30

ฉลย฿บกิจกรรมทีไ 1.2 พำรำมีซียมจอมขมือบ
บันทึกผลกำรทดลอง
วำดภำพกำรกินอำหำรของพำรำมีซียมทีไสังกตเดຌ
จำกกลຌองจุลทรรศน์

ทีไมา : http://www.curric.net/science/bio_it/para/parameciam.htm

สรุปละอภิปรำยผล
-ซลลຏของยีสตຏมืไอขຌาสูภาย฿นซลลຏของพารามีซียมลຌวมีการปลีไยนปลงกิดขึๅนหรือเม อยางเร
นวคาตอบ หลังจากทีไพารามีซียมรับอาหารขຌาเป฿นรางกายกใจะสรຌางฟองอากาศหรือ วคคูอล
ขึๅนรอบอาหาร จากนัๅนสารคมีทีไรียกวาอนเซมຏ จะยอยอาหาร ฿นขณะทีไวคคูอล คลืไอนทีไเปทัไวรางกาย
ของสียจะออกจากรางกายทาง ชองขับถาย
คำถำมทຌำยกำรทดลอง
ซลลຏของยีสตຏมืไอขຌาสูซลลຏของพารามีซียมลຌวมีการปลีไยนปลงกิดขึๅนหรือเม อยางเร
นวคำตอบ ยีสต์จะรวมตัวกันอยูใ่ นแวคคูโอลซึง่ จะพองตัวออกเพื่อรองรับ เมื่ออาหารถูกทอนให้ เล็ก
ลงแล้ วจึงจะซึมซับเข้ าไปภายในร่างกายของพารามีเซียแวคคูโอลอื่นๆจะรวบรวมน ้าส่วนเกินที่ซบั เข้ าไปใน
ร่างกายและพ่นออกทางช่องขับถ่าย
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฿บควำมรูຌทีไ 1.2 รืไอง กำรยอยอำหำรของพรตซัว
ขัๅน Learning to Search

ภาพทีไ 11 ภาพวาดตัวอยางพรทซัวชนิดตางโ
ทีไมา : http://talkfishy.com/resources/fish-diseases/376-protozoa-what-they-are-and-why-you-should-care

32

ภาพทีไ 12 : การกินอาหารของอะมีบา ดยการ฿ชຌซูดพดียม หรือทຌาทียมลຌอมรอบอาหาร

ทีไมา : http://thaigoodview.com/node/155035
2.2. พำรำมีซียม (Paramecium) พารามีซียมปຓนพรตซัวทีไคลืไอนทีไดຌวยขนซลลຏ (Cilia)
อาหารของพารามีซียม คลຌายกับของอะมีบา พารามีซียมจะรับอาหารจากสิไงวดลຌอมขຌาสูซลลຏทาง รอง
ปาก (oral groove) ดยซีลียทีไอยูบริวณรองปากชวยบกพัดอาหารขຌาเปจนถึงปาก (mouth) ทีไอยูปลาย
สุดของชองนีๅ ดยอนเซมຏจากเลซซม ทา฿หຌฟูดวคิวอลมีขนาดลใกลงรืไอย โ สารอาหารทีไเดຌจากการยอย
กใจะกระจาย ละพรเปเดຌทัไวทุกสวนของซลลຏ สวนทีไหลือจากการยอยกใจะถูกขับออกจากซลลຏ฿นรูปของ
กากอาหารตอเป

ภาพทีไ 13 การยอยอาหารของพารามีซียม
(ก.) ภาพถายจากกลຌองจุลทรรศนຏ
(ข.) ภาพวาด
ทีไมา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1083
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2.3. ยู ก ลี น ำ (euglena) เดຌ อ าหารดยวิ ธี ก ารสั ง คราะหຏ ดຌ ว ยสง นืไ อ งจากมี ครมาทฟอรຏ
(Chromatophore) ซึไงปຓนรงควัตถุ จึงสังคราะหຏดຌวยสงเดຌ นอกจากนีๅยังดารงชีพดຌวยการยอยสารอาหารทีไ
อยูรอบ โ ตัว ลຌวสงขຌารองปาก ตัวยูกลีนาจะรับอาหารจากสิไงวดลຌอมทีไมีอินทรียຏสารละลายอยู฿นปริมาณ
สูงเดຌ 2 วิธี คือ
2.3.1. การดูดอาอินทรียຏสารผานยืไอหุຌมซลลຏขຌาสูภาย฿นซลลຏดยตรง
2.3.2. ฿ชຌชองบริวณรอบ โ คนฟลกจลลัม (Gullet) ซึไงทีไปลายสุดของชองนีๅมีปาก
(mouth) ปຂดอยู อาหารทีไลอยอยู฿นนๅาจะผานขຌาสูชองนีๅ ลຌวขຌาสูภาย฿นซลลຏ

