
ประวัติและความส าคัญของ
จุลชีววิทยาอาหาร

โดย

ผศ.ดร.นฤมล มาแทน



อะไรอยูใ่นอาหาร?



ดวงตามนุษยก์บัความสามารถในการมองเห็นเชื้อจลุินทรยี์



เม่ือไหรม่นุษยเ์ริม่รูจ้กัเชื้อจลุินทรยี?์

1658, Athanasius Kircher สงัเกตเห็น

หนอนในกอ้นเน้ือและนมโดยใชก้ลอ้งจลุทรรศนก์ าลงัขยายต า่

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Athanasius_Kircher.jpg


1664, Robert Hooke เป็นคนแรกทีไ่ดว้าด
ภาพของโครงสรา้งของเชื้อรา



1676-1683, Antony van Leeuwenhoek  
พบแบคทเีรยีและสามารถแยกรูปรา่งทีไ่มเ่หมือนกนัของแบคทเีรยีไดโ้ดย

กลอ้งจลุทรรศนก์ าลงัขยาย 300 เทา่ ซึง่ 100 ปีตอ่มาไดร้บัการ
พิสจูนว์า่สิง่ทีเ่ขาคน้พบเป็นจรงิ

17 September 1983



เม่ือไหรม่นุษยเ์ริม่รูจ้กัเชื้อจลุินทรยี?์

1838, Christian Gottfried 
Ehrenberg ไดใ้ชค้ าวา่ แบคทเีรยี และไดจ้ าแนก
แบคทเีรยีเป็นหมวดๆ อยา่งนอ้ย 16 species ใน 4 
genera

1875, Ferdinand Cohn ไดพ้บวา่แบคทเีรยี
บางชนิดมีสปอรด์งันัน้จงึเป็นคนแรกทีมี่การแยกแยะชนิดของ
เชื้อแบคทเีรยี

1940 เริม่มีการพบเชื้อไวรสัโดยการใชก้ลอ้งจลุทรรศน์
อเิล็กตรอน



FOOD SPOILAGE

1804, Francois Nicolas Appert พบวธิีการเก็บ

รกัษาอาหารใหย้าวนานโดยการตม้อาหารใหเ้ดอืดแลว้น าไปเก็บในขวดแกว้

Spontaneous theory



1819, Peter Durand พฒันาการ

ถนอมอาหารโดยใชก้ระป๋อง ซึง่ตอ่มา 1839 

Charles Mitchell ไดน้ าโลหะมาท า
เป็นกระป๋องบรรจอุาหาร

1870, Louis Pasteur พบวธิีการ
ใหค้วามรอ้นต า่ๆกบัอาหารแบบพลาสเจอรไ์รซเ์พ่ือ

ชว่ยในการถนอมอาหารทีมี่สารอาหารมากๆเชน่ 

นม ไวน ์

http://alsgals.files.wordpress.com/2010/03/tin-cans.jpg


จลุชวีวทิยาอาหารในศตวรรษที ่20?

Food Fermentation/

Probiotic
 พฒันาสายพนัธุข์องเชื้อจลุินทรยีท์ีมี่
ประโยชนโ์ดยการถ่ายทอดยีน

 พฒันาวธิีการเลี้ยงเชื้อแบคทเีรยีแลกตกิให ้
สามารถสรา้งภูมิตา้นทานทีเ่ป็นโปรตนีไดด้ี
ขึ้น

 ปรบัปรุงวธิีการน าหวัเชื้อจลุินทรยีไ์ปใชใ้น
การผลิตอาหารในระดบัอุตสาหกรรม



FOOD SPOILAGE

หาวธิีการแยกเชื้อจลุินทรยีแ์ละควบคมุ
เชื้อจลุินทรยีใ์นอาหาร

พฒันาวธิีการยบัยัง้เอ็นไซมข์องเชื้อจลุินทรยี์
ทีส่ามารถสรา้งไดใ้นอาหารทีแ่ชเ่ย็น

หาวธิีการท านายอายุการเก็บรกัษาอาหาร
จากการแบ่งตวัของเชื้อจลุินทรยี์

คน้หาวธิีการถนอมอาหารแบบใหม่ๆ เพ่ือคง
ความสดของอาหาร



FOODBORNE DISEASES

หาวธิีการแยกเชื้อจลุินทรยีแ์ละระบุชนิดของ

เชื้อจลิุนทรยีท์ีป่นเป้ือนในอาหาร

พฒันาวธิีการตรวจเชื้อจลุินทรียแ์บบรวดเร็ว

พฒันาวธิีการตรวจหาไวรสัในอาหาร

พฒันาวธิีการควบคมุโรคตดิตอ่ในอาหาร



MISCELLANEOUS

พฒันาเทคนิคใหม่ๆในการถนอมอาหาร

ประยุกตค์วามรูท้างดา้นจลุชวีวทิยาอาหารมาใหใ้ช ้

ในระบบ HACCP

พฒันาวธิีการน าเชื้อจลุินทรียม์าตา้นเชื้อจลุินทรยี์

ฯลฯ



http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4C45XhFGH0ByUGJzbkF;_ylu=X3oDMTBkYTNuNGk0BHBvcwMxMARzZWMDc3I-/SIG=1hu29j50u/EXP=1165637432/**http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p%3Dfission%2Band%2Byeast%26ei%3DUTF-8%26fr%3Dslv8-msgr%26x%3Dwrt&w=187&h=251&imgurl=cmbi.bjmu.edu.cn/news/0202/Alternative%20yeast%20joins%20genome%20party_files/yeast_160.jpg&rurl=http://cmbi.bjmu.edu.cn/news/0202/40.htm&size=14.9kB&name=yeast_160.jpg&p=fission+and+yeast&type=jpeg&no=10&tt=753&oid=5b74b3ba23249096&ei=UTF-8


