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คํานํา 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา BIO5102 จุลชีววิทยาเบื้องตน ฉบับนี้ใชสําหรับการเรียนการสอน
ในภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยี            
ผูเรียบเรียงไดรวบรวมเนื้อหาใหสอดคลองตามรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาและเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา BIO5102 จุลชีววิทยาเบื้องตนในภาคบรรยาย  การเรียนการสอนในรายวิชานี้แตละสัปดาห
แบงเปนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง และคนควาอิสระ  5 ชั่วโมง เนื้อหาการเรียนใน
รายวิชามุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะปฏิบัติทางจุลชีววิทยาพื้นฐานเพื่อใหเขาใจ
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวของกับจุลินทรีย การนําจุลินทรียไปใชประโยชน และการนําจุลชีววิทยาไป
ประยุกตใชในการเรียนในรายวิชาระดับสูง 

ผูเรียบเรียงไดรวบรวมรายละเอียดแตละบทปฏิบัติการจากหนังสือทางวิชาการ และตํารา ซึ่งได
อางอิงไวในบรรณานุกรมของเอกสารฉบับนี้  โดยมุงหวังใหเนื้อหาในภาคปฏิบัติจะชวยใหผูเรียน หรือผูที่
สนใจ ไดรับความรูและเขาใจวิธีการปฏิบัติงานเบื้องตนในดานจุลชีววิทยา  การจัดทําเอกสารฉบับนี้    
ผูเรียบเรียงไมไดตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ ์ของผูได  หากมีเนื้อหาสาระ ขอความหรือภาพบางสวนขาด   
การอางอิง  ผูเรียบเรียงขออภัยมา ณ ที่นี้              

ผูเรียบเรียงขอขอบพระคุณบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัววสุนธราวัฒน สําหรับการสนับสนุน
และใหกําลังใจในการจัดทําเอกสาร  ประโยชนอันใดที่เกิดขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้  ผูเรียบเรียง
ขอมอบใหกับเจาของผลงานที่ไดอางอิงไวในบรรณานุกรมทุกทาน  สุดทายนี้หากมีขอผิดพลาดประการใด 
ผูเรียบเรียงขอนอมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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บทปฏิบตัิการที่ 1  
หลักปฏบิัติทางจุลชีววิทยาและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 

 
หลักการ 
 จุลินทรีย เปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ซึ่งโดยสวนใหญไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา การปฏิบัติงาน
ดานจุลชีววิทยาจึงตองใชอุปกรณและเครื่องมือเพื่อชวยในการมองและการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย และ
ประการสําคัญตองคํานึงถึงความสามารถในการกอโรคของจุลินทรียบางชนิด  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ
จุลินทรียในหองปฏิบัติการ  ผูปฏิบัติควรเขาใจและทราบถึงหลักปฏิบัติทางจุลชีววิทยา ไดแก ขอปฏิบัติ
และขอแนะนํา รวมถึงวิธีการใชเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยาใหถูกตองเพื่อใหการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค รวมถึงกอใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติ และไมใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อสูบุคคลอื่น
หรือสิ่งแวดลอมภายนอกหองปฏิบัติการ 
 
ขอปฏิบัติในการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา 

1) ผูเรียนตองอานบทปฏิบัติการมาลวงหนากอนเขาหองปฏิบัติการเพ่ือใหเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือซักถามประเด็นท่ีสงสัยหรือไมเขาใจ รวมถึงการวางแผนการทดลองกอนการปฏิบัติ 

2)  ผูเรียนตองศึกษาวัตถุประสงคของบทปฏิบัติการ เพื่อใหเขาใจวาเหตุใดตองทําการศึกษา ควร
เรียนรูเกี่ยวกับเรื่องใด ผลการทดลองที่ไดจากบทปฏิบัติการเปนไปตามทฤษฏีในเนื้อหาที่เรียน
หรือไมอยางไร 

3) ผูเรียนตองจดบันทึกผลการทดลองทุกครั้ง เพื่อนําผลการทดลองที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรุป
และวิจารณผลการทดลอง 

4) การวาดภาพประกอบผลการทดลองตองเขียนใหมีรูปราง ลักษณะ ขนาดเหมาะสมและตรงกับ
ภาพจริงที่เห็น ไมใชเขียนเปนเสนหรือจุดซึ่งไมสามารถสื่อความหมายตามจริงได 

5) การเบิกวัสดุและเครื่องใชตองเขียนชื่อเบิกตามแบบฟอรมและสงคืนอุปกรณและเครื่องมือใน
สภาพเดิมทุกครั้งแกเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

6) หากเครื่องมือและอุปกรณที่ยืมมีการชํารุด แตก หรือสูญหาย ผูยืมหรือกลุมท่ียืมตองรับผิดชอบ 
7) ผูเรียนควรเตรียมปากกาสําหรับเขียนแกว ผาเช็ดโตะ และผาเช็ดมือทุกครั้งที่เขาปฏิบัติการ 
8) ผูเรียนควรสวมเสื้อกราวดที่สะอาดทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติการ เพื่อปองกันชุดที่สวมใส สกปรกจาก

สียอมแบคทีเรีย หรือสารเคมีที่ใชในงานทดลอง รวมทั้งปองกันจุลินทรียจากชุดผูเรียนหรือเสื้อผา
ของผูปฏิบัติลงสูอาหารเลี้ยงเชื้อหรืออุปกรณที่ตองการการปลอดเชื้อ 

9) โตะที่ใชปฏิบัติการตองทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อกอนและหลังใชงานใหเรียบรอยทุกครั้ง  
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10) ผูเรียนควรแตงกายใหเรียบรอยและรัดกุม รวบผมใหเรียบรอยและไมควรสวมเครื่องประดับที่
รุงรัง เชน สรอยขอมือ สายสิญจน เนื่องจากการปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาตองใชเทคนิค
ปราศจากเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้ออาจปนเปอนมาจากเสนผมที่รวงหลนขณะปฏิบัติงาน หรือเกิด
การลุกไหมจากเปลวไฟที่ลุกลามไปยังวัสดุที่ทําสรอยขอมือได 

11) ผูเรียนควรตัดเล็บใหสั้น และลางมือจนถึงขอศอกใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนและหลังการทดลอง
ทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันจุลินทรียจากเล็บและผิวหนังปนเปอนลงสูอาหารเลี้ยงเชื้อที่กําลังศึกษา 

12) เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ถูกใชงาน โดยเฉพาะที่สัมผัสเชื้อจุลินทรียโดยตรง ใหฆาเชื้อและทํา
ความสะอาด กอนเก็บไวในที่เก็บเดิม 

13) ผูเรียนควรเตรียมผาเปยก หรือบีกเกอรขนาดที่ใหญกวาตะเกียงแอลกอฮอลไวที่โตะเสมอ สําหรับ
ใชดับไฟ  กรณีท่ีตะเกียงอัลกอฮอลรั่วระหวางปฏิบัติงาน ใหใชบีกเกอรขนาดใหญครอบตะเกียงไว
จนกระทั่งไฟดับ เพราะกาซคารบอนไดออกไซดจากการเปลวไฟที่มีปริมาณมากในอากาศภายใน
สวนที่ครอบดวยบีกเกอร จะทําใหไฟไมสามารถลุกตอไปได ขณะเดียวกันมีกาซออกซิเจนปริมาณ
นอยลง หรืออาจใชผาเปยกน้ําจนชุมคลมุตะเกียงหรือบริเวณโตะท่ีไฟลุกทวม  
 

ขอแนะนําเพ่ือความปลอดภัยตอผูปฏิบตัิงานทางจุลชีววิทยา 
1) หามสงเสียงดังระหวางปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยา เพราะการพูดคุยจะทําใหจุลินทรียที่อยูภายใน

ชองปากปนเปอนสูอาหารเลี้ยงเชื้อหรืออุปกรณที่ปลอดเชื้อได สงผลใหการทดลองไดผล
คลาดเคลื่อน 

2) หามบริโภคอาหารลูกอม หมากฝรั่ง เครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในหองปฏิบัติการ เพื่อปองกันการติด
เชื้อกอโรคที่ใชศึกษา 

3) หามวางสิ่งของที่ไมเกี่ยวของกับการทดลองหรือกระเปาสัมภาระบนโตะ เพื่อปองกันการลุกไหม
ของตะเกียงอัลกอฮอลและการหกรดของสารเคมีที่ใชในระหวางปฏิบัติ 

4) หามวางหนังสือหรือวัสดุอุปกรณที่ไมเกี่ยวของกับการทดลองบนโตะปฏิบัติการที่เช็ดทําความ
สะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อแลว เพื่อปองกันการปนเปอนจุลินทรียที่ไมตองการบนพื้นที่ปฏิบัติงานที่
ทําความสะอาดแลว 

5) กรณีท่ีใชแกสเปนเชื้อเพลิงจุดไฟเพ่ือใชในการฆาเชื้ออุปกรณอยางงาย  ผูเรียนตองสังเกตกอนวามี
กลิ่นแกสอบอวลในหองปฏิบัติการอันเนื่องจากการลืมปดถังแกสหรือไม  เพราะถามีการจุดไฟ
หรือเปดเปดสวิทซไฟฟา จะกอเกิดประกายไฟในขณะที่มีแกสในบรรยากาศภายในหองปฏิบัติการ 
และเกิดเพลิงไหม รวมทั้งทําใหผูเรียนไดรับบาดเจ็บได 
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6) กรณีท่ีตองการจุดตะเกียงจากตะเกียงที่จุดไฟแลว หามตะแครงตะเกียงอันที่ตองการจุดไฟตอเขา
กับตะเกียงอันที่มีไฟ เพราะอาจทําใหแอลกอฮอลไหลออกจากตะเกียงและลุกติดไฟได  ใหผูเรียน
ใชกานไมขีดไฟท่ีดับแลวหรือมวนกระดาษเล็กพอดีที่จะติดไฟและถายไฟไปยังตะเกียงท่ีตองการ 

7) หามสวมรองเทาสกปรกหรือรองเทาแตะเขาหองปฏิบัติการ 
8) หามทิ้งเศษผงหรือเศษอาหารเลี้ยงเชื้อลงในอางน้ํา เพราะจะทําใหเกิดการอุดตันของทอน้ํา      

สิ่งปฏิกูลหรือขยะที่เกิดขึ้นในหองปฏิบัติการตองทิ้งลงถังที่มีฝาปดใหเรียบรอย 
9) หามทิ้งน้ํายายอมสีแบคทีเรียลงอางน้ําโดยตรง เพราะจะทําใหสีติดแนนพื้นผิวของอางน้ํา ควรทิ้ง

สีลงในอางที่เจาหนาที่หองปฏิบัติการเตรียมไวให 
 

อุปกรณ เครื่องแกว และเคร่ืองมือที่ใชในหองปฏิบัติการ 
1. อุปกรณและเครื่องแกว 

1.1 หวงเขี่ยเชื้อ (inoculating loop) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับถายจุลินทรียจากภาชนะหนึ่งไป
ยังภาชนะหนึ่ง วัสดุที่ใชทําหวงเขี่ยเชื้อทําดวยลวดที่มีคุณสมบัตินําความรอนไดดี เชน นิโครม (nichrome) 
หรือทองคําขาว (platinum) ดามจับหุมดวยฉนวนกันความรอน ลักษณะหวงเขี่ยเชื้อคือ ปลายเสนลวดขดเปน
วงกลม เสนลวดชนกันแนบสนิท เสนผาศูนยกลางของหวงประมาณ 2-3 มิลลิเมตร การฆาเชื้อทําโดยนําลวด
รนไฟจนรอนแดงจากเปลวไฟของตะเกียงอัลกอฮอลหรือตะเกียงบุนเซนส ปลอยใหเย็น กอนนําไปสัมผัสเชื้อ 
 

 
 
 

         
  

 
ภาพที่ 1.1 หวงเขี่ยเชื้อและการทําหวงเขี่ยเชื้อใหปลอดเชื้อ 
(ที่มา: https://bit.ly/2OOnwxV) 
 

1.2 เข็มเขี่ยเชื้อปลายตรง (inoculationg needle) ใชสําหรับการเขี่ยเชื้อในเทคนิคสเตป 
(stab technique) เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ไดของเซลลจุลินทรีย 
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(ก)                                    (ข)     (ค) 
 

ภาพที ่1.2 (ก) การใชงานเข็มเขี่ยเชื้อปลายตรงและลักษณะการเคลื่อนทีข่องจุลินทรียในหลอดอาหาร
เลี้ยงเชื้อชนิดกึ่งแข็งก่ึงเหลว: (ข) เคลื่อนไมได;  (ค) เคลื่อนได  

(ที่มา: https://bit.ly/2d7CLUN) 
 

1.3 เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอ (bent needle) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับถายจุลินทรียพวกราที่มี
ลักษณะเปนเสนใย หรือแบคทีเรียที่มีการเจริญเปนโคโลนีฝงอยูภายในอาหารแข็ง วัสดุที่ใชทําอุปกรณเปน
ประเภทเดียวกับวัสดุที่ใชทําหวงเขี่ยเชื้อ  วิธีการฆาเชื้ออุปกรณใชการเผาลวดใหรอนแดงแลวปลอยใหเย็น
กอนใชงาน 
 
 
 

   (ก) (ข) 
ภาพที่ 1.3 (ก) เข็มเขี่ยเชื้อปลายตรง และ (ข) เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอ  
 

1.4 ไมพันกานสําลีปลอดเชื้อ (sterile cotton swab) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับถาย
จุลินทรียที่ติดอยูบริเวณพื้นผิว เชน ผิวหนัง แผนลิ้น ผนังกําแพงของโรงผลิตอาหาร ไปยังอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพื่อตรวจหาจุลินทรียตนเหตุที่กอโรค หรือตรวจความสะอาดของพื้นผิวโรงงานผลิตอาหาร ลักษณะ
อุปกรณเปนไมที่มีสําลีพันที่ปลายไม กอนนําไปใชตองผานการนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
(C) แลวอบใหแหงที่อุณหภูมิ 65C 
 
 
 
          
ภาพที่ 1.4 ไมพันปลายดวยสําลีและไมพันปลายดวยสําลีที่จําหนายเปนถุง 
(ที่มา: https://bit.ly/2BjVgkT)  
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1.5 สไลด (slide) ใชรองรับตัวอยางทั้งของแข็งและของเหลวที่ตองศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน 
ดวนเทคนิคการเตรียมสไลดแบบผนึกเปยก (wet mount)  มีลักษณะสไลดเปนแผนแกวใสผิวเรียบทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดมาตรฐานกวางยาวและสูงประมาณ 2.6x7.5x0.1 เซนติเมตร กอนใชงานตองลางให
สะอาดดวยน้ํายาลางจานชนิดเหลวเขมขนโดยไมตองผสมน้ํา ถูกพื้นผิวทั้งสองดานใหทั่วแลวลางออกดวย
น้ําสะอาด เช็ดใหแหง จึงนําไปใชงาน 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.5 สไลด  กระจกปดสไลด และเทคนิคการเตรียม wet mount  
(ที่มา: https://bit.ly/2nOB6WA) 
 

1.2 แผนกระจกสําหรับปดสไลด (cover glass or cover slit) ใชปดตัวอยางที่อยูบนแผน
สไลดในการเตรียมตัวอยางดวยวีธี wet mount  แผนกระจกมีลักษณะบางและผิวเรียบ มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกวางยาวและหนา 2.2 x 2.2 x 0.0145 เซนติเมตร ดังภาพ 1.5 การลางทําความสะอาด
เชนเดียวกับแผนสไลดแตตองถูกผิวหนากระจกอยางระมัดระวังเนื่องจากความบางของแผนกระจก 

1.3 สไลดหลุม (hollow slide or concave slide or cavity slide) ใชรองรับตัวอยาง
ของเหลวที่ตองศึกษาการเคลื่อนที่ของจุลินทรียภายใตกลองจุลทรรศน ดวยเทคนิคการเตรียมสไลดแบบ
หยดแขวน (hanging drop technique)  ลักษณะสไลดหลุมเปนแผนแกวใสคลายกับแผนสไลดทั่วไป   
แตตรงกลางแผนจะเวาเปนถวยตื้น ขนาดของสไลด และการลางทําความสะอาดเชนเดียวกับสไลดทั่วไป 
ดังภาพที่ 1.6 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.6 ลักษณะของสไลดหลุมและการใชงาน 
(ที่มา: https://bit.ly/2vV3haD; https://bit.ly/2x22Ld1) 
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1.4 สไลดนับจํานวนเซลล (Petroff – Hausser counting chamber) ใชรองรับตัวอยาง
ของเหลวที่ตองนับจํานวนเซลลหรือสปอรของจุลินทรียภายใตกลองจุลทรรศน ดวยเทคนิคการเตรียมสไลด
แบบ wet mount  แผนสไลดมีลักษณะตางกับสไลดทั่วไปตรงที่มีชองสเกลบอกปริมาตรของของเหลว
ตัวอยางทั้งนี้เพ่ือคํานวณจํานวนเซลลตอปริมาตรตัวอยางของเหลวที่นํามาตรวจ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.7 Petroff – Hausser counting chamber และตารางเพื่อใชนับจํานวนจุลินทรีย 
(ที่มา: https://bit.ly/2L6pFmd) 
 

1.5 หลอดและขวดสําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ (culture tube and bottle) หลอดและขวดที่
ใชเพาะเลี้ยงคือหลอดทดลอง นิยมใชหลอดบรรจุทั้งอาหารแข็งท่ีมีวุนเปนองคประกอบ (agar) และอาหาร
เหลว (broth) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของจุลินทรีย ปากหลอดอาจปดดวยสําลี ฝาโลหะ 
พลาสติก จุกยาง หรือฝาเกลียว สําหรับขวดที่ใชเพาะเลี้ยงเชื้อ  
 
 
 
 
 

 (ก)                       (ข) 
 
 

ภาพที ่1.8 (ก) หลอดเลี้ยงเชื้อ และ (ข) ขวดเลี้ยงเชื้อ (universal bottle)  
(ที่มา: https://bit.ly/2BmMsKU) 

 
1.6 ขวดที่ใสอาหารเลี้ยงเชื้อ (medium bottle)  เปนขวดที่ใชบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อมีหลาย

แบบ เชน ขวด MacCartney หรือขวด Universal ขวดฝาเกลียว Duran เปนตน ขวดบรรจุที่ใชคือ 200 500 
และ 1,000 มิลลิลิตร ขวดแกวเหลานี้ทนตอความรอนสูงเชนในหมอนึ่งความดันไอสูงและตูอบลมรอน 
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ภาพที่ 1.9 (ซาย) ขวด Duran ฝาเกลียวสีน้ําเงิน และ (ขวา) ขวด universal  
(ที่มา: https://bit.ly/2BmMsKU) 
 

1.7 ขวดรูปชมพู (flask) เปนขวดแกวรูปทรงชมพูที่ใชบรรจุอาหารเหลวสําหรับเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย บริเวณดานขางของขวดมีขีดบอกปริมาตรของเหลวที่บรรจุภายในขวด ขนาดบรรจุมีหลาย
ปริมาตรตั้งแต 50 125 250 500 และ 1000 มิลลิลิตร การปดปากขวดอาจใชสําลีหรือกระดาษฟอยด 
การปดปากขวดดวยสําลีมีขอดี คือ แกสจากภายนอกถูกกรองเขาสูภายในและแกสจากภายในสามารถถาย
ออกสูภายนอกไดสะดวกดังนั้นจึงเหมาะแกการเพาะเลี้ยงจุลินทรียชนิดที่ตองการอากาศเพื่อการเจริญ 
การปดปากดวยกระดาษฟอยดเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบตองการออกซิเจนจํากัด 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1.10 ขวดรูปชมพูและขวดรูปชมพูที่กําลังใชเพาะเลี้ยงเชื้อปดดวยสําลีหรือกระดาษฟอยด  
(ที่มา: https://bit.ly/2BvoPjA) 
 

1.8 จานเพาะเลี้ยงเชื้อ (petri dish) และกระบอกใสจานเพาะเชื้อ (Petri dish can) 
จานเพาะเลี้ยงเชื้อมีลักษณะคลายจานทรงกระบอกแบบตื้น ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวจานและฝาจาน 
ฝาจานมีขนาดใหญกวาตัวจานเล็กนอย ทั้งสองสวนประกบกันเปนคู วัสดุที่ใชทําจานเพาะเลี้ยงเชื้ออาจ
เปนแกวหรือพลาสติกที่ทนความรอนไดสูงในหมอนึ่งความดันไอ (autoclave) และตูอบแหงอุณหภูมิสูง 
(hot air oven) ใชสําหรับใสอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง (agar) นิยมใชเพื่อแยกเชื้อจุลินทรียจากตัวอยางที่
ตองการศึกษาเนื่องจากมีพ้ืนที่ผิวหนาอาหารที่กวาง 
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สําหรับกระบอกใสจานเพาะเลี้ยงเชื้อ ใชบรรจุจานเพาะเชื้อ เพื่อนําไปนึ่งหรืออบฆาเชื้อที่
อุณหภูมิสูง ภายในกระบอกใสจานเพาะเชื้อมีแรคก (rack) สําหรับวางจานใหซอนกันเปนชั้น ๆ ซึ่งสะดวก
ตอการหยิบหรือจับจานเพาะเลี้ยงแตละคู  ถาไมมีกระบอกใสจานเพาะเชื้อหรือใชจานเพาะเชื้อจํานวนนอย
อาจหอจานดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนนําไปอบฆาเชื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.11 กระบอกใสจานเพาะเชื้อและจานเพาะเชื้อ กับลักษณะการหอจานเพาะเชื้อดวยกระดาษ  
(ที่มา: https://bit.ly/2OOog6b) 
 

1.9 หลอดดักกาซ (Durham’s tube) เปนหลอดขนาดเล็กที่ใสลงในหลอดเพาะเลี้ยงเชื้อ 
เพื่อใชสําหรับดักกาซที่จุลินทรียผลิตขึ้นระหวางการเพาะเลี้ยงสําหรับทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ
จุลินทรีย หลอดมีความยาว 2.5-3.0 เซนติเมตร ความกวาง 0.5-0.6 เซนติเมตร ลักษณะของหลอดปลาย
ดานหนึ่งตันปลายดานหนึ่งเปด  

           

 
 

  
 
 
 

                            
 

ภาพที่ 1.12 ลักษณะหลอดดักกาซและการใชงานหลอดดักกาซเพื่อตรวจสอบความสามารถในการสราง
กาซหรือไมสรางกาซของจุลินทรียที่ศึกษา 

(ที่มา: https://bit.ly/2nLx4y7) 
 

gas no gas 
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1.10 แทงสามเหลี่ยมสําหรับเกลี่ยของเหลวบนผิวหนาอาหารแข็ง (spreader) เปนแทง
ปลายงอเปนรูปสามเหลี่ยมหรือตัวเอล ใชสําหรับเกลี่ยของเหลวบนผิวหนาอาหารแข็ง วัสดุที่ใชทํา 
spreader อาจเปนสเตนเลส พลาสติก หรือแกว กอนการใชงานตองทําใหปลอดเชื้อโดยจุมปลายแทงแกว
ลงใน 95 เปอรเซ็นต แอลกอฮอล แลวผานเปลวไฟ รอใหเปลวไฟดับ ปลอยใหเย็น จึงนําไปใชงาน 
 
 
 
 
 
 
                (ก)                                (ข)                           (ค) 
 

ภาพที่ 1.13 (ก) ลักษณะ spreader ที่ทําดวยวัสดุที่ตางกันตั้งแตเหล็ก พลาสติก และแกว (ซายไปขวา)  
 กับวิธีการฆาเชื้อ spreader (ข) และการนําไปใชงาน (ค) 
(ที่มา: https://bit.ly/2MuEa8f; https://bit.ly/2Mqo3te) 
 

1.11 ปเปต (graduated pipette) และกระบอกใสปเปต (pipette can) ใชดูด เพื่อถาย
ของเหลวจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง  ลักษณะปดเปตเปนทอกลวง ปลายดานหนึ่งแหลม สวนปลาย
อีกตานมีรูปทรงกระบอกสําหรับใสลูกยาง เพื่อดูดของเหลวขึ้นมา  บริเวณดานขางของทอแกวมีขีดกํากับ
ปริมาตร   ปเปตที่ใชในงานทางจุลชีววิทยามีหลายขนาด เชน 1 2 5 และ 10 มิลลิลิตร  ดังนั้นควรเลือก
ปริมาตรใหเหมาะสมกับความตองการใช  ปเปตบางยี่หอมีเครื่องหมายวงแหวนดานที่สวมลูกยาง
หมายความวา ปริมาตรรวมของปเปตตองเปาสารละลายออกใหหมดจากทอ  กระบอกที่ใชบรรจุปเปตทํา
จากสเตนเลสที่ทนตอความรอน ใชบรรจุปเปตเพื่อฆาเชื้อ  การเตรียมปเปตเพื่อใชในงานจุลชีววิทยาให
บรรจุปเปตที่สะอาดใสในกระบอกใสปเปต แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อในหมอนึ่งฆาเชื้อแบบไอน้ําแรงดันสูง 
(autoclave) ทีอุ่ณหภูม ิ121C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นอบใหแหงภายในตูอบลมรอน (hot air oven) 
ทีอุ่ณหภูม ิ160C เปนเวลา 60 นาที ปลอยใหเย็นจึงนํามาใชงาน  หลังการใชงานปเปตทุกครั้งตองใหแช
น้ํายา 0.5% v/v hypochlorite (clorox) ขามคืน เพื่อฆาเชื้อ กอนทําความสะอาด  
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ภาพที่ 1.14  (ก)  ลักษณะปเปตขนาด 1.0 และ 10.0 มิลลิลิตร (ข) ปเปตที่หอดวยกระดาษหนังสือพิมพ 

(ค) กระบอกใสปเปต และ (ง) ถาดใสน้ํายาฆาเชื้อสําหรับแชปเปตที่ใชแลว  
(ที่มา: https://bit.ly/2BkcZIK; https://bit.ly/2wc0yZD) 
 

1.12 กระบอกตวง (cylinder) ใชตวงปริมาตรของเหลว มีลักษณะเปนภาชนะแกวรูป
ทรงกระบอก บริเวณปากกระบอกเปนจงอยสําหรับเท ดานขางกระบอกตวงมีสเกลบอกปริมาตร วัสดุที่ใช
ทําอาจเปนแกวหรือพลาสติกทนความรอน  กระบอกตวงมีหลายขนาด จึงควรเลือกขนาดตวงใหเหมาะสม
กับปริมาตรที่ตองการใชงาน  ขอควรระวังสําหรับบีกเกอรที่ทําจากพลาสติก คือ หามสัมผัสเปลวไฟหรือ
เหล็กท่ีรอนโดยตรง 
 
 

 
 

    
 

 
 
 

ภาพที่ 1.15 กระบอกตวง  
(ที่มา: https://bit.ly/2MzWahm) 
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1.13 บีกเกอร (beadker) ใชบรรจุของเหลว  วัสดุที่ใชอาจเปนแกวหรือพลาสติกทนความรอน 
ขอควรระวังสําหรับบีกเกอรพลาสติก คือ หามสัมผัสเปลวไฟหรือเหล็กที่รอนโดยตรง 

 
 
 
 

                 
 
ภาพที่ 1.16 บีกเกอร  
(ที่มา: https://bit.ly/2MzWahm) 
 

1.14 ตะเกียงอัลกอฮอลและตะเกียงบุนเซนซ (Alcohol burner and Bunsen burner) 
เปนอุปกรณที่บรรจุอัลกอฮอลหรือแกสเพื่อใหกําเนิดเปลวไฟสําหรับใชงานในการฆาเชื้ออุปกรณเล็กๆ เชน 
หวงหรือเข็มสําหรับเขี่ยเชื้อ แทงแกวสําหรับเขี่ยเชื้อ ในเทคนิคปลอดเชื้อ ตัวตะเกียงอัลกอฮอลอาจทําดวย
แกวหรือโลหะที่ทนความรอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.17 ตะเกียงแอลกอฮอลและอุปกรณที่ใชรวม 
(ที่มา: https://bit.ly/2MxQPY6) 
 

สําหรับตะเกียงบุนเสนที่ใชในหองปฏิบัติการมี 2 แบบ คือ ตะเกียงบุนเสน (Bunsen 
burner) และตะเกียงเทอรริลล (terile burner) ตะเกียงทั้งสองแบบแตกตางกันตรงที่ ตะเกียงเทอรริลล
สามารถปรับปริมาตรอากาศและเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมไดทําใหไดเปลวไฟสีที่แตกตางกัน (ภาพที่  ) 
แตตะเกียงบุนเสนปรับไดแตปริมาตรอากาศ 
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(ก)                               (ข)    (ค)    (ง)    (จ)       

 

ภาพที่ 1.18  (ก) ตะเกียงบุนเสน และลักษณะความรอนจากสีเปลวไฟที่แสดงความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนที่แตกตางกันของเชื้อเพลิงกับอากาศ 

 (ข) ปดวาลวอากาศเขา 
 (ค) เปดวาลวอากาศเขาบางสวน 
 (ง) เปดวาลวอากาศเขาครึ่งหนึ่ง 
 (จ) เปดวาลวอากาศเขาทั้งหมด 
(ที่มา: https://bit.ly/2PkF59N) 
 

2. เครื่องมือ 
2.1 หมอนึ่งความดันไอน้ํา (autoclave) เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับฆาเชื้อจุลินทรียที่อยูใน

อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ สารละลาย รวมทั้งอุปกรณที่ใชในงานดานจุลชีววิทยา วิธีการฆาเชื้ออาศัยการให
ความรอนของไอน้ําที่อุณหภูมิ 121C และความดันที่ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) เปนเวลาอยางนอย 
15 นาที  การกําหนดความดัน ณ 15 psi เปนการควบคุมใหจุดเดือดของน้ําภายในหมอมีอุณหภูมิสูงถึง 
121C  ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ  เพราะถาความดันไอน้ําไมถึง 15 ปอนดตอตารางนิ้ว 
จุดเดือดของน้ําภายในหมอจะมีอุณหภูมิไมสูงถึง 121C  จากการที่ภายในหมอตองมีอุณหภูมิและแรงดัน
สูง ดังนั้น autoclave จึงออกแบบใหมีลักษณะเปนหมอตมที่มีฝาปดสนิท มีมาตรวัดความดัน และวาลว
ระบายไอน้ําเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหไดตามที่ตองการ  หลักการทํางานของ autoclave คือ อากาศภายใน
หมอตองถูกแทนที่ดวยไอน้ําในสภาพหมอที่ปดสนิท ดวยการทําใหน้ําภายในหมอเดือดจนเปนไอน้ําแลวไล
อากาศภายในหมอออก สงผลใหความดันภายใน autoclave สูงถึง 15 psi ซึ่งสูงกวาแรงดันบรรยากาศ 
และอุณหภูมิของน้ําสูงกวา 100C จนกระทั่งถึง 121C  เมื่อสภาพภายในหมอมีอุณหภูมิและแรงดัน
ตามที่กําหนดแลว เวลาในการฆาเชื้อจึงจะถูกนับจนครบ  15 นาที จากนั้นแรงดันภายในหมอจะถูก
ระบายออกเพื่อลดความดันและอุณหภูมิตามลําดับ จนกระทั่งแรงดันเปนศูนย จึงจะทําการเปดฝาหมอได
อยางปลอดภัย  ลักษณะของ autoclave แสดงไวในภาพท่ี 1.19 
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ภาพที ่1.19 เครื่อง autoclave แบบตาง ๆ  
(ที่มา: https://bit.ly/2nN76Ks) 
 

โดยทั่วไปนิยมแบง autoclave เปนสองชุด ชุดหนึ่งใชสําหรับฆาเชื้ออาหารและอุปกรณที่
ตองการใชงาน และอีกชุดใชสําหรับฆาเชื้ออาหารและอุปกรณที่ใชงานแลว กรณี autoclave ที่ใชงานเพื่อ
กําจัดเชื้อในอาหารและอุปกรณทิ้งตองถายน้ําออกจากหมอและเปลี่ยนน้ําใหมภายในหมอหลังเสร็จการใช
งานทุกครั้งทั้งนี้เพื่อปองการอุดตันของวุนอาหารและการเจริญกลับคืนของจุลินทรียในอากาศลงใน
สารอาหารที่ตกคางอยูในน้ําภายใน autoclave  วิธีการถายน้ําออกจาก autoclave เริ่มจากการเปด
สวิทซหมอที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันกับสภาวะที่ใชฆาเชื้อคือ 121C 15 psi แตตั้งเวลาเพียง 5 
นาที เมื่อครบกําหนดเวลาใหหมุนปุม drain เพื่อใหแรงดันภายในหมอผลักดันน้ํารวมทั้งวุนที่ตกคางอยู
ภายในหมอออกสูภายนอกจนหมด จากนั้นจึงเติมน้ําที่สะอาดเขาไปใหม 