ภาพทีไ 14 ครงสรຌางของยูกลีนา
ทีไมา : http://www.biogang.net/blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1376

ภาพทีไ 15 ภาพยูกลีนาผานกลຌองจุลทรรศนຏ
https://kingdomprotista2014.wordpress.com/
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฿บงำนทีไ 1.2 รืไอง กำรยอยอำหำรของพรตซัว
ขัๅน Learning to Construct
(คะนน 10 คะนน)
ชืไอกลุม..............................ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ………วันทีไ..............ดือน.............................พ.ศ..............
สมำชิก฿นกลุม
1.......................................................................................ผูຌนากลุม
2.......................................................................................ผูຌจดบันทึก
3......................................................................................ผูຌระดมความคิด
4......................................................................................ผูຌรวบรวมความคิด
5......................................................................................ผูຌอธิบาย
คำชีๅจง
จงขียนครืไองหมาย  ลง฿นชองวางหนຌาขຌอความทีไหในวาถูกละขียนครืไองหมาย  ลง
฿นชองวาหนຌาขຌอความทีไหในวาผิด
...............1. กำรยอยอำหำรของอะมีบำ ป็นกำรยอยภำยนอกซลล์ (Extracellular digestion)
...............2. กำรยอยอำหำรของพำรำมีซียม ป็นกำรยอยภำย฿นซลล์ (Intracellular digestion)
...............3. อะมีบำมีครงสรຌำง฿นกำรกินอำหำรทีไรียกวำ oral groove ทำ฿หຌกำรกินอำหำรจำพำะ
จำะจงกวำพำรำมีซียม
...............4. บคทีรียมีกำรยอยภำยนอกซลล์ สวนอะมีบำละพำรำมีซียมมีกำรยอยภำย฿นซลล์
...............5. อะมีบำจะมีวิธีกำรกินอำหำรดยวิธีฟำกเซทซิส (phagocytosis)

จาก฿บความรูຌละ฿บงานทีไ 1.2 นักรียนคงรูຌจัก
พรตซัวพิไมขึๅน฿ชเหมคะ...ยังเงกใอยาพึไงอบ
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ฉลย฿บงำนทีไ 1.2 กำรยอยอำหำรของพรตซัว
คำชีๅจง : จงขียนครืไองหมาย  ลง฿นชองวางหนຌาขຌอความทีไหในวาถูกละขียนครืไองหมาย 
ลง฿นชองวาหนຌาขຌอความทีไหในวาผิด
...............1. กำรยอยอำหำรของอะมีบำ ป็นกำรยอยภำยนอกซลล์ (Extracellular digestion)
ค ำอธิ บ ำย (อะมี บ ำมี รู ป บบกำรกิ น อำหำรภำย฿นซลล์ (Intracellular digestion)
ภำย฿น

