
บทที่ 3 

จุลินทรียที่มีความสําคัญในอาหาร 

 
แบคทีเรีย  
 

1. ลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย 
 แบคทีเรียมีลักษณะเปนส่ิงมชีีวิตเซลลเดียว รูปรางไมซบัซอน มีขนาดเล็ก ไมสามารถ
มองเหน็ไดดวยตาเปลา เซลลของแบคทีเรียมีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูระหวาง 0.2 - 0.3 
ไมโครเมตร ความยาวเซลลอยูในชวง 0.5 - 10.0 ไมโครเมตร การศึกษารูปรางและการจัดเรียงตัว
ของเซลลแบคทีเรียทาํไดดวยการใชกลองจุลทรรศนรวมกับการยอมสี เชน การยอมเซลลดวยสี         
เมธิลีนบลู (methylene blue stain)  จะทําใหเซลลของแบคทีเรียเปนสีน้าํเงนิหรือฟา เนื่องจากสี
เมธิลีนบลูรวมตัวกับกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid) และการยอมเซลลดวยสีแกรม (Gram 
stain) ซึ่งเปนเทคนิคที่สําคัญในการศึกษาเซลลของแบคทีเรียรวมกับการใชกลองจลุทรรศนแบบใช
แสง (light microscope) จัดเปนข้ันตอนแรกในการจําแนกชนิดของแบคทีเรียที่ไมทราบชนิด โดย
สามารถแบงแบคทีเรียออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะการติดสีแกรม คือ กลุมแกรมบวก (Gram 
positive) เซลลของแบคทีเรียยังคงติดสีมวงแดงของสารประกอบคริสตัลไวโอเลต (crystal violet 
iodine complex) หลังการชะดวยสารชะสี (decolorizing agent) และกลุมแกรมลบ (Gram 
negative) ซึ่งยอมไมติดสีของสารประกอบคริสตัลไวโอเลตแตสามารถยอมติดสีแดงของซาฟรานนิ 
(safranin) ได อายุของแบคทีเรียมีผลตอลักษณะการติดสีแกรมของแบคทีเรียซึง่โดยทั่วไปมกัใช
เซลลที่มีอายุไมเกิน 18 ชั่วโมง แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดสูญเสียสมบัติในการยอมติดสีคริสตัล
ไวโอเลตเมื่ออายุมากข้ึน เชน Micrococcus sp.  และบางชนิดเมื่อมอีายุมากข้ึนอาจยอมติดสีทัง้
แกรมบวกและแกรมลบ เรียกแบคทีเรียกลุมนี้วา “Gram viable”  แบคทีเรียแกรมบวกทุกชนิดมัก
สูญเสียสมบัติการติดสีแกรมเมื่อเซลลตายและเร่ิมสลายตัว  (ธีรพร กงบังเกิด, 2546, หนา 4-6) 
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(antiserum) การตรวจสอบแคปซูลสามารถทําไดดวยกลองจุลทรรศนเชิงประกอบ (light 
compounds microscope)  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.7    โครงสรางพื้นฐานของแบคทีเรีย      
ที่มา: (ดัดแปลงจาก Florida State University, 2009)  
 

2.2.3 เมือกเหนียว (slime layer) เปนโครงสรางหอหุมเซลลที่ประกอบดวย                
โพลีแซคคาไรดที่มีหนวยยอยเปนน้ําตาลหลายชนิด เชน เมือกเหนยีวของ Leuconostoc 
mesenteroides เปนสารโพลีเมอรของน้ําตาลกลูโคสหรือเด็กแตรน (dextran) และเมือกเหนยีวของ 
Sarcina ventriculi เปนเซลลูโลส เปนตน  หนาที่ของเมอืกเหนียวคือชวยใหแบคทีเรียทนตอสภาพ
แหงแลงและสารเคมีตางๆ ไดดี   

2.2.4 ผนงัเซลล (cell wall) เปนโครงสรางสําคัญที่ทําใหแบคทีเรียคงรูปรางอยูได  
(ภาพที ่ 3.7) มีความหนาประมาณ 100 - 200 อังสตรอม มนี้ําหนักประมาณ 20 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนกัแหงของเซลล  มีลักษณะเปนรูพรุนขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 - 2 นาโนเมตร เพื่อใหสาร
โมเลกุลใหญ เชน นวิคลิโอไทด (nucleotide) ผานเขาสูภายในเซลลได ผนังเซลลประกอบดวยสาร
พวกโปรตีน ลิปด และโพลีแซคคาไรด โดยมีโปรตีนและโพลีแซคคาไรดเปนโครงสรางหลักที่เรียกวา       
เปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบมีองคประกอบของผนังเซลล
แตกตางกนั โดยแบคทีเรียแกรมบวกมีผนงัเซลลชัน้เดียวที่ประกอบดวยเปปติโดไกลแคน 90 
เปอรเซ็นต สวนมากพบกรดไทโชอิก (teichoic acid) เปนองคประกอบทําใหละลายน้าํไดดีและ
เปนสารสําคัญที่ทาํใหผิวรอบเซลลมีประจุเปนลบและมสีมบัติเปนแอนติเจน นอกจากนีย้งัชวย
ปองกนัการแตกของเซลลจากแรงดันออสโมติก สําหรับแบคทีเรียแกรมลบมีผนงัเซลลที่หนาหลาย
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ชั้นและซับซอนกวาแบคทีเรียแกรมบวกมีเปปติโดไกลแคน 5 - 20 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือเปนสาร
ในกลุมไลโปโปรตีนโพลีแซคคาไรดซึ่งเปนสวนประกอบที่อยูนอกช้ันเปปติโดไกลแคน (ภาพที่ 3.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 3.8    องคประกอบผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ  
ที่มา: (ดัดแปลงจาก Southern Illinois University Carbondale, 2012) 
 

2.2.5 เซลลเมมเบรน (cell membrane) เปนโครงสรางสําคัญในการหอหุม            
โปรโตพลาสซมึทําใหเซลลคงสภาพอยูได (ภาพที ่ 3.7) มีความหนาประมาณ 5 - 8 นาโนเมตร 
ประกอบดวยไลโปโปรตีน (lipoprotein) ซึ่งเปนองคประกอบของโปรตีนประมาณ 60 เปอรเซ็นต
และลิปด 40 เปอรเซ็นต โดยสวนของลิปดจะอยูในรูปของฟอสโฟลิปด ที่ประกอบดวยกลีเซอรอล 
กรดไขมันและฟอสเฟส หนาที่ของเซลลเมมเบรนนอกจากชวยคงรูปของเซลลแลวยังทําหนาที่
ควบคุมการผานของสารเขาและออกจากเซลล การสงัเคราะหเอนไซมแลวขับออกนอกเซลลเพือ่
ยอยสลายสารโมเลกุลใหญกอนนาํเขาสูเซลล การสังเคราะหลิปดเพือ่นําไปใชเปนโครงสรางของ
ผนังเซลล การรับสัมผัสตางๆ เปนแหลงที่อยูของเอนไซมและโปรตีนที่เกีย่วของกับการจําลองสาร

(ก) แกรมบวก 

(ข)  แกรมลบ 
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พันธกุรรมดีเอ็นเอ เปนแหลงที่อยูของไซโตโครม (cytochrome) และเอนไซมที่เกี่ยวของกับ
ขบวนการหายใจและเปนแหลงที่อยูของรงควัตถุและเอนไซมที่เกีย่วของกับการสังเคราะหแสง 