โพรแครโิอต ยูแครโิอต

ตวัอยา่งสิง่มีชวีติ แบคทเีรยี, อารเ์คยี โพรทสิต,์ เห็ดรา, พืช, สตัว์

ขนาดตวัอยา่ง ~ 1-10 ไมโครเมตร

~ 10-100 ไมโครเมตร (เซลล์

สเปิรม์หากไม่นบัหาง จะมีขนาด

เล็กกวา่น้ี)

ชนิดของนิวเคลียส
บรเิวณนิวคลอยด;์ ไม่มี

นิวเคลียสแทจ้รงิ
นิวเคลียสจรงิ มีผนงัสองช ัน้

ดเีอน็เอ วงกลม (ธรรมดา)

โมเลกุล เป็นแนวตรง 

(โครโมโซม) และมีโปรตนีฮสิ

โตน

อารเ์อน็เอ/การสงัเคราะหโ์ปรตนี ทัง้คูเ่กิดในไซโทพลาซมึ

อารเ์อน็เอ-สงัเคราะขึ้นภายใน

นิวเคลียส

สงัเคราะหโ์ปรตีนในไซโตพลา

สซมึ

ตารางที่ 1: เปรียบเทยีบรูปร่างของเซลล์ แบบโพรแคริโอต และแบบยูแคริโอต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1


โพรแครโิอต ยแูครโิอต

ตวัอยา่งสิง่มชีวีติ แบคทเีรยี, อารเ์คยี โพรทสิต,์ เห็ดรา, พืช, สตัว์

ขนาดไรโบโซม 50S+30S 60S+40S

โครงสรา้งภายในไซโตพลาสซมึ โครงสรา้งเล็กมาก

จดัโครงสรา้งโดย เอน็โดเมมเบรน

และ ไซโตสเกเลตนั

(cytoskeleton)

การเคลือ่นไหวของเซลล์
แฟกเจลลา สรา้งจากโปรตนีแฟล

เจลลิน (flagellin)

แฟกเจลลา และ ซเีลีย สรา้งจาก

โปรตนีทบููลิน (tubulin)

ไมโทคอนเดรยี ไมม่ี ม ีต ัง้แต ่หน่ึง ถึงหลายสบิ

คลอโรพลาสต์ ไมม่ี พบในสาหรา่ยและพืช

การประสานงานกนัระหวา่งเซลล์ ปกตเิป็นเซลลเ์ดีย่ว

เซลลเ์ดีย่ว, เป็นโคโลนี, สิง่มีชวีติ

หลายเซลลช์ ัน้สูงจะมเีซลลห์ลาย

ชนิดทีม่หีนา้ทีเ่ฉพาะมากมาย

การแบง่เซลล์
การแบง่เป็นสองสว่น (simple

division)

ไมโทซสิ

ไมโอซสิ

ตารางที่ 1: เปรียบเทยีบรูปร่างของเซลล์ แบบโพรแคริโอต และแบบยูแคริโอต (ต่อ)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA


เชื้อจลุินทรยีท์ีพ่บในอาหาร

1 เชื้อราและยสีต์
 เป็น Eucaryotic cell (ขนาด 20-100 µm)

 มี plasma membranes ทีมี่ sterol 

 พนงัเซลลไ์มม่ี mucopeptide และสรา้งจากคารโ์บไฮเดรต

 มี mitochondria, vacuoles ลอยอยูใ่น 
cytoplasm

 DNA เป็นสายตรง มี histones ซึง่อยูใ่น nulear
membrane

 การแบง่เซลลท์ าโดย mitosis ทัง้แบบอาศยัเพศและไมอ่าศยั
เพศ



MOLD ตา่งจาก YEAST?

เชื้อราเป็นพวก Non-motile มี filamentous และ 

branched 

พนงัเซลลข์องเชื้อราเป็น cellulose, chitin 

มีเสน้ใย (mycelium) สรา้งจาก hyphae

Hypha สามารถใชใ้นการ reprocuctive



 Aspergillus



 Alternaria



 Fusarium



 Geotrichum



Mucor



 Rhizopus



 Penicillium



YEAST

เซลลม์ีรูปรา่ง oval, spherical, elongated ขนาด 

5-30x2-10 µm)

เป็นพวก nonmotile

พนงัเซลลม์ี polysaccharides (glycan), 

proteins และ lipid



Saccharomyces

Pichia

Rhodotorula

Candida

Zygosachharomyces



BACTERIA





K, H, O ANTIGEN

Endotoxin





VIRUSES




