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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซ่ึงเปนเอกสาร

แสดงเสนทางการทำงานหลักตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการดำเนินการตาง ๆ 

โดยคูมือปฏิบัติงานหลักมีความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหหนวยงานมีคูมือไวใช 

ในการปฏิบัติงาน และชวยใหผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทำใหงานของ

หนวยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ 
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ตองการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น สามารถนำคูมือปฏิบัติงานหลัก

ฉบับนี้ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได ซ่ึงในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้ไดอธิบายถึงวัสดุอุปกรณท่ีใช 

เครื่องมือวิทยาศาสตรและการใชงาน ทฤษฎีเก่ียวกับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อ เทคนิคในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น  

ซ่ึงในแตละข้ันตอนไดอธิบายถึงเทคนิคตาง ๆ ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ 

สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความรูและคำแนะนำดวยดีตลอดมา และ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนอยางยิ่งท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหจัดทำคูมือ

ปฏิบัติงานหลักเลมนี้ข้ึนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และเพ่ือนรวมงานทุกคน 

ท่ีเปนกำลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สำเร็จลงไดดวยดี 
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สวนท่ี 1  

บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกาแกท่ีสุดของภาคใต และเปนสถาบัน

ท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดมา ตั้งแตยังมีฐานะเปนเพียงโรงเรียนฝกหัดครูมณฑล จนกระท่ังเปน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังเชนปจจุบัน 

ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มตนข้ึนในป พ.ศ. 2462 เม่ือธรรมการมณฑล

นครศรีธรรมราชซ่ึงขณะนั้นอยูท่ีจังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาไดคิดผลิตครูมณฑลข้ึน

เพ่ือใหไปทำหนาท่ีสอนในระดับประถมศึกษาจึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมณฑลข้ึน โดยใหเรียน

รวมกับโรงเรียนประจำมณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซ่ึงขณะนั้นตั้งอยูท่ีบริเวณ

โรงเรียนวิเชียรชมในปจจุบัน) รับนักเรียนจบชั้นประถมบริบูรณ (ประถมปท่ี 3) เขาเรียนตามหลักสูตร 

ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพ่ิมวิชาครูเปนพิเศษ ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวเรียกวา ครู

ประกาศนียบัตรมณฑล 

ในป พ.ศ. 2464 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงไดจัดตั้ง

โรงเรียนฝกหัดครูประจำมณฑลข้ึนโดยเฉพาะเม่ือ พ.ศ. 2468 โดยตั้งท่ีตำบลทาชะมวง อำเภอ

กำแพงเพชร (ปจจุบันคืออำเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกวาโรงเรียนฝกหัดครูมูล (ปจจุบันเปนท่ีตั้งของ

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม. 3 หรือครูท่ีทางอำเภอและจังหวัดตาง ๆ 

สงมาเรียน กำหนด 2 ป สำเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ใหเลิกการ

แบงเขตการปกครองเปนมณฑล โรงเรียนฝกหัดครูมูลประจำ มณฑลนครศรีธรรมราชท่ีทาชะมวง  

จึงไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เม่ือป พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนท่ีเรียน  

ป. 6 หรือ ม. 2 (ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475) เขาเรียนมีกำหนด 2 ป ตอมาในป พ.ศ. 2482 

จึงไดเปลี่ยนมาเปนรับนักเรียน ม. 3 เขาเรียน มีกำหนด 2 ป ผูสำเร็จการศึกษาจะไดประกาศนียบัตร

จังหวัด (ว.) 

นอกจากนี้โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไวเพ่ือบรรจุเปน

ครูประชาบาล ซ่ึงทางจังหวัดตาง ๆ ไดคัดเลือกนักเรียนท่ีจบ ป. 4 จากตำบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ  

มาเขาเรียน มีกำหนด 3 ป เม่ือสำเร็จการศึกษาแลว จะไดประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไป

เปนครูในตำบลท่ีตนมีภูมิลำเนาอยู 
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ป พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ไดยายจากทาชะมวงมาเรียน

ท่ีตำบลคอหงส อำเภอหาดใหญ และในป พ.ศ. 2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร

จังหวัดเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมปท่ี 6 หรือ

ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เขาเรียนตออีก 1 ป สำเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) 

ตอมาใน พ.ศ. 2498 ก็ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียน 

ท่ีจบ ม. 6 เขาเรียน 2 ป ผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ

โรงเรียนฝกหัดครูมูลสงขลา ก็เปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูสงขลา จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2499 จึงไดยายมาตั้งอยู ณ บริเวณบานเขารูปชาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเปนสถานท่ีตั้ง

ในปจจุบันและไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูสงขลา เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกท้ังไดขยาย

ชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปเดียวกันนั้นเอง 

ครั้นเม่ือถึงป พ.ศ. 2518 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให

วิทยาลัยครูสงขลาเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร โดยรับนักศึกษาท่ีเรียนจบ ป.กศ.สูง 

หรือครูประจำการ ท่ีไดรับวุฒิ พ.ม. เขาศึกษาตอ 2 ป ผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) และในป พ.ศ. 2522 ก็ไดเปดโครงการอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) 

ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2524 ก็ไดรวมมือกับ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการทองเท่ียว กับหลักสูตร 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำโดยเรียกโครงการนี้วา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ตอมาในป พ.ศ. 2527 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  

ใหวิทยาลัยครูทำหนาท่ีผลิตครูและเปดสอนวิชาชีพ ตามความตองการและความจำเปนของทองถ่ิน 

วิทยาลัยครูสงขลาจึงไดผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพอ่ืน ๆ ตามความตองการและความจำเปน ของทองถ่ินต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา และในป พ.ศ. 2529 

ไดเปดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขา

ครุศาสตร ซ่ึงตอมาก็ไดขยายไปสูสาขาอ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ ทำใหวิทยาลัยครูสงขลา 

เปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแตบัดนั้น เปนตนมา สถาบันราชภัฏสงขลาไดมีความ

เจริญกาวหนามาเปนลำดับ จนสามารถเปดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาไดในป พ.ศ. 2544 และเม่ือ

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงไดรับการยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตจังหวัดสตลู 

  

จังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีมีความตองการทางดานการศึกษาของเยาวชนมีจำนวนมาก 

โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีแนวโนมท่ีนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

คอนขางสูง ท้ังนี้สถิติท่ีผานมานักเรียนท่ีจบการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษากวารอยละ 60 ในขณะท่ี

จังหวัดสตูลนั้นยังไมมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงหากไดมีการสนับสนุนใหจัดตั้งสถานศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ก็จะเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน และสราง

คุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีจะสงผลใหเกิดความม่ันคงของ

