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คํานํา 
 

คูมือปฏิบัติงานเลมนี้  ไดเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือบทปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารของ เพื่อใชเปนคูมือปฏิบัติงานใน
การเตรียมปฏิบัติการของกระบวนวิชา Food Microbiology Practical โดยรายละเอียดเนนวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  และ

สารละลาย แยกตามบทปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร  ใชเปนคูมือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP)  เพื่อความสะดวกและความ

ถูกตอง    ตลอดจนนักศึกษาที่เขาทําปฏิบัติการสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทํารายงานของบทปฏิบัติการ  ขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย ดร.เรณู  ปนทอง  ที่ชวยเหลือใหขอมูลจนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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กระบวนวชิา   Food Microbiology    

 

บทปฏิบัติการที่ 1    วิธีการพื้นฐานในการตรวจหาเชื้อจุลินทรียในอาหาร 
 

                     1.  เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  Plate  Count  Agar  ; /PCA/ ขวดละ 80  มล. / กลุม   
Plate count agar (P55)   23.5 กรัม  
Water     1,000 มล.  

 ช่ังสารใสในน้ํากลั่น  นําไปตมระหวางตมตองมีการคน บอย ๆ  เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ  พอ

เดือดแลว  แบงใสขวด ๆ ละ  80  มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C   นาน 15 นาที  เมื่อครบเวลาปดหมอ
นึ่งและรอใหความดันไอลดลงเปน  0  ปอนด ตอตารางนิ้ว  จึงคอยเปดเอาอาหารออกไปแชใน 

water bath โดยตั้งอุณหภูมไิวที่ 70° C   เพื่อไมใหอาหารแข็งตัว 
 

                     2.  เตรียมอาหาร   Plate  Count  Agar ; / PCA/ ขวดละ 120  มล. / กลุม  
Plate count agar (P55)   23.5 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารใสในน้าํกลั่น นําไปตมระหวาง ตมตองมีการคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ  พอเดือด 

แลวแบงใสขวด ๆ ละ 120  มล. นําไปฆาเชือ้ที่ 121°C  นาน 15 นาที  เมื่อครบเวลา  ปดหมอนึ่งและ
รอใหความดนัไอลดลงเปน 0 ปอนดตอตารางนิ้วจึงคอยเปดเอาอาหารออกไปแชใน water bath 

โดยตั้งอุณหภมูิไวที่  70° C  เพื่อไมใหอาหารแข็งตัว  
 

                     3.  เตรียมน้ํา  9  มล.  กลุมละ  8  หลอด   

              ดูดน้าํจํานวน  9 มล.  ใสลงในหลอด  ปดจุกแลวนําไปฆาเชือ้ที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
 

                     4.  เตรียมอาหาร Maximum Recovery Diluent + agar 0.75%    กลุมละ 8 หลอดๆละ 9 มล. 
Sodium chloride (S 6)   8.5 กรัม   
Peptone water   0.1 % (P 37)  1 กรัม   

                           Agar   (A 37)                                               7.5         กรัม 
Water                  1,000     มล.  

ช่ังสารละลายใสในน้ํา 0.1 % Peptone water ระหวางตมตองคนบอย ๆ  เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ

พอเดือดแลว แบงใสหลอด ๆ ละ 9 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C    นาน 15 นาที 
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5.  จัดชุดยอมสีกรัม (Gram’s  stain) 

                   เตรียม Crystal Violet  จํานวน  200  มล. โดยเตรียมดังนี ้
        Crystal violet (C8)   1 กรัม  
    95% Ethanol     40 มล. 

ช่ัง Crytal violet ใสใน ethanol  95 % ปรับดวยน้ํากลั่นใหครบ 200 มล.  เก็บในขวดสีชา 
 

                  เตรียม Iodine Solution จํานวน 200   มล. โดยเตรียมดังนี ้
       Iodine  (I1)    2 กรัม  
      Potassium iodide (P19)   4 กรัม 
      Water     200 มล. 

 ละลาย Potassium iodide ดวยน้ําเล็กนอยเตมิ Iodine ลงไป เขยาจนละลายหมดปรับ          
 ปริมาตร ดวยน้ํากลั่นใหครบ 200  มล.  แบงใสขวดสีชา 
 

                   เตรียม Carbol Fuchsin, Zichl-Nulson จํานวน  100  มล. โดยเตรยีมดังนี ้
      Basic fuchsin   (F10)   1 กรัม 
      95% Ethanol    10 มล. 
      5% Solution ของ Phenol (P1)  100 มล.  (ขอ 1)  
 

                         เตรียม Carbol Fuchsin  (Dilute) 
                    ดูด Carbol fuchsin มา    10    มล. (ขอ 1 )                                                 
                          เติมน้ํากลั่น     150    มล.  
                         ผสมใหเขากนัแลว  เก็บในขวดสีชา 

 

                              6.   เตรียมจานเพาะเชื้อท่ีฆาเชื้อแลว   จํานวน 20 กลอง 
                              7.   เตรียมปเปตท่ีฆาเชือ้แลว    จํานวน  20 กระบอก 
                              8.   จัดตูอุปกรณใหนักศึกษา   
           อุปกรณในตู    -      เข็มเขี่ยเชื้อ 

   -      หวงถายเชื้อ 
          -      แทงแกว Spread 
          -      แทงแกวคนสาร 
          -      ชอนตักสาร 
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    -      บีกเกอร 
          -      Forceps 
          -      ลูกยาง 
          -      Pipump 
          -      แอลกอฮอล  70 % 
          -      ผาขนหน ู
          -      แผนสไลด 
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บทปฏิบัติการที่  2    คุณสมบัติทางชีวเคมีของจลุินทรีย 

 
      1. เตรียมอาหารวุน 2%    หลอดละ 10 มล.  กลุมละ 3 หลอด  จํานวน 30 หลอด   

                    Agar (A37)    20 กรัม  
Water     1,000 มล.  

            ช่ังสาร  ผสมกับน้ํากลั่น  นําไปตม  ระหวางตมตองคนบอย ๆ เพื่อปองกันวุนติดกนภาชนะ พอเดือด  

             แลวแบงใสหลอด ๆ ละ 10  มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 

       2. เตรียมอาหาร Nutrient Broth  ;/NB/   กลุมละ 5 หลอด ๆ ละ 5  มล. จํานวน 50 หลอด 
        Nutrient broth (N7)   8 กรัม  

 Glucose ( G7)    20 กรัม  
   Water     1,000 มล.  

           ช่ังสารผสมกับน้ํากลั่นละลายใหเขากันดแีลวแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝา  นําไปฆา เชื้อ             

            ที่   121° C  นาน 15 นาที 
 

       3.  เตรียมอาหาร Hugh and Leifson’s  Medium +  Glucose ;/HLG/ กลุมละ 2 หลอด ๆละ 10 มล.  
                     Tryptone ( T 1 )    10 กรัม 
                     Yeast extract (Y 1 )   1 กรัม 
                     D-glucose ( D7 )    10 กรัม 

      Bromocresol purple (1%) (B7)   4  มล. 
             Agar ( A 37 )    2 กรัม 
                      Water     1,000 มล. 
            ช่ังสารผสมกับนําไปตมระหวางตมตอมีการคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะพอเดือด    

   แบงใส หลอด ๆ ละ 10 มล.   ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 

        4.  เตรียมอาหาร Hugh  and  Leifson’s + Mannitol ;/HLM/  กลุมละ 2  หลอดๆละ 10  มล.  
                     Tryptone ( T3 )    10 กรัม 

        Yeast extract ( Y 1 )   1 กรัม 
                      Mannitol ( M 19)    10 กรัม 
                      Bromocresol  purple (1%)  ( B7 )   4 มล. 
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                     Agar( A 37 )    2 กรัม 
                     Water     1,000 มล. 
              ช่ังสารผสมกันนําไปตมระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือดแบงใส       

               หลอด ๆ ละ 10 มล.   นําไปฆาเชือ้ที่ 121° C  นาน 15 นาที   
 
                     5.  เตรียมอาหาร Peptone water ; /PW/     กลุมละ 1 หลอด ๆ ละ 3  มล. 

    Tryptone (T3)    2 กรัม 
           Sodium chloride (S6)     0.5 กรัม 
           Water      100 มล. 

ช่ังสารผสมกับน้ําคนใหละลายแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C    นาน 15 นาท ี
 

       6.   เตรียมสารละลาย  Kovac’s  Indole  Reagent 
         Amylose  iso-amylalcohol ( A 34  ) 150 มล. 

      P-Dimethyl  aminobenzaldehyde ( P 4 ) 10 กรัม 
      Conc. HCl    50 มล. 

            ละลาย Aldehyde ลงใน Alcohol แลวคอยๆ เติมกรดลงไปเก็บในขวดสีชาเกบ็ใน ตูเย็น 
 

       7. เตรียมอาหาร Glucose Phosphate Broth ; /GPB/  กลุมละ 3 หลอด ๆ ละ  5  มล.  
       Peptone (P37)    5 กรัม  

Di-Potassium hydrogen phosphate(D12) 5  กรัม                                                                     
Glucose ( G7)    5 กรัม  

   Water     1,000 มล.  

                  ช่ังสารผสมลงในน้ําแบงใสหลอดๆ ละ 5 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

8. เตรียมสารละลาย  Methyl  Red                                                                                                                       
                          Methyl red (M5)   0.1 กรัม 

                              Ethanol 95%    300 มล. 
                                            ปรับปริมาตรใหครบ                                 500       มล. ดวยน้ํากลั่น   

 ละลาย Methyl red ใน alcohol 95%  แลวปรับปริมาตรใหได 300 มล. เกบ็ในขวดสีชา 
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                     9.   เตรียมสารละลาย  6% L-Naphthol Solution    จํานวน 200 มล. 

L-Naphthol (N5)  6         กรัม                                                                 
Ethanol   95%   15       มล.  

           ช่ังสาร L-Naphthol มา 12 กรัม  ละลายใน Alcohol 95%  จํานวน 30 มล.  พอละลาย หมดใหปรับ  
           ปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหได 200 มล.  แบงใสขวด 50 มล.  ใสในขวดสีชา 

 
      10. เตรียมสารละลาย   Potassium  Hydroxide  16% ; /KOH/   เตรียม 200 มล.   
                            Potassium hydroxide ( P4)   16 กรัม  
               Water      100 มล.  

                        ช่ัง KOH มา 32 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 200 มล.  แบงใสขวดสีชา 
 
                   11. เตรียมอาหาร  Thornley’s Semi-Solid Arginine Medium  ;/TSSA/  กลุมละ 3 หลอดๆละ 3 มล.  

                             Arginine hydrochloride  (A44)   10 กรัม  
                             Di-Potassium hydrogen phosphate ( P7 )  0.3 กรัม  
          Sodium chloride ( S6 )    5 กรัม 

 Phenol red  0.2% solution  ( P20 )  5 มล. 
       Agar ( A37 )     3 มล. 
       Peptone ( P37 )     1 กรัม  
        Water      1,000 มล. 

ช่ังสารทั้งหมดผสมรวมกัน แลวนําไปตมในระหวางตมตองคนบอยๆ  พอเดือดแบง  

ใสหลอดๆ ละ 3 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที ่121°C  นาน 15 นาที  วางตัง้ตรง   
 
                   12. เตรียมสารละลาย     Kovac’s  Oxidase Test reagent     จํานวน 3 ขวด ๆ ละ 50  มล. 

      Tetramethyl-p-phenylenediamine hydrochloride (T11)   15     กรัม 
 L-Ascorbic acid (A20)               0.15   กรัม 

      Water              150    มล. 
                            ละลายสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน  นาํไปเก็บใสขวดสีชา  เก็บในตูเย็น 
 

                                  13. เตรียมอาหาร    Carbohydrate Fermentation  Broth+Glucose; /CFB/  กลุมละ 3 หลอด ๆ ละ 10 มล. 
      Tryptone (T3)    10     กรัม 
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      Sodium chloride (S6)   5       กรัม  
     Bromocresol purple (B7) (1%)  5       มล. 
      Glucose (G7)    10     กรัม  

Water     1,000 มล.                                                    
ละลายสวนผสมทั้งหมด  แลวแบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.  ใสหลอด Durham tube                 

ปดจุก  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที   
 
                    14. . เตรียมอาหาร   Carbohydrate Fermentation Broth+Sucrose ; /CFB/  กลุมละ 3 หลอดๆละ 10 มล. 

    Tryptone (T3)     10 กรัม  
       Sodium chloride (S6)   5 กรัม 
     Bromocresol purple (1%) (B7)  2.5 มล.  
       Sucrose (S83)    10 กรัม  
       Water     1,000 มล. 

                            ละลายสวนผสมทั้งหมด แบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.  Durham tube ปดจุกนําไปฆาเชื้อ  

                            ที่ 121°C นาน 15 นาที   
 

       15. เตรียมสารละลาย      Ammonia Solution   แบงใสขวดสีชา 4 ขวด ๆละ 50 มล. 
  

       16. เตรียมสารละลาย      Oxidase  Test  Reagent    ขวดละ 50 มล.                                                                                     
            1%Tetramethyl-p-phenylene-p-phenylenediamine  hydrochloride ช่ังสารมา 2 กรัม  ละลาย           
            ในน้ํา กล่ัน 200 มล.  แบงใสขวดสชีาเก็บในตูเยน็ 

 
                      17.   เตรียมอาหาร  Blood  Agar ; /BA/ กลุมละ  2 จานๆละ 15 มล.  

    Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
    Neomycin (N9)    0.1 กรัม  
    Agar (A37)    1.5 กรัม  

       Water     1,000 มล.  
   ช่ังสวนผสมทั้งหมด  นําไปตม ระหวางตมตองมีการคนบอย ๆ พอเดอืดเทใสขวด   

   ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  พอเย็นเติมเลือดลงไป 5% ผสมใหเขากนั   
   เทใสจานเพาะเชื้อท่ีอบฆาเชื้อแลว   
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                    18. เตรียมอาหาร Nutrient Agar + 0.01 %  Phenolphthalein Phosphate 

     Nutrient broth (N7)  8 กรัม  
      Agar (A37)   15 กรัม  
      Water    1,000 มล. 