2.2.6 มีโซโซมส (mesosomes) เปนสวนของเมมเบรนทีย่ื่นเวาเขาไปภายในเซลล          
มีชื่อเรียกอ่ืนวาเอนโดพลาสมิกเมมเบรน (endoplasmic membrane) แบงเปน 2 ชนิด ไดแก    
เซปทัลมีโซโซม (septal mesosome) เปนมีโซโซมที่ทาํหนาที่ในการสรางผนังกั้นในระหวางการ
แบงเซลลและเปนทีย่ึดเกาะใหกับดีเอ็นเอเพื่อจําลองตัวเองกอนการแยกเซลลออกจากกัน และ           
เลทีรัลมีโซโซม (lateral mesosome) เปนมีโซโซมที่พบในแบคทเีรียที่สังเคราะหแสงไดหรือตรึง
ไนโตรเจนไดหรือเจริญในที่มอีอกซิเจน 

2.2.7 แฟลกเจลลา (flagella) เปนระยางคเรียวยาวประมาณ 100 นาโนเมตร มี           
เสนผานศูนยกลางประมาณ 20 นาโนเมตร เปนโครงสรางทีย่ืดหยุนไดดี  ประกอบดวยโปรตีนชนิด          
อิลาสติกไฟบรัส (elastic fibrous protein) ซึ่งมีองคประกอบเปนโปรตีนรวมกับไฟเบอร มหีนาที่
ชวยในการเคล่ือนที่ของเซลลและมีสมบัติเปนแอนติเจนที่เรียกวา “H-antigen” แฟลกเจลลาของ
แบคทีเรียมีหลายชนิด คือ  

1) โมโนทริชัส (monotrichous)  เปนแฟลกเจลลาที่อยูปลายดานใดดาน
หนึง่ของเซลล เชน Vibrio cholera และ Pseudomonas aeruginosa  

2) แอมฟทริชัส (amphitrichous) เปนแฟลกเจลลามากกวา 1 เสนที่ปลาย
ทั้ง 2 ดานของเซลล เชน Chromatium okenii 

3) โลโฟทริชัส (lophotrichous)  เปนแฟลกเจลลามากกวา 1 เสนอยูที่
ปลายดานใดดานหนึง่ของเซลล เชน Pseudomonas marginalis 

4) เพอริทริชสั (peritrichous) เปนแฟลกเจลลาที่ยืน่ออกมารอบเซลล เชน 
Escherichia coli  Salmonella typhosa  Bacillus licheniformis และ Proteus vulgaris 

2.2.8 พิไล (pili) หรือ ฟริมเบรีย (frimbriae) เปนระยางคทีม่ีลักษณะเปนขนเล็กๆ 
ยื่นออกมาจากเซลล โดยมีจุดกําเนิดมาจากเซลลเมมเบรน ประกอบดวยโปรตีนพลิิน (pilin)  เรียง
ตัวกนัเปนเกลียวทาํใหเกิดชองกลวงตรงกลางของพิไล หนาที่สําคัญของพิไลคือเปนทางผานของดี
เอ็นเอจากแบคทีเรียตัวใหไปสูแบคทีเรียตัวรับในกระบวนการคอนจูเกต (conjugation) และชวยใน
การยึดเกาะกับเซลลหรือเนือ้เยื่อตางๆ ไดดี พบในแบคทีเรียแกรมลบรูปรางกลมและรูปทอนบาง
ชนิด เชน E. coli  Salmonella typhi  และ Klebseilla pneumoniae 

2.2.9 ไซโตพลาสซึม (cytoplasms) เปนโครงสรางของแบคทเีรียที่มีองคประกอบ
ที่สําคัญ ไดแก 
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1) ไรโบโซม (ribosome)  เปนโครงสรางที่ไมมีเยื่อหุม ประกอบดวยโปรตนี
และไรโบโซมอลอารเอ็นเอ (ribosomal RNA; rRNA) ขนาดของไรโบโซมวัดเปนคาความเร็วในการ
ตกตะกอนเม่ือเหวีย่งดวยเคร่ืองเซนตริฟว มีหนวยเปน Svedberg unit of sedimentation 
coefficient (S) ถาคา S มากบงบอกถงึน้ําหนกัทีม่ากและตกตะกอนเร็ว ไรโบโซมของแบคทีเรียมี
ขนาด 70S  ปริมาณของไรโบโซมในเซลลแบคทีเรียมจีํานวนไมแนนอนข้ึนอยูกับระยะการเจริญ
ของเซลลโดยพบไรโบโซมปริมาณมากในระยะการเติบโตเอกซโพเนนเชียล ไรโบโซมมหีนาที่
เกี่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีนทั้งเอนไซมและโปรตีนอ่ืนๆ ของเซลล 

2) อาหารสะสม ในเซลลแบคทีเรียมีการสะสมอาหารที่แตกตางกนั เชน 
ไกลโคเจนหรือโพลีแซคคาไรดอ่ืนๆ ลิปด กํามะถัน ฟอสเฟตและสารประกอบไนโตรเจน เปนตน 
อาหารสะสมเหลานี้เรียกวา กรานูล (granules) หรือไซโตพลาสมิกอินคลูชนั (cytoplasmic 
inclusion) สามารถตรวจสอบไดดวยกลองจุลทรรศนหรือการยอมสี 

3) นิวเคลียส (nucleus) แบคทีเรียมนีิวเคลียสที่ไมมีเยือ่หุม ทาํใหสาร
พันธกุรรมกระจายทั่วเซลล  แบคทีเรียมดีีเอ็นเอเปนสารพันธุกรรม มีลักษณะแบบวงแหวนสายคู 
(double strand)  ขนาดของดีเอ็นเอมีความแตกตางกนัข้ึนกับชนิดของแบคทีเรีย 

4) พลาสมิด (plasmid) หรือเอ็กตราโครโมโซมอลดีเอ็นเอ (extrachromosomal 
DNA) เปนดีเอ็นเอแบบวงแหวนสายคูที่ไมไดอยูในโครโมโซมหรือดีเอ็นเอของเซลล มีลักษณะ
แตกตางจากดีเอ็นเอ คือ มีขนาดเล็กวาดีเอ็นเอของเซลล มีกลไกที่ควบคุมการสังเคราะหพลาสมดิ
ใหมข้ึนมาไดเอง พลาสมิดบางชนดิสามารถแทรกเขาไปยูในโครงสรางของดีเอ็นเอของเซลลได 
และสามารถถกูทําลายไดงายดวยสีบางชนดิ พลาสมดิของแบคทีเรียบางชนิดควบคุมลักษณะการ    
ด้ือยาของเซลล ความรุนแรงของการกอโรค การสงัเคราะหยาปฏิชีวนะและเอนไซมยอยสลายสารตางๆ  

