หนวยที่ 5. อาหารเลี้ยงเชือ้ แบคทีเรีย
การจัดแบงลักษณะการดํารงชีวิตนี้ ถาแบงโดยยึดหลักความสามารถในการสังเคราะห
อาหารแลวมี 2 ชนิด คือ
1. Autotrophic bacteria (Autos = ตัวเอง, trophs = อาหาร) หมายถึง แบคทีเรียที่
สามารถสังเคราะหอาหารขึ้นไดโดยใชอนินทรียสารเปนวัตถุดิบ สวนพลังงานที่ใชอาจไดมาจาก
แสงสวางหรือพลังงานจากปฏิกิริยาทางเคมี ในขบวนการ oxidation – reduction แบงไดเปน 2
ชนิด คือ Photolithotrophic bacteria และ Chemolithotrophic bacteria
2. Heterotrophic bacteria หมายถึงแบคทีเรียที่ไมสามารถสังเคราะหอาหารขึ้นเองได
ตองใชอาหารที่ไดจากการสรางของสิ่งมีชีวิตอื่น สวนพลังงานที่ใชอาจไดมาจากแสงสวางหรือ
พลังงานจากปฏิกิริยาเคมีในขบวนการ oxidation – reduction แบงไดเปน 2 ชนิด คือ
Photoorganotrophic bacteria และ Chemoorganotrophic bacteria
ตารางที่ 5-1 แสดงการจําแนกจุลินทรียตามแหลงของพลังงานและวิธีการสังเคราะหอาหาร
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อาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารเลี้ยงเชื้อ หมายถึง สารที่ใชเปนแหลงอาหารสําหรับการเจริญและการทวีจํานวน
ของจุลินทรีย
คุณสมบัติของอาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีธาตุอาหารเหมาะสมแกชนิดของจุลินทรียและมีความเขมขนพอสมควร
2. มีความเปนกรดและดางที่เหมาะสมกับจุลินทรียที่ใชเลี้ยง ซึ่งโดยทั่วไปมี pH
ประมาณ 6.5-7.5
3. มีความชื้นพอสมควร
4. ปราศจากสารมีพิษและจุลินทรียอื่น ๆ

ความตองการอาหารของจุลินทรีย
แหล ง ของอาหารต า ง ๆ ที่ จุ ลิ น ทรี ย มี ค วามต อ งการใช จ ากอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ได แ ก
nitrogen sources, carbon sources วิตามินและ growth factor ตาง ๆ
ก. nitrogen sources หมายถึง สารประกอบที่มีไนโตรเจนอยูดวย เชน โปรตีน กรด
อมิโน เกลือของแอมโมเนียตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งจุลินทรียมีความตองการและสามารถใชในรูปตาง ๆ กัน
แลวแตละชนิดของจุลินทรีย แบคทีเรียพวก autotrophs สามารถใชเกลือของแอมโมเนียหรือไน
เตรตเพื่อการเจริญได สวนพวก heterotrophs ใชไนโตรเจนในรูปกรดอมิโนตาง ๆ แบคทีเรียแตละ
ชนิดมีความตองการกรดอมิโนตางชนิดกัน
ข. carbon sources หมายถึง สารประกอบที่มีคารบอนอยูดวย ความตองการคารบอน
ของจุลินทรียมีในรูปตาง ๆ กัน แบคทีเรียพวก autotrophs ไดรับคารบอนจากคารบอนไดออกไซด
หรือเกลือคารบอเนตตาง ๆ สวนพวก heterotrophs ได คารบอนจากสารประกอบอินทรีย เชน
โปรตีน ไขมันและคารไฮเดรท ฯลฯ เพื่อใหพลังงานและการสังเคราะหของเซล
ค. วิตามินและ growth factors
Hopkins เปนบุคคลแรกที่ไดแสดงใหเห็นวานอกเหนือไปจากไขมัน โปรตีน คารโบ
ไฮเดรท แรธาตุ น้ําและออกซิเจนแลว ยังมีสารประกอบบางอยางที่มีความจําเปนตอรางกายของ
มนุษย ตอมา C. Funk ซึ่งไดเปนผูพบวิตามินซึ่งเปนสารประกอบที่มนุษยตองการเพียงเล็กนอย แตมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตและเจริญเติบโตตามปกติอยูได ถาหากขาด
วิตามินจะทําใหมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น