2.2 ตูอบลมรอน (hot air oven) เปนเครื่องมือท่ีใชอบแหงวัสดุและอุปกรณตางๆ นอกจากนี้
ยังใชเพื่ออบฆาทําลายเชื้อจุลินทรียหรือใชหาความชื้นในตัวอยาง  จุลินทรียที่เกาะตามผนังเครื่องแกวตาง ๆ 
เชน ปเปต จานเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียถูกทําลายไดดวยการอบแหงที่อุณหภูมิ 180C เปนเวลา 1ชั่วโมงครึ่ง 
หรือ 160C เปนเวลา 2 ชั่วโมง   โดยทั่วไปการฆาเชื้อที่เครื่องแกวสําหรับใชในงานทางจุลชีววิทยานิยมนําไปนึ่ง
ฆาเชื้อดวย autoclave แลวนําไปอบเครื่องแกวใหแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 160C เปนเวลา 2 ชั่วโมง 
เพื่อกําจัดหยดน้ําที่เกาะตามเครื่องแกวหลังการนึ่ง ซึ่งน้ําดังกลาวอาจทําใหเกิดการปนเปอนกลับของจุลินทรีย 
หลักการทํางานของเครื่องอบลมรอนคือ ความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนถูกถายเทใหวัตถุ โดยกระบวนการ
นําความรอน (conduction) การพาความรอน(convection) ดวยพัดลม  และการแผรังสี (radiation)  ความรอน
ที่ถูกควบคุมอยางเหมาะสมจะทําใหน้ําหรือความชื้นในวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเปนไอ  
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ภาพที ่ 1.20 หลักการทํางานของตูอบลมรอนและลักษณะตูอบลมรอน 
(ที่มา: https://bit.ly/2MnTMew) 
 

2.3 ตูถายเชื้อ (Laminar flow) เปนตูสําหรับถายเชื้อที่มีระบบการปองกันการปนเปอนของ
จุลินทรียจากสิ่งแวดลอม เชน อากาศ ลงสูอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงจุลินทรีย โดยมีตัวกรองจุลินทรียในอากาศ
ภายในตูออกสูภายนอก ทําใหภายในตูปลอดเชื้อ  อยางไรก็ตามระบบปองกันการปนเปอนภายในตูถาย
เชื้อไมสามารถปองกันการสัมผัสเชื้อหรืออนุภาคภายในตู ซึ่งมีตนเหตุมาจากผูปฏิบัติงานได  ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานตองเช็ดทําความสะอาดตูดวย 70% แอลกอฮอล แลวเปดรังสียูวีทิ้งไว 15-30 นาที เพื่อฆา
เชื้อจุลินทรียภายในตู  หลังจากนั้นจึงใชตูถายเชื้อได  นอกจากนี้ผูปฏิบัตงานตองฉีด 70% แอลกกฮอล ที่
อุปกรณที่ตองการนําเขาตูถายเชื้อและมือของผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่ใชงาน  

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที ่1.21 ตูถายเชื้อตูถายเชื้อพรอมเปดรังสียูวี  
(ที่มา: https://bit.ly/2MAPmjq) 
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2.4  ตูบมเชื้อ (incubator) เปนตูที่ควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียที่
ตองการเพาะเลี้ยง  บางครั้งอาจใชอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เปนเครื่องบมเพาะเลี้ยงเชื้อได
แตตองระวังเรื่องไอน้ํา 

 
 

 

 
 
 
 
ภาพที ่1.22 ตูบมเพาะเชื้อ 
(ที่มา: https://bit.ly/2vUAenP) 

 
2.5 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เปนอางน้ําที่ปรับอุณหภูมิไดตามตองการ ใช

สําหรับการอุนอาหารเลี้ยงเชื้อหรือบมเพาะเลี้ยงเชื้อ สิ่งที่ควรตระหนักในการใชงาน water bath คือ 
น้ําที่ใชภายในตัวเครื่องตองเปนน้ํากลั่น ไมควรใชน้ําประปา ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดตระกรันที่ขดลวด
ใหความรอนภายในอางน้ําซึ่งตระกรันทําหนาที่คลายกับฉนวนกันความรอนมีผลทําใหเครื่องตอง
ทํางานหนักในการใหความรอนเพื่อถายเทใหน้ํา และตองเปลี่ยนน้ําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปองกันฝุน
ละอองสะสมที่อางน้ําหรือถายน้ําที่ใชงานทุกครั้งหลังการใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.23  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 
(ที่มา: https://bit.ly/2OOlk9D) 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. เพราะเหตุใดจึงตองทําความเขาใจในบทปฏิบัติกอนลงมือปฏิบัติการทุกครั้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธิบายความสําคัญของการสวมชุดกราวนระหวางปฏิบัติการทดลองทุกครั้ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. หลักสําคัญท่ีตองคํานึงถึงทุกครั้งในการปฏิบัติงานดานจุลชีววิทยาคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เครื่องมือใดบางที่ใชสําหรับฆาเชื้อจุลินทรียในงานดานจุลชีววิทยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เครื่องมือใดบางที่ใชตวงวัดปริมาตรในหองปฏิบัติการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. เครื่องมือใดบางที่ใชสําหรับการถายเชื้อจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จงอธิบายหลักการทํางานของเครื่อง larminar flow ทีป่องกันการปนเปอนของจุลินทรียที่ไมตองการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทปฏิบัติการที่ 1 ขอปฏิบัติและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 17

เอกสารอางอิง 
นวภัทร นวกะคาม. (2548). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เมทินี วสุนธราวัฒน. (2557). เอกสารประกอบการสอนเทคนิคทางชีววิทยา. อุดรธานี: มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏอุดรธานี 
https://bit.ly/2BjVgkT  สืบคน วันที่ 7 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2BkcZIK   สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2BmMsKU  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2BmMsKU  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2BvoPjA  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2d7CLUN    สืบคน วันที่ 7 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2L6pFmd  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MAPmjq  สบืคนวันที่ 14 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MnTMew  สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2Mqo3te  สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MuEa8f  สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MxQPY6  สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MzWahm  สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2MzWahm  สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2nLx4y7  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2nN76Ks  สบืคนวันที่ 12 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2nOB6WA สืบคนวันที่ 7 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2OOlk9D  สบืคนวันที่ 14 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2OOnwxV  สืบคน วันที่ 7 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2OOog6b  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2PkF59N  สืบคนวันที่ 12 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2vUAenP  สืบคนวันที่ 14 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2vV3haD  สบืคนวันที่ 7 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2wc0yZD  สืบคนวันที่ 11 กันยายน 2557 
https://bit.ly/2x22Ld1  สืบคนวันที่ 8 กันยายน 2557 
 
 



บทปฏิบัติการที่ 1 ขอปฏิบัติและการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 18

 
 
 



บทปฏิบตัิการที่ 2  
การใชกลองจุลทรรศนและการวัดขนาดของเซลล 

 
หลักการ 

การศึกษาจุลินทรียในการเรียนวิชาจุลิชีววิทยาตองอาศัยกลองจุลทรรศน  ผูศึกษาจึงตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักการทํางานของกลอง  หนาที่และสวนประกอบของกลอง  วิธีการใชที่ถูกตอง  และการเก็บ
รักษากลองที่ถูกวิธี  ซึ่งจะชวยรักษากลองและทําใหกลองมีอายุการใชงานนานขึ้น   

โดยทั่วไปกลองจุลทรรศนที่ใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเปนกลองที่มีเลนสตั้งแตสองอันขึ้นไป  
เรียกกลองชนิดนี้วา compound microscope  ประเภท  light- หรือ bright-field microscope  ซึ่ง
ประกอบดวยเลนส 3 ชนิด คือ  เลนสรวมแสง (condensor lens)  เลนสวัตถุ (objective lens)  และเลนส
ใกลตา (ocular lens หรือ eyepiece lens)  หลักการทํางานของกลองเพื่อขยายขนาดวัตถุที่มีขนาดเล็ก  
เริ่มจาก ลําแสงจากแหลงกําเนิดแสงที่ตั้งอยูบริเวณดานลางสะทอนผานกระจกเขาสูเลนสรวมแสงซึ่งอยูใต
แทน (stage)  แสงจะถูกรวมใหมีขนาดเล็กและสวางมากเพื่อสองผานวัตถุ  แลวเขาสูเลนสวัตถุที่อยูภายในลํา
กลองซึ่งทําใหเกิดภาพขยายของวัตถุและเปนภาพจริง (real image) หัวตั้ง  จากนั้นภาพที่เกิดขึ้นนี้จะถูก
ขยายใหมีขนาดใหญเพิ่มขึ้นดวยเลนสใกลตาอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเกิดภาพเสมือน (virtual image)  ขนาดใหญ  
และเปนภาพหัวกลับที่ปรากฏแกสายตา  ดังแสดงหลักการทํางานของกลองไวในภาพที่ 2.1    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  เสนทางเดินของแสงและการเกิดรูป 
(ที่มา: www.funsci.com/fun3_en/ lens/lens.htm) 
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การขยายขนาดของวัตถุขึ้นอยูกับกําลังขยายของกลอง (total magnification)  ซึ่งไดจากผลคูณ
ของกําลงขยายของเลนสวัตถุกับกําลังขยายของเลนสใกลตา  ดังแสดงในสมการที ่1    
 

กําลังขยาย = กําลังขยายของเลนสวัตถ ุx กําลังขยายของเลนสใกลตา               (1) 
 
      กําลังขยายของภาพ (magnifying power) ที่เห็นจากกลองจุลทรรศน มักใชสัญลักษณ X แทน เชน 
100X หมายความวา ภาพที่เห็นภายใตกลองขยายใหญจากภาพจริงเปนหนึ่งรอยเทาหรือมีกําลังขยายของ
ภาพหนึ่งรอยเทา  กําลังขยายของภาพคํานวณไดจากผลคูณระหวางกําลังขยายของเลนสวัตถุกับ
กําลังขยายของเลนสที่ตา   

ประสิทธิภาพของเลนสที่สามารถแยกจุดเล็ก ๆ สองจุดที่อยูชิดกันที่สุดบนวัตถุที่สองดูใหแยกหาง
จากกันไดชัดเจน เรียกวา resolving power หรือ resolution  ดังนั้นกลองใดที่มีคา resolution นอยจะ
สามารถแยกจุดสองจุดที่อยูชิดกันที่สุดออกจากกันมองเห็นไดชัดเจน ทําใหเห็นรายละเอียดของรูปไดดี  
คา resolution ขึ้นอยูกับความยาวคลื่นของแสง (wave length) และ numerical aperture (N.A.) ของ
เลนสวัตถุ โดยมคีวามสัมพันธกันแสดงในสมการที่ 2 
 
 

Resolution   =          0.61 x                       (2) 
 
 

เมื่อกําหนดให            =   ความยาวคลื่นของแสง มีหนวยเปน  นาโนเมตร (nanometer, nm) 
               N.A.    =   Numerical Aperture = n Sin 
                   n    =  ดัชนีหักเหของตัวกลางระหวางวัตถุกับเลนสวัตถุ 
                    =  ครึ่งหนึ่งของมุมของแสงจากวัตถุไปยังเลนสวัตถุ 
 

ตัวอยางเชน ถาใชกลองที่ใชแสงธรรมดาความยาวคลื่น 500 nm กับ oil immersion lens ซึ่งมีคา 
N.A. = 1.3 จะมี resolution = (0.61 x 500)/1.3 = 244 หมายความวา กลองนี้มีกําลังขยายสูงสุดที่จะ
สามารถแยกจุด 2 จุดออกจากกันได 0.24 ไมครอน (micron, micrometer, ) 
 

 
 
 
 

N.A. ของเลนสวัตถุ 
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สวนประกอบพื้นฐานของ compound microscope เมื่อจัดเรียงตามทางเดินของแสง (ภาพที่ 
2.2) มีรายละเอีดยดังนี้ 

1. กระจกเงา (mirror) มีหนาที่สะทองแสงเขาสู condensor  แผนกระจกมี 2 ดาน คือ ดานเวา
และดานเรียบ   ดานเวาจะรวมแสงเขากลองไดดีกวาดานเรียบ  การใชงานควรปรับใหกระจกเงารวมแสง
เขาสูกลองไดเต็มที ่ กลองรุนปจจุบันจะมีแหลงกําเนิดแสงของตัวเองที่ปรับความเขมไดแทนกระจกเงา 

2. มานปรับแสง (iris diaphragm) ใชปรับปริมาณแสงที่มาจากหลอดไฟใหเขาสูเลนสรวมแสง
ไดมากนอยตามตองการ 

3. เลนสรวมแสง (condensor หรือ substage condensor) ทําหนาที่รวมแสง เพื่อใหลําแสง
ที่สองผานวัตถุเขาลํากลองไดดีขึ้น 

4. แปนวางสไลด (stage) เปนแทนสําหรับวางสไลดที่ตองการศึกษา  บนแทนมีคลิปสําหรับหนีบ
สไลด เรียกวา  slide holder เพื่อปองกันไมใหสไลดที่ตองการศึกษาเคลื่อนที ่ แปนวางสไลดสามารถปรับ
ใหเลื่อนไปซายขวา (แนวราบ) และหนาหลัง (แนวยืน)ไดดวยปุมเลื่อนแทนวางสไลด  (Mechanical stage 
control) ซึ่งจะมีสเกลตัวเลขที่บอกตําแหนงของรูปบนสไลดไดทั้งแนวราบและแนวยืน 

5. ปุมปรับโฟกัสหยาบ หรือปุมปรับภาพหยาบ (coarse adjustment knob) ทําหนาที่ปรับ
โฟกัสภาพอยางเร็วดวยการปรับ stage ใหเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอยางรวดเร็ว  ภาพที่เห็นจะเปนภาพลาง ๆ 
ไมคมชัด  หลักการสําคัญของการปรับภาพดวยปุมปรับโฟกัสหยาบ คือ พยายามให stage เคลื่อนตัวเขา
หาปลายเลนสวัตถุในระหวางการหาโฟกัสภาพชวงแรกเสมอ  จากนั้นจึงคอยๆ ปรับ stage โดยหมุนปุม
ปรับโฟกัสเขาหรือออกจากปลายเลนสวัตถุเพียงเล็กนอยเพื่อหาระยะท่ีเห็นรูปที่โฟกัสชัดที่สุด 

6. ปุมปรับโฟกัสละเอียด หรือปุมปรับภาพละเอียด (fine adjustment knob)  ใชปรับระยะ
โฟกัสของภาพเชนเดียวกับปุมปรับโฟกัสหยาบ  แตกตางกันเพียงปุมปรับโฟกัสละเอียดทําให stage 
เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอยางชา ๆ จึงปรับจุดโฟกัสไดงายและทําใหไดรูปที่ชัดเจนขึ้นหลังจากที่เห็นภาพลางๆ 
จากการปรับดวยปุมปรับโฟกัสหยาบแลว 

7. เลนสวัตถ ุ(objective lens) เปนเลนสที่อยูใกลวัตถุและอยูติดกับแปนหมุนเลนส (revolving 
nosepiece) ซึ่งเปนแกนสําหรับหมุนเปลี่ยนเลนส  เลนสวัตถุทําหนาที่ขยายภาพวัตถุใหมีขนาดใหญ  
ภาพที่ไดเปนภาพจริง  หัวตั้ง  กลองจุลทรรศนโดยทั่วไปมีเลนสวัตถุ 3-4 อัน แตละอันมีกําลังขยายตางกัน 
กลาวคือ เลนสวัตถุกําลังขยายต่ําเรียกวา low power objective  เชน เลนสวัตถุกําลังขยาย 4 เทา (4X)  
6 เทา (6X) และ 20 เทา (20 X)  เลนสวัตถุกําลังขยายสูงเรียกวา high power objective หรือ high 
dry objective เชน เลนสวัตถุกําลังขยาย 40X  และเลนสวัตถุใชน้ํามันที่เรียกวา oil immersion 
objective หรือ oil immersion lens มีกําลังขยาย 100X   
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ภาพที ่2.2 แสดงสวนประกอบของกลองจุลทรรศนชนิด compound microscope 
(ที่มา: blc1.kilgore.cc.tx.us/kcbioprin/ practical_2.htm) 
 
เทคนิคการใชเลนสวัตถุ 

1. สําหรับการใช oil immersion lens เวลาใชตองใหปลายเลนสจุมในน้ํามันที่เรียกวา 
immersion oil  ซึ่งหยดอยูบนแผนสไลดที่ตองการศึกษา จึงจะเห็นภาพชัดเจน ทั้งนี้เพราะ immersion oil  
มีดัชนีหักเหของแสงเทากับแกวที่ทําสไลด คือ 1.52  แสงจึงผาน immersion oil ขึ้นไปยังเลนสวัตถุไดเลย  
ถาไมใชน้ํามันสําหรับ oil immersion lens แสงที่ผานสไลดและวัตถุขึ้นมาเมื่อผานอากาศ ซึ่งมีคาดัชนีหักเห
ของแสงตางเลนสวัตถุ จะทําใหแสงหักเหออกไป  แสงจึงผานไปยังเลนสนองลง  ทําใหไมสามารถปรับ
โฟกัสภาพได  ภาพท่ีเห็นจะไมคมชัดหรือปรับหาภาพไมไดเลย 

2. เลนสวัตถุที่มีกําลังขยายต่ํา จะมีความโคงของผิวแกวนอยหรือมีทางยาวโฟกัสมากและมีพื้นที ่
รับแสงมาก  เวลาใชสองดูจึงควรหรี่แสงลง โดยลดการเปด iris diaphragm และปรับ condensor ลง 

3. เลนสวัตถุท่ีมีกําลังขยายสูงขึ้นจะมีความโคงของผิวแกวมากขึ้นหรือมีทางยาวโฟกัสนอย และมี
พื้นที่รับแสงนอยลง จึงตองชวยเพิ่มแสงสวางโดยการขยายการเปด iris diaphragm และปรับ 
condensor ขึ้น 

4. ระยะการทํางาน (working distance) คือ ระยะหางระหวางปลายเลนสวัตถุกับสไลด  เลนส
วัตถุกําลังขยายต่ํา (4X, 5X, 20X)  จะมีระยะการทํางานหางกวาเลนสวัตถุกําลังขยายสูง  (40X) หรือ oil 
immersion lens  (100X) ดังแสดงในตารางที ่2.1 
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ตารางที ่2.1 กําลังขยายของกลองจุลทรรศนที่มีความยาวของ body tube 160 มิลลิเมตร 

กําลังขยาย 
เลนสวัตถุ 

ทางยาว
โฟกัส(มม.) 

กําลังขยายภาพของเลนสที่ตา              
ระยะทํางาน 

(มม.) 
N.A. 

10X 15X 
10X 5 0.25 16 100 X 150 X 
40X 0.45 0.65 4 40 X 600 X 
100X 0.13 0.13 1.8 5  1500  

 
5. ลําตัวกลอง (body tube)  คือ  สวนของตัวกลอง  ประกอบดวยกระจกและปริซึม  ซึ่งจะสงภาพ

จากเลนสวัตถไุปสูเลนสตา 
6. เลนสตา (oculars, eyepiece lens) เปนเลนสที่อยูสวนบนของตัวกลองและอยูใกลตา  สวนใหญ

มีกําลังขยาย 10X  บางกลองอาจมีกําลงขยาย 4X, 5X, 15X  กลองจุลทรรศนปจจุบันจะมีกระบอกเลนส
ที่ตา 2 อัน เรียกวา กลองสองตา (Binocular microscope)  

7. แขนกลองจุลทรรศน (Arm)  คือ  สวนโคงที่เชื่อมระหวางสวนเลนสกับฐานของกลองจุลทรรศน  
ใชสําหรับจับถือกลองเพื่อยกและเคลื่อนยาย 

8. ฐานกลอง (Base) เปนสวนที่เปนแทนรับน้ําหนักและยึดสวนประกอบตาง ๆ ของกลองใหตั้งตรง
และมั่นคง 
 
การทดลองที่ 1 การใชกลองจุลทรรศน 
วัตถุประสงค  

1. ฝกวิธีการใชกลองจุลทรรศนที่ถูกตอง 
2. รูสวนประกอบตาง ๆ ของกลองจุลทรรศนและหนาที่การทํางาน 

อุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน 
2. immersion oil 
3. กระดาษเช็ดเลนส 
4. สไลสแบคทีเรียยอมสี 
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วิธีปฏิบัติ 
1. การยกกลองใหใชมือขางที่ถนัดจับที่แขนกลอง  อีกมือหนึ่งรองรับฐานกลอง  พยายามประคอง

ใหลํากลองตั้งตรงและสวนฐานขนานกับพ้ืนเสมอ  เพื่อรักษาสมดุลขององคประกอบภายในกลอง ดังแสดง
ในภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     (ก)             (ข)  

 
ภาพที ่2.3  เปรียบเทียบวิธีการถือกลองจุลทรรศนชนิด compound microscope: (ก) การถือกลอง

จุลทรรศนอยางถูกวิธี; (ข) การถือกลองจุลทรรศนทีไ่มถูกตอง  
(ที่มา: Wistreich, 1997, p.9) 
 

2. วางกลองที่โตะเบาๆ   
หมายเหตุ  ถากลองไดรับการกระเทือนจะทําใหตําแหนงเลนสและปริซึมซึ่งเปนองคประกอบ

ภายในกลองเกิดการคลาดเคลื่อนและมีผลตอการใชงาน 
3. ตรวจสรูปตําแหนงการจัดวางสวนประกอบตาง ๆ ของกลองวา อยูในสรูปเรียบรอยหรือไม  เชน 

- ตําแหนงแทนวางอยูต่ําสุด 
- ตําแหนงเลนสวัตถุอยูที่กําลังขยายต่ําสุด 
- สวิตซไฟปด 

4. เสียบปลั๊กกลองจุลทรรศน 
5. เปดสวิทซไฟ 
6. ปรับแสงสวางที่ปุมควบคุมปริมาณแสงตามที่ตองการ  โดยทั่วไปหมุนไปท่ีหมายเลข 3-4 
7. เปดมานปรับแสงใหสวางที่สุด 
8. หมุนแปนหมุนเลนส  เพื่อเปลี่ยนใหเลนสวัตถุกําลังขยายต่ําสุด (4X) มาอยูในตําแหนงทางเดิน

ของแสงพอดี  ซึ่งสังเกตจากเสียงดังคลิ๊ก 
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9. วางสไลดที่ตองการศึกษาที่แปนวางสไลด  ใชคลิปหนีบใหสไลดอยูกับที่  แลวเลื่อนสไลดวัตถุ
ใหตรงกับลําแสงพอด ี

10. ใชตาทั้งสองขางสองท่ีเลนสตา  ปรับระยะหางของเลนสตาใหเหมาะกับความกวางของสายตา  
โดยสังเกตภาพที่เห็นจะมีวงกลมสีขาวเพียงวงเดียว 

      หมายเหตุ  การมองภาพภายใตกลองควรมองโดยเปดตาทั้งสองขาง จะทําใหนักศึกษาไมรูสึก
ปวดตาเมื่อตองใชกลองจุลทรรศนเวลานาน 

11. หมุนปุมปรับภาพหยาบเพื่อให stage เลื่อนลงมาต่ําสุด  จากนั้นเลื่อน stage ขึ้นเขาหาเลนสวัตถ ุ
จนมองเห็นภาพลางๆ 

12. หมุนปุมปรับรูปละเอียดในทิศทางที่ทําใหมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น  โดยหมุนไปทิศใดทิศหนึ่ง
เพียงทิศเดียว (อาจหมุนทวนหรือตามเข็มนาฬิกา)  ถาสังเกตเห็นวาภาพที่เคยเห็นลางหายไปหรือหมุนปุม
ปรับภาพละเอียดอยางไรก็ไมเห็นภาพ  ใหหมุนปุมปรับภาพละเอียดไปในทิศตรงกันขามกับทิศในครั้งแรก 

13. ถาตองการใหรูปขยายใหญขึ้น  ใหหมุนแปนหมุนเลนส  เพื่อเปลี่ยนใหเลนสวัตถุกําลังขยายสูง
ในลําดับตอมา (10X และ 40X) ปรับรูปใหชัดอีกครั้งดวยปุมปรับรูปละเอียดทํานองเดียวกับขอ 12  โดย
หามหมุนปุมปรับภาพหยาบ 

14. กรณีที่ตองการใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 100X ตองใชน้ํามัน  โดยหมุนเลนสวัตถุใหอยูระหวาง
กําลังขาย 40X และ 100X  จากนั้นหยดน้ํามัน 1 หยด ลงบนสไลด  คอยๆ เลื่อนหัวเลนสกําลังขยาย 
100X จุมในน้ํามัน  จากนั้นตามองไปที่เลนสตาแลวเริ่มปรับปุมปรับรูปละเอียดเพื่อหารูป 

หมายเหตุ  เมื่อตองการเลิกใชงานเลนสวัตถุกําลังขยาย 100X ใหเช็ดทําความสะอาดเลนสดวย
กระดาษเช็ดเลนสทันที  อยาปลอยใหน้ํามันแหงติดกับเลนส  ถายังมีคราบน้ํามันติดอยูใหทําความสะอาด
เลนสดวย xylene 

15. เมื่อเลิกใชกลองควรปฏิบัติดังนี้ 
1)  หมุนปุมปรับภาพหยาบให stage เคลื่อนลงในตําแหนงต่ําสุด 
2)  ควรดึงสไลดออกจากแทนวางสไลด   
3)   ปรับเลนสวัตถุใหเปนกําลังขยายต่ําสุด   
4)   ปดสวิทชไฟที่ตัวกลองและดึงปลั๊กไฟออก 
5)   คลุมผาที่ตัวกลองและเก็บเขาตําแหนงตามหมายเลขของกลอง 
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ผลการทดลองการใชกลองจุลทรรศน 
จากการทดลองศึกษาการใชกลองจุลทรรศน เพื่อสองดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นไดดวย

ตาเปลา มีหลักการทํางานดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นตอนปฏิบัติในการใชกลองจุลทรรศนเพื่อปรับภาพใหชัดเจน มี  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปการใชกลองจุลทรรศน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที่ 2  ลักษณะภาพภายใตกลองจุลทรรศน 
วัตถุประสงค  

1. เปรียบเทียบลักษณะภาพปรากฏที่เกิดจากการทํางานของเลนสของกลองจุลทรรศนกับภาพจริง 
2. เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของภาพภายใตกลองจุลทรรศนกับการเลื่อนสไลดดวยปุมเลื่อนสไลด 

อุปกรณ 
1. แผนสไลส 
2. ปากกาเขียนแกว 
3. กลองจุลทรรศน 

วิธีการทดลอง 
1. เขียนตัวอักษร ง ลงบนแผนสไลด  ดวยปากกาเขียนแกวนําสไลดที่เขียนตัวอักษรไปสองดูภาพ

ภายใตกลองจุลทรรศน  โดยใชกําลังขยายเลนสวัตถุขนาด 40X  สังเกตลักษณะภาพตัวอักษร เทียบกับ
ภาพจริงบนแผนสไลด  บันทึกผล 

2. เลื่อนสไลดไปดานซาย ดวยปุมเลื่อนแทนวางสไลด   สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของภาพอักษร
ภายใตกลองเทียบกับการเคลื่อนตัวของอักษรบนแทนวางสไลด  บันทึกผล 

3. เลื่อนสไลดไปดานขวา ดวยปุมเลื่อนแทนวางสไลด   สังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของภาพอักษร
ภายใตกลองเทียบกับการเคลื่อนตัวของอักษรบนแทนวางสไลด  บันทึกผล 
ผลการทดลองของลกัษณะภาพภายใตกลองจุลทรรศน 
 
 
 
 
       
                          ภาพจริง                                ภาพจากกลองจุลทรรศน 
                                                                     กําลังขยายของภาพ……….. 

การเคลื่อนที่ของภาพเมื่อเลื่อนสไลดไปดานขวา ภาพเคลื่อนไปดาน…………. 
การเคลื่อนทีข่องภาพเมื่อเลื่อนสไลดไปดานซาย ภาพเคลื่อนไปดาน…………. 