วคิวอล

....... .....2. กำรยอยอำหำรของพำรำมีซียม ป็นกำรยอยภำย฿นซลล์ (Intracellular digestion)
...... .......3. อะมีบำมีครงสรຌำง฿นกำรกินอำหำรทีไรียกวำ oral groove ทำ฿หຌกำรกินอำหำรจำพำะ
จำะจงกวำพำรำมีซียม
คำอธิบำย (พำรำมีซียมมีครงสรຌำงกำรกินทีไจำพำะจำะจงกวำอะมีบำ ดยพำรำมีซียม
฿ชຌซีลีย ทีไอยูบริวณรองปำก (oral groove) พัดบกอำหำรขຌำสูซลล์ สวนอะมีบำมีวิธี กำรน ำ
อำหำรขຌำสูซลล์ดຌวยวิธี phagocytosis ดย฿ชຌทຌำทียม)
........ ....4. บคทีรียมีกำรยอยภำยนอกซลล์สวนอะมีบำละพำรำมีซียมมีกำรยอยภำย฿นซลล์
...... ...5. อะมีบำจะมีวิธีกำรกินอำหำรดยวิธีฟำกเซทซิส (phagocytosis)
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฿บควำมรูทຌ ีไ 1.3 ประยชน์ของจุลินทรีย์฿นดຌำนตำงโ
ขัๅน Learning to Search
จุลินทรีย์กับสิไงวดลຌอม
ลกของรามีการพัฒนาทางดຌานทคนลยีตาง โ มากมาย กอ฿หຌกิด สารพิษตกคຌางพวกลหะหนัก
หรือสารอินทรียຏ฿นสิไงวดลຌอม จุลินทรียຏบางพวกสามารถยอยสลายหรือทา฿หຌสารพิษ สืไอมสภาพ จึงมีการนา
จุลินทรียຏมายอยสลายสารอินทรียຏทีไสะสมอยูดยปลีไยนปຓนกຍาซคารຏบอนเดออกเซดຏหรือมีทน ทีไนาเป฿ชຌ
ปຓนพลังงานเดຌ คราบนๅามัน฿นทะลทา฿หຌสิไงมีชีวิต฿นนๅาขึๅนมาหาย฿จเมเดຌมีบคทีรียหลายชนิดสามารถยอย
คราบนๅามันหรือทา฿หຌคราบนๅามันตกออกปຓนหยดลใกโจมลงสูกຌนทะลเดຌ บคทีรีย฿นกลุมมธานทรบ
สามารถสรຌางอนเซมຏ฿นการยอยสลายคราบนๅามันตกคຌาง฿หຌกลายปຓนสารทีไเมปຓนพิษเดຌ จุลินทรียຏยังชวย
กาจัดขยะพวกวัสดุหลือทิๅงทางการกษตรละซากสัตวຏตาง โ ดยยอยสลายวัสดุหลือทิๅงพวกสารอนินทรียຏ
เนตรจน ฟอสฟอรัส ฿นดิน ปຓนการรักษาสิไงวดลຌอมละรักษาสมดุล฿นธรรมชาติสาหรับสารปนปืຕอน฿นนๅา
สียนัๅนสามารถบงเดຌปຓน 3 ชนิดดຌวยกัน คือ
1.สารอินทรียຏจะพบเดຌ฿นนๅาสียจากรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นๅาสียจากบຌานรือน ดย
สารอินทรียຏจะปຓนสาหตุ฿หຌนๅาสียนัๅนมีคา BOD (Biological Oxygen Demand) สูง
2.สารอนินทรียຏจะพบเดຌ฿นนๅาสียจากรงงานอุตสาหกรรมผงซักฟอก นๅาสียจากบຌานรือน
ดย สารอนิ น ทรี ยຏ จ ะปຓ น ตั ว การส าคั ญ ทีไ ท า฿หຌ ส าหร ายละวัช พื ช จริ ญ ติ บ ตเดຌ อ ย างรวดรใ ว ช น
ฟอสฟอรัส ละ เนตรจน
3.จุลินทรียຏทีไกอ฿หຌกิดรค ชน นๅาสียทีไมาจากรงพยาบาล อาจจะมีจุลินทรียຏทีไกอ฿หຌกิด
