
บทที่ 3 

อาหารเลี้ยงเช้ือและการแยกเช้ือบรสิทุธ์ิ 

(Cultivation Media and 

Screening of Pure Culture) 

 



 การน าจุลนิทรยีม์าศึกษานั้นจ าเป็นตอ้งน าจุลนิทรียจ์ากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในหอ้งปฏบิตัิการ ท าใหต้อ้งทราบถงึ

สภาพการเลี้ยงที่เหมาะสมและสารอาหารที่จุลนิทรยีช์นิดนั้น ๆ ตอ้งการ จงึมีการศึกษาความตอ้งการสารอาหาร

และมีผลใหผ้ลติอาหารเลี้ยงเช้ือข้ึนมาอย่างมากมาย ซ่ึงอาหารเลี้ยงเช้ือจุลนิทรยีม์ีหลายประเภทข้ึนกบัชนิดของ

จุลนิทรยี ์เน่ืองจากจุลนิทรยีม์ีความตอ้งการสารอาหารที่มีองคป์ระกอบแตกต่างกนั 

 

  หลงัจากนั้นจงึท าการแยกเช้ือจุลนิทรียด์ว้ยเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววทิยา และน าเช้ือจุลนิทรยีม์าบ่มที่อณุหภมูิที่

เหมาะสมกบัจุลนิทรยีช์นิดนั้น ๆ เมื่อครบระยะเวลาการบ่ม สงัเกตลกัษณะการเจรญิของจุลนิทรียบ์นอาหารเลี้ยง

เช้ือ คดัเลอืกเฉพาะโคโลนีเดี่ยวมาท าการศึกษา เมื่อไดจุ้ลนิทรยีท์ี่ตอ้งการแลว้ท าการเกบ็รกัษาเช้ือจุลนิทรยี ์ซ่ึงมี

วธิีการเกบ็รกัษาหลายวธิี เพือ่ใหเ้ช้ือจุลนิทรยีท์ี่ตอ้งการ เกบ็รกัษาไดเ้ป็นระยะเวลานานโดยไม่ท าใหส้มบตัิของ

เช้ือจุลนิทรยีเ์ปลี่ยนแปลงไป 

 

 



 



 



ความตอ้งการสารอาหารของสิง่มีชีวติ 
 สิง่มีชีวติทกุชนิดตอ้งการสารอาหาร เพือ่ใชใ้นการเจรญิเตบิโตดงัต่อไปน้ี 

สามารถแบ่งเป็น 4 กลุม่ 1. โฟโตโทรฟ (Phototroph) ด ารงชีวติ
โดยอาศยัแหล่งพลงังานจากแสงและอาศยัแหล่งคารบ์อนจากกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์ตวัอย่างสิง่มีชีวติกลุม่น้ีไดแ้ก่ สาหร่ายสเีขียวแกมน ้าเงนิ 

(cyanobacteria) และแบคทเีรยีประเภทที่สามารถสงัเคราะห์
แสงได ้

 2. เคโมออโตโทรฟ (Chemoautotroph) ด ารงชีวติ
โดยอาศยัพลงังานจากการออกซิเดชัน่ของสารอนินทรยี ์และอาศยัพลงังาน

จากแหล่งคารบ์อนจากกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ตวัอย่างไดแ้ก่ แบคทเีรยีที่

สามารถใชไ้นไตรท์และก ามะถนั เป็นตน้ 
 



 



 



3. โฟโตออรแ์กโนโทรฟ (Photoorganotroph) 
ด ารงชีวติโดยอาศยัแหล่งพลงังานจากแสง และอาศยัแหล่งคารบ์อน

จากสารอนิทรยี ์ตวัอย่างสิง่มีชีวติในกลุม่น้ี เช่น Purple Non 

Sulfur Bacteria 

 

4. เคโมออแกนโนโทรฟ (Chemoorganotroph) 
ด ารงชีวติโดยอาศยัแหล่งพลงังานจากพลงังานแสง และอาศยัแหล่ง

คารบ์อนจากสารอนิทรยี ์สิง่มีชีวติในกลุม่น้ีไดแ้ก่แบคทเีรยีกลุม่ต่าง ๆ  

 



 



การแบ่งประเภทของแบคทเีรยีตามความตอ้งการสารอาหาร 

 สามารถแบ่งแบคทีเรยีออกได ้4 ประเภทคือ 

  1. โฟโตลโิธโทรฟ (Photolithotroph) เป็นแบคทีเรยีที่ไดพ้ลงังานจากแสงสว่าง
โดยอาศยัคลอโรฟิลลพ์เิศษ และใชก้า๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นแหลง่คารบ์อน ใชส้ารอนินทรยีเ์ป็นตวั

ใหอ้เิลก็ตรอนไดแ้ก ่เพอเพลิซลัเฟอรแ์บคทเีรยี (Purple Sulfur Bacteria) และกรนี

ซลัเฟอรแ์บคทเีรยี (Green Sulfur Bacteria) 

  2. โฟโตออรแ์กนโนโทรฟ (Photoorganotroph) เป็นแบคทีเรยีที่ไดพ้ลงังาน
จากแสง ไดแ้หล่งคารบ์อนจากสารอนิทรยี ์และใชส้ารอนิทรยีเ์ป็นแหลง่ใหอ้เิลก็ตรอน เช่น แอลกอฮอล ์

กรดไขมนั ไดแ้ก ่เพอเพลิ นอน ซลัเฟอรแ์บคทเีรยี (Purple Non Sulfur 

Bacteria) 

   

 

 

 

 

 

 



 



Purple Non Sulfur Bacteria 

 



 