ช่ังสารทั้งหมด นําไปตมใน ระหวางตมตองมีการคนบอย ๆ พอ เดือดเทใสขวดปดจุกนําไปฆาเชือ้

ที่ 121°C นาน 15 นาทีพอเยน็เติม Phenolphthalein phosphate 0.03 มล.  ผสมใหเขากนั  
เทใสจาน  กลุมละ 2 จาน ๆละ15 มล. 

 
                    19.  เตรียมอาหาร Nitrate Peptone Water  ;/NPW/ กลุมละ 3 หลอด ๆละ 10 มล.   

       Potassium nitrate (P16)   2 กรัม  
       Peptone water 0.1 % (P37)  1,000 มล. 

เตรียม PW 0.1% กอนคนใหสารละลายแลวช่ัง Potassium nitrate ลงไปคนใหละลายแบงใส 

หลอด 10 มล.ใสหลอด Durham tube ปดจกุนําไปฆาเชื้อ 121°C นาน 15 นาที   
 
                    20.  เตรียมสาร   Zinc Dust 
 
                    21.  เตรียมอาหาร  SIM  Medium  กลุมละ 2 หลอดๆละ 3 มล.    
       SIM medium (S47)     30 กรัม 

   Water     1,000 มล.  
    ช่ังสารมาละลายน้ํา นําไปตม ระหวางตมตองคนบอย ๆ แบงใส 

                                หลอด ๆ ละ 3 มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  วางตรง
 

      22.   เตรียม หลอดเปลาฆาเชื้อ  กลุมละ 3 หลอด  ปดจุก นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  
                           นาน 15 นาที 
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     23. เตรียมสารละลาย    Griss - Ilosvays  reagent  จํานวน 200 มล. 
                   ก. L-Naphthylamine solution 

                               L-Naphthylamine (N1)    0.5 กรัม  
                              5 N Acetic acid (glacial acetic acid :น้ํา เทากับ 1 : 2.5) เตรียมจํานวน 100 มล. 

                   ข.  Sulphanilic acid solution   
                                          Sulphanilic acid (S33)   1 กรัม 
                                        5 N Acetic acid (glacial acetic acid : น้ํา เทากบั 1 : 2.5) จํานวน 125 มล. 
                                         
                                การเตรียมสาร ขอ ก  

ดูดglacial acetic acid มา 28.57 มล. ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ 100 มล.     
ช่ัง  Naphthylamine          0.5      กรัม     คนใหละลายจะไดสารขอ ก 

                                 การเตรียมสารขอ ข  
 ดูดglacial acetic acid มา 35.71 มล.ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 100 มล.     
ช่ัง   Sulphenilic   acid ลงไป 1 กรัม    คนใหละลายจะไดสารขอ ข 
 เอา ก + ข มาผสมกันจะได  Griss - Ilosvays   Reagent เก็บใสขวดสีชาในตูเย็น 

 
                     24 . เตรียมอาหาร  Phenylalanine Agar   ; / PA/  กลุมละ 2 หลอด ๆ ละ 3 มล.   

             Yeast extract (Y1)   3 กรัม  
          Phenylalanine (P54)   2 กรัม  

  di-Sodium phosphate (S8)  1 กรัม  
  Sodium chloride (S6)   5 กรัม  
  Agar (A37)    12 กรัม  
  Water     1,000 มล. 

ผสมใหเขากันนําไปตมระหวางตมตองมีการคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ    

พอ เดือด  แบง ใสหลอด ๆ ละ   3 มล.  ปดจุก นําไปฆาเชื้อที่  121°C  นาน 15 นาที 
 
                     25. เตรียมอาหาร    Brain Heart Infusion Broth ; /BHIB/  กลุมละ 3 หลอดๆ ละ 0.5 มล.   

                             Brain heart infusion  (B20)  37 กรัม  
 Water     1,000 มล.  

                               ช่ังสาร ผสมกับน้ําจํานวน 30 มล.  ละลายใหเขากนั  แบงใสหลอด 0.5 มล.  ปดจุก  
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                               นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
                     26. เตรียมหลอดเปลาฆาเชื้อสําหรับใส Plasma        กลุมละ 1 หลอด จาํนวน 20 หลอด   

                     ปดฝา  และเตรียม NaCl 0.85% จํานวน 1 ขวด  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
                            วิธีเตรียม Plasma  

       นํา Plasma ผสมน้ําเกลือที่มีความเขมขน 0.85% ในอัตราสวน 1 : 1 ผสมใหเขากัน  
       แบงใสหลอดที่ฆาเชื้อแลว  หลอดละ 5 มล. 

 

                     27. เตรียม น้ํา 9 มล.  กลุมละ 1 หลอด  จํานวน 16 หลอด    ฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 
                     28. เตรียมอาหาร  Nutrient Agar ; /NA/ กลุมละ 2 หลอด ๆละ 3 มล.  

                          Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
            Agar (A37)    15 กรัม  

                          Water     1,000 มล. 
                              ช่ังสารผสมกันนําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ   3 มล. 

                              ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  วาง slant 
 
                    29.  เตรียมสารละลาย   10 % Ferric chloride   จํานวนขวด  4  ขวดๆละ 50 มล. 

   Ferric chloride (F2)    10 กรัม  
    Water    100 มล.  

       ช่ังสารมาผสมกับน้ํา คนใหละลายแบงใสขวด 50 มล. จํานวน 4   ขวด           

   ปด ฝานําไปฆาเชื้อที่ 121 °C  นาน 15 นาที  
 
                     30. เตรียมอาหาร  Simmon Citrate Agar ;/SCA/  กลุมละ 3  หลอด  ๆ  ละ  3  มล.   

Simmon citrate agar (S67)  24.3 กรัม  
Water     1,000 มล. 

   ช่ังสารมาใสน้ํา นําไปตม ระหวางตมตองคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือด แบงใส    

   หลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดจุก  นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที  
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บทปฏิบัติการที่ 3 การตรวจ Coliform และ Escherichia coli ในน้ํา 
 

                    1.  เตรียมขวดเกบ็ตัวอยางน้ํา   ขนาด 500 มล.   กลุมละ 1 ใบ   
                                 ถาเปนตัวอยางน้ําประปาใสสารโซเดียมไธโอซัลเฟตลงไป 0.5 กรัม/ตัวอยางน้ํา 200 มล.  

 ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที   
 
                   2. เตรียมอาหาร  Lauryl Sulfate Broth : double strength ;/ LSB/ กลุมละ 1 ขวดๆละ 100 มล.  

   Lauryl sulfate broth ( L14)  71.2 กรัม 
   Water     1,000 มล. 

           ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสขวด 100 มล.  ใสหลอดDurham tube ปดฝา  ขวดนําไปฆาเชื้อ    

    ที่ 121 °C   นาน 15 นาที 
 
                    3. เตรียมอาหาร  Lauryl Sulfate Broth : double strength ;/ LSB/  กลุมละ 3 ขวดๆละ 10 มล.   

Lauryl sulfate broth (L14)  71.2 กรัม 
Water     1,000 มล. 

ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสขวด ๆ ละ 10 มล. ใสหลอด Durham tube ปดฝา    

นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที 
 
                    4. เตรียมอาหาร  Lauryl Sulfate Broth  : single strength ;/ LSB/ กลุมละ 6 หลอดๆละ 10 มล.   

Lauryl sulfate broth (L14)  35.6 กรัม  
Water     1,000 มล. 

ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.  ใสหลอด Durham tube  ปดฝา 

นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที   
                      
                     5. เตรียมน้ําสําหรับทําการเจือจางตัวอยางน้ําท่ี 10-1     กลุมละ 1 ขวด ๆ ละ 90 มล.   

                      ปดฝาแลวนาํไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที   
 
                     6. เตรียมอาหาร  Brilliant Green Lactose Bile Broth ;/BGLBB/ กลุมละ 16หลอด ๆละ 10 มล.   

Brilliant green lactose bile broth (B13)    40 กรัม 
Water       1,000 มล. 
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                              ช่ังสารมาผสมน้ํากลั่นคนใหละลาย  แบงใสหลอด 10 มล.  ใสหลอด Durham tube 

ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
                     7. เตรียมอาหาร  SIM Medium   กลุมละ 4 หลอด  ๆ  ละ 3 มล.    

SIM medium  (S47)   30 กรัม 
Water     1,000 มล. 

   ช่ังสารมา ผสมน้ํากลั่นคนให ละลายนําไปตม  ระหวางตมตองคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุน 

ติดกนภาชนะพอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อ 121°C  
นาน 15 นาที  ออกมาวางตรง  

 
                     8. เตรียมอาหาร  Simmon Citrate Agar ;/SCA/  กลุมละ  4 หลอดๆละ 3 มล.     

Simmon citrate agar (S48)  24.3 กรัม 
Water     1,000 มล. 

                              ช่ังสารมาผสมกับน้ํากลั่น  นําไปตม  ระหวางตมตองมีการคนบอย ๆ  พอเดือด 

                              แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  วาง slant  
 
                    9. เตรียมอาหาร   Glucose Phosphate Broth ;/ GPB/  กลุมละ 4 หลอด ๆละ 5 มล.     

  Peptone (P37)    5 กรัม  
  di-Potassium hydrogenphosphate (D12) 5 กรัม  

       Glucose (G7)    5 กรัม   
       Water     1,000 มล. 

     ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 5 มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน  15 นาที 
 
                     10. เตรียมอาหาร   Eosin Methylene Blue Agar ;/EMBA/ กลุมละ 2 จาน  ๆละ 15 มล. 

Eosin methylene blue (E5)  36 กรัม 
Water     1,000 มล.  

  ช่ังสารมาผสมกับน้ํา  นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือดเทใส ขวด ปด ขวด   

   นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  พอเย็นเทใสจานเพาะเชื้อท่ีฆาเชื้อแลว   
 
                     11. เตรียมอาหาร   Tryptone  water  ;/TW/  กลุมละ 6 หลอด ๆละ 3 มล.  

Tryptone (T3)    3 กรัม  
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Sodium chloride (S6)   1.5 กรัม  
Water     300 มล. 

        ช่ังสารผสมน้ําคนใหละลาย แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อ                      

        ที่ 121° C    นาน 15 นาที 
 

      12. เตรียมอาหาร   Nutrient Agar  ;/ NA /  กลุมละ 2 หลอด  ๆ ละ 3 มล.    
    Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
   Agar (A37)    15 กรัม  

         Water     1,000 มล. 
  ช่ังสารทั้งหมดใสน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือด  

แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที ออกมาวาง slant   
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บทปฏิบัติการที่ 4   การตรวจเชื้อ Salmonella และ Shigella 

 
           1. Selective  Enrichment  Medium ( กลุมเลขคี่ทํา )  
                -เตรียมอาหาร Tetrathionate Brilliant Green Broth ; /TBGB/  กลุมละ 1 ขวด ๆ ละ 225 มล.     

Tetrathionate brilliant green broth (T24)      46      กรัม 
Water          1,000     มล. 

      ช่ัง Tetrathionate brilliant green broth ผสมกับน้ําคนใหเขากนัอาหารนี้ฆาเชื้อโดยการนําไปตม  

      ใหเดือด  เสร็จแลวเทใสขวดเปลาที่ฆาเชื้อแลว(ฆาเชื้อที่121°Cนาน 15 นาที ) 
       กอนใช   เติม   2%  Iodine solution  (I1)                   จํานวน          5 มล. 

                                   1%  Brilliant green solution  (B16)           จํานวน     0.25 มล. 
                               หมายเหต ุอาหารนี้ทําเฉพาะกลุมเลข คี่ เทานั้น 

                  - เตรียมอาหาร Selenite Cystine Broth  ; /SCB/  กลุมละ  225 มล.( กลุมเลขคูทํา )     
     Selenite cystine broth (S43)                23 กรัม 
     Water     1,000 มล. 

       ช่ัง Selenite cystine broth  ผสมกับน้ํากลั่นผสมใหเขากัน  อาหารนี้ฆาเชื้อโดยการตมเดือด   

        เสร็จแลวเทใสขวดเปลาที่ฆาเชื้อแลว ( ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที ) 
                   หมายเหตุ   อาหารนี้ทําเฉพาะกลุมเลข คู เทานั้น 

 
             2. Selective Plating Medium 
                  - เตรียมอาหาร Brilliant Green Agar ; /BGA/ กลุมละ 2 จาน  ๆละ 15 มล. 

Brilliant green agar (B31)  36 กรัม 
Water     1,000 มล. 

       ช่ังสารละลายในน้ํานําไปตมระหวางตมคนบอยๆเพือ่ไมใหวุนติดกนภาชนะพอเดือดแบงใส  

       ขวด  นําไปฆาเชื้อที่121°C  นาน 15 นาที  พอเย็นแลวเทใสจานเลี้ยงเช้ือที่ฆาเชื้อแลว 
 
                   -  เตรียมอาหาร Salmonella-Shigella Agar ;/ SSA/   กลุมละ 2 จาน  ๆละ 15 มล.  
   Salmonella-Shigella agar (S55)   60 กรัม 

Water     1,000 มล. 
          ช่ังสารมาผสมน้ํากลั่นนําไป ฆาเชื้อโดยการนําไปตมๆใหเดือด พอเดือดเทใสขวดที่ฆาเชื้อแลว        

          ที่ 121°C   นาน  15 นาที พอเย็นที่  45 °C แลวเทใสจานเลี้ยงเชือ้ที่ฆาเชื้อแลว 
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             - เตรียมอาหาร Xylose Lysine Deoxycholate Agar ;/XLDA/ กลุมละ2  จาน ๆ ละ 15 มล.     

Xylose lysine deoxycholate agar (X4)   55 กรัม 
Water     1,000 มล. 

  ช่ังสารผสมน้ํากลั่นนําอาหารไปฆาเชื้อโดยการตมใหเดอืด พอเดือดแลวเทใสขวดเปลาที่ฆาเชื้อ 

  ที่  121°C  นาน 15 นาที  พอเย็นที่   45 °C แลวเทใสจานเลี้ยงเชื้อที่ฆาเชื้อแลว   
 

              3. เตรียมอาหาร  SIM medium       กลุมละ 3 หลอด  ๆละ  3  มล. 
SIM medium (S47)     30 กรัม 
Water     1,000 มล. 