ประเทศอยางยั่งยืนประกอบกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีแนวนโยบายในการสงเสริม

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดสตูลท่ีตองการเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากรและเปาประสงคท่ีตองการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและพัฒนาคุณภาพ

ของสินคาและบริการ 

สตูลไดรับการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร

จังหวัดชายแดนใต และเปนประตูสูเวทีอาเซียน ท้ังนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ จึงควรมี

สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพอยางแทจริงทำใหมีโครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตจังหวัดสตูลดวยการผลักดันของทุกภาคสวนในจังหวัดสตูลและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขต

จังหวัดสตูล โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการพัฒนา

จังหวัดใหสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนใต โดยใหประสานงบประมาณ 

การดำเนินงานจากทุกภาคสวนท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ไดดำเนินการเพ่ือขอถอนสถานภาพและดำเนินการเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีตามหนังสือสำคัญสำหรับท่ีหลวง 

ฉบับท่ี 4036/2515 (ทุ งใหญสาธารณประโยชน ) ไดเนื้อท่ี 346 ไร 93 ตารางวา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติการถอนสภาพการข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในท่ีดิน

ของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2551 ณ พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนทุงใหญสารภี ตำบลละงู 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล จึงไดตั้งเจตนารมณท่ีแนวแนและพันธะ

สัญญาท่ีใหไวกับประชาชนในทองถ่ิน เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยการพัฒนาหลักสูตรเปดสาขาท่ี

ตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต ท่ีเปนประโยชนกับ

ทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบตอไป 
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ปรัชญา ปณิธาน คานิยมองคกร คติพจน 

 

ปรัชญา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 ปณิธาน 

  ปญญาญาณของทองถ่ิน     พลังแผนดินแหงสยาม 

   สนองพระราชปตุคาม         งดงามอยางยั่งยืน 

 

 คานิยมองคกร 

   S = Skill                     K = Knowledge 

   R = Responsibility       U = Unity 

 

 คติพจน 

   ปฺญานรานํรตนํ - ปญญาเปนดวงแกวของนรชน  

 

วัตถุประสงค 

 

1.  เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเขมแข็งในวิชาชีพครู 

และเปนผูนำในการปฏิรูปการศึกษา 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินอยางตอเนื่องใหเปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรม

และจริยธรรม และมีขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

3.  เพ่ือสั่งสมองคความรูจากการวิจัยและเชื่อมศาสตรสูสากลใหเกิดเปนแหลงเรียนรูและ

ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

4.  เพ่ือบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

5.  เพ่ือสงเสริม สืบสาน สรางความรูความเขาใจ และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาต ิเพ่ือใหเกิดความสำนึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในทองถ่ินและประเทศชาติ  

6.  เพ่ือสงเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

7.  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินภารกิจได

อยางมีคุณภาพ 
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อัตลักษณมหาวิทยาลัย 

 

“เปนคนดี   มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” 

 

นิยาม “เปนคนดี” เปนผูท่ีคิดดี พูดดี และทำดี  หมายถึง คิด พูด และทำสิ่งท่ีเปนประโยชน

ตนและสิ่งท่ีเปนประโยชนทาน 

นิยาม “มีทักษะชีวิต” มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกตใชปญญาและเหตุผล 

ในการดำเนินชีวิต ผานกระบวนการฝกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิด 

สรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ 

และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม “มีจิตสาธารณะ” จิตท่ีคิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทำกรรมดีท่ีเปนประโยชนตอ

สวนรวม ตั้งอยูบน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาด ี

คิดสรางสรรค คือ คิดในทางท่ีดี ไมทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดท่ีมาจากความคิดท่ีด ี
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ตราสัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 สีน้ำเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิด และพระราชทาน

นามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สีเขียว แทนคา แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๓๖ แหง ใน

แหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม 

 สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 

 สีสม แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกล

ใน ๓๖ สถาบัน 

 สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 

 

สีประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 สีขาว   หมายถึง ความถูกตอง ความบริสุทธิ ์

 สีแดง หมายถึง ความรัก ความเขมแข็ง 

 

สีขาว - สีแดง หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนตองกลาคิด 

กลาทำในสิ่งท่ีถูกตอง  ดีงามดวย ความบริสุทธิ์ใจ 
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ดอกไมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคือ ดอกปาริฉัตร 

 

 

 

 

 

 

ตนไมประจำมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาคือ ตนสารภีทะเล 
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โครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบกระทรวงการคลัง และมติสภามหาวิทยาลัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะครุศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ (เทียบเทางาน) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สำนักงานคณบด ี

สำนักงานคณบด ี

สำนักงานคณบด ี

สำนักงานคณบด ี

สำนักงานคณบด ี

สำนักงานคณบด ี

วิทยาลัยนวัตกรรม 

และการจัดการ 
สำนักงานวิทยาเขตสตลู 

คณะครุศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร 

-กองกลาง 

-กองนโยบายและแผน 

-กองพัฒนานักศึกษา 

สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานคณบด ี
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ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ประกอบดวย ภาควิชาเกษตรศาสตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร

ไดเปดสอนสาขาวิทยาศาสตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร และ

ปริญญาตรี 4 ป วิชาเอกเกษตรศาสตร สวนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดเปดสอนระดับอนุปริญญา 

วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

วิทยาลัยครูใหมเปนสถาบันราชภัฏทำใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารใหมมีผลใหคณะวิชา

เกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเปนคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุด และ 

มีการเปดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมข้ึน 

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ไดเปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรม เปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบดวย  

4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรม

วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

ปจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดสอนในระดับปริญญาตรี 

5 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร, สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการผลิตพืช และการผลิตสัตว และสาขาวิชาการผลิตและ 

การจัดการผลิตภัณฑอาหาร ท้ังนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครบรอบ 25 ป ใน พ.ศ. 2555  

จึงมีความพรอมท่ีจะมุงสูวิสัยทัศน ท่ีวา “คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนแหลงวิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิต

และพัฒนาวิชาชีพในทองถ่ินอยางยั่งยืน” 

 

ปรัชญา 

 

ความรูคูคุณธรรมนำวิชาชีพสูการพัฒนาทองถ่ิน  

 

วิสัยทัศน 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนแหลงวิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิตและนำวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

อยางยั่งยืน  
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พันธกิจ 

  

1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตดานเทคโนโลยีการเกษตร 

2.  วิจัยและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร 

3.  บริการวิชาการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินใหยั่งยืน 

4.  อนุรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม 

5.  เตรียมความพรอมของบุคลากรเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  

 