ง. growth factors แรกเริ่มทีเดียวหมายถึงสารประกอบใดก็ตามที่ชวยสงเสริมหรือเรง
อัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรียใหดีขึ้น จะเห็นไดวาทั้งวิตามินและ growth factor ก็มีความหมาย
คลายคลึงกัน
จุลินทรียบางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดอยางดีในอาหารที่ไมมี growth factors เพราะ
จุ ลิน ทรียสามารถสั งเคราะห สารบางอยา งไดเอง เชน Mycobacterium smegmatis สามารถ
สังเคราะห riboflavin ใน synthetic medium ได Ashbya gossypii ที่เลี้ยงในอาหาร organic media ก็
สังเคราะหไดเชนกัน เปนตน
ในปจจุบันนี้ คําวา growth factor แบงได 3 ชนิด ตามโครงสรางทางเคมีและหนาที่ใน
ขบวนการเมตาบอลิซึม (metabolic function)
1. กรดอมิโน นําไปใชในการสังเคราะหโปรตีน
2. purines และ pyrimidines นําไปใชในการสังเคราะหกรดนิวคลีอิค
3. วิตามิน นําไปใชเปน prosthetic group ของน้ํายอย
ไดมีการทดลองหาวิตามิน และ growth factor จากแหลงของอาหารเลี้ยงเชื้อตาง ๆ ที่
เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรีย ปรากฏวา yeast extract มีวิตามินบีรวมอยางสมบูรณดีกวา meat
extract, brain infusion, heart infusion และ peptone ตาง ๆ ซึ่งใชผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อเขมขน 1-2
เปอรเซ็นต เนื่องจากวิตามินมีความสําคัญตอแบคทีเรียและจุลินทรียตาง ๆ จึงไดมีผูวิเคราะหหา
ปริมาณวิตามินในแบคทีเรีย ดังแสดงในตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 แสดงความเขมขนของวิตามินที่ละลายน้ํา (water soluble vitamins) ในเซลแบคทีเรีย
เปน ppm ของน้ําหนักแหง
วิตามิน
Nicotinic acid
Riboflavin
Thiamin
Pyridoxine
Panthothenic acid
Folic acid
Biotin

Aerobacter
aerogenes
240
44
11
7
140
14
4

Pseudomonas
fluorescens
210
67
26
6
91
9
7

Clostrldium
butyricum
250
55
9
6
93
3
Required for growth

สําหรับความตองการ growth factor ของแบคทีเรียและจุลินทรียชนิดตาง จะแตกตาง
กันไป ดังตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 แสดงตัวอยาง growth factor สําหรับแบคทีเรียบางชนิด
แบคทีเรีย
growth factor
Lactobacillus
guanine
Mycoplasma
cholesterol
Lactic acid bacteria
biotin
Hemophilus
hemin + coenzyme I หรือ DPN
Corynebacterium diphtheriae
pimelic และ p-Aminobenzoic acid
Lactobacillus casel
biotin
ความสําคัญของวิตามินตอจุลินทรีย
วิตามินที่มีความสําคัญตอการเจริญของจุลินทรีย ไดแก วิตามินที่สามารถละลายน้ําได
โดยเปน growth factor ที่ทําหนาที่เปน coenzyme ดังตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 แสดงความสําคัญของวิตามินตอจุลินทรีย
วิตามิน

coenzyme

ปฏิกิริยาของน้ํายอยที่ตองใช
coenzyme
dehydrogenations

nicotinic acid

Pyridine nucleotide
coenzymes (NAD และ NADP)

riboflavin
(vitamin B2)

Flavin nucleotide
(FAD และ FMN)

dehydrogenations บ า ง ช นิ ด
และ electron transport

thiamin
(vitamin B1)
pyridoxine
(vitamin B6)