       ช่ังสารผสมน้ํา  นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ  เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือด 

        แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.ปดฝาหลอด นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที วางตรง  
  

              4. เตรียมอาหาร Triple  Sugar  Iron  Agar  ;/ TSIA /  กลุมละ 3 หลอด  ๆละ  3 มล. 
Triple Sugar Iron Agar (T13)  59 กรัม 
Water     1,000 มล. 

       ช่ังสารผสมน้ํา นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ เพือ่ไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือดแบง  

       ใส หลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที  วาง slant 
 

       5. เตรียมอาหาร   Nutrient Agar  ; / NA /  กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3 มล.  
    Nutrient broth (N7)   8 กรัม 

         Agar (A37)    15 กรัม  
        Water     1,000 มล. 

ช่ังสารผสมน้ํากลั่นนําไปตม ระหวางตมตองคนบอย ๆ เพือ่ไมใหวุนติดกนภาชนะ  พอเดือด   

แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

        6. เตรียมอาหาร   Lysine Decarboxylase Broth  ; / LDB /  กลุมละ 3 หลอด ๆละ 5 มล.  
      Lysine (L8)    5 กรัม  
     Yeast extract (Y1)   5 กรัม  
       Glucose (G7)    1 กรัม  
       Bromocresol purple (B7) (0.4 g/l)  40 มล. 



 

               -ตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏภายในวงเล็บ  หมายถึง Code Number of Media ตามลําดับการจัดแบงหมวดหมูของ   
                ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

19 

       Water     1,000 มล. 
ช่ังสวนผสมทั้งหมดผสมในน้ํากลั่นคนใหสารละลาย พอละลาย  ปรับ pH ใหเปน 6.5  

แบงใส  หลอด ๆละ 5 มล. ปดฝา นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

        7. เตรียมพาราฟน   หรือ วุน 2%  กลุมละ  2 หลอด ๆละ  10 มล.     

                    แบงพาราฟนใสหลอด 10 มล.  ปดฝานําไปฆาเชือ้ที่ 121°C  นาน 15 นาที     
 

        8. เตรียมอาหาร  Urea agar  ; / UA /   กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3 มล.   
 Agar (A37)    15 กรัม  

      Yeast extract (Y1)   0.1 กรัม  
      Potassium dihydrogen  phosphate (P7) 9.1 กรัม  
      di-Sodium hydrogen phosphate (S8) 9.5 กรัม  
      Urea (U1)    20 กรัม  
      Phenol red (P20)    0.01 กรัม  
      Water     1,000 มล.  

ช่ังสารทั้งหมดยกเวน Urea ฆาเชื้อโดยการนําไปตมใหเดือด ระหวางตมคนบอยๆเพื่อไมใหวุนตดิกน

ภาชนะ พอเยน็ ที่45°C เติม Urea ลงไปแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  หลอดเปลาตองฆาเชื้อไวกอนที ่

121°C นาน 15 นาที วาง slant   
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บทปฏิบัติการที่ 5    การตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 
                     

         1. เตรียมสารละลาย Sodium chloride  3%   ขวดละ 225 มล. / กลุม   
Sodium chloride( S6) (NaCl)  30 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสาร NaCl ผสมกับน้ํากลั่นละลายใหเขากัน แบงใสขวด 225 มล.  นําไปฆาเชื้อ     ที่ 121°C   
นาน 15 นาที 

 
         2. เตรียมอาหาร  Glucose Salt Teepol Broth :double strength + NaCl 3% ; /GSTB/ 
              กลุมละ 3 ขวดๆละ 10 มล.                                                                
      Beef extract (B24)   60 กรัม  
      Peptone (P37)    20 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   60 กรัม  
      Glucose (G7)    10 กรัม  

        Methyl violet (M26) (1 g/l)     4           มล.                       
     Teepol (T22)    8 มล.  
     Water     1,000 มล. .  

        ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสขวด ๆ ละ 10 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
 

3. เตรียมอาหาร  Glucose Salt Teepol Broth :single strength+ NaCl 3% ; /GSTB/ 
            กลุมละ 6 หลอดๆละ 10 มล.  

      Beef  extract (B24)   30 กรัม        
      Peptone (P37)     10 กรัม        
      Sodium chloride (S6)   30 กรัม       
      Glucose (G7)    5 กรัม        
      Methyl violet (M26) (1 g/l)  2 มล.       
       Teepol (T22)    4 มล.        
      Water     1,000 มล.      

                              ช่ังสารละลายน้ําแบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.ปดฝา นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที   
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                      4. เตรียมอาหาร  TCBS Agar + NaCl 3%     กลุมละ 9 จาน ๆละ 15 มล.    
TCBS agar (T28)   86 กรัม  
Sodium chloride (S6)  30 กรัม  
Water    1,000 มล.     

  ช่ังสารผสมน้ํา อาหารนี้ฆาเชื้อโดยการตมใหเดือดระหวางตมคนบอยๆเพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ       

   พอเดือดเทใสขวดที่ฆาเชื้อแลวที่ 121°C นาน 15 นาที  พอเย็นที่ 45°C  เทใสจานทีอ่บฆาเชื้อแลว   
 

         5. เตรียมอาหาร Tryptone Water + NaCl 3%  ;/ TW /   กลุมละ 4 หลอด ๆละ 3 มล.    
      Tryptone (T3)    10 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   5 กรัม    
      NaCl 3%    30 กรัม    
      Water     1,000 กรัม    

            ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
   

         6. เตรียมอาหาร Triple Sugar Iron Agar + NaCl 3% ; / TSIA /  กลุมละ 2 หลอด  ๆละ 3 มล. 
      Triple sugar iron (T13)   59 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   30 กรัม   
      Water     1,000 มล.   

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.   

ปดฝาหลอดนาํไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  วาง slant  
 

       7. เตรียมอาหาร Nutrient Agar + NaCl 3%  ; / NA /  กลุมละ 2 หลอดๆละ 3 มล.   
      Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
      Agar (A37)    15 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   30 กรัม  
      Water     1,000 มล.   

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือด      

แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  วาง slant 
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        8. เตรียมอาหาร Lysine Decarboxylase Broth + NaCl 3% ;/LDB/  กลุมละ 2 หลอด ๆละ 5 มล.  
       Yeast extract (Y1)   5 กรัม  
      Lysine (L8)    5 กรัม   
      Glucose (G7)    1 กรัม  
      Bromocresol purple (B7) (0.4 g/l) 40 มล.    
      Sodium chloride (S6)    30 กรัม  
      Water     1,000 มล.    

ช่ังสารละลายน้ํา ปรับ pH ใหเปน 6.5  แบงใสหลอด ๆ ละ 5 มล.  ปดฝานําไปฆาเชือ้    

ที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
 

       9. เตรียมอาหาร Glucose Phosphate Broth + NaCl 3% ;/GPB/ กลุมละ 2 หลอด ๆละ 5 มล. 
      Peptone (P37)    5 กรัม  
      Glucose (G7)           5        กรัม         

                             di-Sodium hydrogen phosphate (D12) 5 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   30 กรัม    
      Water     1,000 มล.  

 ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด  ๆ ละ 5 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชือ้  ที่ 121°C   นาน 15 นาที 
 

       10. เตรียมอาหาร  Peptone Water ท่ีมี NaCl ความเขมขน 0%  ;/PW/ กลุมละ 2 หลอด ๆละ 3 มล.                                   
Peptone (P37)    1  กรัม       

        Water     1,000  มล.  

           ช่ังสารละลายน้ําแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

       11. เตรียมอาหาร  Peptone Water  ท่ีมี NaCl ความเขมขน 8 %  ; /PW/ กลุมละ 2 หลอดๆละ 3 มล.   
      Peptone (P37)    1   กรัม     
      Sodium chloride (S6)   80   กรัม   
      Water     1,000  มล. 

                          ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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       12. เตรียมอาหาร Peptone Water  ท่ีมี NaCl ความเขมขน 11 %  ;/PW/ กลุมละ  2  หลอด ๆ ละ 3 มล. 
      Peptone (P37)    1 กรัม       
             Sodium chloride (S6)   110  มล.   
       Water     1,000  มล.  

                           ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
                     13. เตรียมอาหาร Modified Wagatsuma Agar ;/MWA/   กลุมละ 1 จาน ๆ ละ   15  มล.   

     Yeast extract (Y1)   5 กรัม   
      Peptone (P37)    10 กรัม  
       Sodium chloride (S6)   70 กรัม  
       Mannitol (M19)    2 กรัม   
       Crystal violet (C8) (1 g/l)   1 มล.    
      Agar (A37)    15 กรัม  
      Water     1,000 มล.   

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือด แบงใสขวด 

นําไป ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที พอเยน็ที่  45°C   เตมิเลือด 5 % ผสมใหเขากันเทใสจาน 
ที่อบฆาเชื้อแลว 
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บทปฏิบัติการที่ 6   การตรวจเชื้อ Campylobacter 
 

1. เตรียมอาหาร Campylobacter Antimicrobic Supplement Agar ;/CAS-agar/ กลุมละ 2 จาน                           
           Campylobacter antimicrobic supplement agar (C41)             39.5    กรัม   
     Water               1,000  มล.   

        ช่ังสารละลายน้ํานําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือดเทใสขวด 

         นําไป ฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  พอเย็นเติม ที ่45 °C เติม 
ก. Campylobacter  antimicrobic   supplement    1  ขวด     ตองใสน้ําที่ฆาเชื้อแลว                 

จํานวน  10  มล.  ผสมใหละลาย  เทใสในอาหาร CAS agar 
                 ข.    เติมเลือด 15 มล.  เขยาใหเขากัน 

ง. เทใสจานเพาะเชื้อ จํานวน 20 จาน 
จ.  

               2.  เตรียมโถเลี้ยงเชือ้  
 

       3.  เตรียมอาหาร Nitrate peptone water ; /NPW)/  กลุมละ 3 หลอด ๆละ 10 มล.   
      Potassium nitrate (P16)   2 กรัม    
      Peptone water (P37) 0.1 %  1,000 มล. 

         ช่ัง Peptone  1 กรัมและ Potassium Nitrate 2 กรัมผสมใหเขากันละลายในน้ํา 1,000  มล.   

แบงใสหลอด 10 มล.ใสหลอด Durham tube ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

                       4. เตรียมอาหาร Triple Sugar Iron Agar ; /TSIA/   กลุมละ 3 หลอด  ๆละ 3 มล.                                                               
Triple sugar iron agar (TSIA)  59 กรัม   

   Water     1,000 มล.  
 ช่ังสารผสมกับน้ํา นําไปตมระหวางตมตองคนบอยๆเพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ  พอเดือด   

แบงใส หลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝาหลอด  นําไปฆาเชื้อที ่121°C  นาน 15 นาที  วาง slant  
 

       5. เตรียมอาหาร Urea  Agar  ; /UA/  กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3  มล.                                                                 
   Agar (A37)    15 กรัม   

       Yeast extract (Y1)   0.1 กรัม  
       Potassium dihydrogen phosphate (P7) 9.1 กรัม    
      Di-Sodium hydrogen phosphate (S8) 9.5 กรัม  
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      Urea (U1)    20 กรัม    
      Phenol red (P20)    0.01 กรัม  
      Water     1,000 มล.    

ช่ังสารละลายน้ํา ยกเวน  Urea ฆาเชื้อโดยนําไปตมใหเดือดระหวางตมคนบอยๆเพื่อไมใหวุนติด     

กนภาชนะ  พอเย็นที่  45 °C จึงเติม Urea ลงไป  ผสมใหเขากัน  แลวดูดใสหลอด ๆ ละ 3 มล.   

วาง slant ( หลอดเปลาตองฆาเชื้อไวกอนที่ 121°C นาน 15 นาที ) 
 
                     6. เตรียมอาหาร Tryptone Water  ;/TW/    กลุมละ 3 หลอด ๆละ  3  มล.  

       Tryptone (T3)   10 กรัม  
       Sodium chloride (S6)  5 กรัม    
       Water    1,000 มล. 

ช่ังสารละลายคนใหละลายแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล. ปดฝา นําไปฆาเชือ้ที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
 

                7.   เตรียมชุดสําหรับทดสอบ Swab Test ไมพันสาํลี 
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บทปฏิบัติการที่ 7  การตรวจหาเชื้อ Clostridium perfringens 
 

       1. เตรียมอาหาร Cooked meat medium+Neomycin 100 ppm ; /CMM/ กลุมละ 9 หลอด ๆละ 10 มล. 
       หัวใจววับด    1,000 กรัม   
       ตมในสารละลาย NaOH 0.05 N   1,000 มล. 

                   ตมใหเดือดกรองเอาแตกาก  โดยเกบ็กากไวเติมในหลอด  น้ําทีไ่ดนํามาเติม 
      Beef extract (B24)   10 กรัม   
      Peptone (P37)    10 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   5 กรัม 
  Neomycin (N 9)    0.1  กรัม 
      Water     1,000 มล. 

ละลายสวนผสมทั้งหมดลงในน้ําทีก่รองได 1,000มล. ตมใหเดือด 10 นาที ปรับให pH เทากับ 7.5 
(ตองปรับดวย HCl)  และปรบัปริมาตรใหครบ  1,000มล.  แบงใส หลอด  10  มล.  เอา กากเติมลงไป

ใหไดความสูง 1 ซม.   ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
 

      2. เตรียมอาหาร  0.1%  Peptone water  ; /PW/    ขวดละ 225 มล. / กลุม   
Peptone  (P37)    1 กรัม  
Water     1,000 มล. 

ช่ัง Peptone 1 กรัม  ผสมกับน้ํา 1,000 มล. คนใหละลายให  แบงใสขวด 225 มล. นําไปฆาเชือ้         

ที่ 121°C   นาน 15 นาท ี
 
                    3. เตรียมอาหาร  0.1%  peptone water ; /PW/   กลุมละ  9  หลอด ๆละ  9  มล.    