นโยบาย 

1.  นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

1.1  สรางบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม 

1.2  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.3  จัดใหมีการเรียนรูท่ีเนนเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานท่ีจริง 

  

2.  นโยบายดานการวิจัย 

2.1  เพ่ิมงานวิจัยและสรางนวัตกรรมตามความตองการของทองถ่ิน 

2.2  บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน 

2.3  สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4  ตั้งศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย 

2.5  สรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 

3.  นโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

3.1  สงเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

3.2  จัดใหมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารท่ีสอดคลอง

กับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความตองการของทองถ่ิน 

3.3  สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสูทองถ่ิน 

3.4  จัดใหมีวารสารทางวิชาการของคณะ 
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4.  นโยบายดานการบริหารองคกร 

4.1  สงเสริมการจัดองคกรในลักษณะบูรณาการและสามารถตรวจสอบการบริหารงานได
ตลอดเวลา 

4.2  พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหาร 
4.3  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังในดานระบบการทำงาน และหนาท่ี

การงาน 
4.4  จัดใหมีการหารายไดของคณะ 

 

ยุทธศาสตร 

 

1.  การจัดการหลักสูตรท่ีสงเสริมสมรรถนะของผูเรียนสอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ินและมีศักยภาพในการแขงขัน 

2.  มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ  

3.  การบริการวิชาการดานการเกษตรและอาหารท่ีตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน 

4.  การบริหารองคกรท่ีเนนการเปนองคกรชั้นนำและไดรับการยอมรับ 

5.  อนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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โครงสรางการทำงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสนับสนุนพันธกิจ

อุดมศึกษา 

สถานีปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน 

สถานีปฏิบัติการพืชสวน 

สถานีปฏิบัติการพืชไร 

สถานีปฏิบัติการ 

แปรรูปอาหาร 

สถานีปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

สถานีปฏิบัติการสัตวบาล 

หนวยปฏิบัติการเบเกอรี ่

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

รองคณบดี 

หลักสูตร 

หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสตูร ทล.บ.การผลิตและ 

การจัดการผลิตภัณฑอาหาร 

หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

หลักสตูร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ 

หลักสตูร วท.บ.เกษตรศาสตร 

โรงผลิตปุยอินทรยีและ

ปุยชีวภาพตนแบบ 
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สวนท่ี 2 

บทนำ 

 

ความเปนมา 

 

ความกาวหนาในสายงานอาชีพเปนแรงจูงใจและแรงผลักดันใหบุคลากรในองคกรเกิดการ

วางเปาหมายในการทำงาน และพัฒนาสมรรถนะตนเองเพ่ือไปถึงเปาหมายท่ีวางไว ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ มีการกาวสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน โดยบุคลากรสายสนับสนุนท่ีจะมีการยื่นขอ

เลื่อนตำแหนงท่ีสูงข้ึนตองมีผลงานพิจารณาประกอบการเลื่อนตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ สวนหนึ่งคือการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานหลัก 

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีขอดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน ตองมีการพิจารณา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงาน และคุณภาพมาตรฐานของงานในตำแหนงท่ีจะขอปรับ ซ่ึงจะตอง

เป น ไปตามประกาศ เรื่อ งมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน ง และแต งตั้ งข าราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ของคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา สิ่งสำคัญบุคลากรท่ีจะปรับเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึนนั้นจะตองมีประสบการณ 

การปฏิบัติงานในหนาท่ี มีทักษะ ความรูความสามารถ คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือแกปญหา 

ในงานท่ีมีความยุงยากไดเปนอยางดี บุคลากรเม่ือไดรับการปรับระดับตำแหนงใหสูงข้ึนจะตอง

เปลี่ยนไป ตองมีการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน ใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ

ประสบการณเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนแกองคกร ตองสามารถ

ตัดสินใจและแกปญหาความยุงยากท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

การถายทอดองคความรูจากการปฏิบัติงาน ควรจัดทำใหเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดทำ

ในรูปแบบของคูมือการปฏิบัติงานหลัก เพ่ือใหผูอ่ืนสามารถนำไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน นอกจากนี้

คูมือการปฏิบัติงานหลักยังเปนเครื่องมือในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหองคกรสามารถ

นำมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของการทำงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดศึกษา จะตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรในการสราง

ผลงานในแตละตำแหนงงาน จัดทำคูมือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานแตละ

ตำแหนง และสามารถนำมาใชเปนแนวทางใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได  

ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการองคกรเกิดประสิทธิภาพ  
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คู มือการปฏิบัติงานหลัก จึงเปนวิธีการถายทอดองคความรู ท่ี เกิดจากประสบการณ  

การปฏิบัติงาน โดยไดรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการ ข้ันตอน และเทคนิคตาง ๆ ของการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละตำแหนงงาน 

 

วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน 

 

-  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

-  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

นิยามศัพท 

 

อาหารเล้ียงเช้ือ  หมายถึง อาหารท่ีมีสวนประกอบของสารอาหารท่ีเอ้ืออำนวยใหจุลินทรียเจริญ 

และแบงเซลลเพ่ิมจำนวน ท่ีใชภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ชั้น 5 อาคาร 62 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร  หมายถึง วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและ

การทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) 

ชั้น 5 อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เครื่องมือวิทยาศาสตร  หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อ โดยใชความรอนชื้น ภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ชั้น 5 อาคาร 62 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การทำใหปราศจากเช้ือ  หมายถึง กระบวนการในการกำจัดเชือ้จุลินทรียท่ีปนเปอนในอาหาร

เลี้ยงเชื้อ วัสดุอุปกรณ เครื่องแกว ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชความรอน การกรอง และการฉายรังสี  

หองปฏิบัติการ  หมายถึง หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ชั้น 5 อาคาร 62 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

-  เปนแนวปฏิบัติสำหรับผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ชั้น 5 

อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

-  เปนแนวปฏิบัติมาตรฐานหรือการปฏิบัติงานทดแทน  



15 
 

สวนท่ี 3  

ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหา 

 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ใหบริการในการทำปฏิบัติการท้ังทางดานการเรียนการสอน และการทำวิจัย ในการทำปฏิบัติการ

ทางดานจุลชีววิทยา ผูปฏิบัติงานควรมีความรูพ้ืนฐานตาง ๆ เชน การใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และการทำใหปราศจากเชื้อ รวมถึงเทคนิคการปลอดเชื้อ 

(Aseptic Technique) ซ่ึงเปนข้ันตอนพ้ืนฐานท่ีมีความสำคัญในการปฏิบัติงานทางดานจุลชีววิทยา 

