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EST2002  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 

ปฏบิัตกิารที ่2 

การเพาะเลีย้งแบคทเีรียจากแหล่งทีอ่ยู่ตามธรรมชาต ิ

 

วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือศกึษาแหลง่ท่ีอยูข่องแบคทีเรยี ดว้ยการเพาะเลีย้งแบคทีเรยีจากแหลง่ท่ีพบไดเ้สมอ 

• เพ่ือศกึษาลกัษณะการเจรญิของแบคทีเรยีบนอาหารแขง็ (Agar) และอาหารเหลว (Broth) 

• เพ่ือฝึกการทาํงานดว้ยวธีิท่ีหลกีเลีย่งการปนเป้ือนจลุนิทรยีท่ี์ไมต่อ้งการ (Sterile technique)  

 
หลักการ 

แบคทีเรยีมีอยูม่ากมายในธรรมชาติ เช่น ในดิน นํา้ อากาศ และยงัอยูเ่ป็นประจาํหรอืชั่วคราวในบางระบบอวยัวะ

ของรา่งกายคนและสตัว ์แบคทีเรยีเหลา่นีบ้างชนิดไมท่าํใหโ้รค แตบ่างชนิดสามารถก่อโรคได ้

เมื่อทาํการเพาะเลีย้งแบคทีเรยีในอาหารเลีย้งเชือ้ (Culture media) และสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  แบคทีเรยี

จะเจริญเติบโต โดยแบ่งตวัแบบ Binary fission ไดเ้ซลลใ์หม่ 2 เซลล ์เซลลใ์หม่แต่ละเซลลจ์ะแบ่งตวัเพ่ิมจาํนวนต่อไป  

ทาํใหเ้พ่ิมจาํนวนทบัถมกนัจนกลายเป็นกลุม่ใหญ่พอท่ีจะมองเห็นดว้ยตาเปลา่ได ้เรียกว่า Colony ในทางตรงขา้มหากใช้

อาหารและสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะกบัการเจริญของแบคทีเรียท่ีตอ้งการเพาะเลีย้ง จะทาํใหแ้บคทีเรียเหลา่นีเ้จรญิชา้ 

หรือบางชนิดอาจจะตายไป ดงันัน้การเพาะเลีย้งแบคทีเรียในหอ้งปฏิบตัิการจะตอ้งเลือกใชอ้าหารเลีย้งเชือ้และปัจจยัใน

การเจริญเติบโต เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน เป็นตน้ ใหต้รงกับความตอ้งการของแบคทีเรียท่ี

ตอ้งการเพาะเลีย้ง 

อาหารเลีย้งเชือ้แบคทีเรียมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสว่นประกอบแตกต่างกนั จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เลอืกใชใ้หต้รงตามวตัถปุระสงค ์เช่น  

1. ใชเ้พ่ือการเพ่ิมจาํนวนแบคทีเรยี เช่น  Nutrient agar  

2. ใชเ้พ่ือแยกเฉพาะแบคทีเรยีชนิดท่ีตอ้งการ (Selective media)  

3. ใชเ้พ่ือศกึษาความแตกตา่งของแบคทีเรยีแตล่ะชนิด (Differential media) เช่น Lactose fermentation 

medium ซึ่งใช้สาํหรับตรวจหา Coliform ในตัวอย่างนํา้ Coliform เป็นแบคทีเรียท่ีอยู่เป็นประจาํใน

ทางเดินอาหารของคนและสตัว ์จึงพบไดใ้นอุจจาระ และมกัปนเป้ือนในดิน นํา้ ผกัและผลไมไ้ด ้ซึ่งถา้มี 

Coliform ปะปนอยู่ในนํา้ทดลอง แบคทีเรียจะแบง่ตวัเพ่ิมจาํนวนจนทาํใหอ้าหารเลีย้งเชือ้ขุ่น ถา้แบคทีเรยี

นัน้สามารถ Ferment lactose ได ้จะสรา้งกรด ทาํใหส้ีของ Phenol red เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง 
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นอกจากนีแ้บคทีเรียบางชนิดยงัสรา้ง Gas จากการ Ferment lactose ทาํใหเ้ห็นฟองอากาศเกิดขึน้ท่ีกน้

ของ Durham tube ท่ีควํ่าอยูก่น้หลอดใสอ่าหารเลีย้งเชือ้ 

 
วัสดุอุปกรณ ์

1. Nutrient agar (NA)    7 จาน 

2. Lactose fermentation medium  3 หลอด 

3. Pipette ขนาด 1 ml    6 อนั 

4. Spreader (แทง่แกว้สามเหลีย่ม)   1 อนั 

5. กระดาษทิชชท่ีูผา่นการฆา่เชือ้แลว้  1 หอ่ 

6. 95% Alcohol    1  บีกเกอร ์

7. ตะเกียงแอลกอฮอลแ์ละไฟแช็ก   1 ชดุ 

8. ถงุพลาสติกและหนงัยางสาํหรบัใสจ่านเพาะเชือ้ 1 ชดุ 

9. ตวัอยา่งนํา้ทดลอง: นํา้แข็ง นํา้ดื่ม นํา้ประปา 

 
วิธีการทดลอง 

1. การเพาะเลีย้งแบคทีเรียจากแหล่งที่อยูต่่างๆ ตามธรรมชาติ 

1.1 อากาศ: เปิดฝา NA 1 plate แลว้วางไวบ้นโต๊ะประมาณ 15 นาที เพ่ือใหแ้บคทีเรยีในอากาศปลวิตกลง