Peptone (P37)     1 กรัม   
Water     1,000 มล.  

  ช่ัง Peptone  1 กรัม  ผสมน้ํา 1,000 มล.คนใหละลาย  แบงใสหลอด ๆ ละ 9 มล.  ปดฝาหลอด  นําไป       

  ฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 
                    4. เตรียมอาหาร  วุน 2%    กลุมละ 4 หลอด ๆ ละ 10 มล.  

Agar (A37)    20 กรัม  
Water     1,000 มล.  

  ช่ังผงวุน (A37) มา  20 กรัม  ผสมกับน้ํา 1,000 มล.  นําไปตม  ในระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อ  

  ไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือด แบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที 
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                     5. เตรียมอาหาร   Blood Agar + เลือด  5% + Neomycin 0.1 g/l ;/BA/   กลุมละ 3 จานๆละ 15 มล.   
      Nutrient broth (N7)   8 กรัม    
      Agar (A37)    15 กรัม 
                        Neomycin     0.1  กรัม 
      Water     1,000 มล.  

ช่ังสารทั้งหมดผสมน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ  พอเดือดแบงใส

ขวด   ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที พอเยน็ที่ 45°C เติม  เลือด 5% ลงไป  ผสมใหเขา
กัน  เทใสจานที่ผานการฆาเชื้อแลว 

 
                     6. เตรียมอาหาร   วุน 2%    ขวดละ  50 มล.  / กลุม 

Agar (A37)    20 กรัม    
Water     1,000 มล. 

ช่ังผงวุน 20 กรัม ผสมกับน้ํา 1,000 มล. นาํไปตมระหวางตมคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ  

พอเดือดแบงใสขวด ๆ ละ 50 มล.  ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C       นาน  15  นาที   นําออกมาแช 

ใน  water bath  ที่  70°C 
  

                     7. เตรียม  Anaerobic jar 
 
                     8. เตรียมอาหาร   Lactose Egg  Yolk  Milk  Agar  ; /LEYMA/    กลุมละ 3 จาน ๆละ 15 มล. 

      Lactose (L7)    12 กรัม 
      Neutral red (N13) (10 g/l)  3.25 มล.   
      Agar (A37)    12 กรัม   
      Meat infusion broth    1,000 มล. 

ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน  ใน Meat infusion broth  ปรับ pH ใหได 7.5  แลวเติม  lactose   
และ  Neutral red  ลงไป 
 
วิธีเตรียม Meat Infusion Broth  
      หัวใจววับด                      1,000     กรัม  
      ตมใน NaOH 0.05 N        1,000     มล.  
  ตมใหเดือด กรองเอากากออก เก็บไวนําไปปรัป pH เปน7.5 ดวยกรด HCl แลวเติม 
  Sodium Chloide (S6)    5       กรัม 
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  Sodium phosphate dibasic anhydrous (S32)             0.8          กรัม  
                Peptone (P37)     10 กรัม                                  
ปรับปริมาตรใหได 1,000 มล. จะได Meat infusion broth  แลวเติม agar,   lactose และ    
neutral red  ลงไปจะไดอาหารหลัก 

      อาหารหลัก     1,000 มล. 
      ไขแดง      37.5 มล.   
      หางนมผง 9 %     150 มล. 
      Sodium thioglycollate (S21) (120 g/l)                20         มล.                      

        Neomycin (N9)     0.1 กรัม  
ช่ังสวนผสมทั้งหมด  ยกเวนไขแดง  นําไปตม  ระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือดแบง  ใสขวด  

ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  พอเย็น  ใหเติมไขแดงลงไป  เขยาใหเขากัน   
เทใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 

 
       9. เตรียมอาหาร   Sodium chloride 0.85%  ; /NaCl/ ขวดละ 100 มล.  จํานวน 2 ขวด 

      Sodium chloride (S6)     0.85 กรัม   
Water      100 มล.  

          ช่ังสาร NaCl   ผสมกับน้ํา  ละลายใหเขากนั  แบงใสขวด ๆ ละ 100 มล.   

จํานวน 2 ขวด  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

      10. เตรียมอาหาร  Tryptone Yeast Extract Medium  ; /TYEM/    กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3 มล.    
      Tryptone (T3)    15 กรัม  
      Yeast extract (Y1)   10 กรัม   
      Sodium dibasic anhydrous (S32)  5 กรัม   
     Agar (A37)    5 กรัม    
     Water     1,000 มล. 

  ช่ังสารทั้งหมด ผสมใหเขากนั นําไปตมระหวางตมตองมกีารคนบอย ๆ  พอเดือด   

   แบงใสหลอดๆ  ละ 3 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  วางตรง 
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      11. เตรียมอาหาร   Lactose  Fermentation Agar ; /LFA/ กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3 มล.     
      Tryptone (T3)     15 กรัม  
      Yeast extract (Y1)            10         กรัม       

   Lactose (L7)     10 กรัม  
      Sodium phosphate dibasic anhydrous (S32)              5          กรัม       

   Phenol red (P20) (0.5 g/l)   100 มล. 
      Agar (A37)                     3 กรัม       

   Water      1,000 มล. 
   ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน  ยกเวน Lactose, Phenol red ปรับ pH ใหเปน 7.5  กอนนําไป  
   ตม พอเดือดจึงคอยเติม Lactose และ Phenol red  ลงไป  แบงใสหลอด 3 มล.  นําไปฆาเชื้อ  

   ที่  121°C  นาน 15 นาที (ไมตองปรับ pH หากไดคาทีพ่อดีแลว)  วางตรง 
 

      12.เตรียมอาหาร   Lactose  Gelatin Medium ; /LGM/ กลุมละ 3 หลอด ๆละ 10 มล 
 Tryptone (T3)     15      กรัม 
 Yeast extract (Y1)     10      กรัม  
 Lactose (L7)     10      กรัม 
 Phenol red (0.5 % in 95% ethanol )              5.0      มล 
 Gelatin                 120      กรัม 
 Water              1,000      มล pH 7.5 
 ละลาย   Tryptose Yeast extract และ Lactose ในน้ํา  400  มล กอน  สวน gelatin ละลาย 

 ใน  600  มล นําไป ตมโดยใหความรอน 50-60 °C  เพือ่ให gelatin ละลายระหวางตม ตองคน 
  บอย ๆ เพื่อไมให  gelatin  ติดกนหมอพอ gelatin  ละลาย ใหนําสวนผสมทั้งสองผสมกันนําไป   

  วัด pH 7.5  แบงใสหลอดๆ   ละ 10  มล  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 10 นาที   
    

     13. เตรียมอาหาร   Motility-Nitrate Medium , Buffered ; กลุมละ 3 หลอด ๆละ 11 มล 
Beef  extract (B24)     3 กรัม 
Peptone (P37)      5 กรัม 
Potassium Nitrate  (P16)     1 กรัม 
di-Sodium phosphate dibasic anhydrous (S32)               2.5 กรัม  
Agar (A37)      3            กรัม 
Galactose ( G6)      5            กรัม 
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Glycerin      5            มล 
  Water                     1,000          มล     pH 7.3 
ช่ังสารทั้งหมด ผสมใหเขากนั นําไปตมระหวางตมตองมกีารคนบอย ๆ  พอเดือด   

สารละลายแลวนําไปวัด pH 7.3 แบงใสหลอดๆ  ละ 11 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที ่121°C  
 นาน 15 นาที   
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บทปฎิบัติการที่ 8    Enterococci หรือ Faecal Streptococci 
 

       1. เตรียมอาหาร  Packer’s  Crystal Violet Azide Blood Agar ;/PCVABA/  ขวดละ100 มล. / กลุม  
      Tryptone (T3)    15 กรัม    
     Beef  extract (B24)   3 กรัม  
      Sodium chloride (S6)   5 กรัม  
     Agar (A37)    30 กรัม   
     Water     1,000 มล. 

             ช่ังสารผสมใหเขากนั นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ  พอเดือดแบงใสขวด  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อ    

             ที่ 121°C  นาน 15 นาที  พอเย็นที่ 45 °C     เฉพาะกลุมเลขคี่ทํา 
           กอนใชเติม   -    0.05%   Crystal violet  0.4 มล. / 100 มล. 
                   -    5%  Sodium azide  1 มล. / 100 มล. 
                    -   Blood    5 มล. / 100 มล. 

เขยาใหเขากัน  เทใสจานที่อบฆาเชื้อแลว  
 

       2. เตรียมอาหาร  วุน 2 %  สําหรับเททับ      กลุมละ 1 ขวดๆละ 100 มล.     
      Agar (A37)    20 กรัม  
      Water     1,000 มล.  

         ช่ังสารผสมกัน  นําไปตม  ระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือด  แบงใสขวด   ปดฝา  นาํ 

              ไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที   เฉพาะกลุมเลขคี่ทํา 
   

       3. เตรียมอาหาร  Glucose Azide  Broth  ; /GAB /  กลุมละ 15 หลอด  ๆละ 5 มล.    
      Peptone (P37)     10 กรัม   
      Sodium chloride (S6)    5 กรัม  
      di-Potassium hydrogen phosphate(D12)  5 กรัม  
      Potassium hydrogen phosphate (P7)  2 กรัม  
      Glucose (G7)     5 กรัม    
      Yeast extract (Y1)    3 กรัม    
      Sodium azide (S54)    0.25 กรัม   
      Bromocresol purple (1%) (B7)   3 มล. 
     Water      1,000 มล.  
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 ละลายสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน  แบงใสหลอด ๆ ละ  5 มล.ปดฝานําไปฆาเชื้อ     ที่ 121°C    
 นาน 15 นาที    เฉพาะกลุมเลขคูทํา 

 
       4. เตรียมอาหาร   0.1%  Peptone water  ; / PW /  กลุมละ 1 ขวด ๆ ละ 225 มล.   
      Peptone (P37)    1 กรัม   
       Water     1,000 มล. 

ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสขวด ๆ ละ 225 มล.  ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 12°C   นาน 15 นาที 
 

       5. เตรียมอาหาร   0.1% Peptone water  ; /PW/  กลุมละ 5 หลอด ๆ ละ 9 มล.    
      Peptone (P37)    1 กรัม   
      Water     1,000 มล. 

ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 9 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อ ที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

       6. เตรียมอาหาร   Brain Heart Infusion Broth  ; /BHIB/  กลุมละ 2 หลอด ๆ ละ 7 มล.     
Brain heart infusion broth (B20)  37 กรัม   
Water     1,000 มล.   

          ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 7 มล.  ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
      7. เตรียมอาหาร   Brain Heart Infusion Broth + NaCl 6.5%  กลุมละ 2 หลอดๆ ละ 7 มล. 

Brain heart infusion broth (B20)  37 กรัม  
Sodium chloride (S6)   65 กรัม  
Water     1,000 มล.   

         ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอด ๆ ละ 7 มล.  ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 

       8. เตรียมอาหาร   Glucose Azide  Broth  ; /GAB/  กลุมละ 3 หลอด  ๆละ 5 มล. 
       Peptone(P37)    10 กรัม  
       Sodium chloride (S 6)   5 กรัม  
       di-Potassium hydrogen phosphate (D12) 5 กรัม  
       Potassium hydrogen phosphate (P7) 2 กรัม  
      D-Glucose (G7)    5 กรัม    
      Yeast extract (Y1)   3 กรัม  



 

               -ตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏภายในวงเล็บ  หมายถึง Code Number of Media ตามลําดับการจัดแบงหมวดหมูของ   
                ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

33 

      Sodium azide (S54)   0.25 กรัม  
      Bromocresol purple 1% (B7)  3 มล. 
      Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 5 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
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บทปฏิบัติการที่ 9  การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus 
 

        1. เตรียมอาหาร  Trypticase Soy Broth + NaCl 10%  ;/TSB/ ขวดๆละ 90 มล. /  กลุม 
Trypticase soy  broth (T1)  30 กรัม   
Sodium chloride (S6)   100 กรัม   
Water     1,000 มล.  

                  ช่ังสารละลายน้ําแบงใสขวด ๆ ละ 90 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

       2. เตรียมอาหาร    Baird Parker Agar ; /BPA/   ขวดละ 50 มล. / กลุม 
Baird  parker agar (P38)   63 กรัม   
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสขวด ๆ ละ 50 มล. ปดฝา   

นําไปฆาเชื้อที ่121°C  นาน 15 นาที  พอเยน็ที่ 45 °C 
กอนใชเติม 

   ไขแดง    2.5  มล. / 50 มล. 
   Potassium tellurite  3.5%  0.15  มล. / 50 มล. 

เขยาใหเขากัน  เทใสจานที่ฆาเชื้อแลว 
 

       3. เตรียมอาหาร    Brain Heart Infusion Broth  ; /BHIB/  กลุมละ 3 หลอด  ๆ ละ 0.5 มล. 
Brain heart infusion broth (B20)  37         กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา แบงใสหลอดๆ ละ 0.5มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที   
 

      4. เตรียม   Plasma  กลุมละ 3 หลอด   ๆ ละ 0.5 มล.  

ฆาเชื้อหลอดเปลาไวกอนที ่ 121°C นาน 15 นาที แลวเอา Plasma ผสมน้ําเกลือที่มีความเขมขน  

0.85% ในอัตราสวน 1:1 (นําน้ําเกลือฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที)  
 แลวแบงใส หลอด ๆ ละ 0.5 มล.   
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บทปฏิบัติการที่ 10  การตรวจหาเชื้อ Bacillus cereus 
 

             1.  เตรียมอาหาร   0.1% Peptone Water  ; /PW/ ขวดละ  225 มล. /  กลุม   
Peptone (P37)    1 กรัม  
Water     1,000 มล. 