รคปนปืຕอนออกมาชน จุลินทรียຏทีไกอ฿หຌกิดรคอุจจาระรวง เวรัสตับอักสบ ดังนัๅนการบาบัดนๅาสียกใคือการ
กาจัดสิไงปนปืຕอนตาง โ ชน สารคมีละจุลินทรียຏทีไมีอยู฿นนๅาสีย฿หຌหลือนຌอยทีไสุดทีไ จะเมปຓนอันตรายมืไอ
ปลอยลงสูหลงนๅาสาธารณะ ชน มนๅา ลาคลอง ตัวอยาง จุลินทรียຏทีไชวย฿นการบาบัดนๅาสีย เดຌก
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– จุลินทรียຏพวก Aerobic ปຓนจุลินทรียຏทีไตຌองการอากาศ฿นการจริญละจะจริญอยู
ดຌานบน จุ ลิ น ทรี ยຏ ก ลุ ม นีๅ จ ะช ว ยย อยสลายสารอิ น ทรี ยຏ ฿นนๅ าสี ย฿หຌ ปຓ น คารຏ บ อนต เนตรต อมมนี ย
ฟอสฟตละซั ล ฟตช น บคที  รี ย พวก Pseudomonas sp., Zoogloea sp. ปຓ น จุ ลิ น ทรี ยຏ พ วก
Heterotrophic สวนชืๅอรากใจะปຓนพวก Fusarium sp., Ascoidea sp., Trisporon sp. สาหรับจุลินทรียຏ
ทีไ จริญ ฿นชัๅน ล างส ว น฿หญ จ ะปຓ น พวก Autotrophicnitrifying bacteria ช น Nitrosomonas sp. ซึไ งจะ
oxidize อมมนียเปปຓนเนเตรต ละ Nitrobacter จะoxidize เนเตรตຏเปปຓนเนตรต
– จุ ลิ น ทรี ยຏ ก ลุ ม Anaerobic ปຓ น จุ ลิ น ทรี ยຏ พ วกนีๅ เม ตຌ อ งการ฿ชຌ อ อกซิ จนพืไ อ การจริ ญ
จุลินทรียຏกลุมนีๅจะชวยยอยตะกอนทีไหลือจากกลุม Aerobic
– จุ ลิ น ทรี ยຏ ก ลุ ม Acid-forming ปຓ น พวก obligate aerobes ซึไ ง จะ฿ชຌ เ นตรตปຓ น
electron
– จุลินทรียຏกลุม Methane-forming สวน฿หญจะปຓ นจุลินทรียຏพวก strictly anaerobes
ชน Methanobacterium Methanobacillus ละ Methanococcus ซึไงจะสามารถปลีไยนอะซิตตเฮเด
รจน ละคารຏ บ อนเดออกเซดຏ ฿หຌ ปຓ น มี ทน (CH4) เดຌ ส าหร า ยบางชนิ ด ช น Nostoc muscorum ,
Nostoc paludosum สามารถดึงเนตรจนละดึงสารประกอบพวกปูนออกจากนๅาปຓนการชวยลดความ
กระดຌางของนๅาทา฿หຌพืชจริญเดຌดีมืไอสาหรายตายกใจ ะกลายปຓนปุຉยทา฿หຌดินสามารถอุຌมนๅาเดຌดีขึๅน ละชวย
ปງองกันการกัดซาะของผิวดิน
จุลินทรีย์กับกำรพทย์
อลใกซานดอรຏฟลมมิง (Alexander Fleming) ปຓนบุคคลรกทีไคຌนพบวาจุลินทรียຏพวกราพนนิซิล
ลียม (penicillium sp.) สรຌางสารปฏิชีวนะยังยัๅงการจริญติ บ ตของบคทีรีย สารปฏิชีวนะทีไคຌนพบคือ
พนนิซิลิน ปัจจุบันมียาปฏิชีวนะมากมายหลายรຌอยชนิด ยาปฏิชีวนะสวน฿หญทีไผลิตเดຌมาจากบคทีรีย฿น
