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1. แบคทเีรีย (Bacteria)
2. เชือ้รา (Fungi) 
3. แอคตโินมัยซที (Actinomycetes) 
4. สาหร่าย (Algae)
5. โปรโตซัว (Protozoa) 
6. ไวรัส (Virus) 
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 เป็นจลิุนทรียท่ี์มีขนาดเลก็และมีจ านวนมากท่ีสดุในดิน มีทัง้
ชนิดท่ีเป็นเซลลเ์ด่ียว (unicellular) สายโซ่สัน้ ๆ (short 
chains) หรืออยู่เป็นกลุ่มก้อน (colonies)

 บางชนิดสามารถเจริญเติบโตและด ารงชีพได้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไร้ออกซิเจน

 หลายชนิดสามารถเคล่ือนท่ีได้ (motile) โดยอาศยัความช้ืน
ภายในดินเป็นส่ือ
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 การจ าแนกโดยอาศัยลักษณะรูปร่าง (morphology)
 การจ าแนกตามระบบของ Bergey ’s Manual of 

Determinative Bacteriology
 การจัดจ าแนกแบบกว้าง ๆ (Broad classification)
 การจ าแนกตามความต้องการออกซเิจน
 การจ าแนกตามแหล่งคารบ์อนและพลังงาน
 การจ าแนกตามลักษณะความต้องการทางอาหาร
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รปูรา่งกลม coccus (พหพูจน์ cocci) หรอื spherical
-อยู่เด่ียวๆ micrococci
-อยู่กนัเป็นคู่เรียกว่า diplococci 
-เรียงตวักนัเป็นสายยาว เรียกว่า streptococci 
-เรียงเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่นเรียกว่า staphylococci 
-เป็นกลุ่ม 8 เซลล ์เรียก sarcina

การจ าแนกโดยอาศยัลกัษณะรปูรา่ง (morphology)
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รปูรา่งกลม coccus (พหพูจน์ cocci) หรอื spherical

Coccus, Cocci

Diplococcus, Diplococci

Staphylococci StreptococciSarcina

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.cmpt.ca/images/gram_smears/g062._lg.jpg&imgrefurl=http://www.cmpt.ca/photo_album_clin_bact_index.htm&usg=__s7xmxOaixWFdlGnQJm06Lw1PcTk=&h=512&w=700&sz=38&hl=th&start=3&um=1&tbnid=hn6Ee53U-5NlQM:&tbnh=102&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.cmpt.ca/images/gram_smears/g062._lg.jpg&imgrefurl=http://www.cmpt.ca/photo_album_clin_bact_index.htm&usg=__s7xmxOaixWFdlGnQJm06Lw1PcTk=&h=512&w=700&sz=38&hl=th&start=3&um=1&tbnid=hn6Ee53U-5NlQM:&tbnh=102&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.textbookofbacteriology.net/S.pneumoniaeSEM.jpeg&imgrefurl=http://www.textbookofbacteriology.net/S.pneumoniae.html&usg=__qc5eIMFnJKiz_EmMjMhq34jc2WY=&h=161&w=144&sz=15&hl=th&start=10&um=1&tbnid=xGC-AjYW4Jet4M:&tbnh=98&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.textbookofbacteriology.net/S.pneumoniaeSEM.jpeg&imgrefurl=http://www.textbookofbacteriology.net/S.pneumoniae.html&usg=__qc5eIMFnJKiz_EmMjMhq34jc2WY=&h=161&w=144&sz=15&hl=th&start=10&um=1&tbnid=xGC-AjYW4Jet4M:&tbnh=98&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://www.lenntech.com/images/streptococcen.gif
http://www.lenntech.com/images/streptococcen.gif
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.cmpt.ca/images/gram_smears/g062._lg.jpg&imgrefurl=http://www.cmpt.ca/photo_album_clin_bact_index.htm&usg=__s7xmxOaixWFdlGnQJm06Lw1PcTk=&h=512&w=700&sz=38&hl=th&start=3&um=1&tbnid=hn6Ee53U-5NlQM:&tbnh=102&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.cmpt.ca/images/gram_smears/g062._lg.jpg&imgrefurl=http://www.cmpt.ca/photo_album_clin_bact_index.htm&usg=__s7xmxOaixWFdlGnQJm06Lw1PcTk=&h=512&w=700&sz=38&hl=th&start=3&um=1&tbnid=hn6Ee53U-5NlQM:&tbnh=102&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Ddiplococci%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DG
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รปูรา่งเป็นแท่ง (rod-shaped หรอื bacilli) มกัจะอยู่เด่ียวๆ 