Thiamin pyrosphosphate (cocarboxylase)

decarboxylations และ group
transfer reactions บางชนิด
amino acid metabolism,
transamination, deamination
และ decarboxylation

Pyridoxal phosphate

pantothenic acid

Coenzyme A

keto – acid oxidation,
fatty acid metabolism

folic acid

Tetrahydrofolic acid

transfer of one carbon units

biotin

Prosthetic group of biotin enzymes

CO2 fixation carboxyl transfer

cobamide
(vitamin B12)

Codamide conenzymes

Molecular rearrangement
reaction

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารเลี้ยงเชื้อแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ ดังนี้
ก. อาหารเลี้ยงเชื้อแบงตามสวนประกอบของอาหาร มี 2 ชนิด คือ
ก. 1 non synthetic media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมทราบสวนประกอบทางเคมีที่
แนนอนวาประกอบดวยสารใดอยางละเทาไร เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบดวยเนื้อเยื่อพืชและ
สัตว ซึ่งมีสารประกอบอินทรียอยูมากมายหลายชนิด เชน nutrient broth, nutrient agar และ potato
dextrose agar
potato dextrose agar เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปนของแข็งเนื่องจากมี agar อยูดวย มี
สูตรดังนี้
มันฝรั่ง
200
กรัม
dextrose
20
กรัม
agar
15
กรัม
น้ํากลั่นเติมจนครบ
1000
มิลลิลิตร
pH 5-5.5

ภาพที่ 5.1 แสดงอุปกรณทใี่ ชในการเตรียมอาหารวุน พีดีเอ

ภาพที่ 5.2-5.7 แสดงวิธีการทําอาหารวุน พีดีเอ เพื่อใชในการเลี้ยงเชื้อเห็ด

ภาพที่ 5.8 ตัวอยางอาหารวุน พีดีเอ ที่บรรจุลงขวดนึ่งแลว
nutrient agar เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปนของแข็ง มีสูตรดังนี้
beef extract
3
กรัม
peptone
5
กรัม
agar
15
กรัม
น้ํากลั่น
1000
กรัม
pH
7
กรัม
nutrient broth เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปนของเหลวมีสูตร ดังนี้
beef extract
3
กรัม
peptone
5
กรัม
น้ํากลั่น
1000
กรัม
pH 7
ทั้ง nutrient broth และ nutrient agar บางครั้งตองเพิ่ม yeast extract ลงไปอีก 5 กรัม
เพราะใน yeast extract มีวิตามินบี และแรธาตุตาง ๆ ที่จําเปนตอการเจริญอยูดวย
สําหรับสารแตละชนิดมีประโยชนตอการเจริญของแบคทีเรีย ดังตารางที่ 5-5 แสดง
คุณคาของสารที่ใช ใน nutrient และ nutrient broth

