวา Micron โดยเทียบอัตราสวน
ม.ม.
1. Micron (μ)
=
10-3
เมตร
=
10-6
1
=
ม.ม.
1000
=
0.001
ม.ม.

สําหรับจุลินทรียพวกไวรัส ไวรอยด ซึ่งเปนอนาคตยังไมเปนเซลจึงมีหนวยวัดเปนนา
โนเมตร (Nanometer)