3. เคโมลโิธโทรฟ (Chemolithotroph) เป็นแบคทีเรยีที่ไดพ้ลงังานจากการออกซิเดชนัของ

สารเคมี แหล่งของคารบ์อนและอเิลก็ตรอนไดจ้ากสารอนินทรยี ์ไดแ้ก ่ซลัเฟอรแ์บคทเีรยี (Sulfur 

Bacteria) ไฮโดรเจนแบคทเีรยี (Hydrogen Bacteria) 

 
4. เคโมออรแ์กนโนโทรฟ (Chemoorganotroph) เป็นแบคทีเรยีที่ไดพ้ลงังานจากการ
ออกซิเดชนัสารอนิทรยีแ์ละแหลง่คารบ์อนและอเิลก็ตรอนไดจ้ากสารอนิทรยีไ์ดแ้ก ่แบคทเีรยีสว่นใหญ่

โดยทัว่ไป 

 



ชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือจุลนิทรยี ์ 

 
  1.  การแบ่งชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือตามลกัษณะทางกายภาพ    

 

1.1 อาหารเหลว (Liquid Media) หรอือาหารกึ่งแข็งกเึหลว

(Semisolid Media) ปกติบรรจุในหลอดหรอืขวด ไม่มีการเตมิวุน้ เช่น

อาหารเหลว Nutrient Broth  

   1.2 อาหารแข็ง (Solid Media) ปกตบิรรจุในจานเพาะเช้ือ นอกจากน้ี

ยงัสามารถบรรจุในหลอดหรอืขวดใหอ้ยู่ในสภาพเอยีงหรอืต ัง้ตรงอย่างธรรมดาได ้โดย “วุน้” เป็น
สว่นประกอบส าคญัที่ใสล่งไปเพือ่ท าใหอ้าหารแข็ง โดยมีการเตมิลงไป 1.5 % - 2.0 % ของสว่นประกอบ

ของอาหารแข็งท ัง้หมด 

 อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Semisolid Media) มีการเตมิวุน้ 0.5% ตวัอย่างเช่นอาหาร

เลี้ยงเช้ือ MRSV ที่ใชท้ดสอบการเคลื่อนที่ของเช้ือ 

 



 



 การแบ่งชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือตามลกัษณะการเตรียม 

   2.1  Common Ingredient of Culture Media

 สารทกุอย่างตอ้งชัง่ตามสูตรแลว้น ามารวมกนัตามวธิทีี่อธบิายในการเตรยีมแต่ละอาหารเลี้ยงเช้ือ 

มีขอ้ดีคอื ประหยดัค่าใชจ้า่ยและสามารถเตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือไดห้ลายชนิดตามตอ้งการ สว่นขอ้เสยีคอื

ตอ้งใชเ้วลาในการเตรยีมมากและการชัง่สารแต่ละชนิดตอ้งถูกตอ้งตามสูตร มิฉะนั้นจะไม่ไดผ้ลตามที่

ตอ้งการ 

   2.2 Dehydrated Media เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผสมสารต่าง ๆ 
ตามสูตรมาเรยีบรอ้ยแลว้เพยีงแต่ตอ้งค านวณว่าตอ้งชัง่สารต่าง ๆ มาเท่าใดและน ามาผสมกบัน ้ าจะได ้

ปรมิาตรตามตอ้งการ ขอ้ดีคอืประหยดัเวลาในการเตรยีมเหมาะส าหรบัแหล่งที่ตอ้งใชอ้าหารเลี้ยงเช้ือนั้น 

ๆ เป็นประจ า เช่นหอ้งปฏบิตัิการทางจุลชีววทิยา หอ้งปฏบิตัิการในโรงพยาบาล สว่นขอ้เสยีคอืมีราคา

แพง 

 



 3. การแบ่งชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือตามองคป์ระกอบของอาหาร 

   3.1 อาหารไม่สงัเคราะห ์(Non-Synthetic Medium) อาหารเลี้ยงเช้ือที่ไม่
ทราบสว่นประกอบทางเคมีที่แน่นอน ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อพชืหรอืสตัว ์มีสารอนิทรยีอ์ยู่มากมายช่วยในการเติบโตของ

เช้ือหลายชนิด ที่นิยมใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการเช่น Nutrient Agar  (NA)   

 

 Potato Dextrose Agar (PDA) โดย Beef Extract เป็นสารสกดัจากเน้ือที่ไม่มีไขมนั 

ประกอบดว้ยคารโ์บไฮเดรต สารประกอบอนิทรยีไ์นโตรเจนและวติามินที่ละลายน ้า สว่นเปปโตน (Peptone) 

ไดม้าจากการย่อยสลายของโปรตีน เช่นเน้ือสตัว ์เคซีน (โปรตีนในนม) ประกอบดว้ยสารอนิทรียไ์นโตรเจน 

คารโ์บไฮเดรตและวติามินและ อาการ ์(Agar) คือวุน้ที่เป็นสารประกอบคารโ์บไฮเดรตที่ซบัซอ้น ไดจ้ากสาหร่ายสี

แดงใชท้ าใหอ้าหารแข็งตวั ไม่มีคณุค่าทางอาหาร 

 

 



 



 



  3.2 อาหารสงัเคราะห ์(Synthetic Media) อาหารสงัเคราะหท์ี่

ทราบองคป์ระกอบทางเคมีที่แน่นอน เช่น MRS Agar ใชเ้ลี้ยงเช้ือแบคทเีรยี

กลุม่ Lactobacilli ซ่ึงอาหารเลี้ยงเช้ือหลายชนิดน้ีมีสว่นประกอบหลาย

ชนิด แต่ละชนิดทราบปรมิาณแน่นอน 



 



 การแบ่งชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือตามประโยชนท์ี่ใช ้