การจ าแนกโดยอาศยัลกัษณะรปูรา่ง (morphology)
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รปูรา่งเป็นแท่ง (rod-shaped หรอื bacilli) มกัจะอยู่เด่ียวๆ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://wc.pima.edu/~bpipes/green%2520bacilli.jpg&imgrefurl=http://wc.pima.edu/~bpipes/&usg=__0ZLYQQmMbgrRllDO1ebDTPrLdKU=&h=294&w=375&sz=41&hl=th&start=4&tbnid=oFRn80GGUcjW6M:&tbnh=96&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DBacilli%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://wc.pima.edu/~bpipes/green%2520bacilli.jpg&imgrefurl=http://wc.pima.edu/~bpipes/&usg=__0ZLYQQmMbgrRllDO1ebDTPrLdKU=&h=294&w=375&sz=41&hl=th&start=4&tbnid=oFRn80GGUcjW6M:&tbnh=96&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3DBacilli%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://www.itc.csmd.edu/bio/kathleen/Webquest/Introduction to Webquest_files/image002.jpg
http://www.itc.csmd.edu/bio/kathleen/Webquest/Introduction to Webquest_files/image002.jpg
http://www.crscientific.com/bacilli-foodremnants.jpg
http://www.crscientific.com/bacilli-foodremnants.jpg
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รปูรา่งเป็นเกลียว (spiral) มกัจะอยู่เด่ียวๆ ไม่เกาะติดกนั

การจ าแนกโดยอาศยัลกัษณะรปูรา่ง (morphology)
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รปูรา่งเป็นเกลียว (spiral) มกัจะอยู่เด่ียวๆ ไม่เกาะติดกนั

http://www.nzetc.org/etexts/Bio18Tuat03/Bio18Tuat03_104a(h280).jpg
http://www.nzetc.org/etexts/Bio18Tuat03/Bio18Tuat03_104a(h280).jpg
http://www.beyondbooks.com/lif72/images/00040872.jpg
http://www.beyondbooks.com/lif72/images/00040872.jpg
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Three common types of bacterial 

spiral

rod-shaped

cocci

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.astrographics.com/GalleryPrints/Display/GP2110.jpg&imgrefurl=http://www.astrographics.com/cgi-bin/ase/ase.cgi%3Faffiliate%3Dsciam%26mode%3Ddisplay%26gallery%3D3%26type%3Dlower%26color%3D%26keywords%3D%26page%3D4&usg=__iY5DRC_TZmwCyJG_dPWjgFq2EWM=&h=360&w=360&sz=19&hl=th&start=1&tbnid=LFmyNE4PMVfgNM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dspiral%2Bbacteria%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.astrographics.com/GalleryPrints/Display/GP2110.jpg&imgrefurl=http://www.astrographics.com/cgi-bin/ase/ase.cgi%3Faffiliate%3Dsciam%26mode%3Ddisplay%26gallery%3D3%26type%3Dlower%26color%3D%26keywords%3D%26page%3D4&usg=__iY5DRC_TZmwCyJG_dPWjgFq2EWM=&h=360&w=360&sz=19&hl=th&start=1&tbnid=LFmyNE4PMVfgNM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dspiral%2Bbacteria%26hl%3Dth%26sa%3DG


เป็นระบบการจดัจ าแนกแบคทีเรียโดยอาศยัคณุสมบติัรวมหลายประการ
เช่น ปฏิกิริยาการติดสีย้อมแบบ Gram stain, ลกัษณะรปูรา่ง ฯลฯ
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 Indigenous species เป็นแบคทีเรียท่ีมีอยู่ดัง้เดิมในธรรมชาติ 
ได้รบัสารอาหารจากธรรมชาติ อยู่ได้โดยไม่ต้องมีการเพ่ิม
สารอาหารและแหล่งพลงังานจากภายนอก แบคทีเรียกลุ่มน้ีจะมี
ปริมาณคงท่ีทุกฤดกูาล