กลุมของสตรพตมัยสีท (Streptomyces sp.) จุลินทรียຏยังถูกนามา฿ชຌปຓนตัวกลางหรือปຓนรงงาน฿นการ
ผลิตสารทีไจาปຓนบางอยางทีไกีไยวขຌองกับทางการพทยຏละการรักษารค ซึไงตามปรกติลຌวสารหลานีๅจะสกัด
มาจากคนหรือสัตวຏซึไง฿หຌปริ มาณนຌอยเมพียงพอตอความตຌองการทา฿หຌมีราคาพง การผลิตดยจุลินทรียຏ
อาศัยทคนิคทางรีคอมบินนทຏดีอนอ หรือพันธุวิศวกรรม ทา฿หຌราสามารถทาการตัดตอยีน ทีไกีไยวขຌอ งกับ
การผลิตสารชนิดนัๅนโจากสิไงมีชีวิตทีไผลิตสารนัๅนเดຌ (ชน สัตวຏ) ขຌากับดีอในอพาหะ ลຌว฿สขຌาเป฿นจุลินทรียຏ
พืไอหลอก฿หຌจุลินทรียຏสรຌางสารหลานีๅขึๅน มา รียกสารรีคอมบินนทຏดยมีคุณสมบัติหมือนสารธรรมชาติ
จุลินทรียຏตัวกลางทีไนิยม฿ชຌคือยีสตຏทีไเดຌรับการพิสูจนຏวาปลอดภัย นืไองจากมนุษยຏ฿ชຌยีสตຏหลานีๅปຓนอาหารมา
นานนับหลายพันปลຌวสาร รีคอมบินนทຏหลายชนิดทีไรูຌจักกันดีทางการพทยຏ คือ
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1.อินซูลิน (insulin) ปຓนฮอรຏมนทีไมีความสาคัญ฿นการควบคุมปริมาณนๅาตาล฿นลือดสมัยกอนสาร
อินซูลินตรียมจากสารสกัด จากตับออนของหมู฿นปัจจุบันมีการผลิตรีคอมบินนทຏอินซูลินจากบคทีรีย อี
คเล (Escherichia coli )หรือยีสตຏ (Saccharomyces cerevisiae)
2.ฮอรຏมนรงการจริญติบต฿นคน ปຓนฮอรຏมนทีไหลัไงมาจากตอม฿ตຌสมอง พืไอควบคุมการจริญ
ของมนุษยຏ ฿นสมัยกอนยกฮอรຏ มนจากตอม฿ตຌสมองทานัๅน ตอมามีการผลิตรีคอมบินนทຏฮอรຏมนดย฿ชຌ
รีคอมบินนทຏบคทีรียอีคเล (Escherichia coli. ) ละมีการปรับครงสรຌางบางสวนของฮอรຏมน ทา฿หຌมี
ผลการรักษาเดຌดียิไงขึๅน
3.วัคซีนสาหรับปງองกันรคเวรัสตับอักสบ เวรัสตับอักสบมีผลทาลายตับละอาจถึงตายถຌาเมเดຌรับ
การรักษาทีไดีขณะนีๅมีการผลิตวัคซีนการคຌาจากยีสตຏ(Saccharomyces cerevisiae)
4.การผลิตวัคซีน ทอกซอยดຏละซรุม ชน
– polio vaccine ฿ชຌปງองกันปลิอ
– small pox vaccine ฿ชຌปງองกันเขຌทรพิษ
– rabies vaccine ฿ชຌปງองกันรคพิษสุนัขบຌา
5.การผลิตสตีรอยดຏ สตีรอยดຏปຓ นสารคมีทีไมีความสาคัญตอรางกาย นาเป฿ชຌปຓนยารักษารค
ตางโชน รคขຌออักสบ รคปวดตามขຌอละกลຌามนืๅอ รคมใดลือดขาวมาก จุลินทรียຏทีไสามารถสังคราะหຏ
สตีรอยดຏเดຌ ชน ostridium sp. , Streptomyces sp. , Rhizopus sp., Aspergillus sp.
6.การผลิตวิตามิน ชืๅอราละบคทีรียบางชนิดสามารถ฿ชຌ฿นการผลิตวิตามินบีสอง