  4.1 เอน็รชิเมนท ์มีเดีย (Enrichment Media) อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีการเติมสาร
พเิศษลงไปเพือ่เร่งการเติบโตของเช้ือตวัหน่ึงแต่ยบัย ัง้เช้ืออกีตวัหน่ึง ใชเ้ลี้ยงเช้ือที่เจรญิไดย้าก เช่น 

Blood Agar จะกระตุน้การเจริญของ Salmonella  sp. ยบัย ัง้การเจรญิของ E. 
coli สารพเิศษที่เติมลงไปเป็นเลอืดคนหรอืแกะ โดยเติมลงไปในปรมิาณรอ้ยละ 5 เพือ่ท าใหแ้บคทีเรยี

กอ่โรคบางชนิดเจรญิเติบโตได ้

 

  4.2 ซีเลค็ทีฟมีเดีย (Selective Media) อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีสารยบัย ัง้การ
เจรญิเติบโตของแบคทีเรยีบางชนิด แต่สง่เสรมิแบคทีเรยีอกีชนิด ตวัอย่างเช่น MacConkey 
Agar มีการเติม Crystal Violet และ Bile Salt เพือ่ยบัย ัง้แกรมบวกแต่แกรมลบ
สามารถเจรญิได ้ถา้มีการย่อยแลคโตสจะเปลี่ยนเป็นสแีดงคือ กลุม่แบคทีเรยีที่ไม่กอ่โรค ถา้ไม่มีการย่อย

แลคโตสจะใส ไม่มีสคีือกลุม่แบคทีเรยีก่อโรค 



 



 



 4.3 ดิฟเฟอรเ์รนเชียลมีเดีย (Differential Media) อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีการเตมิสาร
บางอย่างเพือ่ใชแ้ยกประเภทของเช้ือโดยอาศยัสมบตัิที่แตกต่างกนั เช่น Mac Conkey 
Agarมีการเตมินิวตรลัเรด (Neutral Red) ใชเ้ป็นอนิดิเคเตอร ์โดยดูว่าถา้แบคทีเรยีแก
รมลบสามารถจะเจรญิไดก้จ็ะมีการย่อยแลคโตสไดเ้ป็นกรด ท าใหโ้คโลนีมีสแีดงเพราะสอีนิดิเคเตอรข์อง

นิวทรลั เรดเปลี่ยนไป สว่นพวกที่ไม่มีการย่อยแลคโตสซ่ึงโคโลนีจะใสไม่มีส ีเน่ืองจากพวกที่ย่อยแลค

โตส ไม่ไดมี้การท าใหเ้กดิโรค อาหารเลี้ยงเช้ือประเภทน้ีจงึมีประโยชน์ในการแยกแบคทีเรยีจากล าไสว้่า

เป็นเช้ือที่ท าใหเ้กดิโรคและไม่ท าใหเ้กดิโรค อกีตวัอย่างเช่น Blood Agar ย่อยเม็ดเลอืดแดง
ท าใหเ้กดิวงใสของการยบัย ัง้ (Clear Zone) รอบโคโลนี 

 

  4.4 แอสเซมีเดีย (Assay Media) อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีองคป์ระกอบพเิศษใช้
วเิคราะหห์าปรมิาณวติามิน กรดอะมิโน และสารปฏชีิวนะ และใชต้รวจสอบประสทิธภิาพของสารเคมีที่ใช ้

ในการยบัย ัง้หรอืท าลายจุลนิทรยี ์

 



 



 4.5 อาหารที่ใชต้รวจนับจ านวนจุลนิทรยี ์ องคป์ระกอบของอาหารตอ้งเหมาะสมกบัการเจรญิของ

จุลนิทรยีเ์หลา่นั้น เช่น การหาจุลนิทรยีใ์นน ้ าหรอืนม  

  4.6 อาหารที่ใชศึ้กษาสมบตัิของจุลนิทรยี ์ใชใ้นการตรวจสอบการเจรญิของจุลนิทรยีแ์ละศึกษา

สมบตัิที่ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวทิยาและชีวเคมี 

  4.7 อาหารที่่ใชเ้กบ็รกัษาเช้ือจุลนิทรยี ์(Maintenance Media) ตอ้งใช้
เกบ็รกัษาเช้ือจุลนิทรยีใ์หมี้ชีวตินานที่สดุ โดยที่เช้ือมีสมบตัคิงเดิม และตอ้งท าการลดองคป์ระกอบ

บางอย่างในอาหารเพือ่ใหเ้ช้ือมีการเจรญิเตบิโต และปลอ่ยของเสยีนอ้ยลง  เช่น น ้ าตาลกลูโคสใน

อาหารเพิม่ข้ึนท าใหเ้ช้ือมีการเจรญิเตบิโตโดยการสรา้งกรดไดม้าก จุลนิทรยีจ์ะตายเรว็จงึตอ้งมีการลด

ปรมิาณกลูโคสไดน้อ้ยลง 

 



 



 กอ่นที่จะชัง่สารอาหารเพือ่เตรยีมอาหารเลี้ยงเช้ือตอ้งมีการค านวณใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นท าการชัง่ โดยเฉพาะ

อาหารเลี้ยงเช้ือประเภทดีไฮเดรท (Dehydrate) ซ่ึงมกัเขียนเขียนไวข้า้งขวดว่าช้ืนมาก 
(Very Hygroscopic) ดงันั้นจะตอ้งไม่เปิดขวดไวน้านเม่ือตอ้งการตกัสารที่จะตกัสารมา
ชัง่ ตอ้งตกัอย่างรวดเรว็และหากตกัสารนั้นมาเกนิหา้มใสก่ลบัคนื เพราะสารเหลา่น้ีดูดความช้ืนในอากาศ

แลว้จะเสยีงา่ย 

 
   การวดัค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือ อาหารที่ใชเ้ลี้ยงจุลนิทรยีน์อกจากตอ้ง