 Invaders species เป็นแบคทีเรียท่ีมาจากแหล่งอ่ืน เช่น 
ปนเป้ือนมากบัน ้าฝน มลูสตัว ์น ้าเสีย เป็นต้น จึงปรบัตวัได้ไม่ดี
เท่ากลุ่มแรกและมกัจะด ารงชีพอยู่ได้ไม่นานในดิน
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 Aerobic Bacteria เป็นแบคทีเรียพวกท่ีเจริญได้ดีในสภาพท่ี
มีออกซิเจน

 Anaerobic Bacteria เป็นแบคทีเรียพวกท่ีเจริญได้ดีในสภาพ
ท่ีไม่ออกซิเจน 

 Facultative Anaerobic Bacteria เป็นแบคทีเรียท่ีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ทัง้ท่ีมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน
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กลุ่ม แหล่ง
พลงังาน

แหล่งคาร์บอน ตวัอย่างแบคทเีรีย

Photoautotroph แสง CO2 แบคทเีรียสังเคราะห์แสงพวกสาหร่าย

Photoheterotroph แสง สารอนิทรีย์ แบคทเีรียสังเคราะห์แสงพวก purple
nonsulfur และ green nonsulfur bacteria

Chemoautotroph สารอนินทรีย์ CO2 แบคทเีรียพวก nitrifying bacteria
(Nitrobacter, Nitrosomonas)

Chemoheterotroph สารอนิทรีย์ สารอนิทรีย์ แบคทเีรียส่วนใหญ่
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 ประเภทท่ีมีความต้องการอาหารแบบง่ายๆ (Simple requirement) 
หมายถึง แบคทีเรียท่ีเพาะเล้ียงง่าย อาหารท่ีเตรียมขึ้นเพ่ือเพาะเล้ียง
อาจใส่สารประกอบอนินทรียป์ระเภทเกลือแร่ไม่ก่ีชนิด และ
สารประกอบคารโ์บไฮเดรตบางชนิดเท่านัน้

 ประเภทท่ีมีความต้องการอาหารสลบัซบัซ้อน (Complex 
requirement) หมายถึง แบคทีเรียท่ีมีความต้องการอาหารท่ี
สลบัซบัซ้อน อาหารท่ีเตรียมเพ่ือเพาะเล้ียงจ าเป็นต้องเติมวิตามิน
และ growth factors ซ่ึงได้แก่ กรดอะมิโน หรือ วิตามินบางประเภท
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 แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ
ก. อาหารเลี้ยงเช้ือแบ่งตามส่วนผสม หรอืองคป์ระกอบของอาหารได้แก่
1) อาหารเล้ียงเช้ือท่ีไม่ทราบส่วนประกอบทางเคมีแน่นอน

(Artificial media หรอื Non-synthetic media) 
เป็นอาหารท่ีประกอบด้วยเน้ือเยือ่พชืหรอืสตัวซ่ึ์งมีสารอินทรียอ์ยูม่าก 
เช่น เพปโตน (peptone) สารสกดัจากเน้ือ (meat extract) 
สารสกดัจากยีสต(์yeast extract)  ซ่ึงเป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้กนัทัว่ไปใน
ห้องปฏิบติัการ เช่น N.B. (Nutrient broth) หรอื N.A. (Nutrient Agar) 
อาหาร PDA (potato dextrose agar)
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 ส่วนประกอบของอาหารเหลวN.B. คือ
Beef extract  3 กรมั
Peptone        5 กรมั
น ้ากลัน่     1 ลิตร
ปรบั pH อยู่ระหว่าง 6.8-7.2

 อาหารแขง็ N.A. มีการเติมวุ้น(agar) ลงไป 1.5 % หรือ 15 กรมั
ต่อลิตร

 ส่วนประกอบของอาหาร PDA คือ มนัฝรัง่ 200 กรมั  dextrose 
20 กรมั  วุ้น  15 กรมั  น ้ากลัน่ 1 ลิตร ปรบัค่า pH อยู่ท่ี 5.0-5.5
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 Beef extract = มีคารโ์บไฮเดรต สารประกอบไนโตรเจน วิตามินท่ี
ละลายน ้า