            ช่ังสารละลายน้ําแบงใสขวด ๆ ละ 225 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 

             2.  เตรียมน้ํา 9 มล.  กลุมละ 3 หลอด   

    ตวงน้ําใสหลอด ๆ ละ 9 มล.  ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
        
             3. เตรียมอาหาร   Phenol Red Egg Yolk Polymyxin Agar ; /PREYPA/ ขวดละ  50 มล. / กลุม  

Phenol red broth base (P38)  15 กรัม   
D-mannitol (D19)   10 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

    ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตม  ระหวางตมคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือดแบงใส           

    ขวด ๆ ละ 50 มล.  ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  พอเยน็ที่ 45 °C                                                          
    กอนใชเติม     
                       -ไขแดง         จํานวน     5.5    มล. / อาหาร 50 มล.  

                                         - Polymyxin-B-sulfate   จํานวน     0.5    มล. / อาหาร 50 มล. 
                 เขยาใหเขากัน  เทใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 

 
       4.  เตรียมอาหาร   Phenol Red Egg yolk Agar ; /PREYA/  กลุมละ 3 จาน  ๆละ 15 มล. 

Phenol red broth (P38)    15 กรัม  
D-mannitol (D19)   10 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตม ระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือด เทใสขวดปดฝานําไปฆาเชื้อ  ที่ 121°C 

นาน 15 นาที พอเย็นเติมที่  45 °C เติมไขแดงลงไป 5.5 มล. เขยาใหเขากันเทใสจานที่ฆาเชื้อแลว 
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       5. เตรียมอาหาร    Nutrient Agar   ; / NA /  กลุมละ 3 หลอด  ๆละ 3 มล. 
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    5 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา  นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.   ปดฝา  

นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที พอครบเวลา  นําเอามาวาง slant 
                                                                                                                                                                                   
6. เตรียมอาหาร Glucose Phosphate Broth Without Phosphate;/GPBWP/กลุมละ3หลอดๆละ5 มล. 

Peptone (P37)    5 กรัม  
Glucose (G7)    5 กรัม  
Sodium chloride (S6)   5 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 5 มล. ปดฝานําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
      
       7. เตรียมอาหาร    Glucose Nutrient Broth Agar  ; /GNBA/  กลุมละ 3 หลอด ๆละ 3 มล.  

Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Glucose (D7)    10 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือด  แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝานําไป

ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  เอาออกมาวาง slant 
 

        8. เตรียมอาหาร   Nutrient Agar  ; /NA/  กลุมละ 3 หลอด  ๆละ 3 มล.   
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

ช่ังสารละลายน้ํา  นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือด แบงใสหลอด ๆ ละ 3 มล.  ปดฝานําไป

ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  วางตรง 
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9. เตรียมวุน  2%     กลุมละ 2 หลอด ๆ ละ 10 มล. 
Agar (A37)   20 กรัม  
Water    1,000 มล.  

ช่ัง สารละลายในน้ํา  นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือด  แบงใสหลอด ๆ ละ10 มล.  ปดฝา

นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที  เอาออกมาแชใน Water bath ที่   60°C 
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บทปฏิบัติการที่ 11  Listeria monocytogenes 
 
                          1. เตรียมอาหาร   UVM Modified Listeria Enrichment Broth    ขวดละ 45 มล. / กลุม  

UVM Modified listeria enrichment broth (U3) 52 กรัม 
Water      1,000 มล.  

               ช่ังสาร ละลายในน้ํา  แบงใสขวด 45 มล.  ปดฝานําไป ฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที 
 

             2. เตรียมอาหาร   Oxford Agar  ;/OA/   กลุมละ 2 จาน ๆละ 15 มล.  
Oxford agar  (O2)    57.7 กรัม 
Water      1,000 มล.  

    ช่ังสาร ละลายในน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดเทใสขวด ปดฝาขวดนําไปฆาเชื้อที ่   

    121°C นาน 15 นาที  พอเย็นที่  45°C เติม Supplement ลงไป  10 มล.   
     เขยาใหเขากันเทใสจานทีอ่บฆาเชื้อแลว 

 
            3. เตรียมอาหาร   Tryptic Soy Agar + 0.6% yeast extract ;/TSA/  กลุมละ 3 จานๆละ 15 มล.    

Tryptic  soy broth (T1)    3%  
Yeast extract (Y1)    0.6%  
Agar (A37)     1.5%  
Water      100 มล.  

    ช่ังสาร ละลายในน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ พอเดือด แบงใส  

    ขวดปดฝา  นําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที  พอเยน็  ที่ 45  °C เทใสจานที่ฆาเชื้อแลว 
 
                         4. เตรียมอาหาร  Motility Test Medium + 0.6%yeast extract ;/ MTM/ กลุมละ2 หลอดๆละ 5 มล.  
    Tryptose (T3)    10 กรัม  

Sodium chloride (S6)   5 กรัม  
Agar (A37)    5 กรัม  
Yeast extract (Y1)   6 กรัม  
Water     1,000 มล.  

    ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ 5 มล.  

    นําไปฆาเชือ้ที่ 121°C นาน 15 นาที  วางตรง 
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            5.  เตรียมอาหาร   Blood  Agar + Blood  5%  ; / BA/  กลุมละ 2 จาน ๆละ 15 มล. 
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Blood     50 มล.  
Water     1,000 มล.   

    ช่ังสาร ละลายในน้ํา  ยกเวนเลือด  นําไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดเทใสขวด  ปด  ฝาขวด  

     นําไปฆาเชือ้ที่ 121°C นาน 15 นาที  พอเย็นที่  45°C  เติมเลือดลงไป  เขยาใหเขากนั  
     เทใสจานทีอ่บฆาเชื้อแลว  (เทใหหนากวาปกต)ิ 

 

     6. เตรียมอาหาร   Carbohydrate Fermentation Broth + 0.6% yeast extract  ; /CFB/   
          กลุมละ 2 หลอด ๆละ  10 มล.  

Tryptone (T3)    10 กรัม  
Sodium chloride (S6)   5 กรัม  
Bromocresol purple 1% (B7)  2.5 มล.  
Yeast extract (Y1)   6 กรัม  
Water     1,000 มล.  

     ช่ังสาร ละลายในน้ํา  แบงใสหลอด ๆ ละ 10 มล.  ใสหลอด Durham tube นําไปฆาเชื้อ   

     ที่ 121°C   นาน 15 นาที 
 

7. เตรียมสารละลายน้ําตาล 3 ชนิด 
  Mannitol (M19)  20 %    จํานวน 25 มล. 

    Rhamnose (R1)  20 %    จํานวน 25 มล. 
    Xylose (X1)  20 %    จํานวน 25 มล. 
 

8. เตรียมอาหาร   Tryptic Soy Agar +0.6% Yeast extract + Blood  5 %  ; /TSA/  
            กลุมละ 2 จานๆละ 15 มล. 
       Tryptic  soy  broth (T1)   3           กรัม   

         Yeast  extract (Y1)        0.6  กรัม 
        Agar (A37)                                              1.5         กรัม        

    water                                                          100         มล. 
      ช่ังสาร ละลายในน้ํา นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพือ่ไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือด            

       แบงใสขวดนําไปฆาเชื้อ ที่  121°C  นาน  15  นาที  พอเย็นที่   45°C เติมเลือด 5 มล. ลงผสมให  
       เขากัน  เทใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 
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บทปฏิบัติการที่ 12   การตรวจจุลินทรียในภาชนะที่ทําความสะอาดแลว 
 

1. เตรียมอาหาร  Quarter Strength Ringer’s Solution ;/QSRS/+ Sodium Thiosulfate 0.075 g          
        กลุมละ 150 มล.   (เฉพาะกลุมเลขคูทํา) 

Sodium chloride (S6)   0.9 กรัม  
Potassium chloride (P5)   0.042 กรัม  
Calcium chloride (C2)   0.048 กรัม  
Sodium bicarbonate (S19)  0.02 กรัม  
Water     400 มล.  

         ช่ังสาร ละลายในน้ํา  แบงใสขวด 150  มล. เติม Sodium thiosulfate  0.075 กรัม  นําไปฆาเชื้อ              

         ที่   121°C  นาน 15 นาที   อาหารที่เหลือใชเตรียมขอ 2 
 
                             2.  เตรียมไมพันสําลีใน  Quarter Strength Ringer’s Solution  ; /QSRS/  

                                  หลอดละ  25  มล. / กลุม นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาที  เตรียมรวมกับ ขอ 1  
                                  ( เฉพาะกลุมเลขคี่เทานั้น ) 
 

               3.  เตรียมอาหาร   Nutrient  Agar  ; /NA/  ขวดละ  250  มล.  /  กลุม 
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

     ช่ังสาร ละลายในน้ํา นําไปตม  ระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสขวด 250 มล. นําไปฆา  

      เชื้อที่   121°C นาน 15 นาที   
 

              4. เตรียมอาหาร    Potato  Dextrose  Agar ; / PDA /   ขวดละ 30 มล. / กลุม     
Potato dextrose agar (P39)  39 กรัม  
Water     1,000 มล.  

     ช่ังสาร PDA ละลายน้ํา  นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสขวด ๆ ละ 30 มล.  

      นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที   
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                 5. เตรียมอาหาร   Violet  Red Bile Agar  ; / VRBA /  ขวดละ 60 มล. / กลุม   
Violet red bile agar (V1)   41.5 กรัม 
Water     1,000 มล.  

      ช่ังสาร VRBA ละลายน้าํ นําไป  ฆาเชือ้โดยการตมใหเดือด  แลวแบงใสขวดที่ฆาเชื้อ ที่ 121°C   

      นาน 15 นาที  แชใน    water bath ไวที่ 70 °C 
       
                6. เตรียมอาหาร    Litmus  Milk  ; / LM /   กลุมละ 4  หลอด ๆ ละ 10  มล. 

หางนมผง   90 กรัม  
Litmus 4%   10 มล.  
Water    1,000 มล.  

                ช่ังสารละลายในน้ํา  นําไปตม พออุนคนใหนมละลาย แบงใสหลอด 10 มล. ฆาเชื้อที่ 121°C    
                                  นาน 15 นาที 
 

                 7.   เตรียมหลอดเปลาฆาเชื้อ     กลุมละ 3 หลอด  

                 8.   เตรียม  Water bath    ตั้ง อุณหภูมิที่  63.5°C  
                 9.   เตรียมน้ําฆาเชื้อ    ขวดละ 90 มล. / กลุม   
                 10.  เตรียมน้ํา 9 มล.     กลุมละ 10 หลอด  
                 11.  เตรียมฝาหลอดแกวท่ีฆาเชื้อแลว    กลุมละ 2 ฝา 

                   12.  เตรียมฝาจีบน้ําอัดลม  กลุมละ 2 ฝา  สําหรับไวหาตรวจเชื้อ 
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บทปฏิบัติการที่  13  การตรวจหาเชื้อจุลินทรียในอาหารกระปอง 
 

            1. เตรียมอาหาร     Cooked  Meat Medium ;/CMM/  หลอด ๆ ละ 10 มล.  กลุมละ 9 หลอด 
หัวใจววั     1,000 กรัม 
NaOH (N 5)   0.05 N   1,000 มล.  

    นําหัวใจวัวมาบด  แลวนําไปตมใน NaOH 0.05 N จํานวน 1,000 มล. ปรับ pH 7.5 ตมจนเดือด       
    นาน  10  นาที  กรองแยกเอากากเก็บไวแลวเติม 

Sodium chloride(S6)    5 กรัม  
Sodium phosphate dibasic anhydrous (S 32) 0.8 กรัม   
Peptone      10 กรัม  

    ปรับปริมาตรใหครบ 1,000มล. ดวย NaOH 0.05 N  บรรจุเนื้อของหวัใจววัที่กรองน้ําออกแลวลง   
    ในหลอดแกวใหสูงประมาณ 1 ซม. แลวเทน้ําตมหวัใจที ่   กรองไดลง ไป 10 มล. ฆาเชื้อที่         

     121°  C  นาน 15 นาท ี
 

            2. เตรียมอาหาร   Brilliant Green Lactose Bile Broth ;/BGLBB/  :  (Double strength)                                             
                กลุมละ 3 ขวด ๆละ 10 มล. 

Brilliant green lactose bile broth  (B13)  80       กรัม      
Water      1,000  มล.       

    ละลายอาหาร BGLBB ในน้ํากลั่น  แบงบรรจุใสหลอด ๆ ละ 10 มล.ใส   หลอด Durham tube  

    นําไป ฆาเชือ้ ที่   121°C  นาน 15 นาที 
 

             3. เตรียมอาหาร  Dextrose Tryptone Bromocresol Purple Broth ;/DTBPB/   
                  กลุมละ6 หลอด ๆละ 10 มล. 

Peptone (P37)     10 กรัม  
Glucose (G7)     5 กรัม  
Bromocresol purple (B7)    0.04 กรัม  
Water      1,000 มล.  

              ช่ังสาร ละลายในน้ํา แบงใสหลอด 10 มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C  นาน 15 นาท ี
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         4. เตรียมอาหาร   Maximum Recovery Diluent  ; / MRD / ขวด 90 มล. / กลุม และหลอด 9 มล.  
                 กลุมละ3  หลอด 

Sodium  chloride (NaCl) (S6)  8.5  กรัม   
Peptone water  0.1% (P37)                        1,000  มล.     

        ละลาย NaClใน  0.1%  PW   แบงใสขวด และหลอด นําไป ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที              
                                   

                 5. เตรียมอาหาร    Cooked  Meat +  มะเขือเทศ  5 % ; /CM/   กลุมละ 9 หลอด ๆ ละ 10 มล. 
หัวใจววั    1,000 กรัม  
NaOH 0.05 N (S 5)  1,000 มล.   

         นําหัวใจวัวบดแลวนําไปตมใน NaOH 0.05 N จํานวน 1,000มล. ปรับ pH 7.5 ตมจนเดือด            
         นาน 10  นาที  กรองแยกเอากากเก็บไวแลวเติม 

Sodium chloride (NaCl) (S6)   5  กรัม  
Sodium phosphate dibasic anhydrous (S32) 0.8 กรัม 
Peptone (P37)     10  กรัม 
Tomato juice (มะเขือเทศ 5%)   50 มล.  