ค านึงถงึองคป์ระกอบของอาหารแลว้ ค่าความเป็นกรดด่างของอาหารย่อมมีผลต่อการเจรญิเติบโตของ

จุลนิทรยี ์เน่ืองจากจุลนิทรยีแ์ต่ละชนิดเจรญิไดดี้ในค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือแตกต่างกนั 

ส าหรบัการวดัค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดจะใชก้ระดาษวดัค่าความเป็นกรดด่าง ถา้

จะใหถ้กูตอ้งแน่นอนกว็ดัดว้ยเครื่องวดัความเป็นกรดด่าง ถา้ไม่ถกูตอ้งกส็ามารถปรบัดว้ยการเตมิ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ NaOH หรอื HCl เม่ือเตมิแลว้ใหค้นสารละลายใหท้ ัว่แลว้วดัค่า
ความเป็นกรดด่างใหม่จนกว่าจะไดค่้าความเป็นกรดด่างตามที่ตอ้งการ นอกจากน้ีอาหารเลี้ยงเช้ือบางชนิดมี

การใสอ่นิดิเคเตอรล์งไป เพือ่บอกสภาพความเป็นกรดด่างที่เกดิจากการใชส้ารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหารเลี้ยง

เช้ือของเช้ือนั้น ๆ  โดยดูจากการเปลี่ยนสขีองอาหารเลี้ยงเช้ือตามปกต ิ

 



 การแยกเช้ือบรสิทุธิ์และลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเช้ือบรสิทุธิ์  

   เช้ือบรสิทุธิ์ (Pure Culture) หมายถงึเช้ือจุลนิทรยีท์ี่ประกอบดว้ยสิง่มีชีวติชนิด
เดียวกนัทกุเซลลมี์ลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ การแยกเช้ือบรสิทุธิ์ มีวธิกีารดงัต่อไปน้ี  

 

 การขีดเช้ือในจานเพาะเช้ือ (Streak Plate) และท าใหเ้ช้ือกระจายในจานเพาะเช้ือ 

(Spread Plate) 

   วธิน้ีีตอ้งการใหแ้บคทเีรยีที่มีความเขม้ขน้มาก ค่อย ๆ กระจายออกไป หรอืมี

ความเจอืจางจนพอที่จะท าใหเ้ซลลแ์ต่ละเซลลแ์ยกออกจากกนั ดงันั้นการขีดในจานเพาะเช้ือที่ดีตอ้ง

ใหร้อยขีดมีระยะทางยาวมากที่สดุ เพือ่เซลลจ์ะไดแ้ยกจากกนั และแต่ละเซลลจ์ะเจรญิแบ่งตวัมากข้ึน

จนเป็นโคโลนีที่มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ จงึคาดหวงัไดว้่าแต่ละโคโลนีน่าจะเป็นเช้ือบรสิทุธิ์ ถา้ไม่แน่ใจ

ใหท้ าการขีดเช้ือและกระจายเช้ือซ ้าอกีคร ัง้หน่ึง โดยการขีดเช้ือในจานเพาะเช้ือสามารถท าไดห้ลาย

แบบ คอื 

 



 1.1 การขีดเช้ือแบบงา่ย (Simple Streak) 

    โดยการใชห้ว่งเข่ียเช้ือ (Loop) ลนไฟจนรอ้นแดงและทิ้งใหเ้ยน็ลง
ซกัครูห่น่ึง แตะเช้ือที่ตอ้งการจะแยกบรสิทุธิ์ มาขีดบนผิววุน้ของอาหารเลี้ยงเช้ือในจานที่จุดเริ่มตน้ เช้ือ

แบคทเีรยีจะมีเป็นจ านวนมาก เม่ือขีดในจานเพาะเช้ือไปเรื่อย ๆ  จ านวนแบคทเีรยีจะลดลงเหลอืนอ้ยลง

จนอาจแยกออกเป็นเซลลเ์ด่ียว ๆ ได ้



รูปแบบการขีดเช้ือแบบงา่ย (Simple Streak) แบบต่าง ๆ ที่

ใชใ้นการแยกเช้ือจุลนิทรยี ์

 



 การขีดเช้ือแบบตดักนั (Cross Streak) 

    เป็นวธิทีี่นิยมในหอ้งปฏบิตักิาร โดยใชห้ว่งเข่ียเช้ือที่เผาไฟ

และรอใหเ้ยน็ แลว้แตะเช้ือมาขีดบนอาหารวุน้ตามแนวที่ 1-2 ประมาณ 3-4 เสน้ เผาหว่งเข่ีย

เช้ือจนรอ้นแดงเพือ่ฆ่าเช้ือที่มีมากเกนิไป และรอใหเ้ยน็ ขีดบนอาหารวุน้ตามแนวที่ 2-3 โดย

ใหร้อยขีดตดัผ่านตอนปลายของแนว 1-2 เลก็นอ้ย ท านองเดียวกนั เผ่าหว่งเข่ียเช้ือ และขีด

ตามแนว 3-4 ดงันั้นเช้ือจะหนาแน่นมากตามแนวขีดในตอนแรก ๆ แต่ในตอนทา้ยเช้ือจะเจอื

จางลงและแยกแต่ละเซลลอ์อกจากกนัได ้เม่ือน าไปบ่มที่อณุหภมิูที่เหมาะสมเป็นเวลา 24-48 

ชัว่โมง แต่ละเซลลจ์ะเจรญิเป็นโคโลนีเด่ียว ๆ ได ้ซึ่งสามารถตรวจสอบจุลนิทรยีไ์ดด้ว้ยการ

ยอ้มสแีกรม  

 



วธิีการขีดเช้ือแบบตดักนั (Cross Streak)  

 



 



 การท าใหเ้ช้ือกระจาย (Spread Plate) 

 