 Peptone = ได้จากการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม ์เปปโตน
ประกอบด้วย สารประกอบไนโตรเจน วิตามิน คารโ์บไฮเดรต

 Agar = วุ้นเป็นคารโ์บไฮเดรตท่ีซบัซ้อน ได้จากสาหร่ายสีแดงบาง
ชนิด ท าให้อาหารแขง็ตวัไม่มีคณุค่าทางอาหารแก่แบคทีเรีย

 Yeast Extract = สกดัจากยีสต ์มีวิตามินบีมาก และมีสารประกอบ
ของคารบ์อนและไนโตรเจน
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2) อาหารสงัเคราะห์
(synthetic media หรือ chemically defined media)
เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีทราบองคป์ระกอบทางเคมีอย่างชดัเจน 
เช่นอาหารเล้ียงเช้ือ Escherichia coli มีสารอาหารหลายสิบ
ชนิด ซ่ึงทราบปริมาณท่ีแน่นอน
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 องคป์ระกอบ
NH4H2PO4 1 g
Glucose                      5 g
NaCl                            5g
MgSO4.7H2O              0.2g
K2HPO4 1g
H2O                          1000 ml
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 ข. อาหารเล้ียงเช้ือแบ่งตามประโยชน์ท่ีใช้ ได้แก่
1. Enriched media
2. Selective media
3. Differential media
4. Assay media
5. Media for enumeration
6. Media for characterization
7. Maintenance media
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MRS agar Manitol salt agar

EMB agar
Blood agar
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 Enriched media
มกัใช้เป็นอาหารเล้ียงเช้ือเฉพาะแบคทีเรียท่ีเจริญยาก หรืออยู่ในสภาพอ่อนแอ
(fastidious)  ไม่เจริญในอาหารเล้ียงเช้ือธรรมดา อาจมีการเติม เลือด (blood) ซีรัม
(serum) เช่น Tetrathionate media เป็นอาหารท่ีกระตุน้การเจริญของ Salmonella 
typhosa แต่จะยบัย ั้งการเจริญของ E.coli
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 Selective media
หรืออาหารคัดเลือก เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้แยกจุลินทรีย์ท่ีต้องการออกจาก
จุลินทรีย์ชนิดอ่ืนท่ีปะปนอยู่ โดยการเติมสารเคมีบางอย่าง เ พ่ือย ับย ั้ งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการ เช่น MRS agar  ใช้ในการเพาะเล้ียง 
Lactobacillus spp.อาหาร EMB agar ใชใ้นการคดัเลือก E.coli อาหาร SAA ใช้
แยก Aeromonas sobria เป็นตน้
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 Differential media
เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้แยกชนิดของแบคทีเรียท่ีปะปนกันอยู่โดยอาศัยความ
แตกต่างของ โคโลนี เช่นการใช ้Blood agar media ซ่ึงเป็นอาหารวุน้ท่ีมีการเติม
เลือดสตัว ์ถา้แบคทีเรียสามารถยอ่ยสลายเมด็เลือดแดงไดจ้ากเกิดบริเวณใสๆ (clear 
zone) ข้ึนรอบๆโคโลนีของแบคทีเรีย แสดงว่ามีการย่อยสลายเม็ดเลือดแดง
(hemolysis) เช่น การแยกโคโลนีของ เช้ือ Aeromonas hydrophila ดว้ย Blood agar 
base media เป็นตน้
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 นอกจากน้ียงัมีอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีสามารถแยกความแตกต่างและคดัเลือก
ได้พร้อมกนั เช่น Manitol salt agar media ใช้แยกเช้ือ Staphylococcus 
aureus โดยมีน ้าตาลแมนนิทอลซ่ึงจะเปล่ียนเป็นกรด ท าให้สีของอินดิเค
เตอรค์ือ phenol red เปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเหลือง รวมทัง้มีเกลือ NaCl  
7.5% ซ่ึงจะยบัยัง้การเจริญเติบโตของจลิุนทรียช์นิดอ่ืนๆ

