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ปฏบิัตกิารที ่5 

การเพาะเลีย้งราจากแหล่งธรรมชาต ิ 

ผศ.ดร. พรรณทิพย ์กาหย ี

วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือใหท้ราบวา่รามีอยูท่ั่วไปในธรรมชาต ิ

• เพ่ือเรยีนรูเ้ทคนิคพืน้ฐานในการเพาะเลีย้งรา 

• เพ่ือศกึษาการเจรญิเติบโตของราในอาหารเลีย้งเชือ้ 

• ฝึกการทาํงานดว้ยวิธีท่ีหลกีเลีย่งการปนเป้ือนจลุนิทรยีท่ี์ไมต่อ้งการ (Sterile technique)  

หลักการ 

 ราเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีแหล่งท่ีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตจาํพวก Eukaryote ท่ีไม่มีคลอโรฟิลล ์จึง

สงัเคราะหอ์าหารเองไมไ่ด ้ตอ้งการสารอินทรยีเ์ป็นแหลง่อาหาร โดยราจะหลั่งเอนไซมอ์อกมาเพ่ือยอ่ยสารอินทรยีภ์ายนอก

เซลล ์จากนัน้จึงดดูซึมสารอาหารท่ียอ่ยแลว้เขา้ไปภายในเซลลเ์พ่ือใชใ้นการเจรญิเติบโต รูปรา่งลกัษณะของรามีทัง้ท่ีเป็น

เซลลเ์ดียว เรียกว่า yeast (รูปท่ี 1) และท่ีเป็นหลายเซลลเ์รียงกันเป็นเสน้ใย เรียกว่า mold (รูปท่ี 2) แต่ราบางชนิดมี

รูปรา่งสองแบบเปลีย่นกลบัไปมาไดร้ะหวา่ง yeast และ mold โดยขึน้กบัสภาพแวดลอ้ม เรยีกวา่ dimorphic fungi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลกัษณะโคโลนีของ Saccharomyces cerevisiae ท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดแขง็ และรูปรา่ง

ลกัษณะของ S. cerevisiae เมื่อดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) 

(ทีม่า: http://www.visualphotos.com) 

(ทีม่า: http://pictures.life.ku.dk) 
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รูปที่ 2 ลกัษณะโคโลนีของ Penicillium sp. ท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดแข็ง และรูปรา่งลกัษณะของ 

Penicillium sp. เมื่อดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศนแ์บบแสงธรรมดา 

 

 รามีทัง้ท่ีเป็นประโยชนแ์ละโทษตอ่มนษุย ์แหลง่ธรรมชาติท่ีมกัพบราคอื ดิน ซึง่รามกัอยูใ่นรูปของสปอร ์(spores) 

และเสน้ใย (hyphae) ราในดินส่วนใหญ่เป็น Saprophyte ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสตัว ์ทาํใหด้ินบริเวณนัน้มีความ

อดุมสมบรูณ ์ราหลายชนิดถกูใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตไวน ์ชีส ผลติภณัฑข์นมอบ และยาปฏิชีวนะ 

เป็นต้น ในทางกลับกันราก็ส่งผลเสียมากมาย ได้แก่ ทาํให้เกิดการเน่าเสียของอาหาร ราท่ีปะปนอยู่ในผลิตผลทาง

การเกษตร โดยเฉพาะธญัพืช ขา้ว ขา้วโพด ถั่ว กระเทียม อาจสรา้งสารพิษ (mycotoxins) ท่ีเป็นอนัตรายตอ่คนและสตัว์

ได ้สปอรข์องราอาจปลวิอยู่ในอากาศซึง่เป็นสาเหตขุองโรคภมูิแพจ้ากเชือ้รา (fungal allergies) ราบางชนิดอาศยัอยูเ่ป็น

ประจาํ (normal flora) อยูบ่นผิวหนงั ในช่องปาก หรอืท่ีบางระบบของรา่งกายคนและสตัว ์ราเหลา่นีม้กัไมก่่อโรค แตอ่าจ

ทาํใหเ้กิดโรคในผูท่ี้มีภมูิคุม้กนับกพรอ่งได ้

 การเพาะเลีย้งราสามารถใช้อาหารไดห้ลายชนิด เช่น Potato dextrose agar (PDA), Malt  extract agar 

(MEA) และ Sabouraud dextrose agar (SDA) ซึ่งประกอบดว้ยสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการเจริญของรา สามารถใช้

เพาะเลีย้งราไดห้ลายชนิด อาหารเหล่านีเ้หมาะกับการเจริญของรามากกว่าแบคทีเรียเน่ืองจากมีความเป็นกรดอ่อนๆ  