    มีหลกัการเดียวกนัโดยการใชแ้ท่งแกว้งอรูปสามเหลี่ยมและมีดา้มยื่น

ออกมาใหจ้บัได ้กอ่นใชต้อ้งท าใหแ้ท่งแกว้ปราศจากเช้ือใด ๆ  โดยจุม่ในแอลกอฮอลร์อ้ยละ 95 และลนไฟ 

หลงัจากน้ีใชแ้ท่งแกว้น้ีเกลี่ยเช้ือปรมิาณเลก็นอ้ยใหท้ ัว่ผิววุน้ เพือ่ใหเ้ซลลต่์าง ๆ แยกและกระจายออกจาก

กนั เม่ือน าไปบ่มที่อณุหภมิูที่เหมาะสมเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมงการแยกเช้ือบรสิทุธิ์โดยวธิน้ีีมีขอ้ดีคือ ใช้

เครื่องมือนอ้ย สะดวก รวดเรว็ และใชต้วัอย่างเพยีงเลก็นอ้ยเท่านั้น จงึนิยมใชว้ธิน้ีีในหอ้งปฏบิตัิการ 



ขัน้ตอนการท าใหเ้ช้ือกระจาย (Spread Plate) 

 



 การเทเพลท (Pour-Plate Technique) 

    หลกัการเทเพลท คอืการท าใหต้วัอย่างเช้ืออยู่ในหลอดอาหารวุน้ที่

หลอมเหลวแลว้และเทลงในจานเพาะเช้ือ อาหารวุน้จะถกูหลอมเหลวและทิ้งไวใ้หอุ้น่ที่อณุหภมิู

ประมาณ 45 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะผสมตวัอย่างเช้ือลงไปและท าใหก้ระจายอย่างสม า่เสมอ ตวัอย่าง

เช้ืออาจจะถกูท าใหเ้จอืจางดว้ยการใชห้ว่งเข่ียเช้ือ (Loop) ถา่ยเช้ือไปยงัอาหารวุน้หลอดต่อไป 
ซึ่งมีผลใหจ้ านวนเซลลแ์บคทเีรยีในอาหารวุน้หลอดหลงั ๆ  มีความเจอืจางมากพอจนสามารถแยก

กระจายจากกนัและเจรญิเป็นโคโลนีเด่ียว ๆ ได ้ซ่ึงโคโลนีจะเกดิท ัง้บนผิววุน้และใตวุ้น้ หากเช้ือตัง้

ตน้มีเช้ือจุลนิทรยีใ์นปรมิาณมากจ าเป็นตอ้งท าการเจอืจางกอ่น ดว้ยวธิกีารเจอืจางแบบ 10 
serial dilutions โดยปิเปตสารละลายของเช้ือตัง้ตน้ 1 มิลลลิติรใสห่ลอดที่มีน ้ าเกลอื 
(0.9 % NaCl) ที่ฆ่าเช้ือแลว้ปรมิาตร 9 มิลลลิติร ดว้ยเทคนิคปลอดเช้ือเขย่าใหเ้ขา้กนั 
จะไดเ้ป็นสารละลายของเช้ือที่10-1 ต่อมาปิเปตสารละลายของเช้ือที่ได ้(10-1) 1 มิลลลิติร 
ใสห่ลอดที่มีน ้ าเกลอื (0.9 % NaCl) ที่ฆ่าเช้ือแลว้ ปรมิาตร 9 มิลลลิติร ดว้ยเทคนิค
ปลอดเช้ือเขย่าใหเ้ขา้กนัจะไดเ้ป็นสารละลายของเช้ือที่ 10-2 และท าไปเรื่อย ๆ จนไดค้วามเจอื

จางที่ตอ้งการ เม่ือไดร้ะดบัการเจอืจางที่ตอ้งการแลว้จงึเลอืกมาท าเทคนิคการเพาะเช้ือแบบเทเพลท 

(Pour Plate Technique) ต่อไป 

 



 เทคนิคการเพาะเช้ือแบบ Pour Plate Technique เป็นอกีวธิกีารหน่ึงที่ใชใ้น
การแยกเช้ือใหบ้รสิทุธิ์ไดเ้ช่นกนั โดยตวัอย่างเริ่มตน้จะถกูเจอืจางใหมี้ความเขม้ขน้หลาย ๆ 

ระดบัดว้ยเทคนิค Serial Dilution เพือ่ท าใหเ้ช้ือถกูเจอืจางมากพอที่จะท าใหเ้กดิ
โคโลนีเด่ียว ๆ   บนจานเพาะเช้ือ โดยน าตวัอย่างที่มีความเขม้ขน้ที่เหมาะสมเตมิลงในจานเพาะ

เช้ือเปลา่ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแลว้  แลว้ท าการเทอาหารวุน้ (Agar Medium)  ลงไปใน
จานเพาะเช้ือ (โดยอณุหภมิูของอาหารเพาะเช้ือประมาณ 48-50 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะไม่ท าให ้

เช้ือแบคทเีรยีและยีสตต์ายได)้ ผสมอาหารและเช้ือใหเ้ขา้กนัและใหเ้กดิการกระจายอย่าง

สม า่เสมอดว้ยการหมนุจานเพาะเช้ือ  เม่ือวุน้เกดิการแข็งตวั เซลลจ์ุลนิทรยีจ์ะถูกตรงึใหอ้ยู่ดา้น

ในของอาหาร และจะเกดิโคโลนีเด่ียว ๆ ของเช้ือข้ึนมา   

 



 



เทคนิคการเพาะเช้ือแบบเทเพลท  



 การเกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์  

 

  ในการศึกษาเช้ือบรสิทุธิ์ ตอ้งมีวธิกีารเกบ็รกัษาเช้ือมีชีวติใหค้งอยู่ ซ่ึงในหอ้งปฏบิตักิาร