2.2.10 เอนโดสปอร (endospore) หรือเรียกทัว่ไปวา สปอร เปนโครงสรางที่
สรางข้ึนภายในเซลลของแบคทีเรียในสกุล Bacillus และ Clostridium รวมทั้งแบคทีเรียแกรมบวก
รูปรางกลม คือ Sporosarcina ureae และ Coxiella burnetii   โดยแตละเซลลสรางเพยีง 1 สปอร
เทานัน้ แบคทีเรียสรางสปอรในระยะการเติบโตคงที ่ สปอรมีรูปรางกลม รูปไข หรือวงรี อยูใน
ตําแหนงกลางเซลลหรือคอนไปทางปลายเซลล ลักษณะและตําแหนงของสปอรถูกนําไปใชในการ
จําแนกชนิดของแบคทีเรียได สปอรมีหนาที่ชวยใหเซลลทนส่ิงแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดดี เชน ทน
ตอความรอน ทนตอสารเคมี ทนตอความแหงแลง ทนตอรังสีตางๆ วัฏจักรของสปอรเปนการ
หมุนเวียนระหวางสปอรและเซลลปกติ (vegetative cell) เมื่อเซลลแบคทีเรียอยูในส่ิงแวดลอม
เหมาะสมจะมกีารเจริญและแบงเซลลแบบไบนารีฟชชนัแตเมื่อส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมเซลลจะมี
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การเปล่ียนแปลงเขาสูระยะการเติบโตคงที่และมกีารสรางสปอรข้ึนภายในเซลลซึง่ถือวาสปอรเปน
ระยะพักตัวของแบคทเีรีย และเมื่ออยูในส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมสปอรจะงอกเปนเซลลใหมและ
เจริญเปนเซลลปกติไดตอไป  

 
3. หลักเกณฑในการจําแนกชนิดแบคทีเรีย 

 แบคทีเรียจัดเปนส่ิงมชีีวิตในอาณาจักรโปรคารีโอต (Prokaryote) การจําแนกแบคทีเรีย
ตองอาศัยลักษณะตางๆ ของแบคทีเรียมาใชเปนแนวทางในการพิจารณา โดยแบคทีเรียทีม่ี
ลักษณะคลายคลึงกันจะถูกจัดอยูในหมูเดียวกนั ตาม Bergeys Manual of Systematic 
Bacteriology รวมทัง้นกัจุลชีววทิยาอาหารใหสําคัญกับลักษณะการยอมสีแกรม รูปรางเซลล        
การจัดเรียงตัวและความตองการออกซิเจนในการเจริญ (ธีรพร กงบังเกิด, 2546, หนา 25) 
ลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการจัดจําแนกแบคทีเรียสามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) เชน ขนาดและรูปรางเซลล การ
จัดเรียงตัว โครงสราง วิธกีารสืบพันธุ และการติดสีแกรม เปนตน 

3.2 สารอาหาร (nutrient) และความตองการแสงในการเจริญ  
3.3 องคประกอบทางเคมีของเซลล (chemical composition) เชน สวนประกอบ

ของผนังเซลล และอัตราสวนของอารเอ็นเอตอดีเอ็นเอในเซลล   
3.4 ลักษณะทางชีวเคมี (biochemical characteristic) จุลินทรียแตละชนิดมี

ความสามารถในการยอยสารอินทรียและสารอนินทรียแตกตางกัน  เชน  โปรตีน  ไขมัน  และ           
คารโบไฮเดรท โดยเฉพาะสารอาหารคารโบไฮเดรทนัน้มีขนาดของโมเลกุลแตกตางกันต้ังแตโมเลกุล
ใหญ เชน เซลลูโลส แปง  จนถงึโมเลกุลเล็ก เชน น้าํตาลชนิดตางๆ  จึงใชการทดสอบความตองการ
ทางดานอาหารและเมตาบอลิซึมของเซลลเปนหลักเกณฑหนึ่งในการจําแนกชนิดของจุลินทรีย เชน 
การทดสอบการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในอาหารเล้ียงเช้ือตางๆ    

3.5 ความสามารถในการทําใหเกิดโรค (pathogenicity) เชน ลักษณะการกอโรคใน
คน สัตวและพชื 

3.6 ลักษณะทางซีรัมวิทยา (serological characteristic) แบคทีเรียมีคุณสมบัติทาง
แอนติเจนสามารถกระตุนใหมีการสรางแอนติบอดี (antibody) ข้ึนในรางกายของสัตวมีกระดูก       
สันหลัง  ทาํใหสามารถจําแนกชนิดของแบคทีเรียไดโดยอาศัยเทคนิคทางดานซีรัมวิทยาดวยการ
ทดสอบปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีและแอนติเจน เชน ปฏิกิริยาการตกตะกอน (precipitation) 
ปฏิกิริยาการเกาะกลุม (agglutination)  และเทคนิคอีไลซา (ELISA) 
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3.7 ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic information) ความจําเพาะของสารพนัธุกรรม
ของแบคทเีรียถูกนํามาประยกุตใชในการบงชี้ถงึชนิดของแบคทเีรียได การจาํแนกและวิเคราะห
แบคทเีรียดวยคุณสมบัติของดีเอ็นเอเปนวิธทีี่นาจะถือวาสมบูรณที่สุด เชน การหาปริมาณของกวันนี 
(guanine) และไซโตซีน (cytosine)  ขนาดของจีโนมและความสัมพนัธของดีเอ็นเอในการจับคูกัน
ใหม (DNA hybridization) ตลอดจนความสามารถในการทนตอความรอน (บัญญัติ สุขศรีงาม, 
2534, หนา 104 - 109) 

 
4. แบคทีเรียที่มีความสําคัญในอาหาร 

 
4.1 Pseudomonadaceae  

แบคทีเรียที่ความสําคัญในอาหาร คือ แบคทีเรียสกุล Pseudomonas และ 
Gluconobacter โดยสกุล Pseudomonas เปนแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางทอน ไมสรางสปอร 
เคล่ือนที่ได มักทาํใหอาหารเนาเสีย สามารถสรางเอนไซมออกมายอยโปรตีนและไขมันทําให
อาหารมีกล่ินและรสชาติเปล่ียนไป เจริญไดดีที่อุณหภูมิตํ่า ความชื้นสูง  ชอบเจริญในที่มีอากาศ
และสรางเหมอืกเหนียวที่ผิวหนาอาหาร บางสายพันธุสามารถสรางรงควัตถุได เชน P. 
fluorescens สรางรงควตัถุไพโอเวอรดิน (pyoverdin) ที่มีสีเขียวและสะทอนแสงได และ                
P. nigrifaciens สามารถสรางรงควัตถุสีขาว ครีม แดง น้าํตาลหรือดําได สําหรับสกลุ 
Gluconobacter หรือมีชื่อเรียกอ่ืนคือ Acetomonas  เปนเช้ือสาเหตุการเนาเสียของเบียรและไวน  
โดยสามารถออกซิไดซเอทานอลไดเปนกรดอะซิติก บางสายพนัธุสรางเมือกเหนียวเปนยางในเบียร
และไวน เชน G. oxydans   

 
4.2 Halobacteriaceae  

แบคทีเรียสกุล Halobacterium ทาํใหอาหารทีม่ีเกลือเปนองคประกอบสูงเนาเสียได เชน 
H. salinarium ทําใหปลาเค็มเส่ือมเสีย 

 
4.3 Vibrionaceae   

แบคทีเรียพบในอาหารคือสกุล Vibrio  และ  Photobacterium  โดย Vibrio มักพบใน        
น้ําจืด น้าํเค็ม และทางเดินอาหารของคนและสัตว บางชนิดสามารถกอโรคในคนได สวน 
Photobacterium  เปนสาเหตุการเส่ือมเสียของเนื้อและปลา 
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4.4 Enterobacteriaceae  
เปนแบคทีเรียรูปรางทอน แกรมลบ ไมสรางสปอร แบคทีเรียในวงศนี้มีความสําคัญใน

อาหารมาก มทีั้งชนิดทีก่อโรคและเปนสาเหตุอาหารเนาเสีย จนีัสที่สําคัญมีดังนี ้
4.4.1 Escherichia เปนแบคทีเรียที่มีแหลงอาศัยในลําไสของสัตวเลือดอุน จึงมัก