ตารางที่ 5-5 แสดงคุณคาของสารที่ใชใน nutrient agar และ nutrient broth
วัตถุดิบ
แหลงที่มา
คุณคาทางอาหารตอแบคทีเรีย
beef
สกัดไดจากเนือ้ ที่ไมมีไขมัน (lean beef) นํามาทําให ประกอบดวยสารที่ละลายน้ําได ไดแก
extract
เปนของเหลว
คารโบไฮเดรต สารประกอบ พวกไนโตเจน เกลือ
แรและวิตามินที่ละลายน้ํา
peptone ไดจากการยอยสลายของโปรตีน เชน เนื้อสัตว casein เปนแหลงของไนโตรเจนและวิตามินตลอดจน
(โปรตีนในนม) และ gelatin การยอยสลายนี้อาจใช คารโบไฮเดรตบางชนิดดวย
กรดหรือน้ํายอยก็ได peptone มีหลายชนิดแลวแตละ
ชนิดของโปรตีนและวิธีการยอย ดังนั้นจึงให
ประโยชนตอการเจริญของแบคทีเรียไดตา งกัน
ager
เปนคารโบไฮเดรตที่มีความซับซอนมากไดจาก
ทําใหอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งโดยเฉพาะ
สาหรายทะเลสีแดงบางชนิด
yeast
ลักษณะจากเซลของยีสต ทําใหอยูใ นลักษณะเปนผง มีวิตามินบีรวมมาก และมีสารประกอบไนโตรเจน
extract
และสารประกอบคารบอนอีกหลายชนิด
ก. 2 synthetic media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ทราบสวนประกอบทางเคมีที่แนนอน นิยม
ใชในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดยนําจุลินทรียมาเลี้ยงในอาหารชนิดนี้เพื่อดูการใชสารเคมี
ตาง ๆ ที่ทราบปริมาณอยูแลวสําหรับเปรียบเทียบการเจริญ เชน อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียพวก
autotrophic sulfur – oxidizing มีสูตรดังนี้
powdered sulfur
10
กรัม
0.4
กรัม
(NH4)2SO4
KH2PO4
4.0
กรัม
CaCl2
0.25
กรัม
0.5
กรัม
MgSO4H2O
FeSO4
0.01
กรัม
H2O
1000
กรัม
Synthetic medium สําหรับเลี้ยงเชื้อ E. coll มีสูตรดังนี้
7.0
กรัม
Na2HPO4
Na2H2PO4
3.0
กรัม
(NH4)2SO4
1.0
กรัม
MgSO4
0.1
กรัม

glucose
Na citrate
distilled water

2.0
0.5
1000

กรัม
กรัม
กรัม

ข. อาหารเลี้ยงเชื้อจําแนกตามประโยชนที่ใช
อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจําแนกตามประโยชนที่ใชสําคัญมีดังนี้
ข. 1 enrichment media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นเพื่อใชแยกแบคทีเรียชนิด
ใดชนิดหนึ่งที่ผสมกันอยูกับแบคทีเรียอื่น ๆ อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้จะมีสารบางอยางที่เรงการเจริญ
ของแบคทีเรียที่ตองการและยังยั้งแบคทีเรียพวกอื่น เชน อาหารเลี้ยงเชื้อ tetrathionate media กระตุน
การเจริญของ Salmonella typhosa แตยับยั้งการเจริญของ E. coll ดังนั้นถาตองการตรวจดูเชื้อ E.
coll และ s. typhosa ที่ติดมากับอุจจาระ ก็นําสารละลายที่มีเชื้อทั้งสองชนิดนี้มาเลี้ยง tetrathionate
media จะได S. typhosa ซึ่งแยกไปทําเชื้อบริสุทธิ์ตอไปได
ข. 2 selective media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชแยกแบคทีเรียที่ปะปนกันหลายชนิด
ออกจากกัน ดังนั้นจึงเติมสารเคมีบางอยางลงไปเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียพวกที่ไมตองการ
แตไมยังยั้งแบคทีเรียที่ตองการ เชน ใสสี crystal violet ในอาหารเลี้ยงเชื้อ จะยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียแกรมบวก ดังนั้นแบคทีเรียที่เจริญไดจึงเปนแบคทีเรียแกรมลบเทานั้น
ข. 3 differential media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชแยกชนิดของแบคทีเรียที่เจริญใน
อาหารโดยอาศัยลักษณะความแตกตางของโคโลนีและการสรางน้ํายอย ฯลฯ สําหรับอาหารที่ใชเปน
differential media มี
ข. 3.1 blood agar มีวิธีเตรียมดังนี้
peptone
10
กรัม
beef extract
3
กรัม
naCl
5
กรัม
agar
18
กรัม
น้ํากลั่น
1000
ม.ล.
ละลายส ว นผสมทั้ ง หมดให เ ข า กั น โดยนํ า ไปต น แล ว ฆ า เชื้ อ ในหม อ นึ่ ง ความดั น
(autoclave) ที่ 121 องศาเซลเซียส จึงเติม sterile defribrinated blood ลงไปเขยาเบา ๆ ใหเลือดกับ
อาหารเขากัน แลวเทลงในจานเพาะเชื้อ สําหรับเลือดที่ใชมีเลือดแกะ แพะ วัว ควาย กระตาย หรือ
คน อยางใดอยางหนึ่ง
วิธีการใช นําแบคทีเรียที่ผสมกันหลายชนิดไปเลี้ยงใน blood agar ทิ้งไวระยะหนึ่ง
พบวา แบคทีเรียบางพวกทําลายเม็ดเลือดแดง (hemolysis) โดยเกิด clear zone ขึ้นรอบ ๆ โคโลนีนั้น