          ปรับปริมาตรใหครบ 1,000 มล.  ดวย NaOH 0.05 N บรรจุกากที่เก็บไวในหลอดแกวใหสูง  

          ประมาณ 1 ซม.  แลว เทน้ําใส 10 มล. นําไป  ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
       6. เตรียมอาหาร   Brilliant Green Lactose Bile Broth  : Single Strength ; / BGLBB /            

               กลุมละ 6 หลอด ๆ ละ 10 มล. 
Brilliant green lactose bile broth (B13) 40 กรัม 
Water     1,000 มล.  

      ช่ังสาร ละลายในน้ํา แบงใสหลอดๆ ละ 10 มล. ใสหลอด Durham Tube นําไปฆาเชื้อ  ที่ 121°C     
      นาน  15  นาที 

 
                 7. เตรียมอาหาร   Sulfite Iron Agar   ; / SIA /  กลุมละ 7 หลอด ๆ ละ 10 มล. 

Peptone (P37)     15 กรัม  
Yeast extract (Y1)    10 กรัม  
Sodium sulfite (S13)    0.5 กรัม  
Agar (A37)     15 กรัม  
Water      1,000 มล.   
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Iron (I1) Sulfate 7% (F3)   20 มล.  
      ละลายสวนประกอบทั้งหมด  ยกเวน Iron (II) Sulfate ในน้ํากลั่น นําไปตม  ระหวางตมคน   

      บอยๆ  พอเดือดปรับปริมาตรใหครบ 1,000 มล.แบงใสขวดนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที    

      หลังจากฆาเชื้อแลวใหเตมิ Iron (II) Sulfate 7% (ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที ) จํานวน 20 มล.     

      ผสมให เขากันแบงใสหลอดเปลา  ที่ฆาเชื้อแลวหลอดละ 10 มล. แช water bath ที่ 60 °C 
 

                 8. เตรียมอาหาร   Methylene Blue Agar  ; /MA/  กลุมละ 2  หลอด ๆ ละ 10 มล. 
Methylene blue thiocyanate (M9)  1 เม็ด 
Agar (A37)     20  กรัม  
Water      1,000 มล.  

                  ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นาํไปตมระหวางตมคนบอย ๆ พอเดือดแบงใสหลอดแกว 10 มล.  

        นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  แช Water bath ที่ 60 °C 
 

                 9. สอนวิธีใช Autoclave (เคร่ืองใหญ) 
      วิธีทํา 

                     1.   ดูระดับน้ําใหอยูเหนือขีดแดง 
                         2.  นํา media หรือส่ิงของที่ตองการฆาเชื้อบรรจุลงในหมอนึ่ง ( autoclave)  

               3.  ปดฝาหมอนึ่งโดยเริ่มจากหมนุดานหนาสุดไปจนถึงหลังสุดใหปดเปนคู ๆ พรอมกัน   
                    จนฝาหมอนึ่ง ปดสนิท 
               4.   เปดปุมไลอากาศที่อยูบริเวณดานขางของเครื่องเล็กนอย  เพือ่ไลอากาศในหมอนึ่ง 
               5.   เปดสวิทช Power ไปที่ ON 
                     6.   เมื่อมีความดันขึ้นถึง  2-3  ปอนด  ใหปดปุมไลอากาศ 

                7.   เมื่อความดันขึน้ถึง 15 ปอนด (121°C) ใหเร่ิมจับเวลาจนครบ 15  นาทีแลวปดสวิทช Power                     
                8.  รอใหความดันลดลงเปนศูนย แลวจึงเปดฝาหมอนึ่ง autoclave โดยเปดจากปุมดาน         
                   หลังสุดมา  ดานหนาสุดมาเปนคู ๆ 
              9.  ใหผูปฏิบัติงานยืนอยูดานหลังสุดของหมอนึ่ง  autoclave  ดึงฝาภาชนะนึ่งใหเปดออก      
              10.   นํา Media ออก จากหมอนึ่ง autoclave 

                     11.  ถอดปลั๊กไฟ 
                     12.  เตรียมอุปกรณ เครื่องแกว หลอดทดลอง ขวด ฝาปด และสารเคมีใหนักศึกษา    
                            เตรียมอาหารเลี้ยง  ตั้งแต  ขอ 1-ขอ 8 
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บทปฏิบัติการที่ 14   การตรวจจานเลี้ยงเชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อ (Sterility) 
 

                       1. เตรียมอาหาร    Nutrient Agar  ; / NA /  กลุมละ 1 ขวด ๆ ละ 50  มล. 
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

             ช่ังสาร ละลายในน้ํา นําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆพอเดือดแบงใสหลอด ๆ ละ 50 มล.    

             นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  สําหรับตรวจจานเพาะเชือ้ 
 

                       2.  เตรียมอาหาร    Nutrient Agar ; / NA /  กลุมละ 1 หลอด ๆ ละ 20 มล. 
Nutrient broth (N7)   8 กรัม  
Agar (A37)    15 กรัม  
Water     1,000 มล.  

             ชั่งสารผสมกันนําไปตมระหวางตมตองคนบอย ๆ พอเดือด แบงใสหลอด ๆ ละ 20 มล.  นํา    

             ไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  สําหรับตรวจปเปต 
       
                      3. เตรียมน้ํา 9 มล. กลุมละ  9 หลอด    สําหรับตรวจน้ํา Dilution Sterility ของน้ํา 
 
                      4.  ยอม Flagella 

              เตรียมสารยอม Flagella ของเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี Fontana Silver Impregnation Method  
 

             การเตรียมสาร Fontana Solution 
           เติม ammonia 0.88 กรัม ลงใน 5% Silver nitrate จํานวน 9 มล.  อยางชา ๆ จนเกิดตะกอนขึ้น    
           ใหเติม ammonia ตอไปจนตะกอนละลาย (ขณะทีท่ําตองเขยา  Solution ตลอดเวลา)  จากนั้น   
           ใหคอย ๆ หยด 5% Silver nitrate ทีละหยด  เขยาทุกครั้งจนกระทั่งตะกอนเกิดขึ้นมาใหมอีก  
            คร้ังและไมละลายเมือ่เขยาสารละลาย นําไปเก็บไวในที่มดืในตูเย็น  ไมควรเกบ็ไวนานเกนิ    
            3 อาทิตย 
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            การเตรียม Chromic Acid Cleaning Solution สําหรับลางเครื่องแกว 
             Potassium dichromate (P9)   63 กรัม 
             Distilled water     35 มล.  
            Concentrated sulfuric acid    960  มล.   

           การเตรียมเชื้อ 
               เชื้อที่มี Flagella เชน Proteus sp., E coli, Bacillus subtilis 

           1.  เล้ียงเชื้อบนอาหาร  NA ที่มีความชื้น  โดยการเติมน้ํากลั่นฆาเชื้อแลวลงไปในหลอด 
            อาหารประมาณ 1-2 หลอด  นําไปบมที่อุณหภูมติ่ํากวาอุณหภมูิที่เหมาะสมกบัการเจริญ    

            เติบโตของเชื้อ 3-5°C  เชน  ถาเชื้อเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37°C  ก็ใหนําไปบมที่อุณหภูม ิ       

            32-37°C  แทน  นาน 18 ช.ม 
                                2.  เติมน้าํกลั่นฆาเชื้อประมาณ 2 มล.  ลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อเจริญอยู  เขยาหลอด   

               เบา ๆ เพื่อใหเชื้อหลุดออกมาอยูในน้ํา 
            หามใชหวงถายเช้ือเกล่ียเชื้อในหลอดโดยเด็ดขาด 

 

            การเตรียมสไลด 
              1.    ลางสไลดดวย Chromic acid 
        2.    ลางดวยน้าํกลั่น 

3.    เก็บแผนสไลดใน 95% ethanol ใน Screen-caped jar จนกวาจะใช 
 
           ขั้นตอนการยอม 

                            1.  นําแผนสไลดออกจาก 95% ethanol แลวนําไปผึ่งไวประมาณ 10 วินาที ทิ้งไวใหเยน็ 
          2.   ใชหวงถายเชื้อแตะเชื้อออกจากหลอดที่เตรียมไวในตอนแรกลงในหลอดใหมทีม่ีน้ํา อยู     

                   2 มล.เพื่อทําการเจือจางเชื้อจากนั้นนําหลอดไปบมที่อุณหภูมิ 20-30°C   นาน  30  นาที   
             3.  ระหวางที่รอนี้ใหเตรยีม mordant solution โดยมีขั้นตอนดังนี ้

- 10% Tannic acid จํานวน 10 มล. ลงใน Potassium aluminium sulfate ที่อ่ิมตัว       
       จํานวน  5 มล. ผสม ใหเขากันดี  จากนัน้ใหเติม aniline water (Saturated) ลงไป  
       จํานวน 1 มล.จะเกดิตะกอนขึ้นใหเขยาจนตะกอนละลายแลวเติม 5% ferric   
       chloride จํานวน 1 มล. ลงไป เขยาใหเขากันดี  

                         ใหเตรยีม mordant solution นี้กอนที่จะใช  หามเตรียมทิ้งไว 
       4.  ใชหวงถายเชื้อแตะ Suspension ของเชื้อลงบนแผนสไลดที่เตรียมไวจากนั้นเอียงแผน 

                                  สไลดไปมาเพื่อเปนการเกลี่ยเชื้อแทนการใชหวงถายเชื้อ   หามใชหวงถายเช้ือเกล่ียเชื้อ 
                                  บนสไลดโดยเดด็ขาด 
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              5.   ปลอยใหแหงเองโดยไมตองใชความรอน 
               6.   หยด mordant solution ลงไปบนรอย smear ทิ้งไวนาน 5 นาท ี

            7.   ลางออกดวยน้ํากล่ันเบา ๆ ใหทั่ว                                                                                                                 
                        8.  หยด Fontana solution ที่รอน (ใหตม Fontana solution ใน water bath ขณะที่ทําการ   
                                          ยอม)  ลงไปบนเชื้อ  ทิ้งไวนาน 1 นาที  เท solution ทิ้งแลวทําซํ้าอีก 5 คร้ัง 

               9.  ลางดวยน้าํกลั่นใหทัว่  ซับน้ําใหแหง 
               10.  ตรวจดู Flagella ภายใตกลองจุลทรรศน  ( กําลังขยาย ) ดูลักษณะของ Flagella 
 
               5.  เตรียมอาหาร  Methylene Blue  หลอดละ 12 มล. / กลุม ทํา dilution  

Methylene blue    0.2 กรัม  
Water     200 มล. 

            ชังสาร ละลายในน้ํา  แบงใสหลอด 12 มล.  นําไปฆาเชื้อที่  121  °C  นาน 15 นาที   
 
                             6.   สอนการใช Autoclave ใหนักศึกษา 
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บทปฏิบัติการที่ 15  การทําไวน และโยเกิรต  (Fermentation) 

   
ไวน(wine) เปนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลไดจากการหมักน้ําองุนดวยยีสต ไวนยังสามารถผลิตจาก

ผลไมชนิดอ่ืนๆ ที่มีสารอาหารที่เพียงพอตอการหมัก นอกเหนือจากองุนแลวไวนที่ทําจากผลไมตางๆ 
ตองเรียกชื่อไวนตามดวยช่ือผลไมชนิดนั้นดวย เชน ไวนมะยม ไวนสับประรด เปนตน 

วัสดุ 
1.  ผลไมชนิดตางๆ 

 2.  น้ําตาลทรายขาว 
                                                                                                                                                                                

อุปกรณและเครื่องมือ 
1.  ขวดหมกัขนาด 2 ลิตรที่ผานการฆาเชื้อ ทําดวยแกวหรือพลาสติกชนิด PET 

        2.  เครื่องปน 
       3.  ภาชนะ 

        4.  กรวย 
 5.  ผาขาวบางที่ผานการฆาเชื้อ 
 6.  สําลีที่ผานการฆาเชื้อ 
 7.  สายยางที่ผานการฆาเชื้อ 
 8.  Hand refractometer ขนาด 0-32 Brix 
 9.  pH meter 
 10.  สายยางสําหรับ rack ไวน 
 11.  ขวดเปลาแมโขงฆาเชื้อไวสําหรับใสไวนที ่rack แลว 

สารเคมี 
1.  เชื้อยีสตสําหรับทําไวน 

                      2.  โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต ( K5S2O5 ) 
                     3.  ไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนฟอสเฟต ((NH4)2HPO4) 

                      4.  กรดซิตริก 15% 
                     5.  เบนโทไนท 

                      6.  NaOH 15% 
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                     วธีิการทําไวนผลไม 
                             1.  การเตรียมยีสตในการทําหัวเชื้อ สามารถทําได 3 วธีิ 

1.1 เตรียมจากยีสตผง   ช่ังยีสตผง 110 มก ตอน้ําหมัก 1 ลิตร ใสในน้ําสะอาดที่มีอุณหภูมิ 
40-50 0 C หรือ    ตามชนิด      ของยีสตที่กําหนดบนฉลาก ทิ้งไวประมาณ 10 นาที 
หลังจากนั้นคนใหกระจาย ทิ้งไวอีก 15 นาที  จึงเติมลงถังหมัก 

1.2  เตรียมจากยีสตสด สามารถทําโดยการ   เตรียมน้ําผลไมที่มีน้ําตาลประมาณ 18 Brix ใส
ในขวดรูปชมพูขนาด 125 มล. ประมาณ  50 มล.   ปดจุกดวยสําลี นําไปฆาเชื้อ 1210 C 
นาน 15 นาที ทิ้งใหเย็น 

1.2.1 ทําการเขี่ยเชื้อยีสตจากหลอดแกว โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อเผาบนเปลวไฟจาก
ตะเกยีงแอลกอฮอลจนแดงและทิ้งใหเย็นเขีย่เชื้อยีสตที่เจริญบนวุนลงไป   
3-4  หวงถายเชื้อ 

1.2.2 เติมเชื้อยีสตทีไ่ดลงในน้ําผลไมที่เตรียมไวในขอ 1.2.1 โดยลนปากขวดน้ํา
ผลไมดวยไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล แลวใชเข็มเขี่ยเชื้อแกวงในน้ําผลไม 
เขยา และปดจกุดวยสําลี 

1.2.3 ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมหิอง 12-24 ช่ังโมง หรือจนกระทั่งเกดิฟองจึงนําไปเท
ในถังหมัก หรือนําไปบมในตู 370 C  นาน  1-2 วัน   จะเกดิฟองนําไปเทใน
ถังหมักที่เตรียมน้ําผลไมไว 

1.3 เตรียม Starter จากสารเคมีในการทําไวน  
Nutrient broth (N7)   8 กรัม   
Glucose (G7)    20 กรัม  
Water     1,000 มล.   