พบในอุจจาระของคนและสัตว บางชนิดกอใหเกิดโรคได 
4.4.2 Enterobacter เปนแบคทีเรียที่แพรกระจายในธรรมชาติ จัดอยูในกลุม

แบคทีเรียโคลฟิอรม 
4.4.3 Serratia เปนแบคทีเรียทีท่ําใหอาหารเส่ือมเสียโดยการสรางรงควัตถสีุชมพู

หรือสีแดง 
4.4.4 Erwinia เปนแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช โดยทําใหเกิดโรคใบจุด เหีย่วและ         

เนาเละ เชน E. carotovara ทําใหผักและผลไมในตลาดเนาเละ 
4.4.5 Yersinia เปนแบคทีเรียทีม่ีแหลงอาศัยในสัตวฟนแทะและหมู บางชนิด

กอใหเกิดโรค เชน Y. pestis ทาํใหเกิดโรคกาฬโรค 
4.4.6 Proteus  มักทําใหเนื้อ อาหารทะเล และไข  เส่ือมเสียได   
4.4.7 Shigella มักแพรระบาดกับน้ําและอาหาร ทาํใหเกิดโรคในคนได  
4.4.8 Salmonella เปนแบคทีเรียที่มีแหลงอาศัยในระบบทางเดินอาหารของคน

และสัตวเลือดอุน  แพรระบาดกับน้ําและอาหาร ทาํใหเกดิโรคในคนได 
4.4.9 Klebsiella มีแหลงอาศัยในระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจของคน

และสัตว บางชนิดกอใหเกิดโรคในคน เชน K. pneumonia สาเหตุของโรคปอดบวม 
 

4.5 Micrococcaceae  
เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม จดัเรียงตัวไมเปนระเบียบหรืออยูรวมกนัเปนกลุม  

แบคทีเรียที่มคีวามสําคัญในอาหาร คือ สกุล Micrococcus  เปนสาเหตุการเส่ือมเสียของอาหาร
หลายชนิด เชน อาหารที่มีเกลือและนมพาสเจอรไรส เปนตน และสกุล Staphylococcus สายพนัธุ
ที่มีความสําคัญในอาหารคือ S. aureus  โดยสามารถสรางสารพิษในอาหารและทําใหเกิดโรค
อาหารเปนพิษได 

 
4.6 Lactobacillaceae  

แบคทีเรียในวงศนี้มีรูปรางทอน ติดสีแกรมบวก เจริญในสภาวะที่มีอากาศเลก็นอยหรือไม
มีอากาศ ไดแก แบคทีเรียสกุล Lactobacillus  สามารถหมักยอยน้าํตาลแลวไดกรดแลกติกเปน
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สวนใหญ เรียกการหมักแบบนี้วา “homofermentative” เชน L. bulgaricus และ L. acidophilus 
หรือหมกัยอยน้ําตาลแลวไดกรดแลกติกรวมกับเอทานอลและสารใหกล่ินรสอ่ืนๆ เรียกการหมัก
แบบนี้วา “heterofermentative” เชน L. casei และ L. plantarum มักใชประโยชนแบคทีเรียใน
สกุลนี้ในอุตสาหกรรมนมหมัก  

 
4.7  Streptococcaceae  

4.7.1  Streptococcus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลมเซลลจัดเรียงตอกัน
เปนโซยาว การจัดจําแนกแบคทีเรียสกุล Streptococcus  อาศัยเทคนิคทางซีรัมวิทยา คือ  
ปฏิกิริยาการตกตะกอนละเอียด (precipitation  reaction) ทําใหแบงเปน 4  กลุมตามการจัดของ
แลนซฟลด  (Lancefield)  คือ 

1) กลุมไพโอเจนกิ (pyogenic group) เปนแบคทีเรียสกุล 
Streptococcus  ชนิดที่กอโรค เชน S.  agalactiae  สาเหตุโรคเตานมอักเสบในโคนม และ  S.  
pyogenes  สาเหตุโรคคอเจ็บ  ไขอีดําอีแดงและฝ แพรระบาดในน้ํานมดิบ    

2) กลุมวิริแดนส  (viridans  group) ไดแก S. thermophilus  ใชในการ
ผลิตเนยแข็งและโยเกิรต 

3) กลุมแลกติก  (lactic  group) แบคทีเรียในกลุมนี้ถกูนําไปใชเปน       
กลาเช้ือเร่ิมตนในกระบวนการผลิตเนยแข็งและผลิตภัณฑนมอ่ืนๆ เชน S. lactis  และ  S. 
cremoris    

4) กลุมเอนเทอโรคอคคัส  (enterococcus  group) เปนกลุมที่ทนความ
รอนไดดี สามารถทนตอความเขมขนของเกลือ 6.5 เปอรเซ็นต หรือมากกวาได  เจริญไดในอาหารที่
มีคาพีเอช 9.5 และเจริญในอุณหภูมิไดในชวง 5–50 องศาเซลเซียส 

4.7.2 Pediococcus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม สายพนัธุทีพ่บใน
อาหาร คือ P. cerevisiae เจริญไดคอนขางดีในอาหารที่มีความเขมขนของเกลือสูงถงึ 5.5 
เปอรเซ็นต ลักษณะทีท่าํใหมีความสําคัญในอาหารคือความสามารถในการทนเกลือ  สรางกรดได  
และเจริญในอุณหภูมิในชวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิง่ที่อุณหภูมิตํ่า มักพบแบคทีเรียชนิดนี้ใน
อาหารหมักดอง และทําใหเคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอล  เชน  เบียร เนาเสียไดโดยการสรางสาร        
ไดอะเซทิล  (diacetyl)  ซึ่งเปนสารที่ไมตองการ   

4.7.3 Leuconostoc แบคทีเรียสกุลนีพ้บไดเสมอตามผิวหนงัของพืช ไดแก                 
L.  dextranicum และ L. cremoris มีความสามารถในการยอยสลายกรดซิตริกในน้าํนมและผลิต
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สารไดอะเซทลิไปกระตุนใหแบคทีเรีย Streptococci  สรางกรดแลกติก  มักใชแบคทีเรียทัง้ 2  ชนิด
นี้รวมกนัเปนกลาเช้ือเร่ิมตนในการผลิตเนยและเนยแข็ง  

 
4.8 Bacillaceae  

แบคทีเรียในวงศนี้มีลักษณะเฉพาะคือสามารถสรางสปอรได  ไดแก   
4.8.1 Bacillus เปนแบคทีเรียที่มีแหลงอาศัยในดิน มีทั้งชนิดแอโรบและ            

เฟคัลเททีพแอนแอโรบิก มีความตองการอุณหภูมิในการเจริญแบบมีไซไฟลและเทอรโมไฟล สราง
สปอรภายในเซลลที่ไมบวมและมีความทนตอความรอนไดแตกตางกนั เชน สปอรของ B. subtilis  
ซึ่งเปนกลุมมีไซไฟล และ B. coagulans เปนแบคทีเรียกลุมเฟคัลเททพีเทอรโมไฟล ทนความรอน
ไดนอยกวาสปอรของ B. stearothermophilus ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุมเทอรโมไฟล  บางชนิด
สามารถยอยสลายโปรตีนไดดีหรือปานกลางและบางชนดิไมสามารถยอยโปรตีนไดเลย มทีั้งชนิดที่
ยอยไขมันไดและยอยไขมันไมได บางชนดิสามารถหมักน้ําตาลไดทั้งกรดและกาซหรือไดกรดเพียง
อยางเดียว มักเปนเช้ือสาเหตุการเส่ือมเสียของอาหารกระปอง  