(pH 4.5 - 5.6) ในบางครัง้จะมีการเติมยาปฏิชีวนะลงไป เช่น chloramphenicol, gentamycin, penicillin หรือ 

streptomycin เพ่ือยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรยี เน่ืองจากราใชเ้วลาในการเจรญิเติบโตนานกว่าแบคทีเรีย ถา้ปลอ่ยให้

แบคทีเรียเจริญอย่างรวดเร็ว แบคทีเรียจะแย่งสารอาหารและท่ีอยู่ของรา จนอาจไม่สามารถเห็นการเจริญของราได ้ 

อณุหภมูิท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้งราส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 20-30°C ส่วนเชือ้ราท่ีก่อโรคมกัเจริญท่ีอุณหภูมิระหว่าง 

30-37°C 

(ทีม่า: http://foter.com) (ทีม่า: http://www.inspq.qc.ca) 
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 วัสดุอุปกรณ ์

1. Sabouraud dextrose agar (SDA)   9 จาน 

2. ไมพ้นัสาํล ี(ฆา่เชือ้แลว้)    2 อนั 

3. นํา้กลั่น (ฆา่เชือ้แลว้) 99 ml ใสใ่นขวด   2 ขวด 

4. นํา้กลั่น (ฆา่เชือ้แลว้) 4.5 ml ใสใ่นหลอด  3 หลอด 

5. Pipette ขนาด 1 ml ท่ีฆา่เชือ้แลว้   1 กระบอก 

6. Spreader (แทง่แกว้สามเหลีย่ม)   1 อนั 

7. Petri dish (จานเพาะเชือ้)     2 จาน 

8. 10% Clorox     1 ขวด 

9. กระดาษทิชช ู(ฆา่เชือ้แลว้)    1 หอ่ 

10. Forceps      1 อนั 

11. 95% แอลกอฮอลใ์สใ่นบีกเกอรส์าํหรบัลนไฟ spreader และ forceps    1 บีกเกอร ์

12. ตะเกียงแอลกอฮอล ์+ ไฟแช็ก   1 ชดุ 

13. ถงุพลาสตกิและหนงัยางสาํหรบัใส ่plate   1 ใบ 

14. ตัวอยา่งดนิ      1 ตวัอยา่ง 

(เลือกเก็บบริเวณที่มีซากใบไม้เน่าเป่ือยและมีความชืน้)     

15. ตัวอยา่งพืชไร่ (ข้าว ข้าวโพด ถั่วต่างๆ)  2 ตวัอยา่ง 

 

วิธีทดลอง 

1. การเพาะเลีย้งราทีอ่าศัยอยูเ่ป็นประจาํในปากและที่ผิวหนัง 

1.1 ปาก: ใชไ้มพ้นัสาํลท่ีีผา่นการฆา่เชือ้แลว้ปา้ยบรเิวณดา้นในกระพุง้แกม้หรอืลิน้ แลว้นาํมาปา้ยบนอาหาร

เลีย้งเชือ้ SDA ใหเ้ต็มทั่วผิวหนา้วุน้ 

1.2 ผิวหนงั: ใชไ้มพ้นัสาํลท่ีีผา่นการฆา่เชือ้แลว้ปา้ยผิวหนงับรเิวณท่ีมีความชืน้ เช่น หนา้ผาก ขอ้พบั แลว้นาํมา

ปา้ยบนอาหารเลีย้งเชือ้ SDA ใหเ้ต็มทั่วผิวหนา้วุน้ 

นาํ plate ท่ีไดจ้าก 1.1 และ 1.2 ใสใ่นถงุพลาสตกิ โดยควํ่า plate ลงใหฝ้าอยูด่า้นลา่ง มดัปากถงุหลวมๆ 

นาํไปเพาะเลีย้งท่ีอณุหภมูิ 37°C เป็นเวลา 5-7 วนั 

นศ.เตรียมมาเอง 
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2. การเพาะเลีย้งราจากดิน 

2.1 ใชช้อ้นตกัตวัอยา่งดิน ชั่งใหไ้ด ้1 กรมั แลว้ใสล่งในขวดท่ีมีนํา้กลั่นท่ีฆา่เชือ้แลว้ 99 ml (ในขวดนีด้นิจะมี

ความเจือจางเป็น  1/100 = 10-2) เขยา่ผสมใหเ้ขา้กนั ตัง้ทิง้ไวใ้หด้ินตกตะกอน แลว้ทาํใหเ้จือจางตอ่โดยใช ้

pipette ดดูขึน้มา 0.5 ml ใสล่งไปในหลอดท่ีมีนํา้กลั่นท่ีฆา่เชือ้แลว้ 4.5 ml (ในหลอดนีด้ินจะมคีวามเจือ