1.3.1 ช่ังสารละลายในน้ําคนใหละลาย พอละลายแบงใสขวดหรือ flaskจํานวน 
50 มล. ปดจุกสําลีดวยกระดาษ Aluminum Foil นําไปฆาเชื้อที่ 1210 C 
นาน 15 นาที พออาหารเยน็ถายเชื้อ Saccharomyces ellipsoideus ลงไป 1 
หลอด นําไปบมที่ 300 C นาน 48 ชม 

1.3.2 เตรียมน้ําสับปะรดใหมีความหวาน 13 Brix และมีเนื้อสับปะรด 20% (200 
กรัม )จํานวน 1 ลิตร นําไปฆาเชื้อ ที่ 1210 C นาน 15 นาทีพอเย็นถายเชื้อ
จากขอ 1.3 ลงไปในน้ําสับปะรด  5 % บมที่ 300C นาน 48 ชม จะเกิดฟอง
จึงนําไปเทใสถังหมักที่เตรียมน้ําผลไมไว 
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                     2.  ขั้นตอนการทําไวนผลไม (เตรียมกลุมละ  2   ลิตร  ใหมีเนื้อผลไม  20 % ) 
      2.1  นําผลไมมาปอกหั่นเปนชิ้นเล็กๆ จํานวน 400 กรัม นําไปบด 

2.2   น้ําและเนือ้ผลไมที่บดไดนําไปวัดความหวาน และวดัคา   pH  
2.3   นําเนื้อและน้ําผลไมที่บดจํานวน 400 กรัม ไปผสมน้ํา 1800 มล. 
2.4  เตรียมน้ําผลไมใหมีความหวาน 18 0 Brix โดยเติมน้ําตาลลงไป 

                  (น้าํผลไม 100 มล.ใหเติมน้ําตาล 18 กรัม) 
2.5 นําไปตมใหเดอืด ทิ้งใหเย็นนําไปวดั pH ใหได 4.5  (ถาpHไมถึง 4.5 ใหปรับดวย      
        NaOH 15%   ถา pH เกิน 4.5 ใหปรับดวยกรดซิตริก 15% )     
2.6   แลวปรับปริมาตรใหได   2000   มล. 

   2.7  ถายเชื้อไวน  ( Starter )  ลงไป  5 %  ( ตัวอยางน้ําผลไม 100 มล. เติมเชื้อ 5 มล.) 
2.8   หมักไว 7 วัน กรองเอากากทิ้ง   ถายไวนใสขวดใหม หมักตอจนได Alcohol ตาม    
        ตองการ 

 
                การทําไวนจากผลไมชนดิ ตาง ๆ เชน 
               ไวนลําไย 

-   ช่ังเนื้อลําไยแหง 100 กรัม  ลางใหสะอาดหั่นเปนชิน้เล็กๆ นําไปใสภาชนะ   
    เติมน้ํา 1 ลิตร นําไปตมรอใหเย็นจึงนําไปวัด  pH                     

 -   เติมน้ํา  1  ลิตร  น้ําตาลทรายประมาณ  400  กรัม 
- นําไปตมใหเดอืดนาน 15 นาทีทิ้งใหเย็น (หรือเติม KMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไว  นาน 6 ชม)     
 

        ไวนกระเจ๊ียบ 
-   ช่ังกระเจี๊ยบแหง 70 กรัม ลางใหสะอาดหั่นเปนชิน้เล็กๆ นําไปใสภาชนะเติมน้ํา 1     ลิตร นําไป    
ตมรอใหเยน็จงึนําไปวดั  pH 

 -   เตรียมน้ําเชื่อมโดยใชน้ํา  1 ลิตร น้ําตาลทรายประมาณ  500  กรัม 
- นาํไปตมใหเดอืดนาน 10 นาทีทิ้งใหเย็น(หรือเติม KMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไวนาน 6 ชม)     
 

                      ไวนฝร่ัง 
-   ช่ังเนื้อฝร่ังที่แกจดั 500  กรัม ลางใหสะอาด บดใหละเอียดใสภาชนะ  นําไปวัด  pH 

         -   เติมน้ํา  2  ลิตร  น้ําตาลทรายประมาณ   500   กรัม 
- นําไปตมใหเดอืดนาน 10 นาทีทิ้งใหเย็น (หรือเติม KMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไวนาน 6 ชม) 
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                     ไวนชมพู 
            -  ช่ังเนื้อชมพู 500 กรัม ลางใหสะอาด บดใหละเอียดใสภาชนะ  นําไปวัด  pH 
            -  เติมน้ํา 2 ลิตร น้ําตาลทรายประมาณ   500   กรัม 

- นําไปตมใหเดอืดนาน 10 นาทีทิ้งใหเย็น (หรือเติม KMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไวนาน 6 ชม.)     
-  

                       ไวนสับปะรด 
- ช่ังเนื้อสับปะรดที่แกจดั 500  กรัม ลางใหสะอาดบดใหละเอียดใสภาชนะ  นํา ไปวดั  pH 

                -  เตมิน้ํา 2 ลิตร น้ําตาลทรายประมาณ  400-500  กรัม ขึ้นกับความหวานของสับปะรด 
                - นําไปตมใหเดือดนาน 10 นาทีทิ้งใหเย็น(หรือเติมKMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไว  นาน 6 ชม)  

             
                             ไวนมะยม 

-  ช่ังเนื้อมะยมที่แกจดั 300 กรัมลางใหสะอาด บดใหละเอยีดใสภาชนะ นําไปวดั pH      
         -   เติมน้ํา 2 ลิตร น้ําตาลทรายประมาณ   500-600   กรัม 

-  นําไปตมใหเดือดนาน 10 นาทีทิ้งใหเย็น(หรือเติม KMS 0.15-0.2 กรัม/ลิตรทิ้งไวนาน 6 ชม) 
 - วัดคาpH แลวปรับคา pH ใหได 3-4 โดย  เติมกรดซิตริก ไปเล็กนอย 
 - วัดคาของแข็งที่ละลายในน้ําไดโดยใช Hand refractometer ใหได 18-200 B (ถาคา  
       มากเกินไปใหเติมน้ํา ถาคานอยใหเติมน้ําตาลเพิ่ม ) 
-   เติมแอมโมเนียไฮโดรเจนฟอสเฟต   0.02  กรัม   (ละลายในน้ํากลั่นเล็กนอยกอนเตมิ) 
-  เติมเชื้อยีสตที่เตรียมไวตามขอ 1 ปดจุกดวยแอรล็อค  หรือสําลีที่ ปลอดเชื้อ 
- หมักที่อุณหภมูิ  20-30  องศาเซลเซียสนาน  1-2  สัปดาหหรือเมื่อคาของแข็งที่ละลายน้ําไดมีคา   
      เทากับ 100 B 
-     กรองเอากากออก ทิ้งหมกัตอไปอีก  4   สัปดาห  
-     นําไวนไป   rack   เอาสวนที่ใสไวเอาตะกอนที ่ ใชหมักตอไป   2  วัน 
-     นําสวนทีเ่ปนน้ําเติม KMS  0.30 - 0.40 กรัม (ละลายในน้ํากลัน่เล็กนอยกอนเติม)  เขยาให เขา

กันตั้งทิ้งไวใหใสหรือทําใหใสโดยใชสาร เบนโทไนท   0.4 – 2   กรัม 

 -   เมื่อไดความใสตามตองการนําไวน  ไปฆาเชื้อที่อุณหภูมิ  70 °C   นาน 15 นาที    หรือเติม    
KMS  0.16 - 0.30  กรัม นําไปบรรจุขวด 

-    นําไวนที่บมไดที่แลวไปวิเคราะหหาเชือ้ในอาหารเลีย้งเชื้อดังนี ้
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              -   เตรียมอาหาร     Nutrient Agar  สําหรับเทใสจาน กลุมละ 2  จาน     ทําที ่  10-4, 10-5   
Nutrient  broth (N7)            8   กรัม    

   Agar (A37)    15 กรัม   
   Water      1,000 มล.   

       ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นาํไปตม  ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ พอเดือด 

        เทใสขวด  ปดฝาขวดนําไปฆาเชื้อที่ 121 °C  นาน  15  นาที  พอเยน็  ใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 
 

                 -    เตรียมอาหาร     Potato  Dextrose  Agar  สําหรับเทใสจาน กลุมละ 2 จาน  ทําที่  10-4, 10-5   
Potato dextrose  agar (P39)      39 กรัม  
Water    1,000 มล.  

       ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นาํไปตม  ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกน  ภาชนะพอเดือด 

           เทใส ขวด   ปดฝาขวดนําไปฆาเชื้อที่ 121 °C  นาน 15 นาที พอเย็นใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 
 

                    -  เตรียมอาหาร  Violet  Red  Bile  Agar  สําหรับเทใสจาน  กลุมละ 2 จาน   ทําที่  10-4, 10-5

Violet red  bile  agar (V1) 41.5 กรัม  
Water    1,000 มล.  

        ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นาํไป ฆาเชื้อโดยการนําไปตมใหเดือด  ระหวางตมตองคนบอยๆ  พอ 

         เดือดเทใสขวดฆาเชื้อ  ที่  121° C  นาน 15 นาที พอเย็น  ใสจานที่อบฆาเชื้อแลว 
 

                   -   เตรียมอาหาร    Violet  Red  Bile  Agar  สําหรับเททับในจาน กลุมละ  2   หลอด ๆ ละ 10 มล. 
Violet  red  bile  agar  (V1) 41.5 กรัม  
Water    1,000 มล.  

                ช่ังสาร ละลายในน้าํ  นําไป  ฆาเชือ้โดยการนําไปตมใหเดือด  ระหวางตมตองคนบอยๆ  พอ 

                เดือด  แบงใสหลอดที่  ฆาเชื้อแลวแชใน  Water Bath  70  ° C  
 

           -   เตรียมน้ํา 9 มล. กลุมละ 9 หลอด   ปดฝา  นําไปฆาเชื้อที่ 121 °C นาน 15 นาที 
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         การทําโยเกิรต 
          1. เตรียมหัวเชื้อโยเกิรต (starter medium) จํานวน   10  ขวด  ๆ  ละ   50   มล. 

Skim  milk   12.5 กรัม 
Yeast extract  (Y1)  0.3 กรัม 
Water    100 มล.                                                                                                 

ช่ังสาร ละลายในน้ํา  แบงใสขวด นําไปฆาเชื้อ  121 °C  นาน 5 นาที  ปลอยไลอากาศออกทันที   
  พออาหารเยน็ ถายเชื้อ 

                      -   Streptococcus  thermophilus  ลงไป 2%  จํานวน 3 ขวด ( จากตลาด ) 

              -    Lactobacillus  bulgaricus  ลงไป 2% จํานวน 2 ขวด (จากตลาด ) บมที่ 43 °C นาน 8 ชม. 
เกิด  curd  ใหเก็บไวในตูเย็น (หรือทําจากนมสด ) 

      นมสด  500  CC 

          ตม   90 °C,  นาน  20  นาที 

          ทําใหเยน็ที่  50  °C 

          เติมเชื้อ 1 ขวด  (50 CC) 

   บมที่ 43 °C,  นาน  8 ชม. เอาออกมาเก็บในตูเย็นไว 
                            

นําไปผสมผลไมเชื่อม 
         รับประทาน 

 
 

 วิธีทําโยเกิรตพรอมดื่ม 
             นําโยเกิรต  200  CC (กรัม) 

           ผสมน้ําแข็ง  200  กรัม 

         โยเกิรตพรอมดื่ม 
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                  1.  เตรียมผลไมแชอ่ิม  ไวสําหรบัใสในโยเกิรต 

            2.  นําเอาสับปะรดมาปอกเอาเนื้อ  ตัดเปนชิ้นเล็กๆ ช่ังมา  100 กรัม ผสมน้ําตาล 100 กรัม    

                 ผสมใหน้ําตาลละลาย  เคี่ยวไฟออนๆ ที่ 100 °C นาน 15 นาที   ปดฝา  เก็บในตูเย็น 
            3.  เตรียมตัวอยางน้ํานมดิบ จํานวน  2   ลิตร 

                              4.  เตรียมอุปกรณ  สําหรับทําโยเกิรต 
                  -   ขวดกาแฟ หรือ แกวกาแฟ ลางใหสะอาด  ปดปากแกวดวยถุงพลาสติก ใชยางรัด นําไป                                        

                                       ฆาเชื้อที่ 121° C  นาน      15 นาที 
                -    ภาชนะ สําหรับตมโยเกิรตกลุมละ 1 ใบ 
                -    ปเปตที่ผานการฆาเชื้อ 

               -    ตูบม 43 °C  ใชสําหรับ  บมโยเกิรต 
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บทปฏิบัติการที่ 16  การตรวจเชื้อจุลินทรียในเครื่องเทศ 

                  1.  เตรียมน้ํา 90 มล.  กลุม 1 ขวด โดยตวงใสกระบอกตวงขนาด 100 มล. ตวงน้ํากลั่นใสใน                             

                       ขวด Duran ปดจุก นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
   2. เตรียมน้ํา 9 มล. กลุมละ 12 หลอด โดยดูดน้ํา 9 มล. ใสในหลอดปด                                                                  

       จุกนํา  ไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

                               3. ฆาเชื้อหลอดเปลา  กลุมละ 6 หลอด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
                         4. เตรียมอาหาร  Plate Count Agar  ; / PCA / ขวดละ 200 มล. / กลุม 

Plate count agar (P55)  23.5  กรัม 
Water    1,000     มล. 