4.8.2 Clostridium เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางทอน ไมตองการอากาศในการ
เจริญ ไมสรางเอนไซมคะตาเลส สรางสปอรทีท่ําใหเซลลไมบวมหรือบวมออก (swelling)               
บางชนิดสามารถยอยสลายคารโบไฮเดรทอยางรวดเร็วไดเปนกรดและกาซ พบไดทัว่ไปในธรรมชาติ มี
ทั้งชนิดทีท่ําใหอาหารเส่ือมเสีย เชน C.  lentoputrescens หรือ C.  putrefaciens  และทําใหเกดิ
โรคเปนพิษ เชน C. botulinum และ C. perfringens   

4.8.3 Sporolactobacillus เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะคลายคลึงกับสกลุ Lactobacillus 
ทุกประการ ยกเวนความสามารถในการสรางเอนโดสปอร  

4.8.4 Sporosarcina เปนพวกแกรมบวก มีรูปรางกลม สรางเอนโดสปอร เชน                     
S.  ureae  

4.8.5 Desulfotomaculum เปนพวกที่มีรูปรางเปนทอน ติดสีแกรมลบ เซลล        
บวมพองบริเวณที่มีการสรางเอนโดสปอร  มักอาศัยอยูในดิน  น้ําจืด  และในรูเมน  (rumen)  ของ
สัตวเค้ียวเอ้ือง มกีารใชสารประกอบซัลเฟอรเปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทายในกระบวนการหายใจ  
และถูกรีดิวสไปเปนไฮโดรเจนซัลไฟด 
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4.9 Streptomycetaceae  
ไดแกแบคทีเรียสกุล Streptomyces เปนแบคทีเรียทีท่ําใหอาหารมีกล่ินรสและลักษณะไม

นารับประทาน เปนพวกแบคทีเรียช้ันสูง ตองการออกซเิจนเจริญโดยการสรางไมซีเลียมที่แตกแขนง
และสรางโคนเิดียติดกันเปนลูกโซ 

 

4.10  Propionibacteriaceae   
แบคทีเรียที่สําคัญคือ Propionibacterium  เปนแบคทีเรียแกรมบวก ขนาดเล็ก รูปทอน 

เรียงตัวกนัเปนลูกโซ  เคล่ือนที่ไมได  ไมสรางสปอร  สรางเอนไซมคะตาเลส ไมตองการอากาศใน
การเจริญ สรางกรดโพรพิโอนิก กรดอะซิติก และคารบอนไดออกไซดจากการยอยสลายกรดแลกติก 
คารโบไฮเดรทและอัลกอฮอล จึงมกีารใชในการหมักเนยแข็งเพื่อสรางรูหรือตา (eyes) และเพิม่
กล่ินรสที่ดีในผลิตภัณฑ เชน P.  freudenreichii     

 

4.11  Mycobacteriaceae  
สกุลที่สําคัญคือ Mycobacterium แบคทเีรียมีรูปรางเปนทอนเปนสาเหตุของวัณโรค คือ 

M.  tuberculosis  แพรกระจายในอาหาร โดยเฉพาะในน้ํานมดิบที่ไดจากแมววัที่เปนโรคนี ้
 

เชื้อรา   
 

1. ลักษณะท่ัวไปของเชื้อรา 
 วิจัย รักวิทยาศาสตร (2551, หนา 5) ไดใหคําจํากัดความของรา (fungus, เอกพจน หรือ 

fungi, พหพูจน)  ไววา รา หมายถงึส่ิงมีชวีิตทีม่นีิวเคลียสแบบยูคาริโอต (eukaryote) คือมี                
นิวเคลียเมมเบรน ไมมีคลอโรฟลล มกีารสืบพันธุแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ  วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับเชื้อราเรียกวา Mycology  เชื้อราเจริญไดในชวงอุณหภูมิแคบกวาแบคทเีรีย สวนใหญ
เจริญที่อุณหภูมิ 0 - 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 20 - 30  องศาเซลเซยีส 
สามารถเจริญในชวงพีเอช 2 - 10 ที่เหมาะสมอยูระหวาง 4 - 6  โดยทั่วไปเชื้อราเจริญไดชากวา
แบคทีเรียเนื่องจากมีวงชีวิตยาวกวา เจริญไดดีในสภาวะทีม่ีความเขมขนของน้าํตาลสูงและทนตอ
ความเขมขนของเกลือและกรดไดดีกวาแบคทีเรีย  

 
2. โครงสรางของเชื้อรา 
โครงสรางของราเปนแบบเซลลเดียวหรือหลายเซลล โดยเซลลเรียงตัวเดียวกนัเปนเสนใย 

(hyphae เอกพจนเรียกวา hypha) พวกที่มีเซลลเดียวเรียกวา “ยีสต” สวนพวกทีม่ีเสนใยเรียกวา 
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สวนรากลุมเบซิดิโอมยัซีท (Basidiomycetes) มีการสรางโครงสรางที่เรียกวา clamp 
เชื่อมโยงระหวางเสนใย เชน เห็ดชนิดตางๆ เสนใยของรา Mucor และ Rhizopus เปนเซลลที่มีกอน
ไซโตพลาสซึมในทอที่มีนวิเคลียสหลายอัน นอกจากนี้ยงัมีเสนใยชนิดพิเศษทีม่ีหนาที่เกีย่วกับการ
สรางสปอรและฟรุตบอดี (fruit bodies) เชนเห็ดตางๆ การศึกษาโครงสรางภายในของเสนใยใช
กลองจุลทรรศนธรรมดาสามารถมองเหน็แกรนูล  โกลบลู และแวคิวโอล  สําหรับนวิเคลยีสของรา
ตองใชกลองจลุทรรศนชนิด phase contrast  (ธีรพร กงบังเกิด, 2546, หนา 14 - 16)  

โครงสรางที่สําคัญของรามีดังนี ้
2.1 ผนังเซลล  เปนโครงสรางที่ทาํใหเซลลคงรูปรางอยูได ปองกันแรงดันออสโมติก

และแรงกลจากภายนอก  สวนใหญประกอบดวยไคตินหรือเซลลูโลสกับไคติน สําหรับโปรตีนและ
ไขมันพบไดนอยมาก  ราบางชนิดพบลิกนนิที่ผนงัเซลลทําใหทนตอการถกูทําลายดวยกรดไดดี 

2.2 เซลลเมมเบรน หรือไซโตพลาสมกิเมมเบรน (cytoplasmic membrane) 
ประกอบดวยฟอสโฟไลปด 2 ชั้นและโปรตีน ซึ่งมีชนิดและจํานวนของลิปดและโปรตีนแตกตางกนั
ไป ทําหนาที่หอหุมไซโตพลาสซึมและควบคุมการนาํสารเขาสูภายในเซลล 

2.3 ไซโตพลาสซึม เปนสารละลายคอลลอยดที่ประกอบดวยโปรตีน  คารโบไฮเดรท 
ไขมัน และเกลืออนินทรีย 

2.4 นิวเคลียส  เปนสวนที่ใหญที่สุดในเซลลยคูาริโอต มีเมมเบรนหุม 2 ชั้นและมี      
รูพรุนจาํนวนมาก ทาํใหโปรตีนและอารเอ็นเอสามารถเคล่ือนที่และสามารถควบคุมปฏิกิริยาชีวเคมี
ภายในไซโตพลาสซึมได สวนของนิวเคลียสประกอบดวยสารพันธกุรรมดีเอ็นเอและนวิคลีโอไล 
(nucleoli) จํานวนหน่ึงอันหรือมากกวา ทาํหนาที่ในการสังเคราะหไรโบโซมอลอารเอ็นเอ (ribosomal 
RNA) 