นักศึกษาหรือผูปฏิบัติงานสามารถนำความรูพ้ืนฐานนี้ไปใชในการทดสอบทางจุลชีววิทยาได เชน  

การแยกเชื้อจุลินทรียใหบริสุทธิ์ การวิเคราะหหาปริมาณเชื้อจุลินทรียในอาหาร ดิน น้ำ และอากาศ เปนตน   

สำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น  

ในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร อางอิงหลักการวิเคราะหโดยวิธีการ AOAC. (2000) เนื่องจาก

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญของเทคนิคการทดสอบทางจุลชีววิทยา แตท้ังนี้ 

ก็ยังเกิดปญหาในข้ันตอนการใชงานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคนิคการเตรียมอาหาร

เลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้ออยู เชน นักศึกษาทำโครงการพิเศษ ตองทำการวิเคราะห 

หาปริมาณเชื้อจุลินทรียท้ังหมดในตัวอยางโยเกิรตจำปาดะ นักศึกษาเลือกใชอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ไมเหมาะสมกับการทำปฏิบัติการ ท้ังยังขาดทักษะการปลอดเชื้อ ทำใหอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเตรียมเกิดการ

ปนเปอน (Contaminate) ไมสามารถนำมาทำปฏิบัติการได ทำใหสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร         

ผูปฏิบัติงานจงึไดนำเสนอคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางใหแกนักศึกษาหรือผูปฏิบัติงานทางดาน 

จุลชีววิทยา หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยมี 2 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1.  อุปกรณ เครื่องมือ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น 

2.  เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น 

โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.  วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเตรียมอาหาร

เลี้ยงเช้ือ และการทำใหปราศจากเช้ือโดยใชความรอนช้ืน 

 

1.1  วัสดุอุปกรณท่ีใช 

 

ผูปฏิบัติงาน นำเสนอเก่ียวกับวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำให

ปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ซ่ึงประกอบดวย 

 

1.1.1  ขวดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (Duran bottle) ขนาด 500 มิลลิลิตร 

 

 
 

ภาพ 1  ขวดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (Duran bottle) 
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1.1.2  ชอนตักสารสแตนเลส (Stainless spatula)  

 

 
 

ภาพ 2  ชอนตักสารสแตนเลส (Stainless spatula) 

 

1.1.3  กระดาษชั่งสาร (Weighing paper)  

 

 
 

ภาพ 3  กระดาษชั่งสาร (Weighing paper) 
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1.1.4  แทงแกวคนสาร (Stirring rod)  

 

 
 

ภาพ 4  แทงแกวคนสาร (Stirring rod) 

 

1.1.5  กระบอกตวงพลาสติก (Plastic cylinder) ขนาด 500 มิลลิลิตร 

 

 
 

ภาพ 5  กระบอกตวงพลาสติก (Plastic cylinder) 
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1.1.6  บีกเกอรพลาสติก (Plastic beaker) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 

 

 
 

ภาพ 6  บีกเกอรพลาสติก (Plastic beaker) 

 

1.1.7  จานเพาะเชื้อ (Petri dish หรือ Plate)  

 

 
 

ภาพ 7  จานเพาะเชื้อ (Petri dish หรือ Plate) 
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1.1.8  ถุงมือกันความรอน 

 

 
 

ภาพ 8  ถุงมือกันความรอน 

 

1.1.9  กรวยกรอง (Glass funnel)  

 

 
 

ภาพ 9  กรวยกรอง (Glass funnel) 
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1.1.10  แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

 

 
 

ภาพ 10  แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

 

1.1.11  ตะเกียงแอลกอฮอล  

 

 
 

ภาพ 11  ตะเกียงแอลกอฮอล 
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1.1.12  ปากกาเขียนเครื่องแกว  

 

 
 

ภาพ 12  ปากกาเขียนเครื่องแกว 
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1.2  เครื่องมือวิทยาศาสตรและวิธีการใชงาน 

 

ผูปฏิบัติงาน นำเสนอขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

และการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ไดอธิบายถึงรายละเอียด วิธีการใชงานเครื่องมือ

วิทยาศาสตรตาง ๆ วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวังในการใชงาน ซ่ึงประกอบดวย 

 

1.2.1  เครื่องช่ังดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหนง (Analytical balance) 

 

เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหนง ยี่หอ Sartorius รุน ED 3202 S สามารถ 

ชั่งน้ำหนักไดสูงสุด 3200 กรัม เครื่องชั่งดิจิตอลทำหนาท่ีในการชั่งน้ำหนักตัวอยางท่ีแนนอน โดยใช

หลักการคำนวณน้ำหนักของท่ีชั่ง ตามหลักการของโหลดเซลล หลังจากนั้นจะทำการประมวลคา 

ใหเปนสัญญาณดิจิตอล หรืออิเล็กทรอนิกส และไปแสดงบนหนาจอเครื่องชั่งในรูปแบบดิจิตอล 

 

 
 

ภาพ 13  เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหนง (Analytical balance) 
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วิธีการใชงาน 

 

1.  ตรวจสอบลูกน้ำบริเวณหนาเครื่องชั่งวาอยูในระดับหรือไม (ลูกน้ำตองอยู

บริเวณตรงกลางของเสนวงกลม) ถาลูกน้ำไมไดอยูในระดับ ตองทำการปรับลูกน้ำกอนทำการชั่ง โดย

ทำการปรับขาตั้งซายขวาท้ัง 4 ขา ซ่ึงถาลูกน้ำออกนอกเสนวงกลมและเอียงอยูดานใดดานหนึ่ง แสดงวา

ดานนั้นสูงเกินไป 

 

                     
 

ภาพ 14  ลักษณะของลูกน้ำท่ีไมไดอยูในระดับ         ภาพ 15  ลักษณะของลูกน้ำท่ีอยูในระดับ 
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2.  เสียบปลั๊กเครื่องชั่งหนาจอแสดงผลแสดงคำวา “OFF” ข้ึนมา 

 

 
 

ภาพ 16  ลักษณะของเครื่องชั่งเม่ือทำการเสียบปลั๊ก 

 

3.  กดปุมสีน้ำเงิน จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือทำการเปดเครื่องชั่ง หนาจอแสดง “0.00 g” 

ควรทำการอุนเครื่องชั่งเปนเวลา 15-30 นาที กอนการชั่ง 

 

 
 

ภาพ 17  ลักษณะของเครื่องชั่งเม่ือกดปุมสีน้ำเงิน เพ่ือทำการเปดเครื่องชั่ง 
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4.  กอนทำการชั่งทุกครั้ง ตองกดปุม Tare จำนวน 1 ครั้ง ซ่ึงบริเวณหนาเครื่องชั่ง

มีปุม Tare จำนวน 2 ปุม ซ่ึงอยูทางดานซาย 1 ปุม และดานขวา 1 ปุม โดยเลือกกดดานใดดานหนึ่ง 

เพ่ือใหเครื่องชั่งทำการปรับคาใหเปน “0.00 g”  

 

 

 

ภาพ 18  ลักษณะของเครื่องชั่งเม่ือกดปุม Tare 

 

5.  หลังจากนั้นนำกระดาษชั่งสารหรือภาชนะรองชั่งวางบนเครื่องชั่ง โดยตองวาง

ใหอยูตรงกลางของจานชั่ง จากนั้นกดปุม Tare จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือหักลบน้ำหนักภาชนะใหเปน 0.00 g. 