30



31



 Assay media 
หรืออาหารท่ีใชว้ิเคราะห์ เป็นอาหารท่ีมีองคป์ระกอบพิเศษเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณวติามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ รวมทั้งสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสารยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (disinfectant)ไดด้ว้ย
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 Media for Enumeration
อาหารท่ีใช้ส าหรับนับจ านวนจุลินทรีย์ เช่นจุลินทรีย์ในน ้ า น ้ านม เป็นต้น 
องค์ประกอบของอาหารจะตอ้งเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรียเ์หล่านั้น เช่น 
PCA (Plate Count agar) เป็นตน้ 
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 Media for characterization
อาหารท่ีใชศึ้กษาสมบติัของจุลินทรีย ์โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของจุ ลินทรียใ์น
อาหาร รวมทั้งสมบติัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี เช่น 
Staphylococcus medium No.110 , MR-VP  broth, Phenol red egg yolk polymyxin 
agar เป็นตน้
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produces acetyl methyl carbinolproduces acids



 Maintenance media
อาหารใชเ้ก็บรักษาจุลินทรีย ์ให้มีชีวิตนานท่ีสุด โดยเช้ือยงัมีสมบติัตามเดิม จึงมี
การลดองค์ประกอบบางอย่างในอาหารเพ่ือให้เ ช้ือมีการเจริญน้อยลง การ
ปลดปล่อยของเสียนอ้ยลง
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Heterotrophic aerobic bacteria และ  
Heterotrophic facultative anaerobic bacteria 

(แบคทีเรียท่ีเป็น Heterotroph เจริญเติบโตได้เฉพาะในท่ีมี
ออกซิเจน และประเภทท่ีเจริญเติบโตได้ทัง้ท่ีมีและไม่มีออกซิเจน)
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 มีรปูร่างเป็นท่อน (rods) 
 ติดสีแกรมบวก
 เคล่ือนท่ีได้
 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

 สร้างสปอรท์นความ
ร้อน

http://www.fallingpixel.com/bacillus-bacteria-3d-model/142
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 รปูร่างไม่แน่นอน
 ติดสีแกรมลบ
 ไม่เคล่ือนท่ี
 เจริญได้ในสภาวะท่ี
มีออกซิเจน 

 ไม่สร้างสปอร์

http://www.musee-
afrappier.qc.ca/en/index.php?pageid=3112e&ima
ge=3112e_arthrobacter 38



 รปูร่างเป็นท่อน
 ติดสีแกรมลบ
 เคล่ือนท่ีได้
 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

 ไม่สร้างสปอร์
http://pharmig.blogspot.com/2010/11/origin-of-name-
pseudomonas.html
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นอกจากน้ียงัพบแบคทีเรียในดินสกลุ
Agrobacterium, Micrococcus, Flavobacterium, 
Xanthomonas เป็นต้น
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2. Heterotrophic aerobic symbiotic nitrogen-fixing และ 
Heterotrophic aerobic free-living nitrogen-fixing (เป็น
Heterotroph ท่ีเจริญเติบโตได้เฉพาะในท่ีมีออกซิเจน สามารถ
ตรึงไนโตรเจน จากอากาศได้)
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 รปูร่างเป็นท่อน
 ติดสีแกรมลบ
 เคล่ือนท่ีได้
 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

 ไม่สร้างสปอร์

 รปูร่างเป็นท่อนในสภาพปกติ
หรือ รปูร่างไม่แน่นอนเมื่อเข้า
สู่ระบบรากของพชื

 ติดสีแกรมลบ
 ผลิตสารประกอบจ าพวก 

polysaccharides หุ้มอยู่
โดยรอบนอกเซลลห์รือกลุ่ม
ของเซลล์

 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

 ไม่สร้างสปอร์
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 รูปร่างไม่แน่นอน
 ตดิสีแกรมลบ
 เซลลท์ีม่ีอายุน้อย
เคล่ือนทีไ่ด้

 เจริญได้ในสภาวะทีม่ี
ออกซิเจน 

 สร้างซีสตเ์มื่อเชือ้อายุ
มาก

http://www.microbiologybytes.com/video/Azoto
bacter.html

http://www.azotobacter.org/

หมายเหตุ cyst พบในแบคทเีรยีบาง genus
ในช่วงเชือ้มอีายมุากขึน้ เซลลข์องเชือ้จะเปลีย่นแปลง
เขา้สู่ระยะพกัตวั (resting stage) โดยจะมผีนงัเซลลห์นาขึน้
สามารถทนทานต่อสภาพแหง้แลง้ได ้แต่ไม่ทนความรอ้น 43