จางเป็น  10-3) ทาํการเจือจางเชน่นีต้อ่ไปจนไดค้วามเจือจางเทา่กบั 10-4 และ 10-5 

2.2 ใช ้pipette ดดูนํา้จากหลอดท่ีมคีวามเจือจาง 10-3, 10-4, 10-5 ปรมิาตร 0.1 ml นาํมาหยอดลงบนผิวหนา้ 

SDA แลว้ใช ้spreader เกลีย่เชือ้ใหก้ระจายอยา่งสมํ่าเสมอทั่วผิวหนา้วุน้ หลอดละ 1 plate 

3. การเพาะเลีย้งราจากพืชไร่ 

3.1 ใสต่วัอยา่งพืชไรแ่ตล่ะชนิดใน จานเพาะเชือ้เปลา่ จากนัน้เท 10% Clorox ลงไปใหท้ว่มตวัอยา่งพืชไร ่แช่ทิง้

ไวน้าน 10 นาที เมื่อครบเวลาแงม้ฝาจาน เท Clorox ออก จากนัน้เทนํา้กลั่นท่ีฆา่เชือ้แลว้ลงไปใหท้ว่ม

ตวัอยา่งพืชไร ่แช่ทิง้ไว ้5 นาที 

3.2 จุ่ม forceps ลงใน 95% แอลกอฮอลแ์ลว้ลนไฟเพ่ือฆา่เชือ้ ใช ้forceps คีบตวัอยา่งพืชไรท่ี่แช่อยูใ่นนํา้กลั่น

ไปวางบนกระดาษทิชชท่ีูฆา่เชือ้แลว้ เพ่ือซบันํา้กลั่นท่ีติดอยูก่บัตวัอยา่งพืชไรอ่อก จากนัน้ใช ้forceps คีบ

ชิน้ตวัอยา่งมาวางบน SDA ตวัอยา่งละ 1 plate โดยวางใหแ้ตล่ะตวัอยา่งหา่งจากกนัอยา่งนอ้ย 1 ซม. 

4. การเพาะเลีย้งราจากอากาศ: เปิดฝา SDA 1 plate ตัง้ทิง้ไวต้ามท่ีตา่งๆ เป็นเวลา 30 นาที แลว้ปิดฝาจาน 

5. นาํ plate ท่ีทาํในขอ้ 2-4 และ SDA ท่ีเหลอืโดยไมม่ีการเปิดฝามาใสใ่นถงุพลาสตกิ โดยหงาย plate ขึน้ใหฝ้าอยู่

ดา้นบน มดัปากถงุหลวมๆ นาํไปวางท่ีอณุหภมูิ 25-30°C เป็นเวลา 5-7 วนั  

การอ่านผล 

 Gเมื่อครบเวลา นาํราท่ีทาํการเพาะเลีย้งทัง้หมดมาศกึษา Macroscopic morphology โดยการตรวจนบั

จาํนวนและศกึษาลกัษณะ colony และศกึษา Microscopic morphology โดยการทาํ wet mount หรอื Scotch 

tape technique แลว้ดใูตก้ลอ้งจลุทรรศน ์

ตวัอยา่งลกัษณะ Colony เช่น 

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

                           โดยสงัเกตส ีcolony ทัง้ดา้นบน (Obverse) และดา้นลา่ง (Reverse) 

ลักษณะผิวหน้า (Texture):  

ลกัษณะคลา้ยสาํล ี(Cottony),  

Colony อดัแนน่กบัวุน้คลา้ยผิวของเครือ่งหนงั (Glabrous),  
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ลกัษณะคลา้ยผง (Granular),  

               ลกัษณะคลา้ยกาํมะหยี่ (Velvety) 

การยกตวั (Topography):  

เป็นรอยหยกัคลา้ยสมอง (Cerebriform),  

บุม๋ตรงกลาง (Carteriform) 

แบนเรยีบเสมอกนั (Flat),  

ลกัษณะเป็นรอ่งโดยทั่วไป ไมม่ีทิศทางท่ีแนน่อน  (Folded),  

มีรอ่งเริม่จากจดุกึ่งกลางแลว้แผอ่อกไปโดยรอบตามแนวรศัมี (Rugose),  

Colony แยกเป็นกลุม่ยอ่ยหลายๆ กลุม่ (Verucose),  

 
ตารางบันทึกผล 

 จาํนวน 

Colony 
สีด้านบน สีด้างล่าง ลักษณะผิวหน้า การยกตวั 

Control      

ปาก      

ผิวหนัง      

ดิน (10-3)      

ดิน (10-4)      

ดิน (10-5)      

พืชไร่      

อากาศ      
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