      
สรุปลักษณะภาพภายใตกลองจุลทรรศน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที่ 3  การวัดขนาดของเซลลจุลินทรีย 
วัตถุประสงค  

1. หาสเกลที่แทจริงของ ocular micrometer โดยเทียบกับ stage micrometer  
2. วัดขนาดของเซลลแบคทีเรียและศึกษารูปรางของเซลลแบคทีเรีย 

อุปกรณ 
1. ocular micrometer (สเกลที่อยูในกลอง) 
2. stage micrometer (สเกลที่วางอยูบนแทนวางวัตถุ) 
3. แผนสไลสถาวร 
4. กลองจุลทรรศน 
5. immersion oil 
6. กระดาษเช็ดเลนส 

วิธีการทดลอง 
1. เทียบคา (calibration) เพื่อหาความกวางของขีดแบงบน ocular micrometer กับ 

Stage micrometer ดังนี้ 
1.1  ใส ocular micrometer ลงในกลองบริเวณเลนสตา  เมื่อสองกลองจะเห็นสเกลของ 

ocular micrometer 
1.2 วาง stage micrometer บนแทนวางสไลด 
1.3 ปรับโฟกัสของกลอง ณ กําลังขยายเลนสวัตถุ 4X จนกระทั่งสังเกตเห็นสเกลที่อยูใน stage 

micrometer ชัดเจน 
1.4 เลื่อนปุมเลื่อนแทนวางสไลดใหขีดแรกของสเกล stage micrometer ตรงกับขีดแรกของ

สเกล ocular micrometer  ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  ocular micrometer และ stage micrometer ณ กําลังขยาย 5X                        
(ที่มา: www.cquest.utoronto.ca/.../ lab7/7tech.html) 
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1.5 สังเกตขีดสุดทายบน ocular micrometer ที่ทับกันหรือตรงกันพอดีกับขีดสเกลของ 
stage micrometer  

1.6 บันทึกจํานวนชองของ ocular micrometer และ stage micrometer ณ ขีดที่ทับกัน
หรือตรงเปนเสนเดียวกันพอด ีดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 วิธบีันทึกผลการทดลอง 

กําลังขยาย
ของเลนสวัตถุ 

จํานวนชองของ ocular micrometer และ stage 
micrometer ณ ขีดที่ทับกันหรือตรงเปนเสนเดียวกัน

พอดี 
ความยาวของ Ocular 
micrometer จํานวน 

1 ชอง (มิลลิเมตร) จํานวนชองของ ocular 
micrometer 

จํานวนชองของ stage 
micrometer 

 5X  80 19 2.4x10-5 

 
100 ชองบน stage micrometer มีความกวางเทากับ 0.01 มิลลิลิตร 

           หรือ     1 ชองบน stage micrometer มีความกวางเทากับ 0.0001 มิลลิลิตร 
จากตัวอยาง ณ กําลังขยายของเลนสวัตถุขนาด 5X   ขีดสุดทายของชองของ ocular micrometer ที่ 80 
ทับกันหรือตรงกันพอดีกับขีดที่ 19 ของชอง stage micrometer สามารถคํานวณหาความกวางของแตละ
ชองบน ocular micrometer ไดดังนี้ 
      1 ชองบน stage micrometer           มีความกวางเทากับ    0.0001 มิลลิลิตร 
ถา 19 ชองบน stage micrometer       จะมีความกวางเทากับ    19 x 0.0001= 0.0019 มิลลิลิตร 
แสดงวา 80 ชองบน ocular micrometer   มีความกวางเทากับ    0.0019 มิลลิลิตร 
 
ดังนั้น     1 ชองบน ocular micrometer  จะมีความกวางเทากับ    0.0019 = 2.4x10-5 มิลลิลิตร 
 
จากการคํานวณทําใหทราบวา  ความยาวของ ocular micrometer 1 ชอง ณ กําลังขยายของเลนสวัตถุ 
5X   มีความยาวเทากับ 2.4x10-5 มิลลิลิตร 

2. การวัดขนาดของจุลินทรียจากสไลดถาวร   
2.1  ปรับโฟกัสของภาพใหเห็นเซลลจุลินทรียชัดเจน 
2.2 วัดขนาดของเซลลโดยเทียบความยาวของเซลลที่เห็นภายใตกลองกับสเกลของ ocular 

micrometer  บันทึกจํานวนชองของ ocular micrometer เพื่อนําไปคํานวณขนาดของเซลล  ดังแสดง
ในภาพที่ 2.5 

80 
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ภาพที่ 2.5  ภาพแบคทีเรีย ณ กําลังขยาย 5X 
(ที่มา: www.cat.cc.md.us/.../labmanua/ lab1/u1ocul.html) 

 
2.3 บันทึกผลการทดลอง ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3 วิธีบันทึกผลการทดลอง 
 

ภาพ 
กําลังขยาย
ของเลนส
วัตถุที่ใช 

ความยาวของ 
Ocular 

micrometer 
จํานวน 1 ชอง 
(มิลลเิมตร) 

จํานวนชองของ Ocular micrometer เมื่อ
เทียบกับขนาดของเซลลในการวดัครั้งที ่

ขนาดของเซลล 
(มิลลเิมตร) 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

แบคทีเรีย 5X 2.4x10-5 4 5 4 4 5 (4+5+4+4+5)/5= 
4.4 

(2.4x10-5)x4.4 
= 1.1x10-4 

 
 
 

 ผลการทดลอง  
ตารางที่ 2.4  ผลการเทียบคา (calibration) เพื่อหาความกวางของขีดแบงบน ocular micrometer ณ 

กําลังขยายของเลนสที่ตางกัน ดวย stage micrometer 

กําลังขยายของ
เลนสวัตถุ 

จํานวนชองของ ocular micrometer และ 
stage micrometer ณ ขีดที่ทับกันหรือตรง

เปนเสนเดียวกันพอดี 
ความยาวของ Ocular 

micrometer จํานวน 1 ชอง 
(มิลลิเมตร) จํานวนชองของ 

ocular micrometer 
จํานวนชองของ 

stage micrometer 
5x    
10x    
100x    
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ตารางที่ 2.5   ผลของขนาดของเซลลแบคทีเรีย 
 

รูป 

กําลัง 
ขยายของ
เลนสวัตถุ

ที่ใช 

ความยาวของ 
Ocular 

micrometer 
จํานวน 1 ชอง 
(มิลลิเมตร) 

จํานวนชองของ ocular 
micrometer  

เมื่อเทียบกับขนาดของเซลลในการ
วัดครั้งที่ 

ขนาดของ
เซลล 

(มิลลิเมตร) 
1 2 3 เฉลี่ย 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 สรุปผลการวัดขนาดของเซลลจุลินทรีย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. ขณะใชกลองจุลทรรศนดูภาพดวยกําลังขยายต่ําและตองการปรับแสงเขากลองใหนอย ๆ ควรจะปรับ

สวนใดของกลองจุลทรรศน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. หลังจากปรับโฟกัสของภาพที่เลนสใกลวัตถุกําลังขยายต่ําดวยการหมุนปุมปรับภาพหยาบภาพจนได
ภาพชัดเจนแลว  ถาตองการภาพมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรทําอยางไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. resolving power (resolution) และ magnifying power (magnification) มีความหมายตางกันอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เพราะเหตุใดจึงตองใช immersion oil กับเลนสวัตถุกําลังขยาย 100X 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ภาพจริงและภาพที่มองเห็นจากกลองจุลทรรศนในลักษณะและขนาดของภาพเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เอกสารอางอิง 
คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา.  (2533).  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จุลชีววิทยาปฏิบัติการ.  (2536).  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Wistreich, G.A.  (1997).  Microbiology Laboratory:fundametals and applications.  New 

Jersey: Prentice Hall 
www.funsci.com/fun3_en/ lens/lens.htm  สืบคนวันที่ 18 กันยายน 2557 
blc1.kilgore.cc.tx.us/kcbioprin/ practical_2.htm  สืบคนวันที่ 18 กันยายน 2557 
www.cquest.utoronto.ca/.../ lab7/7tech.html  สืบคนวันที่ 18 กันยายน 2557 
www.cat.cc.md.us/.../labmanua/ lab1/u1ocul.html  สืบคนวันที่ 18 กันยายน 2557 
 



บทปฏิบัติการที ่3   
การยอมสีแบคทีเรีย  

 
หลักการ  

การศึกษารูปราง ขนาด และการจัดเรียงตัวของเซลลแบคทีเรียภายใตกลองจุลทรรศน บางครั้งอาจ
สังเกตลักษณะของเซลลไดไมชัดเจน  เพราะเซลลมีขนาดเล็กมากและไมมีสี   ดังนั้นจึงนิยมยอมสีเพื่อชวย
ใหสังเกตเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เทคนิคการยอมสีในบางวิธียังชวยในการศึกษาโครงสรางบางชนิด
ของแบคทีเรีย เชน เอนโดสปอร  แคปซูล  แฟลกเจลลา  ฯลฯ  และชวยจําแนกกลุมของแบคทีเรีย ทั้งนี้
เพราะสวนประกอบของแบคทีเรียที่ตางจําพวกจะมีปฏิกิริยาตอการติดสีแตกตางกันไป   

การยอมสีของแบคทีเรียอาจเปนการยอมสีที่ตัวเซลลหรือทําใหพื้นโดยรอบเซลลมีสีทําใหสังเกตเห็น
ตัวเซลลไดชัดเจน  โดยทั่วไปวิธีการยอมสี แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การยอมสีแบบ negative stain เซลลจะไมติดสีแตสวนพื้นที่รอบเซลลจะติดสี ทําใหเมื่อดูภาพ
เซลลภายใตกลองจุลทรรศน เซลลจะใสไมมีสีบนพื้นสีดํา  สีที่นิยมใชในการยอม ไดแก india ink หรือ 
nigrosin 

2. การยอมสีแบบ positive stain เปนการยอมสีที่ตัวเซลลหรือโครงสรางของเซลลโดยที่พื้นที่รอบ
เซลลจะไมติดสี  แบงวิธีการยอมสีแบบ positive stain ได 2 แบบ ตามจํานวนสีที่ใชยอมดังนี้ 

2.1 การยอมสีแบบ simple stain เปนการยอมสีโดยใชสียอมเพียงสีเดียวหรือชนิดเดียวในการ
ยอมตัวเซลล สียอมที่ใช คือ methylene blue 

2.2 การยอมสีแบบ differential stain เปนการยอมสีโดยใชสียอม 2 สี และใชสารอื่นรวมใน
การยอมตัวเซลลดวย  การยอมดวยวิธีนี้จะทําใหเห็นความแตกตางของลักษณะโครงสรางและการติดสีของ
เซลแบคทีเรียที่ตางชนิดกัน  การยอมสีดวยวิธีนี้จึงมีประโยชนในการจําแนกกลุมของแบคทีเรีย  การศึกษา
โครงสรางบางอยางของแบคทีเรีย เชน แคปซูล  เอนโดสปอร ฯลฯ การศึกษาแกรนูล (granule) บางอยาง
ภายในเซลล เชน เม็ดน้ํามัน รวมทั้งมีประโยชนชวยในการตรวจวินิจฉัยโรค (diagnosis) เบื้องตนอีกดวย  
ตัวอยางเชน  Mycobacterium tuberculosis เปนสาเหตุของวัณโรค   M. leprae เปนสาเหตุโรคเรื้อน  
เปนตน  การยอมสีแบบ differential stain ไดแก การยอมสีแบบ Gram’s stain และแบบ acid fast 

2.2.1 การยอมสีแบบ Gram’s stain เปนตัวบงชี้ (parameter) อยางหนึ่งที่ชวยในการ
จําแนกแบคทีเรียออกเปน 2 กลุม  ไดแก  แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ  สีที่ใชยอมจะใชสี 
2 ชนิด คือ สี crystal violet เปนสียอมแรกเรียกวา primary stain และสี safranin-O เปนสียอมที่สองที่
เรียกวา counter stain หรือ secondary stain  แบคทีเรียที่ยอมติดสีแรก (crystal violet-สีมวง) เปน
แบคทีเรียแกรมบวก  สวนแบคทีเรียที่ติดสีที่สอง (safranin-O-สีแดง) เปนแบคทีเรียแกรมลบ  ระหวาง
การยอมสีแรกกับสีที่สองจะมีการใชสารละลายไอโอดีนซึ่งทําหนาที่เปน mordant ชวยให crystal violet 
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จับกับแบคทีเรียพวกแกรมบวกไดแนน ไมหลุดออกเมื่อลางดวยสารละลายอัลกอฮอล (decolorizer) หรือ 
อัลกอฮอลผสมอาซิโตน (acetone alcohol) 

การยอมติดสี crystal violet หรือ safranin-O ของแบคทีเรีย มีสาเหตุมาจาก
ความแตกตางของสวนประกอบทางเคมีและโครงสรางของผนังเซลลแบคทีเรีย  แบคทีเรียแกรมลบจะมี
ปริมาณลิปดที่ผนังเซลลสูงทําใหเมื่อชะลางดวยสารละลายอัลกอฮอล  ลิปดจะถูกลางออกและ
สารประกอบเชิงซอน crystal violet-iodine จะหลุดออกจากเซลลไดงายเพราะผนังเซลลมีรูพรุนมาก   
อยางไรก็ตามการติดสีแกรมของแบคทีเรียโดยเฉพาะสี crystal violet ตองคํานึงถึงปจจัยนอกที่ผลตอการ
ยอมสี เชน ปริมาณความรอนที่ใชระหวางการฟกซรอยสเมียร  การใชปริมาณเซลลมากเกินไปบนรอยส
เมีย  ระยะเวลาที่ใชในการยอมแตละข้ันตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารละลายไอโอดีนและการชะลาง
สีดวยสารละลายอัลกอฮอล  อายุของแบคทีเรียซึ่งปกติควรใชเชื้อท่ีมีอายุไมเกิน 24 ชั่วโมง  ดังนั้นผูปฏิบัติ
ควรตองระวังไมใหปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอการยอมสี 

2.2.2 การยอมสีแบบ acid fast  โดยความหมาย acid fast หมายถึง ทนกรด กลาวคือ
เมื่อเซลลยอมติดสีแลวจะลางไมออกดวยสารลางสี (decolorizer) ที่ผสมกรด เชน acid alcohol (3% 
HCl ใน 95% ethyl alcohol)  ทั้งนี้เนื่องจากผนังเซลลของแบคทีเรียกลุมนี้มีสารพวก lipid อยูมาก เมื่อ
เซลลรับสีแรกที่ใชยอมแลว  สารประเภทไขมันที่ผนังเซลลจะชวยปองกันการซึมเขาไปของสารลางสี  
วิธีการยอม acid fast ที่ใชกันอยูในปจจุบันมีอยู 2 วิธี คือ วิธีของ Ziehl-Neelson ซึ่งเปนวิธีที่ตองใช
ความรอนในการยอม (hot method)  กับอีกวิธีหนึ่ง  เปนวิธีของ Kinyoun ซึ่งเปนวิธีที่ไมตองใชความ
รอนชวยในการยอม (cool method)  และเปนวิธีที่ทํางายกวาวิธี Ziehl-Neelson 
 
วัตถุประสงค 

1. สามารถยอมสีเซลลของแบคทีเรียโดยเทคนิคการยอมสีวิธีตาง ๆ ได 
2. เปรียบเทียบลักษณะการติดสีของเซลลของแบคทีเรียในการยอมสีวิธีตาง ๆ 

จุลินทรียที่ใช  
      Bacillus cereus   
      Staphylococcus epidermidis  
      Escherichia coli 
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วิธีปฏิบัติ 
ในการยอมสีมีวิธีการที่ตองปฏิบัติ กอนเขาขั้นตอนการยอม  ดังนี้ 
1. การเตรียมสไลด  ความสะอาดของสไลดที่ใชในเทคนิคการยอมสีทุกวิธีมีความสําคัญตอการตรึง

เซลลและชวยใหการยอมติดสีทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิธีทําความสะอาดสไลดใหปราศจากไขมันทําได
โดยการใชนิ้วจุมน้ําใหเปยก  แตะผงซักฟอกและถูบนสไลดใหทั่วทั้งสองดาน  ทิ้งไวใหแหงพอหมาด ๆ แลว
ใชผาแหงสะอาดหรือกระดาษทิชชู เช็ดคราบผงซักฟอกโดยถูแรง ๆ ใหคราบผงซักฟอกออกใหหมด จน
สไลดใสทั้งสองดาน  วิธีทดสอบวาสไลดนั้นไมมีไขมันติดอยู ทําไดโดยหยดน้ําลงบนสไลด น้ําจะแผกระจาย
ไมจับกลุมเปนหยอม ๆ  

2. การสเมียรเชื้อ  เปนการนําเชื้อแบคทีเรียมาเกลี่ยใหเชื้อกระจายออกไปใหบาง  เปนบริเวณเล็ก ๆ 
บนแผนสไลด  เทคนิคที่ตองปฏิบัติในเบื้องตนกอนการสเมียรเชื้อ ก็คือ เทคนิคของการเขี่ยเชื้อที่ถูกวิธี  การ
จับสไลด  การถือหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ และการฆาเชื้อจุลินทรียอื่นที่อาจติดที่ปลายลวดเขี่ยเชื้อ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  วิธีการเสมียรเชื้อ (smearing) : (ก) การสเมยีรเชือ้จากอาหารแข็ง; (ข) การสเมยีรเชื้อจากอาหารเหลว 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.towson.edu/~cberkowe/ medmicro/315lab3.html) 

 
การสเมียรมี 2 วิธี ดังนี้ 
2.1 การสเมียรจากเชื้อที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง  (agar culture)  ทําโดยใชลวดเขี่ยเชื้อ 

(loop) จุมน้ํา  แตะลงบนสไลด 2-3 ลูป  แลวใชลวดเขี่ยเชื้อที่เผาไฟเพื่อฆาเชื้ออื่นแลวเขี่ยเชื้อที่เจริญบน
อาหารแข็งใหติดลวดเขี่ยเชื้อมาเพียงเล็กนอย  แตะชื้อลงบนหยดน้ํา  แลวละเลงเชื้อโดยใชลวดเขี่ยเชื้อให
กระจายเปนวงเล็ก ๆ ทิ้งไวใหรอยสเมียรแหงเอง รอยสเมียรที่ดีจะตองบางมีเชื้อแผกระจายอยางสม่ําเสมอ  
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2.2 การสเมียจากเชื้อที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (broth culture)  วิธีนี้ไมตองใชหยดน้ํา 
เพราะเชื้อเจริญอยูในอาหารเหลวอยูแลว  แตปริมาณเชื้อจะไมหนาแนนเหมือนเชื้อที่เจริญบนอาหารแข็ง  
การสเมียรจึงตองใชเชื้อหลายลูป  โดยใชลูปที่ปลอดเชื้อ จุมเชื้อ 2-3 ลูป มาแตะบนสไลดแลวละเลงแผเชื้อ
ใหกระจายเปนวงเล็ก ๆ ปลอยไวใหรอยสเมียรแหง   

วิธีการสเมียรเชื้อบนแผนสไลดจากสารละลายเชื้อในอาหารเหลวและโคโลนีของเชื้อบน
อาหารแข็งแสดงไวในภาพที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 วิธีการสเมียรเชื้อบนแผนสไลดจาก (ก) สารละลายเชื้อ และ (ข) โคโลนีของเชื้อ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.arches.uga.edu/~kristenc/generalinformation.html) 
 
 

 

รนไฟเข็มเขี่ยเชื้อใหรอนแดง 
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2.3  การฟกซรอยสเมียร (fixing of the smear หรือ heat fix)  เปนการทําใหเซลลของ
แบคทีเรียติดแนนกับสไลด เพราะการยอมสีบางวิธีมีขั้นตอนการลางหลายครั้งอาจทําใหเซลลของ
แบคทีเรียหลุดได  การฟกซรอย สเมียรทําโดยการนําสไลดที่มีรอยสเมียรที่แหงแลวรนไฟ  โดยใหเปลวไฟ
ผานใตสไลดตรงตําแหนงรอยสเมียร  ใหรนผานเปลวไฟอยางรวดเร็ว  2-3 ครั้ง  เพราะไมตองการใหรอน
จนเกินไป  สังเกตไดเมื่อนําแผนสไลดมาแตะหลังมือแลวยังรอนพอทนได  การผานเปลวไฟเปนการดึงน้ํา
ออกจากเซลลจึงทําใหเซลลติดแนนกับสไลด   
 
การทดลองที่ 1 การยอมสีแบบ negative stain 
อุปกรณ 

1.  สไลด  
2.  ลูป (loop)  
3.  กลองจุลทรรศน   
4.  immusion oil 
5.  กระดาษเช็ดเลนส  

จุลินทรีย Escherichia coli 
สารเคมี  สี India ink หรือสี nigrosin  
วิธีปฏิบัติ          

1.  ทําความสะอาดสไลด และเช็ดใหแหง 
2.  หยดสี India ink หรือ nigrosin 1 หยด ลงบริเวณปลายดานหนึ่งของสไลด 
3.  เขี่ยเชื้อบริสุทธิ์จากโคโลนีเดี่ยวที่เจริญบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใชลูป  
4.  ผสมเชื้อบริสุทธิ์ลงในหยดสี India ink 
5.  ใชขอบสไลดอีกแผนหนึ่งวางแตะหยดสี แลวลากสไลดชา ๆ ตามแนวยาว  ใหสวนผสมทั้งสอง

แผออกไปบนผิวกระจกสไลด ดังแสดงในภาพภาพที ่3.3  
6.   ปลอยใหสีแหงแลวจึงนํามาตรวจดูรูปรางของเซลลจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน 

การตรวจผล  ตรวจดูรูปราง  การเรียงตัว การติดสีของแบคทีเรีย  และพื้นหลังของภาพเซลลพรอมวาด
ภาพประกอบ 
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ภาพที่  3.3  การยอมสีแบบ negative stain 
(ที่มา: ดัดแปลง https://goo.gl/GXyNUv) 
 
การทดลองที่ 2  การยอมสีแบบ simple stain 
อุปกรณ 

1. แผนสไลด  
2. ถาดสําหรับรองสไลดเพื่อลางสี 
3. ลูป   
4. ตะเกียงอัลกอฮอล 
5. ปากคีบ   
6. กระดาษทิชชู 
7. กลองจุลทรรศน 
8. นาฬิกาจับเวลา 
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สารเคมี 
1. สารละลายสี methylene blue  
2. 95% อัลกอฮอล  

วิธีปฏิบัติ แสดงไวในภาพท่ี 3.4 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทําความสะอาดสไลด และเช็ดใหแหง 
2. เตรียมรอยสเมียรและ heat fix (ภาพที่ 8.4) 
3. หยดสี methylene blue ใหทวมรอยสเมียร ทิ้งไวนาน 5 นาท ี
4. เทสีที่เหลือคางบนสไลดลงในอางน้ํา  แลวลางดวยน้ํา  โดยใหน้ําผานเบา ๆ 
5. ซับดวยกระดาษ แลววางใหแหง 
6. นํามาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.4  การยอมสีแบคทีเรียแบบ simple stain 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://bit.ly/2MWxMTX) 
 
การตรวจผล  ตรวจดูรูปราง  การเรียงตัว  การติดสีของแบคทีเรีย และพื้นหลังของเซลลพรอมวาดภาพ
ประกอบการรายงานผล 
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การทดลองที่ 3 การยอมสีแบบ Gram’s stain 
อุปกรณ 

1. สไลด 
2. ที่รองสไลดสําหรับลางสี 
3. ลูป   
4. ตะเกียงอัลกอฮอล 
5. ปากคีบ   
6. กระดาษทิชชู 
7. กลองจุลทรรศน 
8. นาฬิกาจับเวลา 

สารเคมี 
1.  สารละลายสีคริสตอลไวโอเลต (crystal violet solution) 
2.  สารละลายสีซารฟานินโอ (safranin-O solution) 
3.  สารละลายไอโอดีน (iodine solution) 
4.  95% ethyl alcohol  

วิธีปฏิบัติ  แสดงไวในภาพท่ี 3.5 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ทําความสะอาดสไลด และเช็ดใหแหง 
2. เตรียมรอยสเมียรและ heat fix   
3. หยดสี crystal violet ใหทวมรอยสเมียร ทิ้งไวนาน 1 นาท ี
4. เทสีที่เหลือคางบนสไลดลงในอางน้ํา  แลวชะดวยสารละลายไอโอดีน  จากนั้นหยด 
5. สารละลายไอโอดีนใหทวมรอยสเมียร และทิ้งไวนาน 1 นาท ี
6. เทสารละลายไอโอดีนทิ้ง แลวชะดวยสารละลาย 95% ethyl alcohol หรืออัลกอฮอลอาซีโตน

จนกระทั่งไมมีสีมวงละลายออกมา แตอยาใหเกิน 20 วินาท ีแลวลางน้ําทันท ีโดยใหน้ําผานเบา ๆ 
7.  เทสีทิ้ง ลางดวยน้ํา แลวซับดวยกระดาษ วางใหแหง 
8. นํามาตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 

การตรวจผล   
ตรวจดูรูปราง  การเรียงตัว  และลักษณะการติดสีของแบคทีเรีย พรอมวาดรูปลงในรายงาน 
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ภาพที ่3.5  เทคนิคการยอมสีแบบ Gram’s stain 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Wistreich, 1997.) 
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การทดลองที่ 4 การยอมสีแบบ Acid-fast   
อุปกรณ 

1. แผนสไลด 
2. ลวดรองสไลด   
3. บีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร 
4. คีมคีบ 
5. นาฬิการจับเวลา 
6. กลองจุลทรรศน 
7. กระดาษเช็ดเลนส 
8. กระดาษทิชชู 

สารเคมี 
1. สารละลายสี Ziehl-Neelson's carbol fuchsin 
2. สารละลายสี Kinyoun's carbol fuchsin 
3. สารละลายสีเมทิลีนดลู (methylene blue solution) 
4. immersion oil 
5. acid alcohol  
6. 95% ethyl alcolhol 

วิธีปฏิบัติ  
1. การยอมดวยวิธี Ziehl-Neelson 

1.1 เตรียมเสมียรของเชื้อตัวอยาง  ทิ้งใหแหง  และฟกซรอยสเมียรดวยเปลวไฟ 
1.2 วางสไลดบนลวดรองสไลด  พาดปากกระปองน้ําเดือด  หยดสี Ziehl-Neelson's carbol fucchin 

ใหทวมรอยสเมียร  ทิ้งไวบนไอน้ําเดือดนาน 5 นาท ีขณะที่รอเวลาครบ 5 นาที ตองหยดสีหลายครั้ง  อยา
ใหสีแหงเมื่อยังไมครบเวลา 

1.3 คีบสไลดโดยใชคีมคีบ  ใหนําผานน้ําประปาผานแผนสไลดเบา ๆ แลว decolorize โดยใช 
acid alcohol หยดลงไปลางสีออกจนกระทั่ง acid alcohol ที่ลางสีออกมาเปนสีมวงแดงจาง ๆ 

1.4 ลางน้ําประปาอีกครั้ง  ซับใหแหง  แลวยอมทับดวย methylene blue นาน 1 นาท ี ลางดวย
น้ําประปาอีกครั้ง   

1.5 ซับสไลดใหแหงแลวนําไปสองกลองจุลทรรศน  โดยใชเลนสวัตถุกําลังขยาย 100X 
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2. การยอมดวยวิธี Kinyoun 
2.1 เตรียมรอยสเมียรของเชื้อตัวอยาง ทิ้งใหแหงแลวฟกซผานเปลวไฟ 
2.2 วางสไลดบนที่รองสไลด  แลววางพาดปากอางยอมสี  หยดสี Kinyoun's carbol fuchsin ให

ทวมรอยสเมียร  ปลอยไว 5 นาที 
2.3 ลางดวยน้ําประปา  แลว decolorize ดวย acid alcohol จนกระทั่งสี acid alcohol ที่

ออกมาเปนสีมวงแดงจางๆ 
2.4 ลางดวยน้ําประปา  ซับใหแหง  แลวยอมสีทับดวยสี methylene blue  ใหทวมรอยสเมียร 

ปลอยไวนาน 3-4 นาท ี
2.5 ลางน้ําประปา  ซับใหแหง  แลวนําไปสองกลองตรวจดูการติดสี 

การตรวจผล 
ศึกษารูปรางและการติดสีของเชื้อแบคทีเรียตัวอยาง  พรอมทั้งวาดรูปในรายงานผล 

 
ผลการทดลอง 
1. การยอมสีแบบ Negative stain 
 
 
 
 
 

        Bacillus cereus           Staphylococcus epidermidis          Escherichia coli 
 
2. การยอมสีแบบ Simple stain 
 
 
 
 
 
        Bacillus cereus           Staphylococcus epidermidis          Escherichia coli 
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3. การยอมสีแบบ Gram’s stain 
 
 
 
 
 

        Bacillus cereus           Staphylococcus epidermidis          Escherichia coli 
 
 
4. การยอมสีแบบ Acid-fast   

4.1 การยอมดวยวิธี Ziehl-Neelson 
 
 
 
 
 

        Bacillus cereus           Staphylococcus epidermidis          Escherichia coli 
 

4.2 การยอมดวยวิธี Kinyoun 
 
 
 
 
        Bacillus cereus           Staphylococcus epidermidis          Escherichia coli 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. ทําไมตองยอมสีแบคทีเรียกอนที่จะสองกลองจุลทรรศน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ทําไมตองเลือกเขี่ยเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวของจุลินทรียเทานั้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ทําไมตองเผาหรือรนไฟลูปใหรอนแดงกอนเข่ียเชื้อ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. คราบไขมันที่กระจกสไลดกอนท่ีจะทําความสะอาดมีผลอยางไรตอการยอมสีแบคทีเรีย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. เพราะเหตุใดจึงไมควรใหเปลวไฟผานรอยสเมียรโดยตรงในขั้นตอนการฟกซรอยสเมียร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ถาทานทํา heat fix ในขณะสเมียรยังไมแหงจะเกิดผลเสียอยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ภาพของแบคทีเรียที่ยอมดวยวิธี negative stain, simple stain และ Gram’s staining แตกตางกัน

อยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. แบคทีเรียแกรมบวกยอมติดสีอะไร และเปนสีของสารละลายที่มีชื่อวาอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ในการยอมสีแบบแกรม หรือ acid fast  ถา decolorize  นานเกินไป  ทานคิดวาผลที่เกิดขึ้นกับการ
ติดสีเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. สาร mordant ในการยอมสีแบบ acid fast คืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทปฏิบตัิการที่ 4 
เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 

 
หลักการ 

จุลินทรียมีอยูทั่วไปในอากาศ น้ํา และดิน การศึกษาจุลินทรียชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นตองเพาะเลี้ยง 
(cultivation) เพื่อทวีจํานวนจุลินทรียใหมากพอที่จะทําการศึกษาและตองเปนเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture)  
ที่ไมปนเปอนจุลินทรียชนิดอื่นที่ไมตองการ (contaminant) โดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) 
เชน เทคนิคการแยกเชื้อไมใหปะปนกับเชื้ออื่น (isolation technique) การเขี่ยเชื้อ (inoculation 
technique)  และเทคนิคการถายโอนเชื้อ (transformation technique) เปนตน 
1. เทคนิคการถายเชื้อ 

หวงหรือลูปเขี่ยเชื้อ (inoculating loop) และ เข็มเขี่ยเชื้อ (inoculating needle) เปนอุปกรณ
ที่ใชสําหรับเคลื่อนยาย (transfer) เชื้อจากหลอดแกวหรือจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากภาชนะหนึ่งไปอีก
ภาชนะหนึ่งโดยปราศจากเชื้ออื่นที่ปนเปอน ลูป และเข็มเขี่ยเชื้อ ประกอบดวยดามจับกับสวนที่เปนลวด 
ซึ่งทําจากโลหะ เชน nichrome, platinum  ลูปมีปลายลวดขดเปนวงกลม สวนเข็มเขี่ยเชื้อมี 2 แบบ       
ดังแสดงในภาพที่ 4.1 คือ  

1) แบบที่มีลวดสวนปลายเปนเสนตรง  ใชสําหรับแทง (stab) เชื้อลงในหลอดหรือจานอาหาร   
2) แบบที่มีลวดสวนปลายเปนเสนงอมุมฉาก ใชสําหรับเขี่ยเชื้อราที่มีลักษณะเปนเสนใยลงในหลอด

หรือจานอาหาร      
 

 
 

 

 
 

                         (ก)                       (ข)                          (ค)  
 

ภาพที ่ 4.1 อุปกรณที่ใชสําหรับเคลื่อนยายเชื้อ: (ก) ลูป (ข) เข็มเข่ียเชื้อแบบปลายตรง และ (ค) เข็มเข่ีย
เชื้อแบบ ปลายงอ  

 
การถายเชื้อยังสามารถใชปเปตซึ่งเปนการถายเชื้อที่อยูในอาหารเหลวจากหลอดหนึ่งไปยังอาหาร

หลอดใหม ปเปตมีหลายขนาดโดยแบงตามปริมาตรที่ตองการใชงาน การดูดของเหลวทําไดโดยใชลูกยาง
ดูดปเปตจากปลายดานที่เปนทอทรงกระบอก จากนั้นปรับปริมาตรตามที่ตองการ จึงปลอยถายของเหลว   
ไปยังภาชนะใหม สิ่งที่ตองระมัดระวังในการใชงานปเปตคือ หามใชปากดูดแทนลูกยางเพราะจะทําใหเกิด
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การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจากชองปากลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือผูปฏิบัติงานไดรับเชื้อโรคเขาสู
รางกาย  นอกจากนี้ควรสังเกตรูปแบบการใชงานของปเปตจากโดยสังเกตอักษรตัว B ซึ่งยอมาจาก blow 
out หมายความวา ถาตองการใหปริมาตรของของเหลวที่ถายออกจากปเปตครบตามขนาดของปริมาตร  
ปเปตที่ใชงานใหใชลูกดูดบีบไลของเหลวที่คางอยูปลายปเปตดานแหลมออกดวยทุกครั้ง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  4.2   ลักษณะของปเปต 
(ที่มา: https://bit.ly/2MlyLBd) 
 
2. เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ 

การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในหองปฎิบัติการมักประสบปญหาอยูสองประการคือ ประการแรก ตองการ
เชื้อบริสุทธิ์เพียงสปชีสเดียวเพียงเพื่อศึกษาลักษณะของแบคทีเรีย  ประการที่สอง อาหารที่ใชเลี้ยงแบคทีเรีย
ตองเหมาะสมตอการเจริญของสปสีซของแบคทีเรียที่ตองการศึกษา  เทคนิคที่ใชในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
เพื่อใหไดมาซึ่งเชื้อบริสุทธิ์ที่ตองการศึกษามีหลายวิธี เชน  streak plate technique, pour plate 
technique, spread plate technique, heat shock, differential plating technique  และ selective 
plating  technique  การแยกใหไดเชื้อบริสุทธิ์อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีรวมกันตามความ
ประสงค  เชน  ถาแบคทีเรียที่ตองการมีลักษณะโคโลนีที่เฉพาะและแตกตางจากแบคทีเรียอื่นควรใชวิธี 
differential plating technique ถาไมตองการใหมีแบคทีเรียอื่นเจริญก็ใชวิธี selective plating 
technique  อยางไรก็ตามโดยทั่วไปนิยมใชวิธีพื้นฐาน คือ streak plate หรือ pour หรือ spread plate 
technique   

streak plate technique คือ เทคนิคการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ดวยการขีดลากเชื้อผสมวนไปมา         
ไมซ้ํารอยกันบนผิวอาหารโดยใชลูป การขีดลากจะวนไปมาใหยาวที่สุดเพื่อใหรอยขีดลากสุดทายแยกเซลล
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ของเชื้อตางชนิดที่ผสมปะปนกันออกจากกันและเรียงตัวอยูหางจากกันเปนลักษณะโคโลนี แตละโคโลนีที่
เจริญมาจากเซลลเดียวแตละเซลลจึงนับวา โคโลนีเดี่ยวท่ีไดเปนเชื้อบริสุทธิ์ เนื่องจากโคโลนีจะปรากฏอยู
เพียงผิวหนาอาหารดังนั้นชนิดของจุลินทรียที่อยูในลักษณะโคโลนีจึงเปนพวกจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน 

pour plate technique เปนเทคนิคการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ดวยการทําใหเซลลของเชื้อแตละชนิด
กระจายแยกออกจากกันเปนเซลลเดี่ยวโดยเทสารละลายเชื้อ (suspension) ลงบนจานเลี้ยงเชื้อ แลว    
เททับดวยอาหารเหลวที่มีอุณหภูมิ 30--35 องศาเซลเซียส (ºC)  จากนั้นหมุนจานวนไปมาเพื่อเซลลผสม
รวมกันแทรกซึมลงในเนื้อวุนที่ยังอยูในสภาพของเหลว  เมื่ออาหารเย็นตัวลงเซลลแตละที่ผสมรวมกันจะ
แยกและกระจายออกจากกันพรอมทั้งถูกยึดอยูภายในเนื้อวุนของอาหาร เชื้อเจริญไดในอาหารที่ใชเทคนิค 
pour plate มีทั้งพวกที่ไมตองการออกซิเจนซึ่งเจริญอยูเฉพาะสวนกนของ plate พวกที่ตองการ
ออกซิเจนเล็กนอยเจริญอยูภายในวุนอาหาร และพวกที่ตองการออกซิเจนเจริญอยูเฉพาะบริเวณผิวหนา
อาหาร 

spread plate technique  เปนวิธีการทําใหเชื้อกระจายและแยกเปนเซลลเดี่ยวโดยใชแทงแกว 
งอมุมฉากที่ปลอดเชื้อ การเกลี่ยสารละลายเชื้อผสมไปมาบนผิวหนาอาหารแข็งดวยแทงแกวสามเหลี่ยม 
จะวนไปมาหลายรอบจนกระทั่งสารละลายเชื้อผสมซึมลงในผิวหนาอาหาร จุลินทรียพวกที่ตองการ
ออกซิเจนเทานั้นที่สามารถถูกแยกไดดวยเทคนิคนี ้

ขั้นตอนพื้นฐานในการแยกเชื้อบริสุทธิ์จากเชื้อผสม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 กรณีที่มีจํานวนเชื้อที่ตองการนอยในตัวอยางที่ตองการคัดแยกใหทําการเพิ่มจํานวน

เชื้อที่ตองการคัดแยกในอาหารที่มีสารอาหารครบถวนตามที่เชื้อตองการ แตสําหรับกรณีที่มีจํานวนเชื้อ
มากในตัวอยางที่ตองการคัดแยกใหขามข้ันตอนนี้ไป 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการเจือจางเชื้อในตัวอยางดวยเทคนิคการเจือจางเปนชุด (serial dilution) ใหได
ระดับการเจือจางของเชื้อที่เหมาะสมตอการเจริญบนอาหารแข็งแลวแยกเปนโคโลนีเดี่ยว (single 
colony) ดวยเทคนิคดังกลาวขางตน 

ขั้นตอนที่ 3 คัดแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยนําโคโลนีเดี่ยวของเชื้อที่ไดในขั้นตอน 2 ไปแยกอีกครั้งบน
อาหารแข็ง เชื้อที่เจริญใหมนี้เรียกวา เชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) 
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การทดลองที่ 1 เทคนิคการถายเชื้อ 
วัตถุประสงค 

1. ฝกปฏิบัติวิธีการถายเชื้อดวยหวงเขี่ยเชื้อ เข็มเข่ียเชื้อ และปเปตดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic 
technique) 

2. เปรียบเทียบลักษณะการเจริญของจุลินทรียในเทคนิคปลอดเชื้อแตละวิธี 
จุลินทรีย  Saccharomyces cerevisiae 
1.1  การเคลื่อนยายเชื้อลงบนหลอดอาหารเหลวโดยใชลูป 

วัสดุและอุปกรณ 
1. บีกเกอร ขนาด 100 มิลลิลิตร            
2. หลอดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ    จํานวน 1 หลอด/คน 
3. หลอดอาหาร NB ทีป่ลอดเชื้อ  จํานวน 3 หลอด/คน                     
4. ตะเกียงอัลกอฮอล                             จํานวน  1 อัน/กลุม     
5. ลูป               จํานวน 1 อัน/คน 
6.  สติกเกอร      
7. ตูบม (incubator) 
อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
1. NB 
2. น้ํากลั่น 
3. 70 % ethyl alcohol 
4. 95 % ethyl alcohol  
วิธีปฏิบัติ 
1. เช็ดทําความสะอาดบริเวณพื้นที่บนโตะท่ีตองการใชงานดวย 70 % ethyl alcohol 
2. เขียนชื่อเชื้อ  ชื่อการทดลอง  วัน เดือน ปที่ทําการทดลองลงบนหลอด NB จํานวน 3 หลอด 
3. รนไฟจนลวดรอนแดงตลอดแนวลวด ปลอยใหเย็น ประมาณ 10-15 วินาที วางลูปไวในบีกเกอร 

หันปลายลูปใกลเปลวไฟ ระวังไมใหปลายลูปสัมผัสโตะหรือสวนของรางกาย 
4. จับหลอดท้ังสองดวยมือซาย  หรือมือขางที่ไมถนัด หลอดหนึ่งเปนหลอดอาหาร NB ที่ปลอดเชื้อ 

สวนอีกหลอดเปนหลอดท่ีเลี้ยง S. cerevisiae  ดังภาพที่  4.3 
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ภาพที่ 4.3   การเคลื่อนยายเชื้อดวยลูป 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Wistreich, 1997.)    
 