2.5 จีโนม (genome) เปนสารพันธุกรรมภายในนิวเคลยีส เมื่อสองผานกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนจะมองเห็นจีโนมมีลักษณะคลายเสนดายพันกันเปนกอน โดยแตละเสน
ประกอบดวย       ดีเอ็นเอและโปรตีน ในระหวางการแบงเซลลเสนเหลานีจ้ะรวมตัวกนัเปนโครโมโซม 
(chromosomes) ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

2.6 ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) เปนโครงสรางทีท่ําหนาที่เกี่ยวของกบัการสราง
พลังงานในรูปของ ATP สวนเมมเบรนช้ันในของไมโตตอนเดรียเปนที่สรางเอนไซมที่เกีย่วของกบั
การหายใจของเซลล 

2.7 ไรโบโซม เปนโครงสรางทีท่าํหนาทีเ่กี่ยวของกับการสังเคราะหโปรตีน    ไรโบโซม
ของราเปนชนดิ 80S เชนเดียวกับพวกยูคาริโอตทัว่ไป  โดยไรโบโซมบางสวนเกาะติดอยูกบั               



51 
 

เอ็นโดพลาสมกิเรติคิวลัม (endoplasmic reticulum) ทาํหนาที่เกีย่วของกับการสังเคราะหเอนไซม
ที่หล่ังออกมานอกเซลลและบางสวนเปนอิสระลอยอยูในไซโตพลาสซึมทําหนาที่สังเคราะหโปรตีน
ที่ควบคุมกจิกรรมตางๆ ภายในเซลล 

2.8 เอ็นโดพลาสมกิเรติคิวลัม ทําหนาทีเ่กีย่วกับการสรางลิปดและโปรตีนที่เกีย่วของ
กับการขยายขนาดและความยาวของเสนใย  

2.9 กอลจิแอปพาราตัส (golgi apparatus) ทาํหนาที่สังเคราะหสารโมเลกุลใหญ
และสารประกอบเชิงซอนใหกับเซลล 

2.10 แวคิวโอล (vacuoles) พบทั่วไปในไซโตพลาสซมึและมีเมมเบรนลอมรอบ    
คาดวาทําหนาที่สํารองน้าํภายในเซลล (ธรีพร กงบังเกิด, 2546 หนา 18-19) 

2.11 แกรนูลสะสมอาหาร เปนที่สะสมอาหารซึ่งสวนใหญเปนไกลโคเจนและลิปด 
โดยพบไกลโคเจนมากที่สุดในเซลลทั่วไปและเซลลโครงสรางที่ใชสืบพนัธุ สวนลิปดพบมากใน
สปอรของรา 

2.12 สปอร (spores) เปนโครงสรางที่ใชในการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ (asexual 
spores) มีชื่อเรียกเฉพาะวา โคนิเดียม (conidium, เอกพจน) หรือโคนิเดีย (conidia, พหพูจน)           
(วิจัย  รักวทิยาศาสตร, 2551, หนา 11) มีความทนตอความรอนไดใกลเคียงกับเสนใย เช้ือราใน
กลุมแอสโคไมซีทจะสรางสปอรที่ไดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (sexual spores) เรียกวา 
“แอสโคสปอร (ascospores)” ซึง่มีความทนตอความแหงแลงไดดี เชือ้ราบางชนิดจะสรางเสนใยที่
เปนกอนกลมผนังหนา เรียกวา “คลามัยโดสปอร (chlamydospores) ทีท่นตอสภาพแหงแลงไดดี
เชนกนั  

 
3. หลักเกณฑในการจําแนกชนิดเชื้อรา 
การจาํแนกชนิดของเช้ือราอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากกลองจุลทรรศนใช

แสง เชน ลักษณะโครงสรางที่มีสปอรและลักษณะการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (ธรีพร กงบังเกดิ, 
2546, หนา 28)  ราที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร (Samson, Hoekstra, Frisvad, & 
Filtenborg, 2002, p. 1-2)  ไดแก   

 
3.1 คลาสไซโกมัยเซติส (Class Zygomycetes)   

สวนใหญสรางเสนใยแบบไมมีผนงักัน้  สรางโครงสรางที่ใชในการขยายพันธุแบบไมอาศัย
เพศในถุงสปอรแรงเจียม (sporangium) บนกานชูที่เรียกวาสปอรแรงจิโอฟอร (sporangiophore)  
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3.3 คลาสดิวเทอโรมัยเซติส (Class Deuteromycetes)  
เปนราช้ันตํ่า หรือราที่ไมสมบูรณหรืออิมเพอรเฟกตฟงไจ (imperfect fungi)   การเจริญ

เปนแบบไมอาศัยเพศดวยการสรางโคนิเดียรูปรางแตกตางกนั เปนราทีม่ักแพรกระจายอยูใน
อากาศและมีความสําคัญในอาหารเนื่องจากบางชนิดสามารถสรางสารพษิทีม่ีอันตรายตอผูบริโภค 
ราในคลาสนี้ไดแก Aspergillus Penicillium Trichoderma Fusarium Botrytis  Alternaria 
Cladosporium  Geotrichum  Monilia และ Trichothecium    

 
4. ราที่มีความสําคัญในอาหาร 

 
4.1 Alternaria  

 สรางโคนิเดียที่มีผนังกั้นทั้งแนวต้ังและแนวขวางรูปรางตางๆ กันบนกานโคนิดิโอฟอรและ
เสนใยที่มีผนังกั้น สีน้ําตาล (ภาพที่ 3.12) ทําใหเกิดโรคเนาสีน้ําตาลและดําในผลไมเนื้อแข็ง เชน
แอปเปลและลูกแพร บางสายพันธุทําใหเกิดโรคยอดและผลเนาในมะนาวและสม เจริญบนเมล็ด
ขาวสาลีและพบในเนื้อแดง บางชนิดสรางสารพิษได เชน A. tenuis  อาจสรางสารพิษอัลเทนูอิน  
(altenuene)  อัลเทนูอิโซล  (altenuisol) และอัลเทนูซิน  (altenusin)  
 
 
 
  

 
 
 

ภาพที่ 3.12    รา Alternaria 
ที่มา:  (ดัดแปลงจาก Samson, Hoekstra, Frisvad, & Filtenborg, 2002, p. 62) 
 

4.2  Aspergillus 
 เปนราในช้ันแอสโคมัยเซติส  สรางสปอรแบบอาศัยเพศดวยการสรางสปอรในถงุแอสคัส 
เสนใยเปนแบบมีผนังกั้น สปอรแบบไมอาศัยเพศเรียกวาโคนิดิโอสปอร (conidiospores) หรือ          
โคนิเดียสรางตอกันเปนโซยาวจากกานชูโคนิเดียทีเ่รียกวาไฟอะไลด (phialides) บนโคนิดิโอฟอร 
(conidiophores) ที่สวนปลายพองออกเรียกวาเวสซิเคิล (vesicle) โคนิเดียมกัมีสีเขียวจนถึงสีดํา
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4.12   Rhizopus  
 เปนราที่เสนใยไมมีผนงักัน้ สรางสปอรจาํนวนมากภายในอับสปอรรูปรางกลมสีดําที่สราง
บนกานชูอับสปอรที่มักเกิดรวมกนัเปนกลุมตรงปลายของสโตลอนบนไรซอยด (ภาพที่ 3.23)           
ทําใหโคโลนมีสีีดํา การสืบพนัธุแบบอาศัยเพศจะสรางไซโกสปอร  รา R. stolonifer  มักเปนสาเหตุ
การเนาเสียของผักและผลไม โดยการสรางเอนไซมออกมายอยสลายผนังเซลลของผักและผลไมจน
เกิดการเนาเละ และเปนสาเหตุการเนาของขนมปงจึงเรียกราชนิดนี้วาราขนมปง  บางชนิดถูก
นําไปใชประโยชนในการผลติอาหาร เชน R. oligosporus เปนกลาเชื้อในการหมัก เทมเป           
(สุมณฑา วัฒนสินธุ, 2549, หนา 28; Samson, Hoekstra, Frisvad, & Filtenborg, 2002, p. 20) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.23    รา  Rhizopus  
ที่มา: (ดัดแปลงจาก Samson, Hoekstra, Frisvad & Filtenborg, 2002, p. 20) 
 