โดยสว่นใหญ่จะมีหน่วยเกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์ การเกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์มีหลายวธิ ีการที่จะ

เลอืกใชว้ธิกีารใดข้ึนกบัแรงงาน ค่าใชจ้า่ยของการเกบ็รกัษา คณุค่าและประโยชน์ของเช้ือ โดย

วธิกีารเกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์มีดงัต่อไปน้ี  



 การถา่ยเช้ือไปสูอ่าหารใหม่ 

   เช้ือแบคทเีรยีจะเกบ็ไวใ้นอาหารระยะเวลาหน่ึง แลว้เปลี่ยนอาหารใหม่ ระยะเวลา

ในการยา้ยเช้ือไปอาหารใหม่นั้นข้ึนกบัชนิดของเช้ือ โดยระยะเวลาอาจเกบ็ไวไ้ดน้านหลายสปัดาหห์รอื

หลายเดือน นอกจากน้ีมกัเกบ็ไวท้ี่อณุหภมิูต า่ เพือ่ใหเ้ช้ืองดการเจรญิเตบิโต ดงันั้นการเกบ็รกัษาเช้ือ

บรสิทุธิ์โดยวธิน้ีีตอ้งค านึงถงึอณุหภมิูที่เหมาะสมในการเกบ็ชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือ และช่วงเวลาใน

การเปลี่ยนอาหารเพราะตอ้งการใชอ้ณุหภมิูและชนิดของอาหารที่ท าใหเ้ช้ือบรสิทุธิ์นั้นเจรญิเตบิโตอย่าง

ชา้ ๆ มากกว่าที่จะท าใหเ้จรญิอย่างรวดเรว็ เพือ่ใหร้ะยะเวลาในการยา้ยเช้ือยาวนานที่สดุ วธิกีารเกบ็

รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์โดยการถา่ยเช้ือไปสูอ่าหารใหม่ มีขอ้เสยีเปรยีบที่ไม่อาจป้องกนัการเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะของสายพนัธุไ์ดเ้พราะอาจเกดิการกลายพนัธุห์รอืการผ่าเหลา่ 

 การปิดทบัดว้ยน ้ ามนัแร ่

   แบคทเีรยีที่เจรญิอยู่บนผิววุน้เอยีง (Agar Slant) จะถกูปิดทบัดว้ย
น ้ ามนัแรท่ี่ปราศจากเช้ือหนาประมาณครึ่งน้ิว โดยวธิน้ีีสามารถเกบ็รกัษาเช้ือน้ีไวไ้ดเ้ป็นปี ๆ  การเกบ็

รกัษาเช้ือโดยวธิน้ีีมีขอ้ดีคอื สามารถเข่ียเช้ือออกมาใชศึ้กษาหรอืน าไปเลี้ยงต่อไดโ้ดยใชเ้ข็มที่ปราศจาก

เช้ือเข่ียออกมา และยงัเกบ็เช้ือหลอดเดิมไวไ้ด ้

 



 



 ไลโอฟิไลเซชนั (Lyophilization) 

   เป็นการท าใหเ้ช้ือแหง้โดยเร็วในสภาพเย็นจนแข็ง (Freeze-Dry) วธิีน้ีท าไดโ้ดย
บรรจุเช้ือในหลอดแกว้ขนาดเลก็ ท าใหเ้ยน็จดัจนแข็งอย่างรวดเรว็ที่อณุหภมูิ -60 องศาเซลเซียสถงึ -78 องศา

เซลเซียส โดยจุม่หลอดลงในน ้าแข็งแหง้ที่แช่อยู่ในแอลกอฮอลแ์ละต่อเขา้กบัท่อดูดอากาศ ท าใหเ้กดิสภาพ

สญุญากาศข้ึนภายในหลอด น ้าแข็งในหลอดจะระเหดิออกไปและจุลนิทรียจ์ะแหง้สนิท ปิดปากหลอดโดยใชไ้ฟ

ลนใหป้ากหลอดหลอมติดกนั ขอ้ดีของวธิีการน้ีคือ เกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์ไวไ้ดน้านมากโดยที่เช้ือยงัมีชีวติอยู่และ

ไม่เปลี่ยนแปลงลกัษณะพนัธุกรรมและยงัใชเ้น้ือที่ในการเกบ็นอ้ย แต่วธิีการน้ีเสยีค่าใชจ้า่ยในการท าสูงมากมกัจะ

ใชใ้นหอ้งปฏบิตัิการขนาดใหญ่ 

 
 การเกบ็รกัษาเช้ือไวท้ี่อณุหภมูิต า่มาก 
   เช่นการเกบ็เช้ือไวใ้นไนโตรเจนเหลว ซ่ึงมีอณุหภมูิ -196 องศาเซลเซียส เป็นวธิีเกบ็รกัษา

เช้ือไวไ้ดน้าน โดยวธิีน้ีเซลลจ์ะถูกเตรียมไวเ้ป็นสารละลายที่เขม้ขน้อยู่ในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีสารป้องกนัอนัตราย

ใหแ้กเ่ซลลอ์นัจะเกดิจากผลกึน ้าแข็งที่เกดิข้ึน สารนั้นไดแ้ก ่กลเีซอรอลหรอื ไดเมทิลซลัฟอกไซด ์โดยสารละลาย

เซลลด์งักลา่วจะเกบ็ไวใ้นขวดเลก็ ๆ ที่ปิดผนึก และแช่แข็งที่อณุหภมูิ-150 องศาเซลเซียส แลว้จงึเกบ็ขวดเหลา่น้ี

ไวใ้นไนโตรเจนเหลวซ่ึงเป็นถงัขนาดใหญ่มีสภาพเป็นสญุญากาศ วธิีใชไ้นโตรเจนเหลวน้ีใชไ้ดด้ีกบัเช้ือที่ไม่