5. เปดจุกโดยใชมือขวา  ดึงจุกไวระหวางนิ้วกลางกับนิ้วนาง และ นิ้วนางกับนิ้วกอยตามลําดับ  
6. รนปากหลอดผานไฟใหทั่วสักครูหนึ่ง 
7. จับลูปดวยมือขวา หรือมือขางที่ถนัด   
8. จุมลูปปลอดเชื้อลงในหลอดอาหารทีเ่ลี้ยงเชื้อ ใหอาหารเหลวติดเต็มปลายลูปซึ่งเรียกวา 1 ลูป

เต็ม (loopful) แลวเคลื่อนยายลูปมาจุมลงในหลอดอาหาร NB ที่ปลอดเชื้อ ขณะปฏิบัติใหปลายหลอด  
ทั้งสองอยูใกลเปลวไฟมากที่สุด 
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9. รนไฟปากหลอดทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง กอนปดจุกสําลีดังเดิม 
10. เผาลูปดวยการรนไฟจนรอนแดง  เพื่อฆาจุลินทรียทิ้ง 
11. หลอดอาหาร NB ทีเ่พิ่งถายเชื้อลงไปเปนหลอดทดสอบ 
12. ทําเชนเดิมตามขอ 2-10 อีกครั้ง แตเปลี่ยนหลอดอาหารที่เลี้ยงเชื้อเปนหลอดน้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อ 

โดยจุมลูปปลอดเชื้อลงในหลอดน้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อ ใหเต็มลูป แลวเคลื่อนยายลูปมาจุมลงในหลอดอาหาร NB 
ที่ปลอดเชื้อหลอดใหม ขณะปฏิบัติใหปลายหลอดท้ังสองอยูใกลเปลวไฟมากที่สุด  

13. หลอดอาหาร NB ที่เพ่ิงถายน้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อลงไปและหลอดอาหาร NB ที่ไมมีการถายเชื้อ
หรือน้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อลงไปเปนหลอดควบคุม 

14. นําหลอดอาหาร NB ทั้งหมด 3 หลอดท้ังที่เปนหลอดทดสอบและหลอดควบคุมไปบมท่ี 37ºC 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
การตรวจผลการทดลอง 
 สังเกตวามีเชื้อจุลินทรียเจริญในอาหารเหลวทั้ง 3 หลอดหรือไม  โดยดูจากความขุนของอาหารใน
หลอดทดสอบเทียบกับหลอดควบคุม 
 
1.2  การเคลื่อนยายเชื้อลงบนหลอดอาหารอาหารแข็งโดยใชลูป 

วัสดุและอุปกรณ 
1. หลอดอาหารเอียง NA slant ทีป่ลอดเชื้อ  จํานวน  3 หลอด/คน 
2. ลูป      จํานวน  1 หลอด/คน 
3. ตะเกียงอัลกอฮอล    จํานวน  1 อัน/กลุม 
4. สติกเกอร 
5. ตูบมเพาะเชื้อ  
สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
1. 70 % ethyl alocohol  
2. 95 % ethyl alocohol 
3. NA 
วิธีปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เขียนชื่อเชื้อ  ชื่อการทดลอง  วัน เดือน ปที่ทําการทดลองลงบนหลอด NA จํานวน 3 หลอด 
2. จับหลอดอาหารเอียง NA slant ที่ปลอดเชื้อ หลอดอาหารที่เลี้ยง S. cerevisiae และลูป 

เชนเดียวกับการทดลองที ่1.1 
3. ใชลูปทีป่ลอดเชื้อ เขี่ยเชื้อ S. cerevisiae เพียงเล็กนอย สังเกตไดวาที่ปลายลูปมีกอนเชื้อขนาด

เล็กประมาณเทากบัเม็ดน้ําตาลทรายขาว ติดอยู 
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4. ขีดลาก (streak) เชื้อที่ติดอยูปลายลูปบนผิวหนาอาหารเอียงของ NA slant ที่ปลอดเชื้อ เริ่ม
ลากจากดานในสุดของอาหารที่เอียงทางดานกนหลอดมาดานปากหลอด ลากใหเปนรูปซิกแซกโดย
พยายามขีดลากใหถี่ที่สุดแตมีระยะหาง  ดังภาพที ่4.4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4  การถายเชื้อดวยวิธ ีstreak เชื้อลงบนอาหาร slant 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 

5. รนไฟปากหลอดทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง กอนปดจุกสําลีดังเดิม 
6. เผาลูปดวยการรนไฟจนรอนแดงอีกครั้ง  เพื่อฆาเชื้อท่ีติดปลายลูปทิ้ง 
7. หลอดอาหาร NA ที่เพ่ิง streak เชื้อลงไปเปนหลอดทดสอบ 
8. ทําเชนเดิมตามขอ 2-6 อีกครั้ง แตให streak เฉพาะลูปที่ปลอดเชื้อลงบนผิวหนาอาหารเอียง

ของ NA slant ที่ปลอดเชื้อหลอดใหม ขณะปฏิบัติใหปลายหลอดท้ังสองอยูใกลเปลวไฟมากที่สุด  
9. หลอดอาหาร NA slant ที่เพ่ิง streak ดวยลูปปลอดเชื้อและหลอดอาหาร NA slant ที่ไมมีการ 

streak เชื้อหรือ streak ดวยลูปปลอดเชื้อเปนหลอดควบคุม 
8. นําหลอดอาหาร NA slant ทั้ง 3 หลอด ทั้งที่เปนหลอดทดสอบและหลอดควบคุมไปบมที่ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 

การตรวจผลการทดลอง 
สังเกตวามีเชื้อจุลินทรียเจริญในหลอด NA slant ทั้ง 3 หลอดหรือไมโดยดูจากการเจริญของจุลินทรีย

บนผิวหนาอาหารตามรอย streak 
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1.3 การเคลื่อนยายเชื้อดวยเข็มเขี่ยเชื้อ 
วัสดุและอุปกรณ 

1. หลอด NA agar deep ทีป่ลอดเชื้อ จํานวน 3 หลอด/คน 
2. เข็มเข่ียเชื้อปลายตรง (needle)  จํานวน 1 อัน/คน 
3. ตะเกียงอัลกอฮอล 
4. สติกเกอร 
5. ตูบมเพาะเชื้อ  

สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
1. 70 % ethyl alcohol 
2. 95 % ethyl alcohol 
3. NA 

วิธีการทดลอง 
1. จับหลอดอาหาร NA agar deep ที่ปลอดเชื้อ หลอดที่เลี้ยง E. coli  และ needle เชนเดียวกับ

การทดลองที่ 4.1.1 
2. เผาเข็มเข่ียเชื้อดวยการรนไฟจนรอนแดง  ปลอยใหเย็น 
3. เปดจุกโดยดึงจุกไวระหวางนิ้วกลางกับนิ้วนาง และ นิ้วนางกับนิ้วกอยของมือขวาหรือมือขางที่

ถนัด รนปากหลอดใหทั่วสักครูหนึ่ง 
4. ใช needle เขี่ยเชื้อ E. coli  จากนั้นแทง (stab) ปลายเข็มลงในอาหารถึงกนหลอด ดังภาพที ่4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5  การเขี่ยเชื้อโดยการ stab เชื้อลงในหลอดอาหารปลอดเชื้อ 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 

5. รนไฟปากหลอดทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง กอนปดฝาหลอดดังเดิม 
6. เผาเข็มเขี่ยเชื้อที่ใชแลวดวยการรนไฟจนรอนแดงอีกครั้ง  เพื่อฆาเชื้อที่ติดปลายเข็มเขี่ยเชื้อทิ้ง 
7. เขียนขอมูลที่ทําการทดลองลงบนหลอดอาหาร NA agar deep 
8. หลอดอาหาร NA agar deep ที่เพ่ิงถายเชื้อลงไปเปนหลอดทดสอบ 
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9. ทําเชนเดียวกับขอท่ี 1-7 แตให stab เฉพาะ needle ที่ปลอดเชื้อโดยไมมีเชื้อลงในหลอดอาหาร 
NA agar deep ที่ปลอดเชื้อหลอดใหม 

10. หลอดอาหาร NA agar deep ที่เพ่ิง stab ดวยneedle ที่ปลอดเชื้อโดยไมมีเชื้อและหลอดอาหาร 
NA agar deep ที่ไมมีการ stab เชื้อหรือneedle ที่ปลอดเชื้อเปนหลอดควบคุม 

11. บมหลอดอาหาร NA agar deep ทั้ง 3 หลอด ที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
การตรวจผลการทดลอง 

ศึกษาลักษณะการเจริญของเชื้อตามรอยที ่ stab ในอาหารหลอดอาหาร NA agar deep ทั้ง 3 
หลอด เทียบกับภาพที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.6  ลักษณะของเชื้อที่เจริญบนผิวหนาอาหาร 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 
1.4 การเคลื่อนถายเชื้อดวยปเปต 
วัสดุและอุปกรณ 

1. กระบอกใสปเปต (pipette can)  
2. ปเปตปลอดเชื้อขนาด 1 มิลลิลิตร  จํานวน 1 อัน/คน 
3. หลอดอาหาร NB ปลอดเชื้อ  จํานวน 3 หลอด/คน 
4. หลอดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ   จํานวน 1 หลอด/คน 
5. ตะเกียงอัลกอฮอล   จํานวน 1 อัน/กลุม 
6. ลูกดูดยาง (pipet bulb) 
7. ตูบมเพาะเชื้อ 

สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 
1. 70 % ethyl alcohol 
2. 95 % ethyl alcohol 
3. NB 
4. น้ํากลั่น 
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วิธีปฏิบัติ  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ถือกระบอกใสปเปตดวยมือซายหรือมือขางที่ไมถนัด  ดังภาพที่ 4.7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7  วิธีการใชกระบอกปเปตและการหยิบปเปต 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 

2. เปดฝากระบอกปเปตดวยมือขวาหรือมือขางที่ถนัดโดยจับสวนฝาไวดวยนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้และ
นิ้วกลาง 

3. รนไฟปากกระบอกปเปต 
4. ใชนิ้วนางและนิ้วกอยของมือขางที่จับฝา ชวยดึงปเปตออกมาจากกระบอกปเปต ใหปเปตแทรก

และล็อกอยูระหวางนิ้วนางและนิ้วกอย  
5. รนไฟปากกระบอกอีกครั้งกอนปดฝากระบอกปเปต ระวังอยาใหปลายดานแหลมของปเปต

สัมผัสรางกายหรือสิ่งของที่ใชงานซึ่งวางอยูบนโตะ 
6. จับปเปตดวยหัวแมมือกับนิ้วกลางของมือขวาหรือมือขางที่ถนัด  ใชนิ้วชี้ปดตรงบริเวณดาน

ปลายทรงกระบอกของปเปตเพื่อบังคับการไหลของสารละลาย ดังแสดงในภาพที่ 4.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8  การจับปเปตที่ถูกและผิดวิธี 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
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หมายเหตุ หามใชหัวแมมือเปนตัวบังคับการไหลของสารละลาย ดังภาพที่ 4.6(ข) เพราะจะทําให
นิ้วมือที่เหลือไมสามารถใชงานเพื่อเปดและปดปากหลอดได นอกจากนี้นิ้วหัวแมจะควบคุมการไหลของ
สารละลายไดยาก 

7. จับหลอดอาหาร NB ที่เลี้ยงเชื้อดวยมือซายหรือมือดานทีไ่มถนัด ใชนิ้วกอยและนิ้วนางของมือ
ดานขวาหรือมือดานที่ถนัด รัดฝาหลอด ในขณะท่ีนิ้วมือท่ีเหลือจับปเปตที่ปลอดเชื้ออยู 

8. วางหลอดอาหาร NB ที่เลี้ยงเชื้อ ไวบน rack และฝาวางไวบนพื้นโตะ พยายามใหหลอดและฝา
อยูใกลเปลวไฟใหมากท่ีสุด  

9. ใชมือซายหรือมือขางที่ไมถนัด จับลูกยางดูด บีบลูกยางใหแฟบแลวครอบปากลูกยางใหมิด
ปลายเปดทรงกระบอกของปเปต จากนั้นจุมปลายดานแหลมของปเปตลงในหลอดอาหาร NB ที่เลี้ยงเชื้อ 
ปลอยลูกยางใหพองตัว อาหารเหลวที่มีเชื้อจะถูกดูดขึ้นตามปริมาตรที่ตองการ คือ 0.1 มิลลิลิตร  ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.9 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 4.9  วิธีการใชงานปเปตเพื่อดูดของเหลว 
(ที่มา: วันเพ็ญ, 2541) 
 

หมายเหตุ  ใหดูดปริมาตรใหมากเกินที่ตองการ แลวจึงปลอยของเหลวเพื่อปรับใหไดปริมาตรที่
ตองการพอดีโดยใหปริมาตรตรงกับสเกลบนปเปต  สวนการควบคุมปริมาตรใหใชนิ้วชี้เปนตัวควบคุม โดย
คอยๆ ยกปลายนิ้วชี้ใหมีชองอากาศเปดที่ปลายทรงกระบอกของปเปต ระวังอยายกปลายนิ้วชี้เร็วจะทําให
ของเหลวไหลออกจากปเปตเร็วจนควบคุมปริมาตรของเหลวในปเปตไมได 

10. ถายของเหลวจากปเปตลงในหลอดอาหาร NB ที่ปลอดเชื้อหลอดใหม โดยใชมือขางซายหรือ
มือขางที่ไมถนัดจับหลอดอาหาร แลวใชนิ้วนางและนิ้วกอยของมือที่จับปเปตอยู รัดปากหลอดอาหาร    
ดึงปากหลอดออก รนปากหลอดชาๆ ใหรอบดวยเปลวไฟ จากนั้นปลอยของเหลวจากปเปตลงในหลอด
อาหาร รนปากหลอดดวยเปลวไฟอีกครั้งกอนปดฝาหลอด สวนปเปตที่ใชแลวใหทิ้งแชไวในสารละลาย clorox 
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11. หลอดอาหาร NB ที่เพ่ิงถายเชื้อลงไปเปนหลอดทดสอบ 
12. ทําเชนเดียวกับขอท่ี 1 ถึงขอ 10 แตใหถายน้ํากลั่นปลอดเชื้อแทนสารละลายเชื้อ ลงในหลอด

อาหาร NB ที่ปลอดเชื้อหลอดใหม 
13. หลอดอาหาร NB ที่เพ่ิงถายน้ํากลั่นปลอดเชื้อลงไปและหลอดอาหาร NB ที่ไมมีการถายเชื้อ

หรือ น้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อเปนหลอดควบคุม 
14. นําหลอดอาหาร NB ทั้ง 3 หลอด บมที่ 37 ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
 

การตรวจผลการทดลอง 
 สังเกตวามีเชื้อเจริญในหลอด NB ทั้ง 3 หลอดหรือไม  โดยดูจากความขุนของอาหารในหลอด 
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 4.1  ลักษณะการเจรญิของเชื้อเมื่อทําการถายเชื้อดวยเทคนิคที่ตางกัน 

เทคนิคการ
ถายเชื้อดวย 

ประเภทอาหาร 
ลักษณะการเจริญของเชื้อใน/บนอาหาร 

หลอดทดสอบ หลอดควบคุม 1 หลอดควบคุม 2 
ลูป NB  

 
  

ลูป NA slant  
 

  

ปเปต NB  
 

  

เข็มเขี่ยเชื้อ
ปลายตรง 

NA deep agar  
 

  

หมายเหตุ - หลอดควบคุม 1 คือ หลอดอาหารที่ใชเทคนิคการถายเชื้อเดียวกันกับหลอดทดสอบแต
ปราศจากการถายจุลินทรียลงไป 

- หลอดควบคุม 2 คือ หลอดอาหารที่ปลอดเชื้อ 
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที่ 2 เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ 
วัตถุประสงค 

1. สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ของแบคทีเรียไดโดยใชเทคนิค streak plate, pour plate และ  
spread plate technique   

2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียระหวางวิธี streak plate, pour plate และ  spread plate 
technique 
วัสดุและอุปกรณ 

1. จานอาหารเลี้ยงเชื้อ NA  จํานวน 1 จาน/คน 
2. ปเปตปลอดเชื้อ   จํานวน 1 อัน/คน 
3. ลูป 
4. ลูกยาง 
5. ตะเกียงอัลกอฮอล                             
6. ผาเช็ดโตะ 

สารอาหารและสารเคม ี
1. แหนม 
2. NA 
3. 70% ethyl alcohol 
4. 95% ethyl alcohol 

เชื้อจุลินทรีย   เชื้อผสมของแบคทีเรียในสารละลายแหนม 
2.1  การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์โดยวิธี streak plate method 

วิธีปฏิบัติ 
1. เขียนชื่อผูทําการทดลอง  ชนิดอาหาร  วัน เดือนและป ที่ทําการทดลองดานกนของจาน

เพาะเลี้ยงเชื้อ 
2. เผาลูปใหรอนแดง  ปลอยใหเย็น 
3. จุมลูปทีป่ลอดเชื้อลงในสารละลายแหนมเนื้อ 
4. เปดฝาจานอาหาร NA ใหเอียงทํามุมาประมาณ 45 องศาเซลเซียส  ดังภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  วิธีการเปดฝาจานเลี้ยงเชื้อเพ่ือ streak เชื้อ 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 

5. ลากลูปเบา ๆ  โดยใชดานแบนของปลายลวดแตะแผว ๆ บนผิวหนาอาหารแข็ง NA ลากลวดไปมา
ประมาณ 4-5 เสน ใหแตละเสนใกลกันที่สุดเทาที่จะทําได  ) ระวังอยาใหลูปฝงลงไปในวุน  ปดฝาจาน
เลี้ยงเชื้อ  ดังแสดงในภาพที่  4.11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.11 วิธี streak plate technique 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 
 

1. ฆ่าเชื �อลปู 2. รนปากหลอด 3. นําเชื �อออกจากหลอดที�เกบ็เช ื �อ

4. ปิดหลอดที�เกบ็เช ื �อ 5.ขดีลากเชื �อลงบนผวิหนา้อาหาร
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6. เผาลูปใหแดง  ปลอยใหเย็น 
7. หมุนจานเล็กนอยใหเหมาะและถนัดในการ streak จากนั้น streak ครั้งที่สองลงในสวนที่ 2 โดย

ใหลูปปลอดเชื้อ  ลากไปมาบนผิวหนาวุน 4-5 เสน  ใหเสนถี่หรือใกลกันมากท่ีสุด 
8. ทําเชนเดียวกันนี้ในสวนที่ 2 และ 3   
9. กลับจานเพาะเลี้ยงใหกนที่มีวุนหงายขึ้นขางบน  
10. บมที่อุณหภูมิ 30๐C เปนเวลา  24 ชั่วโมง 
11. สังเกตลักษณะของเชื้อท่ีเจริญบนผิวหนาอาหาร NA และบันทึกผล 

 
2.2  การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์โดยวิธี pour plate technique 

วิธีปฏิบัติ 
1. ใชปเปตดูดสารละลายแหนม 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดน้ํากลั่น  9 มิลลิลิตร จะไดความเจือจาง

เทากับ 1:10 หรือ 10-1 เขยาใหเขากัน โดยใชเครื่อง vortex  ดังแสดงในภาพที ่4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.12  การเจือจางสารละลายตัวอยางอาหารเปน 10 เทา (ten fold serial dilution) 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
 

2. ดูดสารละลายที่ความเจือจาง 10-1 จากขอ 1 จํานวน 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดที่มีน้ํากลั่นปลอด
เชื้อ  9 มิลลิลิตร จะไดความเจือจางเทากับ 1:100 หรือ 10-2 เขยาใหเขากัน โดยใชเครื่อง vortex 

3. ทําซ้ําขอ 2 จนกระทั่งไดสารละลายแบคทีเรียที่แยกไดแหนมที่มีระดับเจือจาง 10-8 
4. ดูดสารละลายที่ความเจือจาง 10-5, 10-6 ,  10-7  และ  10-8 ความเจือจางละ 1 มิลลิลิตร ใสลงใน

จานเพาะเชื้อ แตละจาน  

    สารละลายแหนม 

1 มิลลิลิตร (ml.) 

    

น้ํากลั่นปลอดเชื้อ       
หลอดละ 9 มิลลิลิตร 

       1 ml.     1 ml.     1 ml.     1 ml.     1 ml.      1 ml.    1 ml. 

      10-1           10-2       10-3       10-4        10-5        10-6       10-7      10-8 

       1 ml.     1 ml.    1 ml.      1 ml.        

Pour plate method 
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5. เทอาหาร NA ที่หลอมและมีอุณหภูมิประมาณ 45-50ºC ลงในจานเพาะเชื้อทั้งหมดในขอ 4  
แลวหมุนจานตามเข็มนาฬิกา 5 รอบ ทวนเข็มนาฬิกา 5 รอบ เคลื่อนจานขึ้นลง 5 เที่ยว และเคลื่อนจาน
ไปซายขวา อีก 5 เที่ยว (shake plate) เพื่อใหเชื้อผสมและกระจายทั่วอาหารเลี้ยงเชื้อ  วางไวจนอาหาร
เย็นและวุนแข็งตัว  คว่ําจานเลี้ยงเชื้อ  ดังแสดงวิธีการแยกเชื้อดวยเทคนิค pour plate ไวในภาพที่ 4.13   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.13  วิธีการแยกเชื้อดวยเทคนิค pour plate  
(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.mib.uga.edu/.../Fall02/ fall02lablecture4.html) 

 
6. บมที่อุณหภูมิ 30 ๐C เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
7. สังเกตลักษณะของเชื้อที่เจริญบนจานอาหาร NA และบันทึกผล 

 
2.3  การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์โดยวิธี spread plate method 

วิธีปฏิบัติ 
1. ดูดสารละลายแหนมเนื้อที่ความเจือจาง 10-6 ,  10-7  และ  10-8 จากการทดลองที่ 4.2  ความเจือ

จางละ 0.1 มิลลิลิตร ใสลงในผิวหนาอาหาร NA แตละจาน  ดังภาพที่ 4.14 
 
 
 
 
 
 
                         
 

 
              (ก) จุม 95% อัลกอฮอล      (ข) รนไฟ เพื่อฆาเชื้อ     (ค) นําไปใชเกลี่ยเชื้อ 
 

ภาพที่ 4.14 วิธีการใชแทงแกวงอมุมฉากสําหรับเทคนิค spread plate 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 
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2. นําแทงแกงงอมุมฉาก จุม 95% ethyl alcohol  ผานไฟ  ปลอยใหแทงแกวเย็นประมาณ 10-
15 วินาที  ดังภาพที่ 4.15 

3. ใชมืออีกขางยกฝาจานเพาะเลี้ยงเชื้อขึ้น  แลวใชแทงแกวปลอดเชื้อ  เกลี่ยใหสารละลายแหนม
เนื้อ กระจายทั่วผิวหนาอาหารพรอมหมุนจานเลี้ยงเชื้อ   

4. ปลอยใหผิวหนาอาหารแหง  คว่ําจาน  
5. บมที่อุณหภูมิ 30๐C เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
6. สังเกตลักษณะของเชื้อที่เจริญบนจานอาหาร NA และบันทึกผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.15 วิธี spread plate method 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.mib.uga.edu/.../Fall02/ fall02lablecture4.html) 
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ผลการทดลอง 
ตารางที่ 4.2  ลักษณะการเจริญของเชื้อบนหรือในอาหารเมื่อแยกเชื้อดวยเทคนิคตาง ๆ 

เทคนิคการ
แยกเชื้อ 

ระดับการเจือจาง
ของสารละลายเชื้อ 

ลักษณะการเจรญิของเชื้อบน
หรือในอาหาร 

ลักษณะโคโลนีของเชื้อ 
 

streak plate 
 

 
 
 

  

pour plate 
 

 
 
 

  

spread 
plate 

 
 
 

  

 
สรุปผลการทดลอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4  เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 65

 
แบบฝกหัดทายบท 
1. ลูป ปเปต และเข็มเขี่ยเชื้อปลายตรง มีความแตกตางในการใชงานสําหรับการถายเชื้ออยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในการทดลองทุกเรื่องไมจําเปนตองใชชุดควบคุมไดหรือไม พรอมทั้งอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เทคนิคใดบางที่ใชแยกเชื้อบริสุทธิ์จากตัวอยางที่ใชศึกษาในหองปฏิบัติการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทําไมตองคว่ําใหกนจานเพาะเชื้ออยูดานบนระหวางการบมเชื้อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. หนึ่งโคโลนีของเชื้อบนผิวหนาอาหารแข็งเทียบไดกับเซลลจุลินทรียกี่เซลล ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เอกสารอางอิง 
คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (2533). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันเพ็ญ  จิตรเจริญ.  2541.  บทปฏิบัติการเคมีอาหาร เลม 1.  ปรับปรุงครั้งที่ 1. สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล  วิทยาเขตลําปาง.   
https://bit.ly/2MlyLBd  สืบคนวันที่ 6 ตุลาคม 2557 
Wistreich, G.A.  (1997).  Microbiology Laboratory:fundametals and applications.  New Jersey: 

Prentice Hall 
www.mib.uga.edu/.../Fall02/ fall02lablecture4.html  สืบคนวันที่ 6 ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4  เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา 66

 
 
 
 



 
 

บทปฏิบตัิการที่ 5  
การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 

 
หลักการ       

การเจริญของจุลินทรียหมายถึงการเพิ่มจํานวนเซลลของจุลินทรียใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  มีหลาย
ปจจัยที่สงผลตอการเจริญของจุลินทรียโดยปจจัยเหลานั้นมีผลตอการกระตุนกระบวนการสรางพลังงาน
ภายในเซลล  กระบวนการสรางสารประกอบที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเซลล เชน เอนไซม และ
กระบวนการสรางสวนประกอบที่เปนโครงสรางของเซลลใหกับเซลลใหมซึ่งทําใหเซลลสามารถแบงเซลล
เพิ่มจํานวนได จุลินทรียที่ตางชนิดกันยอมมีความตองการสารอาหารและปจจัยทางกายภาพที่ตางกันตอ
การเจริญ  โดยทั่วไปปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรียมีดังนี้  

1. สารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย ไดแก 
แหลงคารบอน (carbon source) เปนสารอาหารที่จําเปนมากที่สุดสําหรับการเจริญของ

จุลินทรียทั้งนี้เนื่องจากคารบอนเปนองคประกอบในโครงสรางทุกชนิดของเซลล จุลินทรียบางชนิดตองการ
สารอินทรียเปนแหลงคารบอน เชน น้ําตาลกลูโคส บางชนิดตองการสารอนินทรียเปนแหลงคารบอน เชน 
กาซคารบอนไดออกไซด 

แหลงไนโตรเจน (nitrogen source) มีความสําคัญตอการสรางสวนประกอบของเซลลในรูป
โปรตีนและกรดนิวคลีอิครวมทั้งเปนสวนประกอบในโมเลกุลของเอนไซม ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวน        
การทํางานตางๆภายในเซลล จุลินทรียบางชนิดใชแหลงไนโตรเจนในรูปกาซไนโตรเจน บางชนิดใชใน     
รูปของเกลือแอมโมเนียหรือเกลือไนเตรต และบางชนิดใชในรูปสารอินทรียจําพวกกรดอะมิโน 

แหลงเกลือแร (mineral source) เปนธาตุที่จําเปนตอกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเจริญของ
จุลินทรีย อาทิเชน ความตองการซัลเฟอรของจุลินทรียบางชนิดเพื่อนําไปใชสรางกรดอะมิโน ฟอสฟอรัส
จําเปนตอการสรางกรดนิวคลิอิกและพลังงาน นอกจากนี้ธาตุพวก Ca2+, Zn2+, Na+, K+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, 
Fe2+ และ Fe3+ ในปริมาณเพียงเล็กนอยยังจําเปนตอการดํารงชีวิตของจุลินทรียเนื่องจากเปนธาตุที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมกิจกรรมของเอนไซมโดยทําหนาที่เปน co-factor การควบคุมแรงดันออสโมซิส และการควบคุม
การขนสงอิเลคตรอน สวนใหญธาตุที่จุลินทรียตองการมักอยูในรูปของเกลือ 

แหลงวิตามิน เปนสารอินทรียที่จุลินทรียตองการนําไปใชเปนสารตั้งตนเพื่อนําไปใชสังเคราะห
สารที่จําเปน วิตามินบางชนิดยังเปน co-enzyme ซึ่งถาเซลลขาดวิตามินนี้จะทําใหเอนไซมไมสามารถเกิด
กิจกรรมได สงผลตอการหยุดชะงักการเกิดกระบวนเมตาบอลิซึมภายในเซลล มีผลทําใหเซลลไมสามารถ
ดํารงชีวิตได 
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แหลงพลังงาน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกจุลินทรียในการเกิดกิจกรรมตางๆของเซลล 
จุลินทรียบางชนิดออกซิไดซสารอินทรียจําพวกกลูโคสหรือสารอนินทรียจําพวก H2S หรือ NaNO2 เพื่อให
ไดพลังงาน บางชนิดไดพลังงานเคมีจากพลังงานแสง 

2. ปจจัยทางกายภาพหรือปจจัยสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอการเจริญ การสืบพันธุ  และ
กระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  อาจกลาวไดวาปจจัยทางกายภาพมีผลโดยตรงตอการมีชีวิตรอด
ของจุลินทรีย ปจจัยทางกายภาพที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของจุลินทรีย ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง 
osmotic pressure รังสี เปนตน  

อุณหภูมิ (termperature) มีผลโดยตรงตอการทํางานของเอนไซมภายในเซลลจุลินทรีย 
เอนไซมมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนใหเกิดกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
สารและสลายสาร ดังนั้นกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา อุณหภูมิมีผลโดยตรงตอการเจริญทั้งนี้เพราะเซลลของ
จุลินทรียมีโครงสรางงายๆ ไมซับซอน จึงไมมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเซลล จุลินทรียตางชนิดกันมี
ความตองการปจจัยทางกายภาพที่ต างกัน จุลินทรียจึ งแบง เปนกลุมอุณหภูมิที่อยูอาศัยเปน 
psychrophilic microbe เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถเจริญไดดีในชวงอุณหภูมิต่ํา ประมาณ 0-15C 
mesophilic microbe เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถเจริญไดดีในชวงอุณหภูมิปานกลาง ประมาณ 30-37C 
และ thermophilic microbe เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถเจริญไดดีในชวงอุณหภูมิสูง มากกวา 60C 

ความเปนกรดดาง (pH) มีผลโดยตรงตอการทํางานของเอนไซมโดยตรงเชนเดียวกับอุณหภูมิ
จุลินทรียแตละชนิดจึงมีชวงระดับ pH ที่เหมาะสมตอการเจริญที่ตางกัน อาทิเชน จุลินทรียในธรรมชาติ
สวนใหญเจริญไดดีที่ระดับ pH ที่เปนกลาง ประมาณ 7.0 แตมีชวงการเจริญที่กวางประมาณ 5.5-8.0 
เรียกจุลินทรียกลุมนี้วา Neutrophiles จุลินทรียบางชนิดเจริญไดดีที่ระดับ pH ที่เปนกรดโดยมีชวงการ
เจริญประมาณ 1-5.5 เรียกจุลินทรียกลุมนี้วา Acidophiles และบางชนิดเจริญไดดีที่ระดับ pH ที่เปนดาง
โดยมีชวงการเจริญประมาณ 8.5-11.5 เรียกจุลินทรียกลุมนี้วา alkaliphiles  

 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาผลของชนิดของสารอาหาร อุณหภูมิ และ pH ตอการเจริญของจุลินทรีย   
2. เปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานชนิดของสารอาหาร อุณหภูมิ และ pH ตอการเจริญของจุลินทรียตาง

ชนิดได 
 
 
 
 



บทท่ี 5  การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 69 

การทดลองท่ี 1 สารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย 
วัสดุและอุปกรณ 

1. ลูป 
2. ตะเกียงอัลกอฮอล                             
3. ผาเช็ดโตะ 

สารอาหารและสารเคม ี
1. อาหารเหลว mineral salts glucose                               3 หลอด/กลุม 
2. อาหารเหลว mineral salts glucose ที่เติม yeast extract 0.1% 3 หลอด/กลุม 
3. อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม glucose             3 หลอด/กลุม 
4. อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม (NH4)2SO4           3 หลอด/กลุม 
5. อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม MgSO4.7H2O       3 หลอด/กลุม 
6. 70% ethyl alcohol 
7. 95% ethyl alcohol 

เชื้อจุลินทรียในอาหารเหลว   Escherichia coli    
                    Lactobacillus sp.  