         ช่ัง PCA ใสน้ํากลั่น คนใหเขากนั นําไปตม ระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกนภาชนะ   

          พอเดือด     แลวแบงใสขวด  200 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
  

                         5. เตรียมอาหาร Plate Count Agar ; / PCA /   กลุมละ  4 หลอดๆละ 10 มล. 
    Plate count agar (P55 )   23.5  กรัม 

Water    1,000 มล. 
          ช่ัง PCA ใสน้ํากลั่นคนใหเขากนั  นําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกน   

          ภาชนะ  พอเดือดแลวแบงใสหลอด 10 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที 
 

                         6. เตรียมอาหาร  Reduced Methylene Blue Agar;/RMBA/  กลุมละ   5  หลอดๆละ 10 มล. 
Methylene blue (M9)  1   เม็ด 
Agar (A37)   15   กรัม 
Water    1,000 มล. 

         ช่ังสวนประกอบใสน้าํกลั่น  คนใหเขากันนําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไม ให  วุน    

         ติดกนภาชนะ แบงใสหลอด 10 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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                    7. เตรียมอาหาร   Potato Dextrose Agar ; / PDA / pH  3 . 5   ขวดละ  50  มล.  / กลุม 
Potato dextrose agar (P39)  39  กรัม 
Water     1,000  มล. 

       ช่ัง PDA ผสมน้ํากลั่นคนใหเขากัน นาํไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไม  ใหวุน    

       ติดกนภาชนะพอเดือดแบงใสขวดปดจุก นําไปฆาเชือ้ที่ 121°C นาน 15 นาที พออาหารอุน      

      ที่  55°C เติม 10% Tartaric acid ใสลงไป จํานวน 1.8 มล. / อาหาร  100  มล. 
 

                         8. เตรียมอาหาร   Dextrose Tryptone Agar ; / DTA /  ขวดละ 50 มล. / กลุม 
Tryptone (T3)    2.5  กรัม 
Glucose (G7)    5  กรัม 
Agar (A37)    15  กรัม 
Water     1,000 มล. 

       ช่ังสาร ละลายในน้ําน้ํากลั่น คนใหเขากันนําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพือ่ไมใหอาหาร           

        ติดกนภาชนะ พอเดือดแบงใสขวด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

9. เตรียมอาหาร  DextroseTryptone Bromocresol Purple Agar ; /DTBPA/  ขวดละ 50 มล.      
        กลุมละ 2  ขวด 

Tryptone (T3)    2.5  กรัม 
Glucose (G7)    5      กรัม 
Bromocresol purple (B7)   0.04  กรัม 
Agar (A37)    15  กรัม 
Water     1,000 มล. 

       ช่ังสาร ละลายในน้ํากลัน่ คนใหเขากนันําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไม    ใหวุน   

       ติดกนภาชนะ พอเดือดแบงใสขวด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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                       10. เตรียมอาหาร   Sulfite Iron Agar  ;  /SIA /   กลุมละ 2 หลอดๆละ 7 มล. 
Sodium sulfite (S13)   0.5  กรัม 
Peptone (P37)    15  กรัม 
Yeast extract (Y1)   10  กรัม 
Agar (A37)    15 กรัม 
Water      1000  มล. 

        ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น นําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกน ภาชนะ  

       พอเดือดเทใสขวด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที หลังจากฆาเชื้อแลว พออาหารอุน      

      ที่ 55°C เติม Ferrous sulfate 7% (F3) ลงไปจํานวน 20 มล. ตออาหาร 1,000มล. (ตองฆาเชื้อ   
      หลอดเปลาไวกอน) พอเติม Ferrous sulfate 7% ลงไปแลวแบงใสหลอดเปลาที่ฆาเชื้อไวหลอดๆ  

       ละ 7 มล. อุนใน water bath ที่ 70 °C 
 

                    11. เตรียม วุน 2%   กลุมละ 3 หลอด ๆละ 10 มล. 
Agar (A37)    20  กรัม 
Water     1,000 มล. 

          ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น นําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพือ่ไมใหวุนติดกน  ภาชนะ   

          พอเดือดแบงใสหลอด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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         บทปฏิบัติการที่ 17   การตรวจเชื้อจุลินทรียในอาหารคารโบไฮเดรท หรือขนมหวาน 

1. เตรียมน้ํา 90  มล.  กลุมละ 1 ขวด โดยการใชกระบอกตวงขนาด 100 มล. ตวงน้ํากลั่นใสใน  

ขวด  Duran ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 

 
2. เตรียมน้ํา 9 มล. กลุมละ 10 หลอด โดยดดูน้ํากลั่น 9 มล. ใสในหลอดทดลอง   ปดจุกนําไป

ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

3. เตรียมอาหาร Dextrose Tryptone Bromocresol purple Agar ; /DTBPA/                    
ขวดละ  100  มล./  กลุม   

    Tryptone (T3)    2.5  กรัม 
    Glucose (G7)    5  กรัม 
    Bromocresol purple (B7)   0.04  กรัม 
    Agar(A37)    15  กรัม 

             ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น คนใหเขากันนําไปตมระหวางตมตองคนบอยๆ เพือ่ไมใหวุน 

              ติดกนภาชนะพอเดอืดแบงใสขวด 100 มล.นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

                              4. เตรียมอาหาร  Potato Dextrose Agar  ; / PDA / ขวดละ  50 มล.  / กลุม 
    Potato dextrose agar (P39)  39  กรัม 
    Water     1,000 มล. 

         ช่ัง PDA มาใสน้ํากลั่น คนใหเขากัน นําไป ตมระหวางตมคนบอยๆเพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ                         

          พอเดือดแบงใสขวด 50 มล. นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

   5.  เตรียมหลอดเปลาฆาเชือ้กลุมละ 3 หลอด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 
                               6. เตรียมอาหาร  Potato Dextrose Agar + Sucrose 20%  pH  5.4   ขวด ละ  50  มล. / กลุม 
    Potato dextrose agar (P39)  39  กรัม 
    Sucrose (S80)    200  กรัม 
    Water     1,000 มล. 

          ช่ังสาร ละลายใน น้ํา  นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุน  ติดกนภาชนะ พอเดือด 
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          แบงใสขวด 50 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  พออาหารอุน ที่ 55°C เติม               
         10 %  tartaric acid  ใสลงไป จํานวน 1.8  มล.    ตอ อาหาร  100  มล. 
 

                               7. เตรียมอาหาร   Sulfite Iron Agar  ; / SIA /  กลุมละ 5 หลอด ๆละ 10 มล. 
    Sodium sulfite (S 13)   0.5  กรัม 
    Peptone (P 37)    15  กรัม 
    Yeast extract (Y1)   10  กรัม 
    Agar (A37)    15  กรัม 
    Water     1,000 มล. 

        ช่ังสาร ละลายในน้ํา  นาํไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุน   ติดกนภาชนะ พอเดือดเท 

        ใสขวด ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที หลังจากฆาเชือ้พออาหารอุน      ที่ 55°C   
         เติม  Ferrous sulfate 7% (F3) ลงไปจํานวน 20 มล. / อาหาร 1,000 มล. (ตองฆาเชื้อหลอดเปลา 
         ไวกอน) พอเติม Ferrous sulfate     ลงไปแบงใสหลอดเปลาที่ ฆาเชื้อไว   หลอดๆ ละ 10 มล.    

        อุนใน Water bath ที่  70 °C 
                                                                                                                                                                                

         8. เตรียมอาหาร   Liver Broth  ; / LB /   กลุมละ 5 หลอด ๆละ 10 มล. 
    ตับวัว    500   กรัม 
    น้ํากลั่น    1  ลิตร 

       นําตับววัไปบดใหละเอียดเอาไปตมใหเดือดกรองเอากากออกนําน้ําที่ไดปรับ pH 7.6   แลวเติม 
    น้ําตับกรอง   1  ลิตร 
    Tryptone (T3)   10  กรัม 
    Starch (S15)   1  กรัม 

       ช่ังสวนประกอบ กวนใหเขากัน แบงใสหลอด 10  มล. แลวเอากากใสลงไปในหลอดใหสูง 

       ประมาณ 1 ซม.  ปดจุกนําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที 
 

                              9. เตรียม   วุน 2%   กลุมละ 2 หลอด ๆละ 10 มล. 
    Agar (A37)   20  กรัม 
    Water    1,000 มล. 

      ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ พอ  เดือด        

      แบงใสหลอดปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

                             10.  เตรียมถุง 8 x 12 นิ้ว กลุม 1 ใบ    นํา ไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน  15 นาที  
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                                      บทปฏิบัติการที่ 18    การตรวจหาเชื้อจุลินทรียในน้ําผลไม 

1. เตรียมน้ํา 99  มล. กลุมละ 1 ขวด โดยใชกระบอกตวงขนาด 100 มล. ตวงน้ํากลั่นใส ใน                                 

ขวดปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 

 

2. เตรียมน้ํา 90  มล. กลุมละ 1 ขวด โดยใชกระบอกตวงขนาด 100  มล. ตวง น้ํากลั่นใส  ในขวด 

ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที  
 

       3.  เตรียมน้ํา  9  มล.  กลุมละ 4 หลอด โดยดูดน้ํา  9  มล. ใสในหลอดทดลอง ปดจุกนํา       

          ไปฆาเชื้อที่  121°C นาน 15 นาท ี
                            
                            4. เตรียมอาหาร   Potato dextrose Agar ; /PDA/  ขวดละ 50  มล. / กลุม 
   Potato dextrose agar (A39)  39  กรัม 
   Water     1,000   มล. 

    ช่ัง PDA มาผสมน้ํากลั่น  คนใหเขากันนาํไปตมระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนตดิกน  

    ภาชนะ พอเดือดแบงใสขวด  50  มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

                            5. เตรียมอาหาร    Plate Count Agar ;/PCA/ ขวด 50   มล.  / กลุม 
   Plate count agar (P55)  23.5  กรัม 
   Water    1,000 มล. 

     ช่ัง PCA มาผสมน้ํากลั่น  คนใหเขากันนําไปตม ระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติดกนภาชนะ    

     พอเดือดแบงใสขวด  50 มล.  นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
 

              6. เตรียมอาหาร  Dextrose Tryptone Bromocresol Purple Agar  / DTBPA/ขวดละ 60 มล. / กลุม  
   Tryptone (T3)   2.5  กรัม 
   Glucose (G7)   5  กรัม 
   Bromocresol purple (B7)  0.04  กรัม 
   Agar (A37)   15  กรัม 
   Water    1,000 มล. 

   ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่นคนใหเขากันนําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุน  

    ติดกนภาชนะ พอเดือดแบงใสขวด 60  มล.  ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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บทปฏิบัติการที่ 19    การตรวจหาเชื้อจุลินทรียในอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

                      1.  เตรียมมีด กลุมละ 1 ดาม 

                      2.  เตรียมถุงเปลาขนาด 8 x 12 นิ้ว กลุมละ 1 ใบ นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
                      3.  เตรียมน้ําขวดละ 225 มล. กลุมละ 1 ขวด ใชกระบอกตวงน้ําใสขวด 225 มล.  

                                นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
                      4.  เตรียมน้ํา 9 มล. กลุมละ 5 หลอด ดูดน้ํา 9 มล. ใสหลอด ปดจุก 

                                นําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
                     
                      5. เตรียมอาหาร   Plate Count Agar;/PCA/ ขวดละ 50 มล. / กลุม 
   Plate count agar (P55)  23.5  กรัม 
   Water    1,000  มล. 

     ช่ัง PCA มาผสมน้ํากลั่นคนใหเขากัน นําไปตมระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติด กน      

     ภาชนะพอเดือด แบงใสขวด 50 มล. ปดจุกนําไปฆาเชือ้ที่ 121°C นาน 15 นาท ี
 

                       6. เตรียมอาหาร  Brilliant Green Lactose Bile Broth ;/BGLBB/ กลุมละ 15 หลอดๆ ละ 10 มล. 
   Brilliant green lactose bile 2% (B13) 40  กรัม 
   Water     1,000  มล. 

      ช่ังสารผสมน้ํากลั่น คนใหละลาย แบงใสหลอด 10 มล. ใสหลอด Durham tube นําไป     

      ฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
                 
                         7. เตรียมอาหาร  Potato dextrose Agar ;/PDA/ ขวด 50 มล.  / กลุม 
   Potato dextrose agar (P39)  39 กรัม 
   Water     1,000 มล. 

      ช่ัง PDA ใสน้ํากลั่น คนใหเขากัน นําไปตม ระหวางตมตองคนบอยๆ เพื่อไมใหวุนติด  กน    

      ภาชนะ พอเดือดแบงใสขวด 50 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C นาน 15 นาที 
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                     8. เตรียมอาหาร  Packer’s Crystal Violet Azide Blood Agar;/PCVABA/  ขวดละ 50 มล. /  กลุม 
   Tryptone (T30)   15  กรัม 
   Beef extract (B24)  3  กรัม 
   Sodium chloride (S6)   5  กรัม 
   Agar (A37)   15  กรัม 
   Water    1,000  มล. 

           ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น คนใหเขากัน นําไปตม ระหวางตมคนบอยๆ เพื่อไมให วุนติด   

           กน ภาชนะพอเดือด แบงใสขวด 100 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที ่121°C นาน 15 นาที  

           ปลอยใหเยน็ที่ 55°C  
             เติม       1. เลือด 5 มล.  / อาหาร 100 มล. 

                                        2. สารละลาย 0.055 % Crystal violet จํานวน 0.4 มล. ฆาเชื้อที่ 121°C นาน     
                                                             15  นาที / อาหาร 100 มล. 

                                  3. สารละลาย 5% Sodium azide 1 มล. ฆาเชื้อโดยการกรอง / อาหาร 100 มล. 
 

                          9. เตรียมอาหาร  Tryptone Water ;/TW/ กลุมละ 2 หลอด ๆ ละ 3 มล. 
   Tryptone water (T3)   15  กรัม 
   Water     1,000  มล. 

    ช่ังสาร ละลายในน้ํากลั่น คนใหสารละลาย แบงใสหลอด 3 มล. ปดจุกนําไปฆาเชื้อที่ 121°C    
     นาน 15 นาที 
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