สามารถใชว้ธิีไลโอฟิไลเซชนัได ้เช้ือสว่นใหญ่ยงัมีชีวติไดน้านตัง้แต่ 10-30 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ 

อย่างไรกต็ามวธิีน้ีมีค่าใชจ้า่ยแพงเพราะตอ้งคอยเติมไนโตรเจนเหลวเป็นคร ัง้คราว 

   

 



(Lyophilization) 

 



 



Liquid nitrogen 

 



 ลกัษณะการเจรญิของเช้ือแบคทเีรยีในอาหารเลี้ยงเช้ือ  

 ลกัษณะการเจรญิของแบคทีเรยีที่ปรากฏ เช่น ลกัษณะการเจรญิบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ชนิดต่าง ๆ สทีี่

เกดิข้ึน ความมากนอ้ยของการเจรญิ กลิ่นของเช้ือ สามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัจ าแนกชนิดของ

แบคทเีรยีได ้เพราะลกัษณะการเจรญิบนอาหารชนิดต่าง ๆ จะเป็นลกัษณะเฉพาะของเช้ือแต่ละชนิด 

โดยจะสงัเกตลกัษณะดงัน้ี  

  1. การเจรญิเป็นโคโลนีบนอาหารแข็ง (Agar Plate Colony)  

   1.1 ขนาดของโคโลนี (Size) ศึกษาขนาดของโคโลนี จากเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่
ถงึ 1 มิลลเิมตร จนถงึโคโลนีขนาดใหญ่ที่มีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5-10 มิลลเิมตร แบคทเีรยีบางชนิดมีขนาด

ของโคโลนีจ ากดัแมบ่้มไวน้าน หรอืแมแ้ต่เช้ือบางชนิดโคโลนีมีลกัษณะเป็นเมือกและลามไปยงัโคโลนีอืน่ 

   1.2 รูปร่างของโคโลนี (Form) โคโลนีมีรูปรา่งแตกต่างกนัดงัน้ี  

   Punctiform โคโลนีมีขนาดเลก็มาก แต่มองดว้ยตาเปลา่เหน็ มี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางนอ้ยกว่า 1 มิลลเิมตร Circular โคโลนีมีลกัษณะกลม Filamentous 

โคโลนีประกอบดว้ยเสน้สายพนักนัแน่น Irregular รูปร่างไม่แน่นนอน และ Rhizoid มี

การเจรญิแตกกิ่งกา้นสาขาไม่แน่นอนและมีลกัษณะคลา้ยราก 

 



 1.3 ขอบหรอืรมิของโคโลนี (Margin, Edge) 

    มีหลายรูปแบบข้ึนกบัชนิดของแบคทเีรยี ลกัษณะของขอบมีดงัน้ี 

Entire ขอบเรยีบ Undulate ขอบโคโลนีเป็นคลื่นโคง้เวา้เลก็นอ้ย Lobate ขอบเป็น

คลื่นโคง้เวา้และยื่นมาก Erose ขอบหยกัเป็นซี่ไม่สม า่เสมอ Filamentous ขอบเป็นเสน้

สายยาวไม่แน่นอน  

   1.4 ความสูงของโคโลนี (Elevation)  

    แตกต่างไปตามชนิดของแบคทเีรยี บางชนิดโคโลนีแบนบาง บางชนิด

นูนมากเกอืบเป็นรูปครึ่งวงกลมกม็ี ความสูงของโคโลนีมีลกัษณะ Flat โคโลนีแบนราบตดิกบัอาหาร 

Raised โคโลนีมีความหนาสูงข้ึนจากผิวหนา้ของอาหาร Convex โคโลนีมีความโคง้นูน

เลก็นอ้ยและ Pulvinate โคโลนีมีความนูนโคง้ข้ึนมาจากผิวอาหารมาก  



การเจรญิเป็นโคโลนีบนอาหารแข็ง  

(Agar Plate Colony) 

 



 ลกัษณะการเจรญิของจุลนิทรยีใ์นอาหารเหลว (Broth Culture)  

 

 ลกัษณะปรมิาณการเจรญิเตบิโตของเช้ือจุลนิทรยีเ์ม่ือเจรญิในอาหารเหลว อาจมีปรมิาณ นอ้ย ปานกลาง 

หรอืมาก นอกจากน้ียงัมีชนิดของการเจรญิและการแพร่กระจาย โดยเช้ือจุลนิทรยีอ์าจเจรญิกระจายทัว่

อาหารอย่างสม า่เสมอ ท าใหอ้าหารขุ่นทัว่ท ัง้หลอดหรอืการเจรญิอาจเกดิมากที่ผิวหนา้อาหารเป็นแผ่นบาง 

หรอืมีการเจรญิอย่างมากที่กน้หลอด การเจรญิในอาหารเหลวมีรายละเอยีดดงัน้ี   

 



 2.1 การเจรญิที่ผิวหนา้อาหารเหลว  

 None   คือ ไม่มีการเจรญิที่ผิวหนา้ 

 Ring       คือ มีการเจรญิเป็นวงรอบตดิอยู่ที่ขอบหลอดแกว้ 

 Pellicle   คือ การเจรญิเป็นแผ่นลอยที่ผิวหนา้อาหาร  

 Flocculent  คือ การเจรญิประกอบดว้ยกลุม่แบคทีเรยีเกาะกนัเป็นกอ้นที่

ผิวหนา้ของอาหาร  

 2.2 การเจรญิที่ผิวหนา้อาหาร 

 None  คือ ไม่มีการเจรญิ 

 Turbid   คือ การเจรญิมีลกัษณะขุ่นและมีตะกอน 

  Granular คือ การเจรญิประกอบดว้ยแกรนูลเลก็ ๆ เป็นอนัมาก 

 