3. Autotrophic, aerobic (เป็น Autotroph ท่ีเจริญเติบโตได้
เฉพาะในท่ีมีออกซิเจน)

 3.1 Oxidizing inorganic nitrogen compounds (ได้พลงังาน
จากการออกซิไดซส์ารประกอบอนินทรียไ์นโตรเจน)
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 รปูร่างเป็นท่อน
 ติดสีแกรมลบ
 เคล่ือนท่ีได้

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/Ni
tr/index.htm 45



 รปูร่างกลม
 ติดสีแกรมลบ

http://garciajeanlouis9051.perso.neuf.
fr/aaBXIII3_O1_2.html
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 รปูร่างเป็นท่อน
 ติดสีแกรมลบ
 เคล่ือนท่ีได้เลก็น้อย

http://www.squidoo.com/ni
trobacter
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 3.2 Oxidizing inorganic sulphur compounds (ได้
พลงังานจากการออกซิไดซส์ารประกอบอนินทรียข์อง 
sulphur)
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 รปูร่างเป็นท่อน
 ติดสีแกรมลบ
 เคล่ือนท่ีได้
 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

http://genome.jgi-
psf.org/thide/thide.home.html
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 รปูร่างกลมขรขุระ
 ติดสีแกรมลบ
 เจริญได้ในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน 

http://www.tms.org/pubs/jour
nals/jom/0607/murr-
0607.html
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Heterotrophic bacteria มีบทบาทท่ีส าคญั ดงัน้ี
 ย่อยสลายอินทรียวตัถ ุ(organic matter decomposition)
 การตรึงกา๊ซไนโตรเจนจากอากาศ (biological nitrogen fixation)
 ปรบัปรงุโครงสร้างดิน โดยแบคทีเรียบางชนิดผลิตสารเหนียวพวก 

polysaccharides และขบัออกสู่ส่ิงแวดล้อม สารเหนียวจะช่วยยึด
เหน่ียวอนุภาคดินไว้ด้วยกนั ท าให้โครงสร้างของดินมีความมัน่คง
แขง็แรงขึ้น

 แบคทีเรียหลายชนิดเก่ียวข้องกบัการสญูเสียไนโตรเจนจากดินในสภาพ
ท่ีขาดออกซิเจน ในกระบวนการ Denitrification

 หลายชนิดเป็นสาเหตขุองโรคพืช เช่น Pseudomonas เก่ียวข้องกบัโรค 
Bacterial wilt (เห่ียว) Bacterial leaf spot (ใบจดุ) 51



 Autotrophic bacteria มีบทบาทท่ีส าคญั เก่ียวข้องกบัการแปร
รปูธาตอุาหารพืชในดินโดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการ
ออกซิเดชนัและรีดกัชนัของสารประกอบอนินทรียข์อง N, P , S, 
Fe, etc.
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1. ความช้ืนของดิน (soil moisture content)
 ความช้ืนของดินมีผลต่อการเจริญและกิจกรรมของจลิุนทรีย์
อย่างย่ิง 

 น ้าและอากาศในดินอยู่ในช่องว่างในดิน (soil pores) ปริมาณน ้า
และอากาศในดินจะแปรผกผนักนัคือ ถ้าน ้ามากอากาศจะน้อย 
แต่ถ้าน ้าน้อยอากาศจะมาก 

 ปกติระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในดินอยู่ท่ีระดบั 50-75% ของความสามารถในการอุ้ม
น ้าของดิน (water holding capacity หรือ WHC)
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น้อย ปานกลาง มาก

ดินแห้งจดั ดินมีความช้ืน 50-
75% WHC

สภาพน ้าท่วมขงั

แบคทีเรียส่วนใหญ่
ตาย บางชนิดอยู่ใน
รปูสปอรห์รือซีสต์

aerobic bacteria
และ facultative 
anaerobes 
เจริญเติบโตและก่อ
กิจกรรมได้ดีท่ีสดุ

aerobic bacteria
ตาย, facultative 
anaerobes และ
anaerobic bacteria 
เป็นแบคทีเรียท่ีพบ
มากท่ีสดุ 54