วิธีปฏิบัติ 
1. เขียนชื่อผูทําการทดลอง  ชนิดของอาหาร  ชนิดของจุลินทรียที่ศึกษา วัน เดือนและป ที่ทําการ

ทดลองที่หลอดอาหารทุกชนิดชนิดอยางละ 3 หลอด รวมจํานวนหลอดอาหารทั้งหมด 15 หลอด 
2. แบงชุดอาหารออกเปน 2 ชุด ตามรายการอาหารดานลาง แตละชุดอาหารประกอบไปดวย  

 อาหารเหลว mineral salts glucose                               1 หลอด 
 อาหารเหลว mineral salts glucose ที่เติม yeast extract 0.1%   1 หลอด 
 อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม glucose          1 หลอด 
 อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม (NH4)2SO4          1 หลอด 

 อาหารเหลว mineral salts glucose ที่ไมเติม MgSO4.7H2O         1 หลอด 
สวนหลอดอาหารที่เหลือ จํานวน 5 หลอด เปนชุดควบคุม 
อาหารชุดที่ 1 ถายเชื้อ E. coli 1 ลูปเต็ม และอาหารชุดที่ 2 ถายเชื้อ Lactobacillus sp.       

1 ลูปเต็ม สวนชุดควบคุมหลังจากเผาลูปเพื่อฆาเชื้อแลวใหจุมลูปลงในอาหารแตละชนิด 
3. นําหลอดทดลองทั้งหมดรวมทั้งหลอดควบคุมบมที่อุณหภูม ิ30๐C หรืออุณหภูมิหอง 2-3 วัน 
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การตรวจผล 
 สังเกตการเจริญของจุลินทรียในอาหารแตละชนิดโดยเทียบความขุนของอาหารกับหลอดควบคุม 
รายงานผลที่สังเกตไดและบันทึกผลดังนี้ 

  0  = ใส ไมขุน      = ไมมีการเจริญ 
  1 =  ขุนเล็กนอย   = มีการเจริญเล็กนอย 
  2 =  ขุนปานกลาง = มีการเจริญปานกลาง 
  3 =  ขุนมาก        = มีการเจริญมาก 

 
การทดลองท่ี 2 ผลของอุณหภูมิตอการเจริญของจุลินทรีย 
วัสดุและอุปกรณ 

1. อาหาร NA               4 plates/กลุม 
2. อาหาร MRS             4 plates/กลุม 
3. 70% ethyl alcohol 

เชื้อจุลินทรียในอาหารเหลว   E. coli 
 Lactic acid bacteria 
 Bacillus cereus 
 Serratia marcecsens 
วิธีปฏิบัติ 
1. ใชปากกาเขียนแกวขีดแบงจานอาหารที่สวนกนออกเปน 4 สวน ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (ก)                                    (ข)  
 

ภาพที่ 5.1 (ก) การขีดแบงจานอาหาร และ (ข) วิธีการขีดลากเชื้อบนผิวหนาอาหาร  
E, E. coli; L, Lactic acid bacteria; B, Bacillus cereus; S, Serratia marcecsens 
 

E L 
B S 

E L 
B S 
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2. เขียนชื่อยอของเชื้อในแตละสวน 
3. ถายเชื้อ 1 ลูปเต็มดวยเทคนิคปลอดเชื้อ โดยขีดเชื้อลากตรงๆ บนผิวหนาอาหารที่เปนจานทดสอบ หาง
จากจุดศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ไปหาขอบจาน เผาฆาเชื้อลูปอีกรอบกอนแตะเชื้อชนิดใหม  
4. ทําเชนเดียวกันกับขอ 3 จนครบทุกเชื้อในอาหาร NA และ MRS อยางละ 4 จาน   
5. แบงจานอาหารออกเปน 4 ชุด แตละชุดประกอบดวยอาหาร NA และ MRS อยางละ 1 จาน นําจาน
อาหารแตละชุดแยกบมที่อุณหภูมิ 4, 37, 45๐C และอุณหภูมิหอง เปนเวลา 48-72 ชั่วโมง 
 
การตรวจผล 

สังเกตการเจริญของจุลินทรียในอาหารแตละชนิดโดยเทียบความขุนหนาของรอยขีดลากเชื้อบน
อาหารแตละชนิด รายงานผลที่สังเกตไดและบันทึกผลดังนี้ 

  0 = ไมมีเชื้อเจริญตามรอยขีด   = ไมมีการเจริญ 
  1 = มีความขุนบางตามรอยขีด  = มีการเจริญเล็กนอย 
  2 = มีความขุนปานกลางตามรอยขีด = มีการเจริญปานกลาง 
  3 = มีความขุนขุนมากตามรอยขีด    = มีการเจริญมาก 

 
การทดลองท่ี 3 ผลของความเปนกรดดางตอการเจริญของจุลินทรีย 
วัสดุและอุปกรณ 

อาหาร glucose yeast extract broth ระดับ pH 3.0, 5.0, 7.0 และ 9.0 ระดับ  
pH ละ 4 หลอด/กลุม 

เชื้อจุลินทรีย 
 จุลินทรียในอาหาร NB อายุ 48 ชั่วโมง   E. coli 
 Bacillus subtilis 
 Serratia marcecsens 
 จุลินทรียอาหาร sucrose broth อายุ 48 ชั่วโมง  Sacchromyces cerevisiae 
วิธีปฏิบัติ 

1. เขียนชื่อผูทําการทดลอง  ชนิดของอาหาร  ชนิดของจุลินทรียที่ศึกษา วัน เดือนและป ที่ทําการ
ทดลองที่หลอดอาหารทุกชนิดชนิดอยางละ 4 หลอด รวมจํานวนหลอดอาหารทั้งหมด 16 หลอด 

2. แบงชุดอาหารออกเปน 4 ชุด ตามระดับ pH คือ  
อาหารชุดที่ 1 มี pH อาหาร เทากับ 3.0 จํานวนอาหาร 4 หลอด  
อาหารชุดที่ 2 มี pH อาหาร เทากับ 5.0 จํานวนอาหาร 4 หลอด 
อาหารชุดที่ 3 มี pH อาหาร เทากับ 7.0 จํานวนอาหาร 4 หลอด  
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อาหารชุดที่ 4 มี pH อาหาร เทากับ 9.0 จํานวนอาหาร 4 หลอด  
3. ถายเชื้อแตละชนิด จํานวน 1 ลูปเต็ม ลงอาหารแตชุด pH  
4. นําหลอดทดลองทั้งหมดบมที่อุณหภูมิ 37๐C เปนเวลา  5-7 วัน 

การตรวจผล 
สังเกตการเจริญของจุลินทรียในอาหารแตละชนิดโดยเทียบความขุนของอาหารกับหลอดควบคุม 

รายงานผลที่สังเกตไดและบันทึกผลดังนี้ 
  0  = ใส ไมขุน      = ไมมีการเจริญ 
  1 =  ขุนเล็กนอย   = มีการเจริญเล็กนอย 
  2 =  ขุนปานกลาง = มีการเจริญปานกลาง 
  3 =  ขุนมาก        = มีการเจริญมาก                  

ผลการทดลอง 
ตารางที่ 5.1 สารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย 

ชนิดของอาหารเพาะเลี้ยง 
ระดับความขุนของจุลนิทรีย 

Escherichia coli Lactobacillus sp. 
อาหารเหลว mineral salts 
glucose หลอดควบคมุ 

  

อาหารเหลว mineral salts 
glucose 

  

อาหารเหลว mineral salts 
glucose ที่เติม yeast extract 
0.1% 

  

อาหารเหลว mineral salts 
glucose ที่ไมเตมิ glucose 

  

อาหารเหลว mineral salts 
glucose ที่ไมเตมิ (NH4)2SO4 

  

อาหารเหลว mineral salts 
glucose ที่ไมเตมิ MgSO4.7H2O       
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ตารางที่ 5.2 ผลของอุณหภูมิตอการเจริญของจุลินทรีย 

เชื้อจุลนิทรีย ความขุนหนาของรอยขีด ณ อุณหภูมิ (C) ที่เพาะเลี้ยงจุลินทรีย 
4 อุณหภูมิหอง 37 45 

E. coli     
Lactic acid bacteria     
Bacillus cereus     
Serratia marcecsens     

 
ตารางที่ 5.3 ผลของความเปนกรดดางตอการเจริญของจุลินทรีย 

เชื้อจุลนิทรีย 
ระดับความขุนของเชื้อในอาหารที่เพาะเลี้ยงจุลินทรีย ณ pH  

3 5 7 9 
E. coli     
Sacchromyces cerevisiae     
Bacillus cereus     
Serratia marcecsens     

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. สารอาหารชนิดใดบางในการทดลองที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

2. yeast extract และ (NH4)2SO4 ในอาหารเหลว mineral salts glucose เปนแหลงสารอาหาร
ประเภทใด มีบทบาทอยางไรกับการเจริญของจุลินทรีย  
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

3. MgSO4.7H2O ในอาหารเหลว mineral salts glucose เปนแหลงสารอาหารประเภทใด มีบทบาท
อยางไรกับการเจริญของจุลินทรีย  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4. จุลินทรียชนิดใดในการทดลองที่เปนพวก psycohile, mesophile และ thermophile 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

5. จุลินทรียชนิดใดในการทดลองที่เปนพวก neutrophile, acidophile และ alkalophile 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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บทปฏิบตัิการที่ 6 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 

 
หลักการ        

จุลินทรียในสิ่งแวดลอมมีหลายชนิดทั้งที่เปนแบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัว และสาหราย การจําแนก
ชนิดของจุลินทรียที่ปะปนกันใหเปนจุลินทรียชนิดเดียวหรือที่เรียกวา เชื้อบริสุทธิ์ ตองอาศัยสัณฐานวิทยา
เบื้องตนของจุลินทรียแตละชนิดซึ่งอาจมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันโดยสิ้นเชิง อาทิเชน ขนาดและ
รูปรางของเซลล รงควัตถุภายในเซลล การเคลื่อน ลักษณะรูปรางและสีโคโลนี และรูปแบบการสืบพันธุ 
เปนตน  

แบคทีเรีย (bacteria) เปนจุลินทรียที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับจุลินทรียชนิดอื่น มีรูปรางหลาย
แบบ เชน กลม (coccus) แทง (bacillus) แทงกลมสั้น (coccobacillus) โคงงอ (vibrio) บางครั้งแตละ
เซลลมีการเรียงตอกันหลังการแบงเซลล ทําใหมีลักษณะเปนสายยาวเรียงตอกันหรือเปนกลุม เชน เรียงตอ
กัน 2 เซลล (diplococcus) เรียงตอกันเปนสายยาว (streptococcus) หรือเกาะกลุมกันคลายพวงองุน 
(staphylococcus) ดังแสดงในภาพที่ 6.1  
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.1 ลักษณะและรูปรางของแบคทีเรีย 
(ที่มา: https://bit.ly/2N0O3rk) 
 

โคโลนีบนอาหารแข็งมีลักษณะหลากหลายในการฟอรมโคโลนี เชน ขอบเรียบ (circular) ขอบหยัก 
(irregular)  เปนเสนสาย (filamentous) หรือแผออกคลายราก (rhizoid)  สวนดานบนอาจมีลักษณะ
ปรากฏ เชน ผิวเรียบ (smooth) ผิวเปนวงซอนกัน (concentric) ผิวแตก (wrinkled) หรือ ผิวซอนกัน
เปนมิติ (contoured)  ลักษณะการนูนของโคโลนีมีทั้งแบบนูนเล็กนอย (raised) นูนมาก (convex) แบน 
(flat) เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 6.2  
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(ก)   (ข) 

 
 (ค) 
 

ภาพที่ 6.2 (ก) การฟอรมรูปรางของโคโลนี (ข) ผิว และ (ค) การนูนของโคโลนีแบคทีเรีย 
(ที่มา: https://bit.ly/2OMJLUH) 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.3 ลักษณะและรูปรางของเสนใย (ก) และโคโลนี (ข) ของแอคติโนไมสีท  
(ที่มา: ดัดแปลงจาก https://bit.ly/2BosIqg; https://bit.ly/2N32zik) 
 

ฟงไจ (Fungi) เปนกลุมจุลินทรียพวกรา สัณฐานวิทยาของเซลลราแยกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 
ราที่มีลักษณะของเซลลเปนเซลลเดี่ยว (unicellular fungi) ซึ่งเรียกวา ยีสต (yeasts) และราที่มี
ลักษณะของเซลลเปนแบบเสนสาย (filamentous fungi) เชน รา (molds) และเห็ด (mushrooms) ดังภาพ
ที่ 6.4  และภาพเสนใยของราชนิดตาง ๆ ดังภาพท่ี 6.5  

 
 

 
 
 
(ก) (ข) 

 

ภาพที่ 6.4 ลักษณะโครงสรางและรูปรางของ (ก)  เห็ด และ (ข) ยีสต  
(ที่มา: https://bit.ly/2L4PPG2; https://bit.ly/2nPPvBE) 
 

 

Margin 
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ภาพที่ 6.5 ลักษณะและรูปรางของราในกลุม Zygomycetes และ Ascomycetes  
(ที่มา: https://bit.ly/2OJZ94m; https://bit.ly/2OML3iv) 

 
ยีสตและราทีเ่ปน microscopic fungi มโีครงสรางของเซลลขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเห็ดที่จัดเปน 

macroscopic fungi ซึ่งมีโครงสรางของเซลลขนาดใหญ  โครงสรางของเซลลเชื้อราประกอบดวย ผนัง
เซลล เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม ไรโบโซม เหมือนกับที่พบในเซลลของแบคทีเรีย แตกตางกันตรง
องคประกอบทางเคมี 

โปรโตซัว (protozoa) เปนจุลินทรียที่มีลักษณะคลายสัตว คือ สามารถเคลื่อนที่ไดเนื่องจากมีแฟล
กเจลลา ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลลโปรโตซัวเปนเซลลเดี่ยวที่มีลักษณะเปนยูคาริโอติกเซลล จึง
จัดเปน unicellular eukaryotic microorganism โครงสรางเซลลของโปรโตซัวไมมีผนังเซลล ไมมีรงค
วัตถุ การตรวจดูขนาด ลักษณะรูปรางและการเคลื่อนที่อาจบอกชนิดของโปรโตซัวไดเกือบทุกชนิด โปรโต
ซัวบางชนิดเปน predators โดยเฉพาะโปรโตซัวที่กนิแบคทีเรียและจุลินทรียยูคาริโอตกลุมอ่ืนเปนอาหาร
เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนที่ได  ตัวอยางโปรโตซัวแสดงในภาพที่ 6.6 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 6.6 ลักษณะและรูปรางของโปรโตซัว 
(ที่มา: https://bit.ly/2BjiZS9)   
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สาหราย (algae) ตางจากจุลินทรียอื่นตรงที่มีคลอโรฟลล เซลลมีทั้งลักษณะที่เปนโปรคาริโอตและยู
คาริโอต ขนาดมีตั้งแตเล็กมากซึ่งประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียวจนกระทั่วขนาดใหญที่ประกอบดวยเซลล
จํานวนมาก มีรูปรางหลายแบบ ดังแสดงในภาพที่ 6.7   
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 6.7 ลักษณะและรูปรางของสาหรายในดิวิชั่น Chorophycophyta  
(ที่มา: https://bit.ly/2PiNtXk) 
 

สาหรายอาจมีลักษณะเปนเสนสาย (filament) หรือมีลักษณะคลายพืชชั้นสูงโดยมีสวนที่คลายราก 
ลําตน และใบ รวมเรียกวา ทัลลัส (thalus) สาหรายบางชนิดมีลักษณะคลายแบคทีเรีย เชน สาหรายสีน้ํา
เงินแกมเขียว (blue green algae) ดังภาพที่ 6.8 

 
 
 
 
 
 

(ก)     Caulerpa taxifolia           (ข) Gloeocapsa   Oscillatoria and cell 

 
ภาพที่ 6.8 ลักษณะและรูปรางของสาหรายที่มีลักษณะ (ก) คลายพืช และ (ข) คลายแบคทีเรีย  
(ที่มา: https://bit.ly/2BwIkZ4; https://bit.ly/2wdSKH7) 
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัว และสาหราย   
2. เปรียบเทียบความแตกตางของสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย ฟงไจ โปรโตซัว และสาหรายได   
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การทดลองท่ี 1 สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียและยีสต 
วัสดุและอุปกรณ 

1. แผนสไลดหลุม (depressed slide)  
2. แผนสไลด 
3. กระจกปดสไลด 
4. วาสลีน 
5. ลูป 
6. ตะเกียงอัลกอฮอล                             
7. ผาเช็ดโตะ 
8. กลองจุลทรรศน 
9. สารละลายสี methylene blue  

เชื้อจุลินทรียในอาหารเหลวและอาหารแข็ง   Escherichia coli    
     Bacillus aureus 

Staphylococcus epidermidis  
Sacchromyces cerevisiae 

วิธีปฏิบัติ 
1. สังเกตขนาด สี ความเปนมันวาว และขอบของโคโลนีของเชื้อแตละชนิดบนจานอาหารแข็งพรอม

ดมกลิ่น 
2. ศึกษาลักษณะของเซลลแตละเซลลของเชื้อแตละชนิดดวยเทคนิคหยดแขวน (hanging drop 

technique) ดังนี้  
2.1 หยดสารละลายสี methylene blue ลงในอาหารเหลวที่เพาะเลี้ยงจุลินทรีย ผสมใหสีละลาย

ปนกับสารละลายจุลินทรีย 
2.2 ทําความสะอาดแผนสไลดหลุมและกระจกปดสไลดใหสะอาด 
2.3 ใชลูปจุมน้ํามาแตะท่ีมุมทั้งสี่ของกระจกปดสไลดที่วางบนโตะ หรืออาจใชวาสลีน (vasaline) 

ปายบริเวณขอบทั้งสี่ดาน 
2.4 ใชลูปเขี่ยเชื้อในอาหารเหลวที่หยดสีแลว หยดเล็กประมาณเม็ดงาลงบนกระจกปดสไลด 
2.5 นําสวนที่เปนหลุมของสไลดหลุมครอบท่ีหยดน้ําบนกระจกปดสไลด ยกสไลดหลุมหงายขึ้น

ตามปกติ นําสไลดไปสองกลองจุลทรรศน 
2.6 บันทึกรูปรางและการเคลื่อนที่ของเซลลแบคทีเรีย 
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การทดลองท่ี 2 สัณฐานวิทยาของฟงไจและแอคติโนมัยสีท 
วัสดุและอุปกรณ 

1. สไลด  
2. กระจกปดสไลด 
3. เข็มเข่ียเชื้อ 
4. 70% ethyl alcohol 
5. สี lactophenol cotton blue 
6. สี carbol fuchsin 

เชื้อจุลินทรีย   Aspergillus oryzae 
Penicillium sp. 
เห็ดราบนอินทรียวัตถุ เชน ขาว อาหาร ผลไมเนา 
เห็ดฟาง 
เห็ดนางรม 
Saccharomyces cerevisiae 
แอคติโนมัยสีท Streptomyces griseolus 

วิธีปฏิบัติ 
1. สังเกตดวยตาเปลา (macroscopic) โดยเปรียบเทียบลักษณะโคโลนีของราแตละชนิดที่เจริญอยูบน

ผิวหนาอาหาร ใชลูปเขี่ยที่โคโลนีดูความหนาแนนของเสนใยในโคโลนี บันทึกผล 
2. ทํา wet mount ของเชื้อราแตละชนิด โดยหยดสี lactophenol cotton blue ลงบนสไลด เขี่ย

เชื้อราใหติดเสนใยมาดวย (หามเขี่ยเฉพาะผิวบนของโคโลนีเพราะจะเขี่ยติดเฉพาะสปอร) ใสลงในหยดสี 
lactophenol cotton blue ปดทับดวยกระจกปดสไลด สองกลองจุลทรรศนเพื่อดูโครงสรางของรา 
บันทึกภาพโครงสรางรา  ดังภาพที่ 6.9 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.9 วิธีการทํา wet mount ของเชื้อรา  
(ที่มา: https://bit.ly/2OIDKsf) 
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3. การศึกษาโครงสรางของเห็ด ใชมีดโกนคมๆ ตัด section ตามขวางของสวน gill แลวทํา wet 
mount ดวยการหยดสี lactophenol cotton blue สองกลองจุลทรรศนเพื่อดูโครงสรางของเห็ด 
บันทึกภาพโครงสรางของเห็ด 

4. การศึกษาราบนตัวอยางอินทรียวัตถุ ใหสังเกตลักษณะการเจริญบนอินทรียวัตถุและโครงสราง
ภายในของราชนิดนั้นๆโดยการทํา wet mount เชนเดียวกับขอ 2 แลวนําสไลดไปสองกลองจุลทรรศน
เพื่อดูโครงสรางของรา บันทึกภาพโครงสรางรา 

5. การศึกษาแอคติโนมัยสีท สังเกตการณเจริญของ Streptomyces griseolus บนอาหารแข็งดวยตา
เปลา พรอมทั้งศึกษาโครงสรางภายในโดยใชเข็มเขี่ยเชื้อบนจานอาหาร หยดน้ําครึ่งหนึ่งหยดบนสไลด 
สเมียรเชื้อลงบนสไลดเปนวงกวาง รอใหรอยสเมียรแหง นําสไลดผานไฟ 2-3 รอบซึ่งเรียกวิธีการนี้วาการ
ฟกซตัวอยางดวยความรอน (heat fixation) หยดสี carbol fuchsin ใหทวมรอยสเมียร ทิ้งสีคางที่รอยส
เมียร 1 นาท ีเทสีออกแลวซับดวยกระดาษทิชชู (หามเช็ดโดยการถู) นําสไลดไปสองกลองจุลทรรศนเพื่อดู
โครงสรางของแอคติโนมัยสีท บันทึกภาพโครงสรางแอคติโนมัยสีท 
 
 
การทดลองท่ี 3 สัณฐานวิทยาของโปรโตซัวและสาหราย 
วัสดุและอุปกรณ 

1. สไลด  
2. กระจกปดสไลด 
3. เข็มเข่ียเชื้อปลายตรง 
4. หลอดหยดสาร 
5. กระดาษกรอง 
6. กรวยกรอง 
7. บีกเกอร 
8. น้ําแชฟางขาว 
9. น้ําบึง น้ําบอท่ีมีสีเขียว 

วิธีปฏิบัติ 
1. ใชน้ําฟาง ทําเทคนิคหยดแขวนเชนเดียวกับการทดลองที่ 7.1 นําสไลดไปสองกลองจุลทรรศน

และบันทึกลักษณะของโปรโตซัว 
2. กรองน้ําจากน้ําบึงและน้ําบอดวยกระดาษกรอง เขี่ยสวนที่ติดกระดาษกรองดวยเข็มเขี่ยเชื้อ

ปลายตรงแลวทําเทคนิคหยดแขวนเชนเดียวกับการทดลองที่ 7.1 นําสไลดไปสองกลองจุลทรรศนและ
บันทึกลักษณะของสาหราย 
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ผลการทดลอง 
ตารางที ่16.1 สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียและยีสต 

ชนิดของจุลนิทรีย 

สัณฐานวิทยา 
ภายนอก (ลักษณะของโคโลน)ี 

ภายใน 
(รูปรางเซลล) ขนาด 

(มิลลิเมตร) 
สี 

ความเปน
มันวาว 

ขอบ กลิ่น 

Escherichia coli       
Bacillus aureus       
Staphylococcus 
epidermidis 

      

Sacchromyces 
cerevisiae 

      

    
ตารางที่ 16.2 สัณฐานวิทยาของฟงไจและแอคติโนมัยสีท 

ชนิดของจุลนิทรีย 
สัณฐานวิทยา 

ภายนอก ภายใน 
Aspergillus oryzae 
 

 
 
 
 

 

Penicillium sp.  
 
 
 

 

เห็ดบนอินทรียวัตถุ………  
 
 
 

 

ราบนอินทรียวัตถ…ุ……  
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ตารางที่ 16.2  (ตอ) 

ชนิดของจุลนิทรีย 
สัณฐานวิทยา 

ภายนอก ภายใน 
เห็ดฟาง  

 
 
 

 

เห็ดนางรม  
 
 
 

 

Streptomyces 
griseolus 

 
 
 
 

 

 
ตารางที่ 16.3 สัณฐานวิทยาของโปรโตซัวและสาหราย 

ชนิดของจุลนิทรีย สัณฐานวิทยา 
โปรโตซัว  

 
 
 

สาหราย  
 
 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. โคโลนีของแบคทีเรียและยีสตบนอาหารเลี้ยงเชื้อแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. โคโลนีของฟงไจและแอคติโนมัยสีทบนอาหารเลี้ยงเชื้อเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. โครงสรางเซลลของยีสตตางจากฟงไจทั้งที่ยีสตอยูในกลุมฟงไจอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ลักษณะของโปรโตซัวแตกตางจากสาหรายอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การเคลื่อนที่ของเซลลในการทดลอง ใชเทคนิคทีอ่ะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. สียอมที่ใชดูโครงสรางราและแอคติโนมัยสีทมีชื่อวาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เทคนิคการฟกซเซลล ทําไมตองรนรอยสเมียรเชื้อขณะที่รอยสเมียรแหงเทานั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. การศึกษาโครงสรางของเซลลดวยเทคนิค wet mount, hanging drop และ fixation แตกตางกัน

อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทปฏิบตัิการที่ 7 
เมแทบอลิซึมของจุลินทรยี 

 

หลักการ 
เมเทบอลิซึม (metabolism) หมายถึง ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตเพื่อชวยให

เกิดพลังงานในการดํารงชีวิตรวมถึงการสังเคราะหสารใหมสําหรับซอมแซมสวนที่สึกหรอ หรือเพิ่มจํานวนเซลล 
เมเทบอลิซึมแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แคเทบอลิซึม (catabolism) เปนปฏิกิริยาเคมีที่กอใหเกิดการสลาย
สารอาหารใหเปนพลังงาน และแอนาบอลิซึม (anabolism) เปนปฏิกิริยาเคมีที่กอใหเกิดการสังเคราะหสาร
เพื่อใหไดสารใหม 

กระบวนการเมเทบอลิซึมของจุลินทรียตองอาศัยการทํางานของเอนไซมซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการ
เปลี่ยนรูปสารอาหารใหอยูในรูปที่เซลลแบคทีเรียสามารถนําไปใชได เอนไซมที่แบคทีเรียสราง แบงได 3 กลุม 
คือ  กลุม extracellular enzyme  กลุม periphery enzyme  และ กลุม intracellular enzyme  
extracellular enzyme เปนเอนไซมที่สรางขึ้นภายในเซลลแลวถูกปลอยออกนอกเซลล  เอนไซมนี้ทําหนาที่
ยอยสารอาหารที่มีขนาดโมเลกุลใหญและอยูนอกเซลลใหมีขนาดโมเลกุลที่เล็กและละลายน้ําได  เพื่อใหเซลล
สามารถดูดซึมสารอาหารที่ยอยแลวเขาสูภายในเซลลไดงาย  และนําสารอาหารไปใชในการเจริญและการ
ดํารงชีวิต  periphery enzyme  เปนเอนไซมที่อยูตามบริเวณขอบผิวของเยื่อเซลลทําหนาที่ในการควบคุม
การผานเขาออกของสารใหแกเซลล และ intracellular  enzyme คือ เอนไซมที่อยูภายในเซลลทําหนาที่
ยอยสารอาหารที่ดูดซึมเขาสูเซลลใหเปนพลังงงานและสวนประกอบที่สําคัญของเซลล 
 

การทดลองที่ 1 การทดสอบการยอยสารอาหาร 
วัตถุประสงค  

1. ตรวจสอบการยอยแปง โปรตีน ไขมัน และเจลาตินโดยจุลินทรียชนิดตางๆได 
2. อธิบายปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนตอการยอยแปง โปรตีน ไขมันและเจลาตินโดยจุลินทรียได 

เชื้อจุลินทรีย  
1. Bacillus subtilis 
2. Bacillus cereus 
3. Enterobacter aerogenes 
4. Serratia marcescens  

วัสดุและอุปกรณ 
1. อาหารแข็ง starch agar  
2. อาหารแข็ง skim milk agar 
3. อาหารแข็ง tween-80 agar 
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4. อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว nutrient gelatin 
5. ลูป 
6. ตะเกียงอัลกอฮอล 
7. ปากกาเขียนแกว 
8. ฉลากเขียนชื่อ 

 

1.1 การยอยแปง (Starch hydrolysis) 
 แปงเปนสารประกอบพวกโพลีแซคารไรดซึ่งประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวพวกกลูโคสเรียงตอ
กันเปนสายยาวดวยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) แบคทีเรียบางชนิดสามารถใชแปงเปนแหลง
คารบอนและแหลงพลังงานโดยปลอยเอนไซมอะไมเลส (amylase) ออกนอกเซลลเพื่อยอยแปงเปน
น้ําตาลกลูโคสแลวดูดซึมกลูโคสกลับเขาไปยอยสลายเปนพลังงานตอ 
วิธีการทดลอง 

1. ใชปากกาเขียนแกวขีดแบงพื้นที่ทางดานกนจานอาหาร NA แตละจานใหเทาๆกันตามจํานวน
ของชนิดจุลินทรียที่ใชทดสอบรวมกับสวนที่เปนสวนควบคุม  เขียนชื่อจุลินทรียลงในสวนตางๆ ที่แบงไว 
ดังภาพที่ 7.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
                               (ก)                                            (ข)  
ภาพที่ 7.1  (ก) การขีดแบงจานอาหาร และ (ข) วิธีการขีดลากเชื้อบนผิวหนาอาหาร  
BS, Bacillus subtilis; BC, Bacillus cereus; EA, Enterobacter aerogenes; SM, Serratia marcescens  
 