4.13  Trichothecium  
 เปนราที่มีเสนใยมีผนงักัน้ มีกานโคนิดิโอฟอรยาวเรียว ไมแตกก่ิงกาน โคนิเดียม ี 2 เซลล 
รูปไขหรือยาวรีเกิดบริเวณปลายกานโคนิดิโอฟอรติดตอกันทีละสปอร เรียงกนัเปนลูกโซยาว         
ตอกันทางดานขางของสปอร (ภาพที ่ 3.24) เชน T. rosseum สรางเสนใยสีชมพู  สาเหตุโรคเนา         
สีชมพูในผลไมและโรคเนาเละในธัญพืชและถั่ว บางชนิดสรางสารพษิได (Samson, Hoekstra, 
Frisvad, & Filtenborg, 2002, p. 264) 
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2. โครงสรางของยีสต 
 
2.1 ผนังเซลล  ยีสตมีผนังเซลลที่มีความแข็งแรงเชนเดียวกบัผนังเซลลของแบคทีเรีย 

หนาประมาณ 25 นาโนเมตร หนัก 25 เปอรเซ็นตของน้าํหนักเซลลแหง ผนังเซลลทําหนาทีย่ดึ
องคประกอบตาง ๆ ของเซลลใหคงอยู  ประกอบดวยองคประกอบทางเคมีที่สําคัญคือ แมนแนน 
(mannan) กลูแคน (glucan) ไคติน (chitin) และโปรตีน 

2.2 เยื่อหุมเซลล หรือเซลลเมมเบรน เยื่อหุมเซลลของยีสตมีความหนาประมาณ 7.5 
นาโนเมตร ประกอบดวยโครงสราง 3 ชั้นคือ ชั้นที่เปนโปรตีน 2 ชั้น และช้ันทีเ่ปนไขมันและ
และฟอสโฟไลปดแทรกอยูระหวางช้ันของโปรตีน ลักษณะของเยื่อหุมเซลลของยีสตที่แตกตางจาก
เยื่อหุมเซลลของแบคทเีรีย คือ บางสวนของเยื่อหุมเซลลที่ยืน่ลึกเขาไปในไซโตพลาสซึม ซึง่เรียกวา 
อินเวจิเนชัน (invagination) โดยสวนยืน่นี้จะมีความยาวตางกนัข้ึนกบัชนิด อาย ุ และระยะการ
เจริญของยีสต เยื่อหุมเซลลทําหนาทีเ่ปนเคร่ืองกีดขวางสภาพซึมได (permeability) ควบคุมการ
เคล่ือนที่ของตัวถูกละลาย (solute) โดยเลือกนําธาตุอาหารบางชนิด เชน น้ําตาล กรดอะมิโน และ
วิตามนิเขาสูเซลล ควบคุมการปลดปลอยสารบางชนดิออกจากเซลล และปองกันการสูญเสีย
สารประกอบทีม่ีความเขมขนตํ่าจากไซโตพลาสซึม  

2.3 นิวเคลียส ประกอบดวยสารพันธุกรรมไรโบโซมอลดีเอ็นเอ  
2.4 ไมโตคอนเดรีย มีรูปรางหลายแบบ เชน กลม ทอน ลักษณะคลายเสนดาย 

(thread-like) หรือแตกกิ่งกาน (branched body) ข้ึนกับระยะการเจริญของเซลล ลอมรอบดวย
เยื่อหุม 2 ชั้น โดยเรียกสวนของเยื่อหุมชั้นในที่ยื่นเขาไปในสโตรมา (stroma) นี้วาครีสตา (crista) 
ไมโตคอนเดรียมีหนาที่สําคัญในการสังเคราะหพลังงานใหกับเซลล  

2.5 แวคิวโอล เปนโครงสรางที่มีความโปรงแสงมากกวาโครงสรางอ่ืน แวคิวโอลใน
ยีสตปกติจะมีรูปรางกลม จํานวนและขนาดไมแนนอน อาจพบแวคิวโอลขนาดใหญเพียงแวคิวโอล
เดียว หรืออาจพบแวคิวโอลขนาดเล็กมากกวาหนึ่ง ทําหนาที่สะสมเอนไซมและธาตุอาหาร 

 
3. หลักเกณฑในการจําแนกชนิดยีสต 

 การจําแนกยีสตใชหลักเกณฑคลายคลงึกบัการจําแนกเชื้อรา โดยการสังเกตลักษณะ
โครงสรางการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ ความสามารถในการสรางเสนใยและสรางแอสโคสปอร รวมทั้ง
ปฏิกิริยาทางชีวเคม ีเชน การสรางเม็ดสี การหมักน้ําตาล ความสามารถในการใชไนเตรทเปนแหลงของ
ไนโตรเจน ความสามารถในการใชเอทานอลเปนแหลงคารบอน และความตองการวิตามิน (ธีรพร กง
บังเกิด, 2546, หนา 29) 
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4. ยีสตที่มีความสําคัญในอาหาร 
 
4.1 Brettanomyces 

 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแตกหนอ ไมพบการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศแบบสรางสปอร เซลลมี
รูปรางรูปไข ปลายแหลมและแตกหนอบริเวณปลายเซลล ในสภาวะทีม่ีอากาศสามารถหมักน้ําตาล
กลูโคสไดเปนกรดอะซิติก เปนยีสตทีเ่จริญไดที่พีเอช 1.8 มักทําใหอาหารหมักดอง เบียรและไวน
เนาเสีย 
 

4.2 Candida 
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแตกหนอ  พบรงควัตถุพวกแคโรทีนอยดในเซลล มักพบใน
อาหารหลายชนิด เชน เนื้อสัตว สัตวปก ผักและผลไม บางชนิดเกี่ยวกับการหมักเมล็ดโกโก เบียร 
ไวนและน้ําผลไม (นวพร ลํ้าเลิศกุล, 2549, หนา 41; สุมณฑา วัฒนสินธุ, 2549, หนา 29)  
 

4.3 Cryptococcus 
 เปนยีสตที่สืบพนัธุดวยการแตกหนอข้ึนดานขางเซลลหลายอัน ไมพบการสืบพันธุแบบอาศัย
เพศ มีลักษณะโปรงแสงจนถึงสีแดงหรือสม อาจพบการสรางอารโทรสปอร เปนยีสตที่ไมหมกั
น้ําตาล พบไดทั่วไปในพืชและดิน มักพบในสตรอเบอรีและผลไมอ่ืนๆ ปลา กุง และเนื้อสดบด 
 