 

 

 

ภาพ 19  ลักษณะของการวางภาชนะรองชั่งบนจานชั่ง  
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6.  ชั่งน้ำหนักตัวอยางตามท่ีตองการ รอเวลาประมาณ 5 วินาที เพ่ือดูน้ำหนัก 

ท่ีแนนอน ซ่ึงแสดงบนหนาจอแสดงผล 

 

 
 

ภาพ 20  ลักษณะการแสดงผลบนหนาจอเครื่องชั่งเม่ือมีการชั่งน้ำหนัก  

 

7.  เม่ือใชงานเครื่องชั่งเสร็จแลว กดปุม Tare จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือใหเครื่องชั่งทำการ

ปรับคาใหเปน “0.00 g” กดปุมสีน้ำเงิน จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือทำการปดเครื่องชั่ง หนาจอแสดงผลจะแสดง

คำวา “STANDBY” ข้ึนมา 

 

 

 

ภาพ 21  ลักษณะของเครื่องชั่งเม่ือกดปุมสีน้ำเงิน เพ่ือทำการปดเครื่องชั่ง 
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8.  ทำการถอดปลั๊กเครื่องชั่ง 

 

 
 

ภาพ 22  ลักษณะของหนาจอเครื่องชั่งเม่ือทำการถอดปลั๊ก 

 

วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  เม่ือใชงานเครื่องชั่งเสร็จแลว ควรทำความสะอาดเครื่องชั่งโดยการใชแปรงขนออน

ปดฝุน แตในกรณีท่ีมีอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีตกหลนบนจานชั่ง จะตองรีบเช็ดทำความสะอาด

ทันที  

-  ควรวางเครื่องชั่งไวตำแหนงท่ีม่ันคงไมมีการสั่นสะเทือน และไมควรมีการ

เคลื่อนยาย  
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1.2.2  เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) 
 

เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) ยี่หอ Mettler Toledo รุน FiveEasy Plus 

มีหลักการเบื้องตนในการใชงานโดยวัดคาความตางศักยไฟฟาของไอออนในสารละลายระหวาง Glass 

electrode เปรียบเทียบกับ Reference electrode ซ่ึงเปนเซลลมาตรฐานท่ีทราบคาตางศักยไฟฟาแลว 

และแสดงผลเปนคาพีเอชบนหนาจอดิจิตอล 

 

 
 

ภาพ 23  เครื่องวัดความเปนกรดดาง (pH meter) 
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วิธีการใชงาน 

 

1.  เสียบปลั๊กเครื่องวัดความเปนกรดดาง จอแสดงผลแสดงคำวา “OFF” ข้ึนมา 

 

 
 

ภาพ 24  จอแสดงผลเม่ือทำการเสียบปลั๊ก 

 

2.  กดปุม Exit จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดเครื่อง ควรทำการอุนเครื่องเปนเวลา 15-30 นาที 

กอนการใชงาน 

 

 
 

ภาพ 25  การกดปุม Exit เพ่ือเปดเครื่อง 



31 
 

3.  ทำการปรับเทียบ (Calibrate) เครื่องวัดความเปนกรดดางกอนการใชงาน

ดวยสารละลายบัฟเฟอร ใหครอบคลุมชวงของการวัดคา ไดแก บัฟเฟอร pH 4.0, 7.0 และ 10.0 เชน 

ตองการวัดคาความเปนกรดดางของอาหารเลี้ยงเชื้ออยูในชวง pH 4.01 – pH 6.80 ควรเลือก

สารละลายบัฟเฟอร pH 4.0 และ 7.0 มาทำการปรับเทียบ โดยกดปุม Cal จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเลือก

ชวงการปรับเทียบ จากนั้นลางอิเลคโทรด (Electrode) ดวยน้ำกลั่นและใชกระดาษทิชชูซับใหแหง  

จุมอิเลคโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร pH 4.0 กดปุม Read จำนวน 1 ครั้ง รอใหเครื่องประมวลผล 

หนาจอแสดงสัญลักษณ  √A นำอิเลคโทรดมาลางดวยน้ำกลั่นและใชกระดาษทิชชูซับใหแหง  

จุมอิเลคโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร pH 7.0 กดปุม Read จำนวน 1 ครั้ง รอใหเครื่องประมวลผล 

หนาจอแสดงสัญลักษณ  √A เม่ือทำการปรับเทียบเสร็จแลวก็สามารถใชเครื่องมือในการวัดคา 

ความเปนกรดดางของอาหารเลี้ยงเชื้อได  

 

   

 

ภาพ 26  สารละลายบัฟเฟอร pH 4.0, pH 7.0 และpH 10.0 

                             

pH 4.0 pH 7.0 pH 10.0 
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          ภาพ 27  วิธีการปรับเทียบเครื่องดวยสารละลายบัฟเฟอร pH 4.0 

 

4.  กอนและหลังการใชงานอิเลคโทรด (Electrode) จะตองลางดวยน้ำกลั่นและ

ใชกระดาษทิชชูซับใหแหง 

 

                
 

ภาพ 28  วิธีการลางอิเลคโทรดดวยน้ำกลั่น        ภาพ 29  วิธีการเช็ดอิเลคโทรดดวยกระดาษทิชชู 
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5.  จุมอิเลคโทรด ลงในตัวอยางท่ีตองการวัดคาความเปนกรดดาง กดปุม Read 

จำนวน 1 ครั้ง รอใหเครื่องประมวลผล สังเกตจอแสดงผลแสดงสัญลักษณ √A บันทึกคาความเปนกรดดาง 

 

                  
 

ภาพ 30  วิธีจุมอิเลคโทรดลงในตัวอยาง            ภาพ 31  การกดปุม Read เพ่ือวัดคาความเปนกรดดาง 

 

6.  ถาตองการเพ่ิมความเปนดาง ใหใชสารละลาย NaOH ความเขมขน 1 N ปรับ

แตถาตองการเพ่ิมความเปนกรด ใหใชสารละลาย HCl ความเขมขน 1 N ปรับ 

 