2. ถายเชื้อดวยลูปโดยขีดเชื้อลากตรงๆ บนผิวหนาอาหารที่เปนจานทดสอบ หางจากจุดศูนยกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ไปหาขอบจาน เผาฆาเชื้อลูปอีกรอบกอนแตะจุลินทรียชนิดใหม ทําเชนนี้จนครบ
ทุกชนิดของจุลินทรียที่ทดสอบ บมเชื้อไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 1-2 วัน 
 
 
 

BS BC 

EA SM 

BS BC 

EA SM 
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การตรวจผล 
เทน้ํายาไอโอดีนลงผิวหนาอาหาร starch agar ใหทวม ทิ้งแชไวประมาณ 30 วินาที เท

สารละลายไอโอดีนออก แลวตรวจดู clear zone รอบรอยเชื้อ ถาอาหารมีสีน้ําเงินแสดงวาไมมีการยอย
แปงเกิดขึ้น  

 
1.2 การยอยโปรตีน (Protein hydrolysis) 

โปรตีนเปนสารอินทรียที่ประกอบดวยหนวยยอยเปนกรดอะมิโนเรียงตอกันเปนสายยาวดวย
พันธะเปปไทด (peptide bond) แบคทีเรียจะยอยโปรตีนโดยปลอยกลุมเอนไซมโปรติเอส (protease) 
เรียกกระบวนการยอยโปรตีนวา โปรทิโอไลซิส (proteolysis)  
วิธีการทดลอง 

ทําการทดลองเชนเดียวกับการทดลองที่ 1.1 โดยใช อาหาร skim milk agar แทนอาหาร starch agar 
การตรวจผล 

ตรวจดู clear zone รอบรอยเชื้อ ถาอาหารมี clear zone แสดงวาจุลินทรียสรางเอนไซมเคซีเนส 
(caseinase) ยอยโปรตีนในน้ํานมได  
 
1.3 การยอยไขมัน (Lipid hydrolysis) 

ไขมันเปนสารอินทรียที่ประกอบดวยหนวยยอยเปนกรดไขมันเรียงตอกันเปนสายยาวดวยพันธะไกล
โคซิดิกซ (glycosidic bond) แบคทีเรียจะยอยไขมันโดยปลอยกลุมเอนไซมไลเปส (lipase)  
วิธีการทดลอง 

ทําการทดลองเชนเดียวกับการทดลองที่ 1.1 โดยใช อาหาร tween-80 agar แทนอาหาร starch agar 
การตรวจผล 

ตรวจดูตะกอนขุนขาวของเกลือแคลเซียมของกรดไขมันรอบโคโลนีของเชื้อ ถาเกิดตะกอนขุนขาว
แสดงวาจุลินทรียไมสามารถสรางเอนไซมไลเปสได  
 
1.4 การทดสอบการยอยสลายเจลาติน (Gelatin liquefaction) 
วิธีการทดลอง 

1. ติดฉลากชื่อเชื้อแบคทีเรียแตละชนิดลงบนหลอดอาหาร Nutrient gelatin พรอม วัน เดือน ป ที่
ทําการทดลอง 

2. ใชเข็มเขี่ยเชื้อปลายตรงที่ปลอดเชื้อแตะเชื้อที่ตองการทดสอบ นํามาแทง (stab) ลงไปในแนวดิ่งตั้ง
ตรงจนถึงกนหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ อีกหลอดหนึ่งทําการ stabe โดยไมตองแตะเชื้อเพื่อใชเปนหลอด
ควบคุม (control) 
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3. บมที่อุณหภูมิ 37ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
4. นําหลอดท่ีเขี่ยเชื้อและหลอดควบคุมที่ไมไดเข่ียเชื้อลง  เขาตูเย็นพรอมกัน ทิ้งไวประมาณ 15-20 

นาที สังเกตการแข็งตัวของเจลาติน ถาไมแข็งตัวแสดงวาจุลินทรียปลอยเอนไซมเยลาติเนส (gelatinase) 
ออกมายอยเจลาตินได  ถาเจลาตินแข็งแสดงวาจุลินทรียไมปลอยเอนไซมออกมายอยเจลาติน 
 
การทดลองที่ 2  การทดสอบกระบวนการหมักสารประกอบพวกคารโบไฮเดรต  

แบคทีเรียบางชนิดสามารถใชสารประกอบคารโบไฮเดรตในรูปน้ําตาลชนิดตางๆไดดวยกระบวนการ
หมัก (fermentation) ทําใหไดผลผลิตสุดทายเปนสารประกอบจําพวกกรด และกาซชนิดตางๆ ในทาง
ปฏิบัติสามารถทดสอบกระบวนการหมักสารประกอบพวกคารโบไฮเดรตโดยใชอาหาร Phenol Red 
Broth Base (PRBB) ที่มีการเติมหรือไมเติมน้ําตาล แลวใสหลอดดักกาซ (durham tube) คว่ําลงภายใน
หลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ  แบคทีเรียที่สามารถใชน้ําตาลโดยเกิดกระบวนการหมักไดจะเกิดกรด ซึ่งสังเกตได
จากการเปลี่ยนสีของอาหารเปนสีเหลือง  และถามีการสรางกาซ  กาซจะเขาไปแทนที่ของเหลวในหลอด
ดักกาซ (Durham tube) ทําใหเกิดชองวางภายในหลอด 
วัตถุประสงคการทดลอง 

1. ศึกษาชนิดของแบคทีเรียและน้ําตาลที่เชื้อสามารถใชไดในกระบวนการหมัก 
2. อฺธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักได 

วัสดุและอุปกรณ 
1. หลอดบรรจุอาหาร PRBB                    จํานวน   3 หลอด/กลุม 
2. หลอดบรรจุอาหาร PRBB + glucose     จํานวน   3 หลอด/กลุม 
3. หลอดบรรจุอาหาร PRBB + sucrose     จํานวน   3 หลอด/กลุม 
4. หลอดบรรจุอาหาร PRBB + lactose      จํานวน  3 หลอด/กลุม 
5. ลูป 
6. ตะเกียงอัลกอฮอล 
7. ฉลากเขียนชื่อ 
8. เครื่องเขยาผสม (vortex 

วิธีการทดลอง 
1. แบงหลอดอาหาร ออกเปน 3 ชุด  แตละชุดประกอบดวย หลอดบรรจุอาหาร PRBB,  PRBB + 

glucose, PRBB + sucrose, และ PRBB + lactose  ชนิดละ 1 หลอด 
2. ติดฉลากชื่อเชื้อ วัน เดือน ปที่ทําการทดลอง ลงบนหลอดอาหาร ดังนี้ 

               หลอดอาหารชุดที่ 1 ใชทดสอบเชื้อ Bacillus subtilis 
หลอดอาหารชุดที่ 2 ใชทดสอบเชื้อ Enterobacter aerogenes 
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หลอดอาหารชุดที่ 3 เปนชุดควบคุม (control)  ไมมีการใสเชื้อ 
3. ใชลูปที่ปลอดเชื้อ เขี่ย (inoculate) เชื้อที่ตองการทดสอบลงในหลอดอาหารตามรายละเอียดใน

ขอ 2   ชุดควบคุมไมตองเขี่ยเชื้อลงในหลอดอาหาร เขยาใหเชื้อกระจายในอาหารดวย vortex 
4. บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

ตรวจผล 
สังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารและการเกิดกาซระหวางหลอดอาหารชุดที่มีเชื้อ Bacillus subtilis 

และ Enterobacter aerogenes เทียบกับหลอดชุดควบคุม 
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 7.1 การทดสอบการยอยสลายสารอาหาร 

การทดสอบการ
ยอยสารอาหาร 

การเปลี่ยนแปลงสารอาหารโดยจุลินทรีย 
B. subtilis B. cereus Ent. aerogenes S. marcescens 

การยอยแปง      
การยอยโปรตีน     
การยอยไขมัน     
การยอยเจลาติน     

 
ตารางที่ 7.2 การทดสอบกระบวนการหมักสารประกอบพวกคารโบไฮเดรต 

ชนิดของอาหาร
ทดสอบ 

การเปลี่ยนแปลงของอาหารทดสอบโดยจุลินทรีย 
Control B. subtilis Ent. aerogenes 

PRBB    
PRBB + glucose    
PRBB + sucrose    
PRBB + lactose      

 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. การเกิด clear zone บนอาหารทดสอบที่ใชในหองปฏิบัติการโดยจุลินทรียเปนผลจากการทํางานของ

เอนไซมเอนโนเอนไซมหรือเอกโซเอนไซม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เอนไซมเอนโดเอนไซมหรือเอกโซเอนไซมมีความแตกตางหรือเหมือนกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ฟองกาซที่เกิดจากกระบวนการหมักน้ําตาลในการทดลองนาจะเปนกาซอะไร และจะใชวิธีใดทดสอบวา
เปนกาซนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การเปลี่ยนสีของอาหารเหลว Phenol Red Broth Base แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลวสภาพของ
อาหารอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เอกสารอางอิง 
คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (2533). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. (2536). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทปฏิบตัิการที่ 8 
พันธุศาสตรของจุลินทรีย 

 

หลักการ 
ความสามารถของจุลินทรียในการปรับตัวเพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมทั้งที่เหมาะสมและ

ไมเหมาะสมขึ้นอยูกับพันธุศาสตรของจุลินทรียซึ่งบางชนิดมีความจําเพาะสูงและแสดงการเปลี่ยนแปลง
รูปรางลักษณะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนที่เรียกวา ฟโนไทป (phenotype) ตัวอยางเชน การสรางสีของ 
Serratia marcescens จะมีการสรางสีแดงโปรดิจิโอซิน (prodigiosin) ที่สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม
อุณหภูมิหนึ่งและจะไมสรางสารสีดังกลาวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอภายในเซลลของจุลินทรียอาจเรียกไดวา เกิดการ
กลายพันธุ (mutation) โดยจีนที่เปนตัวกําหนดลักษณะดังกลาวที่เรียกวา ที่เรียกวาจีโนไทป (genotype) 
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 
วัตถุประสงค  

1. ศึกษาการตอบสนองของจุลินทรียตออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปโดยการแสดงออกของฟโนไทป 
2. อธิบายปรากฏที่จุลินทรียแสดงออกทางฟโนไทปเมื่อสภาวะแวดลอมเปลี่ยนได 

เชื้อจุลินทรีย  Serratia marcescens  
วัสดุและอุปกรณ 

1. อาหาร NA  
2. ลูป 
3. ตะเกียงอัลกอฮอล 
4. ปากกาเขียนแกว 

วิธีการทดลอง 
1. streak เชื้อ S. marcescens ดวยลูปลงบนผิวหนาอาหารเอียง NA ทั้งหมด 4 หลอด  
2. นําแตละหลอดไปบมที่อุณหภูมิ 15, 30 และ 37C เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

การตรวจผล 
ตรวจดูการสรางเม็ดสีแดงจากสีของโคโลนี บันทึกผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 
ตารางที่ 8.1 การตอบสนองของ Serratia marcescens ตออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปโดยการแสดงออกของฟ
โนไทปดวยการสรางเม็ดสีแดง 

จุลินทรียทดสอบ การเปลี่ยนแปลงการสรางเม็ดสีที่อุณหภูม (C) 
15 30 37 

Serratia marcescens    
 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. แบคทีเรียชนิดใดบางที่สรางสีในเซลลไดเหมือน Serratia marcescens  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สารสีแดงที่ Serratia marcescens นําไปใชประโยชนอะไรไดบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. นอกจากอิทธิพลของอุณหภูมิที่ผลตอการเปลี่ยนสีที่สรางขึ้นโดย Serratia marcescens นักศึกษาคิด
วามีปจจัยอื่นอีกหรือไม พรอมบอกปจจัยที่เกี่ยวของ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
เอกสารอางอิง 
คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (2533). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. (2536). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทปฏิบตัิการที่ 9 
การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย 

 

หลักการ 
       จุลินทรียมีทั้งที่ประโยชนและโทษตอสิ่งมีชีวิต  จุลินทรียหลายชนิดเปนสาเหตุของโรค  บางชนิดทํา
ใหเกิดการเนาเสียของอาหารและผลิตภัณฑตางๆ   บางชนิดสามารถทําลายวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช เชน 
ไม  หนังสัตว  ผา  สะพาน  บาน  โบราณวัตถุ  ฯลฯ  ดังนั้นการควบคุมจุลินทรียจึงเปนสิ่งที่ชวยลดการ
สูญเสียดังกลาว  วิธีการควบคุมในที่นี้จะหมายถึง การฆา (killing)  การยับยั้ง (inhibition)  และการกําจัด
จุลินทรียออกไป (removal)  วิธีที่ใชควบคุมจุลินทรียมีหลายวิธีทั้งวิธีทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ 

1. วิธีการทางกายภาพ (physical method)  เชน  การใชความรอน  รังสี  การกรอง  ความเย็น  
และความแหง  

การใชความรอน (heat treatment)  จะทําใหโปรตีนและสวนประกอบภายในเซลลของ
จุลินทรียเสียสภาพ  อุณหภูมิที่ฆาจุลินทรียจะอยูในชวง 60-100C  รูปแบบความรอนที่ใชในการควบคุม
จุลินทรียใชทั้งความรอนชื้น (moist heat) หรือความรอนแหง (dry heat)  ความรอนชื้นเปนความรอนที่
ใชฆาเชื้อขณะท่ีมนี้ําอยูดวย เชน การพาสเจอไรซ การตม การนึ่ง การนึ่งโดยใชความดันไอน้ํา และสําหรับ
ความรอนแหงเปนการฆาเชื้อโดยตรงดวยการใชเปลวไฟเผาทําลายเซลลจุลินทรียที่เกาะตามวัสดุที่ทนไฟ  

การใชรังสี (radiation) รังสีมีผลทําลายกรดนิวคลิอิกและโปรตีนของจุลินทรียใหเสียสภาพ  รังสี
ที่นํามาใชในการทําลายจุลินทรีย ไดแก ultraviolet (UV) และ gamma ซึ่งเปนรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้น  
มักใชรังสีฆาเชื้อในเครื่องมือพลาสติก  อาหาร  และผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด   

การกรอง (filtration) ใชกําจัดเชื้อในอาหารเหลวหรือสารละลายที่ระเหยและสลายตัวเมื่อถูก
ความรอน  โดยใชกระดาษกรองหรือแผนเยื่อกรองท่ีมีรูขนาด 0.45 ไมครอน ซึ่งมีขนาดของรูเล็กกวาเซลล
จุลิทรียทําใหสามารแยกจุลินทรียออกได   

ความเย็น (cold storage) เปนวิธีการยับยั้งการเจริญเพื่อเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย ณ อุณหภูมิ
ต่ํา 0 ถึง -20C หรือต่ํากวา เชน อุณหภูมิภายในตูเย็นหรือตูแชแข็ง วิธีนี้เปนการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมภายในเซลลจุลินทรีย สวนใหญการใชความเย็นกับจุลินทรียเปนวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียสําหรับ
การใชงาน 

ความรอนแหง (dehydration) เปนวิธีการทําใหน้ําภายในเซลลมีระดับลดนอยกวาปกติจนทํา
ใหเซลลของจุลินทรียตองรักษาสภาพการมีชีวิตโดยหยุดการทํางานของเอนไซมชั่วขณะ วิธีนี้จึงเปนการ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย นิยมใชวิธีนี้ในการเก็บจุลินทรีย เชน ลูกแปงสาโท ลูกแปงขาวหมาก หัว
เชื้อจุลินทรียในรูปลูกบอลเพื่อทําปุยชีวภาพ เปนตน  

 



บทปฏิบัติการที่ 9 การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย 

 

 

96

2. วิธีการทางเคมี (chemical method)  เปนการใชสารเคมีในการฆาจุลินทรียใหตาย (cidal)  
หรือเพียงยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย (static action)  เชน  ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) ฟนอล 
(phenol) ฟอรมาลิน (formaline)  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide) เปนตน  สารเคมีมี
ฤทธิ์ทําลายโปรตีนและกรดนิวคลิอิกของเซลลใหเสียสภาพ  อยางไรก็ตามการใชสารเคมีสวนมากไมมีผล
ในการทําลายเชื้อไดทั้งหมดถึงแมจะใชความเขมขนตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังมีการใชสารเคมี
ที่สรางโดยจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกวา สารปฏิชีวนะ (antibiotic)  ซึ่งเปนสารเคมีมีผลยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรีย สารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ขัดขวางการสังเคราะหโปรตีนภายในเซลล เรียกวา 
Bacteriostatics  สวนสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆาแบคทีเรียดวยการทําลายผนังเซลลหรือเยื่อหุมเซลลทําให
เซลลแตกไดเรียกวา Bacteriocodal 

3. วิธีการทางชีวภาพ (biological method) เปนการใชจุลินทรียชนิดหนึ่งกําจัดสิ่งมีชีวิตอีกชนิด
หนึ่งซึ่งอาจเปนพวกจุลินทรียที่เปนปฏิปกษตอกันหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก เชน แมลง หนอน เปนตน 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมจุลินทรียดวยวิธีตาง ๆ   

2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีที่ใชควบคุมจุลินทรียดวยวิธีตาง ๆ   
 

การทดลองที่ 1  การควบคุมจุลินทรียดวยวิธีการทางกายภาพ 
1.1  การควบคุมจุลินทรียโดยใชความรอน 
เชื้อจุลินทรียในอาหารเหลว Escherichia coli  (bacteria) 

Sacchromyces cerevisiaei  (yeast) 
Aspergillus niger  (fungi) 

วัสดุและอุปกรณ 
1. หลอดบรรจุอาหาร NB                                 จํานวน   4 หลอด/กลุม 
1. หลอดบรรจุ malt yeast extract (MY) broth    จํานวน   8 หลอด/กลุม 
2. หลอดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 
3. ปเปตปลอดเชื้อขนาด 1 มิลลิลิตร            จํานวน  12 อัน/กลุม 
4. ลูกดูด                                   
5. เครื่องผสม (vortex)                      
6. รางเก็บปเปตที่มีน้ํายาฆาเชื้อ         
7. ที่วางหลอด (rack)                     
8. บีกเกอรขนาด  500 มิลลิลิตร              จํานวน    4 อัน/หอง 
9.    บีกเกอรขนาด  500 มิลลิลิตร    จํานวน    2 อัน/หอง 
10. อางน้ํารอน (water bath)                         
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11. autoclave                                 
12. เทอรโมมิเตอร (thermometer)                    
13. ตะเกียงอัลกอฮอล                                     
14. ผาเช็ดโตะ                                               

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคม ี
1. น้ํากลั่นปลอดเชื้อ 
2. NB              
3. MY broth  
4. 70% ethyl alcohol     
5. 95% ethyl alcohol 

วิธีปฏิบัติ 
1. ติดฉลากชื่อเชื้อ วัน เดือน ปที่ทําการทดลอง ลงบนหลอดอาหาร ดังนี้ 
     ชุดที่ 1 NB หลอด ที่ 1 เปนหลอดควบคุม ไมมีการใสเชื้อ 

    หลอด ที่ 2-4 ใชทดสอบเชื้อ E. coli 
ชุดที่ 2 MY broth หลอดที่ 1 เปนหลอดควบคุม ไมมีการใสเชื้อ 

หลอดที่ 3-4 ใชทดสอบเชื้อ S. cerevisiae 
            ชุดที่ 3 MY broth หลอด ที่ 1 เปนหลอดควบคุม ไมมีการใสเชื้อ 
                                   หลอด ที่ 3-4 ใชทดสอบเชื้อ  A. niger 

2. หลอดอาหารทั้ง 3 ชุด ใหปฏิบัติดังนี้  
2.1 เขยาอาหารเหลวที่เพาะเลี้ยงเชื้อ (suspension) ที่ตองการทดสอบเพื่อกระจายเชื้อ  

สําหรับหลอดควบคุมใชน้ํากลั่นปลอดเชื้อแทน suspension ของเชื้อ 
2.2 ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูด suspension ของเชื้อ ลงในหลอดอาหารตามรายละเอียดใน

ขอ 1  
2.3 นําปเปตที่ใชแลวแชในรางเก็บปเปตที่มีน้ํายาฆาเชื้อ clorox 

3. หลอดอาหารแตละชุดใหแบงทดสอบการฆาเชื้อดวยความรอน ณ อุณหภูมิตางๆ ดังนี้ 
3.1 หลอดท่ี 1 ไมตองฆาเชื้อดวยวิธีใดๆและใชเปนหลอดควบคุม 
3.2 หลอดท่ี 2  นําไปตมในน้ําเดือดอุณหภูมิ 100ºC  นาน 5 นาที  แลวทําใหเย็นทันทีโดยแชน้ํา

อุณหภูมิหอง 
3.3 หลอดท่ี 3  นําไปแชใน water bath อุณหภูมิ 63ºC นาน 30 นาที  แลวทําใหเย็นทันทีโดย

แชน้ําอุณหภูมิหอง 
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3.4 หลอดที่ 4  นําไปฆาเชื้อใน autoclave 15 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121ºC  เปนเวลา 
15 นาท ี

4. นําหลอดอาหารทั้งหมดบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง  
การตรวจผล 
      สังเกตการเจริญของเชื้อในหลอดอาหารโดยดูจากความขุนสําหรับแบคทีเรีย  สวนยีสตใหเขยาหลอด
เพื่อสังเกตความขุน   สําหรับเชื้อราสังเกตการสรางเสนใยและสปอรที่อยูบินผิวหนาอาหาร  เปรียบเทียบ
ระดับความขุนหรือปริมาณเสนใยและสปอรกับหลอดควบคุม  รายงานระดับความขุนโดย  

  0  = ใส ไมขุน      = ไมมีการเจริญ 
  1 =  ขุนเล็กนอย   = มีการเจริญเล็กนอย 
  2 =  ขุนปานกลาง = มีการเจริญปานกลาง 
  3 =  ขุนมาก        = มีการเจริญมาก 
 

 

การทดลองที่ 2  การควบคุมจุลินทรียโดยใชแสง Ultraviolet (UV)  
เชื้อจุลินทรีย 

suspension ของเชื้อ Escherichia coli   
suspension ของเชื้อ Sacchromyces cerevisiaei   
suspension ของเชื้อ Aspergillus niger   

วัสดุและอุปกรณ 
1. จานอาหาร NA     จํานวน   5 จาน/กลุม 
2. จานอาหาร MY agar    จํานวน  10 จาน/กลุม 
3. ปเปตปลอดเชื้อ ขนาด 1 มิลลิลิตร   จํานวน  15 อัน/กลุม 
4. ลูกดูด        
5. รางเก็บปเปตที่มีน้ํายาฆาเชื้อ     
6. needle      
7. ตะเกียงอัลกอฮอล      
8. ปากกาเขียนแกวแบบกันน้ํา   
9. นาฬิกาจับเวลา      
10. ตูเขี่ยเชื้อ (Larminar Flow)   
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อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคม ี
1. NA 
2. MY agar  
3. 70% ethyl alcohol    
4. 95% ethyl alcohol   

  วิธีปฏิบัต ิ
1. ติดฉลากชื่อเชื้อ วัน เดือน ปที่ทําการทดลอง ลงบนจานอาหาร ดังนี้ 

ชุดที่ 1 NA จาน ที่ 1-6 ใชทดสอบเชื้อ Escherichia coli 
ชุดที่ 2 MY agar จาน ที่ 1-6 ใชทดสอบเชื้อ Sacchromyces cerevisiaei 
ชุดที่ 3 MY agar จาน ที่ 1-6 ใชทดสอบเชื้อ  Aspergillus niger 

2. จานอาหารแตละชุดใหแบงทดสอบการฆาเชื้อแตละชนิดดวย  UV ณ เวลาตางๆ  ดังนี้ 
2.1 เขยา suspension ของเชื้อเพื่อกระจายเชื้อ แลวใชป เปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูด 

suspension ของเชื้อลงบนผิวหนาจานอาหาร จํานวน 6 จาน จานละ 0.1 มิลลิลิตร นําปเปตที่ใชแลวแช
รางเก็บปเปตที่มีน้ํายาฆาเชื้อ 

2.2 ใชneedle จุม 95% ethyl alcohol ผานไฟ  รอจนเปลวไฟดับ  ทิ้งใหเย็น  นํามาเกลี่ย
เชื้อที่ผิวหนาอาหารใหกระจายตัวทั่วผิวหนาอาหาร  ปลอยใหผิวหนาอาหารแหง 

2.3 เก็บจานอาหารที่เกลี่ยเชื้อแตละชนิดไวอยางละ 1 จาน เพื่อเปนชุดควบคุม สวนจาน
อาหารที่เติมเชื้อที่เหลือใหคว่ําจานอาหารแลวใชปากกาเขียนแกวขีดแบงครึ่งกนจานอาหาร  เขียนอักษร 
UV ไวที่ซีกใดซีกหนึ่ง พรอมระยะเวลาการใหแสงกํากับดังนี้ 15 30 45 60 และ 90 นาที  ดังภาพที ่9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.1  การเขียนสัญลักษณบนกนจานอาหารที่ใชทดสอบการฆาเชื้อดวยแสง UV  
 

2.4 เปด UV ภายในตู Larminar Flow เปนเวลา 15 นาที เพื่อฆาเชื้อภายในตู  กอนใชงานปด
หลอด  UV   เปดไฟธรรมดาและพัดลมดูดอากาศ 

2.5 เรียงจานเลี้ยงเชื้อที่เกลี่ยแลวในตู Larminar Flow ที่ปลอดเชื้อ เชื้อละ 5 จาน ให
ระยะหางจากหลอดรังสีประมาณ 1 ฟุต เทาๆ กัน  

U.V. 
15 นาที 

กนจาน  

U.V. 
30 นาที 

กนจาน  

U.V. 
45 นาที 

กนจาน  

U.V. 
60 นาที 

กนจาน  

U.V. 
90 นาที 

กนจาน  
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2.6 เปดฝาจานอาหาร  โดยใหฝาจานปดครอมกนจานในดานที่ไมไดเขียนอักษร UV  เพื่อให
อีกซีกหนึ่งของละจานซึ่งเปนดานที่มีอักษรไดรับแสง UV  ดังภาพที ่9.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.2  การปดจานเลี้ยงเชื้อสําหรับศึกษาผลของแสง UV ตอการทําลายจุลินทรีย 
 
หมายเหตุ  ขณะทําการทดลองอยางมองแสง UV จากหลอดโดยตรง และพยายามหลีกเลี่ยงการสะทอน
แสงนี้เพราะเปนอันตรายตอสายตา 

2.7 ปดฝาจาน  นําจานเลี้ยงเชื้อออกจากตูครั้งละจานตามระยะเวลาการใหแสง UV ดังนี้ 15, 
30, 45, 60 และ90 นาท ีจากนั้นนําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง 
 
การตรวจผล 

      ตรวจการเจริญของเชื้อ  โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการเจริญของเชื้อระหวางบริเวณที่ไดรับแสงและ
บริเวณที่ปดไมไดรับแสง  ณ เวลาเดียวกัน  เปรียบเทียบปริมาณการเจริญของเชื้อระหวางบริเวณที่ไดรับ
แสง ณ เวลาตางกัน  และเปรียบเทียบปริมาณการเจริญของเชื้อระหวางบริเวณที่ไมไดรับแสง ณ เวลา
ตางกัน  บันทึกผลการทดลองโดย 

  0 = ไมมีเชื้อเจริญบนผิวหนาอาหาร   = ไมมีการเจริญ 
  1 = เชื้อเจริญบนผิวหนาอาหารเล็กนอย 
  2 = เชื้อเจริญบนผิวหนาอาหารปานกลาง 
  3 = เชื้อเจริญบนผิวหนาอาหารมาก 

 
การทดลองที่ 3  การควบคุมจุลินทรียดวยวิธีทางเคมี 
เชื้อจุลินทรียในอาหารเหลว Escherichia coli   
                                   Staphylococcus aureus 
2.1  การควบคุมจุลินทรียโดยใชสารเคมี 
วัสดุและอุปกรณ 

1. ปากกาเขียนแกว 
2. จานอาหาร NA     จํานวน 2 จาน/กลุม 
3. ปเปตปลอดเชื้อ  ขนาด 1 มิลลิลิตร  จํานวน 2 อัน/กลุม 

U.V. 