 การตกตะกอนกน้หลอด 

 None  คือ ไม่มีการตกตะกอน 

 Granular  คือ ตะกอนเป็นแกรนูลละเอยีด  

 Flocculent  คือ ตะกอนเป็นกลุม่กอ้น 
  Viscid   คือ ตะกอนเป็นเยื่อเหนียว 

  Flaky  คือ ตะกอนเป็นแผ่นแยกออกจากกนั 

  3. ลกัษณะการเจรญิของเช้ือจุลนิทรยีใ์นอาหารวุน้เอยีง (Slant) 

 Slant คือ หลอดอาหารวุน้ที่วางเอยีงลาด ลกัษณะการเจรญิมีดงัน้ี  

 3.1 ปรมิาณเช้ือ มาก ปานกลาง หรอืนอ้ย 
 3.2 รูปรา่งการเจรญิ) โดยแบ่งเป็น 

   Filiform ลกัษณะการเจรญิสม า่เสมอตามแนวขีดเช้ือ 

      Echinulate มีรอยหยกัที่ขอบคลา้ยฟันเลื่อย 

      Beaded การเจรญิไม่สม า่เสมอ แยกกระจายตามแนวที่ขีดเช้ือ 

      Arborescent การเจรญิแตกกิ่งกา้นคลา้ยตน้ไม ้

     Rhizoid การเจรญิแตกกิ่งคลา้ยราก 

    Effuse  การเจรญิมีนอ้ย บาง และกระจดักระจาย 

   
 



แบบแผนการเจรญิของเช้ือจุลนิทรยีบ์นอาหารเอยีง  

(Growth Patterns on Slant) 

 



 สรุปทา้ยบท 

 
  ในการเพาะเลี้ยงจุลนิทรยีใ์นหอ้งปฏบิตักิารท ัว่ไป มีปจัจยัต่าง ๆ ที่ตอ้งค านึงถงึ ไดแ้ก ่ประเภทของ

ความตอ้งการอาหารของแบคทีเรยีซ่ึงแบ่งเป็น 4 ชนิดคอื โฟโตโทรฟ (Phototroph)  

 เคโมออโตโทรฟ (Chemoautotroph)  โฟโตออรแ์กโนโทรฟ 
(Photoorganotroph) และเคโมออแกนโนโทรฟ 
(Chemoorganotroph) นอกจากน้ียงัควรค านึงถงึชนิดของอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใช้
เพาะเลี้ยง เทคนิคการแยกเช้ือบรสิทุธิ์ไดแ้ก ่การขีดเช้ือในจานเพาะเช้ือ (Streak Plate) และ
ท าใหเ้ช้ือกระจายในจานเพาะเช้ือ (Spread Plate) ซ่ึงเป็นเทคนิคขัน้พื้นฐานทางจุลชีววทิยา 
เม่ือเพาะเลี้ยงจุลนิทรยีแ์ลว้ จะตอ้งพจิารณาลกัษณะการเจรญิเตบิโตของเช้ือบรสิทุธิ์  ลกัษณะการเจรญิ

ของเช้ือแบคทเีรยีในอาหารเลี้ยงเช้ือซ่ึงมีการเจรญิที่หลากหลาย เม่ือไดเ้ช้ือจุลนิทรยีท์ี่ตอ้งการแลว้จงึท าการ

เกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์ โดยมีวธิีการเกบ็รกัษาไดห้ลายวธิี ซ่ึงแต่ละวธิีการเกบ็รกัษามีขอ้ดีและขอ้เสยีแตกต่าง

กนั วธิีการเกบ็รกัษาเช้ือจุลนิทรยีไ์ดแ้ก ่การถา่ยเช้ือไปสูอ่าหารใหม่ การปิดทบัดว้ยน ้ามนัแร่  และการท าไล

โอฟิไลเซชนั (Lyophilization) เป็นตน้ 

   
   
   

 



 แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 1. สารอาหารเพือ่ใชใ้นการเจรญิเตบิโตของสิง่มีชีวติมี 4 กลุม่มีอะไรบา้ง 

 2. อาหารที่ใชใ้นการเลี้ยงเช้ือจุลนิทรยีแ์บ่งออกเป็นกี่ชนิด มีอะไรบา้ง 

 3. โคโลนีมีขนาดเลก็มาก แต่มองดว้ยตาเปลา่เหน็ มีเสน้ผ่าศูนยก์ลางนอ้ยกว่า 1 มิลลเิมตรเรยีกว่ามี

รูปร่างแบบใด 

 4. หากตอ้งการเกบ็เช้ือจุลนิทรยีไ์วเ้ป็นเวลา 30 ปี จะตอ้งใชว้ธิกีารเกบ็แบบใด 

 5. วธิกีารแยกเช้ือจุลนิทรยีใ์หบ้รสิทุธิ์มีวธิกีารใดบา้ง ยกตวัอย่างมา 2 วธิกีาร 

 6. ขอ้ดีของการเกบ็รกัษาเช้ือจุลนิทรยีด์ว้ยวธิีการปิดทบัดว้ยน ้ ามนัแรค่อือะไร 

 7. วธิกีารขีดเช้ือแบบใดเป็นวธิกีารที่นิยมใชม้ากในหอ้งปฏบิตัิการจุลชีววทิยา 

 8. ลกัษณะความสูงของโคโลนีมีลกัษณะ Flat มีลกัษณะอย่างไร 

 9. ขอ้เสยีของวธิกีารเกบ็รกัษาเช้ือบรสิทุธิ์โดยการถา่ยเช้ือไปสูอ่าหารใหม่คอือะไร 

 10. อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทเีรยี สูตรอาหาร Nutrient Agar จดัเป็นอาหารเลี้ยงเช้ือประเภทใด 

 



The end 

 