2. อณุหภมิู (soil temperature)
 อณุหภมิูของดินเป็นปัจจยัส าคญัในการควบคมุการเจริญของ
จลิุนทรียใ์นดินโดยทัว่ไป

 แบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตได้ในอณุหภมิูต า่ (Psychrophile) หรือ 
Cyophiles ท่ีแท้จริงจะพบน้อยหรือไม่พบเลย คือสามารถเจริญได้ดี
ท่ี 0-5 C

 แบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีเจริญเติบโตได้ในอณุหภมิูปานกลาง
(Mesophile) คือสามารถเจริญได้ดีท่ี 25-35 C

 แบคทีเรียท่ีเจริญเติบโตได้ในอณุหภมิูดินสงู (Thermophile) อณุหภมิู 
45-65 C 
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3. ปริมาณอินทรียวตัถใุนดิน
 เป็นปัจจยัส าคญัในการจ ากดัประชากรของจลิุนทรียใ์นดิน ดินท่ีมี
อินทรียวตัถอุย่างอดุมสมบรูณ์จะมี Heterotrophic Bacteria เป็น
จ านวนมาก หรือดินท่ีมีการเพาะปลูกจะพบจลิุนทรียร์อบ ๆ รากพืช
จ านวนมากเช่นกนั เน่ืองจากในขณะท่ีพืชเจริญมีการขบัสารต่าง ๆ 
ออกมาท่ีเรียกว่ารทูเอกซูเดท (Root exudates) เช่น กรดอะมิโน 
เกลือแร่ วิตามิน ฯลฯ สารเหล่าน้ีเป็นสารอาหารอย่างดีส าหรบัการ
ใช้เป็นแหล่งคารบ์อน แหล่งไนโตรเจนและแหล่งพลงังานของ
จลิุนทรีย ์ท าให้บริเวณรอบรากพืชมีจลิุนทรียเ์จริญอย่างหนาแน่น
จลิุนทรียเ์หล่าน้ีมีชนิดและปริมาณแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัชนิดของ
พืช 56



4. ความเป็นกรดเป็นด่าง
 พีเอชของดินมีผลกระทบต่อการท างานของเอนไซมท่ี์
แบคทีเรียผลิตขึน้ส าหรบักระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ  
ดงันัน้การเจริญเติบโตและระดบักิจกรรมของแบคทีเรีย
ในดินจึงขัน้กบัพีเอชของดิน โดยแบคทีเรียส่วนใหญ่จะมี
ช่วงพีเอชท่ีเหมาะสม 6.5-7.5 
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5. ปริมาณธาตอุาหาร (mineral nutrients)
 แบคทีเรียมีความต้องการใกล้เคียงกบัพืชชัน้สูง
 ดงันัน้การใส่ปุ๋ ยหรือการเพ่ิมธาตอุาหารลงไปในดินใน
การผลิตพืชจะมีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ด้วย

 ยกเว้นการใส่ปุ๋ ยท่ีมีฤทธ์ิท าให้ดินมีพีเอชเป็นกรด เช่นปุ๋ ย
แอมโมเนียม หรือสารก ามะถนั
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6. ปัจจยัอ่ืน ๆ
 การไถพรวน (เพ่ิมการถ่ายเทอากาศ ผสมคลกุอินทรียวตัถเุข้ากบั
ดิน)

 ฤดกูาล (เก่ียวข้องกบัอณุหภมิูและความช้ืนของดิน ซ่ึงเปล่ียนแปลง
ไปตามฤดกูาล)

 ความลึกของดิน (เก่ียวข้องกบัปริมาณอินทรียวตัถ ุความช้ืน 
ปริมาณออกซิเจนในดิน)

 ซ้ึงตามปกติแบคทีเรียจะมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในดินชัน้บน (0-
25 cm) และประชาการจะลดลงตามระดบัความลึกจนเกือบไม่มีเลย
ท่ีความลึกมากกว่า 1.5 m
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