สวนแบคทีเรียบางพวกไมทําลายเม็ดเลือดแดง จึงสามารถแยกแบคทีเรียเหลานี้มาทําเปนเชื้อบริ
สุทธิได
ข. 3.2 egg-yolk agar เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชสําหรับวิเคราะหหาเชื้อ Clostridium และ
Bacillus ที่ทําใหเกิดโรค โดยอาหารเลี้ยงเชื้อนี้จะเติมไขแดงของไกหรือเปดดวย แลวดูการสราง
น้ํายอย lecithinase ยอย lecithin ในไขแดง ถาไขแดงถูกยอยสลายแสดงวาเปนเชื้อ Clostridium และ
Bacillus ซึ่งแยกวาเปนเชื้อไหนได โดย Bacillus เจริญในที่มีอากาศและ Clostridium เจริญในที่ไมมี
อากาศ
ข. 4 assay media เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นสําหรับใชในการทดลองโดยเฉพาะ
เพื่อใชตรวจสอบสารบางอยางที่เกิดจากแบคทีเรีย เชน วิตามิน กรดอมิโน และยาปฏิชีวนะ ฯลฯ
สําหรับตัวอยาง assay media ของเชื้อ Lactobacillus Ieichmannii มีสูตรดังนี้
ตารางที่ 5-6 แสดงสูตรอาหารสําหรับวิเคราะหหาวิตามินบีสอบสองจากเชื้อ
สารอาหาร
ปริมาณ
Gm
Vitamin – free casein hydrolysate
1.50
Tomato juice
10.0
Glucose
40.0
Asparagine
0.2
Sodium acetate
20.0
Ascorbic acid
4.0
Monopotassium phosphate
1.0
Dipotassium phosphate
1.0
Sorbitan monooleate
2.0
MgSo4
0.4
NaCl
0.02
FeSO4
0.02
MnSO4
0.02
L-Cystine
0.4
DL-Trytophan
0.4
Adenine sulfate
0.02
Guanine hydrochloride
00.2

Xanthie
Uracil
Riboflavin
Thiamine
Niacin
p-Aminobeazoate
Ca-pantothenate
Pyridoxine
Folic acid
Biotin

00.2
00.2
Mg
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
4.0
0.2
0.008

อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นสําหรับวิเคราะหหายาปฏิชีวนะจากแบคทีเรีย และราเรียกวา antibiotic
assay agar มีสูตรดังนี้
peptone
5
กรัม
tryptone
5
กรัม
yeast extract
3
กรัม
beef extract
1
กรัม
glucose
2
กรัม
agar
15
กรัม
1000
มิลลิลิตร
H2O
ข. 5 media for enumeration of bacteria เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นเพื่อนับจํานวน
ของแบคทีเรีย เชน นับจํานวนแบคทีเรียในอาหาร ในน้ํานม ในน้ํา ฯลฯ
ข.6 media for characterization of bacteria เปนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้นโดยมี
วัตถุ ประสงคใ ห แบคทีเ รี ย เจริญไดดีแ ละมากชนิด ที่สุด อาหารเลี้ย งเชื้อเหลานี้สว นใหญไ ดแ ก
nutrient และ nutrient agar

คําถามทายบท 5 อาหารเลี้ยงเชื้อ
1. ความตองการอาหารของจุลินทรีย มีองคประกอบหลัก 3 สวน คือ
1.1
1.2
1.3
2. ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ มี 2 ชนิด คือ
2.1
2.2