จุลินทรีย์กับอุตสำหกรรม
ยี ส ตຏ หรื อ Saccharomyces cerevisiae ปຓ น จุ ลิ น ทรี ยຏ ทีไ ฿ ชຌ ฿ นการผลิ ต ครืไ อ งดืไ ม ประภท
อลกอฮอลຏ ( Alcohol beverage ) ทีไรูຌจักกันดีคือ Saccharomyces cerevisiae หรือ Saccharomyces
carlbergensis ฿ชຌผลิตบียรຏ หลຌา วิสกีๅ ละ Saccharomyce sellipsoideus ฿ชຌผลิตเวนຏ ปຓนตຌน ชืๅอรา
(Aspergillus oryzae),lactic acid bacteria (Lactobacillus delbrueckii) ห รื อ Pediococcus soyae
ละ Yeast (Saccharomyces rouxii)ปຓ น จุ ลิ น ทรียຏ ทีไ฿ชຌผลิ ตอาหารละอาหารสริม ชน ซีอิๅว ตຌาจีๅ ยว
นๅาปลา สຌมสายชู ปลารຌา ปຓนตຌน บคทีรีย฿นจีนัสลคตบซิลัส (Lactobacillus sp.) สปอรลคตบสิลัส
(Sporolactobacillu sp.) สตรปตคอกคัส (Streptococcus sp.) ลียวคนอสตอก (Leuconostoc sp.)
ฟຂดีอคอกคัส (Pediococcus sp.) บิฟຂดบคทีรียม (Bifidobacterium sp.)สามารถปลีไยนนๅาตาลลคตส
฿นนม฿หຌ ปຓ น กรดลคติ ก ฿ชຌ ฿นการผลิ ต นมปรีๅ ย ว (cultured milk) ทุ ก ชนิ ด เดຌ ส ว น Streptococcus
thermophiles ละ Lactobacillus bulgaricus ฿ชຌ฿นการผลิตยกิรຏตชืๅอรา Aspergillus niger ฿ชຌ฿นการ
ผลิตกรดซิตริกหรือกรดสຌม ทีไ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมอาหาร ปຓนครืไองปรุงรสอาหาร ฿นอุตสาหกรรมนๅาหมึก สี