บนผิวของอาหารเลีย้งเชือ้ ปิดฝาเมื่อครบกาํหนดเวลา 

1.2 ของใชป้ระจาํวนั: วางของใช ้เช่น เหรียญ กุญแจ หรือปากกาบน NA 1 plate ปิดฝาจานแลว้วางทิง้ไว้

ประมาณ 15 นาที เมื่อครบกาํหนดเวลาใหค้วํ่าจานและเคาะสิง่ของออก 

1.3 มือ: ใชป้ากกาลากเสน้แบ่ง NA 1 plate โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น พรอ้มทัง้เขียนท่ีกน้จานแต่ละซีกวา่ 

“ก่อน” และ “หลงั” ใชป้ลายนิว้แตะลงบนผิวหนา้ของ NA หลายๆ แหง่ในซีก “ก่อน” จากนัน้ลา้งมือดว้ย

สบู่ใหส้ะอาดและเช็ดดว้ยกระดาษทิชชท่ีูฆ่าเชือ้แลว้ ใชป้ลายนิว้แตะบนผิวหนา้ของ NA หลายๆ แห่ง

ในซีก “หลงั” 

1.4 นํา้: ใช ้Pipette ดดูนํา้ 0.1 ml ใสล่งไปบน NA ชนิดละ 1 plate ใช ้Spreader เกลีย่ (Spread) นํา้ให้

ทั่วผิวหนา้อาหาร Spread ไปรอบๆ หลายๆ ครัง้จนนํา้ซมึลงในอาหารเลีย้งเชือ้ 

1.5 Control: NA 1 plate ท่ีไมม่ีการเปิดฝาหรอืเพาะเชือ้ใดๆ 

นาํ Plate ทัง้หมดวางในถงุพลาสติก โดยควํ่า Plate ลงใหฝ้าอยู่ทางดา้นลา่ง รดัยางท่ีปากถงุหลวมๆ วางในตู้

บม่เชือ้ (Incubator) ท่ีอณุหภมูิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ทาํการอา่นผล 
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2. การตรวจหา Coliform ในตัวอยา่งนํ้าทดลอง 

ใช ้Pipette ดดูนํา้ 1 ml ใสล่งไปในหลอด Lactose fermentation medium ชนิดละ 1 หลอด วางในตะแกรง 

(Rack) ท่ีจดัไวใ้ห ้วางในตูบ้ม่เชือ้ (Incubator) ท่ีอณุหภมูิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ทาํการอา่นผล 

 
 
การอ่านผล 

1.  การเพาะเลีย้งแบคทีเรียจากแหล่งที่อยูต่่างๆ ตามธรรมชาติ 

เมื่อครบกาํหนดเวลาท่ีใชเ้พาะเลีย้ง สงัเกตจาํนวนและลกัษณะ Colony แบคทีเรียท่ีเจริญบน Nutrient agar 

แตล่ะ plate บนัทกึผลในตาราง 

 

ตวัอยา่งลกัษณะ Colony เช่น 

ขนาด (Size): เลก็, ปานกลาง, ใหญ่ 

สี (Pigment): ขาว, ครมี, เหลอืง, สม้, แดง, ชมพ ู

รูปร่าง (Form): กลม (Circular), ไมแ่นน่อน (Irregular), เป็นเสน้ใย (Filamentous),  

                        ลกัษณะคลา้ยราก (Rhizoid) 

การยกตวั (Elevation): นนู (Raised), นนูคลา้ยหยดนํา้ (Convex), แบน (Flat), นนูตรงกลาง  

                         (Umbonate), บุม๋ตรงกลาง (Carteriform) 

ขอบ (Margin): เรยีบ (Entire), เป็นคลืน่ (Undulate), เป็นเสน้ใย (Filiform), เป็นวง (Curled),  

                        เหมือนนิว้มือ (Lobate) 
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ตารางบันทึกผล 

 

 จาํนวน 

Colony 
ขนาด ส ี รูปร่าง การยกตวั ขอบ 

Control       

อากาศ       

ของใช้

ประจาํวนั 

      

มือ (กอ่นลา้ง)       

มือ (หลังล้าง)       

นํ้าแข็ง       

นํ้าดื่ม       

นํ้าประปา       
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2. การตรวจหา Coliform ในตัวอยา่งนํ้าทดลอง 

เมื่อครบกาํหนดเวลาท่ีใชเ้พาะเลีย้ง สงัเกตการเจริญของแบคทีเรียจากความขุ่น การ Ferment lactose โดยดู

จากการเปลีย่นสขีองอาหาร และการสรา้ง Gas ใน Durham tube บนัทกึผลในตาราง 

ตวัอยา่ง Coliform  เช่น 

- พวกท่ีสรา้งกรดและ Gas: Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia 

- พวกท่ีไมส่รา้งกรดและ Gas: Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Shigella flexneri 

ตารางบันทึกผล 

 

 
ระดับความขุน่ สี 

 
การสร้าง Gas 

Control    

นํ้าแข็ง    

นํ้าดื่ม    

นํ้าประปา    
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