 
 

ภาพ 32  สารละลายสำหรับปรับความเปนกรดดาง 
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7.  เม่ือใชงานเสร็จแลวใหลางอิเลคโทรดดวยน้ำกลั่นและใชกระดาษทิชชูซับใหแหง 

และเก็บอิเลคโทรดไวในน้ำยาเก็บรักษาอิเลคโทรด 

 

 
 

ภาพ 33  การเก็บรักษาอิเลคโทรด 

 

8.  กดปุม Exit คางไว จนจอแสดงผลข้ึนคำวา OFF เพ่ือปดเครื่อง  

 

 
 

ภาพ 34  การกดปุม “OFF” เพ่ือปดเครื่อง 
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วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  ควรทำความสะอาดหัวอิเลคโทรดดวยน้ำกลั่นหรือสารละลายอ่ืน เชน อะซิโตน 

แอลกอฮอล เปนตน 

-  ตองเก็บรักษาอิเลคโทรดในน้ำยาเก็บรักษาอิเลคโทรด เชน สารละลาย KCl 

ความเขมขน 3 M, หรือสารละลาย KCl+AgCl ความเขมขน 3 M เปนตน และระวังไมใหน้ำยา 

เก็บรักษาอิเลคโทรดแหง เพราะจะทำใหอิเลคโทรดเสียหายได 

-  หามเก็บรักษาหัวอิเลคโทรดในน้ำกลั่นหรือสารละลายบัฟเฟอรเด็ดขาด 
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1.2.3  เตาตมรอน (Hot plate) 

 

เตาตมรอน (Hot plate) ยี่หอ Stuart Scientific รุน SH 4 เปนเครื่องใหความรอน

สารละลายหรืออ่ืน ๆ โดยใชฮีตเตอร (Heater) เปนตัวใหความรอน เหมาะกับการใชงานในหองปฏิบัติการ 

 

 
 

ภาพ 35  เตาตมรอน (Hot plate) 

 

วิธีการใชงาน 

 

1.  เสียบปลั๊กเตาตมรอน 

 

 
 

ภาพ 36  การเสียบปลั๊กเตาตมรอน 
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2.  กดปุม Power ไปท่ี “ON” เพ่ือทำการเปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 37  การกดปุม Power ไปท่ี “ON” 

 

3.  หมุนปุมปรับอุณหภูมิตามตองการ โดยมีระดับตั้งแต 0-10 

 

 
 

ภาพ 38  การหมุนปุมปรับอุณหภูมิ 
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4.  นำตัวอยางท่ีตองการใหความรอนโดยเตาตมรอนมาวางบนเตาตมรอน เชน 

การละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

 
 

ภาพ 39  การใชงานเตาตมรอน 

 

5.  เม่ือใชงานเสร็จแลว หมุนปุมปรับอุณหภูมิมาท่ี 0 

 

 
 

ภาพ 40  การหมุนปุมปรับอุณหภูมิมาท่ี 0 
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6.  กดปุม Power ไปท่ี “OFF” เพ่ือทำการปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 41  การกดปุม Power ไปท่ี “OFF” 

 

7.  ถอดปลั๊กเตาตมรอน 

 

 
 

ภาพ 42  การถอดปลั๊กเตาตมรอน 
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วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  หลังการใชงานเสร็จแลว รอใหผิวหนาเตาหายรอนแลวใชผาขนหนูเช็ด 

ทำความสะอาด 

-  ระวังไมใหของเหลวใด ๆ หกลงบนเตาตมรอน เพราะจะทำใหผิวหนาเตาตมรอน

เกิดความเสียหายได 
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1.2.4  หมอนึ่งฆาเช้ือ (Autoclave) 

  

หมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave)  ยี่หอ TOMY รุน SX-700 เปนเครื่องมือท่ีใชไอน้ำ

ภายใตความดันกำจัดเชื้อท่ีปนเปอนในอาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ ท่ีความดันไอน้ำ 15 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ท้ังนี้อุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อข้ึนอยูกับ

ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ  

 

 
 

 

ภาพ 43  หมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) 
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วิธีการใชงาน 

 

1.  เปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” เพ่ือเปดระบบไฟฟา 

 

 
 

ภาพ 44  ลักษณะของเบรกเกอร “ON” 

 

2.  เปดปุม Power ดานขางเครื่องไปท่ี “I” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดเครื่อง รออุนเครื่อง 

5 วินาที 

 

 
 

ภาพ 45  หมอนึ่งฆาเชื้อเม่ือเปดปุม Power ไปท่ี “I” 
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3.  ใชมือกดลงบนมือจับฝาเครื่อง ใชเทาเหยียบฐานดานลาง แลวใชมือเปดฝาเครื่อง

ข้ึนดานบน 

 

     
 

ภาพ 46  มือจับฝาเครื่อง                           ภาพ 47  ฐานเหยียบดานลาง 

 

4.  นำน้ำกลั่นผสมกับน้ำประปาในอัตราสวน 50 : 50 เติมลงในถังใหเสมอกับ

ชองของถาดรองภายในหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

 

 

ภาพ 48  ลักษณะภายในหมอนึ่งฆาเชื้อ 
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5.  ตรวจสอบระดับน้ำภายในถังกักเก็บน้ำดานหนาเครื่อง ตองอยูระหวางขีด 

Upper และ Lower 

 

 

 

ภาพ 49  ถังกักเก็บไอน้ำดานหนาเครื่อง 

 

6.  นำอาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณท่ีตองการนึ่งฆาเชื้อใสตะกราสแตนเลส 

แลวนำใสลงไปภายในหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

 

 

ภาพ 50  การนำอาหารเลี้ยงเชื้อลงในหมอนึ่งฆาเชื้อ 
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7.  ใชเทาเหยียบฐานดานลางเครื่องคางไว แลวใชมือกดฝาเครื่องลงจนไดยิน

เสียงดัง “แกรก” แลวคอยยกเทาออกจากฐานดานลาง 

 

     
 

ภาพ 51  ฐานเหยียบดานลาง                     ภาพ 52  มือจับฝาเครื่อง 

 

8.  ตั้งคาการใชงานในโหมดตาง ๆ ท่ีแผงควบคุมดานบนฝาเครื่อง โดยกดปุม 

TEMPERATURE หรือ เพ่ือลดหรือเพ่ิมอุณหภูมิท่ีตองการฆาเชื้อ และกดปุม TIME หรือ 

เพ่ือลดหรือเพ่ิมเวลาท่ีตองการฆาเชื้อ ตัวอยางเชน การฆาเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar  

ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ดังภาพ 53 สวนการตั้งคาอุณหภูมิและเวลาของอาหาร