4.4 Debaryomyces 
 เปนยีสตที่มีสืบพันธุทัง้แบบอาศัยเพศโดยการสรางแอสโคสปอร และการสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศโดยการแตกหนอหลายอัน  สรางเสนใยเทียม  พบไดบอยในผลิตภัณฑนม สามารถเจริญใน
อาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรดเขมขน 24 เปอรเซ็นต และมีคา aw ตํ่าเพยีง 0.65 มักทาํใหไวนเนาเสีย
โดยการเกิดเมอืก เจริญในน้ําเกลือและเนยแข็ง เปนสาเหตุทําใหน้าํสมเขมขนและโยเกิรตเนาเสีย 
 

4.5 Hanseniaspora 
 เปนยีสตที่มีสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยการสรางแอสโคสปอรรูปรางคลายหมวก 2-4 เซลล
ในถุงแอสคัส และสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศเปนการแตกหนอแบบ 2 ข้ัวของเซลลทาํใหมีรูปรางเซลล
เรียวหวัทายหรือเปนแบบอะพิคูเลต  สามารถใชน้าํตาลในกระบวนการหมักได พบในอาหารหลาย
ชนิด โดยเฉพาะอยางยิง่มะเขือเทศ สตรอเบอรี ผลไมตระกูลสม และโกโกหมัก 
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4.6 Kluyveromyces 
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการสรางแอสโคสปอรรูปรางกลมและการแตกหนอดานขางหลาย

อัน เปนยีสตหนึง่ในสองชนิดทีพ่บในน้ํานม บางชนดิสรางเอนไซมเบตากาแลกโตซิเดส (-
galactosidase) ออกมาหมักยอยน้ําตาลแลกโตสในนํ้านมทําใหเกิดฟอง มกัพบในหางนมและ
ผลไมหลายชนิด เปนยีสตสาเหตุการเนาเสียของเนยแข็ง 
 

4.7 Pichia 
 เปนยีสตแทกลุมใหญที่สุด มีการสืบพนัธุดวยการแตกหนอรอบเซลลและสรางแอสโคสปอร
รูปรางตางๆ เชน กลม รูปหมวก รูปคลายดาวเสาร อาจสรางเสนใยเทยีมและอารโทรสปอร  เมื่อเจริญ
ในอาหารเหลวจะเกิดแผนฟลมข้ึนบนผิวหนาของอาหาร มักกอปญหาในอุตสาหกรรมหมักดอง 
เชน มะกอกหมัก มะมวงดอง และกะหลํ่าปลีหมัก นอกจากน้ียังเคยพบในปลาและกุงสดดวย 
 

4.8 Rhodotorula 
 มีสืบพันธุดวยการแตกหนอหลายอันรอบเซลล  ไมพบการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ สามารถ
สรางเม็ดสีที่มสีีชมพูจนถงึสีแดง ไมใชน้ําตาลโดยการหมัก ทีพ่บไดบอยในอาหารคือ R. glutinis 
และ R. mucilaginosa สามารถเจริญในอุณหภูมิตํ่าและเปนสาเหตุใหเนื้อสัตวและอาหารทะเล
เนาเสีย  
 

4.9 Saccharomyces  
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแตกหนอหลายอันรอบเซลล และสรางแอสโคสปอรรูปรางกลม
ในถุงแอสคัส  ไมสามารถหมักยอยน้ําตาลแลคโตส มีการใช S. cerevisiae ในการผลิตขนมปง 
และหมักเปนเคร่ืองด่ืมอัลกอฮอล สวน S. bailii พบวาเปนสาเหตุใหซอสมะเขือเทศ มายองเนส  
น้ําสลัด น้ําผลไม ไซเดอร และไวนเส่ือมคุณภาพ  
 

4.10 Schizosaccharomyces 
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแบงเซลลออกเปน 2 เซลล  และสรางแอสโคสปอรรูปรางคลาย
เม็ดถั่ว 4 - 8 สปอรอยูในถงุแอสคัส ไมมีการสืบพนัธุแบบแตกหนอ ที่พบไดบอยในอาหารคือ           
S. pombe เปนยีสตทีช่อบเจริญในอาหารที่มีน้าํตาลสูงหรือจัดเปนออสโมฟลิกและทนตอวัตถุกัน
เสียในอาหาร 
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4.11 Torolaspora 
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแตกหนอหลายอันรอบเซลลและสรางแอสโคสปอรรูปรางกลม
ในถุงแอสคัส สามารถหมักน้ําตาลไดดีและมีโคเอนไซมคิว-6 (coenzyme Q-6) ที่พบในอาหาร
บอยที่สุดคือ T. delbrueckii  
 

4.12 Zygosaccharomyces 
 เปนยีสตที่สืบพันธุดวยการแตกหนอและสรางแอสโคสปอร สามารถหมักน้ําตาลไดดี ชนิด
ที่พบในอาหาร คือ Z. vonxii สามารถเจริญในสภาวะทีม่ีคา aw ตํ่า 0.62 ได บางชนิดเกี่ยวของกบั
การหมกัซอสถั่วเหลืองและมิโซ และบางชนิดเปนสาเหตุการเนาเสียของน้าํสลัดและมายองเนส 
 
บทสรุป 

 จุลินทรียที่มีบทบาทสําคัญในอาหารมทีั้งแบคทีเรีย รา และยีสต ซึง่จุลินทรียทั้ง 3 กลุมนี้ 
มีลักษณะโครงสราง รูปรางของเซลล และลักษณะการจัดเรียงตัวของเซลลแตกตางกนั ทําให
สามารถจําแนกชนิดของจุลินทรียได นอกจากนี้ความตองการปจจยัในการเจริญที่แตกตางกันทํา
ใหพบจุลินทรียในอาหารตางชนิดกนัดวย เชน อาหารทีม่คีวามช้ืนสูงมักพบการเจริญของแบคทีเรีย 
ขณะที่อาหารแหงมกัพบการเจริญของเช้ือรา และอาหารที่มนี้ําตาลสูงมักพบการเจริญของยีสต  
อยางไรก็ตามแบคทีเรียจัดเปนจุลินทรียที่มักกอใหเกิดปญหาการเส่ือมเสียและการกอโรคใน
อาหารเนื่องจากสามารถเพ่ิมจํานวนหรือการแบงเซลลอยางรวดเร็ว และจากโครงสรางของแบคทเีรีย 
ราและยีสตที่แตกตางกันสงผลใหจุลินทรียมีความทนทานตอส่ิงแวดลอมที่ไมเหมาะสม
แตกตางกันดวย 
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คําถามทายบท 

1. จงอธิบายความแตกตางของแบคทีเรีย ราและยีสต โดยสังเขป 
2. จงอธิบายหลักการจาํแนกชนิดของแบคทีเรีย 
3. จุลินทรียมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมอาหารอยางไร 
4. จงอธิบายลักษณะของอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญของแบคทีเรีย ราและยีสต  
5. จงยกตัวอยางแบคทีเรียกอโรคและสาเหตุการเนาเสียในอาหารมาอยางละ 5 ชนิด 
6. จงยกตัวอยางเช้ือราในอาหารมา 5 ชนิด พรอมทัง้อธิบายความสําคัญในอาหาร 
7. จงยกตัวอยางยีสตในอาหารมา 5 ชนิด พรอมทั้งอธิบายความสําคัญในอาหาร 
8. ทานคิดวาระหวางแบคทีเรีย ราและยีสต จลิุนทรียชนิดใดมีความสําคัญกับความปลอดภัย

ของอาหารมากที่สุด  เพราะเหตุใดจงใหเหตุผลประกอบ 
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