กนจาน  

ฝาจาน 
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4. ลูกดูดยาง      
5. รางเก็บปเปตที่มีน้ํายาฆา     
6. needle      
7. forceps      
8. ตะเกียงอัลกอฮอล    
9. ผาเช็ดโตะ                                   
10. แผนกระดาษตาปลา (disc) ที่ผานการฆาเชื้อ 

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
1. NA 
2. 70% ethyl alcohol                                  
3. 95% อัลกอฮอล  ปริมาตร 50 มิลลิลิตร     
4. 10% phenol (สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ) 
5. 10% clorox (สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ) 
6. 70% ethyl alcohol (สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ) 
7. 95% ethyl alcohol (สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ) 
8. น้ําเกลือ (normal  saline  solution)  
9. 1% BaCl2 solution 
10. 1% H2SO4 solution 

วิธีปฏิบัติ 
1. แตละเชื้อที่ใชในการทดลองใหปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ใชปากกาเขียนแกวขีดแบงพื้นที่ทางดานกนจานอาหาร NA แตละจานใหเทาๆกันตาม
จํานวนของสารเคมีที่ใชทดสอบรวมกับสวนที่เปนสวนควบคุม  จํานวน 2 จาน เขียนชื่อสารเคมีลงในสวน
ตาง ๆ ที่แบงไว ดังภาพที่ 9.3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.3  แสดงการวาง disc ที่ชุบสารเคมี บนผิวหนาอาหารที่มีเชื้อ 
 

กนจาน  

Disc ตัวควบคุมทีไ่มตองจุมยา 
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1.2 ทําการเจือจางเชื้อดวย normal  saline  solution ใหมีความขุนเทากับ Mc Farland 
No. 0.5 (Mc Faland No. 0.5 ทําโดยผสม 0.5 มิลลิลิตร ของ 1% BaCl2 กับ 99.5 มิลลิลิตร ของ 1% 
H2SO4)  

1.3 เขยา suspension ของเชื้อจากขอที่ 1.2 เพื่อกระจายเชื้อ  แลวใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร 
ดูด suspension  ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร  ลงบนผิวหนาจานอาหาร NA  นําปเปตที่ใชแลวแชรางเก็บป
เปตที่มีน้ํายาฆา 

1.4 เกลี่ยเชื้อท่ีผิวหนาอาหารใหกระจายตัวทั่วผิวหนาอาหารดวยแทงแกวสามเหลี่ยมปลอดเชื้อ  
ปลอยใหผิวหนาอาหารแหง 

1.5 ใช forceps จุม 95% ethyl alcohol ผานเปลวไฟ 2 ครั้ง  ปลอยใหเย็นสักครู  แลวคีบ 
disc ที่ปลอดเชื้อแลวแตะลงในสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อ  ใหยาคอยๆ ซึมขึ้นมาจนทั่วกระดาษนําไปวาง
บนอาหารที่เกลี่ยเชื้อในขอที่ 1.4 ตามสวนที่ได เทคนิคนี้เรียกวา disc agar diffusion method เขียนชื่อ
สารเคมีไว  กดแผนยาเบา ๆ เพื่อใหผิวกระดาษทั้งแผนแนบกับอาหารที่มีเชื้อ      

1.6 บมจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  48 ชั่วโมง  
การตรวจผล 
      สังเกตบริเวณใสรอบ disc ที่เรียกวา inhibition zone หรือ clear zone  สารเคมีใดที่สามารถฆา
หรือยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียไดจะสังเกตเห็น clear zone รายงานผลโดยวัดขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของ clear zone  ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  แลวหาคาเฉลี่ย  บันทึกผล 
 

2.2  การควบคุมจุลินทรียโดยใชสารปฏิชีวนะ 
ยาปฏิชีวนะ 
     Antibiotic paper disc ของสารปฏิชีวนะ Pennicilin Streptomycin และ Chloramphenicol 
วิธีปฏิบัติ 
      แตละเชื้อที่ใชในการทดลองใหปฏิบัติเชนเดียวกับการทดลองท่ี 9.2.1 แตกตางที่ใชใช Antibiotic 
paper disc สําเร็จรูปที่มีชนิดของยาปฏิชีวนะตาง ๆ แทนการใชสารเคมีสําหรับฆาเชื้อ 
การตรวจผล 
      ตรวจผลเชนเดียวกับการทดลองที่ 2.1 
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ผลการทดลอง 
ตารางที่ 9.1  การควบคุมจุลินทรียดวยวิธีการทางกายภาพ 

วิธีการทางกายภาพ 
ที่ใชควบคุมจุลนิทรีย 

ชนิดของจุลนิทรีย 
E. coli  (bacteria) S. cerevisiaei  (yeast) A. niger  (fungi) 

1. ความรอน    
ไมใหความรอน 
(ชุดควบคุม) 

   

63C 15 นาท ี
(พลาสเจอรไรซ) 

   

100C 15 นาท ี(ตม)    
121C 15 นาท ี
(autoclave) 

   

2. แสงยูวี    
0 นาท ี    
15 นาท ี    
30 นาท ี    
45 นาท ี    
60 นาท ี    
90 นาท ี    

 
ตารางที่ 9.2 การควบคุมจุลินทรียดวยวิธีการทางเคมี 

ชนิดสารเคมีท่ีใชควบคุมจลุินทรีย 
ขนาดเสนผานศนูยกลางของบริเวณใสตอสารเคมีทดสอบสําหรับ

จุลินทรีย (มิลลิเมตร) 
Escherichia coli Staphylococcus aureus 

1. สารเคมี   
10% phenol   
10% clorox   
70% ethyl alcohol   
95% ethyl alcohol   

2. สารปฏิชีวนะ   
pennicilin   
streptomycin   

   chloramphenicol   
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สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบฝกหัดทายบท 
1. จากการทดลองในหองปฏิบัติการ วิธีใดมีประสิทธิภาพในการควบคุมจุลินทรียไดดีที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แบคทีเรียชนิดใดในการทดลองที่ทนตอความรอนและสารเคมีไดดีที่สุด เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เทคนิคที่ใชทดสอบความสามารถในการควบคุมจุลินทรียดวยสารเคมีและยาปฏิชีวนะโดยใชแผน disc 

มีชื่อวาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. บริเวณใสรอบแผน disc ที่จุมสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียซึ่งวางบนจานเพาะ
เชื้อเรียกวาอะไร สาเหตุใดทําใหเกิดปรากฏการนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทําไมแบคทีเรียตางชนิดกันจึงแสดงความสามารถในการตานทานตอยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกันไดไม
เหมือนกัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เอกสารอางอิง 
คูมือปฏิบัติการจุลชีววิทยา. (2533). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. (2536). ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 



บทปฏิบตัิการที่ 10 
จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 

 
หลักการ 

จุลินทรียอาศัยอยูในสภาพแวดลอมธรรมชาติทั้งที่เปนน้ํา ดิน อากาศ  และทุกแหงที่มีอาหารและ
สภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย   

จุลินทรียในอากาศมีจํานวนและชนิดไมแนนอนเนื่องจากอากาศไมใชแหลงที่อยูอาศัยที่มีแหลง
อาหารใหกับจุลินทรียไดใชในการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน  จํานวนและชนิดของจุลินทรียในอากาศขึ้นอยู
กับปจจัยที่กอใหเกิดการปนเปอน เชน การจามหรือไอ การมีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตอยูมาก (ทองถนน 
บริเวณกอสราง บริเวณที่มีประชากรอยูอยางแออัด) โดยทั่วไปเมื่อจุลินทรียปะปนเขามาอยูในอากาศเซลล
ของจุลินทรยีจะถูกเกาะตามอนุภาคของฝุนละอองและพรอมที่จะตกลงสูพื้นดานลางอยางรวดเร็ว 

จุลินทรียในดิน ดินเปนอนุภาคที่มีโครงสรางที่จุลินทรียสามารถยึดเกาะไดงาย อินทรียวัตถุและ   
อนินทรียสารภายในโครงสรางดินเปนแหลงอาหารใหกับจุลินทรียหลากหลายชนิดซึ่งมีบทบาทตอการ
หมุนเวียนแรธาตุอาหารตางๆ จุลิทรียในดินที่พบไดแก แบคทีเรีย รา ยีสต เปนตน  

จุลินทรียในแหลงน้ําธรรมชาติที่กอใหเกิดโรคมักมีสาเหตุมาจากการปนเปอนสิ่งขับถายจากสิ่งมีชีวิตที่
เปนโรค ทําใหน้ํากลายเปนแหลงแพรกระจายของโรคโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหาร เชน  
โรคบิด  อหิวกตกโรค  เปนตน  แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร  ไดแก  Vibrio cholera, 
Streptococcus faecalis, Dalmonella sp.  และ  Shigella sp.    โดยทั่วไปที่ระบบทางเดินอาหารของ
มนุษยจะมีจุลินทรียประจําถิ่น (normal flora) ซึ่งเปนแบคทีเรียพวก coliform ไดแก Escherichai  coli 
และ Enterobacter aerogenes   E. coli เปนแบคทีเรียที่ปนเปอนมากับอุจจาระโดยตรงจึงถูกเรียกวา  
fecal colifom  สวน Enterobacter aerogenes  ไมปนเปอนออกมากับอุจจารระ จึงถูกเรียกวา non- 
fecal colifom E.  coli มีคุณสมบัติตางจาก Enterobacter aerogenes คือ  E.  coli สามารถเฟอรเมนต
น้ําตาลแล็กโทสแลวปลอยแกสที่อุณหภูมิ 44.5ºCภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง  และ E.  coli ใหผลการทดสอบ 
IMVic (indole methyl red voges-Proskauer citrate test) เปน ++-- สวน Enterobacter aerogenes 
ใหผลเปน --++  เมื่อบวกคือผลบวก (positive) และผลลบ (negative)  
      มาตรฐานของน้ําที่ใชในการบริโภคทางจุลชีววิทยาไดกําหนดใหมีจํานวนจุลินทรียในปริมาณที่ไม
กอใหเกิดโรคไดดังตารางที่ 10.1 
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ตารางที่ 10.1  มาตรฐานน้ําที่ใชบริโภค 
รายการ เกณฑกําหนดท่ีปลอดภัยตอการบริโภค 

Standard plate count ไมเกิน 500 โคโลนตีอมิลลิลิตร 
Most probable number of coliform organism (MPN) นอยกวา 2 ตอ 100 มิลลิลิตร 
E. coli ไมพบเลย (0 โคโลนี) 

 
วิธี multiple-tube ใชวิเคราะหคุณภาพของน้ําที่มีจุลินทรียปนเปอนปริมาณมาก เชน น้ําจาก

แมน้ําลําคลอง มีขั้นตอนการวิเคราะห 3 ขั้นตอน คอื 
ขั้นตอนที่ 1  เรียกวา presumptive test เปนการทดสอบเบื้องตนวา  ในน้ํานั้นมีแบคทีเรียที่

สามารถใชน้ําตาล lactose แลวเกิดการสรางกรดและแกสหรือไม  ถามีแบคทีเรียพวกนี้อาจเปนแบคทีเรีย
พวก coliform  

ขั้นตอนที่ 2  เรียกวา confirmed test เปนการยืนยันผลการตรวจ presumptive test วา  ในน้ํา
นั้นมีแบคทีเรียพวก coliform อยูจริงหรือไม  โดยนําแบคทีเรียในหลอดที่เกิดการสรางกรดและแกสมา
ทดสอบเพ่ิม  ดวยการทดสอบเลี้ยงบนอาหารแข็ง Eosin Methylen blue (EMB) agar  ถาปรากฏโคโลนี
สีดําเขมและผิวมีสีเขียวเหลือบคลายรอยตัดของโลหะ (metallic sheen) แสดงวามี E. coli  และ/หรือ
ปรากฏโคโลนีสีชมพูหรือมวงเทา  ลักษณะคอนขางเยิ้มและเปนเมือก ไมมี metallic sheen แสดงวามี 
Enterobacter aerogenes ก็สามารถสรุปไดวา ในน้ํามีแบคทีเรียพวก coliform อยูจริง 

ขั้นตอนที่ 3  เรียกวา completed test เปนการทดสอบเพื่อยืนยันครั้งสุดทายเพื่อใหแนใจวา
โคโลนีที่ปรากฏบนอาหาร EMB เปนแบคทีเรียพวก coliform อยูจริง ก็จะเพิ่มการทดสอบดวยการนํามา
เลี้ยงในหลอดอาหาร lactose broth อีกครั้งเพื่อดูการสรางกรดและแกส  และนําเชื้อมายอมสีแกรมดูวา 
มีรูปรางเปนทอนสั้น  ไมสรางสปอรและติดสีแกรมลบหรือไม  ซึ่งถาแบคทีเรียดังกลาวแสดงลักษณะที่
กลาวมาสรุปไดวา ในน้ํามีแบคทีเรียพวก coliform ถาการทดสอบใหผลลบไมวาในขั้นตอนใด  ถือวาในน้ํา
ไมมีแบคทีเรียพวก coliform 
 
การทดลองที่ 1 การแพรกระจายของจุลินทรียในอากาศ 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาจํานวนและชนิดของจุลินทรียในอากาศ ณ บริเวณตางๆ 
วัสดุและอุปกรณ 

1. อาหาร NA   จํานวน  4 จาน/กลุม 
2. อาหาร PDA  จํานวน  4 จาน/กลุม 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. Incubator 
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วิธีปฏิบัติ 
1. เขียนเครื่องหมายทีด่านกนจานอาหาร NA และ PDA ดังนี้ 

จานที่ 1-2  จานควบคุม  
     จานที่ 3-4  อากาศในสถานที่ตางๆ  
2. เปดฝาจานอาหาร NA และ PDA  อยางละ 1 จาน ในบริเวณอากาศที่ตองการศึกษา ประมาณ 

10 นาที  สวนจานอาหาร NA และ PDA  ที่เปนชุดควบคุมไมเปดใหสัมผัสอากาศ 
3. เมื่อครบกําหนดเวลาปดฝาจานอาหาร  แลวนําไปบมเชื้อที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน 

การตรวจผล 
      นับจํานวนและบันทึกลักษณะโคโลนีของเชื้อที่เจริญบนจานอาหาร NA และ PDA แลวเปรียบเทียบ
กับจุลินทรียในอากาศบริเวณอื่นทีต่างกลุม บันทึกจํานวนโคโลนีตอชั่วโมง  
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 10.2 การแพรกระจายของจุลินทรียในอากาศ 

สถานที่ 

การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
NA PDA 

จํานวนตอ
ชั่วโมง 

สัณฐานวิทยา 
จํานวนตอ

ชั่วโมง 
สัณฐานวิทยา 

   
 

  

   
 

  

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การทดลองที่ 2 การแพรกระจายของจุลินทรียในดิน 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาจํานวนและชนิดของจุลินทรียในดินประเภทตางๆ 
วัสดุและอุปกรณ 

1. จานเลี้ยงเชื้อปลอดเชื้อ    จํานวน     8 จาน/กลุม 
2. ตัวอยางดินที่ตัองการศึกษา    จํานวน     1 กรัม/กลุม   
3. หลอดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ ปริมาตร  9 มิลลิลิตร      จํานวน   11 หลอด/กลุม 
4. ปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร     จํานวน     8 อัน/กลุม 
5. incubator 
6. เครื่องชั่ง 
7. กระดาษชั่งสาร 

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
1. soil extract agar ที่หลอม (45-50ºC) ปริมาตร 200 มิลลิลิตร/กลุม   
2. น้ํากลั่นปลอดเชื้อ 

วิธีปฏิบัติ 
1. เขียนเครื่องหมายที่กนจานอาหารเลี้ยงเชื้อดังนี้ 

จานที่ 1-2  จานควบคุม  (ใชน้ํากลั่นเปนสารละลายตัวอยาง) 
     จานที่ 3-4  สารละลายอาหาร ระดับการเจือจางที่ 10-6  

     จานที่ 5-6  สารละลายอาหาร ระดับการเจือจางที่ 10-7 
     จานที่ 7-8  สารละลายอาหาร ระดับการเจือจางที่ 10-8 
2. ชั่งตัวอยางดิน จํานวน 10 กรัม  แลวเทใสในฟลาสกน้ํากลั่นที่ปลอดเชื้อ ปริมาตร  90 มิลลิลิตร  

จะไดสารละลายดินที่มีความเจือจาง 1:10 หรือ 10-1 
3. เจือจางสารละลายดิน จนถึงระดับการเจือจางที่ 10-7  ดวยวิธี serial dilution โดยใชน้ํากลั่นเปน

สารละลายเจือจาง    
4. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  ใสจานอาหารปลอดเชื้อ 

จํานวน 2 จาน  (ทําซํ้า)  จานอาหารชุดนี้เปนชุดควบคุม   
5. ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูดสารละลายที่ระดับการเจือจาง  10-6, 10-7  และ  10-8  ระดับการ

เจือจางละ 1 มิลลิลิตร  ใสจานอาหารปลอดเชื้อ ทําสารละลายเจือจางละ 2 จาน (ทําซ้ํา)  ดังภาพที่ 10.1 
จานอาหารชุดนี้เปนชุดทดลอง   
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ภาพที่ 10.1 การเจือจางสารละลายดินดวยวิธี tenfold serial dilution 
 

6. เทอาหาร soil extract agar ที่หลอมแลวและมีอุณหภูมิประมาณ 45-50C (ทดสอบโดยแตะที่
ทองแขนถาไมสะดุง แสดงวาอาหารมีอุณหภูมิที่ใชเทได) ใสจานชุดควบคุมและชุดทดลอง จานละประมาณ 
20 มิลลิลิตร (เทใหทวม)  หมุนจานใหน้ํากลั่นและสารละลายดินกระจายสม่ําเสมอทั่วอาหาร  ปลอยให
อาหารแข็งตวั  คว่ําจาน  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อดวยวิธีนี้เรียกวา pour plate technique 

7. บมใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมหิอง เปนเวลา 5 วัน 
การตรวจผล 

สังเกตลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียและราที่เจริญบนผิวหนาอาหาร  นับจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย
แตละชนิดในจานอาหารที่มโีคโลนีอยูระหวาง 30-300 โคโลนี  หาคาเฉลี่ยของจํานวนโคโลนีของจุลินทรีย
แตละชนิดทั้งสองจานในแตละระดับการเจือจาง  แลวคํานวณหาจํานวนจุลินทรียตอดิน 1 กรัม   
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 10.3 จํานวนของจุลินทรียในดิน 

ประเภท
ของดิน 

จํานวนโคโลนขีอง
แบคทีเรีย ณ ระดับการ

เจือจางที ่

จํานวนโคโลนี
ของแบคทีเรีย 
ตอกรัมของดิน 

จํานวนโคโลนขีองรา 
ณ ระดับการเจือจางที่ 

จํานวน
โคโลนีของรา
ตอกรัมของ

ดิน 

จํานวน
จุลินทรีย

ทั้งหมดตอกรัม
ของดิน 10-6 10-7 10-8 10-6 10-7 10-8 
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ตารางที่ 10.4 ลักษณะโคโลนีของจุลินทรียในดิน 
ประเภทของ

ดิน 
ลักษณะของดิน (สี ความรวน ขนาด

เม็ดดิน อินทรียวัตถุ) 
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย 

  
 

 

  
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การทดลองที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยา 
วัตถุประสงค 

1. สามารถตรวจนับจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) ในน้ําได 
2. สามารถวิเคราะหคุณภาพน้ําวิธี multiple tube ได 

3.1  การตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในน้ํา 
วัสดุและอุปกรณ 

1. ตัวอยางน้ําที่สนใจศึกษา    จํานวน  1 ชนิด/กลุม 
2. หลอดน้ํากลั่นปลอดเชื้อ    จํานวน  6 หลอด/กลุม 
3. ปเปตปลอดเชื้อ ขนาด 1 มิลลิลิตร    จํานวน  6 หลอด/กลุม 
4. จานอาหารปลอดเชื้อ      จํานวน  6 หลอด/กลุม 
5. incubator 

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
      1. PCA medium ที่มีอุณหภูมิ 45-50ºC ปริมาตร 120 มิลลิลิตร/กลุม 
      2. น้ํากลั่นปลอดเชื้อ 
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วิธีปฏิบัติ 
1. เลือกตัวอยางน้ําที่จะนํามาศึกษาเพียง 1 ชนิด 
2. เตรียมตัวอยางน้ําเพ่ือนํามาวิเคราะห  ดังนี้ 

2.1 กรณีท่ีเปนน้ําสะอาดใหนําตัวอยางน้ํามาวิเคราะหในขอที่ 3 ไดเลย 
2.2 กรณีที่เปนน้ําสกปรกใหเจือจางตัวอยางน้ําโดยวิธี serial dilution ใช น้ํากลั่นปลอดเชื้อ

เปนสารละลายเจือจาง  ทําการเจือจางตัวอยางถึงระดับการเจือจางท่ี 10-5 
3. กรณีท่ีเปนน้ําสะอาด  ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูดตัวอยางน้ํา 1 มิลลิลิตร  ลงในจานอาหาร

ปลอดเชื้อ  จํานวน  2 จาน (ทําซ้ํา)   สวนน้ําสกปรก  ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูดตัวอยางน้ําที่ระดับ
การเจือจาง  10-3, 10-4 และ   10-5  ระดับการเจือจางละ 1 มิลลิลิตร  ใสจานอาหารปลอดเชื้อ  ทําการ
เจือจางละ 2 จาน (ทําซํ้า)  จานควบคุมใชน้ํากลั่นปลอดเชื้อแทนตัวอยางน้ํา ทํา 2 จาน (ทําซํ้า)  

4. เทอาหาร PCA ที่หลอมแลวและมีอุณหภูมิประมาณ 45-50ºC ใสจานที่ใสตัวอยางน้ํา  และจาน
ชุดควบคุม  จานละประมาณ 20 มิลลิลิตร  หมุนจานใหตัวอยางน้ําและน้ํากลั่นกระจายสม่ําเสมอทั่ว
อาหาร  ปลอยใหอาหารแข็งตัว  คว่ําจาน   

5. บมใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมิ 30ºCเปนเวลา 3 วัน 
การตรวจผล 

นับจํานวนโคโลนีของจุลินทรียทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่มีโคโลนีขึ้นอยูระหวาง 30-300 โคโลนี  หา
คาเฉลี่ยของจํานวนโคโลนีของจุลินทรียทั้งสองจานในแตละระดับการเจือจาง  แลวคํานวณหาจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดตอน้ํา 1 มิลลิลิตร 
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 10.5 การตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในน้ํา 

ประเภทของ
น้ํา 

ลักษณะทางกายภาพของน้ํา 
จํานวนโคโลนขีองแบคทีเรีย 

ณ ระดับการเจือจางที่ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
ตอน้ํา 1 มิลลิลิตร 

10-6 10-7 10-8 

      

      
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2  การตรวจหา coliform โดยวิธี multiple tube 
วัสดุและอุปกรณ 

1. ปากกาเขียนแกว     จํานวน   1 แทง/กลุม 
2. หลอดอาหาร Brilliant green lactose bile broth       จํานวน 18 หลอด/กลุม 
3. จานอาหาร EMB agar       จํานวน   9 จาน/กลุม 
4. หลอดอาหาร NA slant      จํานวน   8 หลอด/กลุม 
5. ปเปตขนาด  1 มิลลิลิตร      จํานวน   1 อัน/กลุม 
6. ปเปตขนาด 10 มิลลิลิตร      จํานวน   1 อัน/กลุม 
7. ลูกดูดยาง      จํานวน   1 อัน/กลุม   
8. incubator อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส            จํานวน   1 เครื่อง/หอง 
9. ลูป       จํานวน   3 อัน/กลุม 

10. กลองจุลทรรศน              จํานวน   1 เครื่อง/กลุม 
11. สไลด       จํานวน   8 แผน/กลุม 
12. ตะเกียงอัลกอฮอล     จํานวน   1 อัน/กลุม 
13. ปากคีบ        จํานวน   1 อัน/กลุม 
14. ที่รองสไลดสําหรับลางสี 
15. กระดาษทิชชู 
16. นาฬิกาจับเวลา 

สารเคมี 
1. Brilliant green lactose bile broth  (BGLBB)                     
2. Levine’s eosin-methylene blue agar (EMB) agar       
3. NA slant       
4. สารละลายสีคริสตอลไวโอเลต (crystal violet solution) 
5. สารละลายสีซารฟานินโอ (sarfanin O solution) 
6. สารละลายไอโอดีน (iodine solution) 
7. 95% ethyl alcohol  

วิธีปฏิบัติ 
การทํา coliform test โดยวิธี multiple tube มี 3 ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที ่10.2 
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ภาพที่ 10.2 แผนผังวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห coliform ในน้ํา  
(ที่มา: ดัดแปลงจาก www.agen.ufl.edu/.../Mexico/ Pathogens/lect_14.htm)  
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      1. ขั้นตอน presumptive test 
1.1 เขียนชนิดของตัวอยางน้ํา  วันที่ทดลอง  และชื่อกลุม ที่หลอดอาหาร BGLBB จํานวน 9 

หลอด 
ใชปเปตขนาด 1 มิลลิลิตร  ดูดตัวอยางน้ําลงในหลอดอาหาร BGLBB ดังนี้  

หลอดท่ี 1-3 ดูดน้ําตัวอยาง  ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  ใสในหลอดอาหาร BGLBB  
หลอดท่ี 4-6 ดูดน้ําตัวอยาง  ปริมาตร   1 มิลลิลิตร  ใสในหลอดอาหาร BGLBB  
หลอดท่ี 7-9 ดูดน้ําตัวอยาง  ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร  ใสในหลอดอาหาร lactose broth 

1.2 นําหลอดท้ังหมดไปบมใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
1.3 สังเกตการเกิดกาซ  ถาหลอดใดมีกาซเกิดขึ้นใหรายงานผลเปน positive presumptive 

test ถาหลอดใดไมมีกาซเกิดขึ้นใหรายงานผลเปน negative presumptive test  โดยการรายงานผลให
เรียงผลการทดลองจาก จํานวนหลอดที่เกิดกาซและปริมาตรตัวอยางน้ําที่ใช  10, 1 และ 0.1 มิลลิลิตร 
ตามเรียงตามลําดับ  เชน หลอด BGLBB ที่ใชน้ําตัวอยาง 10 มิลลิลิตร เกิดกาซ 0 ใน 3 หลอด  หลอด 
BGLBB ที่ใชน้ําตัวอยาง 1 มิลลิลิตร เกิดกาซ 1 ใน 3 หลอด  และหลอด BGLBB ที่ใชน้ําตัวอยาง 0.1 
มิลลิลิตร เกิดกาซ 2 ใน 3 หลอด ใหรายงานผลเปน 012  นําคาที่ไดนี้ไปเทียบหาคาของ coliform ตอน้ํา 
100 มิลลิลิตร ในตาราง Most Probable Number (MPN) ดังภาพที่ 10.3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10.3 ตาราง Most Probable Number (MPN)  
(ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2533) 



บทปฏิบัติการที่ 10 จุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 115

      2. ขั้นตอน confirmed test 
2.1 ใชลูปจุมสารละลายเชื้อในหลอดทุกหลอดที่เกิดกาซในการทดสอบขั้น presumptive test 

แลวขีดลากบน ผิวหนาอาหาร EMB agar 
2.2 บมเชื้อในจานอาหาร EMB agar ใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมิ  37ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง 
2.3 สังเกตลักษณะของโคโลนีที่เจริญบนผิวอาหาร EMB agar 
2.4 เลือกโคโลนีเดี่ยวที่ผิวมีสีเขียวเหลือบแสงคลายโลหะ (metallic sheen)  ตรงกลางโคโลนี

มีสีเกือบดํา  ซึ่งมีแนวโนมเปน E. coli  หรือโคโลนีทึบแสงสีชมพู  เปนเมือกเยิ้ม  ตรงกลางโคโลนีสีไมเขม  
ซึ่งมีแนวโนมเปน Enterobacter spp. เพื่อนําไปทดสอบในขั้นตอไป 
       3. ขั้นตอน completed test  

3.1 ใชลูปเขี่ยเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวที่เลือกไวในขั้นตอน  confirmed test ใสในหลอดอาหาร 
BGLBB และ NA slant   

3.2 บมเชื้อในหลอดอาหาร BGLBB และ NA slant  ใหเชื้อเจริญที่อุณหภูมิ 37ºC เปนเวลา 
24 ชั่วโมง 
การตรวจผล 

สังเกตการเกิดกรดและกาซในหลอดอาหาร BGLBB แลวทําการยอมสีแกรมโดยใชเชื้อจากหลอด 
NA slant ถาเกิดกรดและกาซในหลอดอาหาร BGLBB และแบคทีเรียที่ยอมสีแกรมมีรูปรางทอนสั้นและ
ติดสีแกรมลบแสดงวาเปน coliform bacteria 
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 10.5 การตรวจนับจุลินทรียทั้งหมดในน้ํา 

ประเภทของน้ํา ลักษณะทางกายภาพของน้ํา 
จํานวน positive tube ใน

ระดับการเจือจาง (mL) 
จํานวน coliform 
ทั้งหมดตอน้ํา 100 

มิลลลิิตร 0.1  1 10 

      

      
 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. อาหาร NA, PDA, PCA และ EMB ใชตรวจหาจุลินทรียประเภทไหน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เทคนิคที่ใชตรวจสอบจุลินทรียทั้งหมดทั้งในน้ําและในดินเรียกเทคนิคนั้นวาอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. อาหารที่ใชในการตรวจหา coliform มีน้ําตาลชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. สารใดเปนตัวยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกในอาหาร brilliant green lactose bile broth  และมีฤทธิ์
การยับยั้งอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Coliform มีคุณสมบัติอยางไรสําหรับใชในการตรวจหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ขอกําหนดมาตรฐานน้ําดื่มทางจุลชีววิทยามีอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทปฏิบัติการที่ 11 
จุลชีววิทยานมและจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 
หลักการ 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเปนการนําจุลินทรียไปใชในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เชน การ
ผลิตเครื่องดื่มอัลกอฮอล การผลิตโยเกิรต การผลิตน้ําเปรี้ยว การผลิตน้ําสม เปนตน 

โยเกิรต หมายถึง นมที่มีเปรี้ยวเนื่องจากการเปลี่ยนน้ําตาลในน้ํานมใหเปนกรดโดยแบคทีเรียแลกติก 
(lactic acid bacteria) และมีลักษณะเปนครีมขน  โยเกิรตเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพราะทํามา
จากนมโคและเชื้อจุลินทรียในโยเกิรตมีประโยชนตอระบบการยอยอาหารของมนุษย ผูมีปญหาเรื่อง
รับประทานอาหารแลวไมยอยซึ่งมักเกิดกับผูสูงอายุเมื่อไดรับประทาน โยเกิรตจะชวยแกปญหาดังกลาว 
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาวิธีการทําโยเกิรตอยางงาย 
2. ทราบและอธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ํานมที่เกิดจากการทํางานของแบคทีเรียที่
ผลิตกรดแลกติก 

วัสดุและอุปกรณ 
1. นมสดพลาสเจอรไรซ  ปริมาตร  1,000 มิลลิลิตร/กลุม 
2. นมผงธรรมดา   ปริมาตร    100 กรัม/กลุม 
3. เชื้อโยเกิรตรสธรรมชาติ  ปริมาตร       1 กระปอง/กลุม 
4. แกวพลาสติก    
5. อลูมินัมฟอยด 

วิธีปฏิบัติ 
สูตรที่ 1 โยเกิรตสูตรนมผง 

1. ตมน้ํานมดิบใหคอยๆเดือดโดยใชไฟปานกลาง  กวนตลอดเวลาอยาใหนมไหม    แลวหมั่นตักไขมัน
ที่ลอยหนาออก จนกระทั่งไมมีหนานม ปลอยใหเดือดประมาณ 10 นาท ีแลวปลอยใหนมอุนตัวประมาณ 
40-45C (ทดสอบโดยแตะที่ทองแขนไมสะดุง) 

2. แบงนมออกเปนสองสวน สวนประมาณละ 500 มิลลิตร เพื่อแบงทําโยเกิรตสูตรตางกัน  
3. ละลายนมผง 5 ชอนโตะ (50 กรัม) ลงในบีกเกอรสแตนเลสที่มีน้ําอุน 300 มิลลิลิต คนใหละลาย

เขากันโดยใชชอนสแตนเลสที่สะอาดและผานการลวกน้ํารอน เทน้ํานมผงละลายลงในบีกเกอรนมที่แบงใน
ขอที่ 2 ผสมใหเขากัน 

4. เติมเชื้อโยเกิรต 2 ชอนโตะ คนใหละลายเขากันโดยใชชอนสแตนเลสที่สะอาดและผานการลวกน้ํารอน 
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5. กรอกนมลงในแกวประมาณ 3 ใน 4 ของแกว ปดปากแกวดวยอลูมินัมฟอยด  
6. นําแกวทั้งหมด บมที่อุณหภูมิ 45C เปนเวลา 12-24 ชั่วโมง สังเกตวานมแข็งตัวหรือไม กอน

รับประทานสามารถเติมผลไมเชื่อมตามใจชอบ แลวเก็บเขาตูเย็น  4C  
สูตรที่ 2 โยเกิรตสูตรนมสด 

1. น้ํานมอุนที่ผานการตมและกําจัดไขมันออก ประมาณละ 500 มิลลิตร มาเติมเชื้อโยเกิรต 2 ชอน
โตะ ลงในหมอนม  คนใหละลายเขากันโดยใชชอนสแตนเลสที่สะอาดและผานการลวกน้ํารอน 

2. กรอกนมลงในแกวประมาณ 3 ใน 4 ของแกว ปดปากแกวดวยอลูมินัมฟอยด  
3. นําแกวทั้งหมด บมที่อุณหภูมิ 45C เปนเวลา 12-24 ชั่วโมง สังเกตวานมแข็งตัวหรือไมกอน

รับประทานหรือเก็บเขาตูเย็น  4C 
ตรวจผล 
      เปรียบเทียบลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติของโยเกิรตทั้ง 2 สูตร 
ผลการทดลอง 
ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบลักษณะโยเกิรตจากสูตรโยเกิรตนมผลและโยเกิรตนมสด 

สูตรโยเกิรต 
ลักษณะของโยเกิรต 

เนื้อสัมผัส การแข็งตัวของนม รส กลิ่น 
สูตรที่ 1  
โยเกิรตนมผง 

    

สูตรที่ 2  
โยเกิรตนมสด 

    

 
สรุปผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝกหัดทายบท 
1. ในการทําโยเกิรตเพราะเหตุใดจึงตองเติมโยเกิรตจากกระปองลงในน้ําตมอุน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ความเปรี้ยวของโยเกิรตเกิดจากขึ้นไดอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การเปลี่ยนสภาพนมจากของเหลวเปนของแข็งเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. โยเกิรตสูตรที่ใสและไมใสนมผงมีความแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทปฏิบตัิการที่ 12 
การตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเซรุมวิทยา 

 
หลักการ 
       การเกิดโรคในคนและสัตวมีสาเหตุมาจากจุลินทรียกอโรคเขาสูรางกายเรียกรางกายสิ่งมีชีวิตที่เปนแหลง
ที่อาศัยของจุลินทรียกอโรควา host และเรียกจุลินทรียกอโรคในสิ่งมีชีวิตวา pathogen ซึ่งจะกระตุนให
hostตอบสนองทางภูมิคุมกัน เชน  กระตุนใหรางการสรางสารแอนติบอดี (antibody) ซึ่งเปนโปรตีนละลาย
น้ําและอยูในเซรุม (serum)  phathogen ที่กระตุนใหรางกายตอบสนองทางภูมิคุมกันเรียกวาเปนแอนติเจน 
(antigen)  ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีสามารถนํามาใชตรวจสอบวาคนหรือสัตวปวยเปนโรคที่
เกิดจาก pathogen ชนิดใด  โดยมีหลักการคือ ถาแอนติบอดีในเซรุมของผูปวยทําปฏิกิริยากับแอนติเจนที่ได
จาก pathogen ได แสดงวา แอนติบอดีในเซรุมผูปวยมีความจําเพาะกับแอนติเจนของจุลินทรียนั้น  
จุลินทรียนั้นเปนสาเหตุทําใหเกิดโรค  ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีเกิดไดหลายรูปแบบ เชน 
ปฏิกิริยาการจับกลุมหรือตกตะกอน (clumping หรือ agglutination)  ปฏิกิริยาการตกตะกอนละเอียด 
(precipitation)  ปฏิกิริยาการตรึงคอมพลีเมนต (complement fixation)  และอื่น    
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหรูและเขาใจในเรื่องของปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีกับแอนติเจน 
2. เพื่อใหเขาใจถึงประโยชนของปฏิกิริยาระหวางแอนติบอดีกับแอนติเจนในการนําไปใชตรวจ

วินิจฉัยโรคติดเชื้อของคนและสัตว 
วัสดุและอุปกรณ 

1. สไลด       จํานวน    1 อัน/กลุม 
2. ไมจิ้มฟน 
3. หลอดแกวทดลอง ขนาด 10x75 มิลลิเมตร            จํานวน  10 หลอด/กลุม 
4. ปเปต ขนาด 1 มิลลิลิตร 
5. ที่วางหลอดแกว (rack) 
6. water bath อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส 

สารเคมี 
1. 0.85% NaCl 
2. Salmonella O antigen 
3. normal serum 
4. antiserum ของ Salmonella 
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5. 95% ethyl alcohol 
6. ผงซักฟอก 