เลี้ยงเชื้อชนิดอ่ืน ๆ แสดงอยูในตาราง 1   

 

 
 

ภาพ 53  การตั้งคาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar 
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ตาราง 1  การต้ังคาอุณหภู มิและเวลาในการฆาเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ ท่ี ใช ในหองปฏิบัติการ 

จุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ลำดับ ช่ืออาหารเล้ียงเช้ือ ย่ีหอ 
อุณหภูมิในการฆาเช้ือ 

(องศาเซลเซียส) 

เวลาในการฆาเช้ือ 

(นาที) 

1 Nutrient Agar (NA)  Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

2 Nutrient Broth (NB) Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

3 Peptone Water  Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

4 Plate Count Agar (PCA) Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

5 Potato Dextrose Agar (PDA) Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

6 TCBS Agar  Hi-media Don’t autoclave 

7 Tryptic Soy Agar Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

8 Tryptone Broth Hi-media 121 องศาเซลเซียส 15 นาที 

 

9.  เม่ือตั้งคาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อเสร็จแลว กดปุม START จำนวน 1 ครั้ง 

เครื่องจะเริ่มทำงาน โดยอุณหภูมิท่ีหนาจอจะกลับไปเปนอุณหภูมิภายในเครื่องและจะคอย ๆ เพ่ิมข้ึน

จนถึง 121 องศาเซลเซียส จากนั้นเวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 15 นาที  14 นาที  13 นาที  

จนถึง 0 นาที 

 

 

 

ภาพ 54  หมอนึ่งฆาเชื้อเม่ือกดปุม START 
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10.  เม่ือเครื่องทำงานเสร็จ อุณหภูมิจะลดลงมาท่ี 97 องศาเซลเซียส เวลาเปน 0 นาที 

ความดันลดลงมาอยูท่ี 0 ปอนดตอตารางนิ้ว และจะมีเสียงเตือนดัง “ตี๊ด” ปุม “COMPLETE” จะกระพริบ 

ใหกดปุม “STOP” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือหยุดการทำงานของเครื่อง ควรรอใหอุณหภูมิลดลงต่ำกวา 80 

องศาเซลเซียส แลวคอยเปดฝาเครื่องเพ่ือนำตะกราท่ีบรรจุขวดอาหารเลี้ยงเชื้อออกจากหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

 
 

ภาพ 55  วิธีการกดปุม “STOP” เพ่ือหยุดการทำงานของเครื่อง 

 

11.  ใชมือกดฝาเครื่องลง แลวใชเทาเหยียบฐานดานลางคางไว และใชมือดึงฝาเครื่องข้ึน

เพ่ือนำของท่ีฆาเชื้อแลวออกจากหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

     
 

ภาพ 56  มือจับฝาเครื่อง                       ภาพ 57  ฐานเหยียบดานลาง 

 

 

 

ปุม COMPLETE 
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12.  ปดปุม POWER ดานขางเครื่องไปท่ี “O” เพ่ือปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 58  การกดปุม POWER ดานขางเครื่องไปท่ี “O” 

 

13.  ปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือปดระบบไฟ 

 

 

 

ภาพ 59  ลักษณะของเบรกเกอร “OFF” 
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วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  เม่ือใชงานหมอนึ่งฆาเชื้อเสร็จแลว ควรเปลี่ยนถายน้ำภายในหมอนึ่งฆาเชื้อทุกครั้ง 

เพ่ือปองกันการเกิดคราบตะกรันติดขดลวดใหความรอน 

-  ไมควรวางของท่ีตองการฆาเชื้อลงในหมอนึ่งฆาเชื้อโดยตรง ควรวางในตะกรา 

สแตนเลสสำหรับหมอนึ่งฆาเชื้อ เพ่ือปองกันคราบอาหารเลี้ยงเชื้อหกลงภายในหมอนึ่งฆาเชื้อ 

-  ไมควรนำสารละลายท่ีระเหยไดหรือสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนมานึ่งฆาเชื้อ 

-  กอนการใชงานทุกครั้งควรเช็คระดับน้ำในหมอนึ่งฆาเชื้อใหอยูในปริมาณท่ี

เหมาะสม 
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1.2.5  อางน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 

 

อางน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ยี่หอ Memmert รุน WNE 14 เปนเครื่องมือ

สำหรับควบคุมอุณหภูมิของสารละลายใหคงท่ี ใชในการเตรียมตัวอยางกอนทำการทดลอง โดย

สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำในอางไดตั้งแตอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จนถึง 95 องศาเซลเซียส 

 

 
 

ภาพ 60  อางน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 

 

วิธีการใชงาน 

 

1.  เสียบปลั๊กอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ และกดปุม “ON” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดเครื่อง 

หนาจอแสดงอุณหภูมิของน้ำในขณะนั้น 

 

 
 

ภาพ 61  ลักษณะการกดปุม “ON” 
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2.  ปรับอุณหภูมิตามท่ีตองการ โดยกดปุม “SET” คางไว แลวหมุนปุมปรับอุณหภูมิ 

จากนั้นอุณหภูมิจะคอย ๆ เพ่ิมข้ึนตามท่ีไดตั้งคาไว เชน การตั้งคาอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

 
 

ภาพ 62  การปรับอุณหภูมิของอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ 

 

3.  เม่ือไดอุณหภูมิตามท่ีตองการแลว ใหเปดฝาเครื่องข้ึน แลวนำตัวอยางท่ีตองการ

ควบคุมอุณหภูมิใสลงไปในเครื่อง แลวปดฝาครอบลง 

 

 

 

ภาพ 63  การเปดฝาครอบข้ึนและนำตัวอยางลงในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ 
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4.  เม่ือใชงานเสร็จแลว กดปุม “OFF” เพ่ือปดเครื่อง และถอดปลั๊กออก 

 

 
 

ภาพ 64  ลักษณะการกดปุม “OFF” เพ่ือปดเครื่อง 

 

วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  เม่ือใชงานอางน้ำควบคุมอุณหภูมิเสร็จแลว รอใหอุณหภูมิลดลงแลวใช

ผาขนหนูเช็ด ทำความสะอาดภายนอกเครื่อง 

-  ควรลางทำความสะอาดและเปลี่ยนถายน้ำภายในเครื่องโดยน้ำท่ีใชตองเปน 

น้ำกลั่นเทานั้น เพ่ือปองกันการเกิดตะกรันภายในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ 
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1.2.6  ตูอบลมรอน (Hot air oven) 
 

ตูอบลมรอน (Hot air oven) ยี่หอ Binder รุน ED 115 ทำหนาท่ีในการอบหรือ

ไลความชื้น โดยใชความรอนแหงในการฆาเชื้ออุปกรณเครื่องแกว ท่ีอุณหภูมิ 160-180 องศาเซลเซียส 