39

ยຌ อ ม ละ฿ชຌ ฿นวงการพทยຏ ผ ลิ ต ภั ณ ฑຏ อืไ น ทีไ ท าจากนม เดຌ  ก นยหลว (butter)ชืๅ อ บคที รี ย เดຌ  ก
Streptococcus lactis รวมกับ Leuconostoc citrovorum ซึไงทา฿หຌนยหลวมีกลิไนละรสชาติฉพาะตัว
สวนการทานยขใง (cheese) ซึไงมีตกตางกัน หลายชนิ ดนัๅน จะมีการติมบคทีรียชน Streptococcus
lactis หรือ Streptococcus cremoris ทา฿หຌ เดຌนยขใงตางชนิ ดกัน การทาขนมปั ง ฿ชຌจุ ลิ นทรียຏพวกยี ส ตຏ
(yeast) ฿สลง฿นปງงทีไจะทาขนมปังลຌวนวดยีสตຏจะกิดกระบวนหมัก฿หຌกຍาซคารຏบอนเดออกเซดຏละปງงอุຌม
กຍาซเวຌจึงทา฿หຌปງงออนนุมละพองตัว การคัดลือกยีสตຏทีไดีจะทา฿หຌขนมปังมีกลิไนรสทีไดีละสามารถหมัก
นๅาตาลเดຌมากละรวดรใว ทา฿หຌขนมปังมีคุณภาพราละบคทีรียหลายชนิดทีไสามารถสังคราะหຏอนเซมຏ
ละขับออกจากซลลຏมาอยู฿นอาหาร ฿นทางอุตสาหกรรม สามารถลีๅยงชืๅอราละบคทีรีย฿หຌสรຌางอนเซมຏ
ละทา฿หຌอนเซมຏบริสุทธิ์เดຌ ชน
1.Rhizopus delemar, Mucor rouxii ละ Aspergillus oryzae สั ง คราะหຏ อนเซมຏ อ ะเมลส
(Amylase)฿ชຌ ยอยปງง฿หຌปຓนดกซຏทรินละนๅาตาล จึง฿ชຌอนเซมຏนีๅ฿นการปลีไยนปງง฿หຌปຓนนๅาตาล พืไอการ
ผลิตอลกอฮอลຏ ฿ชຌ฿นการทา฿หຌเวนຏบียรຏ ละนๅาผลเมຌ฿สขึๅน
2.ยีสตຏ Saccharomyces cerevisiae สังคราะหຏอนเซมຏอินวอรຏทส (Invertase) ฿ชຌยอยซูครส฿หຌ
ปຓนกลูคสกับฟรักทส จึง฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมทาลูกกวาด เอศกรีม
3.Bacillus subtilis ละ Aspergillus oryzae สังคราะหຏ ปรตีอส (Protease) ปຓ นอนเซมຏทีไ฿ชຌ
ยอยปรตีน฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมครืไองหนัง การทากาว การทา฿หຌนืๅอนุม ทา฿หຌครืไองดืไม฿ส
4.Aspergillus niger, Penicillium spp. ละ Rhizopus spp. สั ง คราะหຏ  อนเซมຏ  พกทิ  นส
(Pectinase)฿ชຌ ฿ น การท า฿หຌ นๅ าผลเมຌ ฿ส ละย อ ยพ กทิ น ฿น การช ตຌ น ฟ ลกซຏ  พืไ อท าผຌ า ลิ นิ น
Enterobacter aerogenes ผ ลิ ต ก ร ด  อ ล -เล ซี น (L-lysine)  ล ะ  บ ค ที รี ย Micrococus sp.,
Arthrobacter sp. ผลิตกรดอล-กลู ตามิก (L-glutamic acid) ซึไงกรดอะมินทัๅง 2 นีๅจุลิ นทรียຏห ลายชนิ ด
สามารถสังคราะหຏเดຌจากสารประกอบเนตรจน ซึไงอาจสังคราะหຏเดຌมากกินความตຌองการ จึงขับออกมา฿น
อาหารลีๅยงชืๅอ จุลินทรียຏบางชนิดสังคราะหຏกรดอะมินเดຌมากจนผลิตปຓนการคຌาเดຌ
จุลินทรีย์กับกำรกษตร
จุลินทรียຏปຓนสิไงมีชีวิตทีไถูกนามา฿ชຌมากทีไสุดพืไอลดปัญหาทีไกิดจากการทาการกษตร ทัๅงนีๅนืไองจาก
จุลิ น ทรียຏ ปຓ น สิไ งมีชีวิตทีไมีขนาดลใก พบเดຌทัไวเป฿นสภาพวดลຌ อม สามารถจริญ พิไ มจ านวนเดຌงาย ละ
รวดรใว มีความหลากหลายของชนิดละจานวนอยูสูง สามารถยอยสารประกอบตาง โ ฿หຌกลายปຓนสารทีไมี
มลกุลลใกลง จุลินทรียຏ฿นดิน จึงกีไยวขຌองกับวัฏจักรของสารตางโ ฿นธรรมชาติ ชน วัฏจักรเนตรจน วัฏ
จักรคารຏบอน วัฏจักรซัลฟอรຏ ปຓนตຌน บคทีรียชืไอ เรซบียม (Rhizobium sp.) ปຓนจุลินทรียຏทีไมีบทบาท
สาคัญ฿นการหมุนวียนทรัพยากร฿หຌ฿ชຌประยชนຏเดຌ฿หม฿นวัฏจักรของธาตุอาหาร เรซบียมอยูรวมกับรากพืช
ตระกู ล ถัไ ว บบพึไ งพาอาศั ย บคที รี ย บางชนิ ด ตรึ งกຍ า ซเนตรจนบบอิ ส ระเดຌ ช น Rhodospirillum
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rubrum, Rhodopseudomonas vanniellii หรื อ เซยานบคที รี ย ทีไ อ ยู ฿นนๅ า ช น Anabaena spp.,
Nostoc spp.,Oscillatoria spp. มืไอตรึงกຍาซเนตรจนลຌวจะปลีไยน฿หຌ ปຓ นอมมนีย ละพืชน าเป฿ชຌ
ปลีไยนปຓนปรตีน฿นพืชEM (ปุຉยชีวภาพ) เดຌก กลุมจุลินทรียຏสังคราะหຏสง ลกตบาซิลัส (Lactobacillus)
, พนนิซีลียม (penicillum sp.), เตรคดอมา (Trichoderma sp.), ฟูซารียม (Fusarium sp.), สตรปต
เมซิส (Streptomysis sp.), อซตบคตอ (Azotobacter sp.), เรซบียม(Rhizobium sp.), ยีส (yeast
sp.), รา (mold) ฯลฯ ประยชนຏของ EM (ปุຉยชีวภาพ) เดຌก
1) ชวยปรับสภาพความปຓนกรดดาง฿นดินละนๅา
2) ชวยกຌปัญหาจากมลงศัตรูพืชละรคระบาดตาง โ
3) ชวยปรับสภาพดิน฿หຌรวนซุยอุຌมนๅา ละ฿หຌอากาศผานเดຌอยางหมาะสม
4) ชวยยอยสลายอินทรียຏวัตถุ฿หຌปຓนอาหารกพืช พืชจะสามารถดูดซึมเป฿ชຌเดຌลย ดยเม
ตຌอง฿ชຌพลังงานมากหมือนการ฿ชຌปุຉยวิทยาศาสตรຏ
5) ชวยสรຌางฮอรຏมนพืช฿หຌผลผลิตสูงละคุณภาพดีขึๅน
(หลงทีไมา : https://bossnontawatbunplang.wordpress.com)

อห............ประยชนຏยอะนะพวกรานาสน฿จนะ
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