วิธีปฏิบัติ 
      1. Slide agglutination 

1.1. เตรียมสไลดสะอาดโดยการลางผงซักฟอก  แลวลางน้ําใหสะอาด  อาจจุม 95% ethyl 
alcohol ลนไฟ 1-2 ครั้ง กอนใช 

1.2. หยด antiserum ลงบนปลายดานหนึ่งของสไลด 1 หยด  สวนปลายอีกดานหนึ่งหยด 
normal serum ลงไป 1 หยด 

1.3. หยด Salmonella O antigen ลงขาง antiserum และ normal serum ขางละ 1 หยดใช
ไมจิ้มฟนเข่ียให antiserum และ antigen ผสมกัน  แลวใชไมจิ้มฟนอีกอันหนึ่งผสม normal serum กับ 
antigen ใหผสมกัน  อานผลโดยดูการจับกลุมหรือตกตะกอนเปนกอนหยาบ 
      2. Tube agglutination 

2.1 เตรียมหลอดแกวทดลอง  10 หลอดใสลงในที่วางหลอด 
2.2 เตรียมเจือจาง antiserum ดังนี้   

2.2.1 ใชปเปต 1 มิลลิลิตร  ดูด 0.85% NaCl  ใสในหลอดท่ี 1 ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร  และ
ใสในหลอดท่ี 2  ถึงหลอดท่ี 10  ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 

2.2.2 ปเปต antiserum ใสในหลอดที่ 1 ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดี  โดยใชป
เปตดูดขึ้นลงหลายๆ ครั้ง  เปลี่ยนปเปตอันใหมดูดสวนผสมในหลอดที่ 1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร  ใสลงใน
หลอดท่ี 2 ผสมใหเขากันดี 

2.2.3 ปเปตสวนผสมในหลอดที่ 2 มิลลิลิตร 0.5 มิลลิลิตร ไปใสในหลอดท่ี 3 ผสมใหเขากันดี  
และทําเปน serial dilution ไปเชนนี้จนถึงหลอดที่ 9  ปเปตสวนผสมในหลอดที่ 9 ทิ้งไป 0.5 มิลลิลิตร 
เพื่อใหปริมาตรเทากันทุกหลอด  ดังนั้นความเจือจาง antiserum ทั้ง 9 หลอด จะเปนดังนี้ 1:10, 1:20, 
1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280, 1:2560  ตามลําดับ  ในหลอดที่ 10 จะเปน antigen 
control ดังแสดงในภาพท่ี 12.1  

2.3 ปเปต Salmonella O antigen ที่เตรียมเจือจางๆ ไวสําหรับทํา tube agglutination ใสลง
ในหลอดที่ทําเจือจาง antiserum ไวแลว ทั้ง 10 หลอด ๆ ละ  0.5 มิลลิลิตร   

2.4 เขยาที่วางหลอดเพื่อให antiserum ผสมเขากันดีกับแอนติเจน  แลวนําที่วางหลอดไปแชใน 
water bath 45C เปนเวลา 2-4 ชั่วโมง แลวนําไปเก็บในตูเย็นคางคืน จึงนํามาอานผล   
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ภาพที่ 12.1  การทําเจือจาง antiserum 
 
การตรวจผล 
      อานผลจากหลอดที่เปน antiserum control กอนซึ่งไมควรจะมีการตกตะกอนหรือจับกลุมเกิดขน  
แลวจึงอานผลในหลอดที่ 1-9 ลักษณะการตกตะกอนหรือจับกลุมจะแผเปนตาขายอยูกนหลอด  ถาไมมี
การจับกลุมจะเห็นเปนเม็ดกระดุมสีขาวอยูกนหลอด  การแปรผลวา เกิดปฎิกิริยาระหวางแอนติเจนกับ
แอนติบอดีหรือไมจะตองดูจากปริมาณตะกอนที่เกิดข้ึน คือ  
      เกิดการจับกลุมหรือตกตะกอนของเซลลทั้งหมด  สวนน้ําจะใส                รายงานผล ++++ (100%) 
      เกิดการจับกลุมหรือตกตะกอนของเซลลเกือบทั้งหมด  สวนน้ําขุนเล็กนอย   รายงานผล +++    (75%) 
      เกิดการจับกลุมหรือตกตะกอนของเซลลในระดับปานกลาง                     รายงานผล ++      (50%) 
      เกิดการจับกลุมหรือตกตะกอนของเซลลนอยมาก  สวนน้ําจะขุนมาก         รายงานผล +        (25%) 
      ไมเกิดการจับกลุมหรือตกตะกอน                                                    รายงานผล –          (0%) 

โดยทั่วไปการบอกปริมาณของแอนติบอดีไดจะตองดูที่หลุมสุดทายที่ใหผล ++ ขึ้นไป 

ผลการทดลอง 
1. Slide agglutination 

อธิบายปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเมื่อผสมแอนติเจนกับ Antiserum และ Normal serum 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Tube agglutination 
ตารางที่ 12.1 การตกตะกอนที่เกิดขึ้นในหลอด ณ ระดับความเจือจางตาง ๆ ของ antiserum 

การตกตะกอนที่ระดับความเจือจางของ antiserum 
1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2500 antigen control 
          

 
สรุปผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบฝกหัดทายบท 

1. อธิบายความหมายของเอนติเจนและเเอนติบอด ี  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงอธิบายปฏิกิริยาระหวางเอนติเจนกับเเอนติบอด ีและลักษณะที่แสดงใหเห็นวาเกิดปฏิกิริยา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Brilliant green lactose bile broth   
Peptone       10.0 กรัม 
Lactose    10.0 กรัม 
Oxgall 20.0 กรัม 
Brilliant green 0.0133 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

        ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ปรับอาหารใหมี pH 7.0 แบงใสหลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร ใส
หลอดดักแกสในหลอดอาหารในลักษณะคว่ําหลอดใหดานตันอยูดานบนปาก หลอดดักแกสอยูดานลาง  
ปดฝาหลอดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
 
2. De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) Agar  

Peptone       10.0 กรัม 
Meat extract    10.0 กรัม 
Yeast extract 5.0 กรัม 
Glucose 20.0 กรัม 
Tween 80 1.08 กรัม 
Dipotassium phosphate 2.0 กรัม 
Sodium acetate 5.0 กรัม 
Ammonium citrate 2.0 กรัม 
Magnesium sulfate 0.2 กรัม 
Manganese sulfate 0.05 กรัม 
ผงวุน 15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ปรับอาหารใหมี pH 5.7±0.1  เทวุนใสแลวหลอมวุนละลาย
หมด เทใสขวดอาหารเพียง ¾ สวนของขวด ปดฝาขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที่ 121C 
15 psi 15 นาที 
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3. Glucose Yeast Extract Broth ระดับ pH 3.0, 5.0, 7.0 และ 9.0 
Glucose 20.0 กรัม 

Yeast extract 3.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน แบงใสหลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร  ปดฝาหลอดอาหาร นําไป
นึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
 
4. Levine’s eosin-methylene blue agar (EMB agar)    

Peptone       10.0 กรัม 
Lactose    10.0 กรัม 
K2HPO4 2.0 กรัม 
Eosin (yellowish) 0.4 กรัม 
Methylene blue 0.065 กรัม 
Agar 15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

        ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน เทวุนใสแลวหลอมวุนละลายหมด เทใสขวดอาหารเพียง ¾ 
สวนของขวด ปดฝาขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
 
5. Malt yeast extract (MY) broth     

Yeast extract       3.0 กรัม 
Malt extract    3.0 กรัม 
Peptone    5.0 กรัม 
Glucose    10.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

       pH 5.5 ที่ 25C 
ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่น ปรับ pH เปน 5.5 นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที่ 121C 

15 psi 15 นาท ีปลอยใหอาหารมีอุณหภูมิประมาณ 50C เติม penicillin ความเขมขน 60 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร และ streptomycin ความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
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6. Mineral salts glucose  
KH2PO4       1.0 กรัม 
K2HPO4   1.0 กรัม 
NaCl    1.0 กรัม 
MgSO4.7H2O 0.7 กรัม 
(NH4)2SO4 4.0 กรัม 
Na-citrate-2H2O 0.5 กรัม 
Dipotassium phosphate 2.0 กรัม 
Glucose 5.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

       pH 6.0-8.0 ที่ 25C        
ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่น ปรับ pH 6.0-8.0 ที่ 25C นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่

121C 15 psi 15 นาท ี
Mineral salts glucose ที่เติม yeast extract 0.1%, Mineral salts glucose ที่ไมเติม 

glucose, Mineral salts glucose ที่ไมเติม (NH4)2SO4, และ Mineral salts glucose ที่ไมเติม 
MgSO4.7H2O เตรียมอาหารเชนเดียวกับ Mineral salts glucose 

 
7. Nutrient Agar (NA) 

Beef extract       3.0 กรัม 
Peptone    5.0 กรัม 
Agar    15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

pH 6.80.2 ที่ 25C 
ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่น ปรับ pH เปน 6.8-7.0 แลวใสผงวุน หลอมใหวุนละลาย เทใส 

¾ ของขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
 
8. Nutrient Broth (NB) 

สวนผสมเชนเดียวกับ NA แตไมตองใสผงวุน ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่น ปรับอาหารใหมี 
pH 6.8-7.0 แบงใสหลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร ปดฝาหลอดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่
121C 15 psi 15 นาท ี
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9. Nutrient gelatin 
 Beef extract                               3.0 g 
 Peptone         5.0 g 
 Gelatin                120.0 g 

pH 7.4 ที่ 25C 
    ละลายสวนผสมทั้งหมดยกเวน Gelatin ในน้ํากลั่น ปรับอาหารใหมีปรับ pH ใหเปน 7.4 ดวย 
0.1 N HCl และ 0.1 N NaOH น้ําปรับปริมาตรใหครบ  1,000  มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น  แลวใสผง Gelatin 
หลอมให Gelatin ละลาย แบงใสหลอด หลอดละ 3 มิลลิลติร ปดฝาหลอดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย 
autoclave ที่ 121C 15 psi 15 นาที 
 
10. Phenol Red Broth Base (PRBB)    

Peptone    5.0 กรัม 
Beef extract       5.0 กรัม 
NaCl    5.0 กรัม 
Phenol red 0.018 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

 
ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่น แบงใสหลอด หลอดละ 3 มิลลิลิตร ใสหลอดดักแกสใน

หลอดอาหารในลักษณะคว่ําหลอดใหดานตันอยูดานบนปาก หลอดดักแกสอยูดานลาง  ปดฝาหลอด
อาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
หมายเหตุ สูตรอาหาร PRBB + glucose, PRBB + sucrose และ PRBB + lactose เตรียมอาหาร
เชนเดียวกับอาหาร PRBB โดยเติมน้ําตาล glucose, sucrose, และ lactose อยางละ 5 กรัม จะถูกเติม
ลงในอาหาร PRBB ตามสูตรที่กําหนด 
 
11. Plate count agar (PCA) 

Casein peptone    5.0 กรัม 
Yeast extract       2.5 กรัม 
Dextrose    1.0 กรัม 
ผงวุน    15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

    pH 7.00.2 ที่ 25C 
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ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่นยกเวนผงวุน ปรับ pH เปน 7.0-7.2 แลวใสผงวุน หลอมใหวุน
ละลาย เทใส ¾ ของขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
 
12. Potato Detrose Agar (PDA) 

มันฝรั่ง       200 กรัม 
กลูโคส    20.0 กรัม 
ผงวุน 15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

       pH 5.60.2 ที่ 25C 
  ปอกเปลือกมันฝรั่งแลวหั่นเปนลูกเตาขนาด 1x1x1 เซนติเมตร แบงน้ําออกเปนสองสวน นําน้ํา
สวนแรกไปตมกับมันฝรั่งในอัตราสวนมันฝรั่ง 200 กรัมตอน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร ตมใหเดือดนาน 15 
นาที กรองแยกสวนน้ําออกมา เติมน้ํากลั่นใหครบ 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ําตาลกลูโคส ปรับ pH 5.6-5.8 
แลวใสผงวุน หลอมใหวุนละลาย เทใส ¾ ของขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที่ 121C 15 
psi 15 นาท ี
 
13. Skim milk agar 

Casein peptone    5.0 กรัม 
Yeast extract       2.5 กรัม 
Glucose    1.0 กรัม 
Skim milk powder    1.0 กรัม 
ผงวุน    15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

  การเตรียม skim milk solution ใหเติมผง skim milk ลงในน้ํากลั่น ทําใหมีปริมาตร 
100 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 

 การเตรียม skim milk medium เติมสวนผสมทั้งหมดในน้ํา 900 มิลลิลิตร ยกเวน 
skim milk ผสมใหเขากัน หลอมใหวุนละลาย เทใสขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที่ 121C 
15 psi 15 นาที ปลอยใหอาหารเย็นที่ 45-50C เท skim milk solution ผสม เขยาใหทั้งสองสวนเขา
กันกอนเทใสจานอาหารปลอดเชื้อ 
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14. Soil extract agar 
Peptone    1.00 กรัม 
K2HPO4    0.25 กรัม 
Yeast extract    1.00 กรัม 
(NH4)2HPO4    0.50 กรัม 
MgSO4.7H2O    0.05 กรัม 
FeCl3    0.01 กรัม 
CaCl2    0.10 กรัม 
Soil extract    250.0 กรัม 
ผงวุน    15.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

pH 7.00.2 ที่ 25C 
การเตรียม soil extract ใชดิน 1,000 กรัม ใสในน้ําประปา 1,000 มิลลิลิตร นําไป autoclave 

ที ่121C 15 psi 20 นาที แลวเติม CaCO3 0.5 กรัม เพ่ือตกตะกอนสารละลายแขวน นําไปกรอง สวนใส
คือ soil extract ที่จะนําไปใชเปนสวนผสมตามสูตรขางตน 
  การเตรียมอาหาร soil extract ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่นยกเวนผงวุน ปรับ pH เปน 
7.0-7.2 แลวใสผงวุน หลอมใหวุนละลาย เทใส ¾ ของขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่
121C 15 psi 15 นาท ี
 
15. Starch agar  

Soluble starch    2.0 กรัม 
Nutrient agar (NA) 1,000.0 มิลลิลิตร 

    pH 6.8-7.0 ที่ 25C  
เตรียม NA 1,000 มิลลิลิตร เติม soluble starch ปรับ pH เปน 6.8-7.0 แลวใสผงวุน หลอมให

วุนละลาย เทใส ¾ ของขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาที 
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1.  Acid fast stain 
    1.1 Kinyoun carbol fuchsin 
          Basic fuchsin                        4 กรัม 
          Phenol ( melted  crystal )             8 มลิลิลิตร 
          Ethyl  alcohol     95%                  20 มลิลิลิตร 
          น้ํากลั่น                                      100 มลิลิลติร 

      ละลายสี  basic   fuchsin  ใน1.แอลกอฮอล  แลวเติมน้ําลงไปชาๆ  พรอมกับการเขยาชวดผสม
สี  หลอม  phenol  muj  56  องศาเซลเซียส  แลวดูด  phenol  ปริมาณ  8  มล.  เติสลงในสวนผสม
ขางบน  ถามีตะกอนใหกรองกอนใช 
               1.2 Ziehl-Neelsen  carbol  fuchsin 
                Basic  fuchsin                              0.3  กรัม 
                    Ethyl  alcohol   95%                    10.0 มลิลิลิตร 
                    Phenol  ( melted  crystal )             5.0 มลิลิลิตร 
                       น้ํากลั่น                                     95.0 มิลลิลิตร 

ละลายสี  basic  fuchsin  ในแอลกอฮอลและหลอม  phenol  แลวดูดมา  5.0 มล.  ใสลงในน้ํา 
ผสมทั้งสวนสีและสวนของ phenol   เขาดวยกัน  กวนใหเขากันดี  อาจทิ้งไวคางคืน  กรองกอนใช 
                1.3 Acid  alcohol  ( decolorizer ) 
                     HCL    conc.                                 3.0  มลิลิลิตร 
                      Ethyl  alcohol  95  %                   97.0  มลิลิลิตร     

เติม  HCL  เขมขนลงใน  ethyl  alcohol  อยางชาๆ  ผสมใหเขากัน 
1.4 Methylene  blue  counterstain 
  Methylene  bule                          0.3  กรัม 
  น้ํากลั่น                                      100.0  มิลลิลิตร 

ละลายสีในน้ํากลั่น  หากมีตะกอนใหกรองกอนใช 
2. Gram stain 
2.1  Crystal violet 
      สารละลาย  A 
             Crystal  violet  ( 85%  dye )                        2.0  กรัม 
             Ethyl  alcohol  95%                                  20.0  มลิลิลิตร 
                   ละลายสีในแอลกอฮอลจนสีละลายหมด 
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      สารละลาย  B  
              Ammonium  oxalate                  0.8  กรัม 
              น้ํากลั่น                                    80.0 มิลลิลิตร 
     ผสมสารละลาย  A  กับสารละลาย  B  ถามีตะกอนกรองกอนใช  และถาสีเขมขนเกินไป  อาจเจือจาง
สารละลาย  A  เปน  1:10  กอนผสมกับสารละลาย  B  
2.2 Safranin  O  counterstain  ( stock  solution  )  

Safranin                                       2.5  กรัม 
Ethyl  alcohol  95%                   100.0  มลิลิลิตร 
ถาจะใชสีในการยอมใหเจือจางเปน  1:10 ( Stock  safranin  10  มลิลิลิตร ผสมกับน้ํากลั่น  

90  มิลลิลิตร)  ถามีตะกอนกรองกอนใชทุกครั้ง 
2.3 Gram’s iodine solution  (?ordant )  
         Iodine (crystal)                             1.0  กรัม 
         Potassium iodide  ( KI  )                 2.0  กรัม 
        น้ํากลั่น                                       300.0 มล.  

ละลาย  iodide  และ  KI  ในน้ํากลั่นปริมาณนอยๆกอน  แลวเติมน้ําใหครบ  แลวเก็บไวในขวดสี
น้ําตาล 
3. Nigrosin (Dorner) 

           Nigrosin                                      10.0 กรัม 
           Formalin                                      0.5 มลิลิลิตร 
           น้ํากลั่น                                      100.0 มลิลิลิตร 

 ละลายสีแลวกรอง  2  ครั้งกอนใช 
4. Lactophenol  cotton  blue 

       สารละลาย  A  
          Lactic  acid                                  20.0  มลิลิลิตร 
          Phenol  ( melted  crystal )             20.0 มิลลิลิตร 
         Glycerol                                       40.0  มลิลิลิตร 
         น้ํากลั่น                                         20.0  มลิลิลิตร 
       สารละลาย  B  
          Cotton  blue                               0.05  กรัม 
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        ละลาย phenol (หลอม phenol แลวดูดมา  20  มิลลิลิตร) ลงใน lactic acid,glycerol และน้ํา
กลั่น โดยผานความรอนออนๆ แลวเติม cotton blue ลงไป (สําหรับ cotton blue อาจเตรียมเปน 1% 
แลวผสมในปริมาณ 2 มลิลิลิตรตอสูตรที่เตรียมขางบน)              

5. Tween-80 agar    
Peptone    10.0 กรัม 
NaCl    5.0 กรัม 
CaCl2.2H2O    0.1 กรัม 
Tween 80    10.0 มิลลิลิตร 
ผงวุน    20.0 กรัม 
น้ํากลั่น 1,000.0 มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํากลั่นยกเวนผงวุน แลวใสผงวุน หลอมใหวุนละลาย เทใสขวดอาหาร นําไป
นึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาท ี
 
6. น้ําเกลือ (normal saline  solution, 0.85% NaCl)  

NaCl    8.5 กรัม 
น้ํากลั่น    1,000.0 มิลลิลิตร 

 ละลายสวนผสมเขาดวยกัน เทใสขวดอาหาร นําไปนึ่งฆาเชื้อดวย autoclave ที ่121C 15 psi 15 นาท ี
 

ข. สารเคมี 
 
7. สารละลาย 0.1 N โซเดียมไฮดรอกไซด (0.1 N NaOH solution)  

วิธีการคํานวณสารเพื่อเตรียมสารละลาย 0.1 N NaOH   
Normality ยอดวย N หมายถึง ความเขมขนของสารเคมีโดยกําหนดใหมีจํานวนกรัมสมมูลยของเนื้อสาร
ตอตัวทําละลายปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
 

กรัมสมมูลยของเนื้อสาร    =                    น้ําหนักโมเลกุลของสาร 
               จํานวนของไฮดรอกไซด (หรือไฮโดรเจน) อิออน 
 
น้ําหนักโมเลกุลของ NaOH   เทากับ 40 กรัม ซึ่งคํานวณจากผลรวมของมวลโมเลกุลของ Na (23 กรัม) O 
(16 กรัม) และ H (1 กรัม) จากตารางธาตุที่กําหนด ดังนั้น 
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    กรัมสมมูลยของ NaOH =   40 
           1 
ดังนั้นการเตรียม 1 N NaOH จึงละลาย NaOH (ตัวถูกละลาย, solute) 40 กรัม ในน้ํากลั่น (ตัวทํา
ละลาย, solvent) 1,000 มิลลิลิตร 
หมายเหตุ เนื่องจาก NaOH มีลักษณะของเนื้อสารเปนเม็ดทําใหการชั่งไมสามารถชั่งใหไดน้ําหนัก 40 
กรัมพอดี  ดังนั้นในการเตรียมสารละลาย NaOH จึงตองชั่งเม็ดของ NaOH กอน  จากนั้นนําคาน้ําหนักมา
คํานวณกลับเพื่อหาปริมาตรน้ํากลั่นทีต่องใชดังนี้ 
1 N NaOH หมายความวา  ละลาย NaOH 40  กรัม ในน้ํากลั่น 1,000  มิลลิลิตร 
ถาชั่งเม็ดสาร NaOH ได     X   กรัม ตองละลายในน้ํากลั่นปริมาตร      (1,000)X   มิลลิลิตร 
                 40 
 
กรณีที่มี stock solution เทากับ  1N NaOH  แตในการใชงานตองการใชสารละลายที่มีความเขมขน
เทากับ 0.1 N NaOH  จํานวน 100 มิลลิลิตร ซึ่งเรียกสารละลายนี้วา working solution  ดังนั้นคํานวณ
การเตรียม working solution  จาก stock solution โดยใชสูตรขางลางดังนี้ 
 
    N1V1 = N2V2 
โดย N1 คือ Normality ของสารใน stock solution  
     N2 คือ Normality ของสารใน working solution   
     V1 คือ ปริมาตรของสารใน stock solution 
     V2 คือ ปริมาตรของสารใน working solution   
 
การคํานวณเพ่ือเตรียม 0.1 N NaOH  จํานวน 100 มิลลิลิตร จาก stock solution 1 N NaOH มีดังนี ้
 
       (1 N)( V1) = (0.1 N)(100 ml.) 
       V1 = (0.1 N)(100 ml.) 
                    1 N 
      V1 = 10 ml. 
หมายความวา ตวง stock solution ของ 1 N NaOH  10 มิลลิลิตร  จากนั้นปรับใหไดปริมาตรครบ 100 
มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น จะได working solution 0.1 N NaOH  จํานวน 100 ml. 
หมายเหตุ การเตรียมสารละลาย working solution  จาก stock solution ใหใช volumetric flask ใน
ขั้นตอนการปรับปริมาตรใหครบตามจํานวนที่ตองการใหปรับปริมาตรตามสเกลของ volumetric flask 
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ดังนั้นจึงตองเลือกใช volumetric flask ซึ่งเปนเครื่องแกวที่ใชปรับปริมาตร ใหตรงกับปริมาตรของ
สารละลายที่ตองการเตรียม 
 
 

8. สารละลาย 0.1 N ไฮโดรคลอริก (0.1 N HCl solution)  
วิธีการคํานวณสารเพื่อเตรียมสารละลาย 0.1 N HCl   

จากความหมายของ Normality (N) ที่วา ความเขมขนของสารเคมีโดยกําหนดใหมีจํานวนกรัมสมมูลยของ
เนื้อสารตอตัวทําละลายปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ดังนั้นสามารถคํานวณเนื้อสารของ HCl ที่ตองใชดังนี้ 
                กรัมสมมูลยของเนื้อสาร HCl    =         น้ําหนักโมเกลุลของ HCl 
                  จํานวนของ H+  
 
น้ําหนักโมเลกุลของ HCl = 36.46 ดังนั้น กรัมสมมูลยของ HCl =   36.46     กรัม 
                  1 
 
การเตรียม 1 N HCl คือ ตองม ีHCl  36.46 กรัม ในน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร  
แตเนื่องจาก ความเขมขนของ HCl ในขวดสารแสดงเปน 37% และมีคาความถวงจําเพาะ 1.02 กรัมตอ
มิลลิลิตร จากคาความถวงจําเพาะ หมายความถึง จํานวนกรัมของเนื้อสารตอปริมาตรสารที่ตวงได 
ดังนั้น ถาตองการ HCl 36.46 กรัม คํานวณหาปริมาณเนื้อสารที่ตองการในปริมาตรที่ตองตวงสารเขมขน 
HCl ไดดังนี้ 
 
   ความถวงจําเพาะของสาร (กรัมตอมิลลิลิตร) = จํานวนกรัมของเนื้อสาร 
                                                          ปริมาตรสารที่ตวง 
                                ปริมาตรสารที่ตวง =  จํานวนกรัมของเนื้อสาร 
                                                        ความถวงจําเพาะของสาร      
                          =          36.46 กรัม 
      1.02 กรัมตอมิลลิลิตร 
                                                    =          35.75 มิลลิลิตร 
หมายความวา การเตรียม 1 N HCl ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ใหตวง กรดเขมขน 37% HCl ในขวด 
35.75 มิลลิลิตร  
หมายเหตุ - สิ่งที่สําคัญในการเตรียมสารรละลาย HCl ซี่งเปนกรดเขมขน คือ ตองคอย ๆ ปลอยใหกรด 
HCl ละลายน้ําโดยใชแทงแกวแตะที่ดานผนังของ volumetric flask จากนั้นปรับปริมาตรใหครบดวยน้ํา
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กลั่น  ปดฝา ผสมใหละลายเปนเนื้อเดียวกัน  อยาเติมน้ําลงในกรดเพราะจะเกดิการพุงของกรดเขาตา อาจ
ทําใหตาบอดได   

- การตวง HCl ตองทําใน ตูดูดควัน (fume hood) หรือ หองที่อากาศนิ่ง ไมมีลม เพราะการ
สูดดมไอระเหยของ HCl เปนอันตรายตอเนื้อเยื่อโพรงจมูก 
สําหรับกรณีที่ตองการเตรียม working solution 0.1 N HCl ปริมาตรเพียง 100 มิลลิลิตร จาก stock 
solution 1 N HCl  คํานวณการเตรียมความเขมขนของสารละลายดังสูตรขางลาง 
    N1V1 = N2V2 
       (1 N)( V1) = (0.1 N)(100 ml.) 
       V1 = (0.1N)(100 ml.) 
            1 N 
      V1 = 10 ml. 
               
หมายความวา ตวง stock solution ของ   1 N HCl มา 10 ml.  จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ 100 
มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น จะได working solution 0.1 N HCl จํานวน 100 ml. 
 
9. 70% Ethyl Alcohol 

ตวง Ethanol 95% 737 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหเปน 1,000 มิลลิลิตร 
 

10. สี methylene blue  
สารละลาย A  

Methylene blue    0.3 กรัม 
Ethyl alcolhol (95%)    30.0 มิลลิลิตร 

สารละลาย B  
KOH    0.01 กรัม 
น้ํากลั่น    100.0 มิลลิลิตร 

ละลายสวนผสมแตละสวน จากนั้นผสมสวนผสมทั้งสารละลาย A และสารละลาย B ผสมใหเขา
ดวยกัน กรองกอนใช 
 
11. สี Lactophenol cotton blue 
สารละลาย A  

Lactic acid    20.0 มิลลิลิตร 
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Phenol (melt crystal) 20.0 มิลลิลิตร 
Glyceral 40.0 มิลลิลิตร 
น้ํากลั่น 20.0 มิลลิลิตร 

สารละลาย B  
Cotton blue    0.05 กรัม 

ละลาย phenol แลวดูดมา 20 มิลลิลิตร ใสลงใน lactic acid, glycerol และน้ํากลั่น โดยผาน
ความรอนออนๆ เติม cotton blue ลงไป (cotton blue อาจเตรียมเปน 1% แลวดูด 2 มิลลิลิตรไปผสม)  
 
12. สี carbol fuchsin 

12.1 สารละลายสี Kinyoun's carbol fuchsin  
Basic fuchsin    4.0 กรัม 

Phenol (melt crystal) 8.0 มิลลิลิตร 
Ethyl alcohol (95%) 20.0 มิลลิลิตร 
น้ํากลั่น 100.0 มิลลิลิตร 

 สารละลายสวนสีใหละลายสี basic fuchsin ในแอลกอฮอล เติมน้ําลงไปชา พรอมเขยาขวดใหสี
ผสมกัน แยกหลอม phenol ที่ 50C ดูด phenol 8 มิลลิลิตร แลวเติม phenol ลงในสารละลาย
สวนสี กรองตะกอนออกกอนใชงาน 
12.2  สารละลายสี Ziehl-Neelson's carbol fuchsin 

Basic fuchsin    0.3 กรัม 

Phenol (melt crystal) 5.0 มิลลิลิตร 
Ethyl alcohol (95%) 10.0 มิลลิลิตร 
น้ํากลั่น 95.0 มิลลิลิตร 

สารละลายสวนสีใหละลายสี basic fuchsin ในแอลกอฮอล แยกหลอม phenol ที่ 50C ดูด 
phenol 5 มิลลิลิตร แลวใสลงในน้ําชาๆ จากนั้นผสมทั้งสารละลายสวนสีและสารละลาย phenol เขา
ดวยกัน  กรองตะกอนออกกอนใชงาน 
 
13. ส ีnigrosin 

Nigrosin    10.0 มิลลิลิตร 
Formalin 0.5 กรัม 
น้ํากลั่น 100.0 มิลลิลิตร 

 ละลายสีแลวกรอง 2 ครั้งกอนใชงาน 
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14. สีคริสตอลไวโอเลต (crystal violet solution) 
สารละลาย A  

Crystal violet (85%)    2.0 กรัม 
Ethyl alcohol (95%) 20.0 มิลลิลิตร 

สารละลาย B  
Ammonium acetate    0.8 กรัม 
น้ํากลั่น 80.0 มิลลิลิตร 

ละลายสวนผสมในแตละสวน จากนั้นนําสวนผสมทั้งสารละลาย A และสารละลาย B ผสมใหเขา
ดวยกัน กรองกอนใช ถาสีเขมเกินไปอาจเจือสารละลาย A เปน 1:10 กอนผสมกับ สารละลาย B 
 
15. สีซารฟานินโอ (safranin-O solution) 

Sarfanin    2.5 กรัม 
Ethyl alcohol (95%) 100.0 มิลลิลิตร 

 การเตรียม stock ละลายสีตามสวนผสมขางตน กรองตะกอนกอนใชทุกครั้ง เจือสารเปน 1:10 
กอนใชงาน 
 
16. สีไอโอดีน (iodine solution) 

Iodine (crystal)    1.0 กรัม 
Potassium iodine (KI) 2.0 กรัม 

 การเตรียม stock ละลายสีตามสวนผสมขางตน เจือสารเปน 1:10 กอนใชงาน กรองตะกอนกอน
ใชทุกครั้ง 
 
18. อัลกอฮอลอะซีโตน 

Acetone    250.0 มิลลิลิตร 
Ethyl alcohol (95%)    250.0 มิลลิลิตร 

ละลายสวนผสมเขาดวยกัน แลวใชงาน 
 
19. Acid alcohol  

Acetone    3.0 มิลลิลิตร 
Ethyl alcohol (95%)    97.0 มิลลิลิตร 

ละลายสวนผสมเขาดวยกัน แลวใชงาน 
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20. McFarland 
 1% sulfuric acid 
 1% barium chloride 

การเตรียม 1% BaCl2 solution ละลาย BaCl2 1 กรัม ใสในขวดปรับปริมาตร (volumetric 
flask) แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหได 100 มิลลิลิตร 

การเตรียม 1% H2SO4 solution ละลาย 99.99% H2SO4 1 มิลลิลิตร ใสในขวดปรับปริมาตร
แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหได 100 มิลลิลิตร 

การเตรียม McFarland ผสม 1% sulfuric acid และ 1% barium chloride ตามอัตราสวนดัง
ตารางภาคผนวกท่ี 1 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 การเตรียม McFarland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 10% phenol (สารเคมีท่ีใชฆาเชื้อ) 

หลอม phenol 10 กรัม ที่ 50C ดูด phenol แลวใสลงในน้ํา 100 มิลลิลิตร ชาๆ จากนั้นผสม
ใหเขาดวยกัน   
 
22. 10% clorox (สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ) 

ตวง Clorox 10 มิลลิลิตร ใสลงในน้ํา 90 มิลลิลิตร ชา ๆ จากนั้นผสมใหเขาดวยกัน   
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