เวลา 1-2 ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพ 65  ตูอบลมรอน (Hot air oven) 
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วิธีการใชงาน 
 

1.  เปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” เพ่ือเปดระบบไฟฟา 

 

 
 

ภาพ 66  การเปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” 

 

2.  กดปุม Power คางไว สังเกตจอแสดงผลแสดงคำวา “SP” 

 

 
 

ภาพ 67  ลักษณะของการกดปุม Power 
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3.  กดปุม x/w จำนวน 1 ครั้ง แลวกดปุม หรือ เพ่ือปรับอุณหภูมิข้ึนหรือลง 

เม่ือไดอุณหภูมิตามท่ีตองการแลว ใหกดปุม x/w อีก 1 ครั้ง เม่ือเวลาผานไป 5 วินาที ใหกดปุม x/w 

ซ้ำอีก 1 ครั้ง 
 

 
 

ภาพ 68  การตั้งคาอุณหภูมิ 

 

4.  กดปุม  จำนวน 1 ครั้ง จอแสดงผลแสดงคำวา “tI” แลวกดปุม หรือ 

เพ่ือตั้งเวลา เม่ือไดเวลาตามท่ีตองการแลว ใหกดปุม x/w อีก 1 ครั้ง เม่ือเวลาผานไป 5 วินาที ใหกดปุม 

x/w ซ้ำอีก 1 ครั้ง 
 

 
 

ภาพ 69  การตั้งเวลา 
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5.  นำอุปกรณเครื่องแกว เชน จานเพาะเชื้อ (Petri dish), ปเปตแกว (Glass pipette) 

กอนนำเขาตูอบลมรอน จะตองนำใสในกระบอกสแตนเลสและใหเปดรูท่ีกระบอกไวเพ่ือเปนการ

ถายเทความรอนภายในและภายนอกกระบอก เม่ืออบเสร็จแลวกอนนำออกจากตูอบลมรอนตองปดรู

ท่ีกระบอกเพ่ือปองกันการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียภายนอก สวนอุปกรณท่ีเปนโลหะ เชน คีมคีบ 

(Forceps), ดามมีดผาตัด (Scalpel handle) ควรใชแผนอลูมิเนียมฟอยลหอกอนนำเขาตูอบลมรอน

เพ่ือปองกันการปนเปอนหลังการฆาเชื้อ  
 

 
 

ภาพ 70  การนำอุปกรณเครื่องแกว เขาตูอบลมรอน 

 

6.  หลังจากใชงานเสร็จแลวใหกดปุม Power คางไว จนตัวเลขบนจอแสดงผลหายไป 
 

 
 

ภาพ 71  การกดปุม Power เพ่ือปดเครื่อง 
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7.  ปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” เพ่ือปดระบบไฟ 

 

 
 

ภาพ 72  การปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” 

 

วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  เม่ือใชงานตูอบลมรอนเสร็จแลว ควรทำความสะอาดภายในตูดวยแปรงขนออน 

ปดฝุนละอองท่ีอยูภายในตูใหสะอาด 

-  ไมควรวางอุปกรณเครื่องแกวในตูอบมากเกินไป เพราะจะทำใหลมรอนภายในตู

กระจายตัวไดไมท่ัวถึง 
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1.2.7  ตูปลอดเช้ือ (Laminar air flow cabinet)  

 

ตูปลอดเชื้อ (Laminar air flow cabinet) ยี่หอ Heal Force® Class II Type A2 

รุน HF safe-1200LC เปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับหองปฏิบัติการทางดานชีววิทยา เชน การเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อ การเข่ียเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีการนำเทคโนโลยีการไหลของมานอากาศ 

(Laminar air flow) และเทคโนโลยีการดักจับอนุภาคเชื้อจุลินทรียดวย HEPA filter สามารถปองกัน

การแพรกระจายเชื้อไปยังผูใชงาน และปองกันการปนเปอนในการทำงานได 

 

 
 

ภาพ 73  ตูปลอดเชื้อ (Laminar air flow cabinet) 
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วิธีการใชงาน 

 

1.  เปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” เพ่ือเปดระบบไฟฟา 

 

 

 

ภาพ 74  การเปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” 

 

2.  เปดกระจกดานหนาตูข้ึน แลวฉีดแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ใหท่ัวพ้ืนและ

ผนังภายในตู (หามฉีดใหโดนปุมเซ็นเซอร) แลวใชกระดาษทิชชูเช็ดใหแหง เพ่ือฆาเชื้อตูกอนการใชงาน 

เสร็จแลวปดกระจกดานหนาตู 

 

 
 

ภาพ 75  การทำความสะอาดตูกอนใชงาน 

   ปุมเซ็นเซอร 
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3.  กดปุม Power จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดเครื่อง หนาจอแสดงคำวา “CLOSE” 

 

 
 

ภาพ 76  การกดปุม Power เพ่ือเปดเครื่อง 

 

4.  กดปุม BLOWER จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดระบบลมภายในตู 

 

 
 

ภาพ 77  การกดปุม Blower เพ่ือเปดระบบลมภายในตู 
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5.  กดปุม UV จำนวน 1 ครั้ง (เวลา 30 นาที) เพ่ือฆาเชื้อตูกอนการใชงาน 

 

 
 

ภาพ 78  การกดปุม UV 

 

6.  เม่ือการฆาเชื้อดวยแสง UV ทำงานครบ 30 นาที เครื่องจะปดแสง UV 

อัตโนมัติ จากนั้นกดปุม LAMP จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดไฟภายในตู 

 

 

 

ภาพ 79  การกดปุม LAMP 

 

 

 

หมายเหตุ การกดปุม UV 

กด 1 คร้ัง (เปด UV 30 นาที) 

กด 2 คร้ัง (เปด UV 60 นาที) 

กด 3 คร้ัง (เปด UV ตลอดเวลา) 

กด 4 คร้ัง (ปด UV) 
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7.  เปดกระจกดานหนาข้ึนจนถึงระดับ sash สังเกตท่ีหนาจอ ตองไมแสดง door H 

หรือ door L แลวนำสิ่งทดลองตาง ๆ เขาไปทำงานภายในตูปลอดเชื้อ เชน การเทอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ลงจานเพาะเชื้อ การเข่ียเชื้อ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน 

 

 
 

ภาพ 80  ลักษณะการเปดกระจกดานหนาตู 

 

8.  หลังจากใชงานตูปลอดเชื้อเสร็จแลว ใหฉีดแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ใหท่ัวพ้ืน

และผนังภายในตู (หามฉีดใหโดนปุมเซ็นเซอร) ใชกระดาษทิชชูเช็ดใหแหง แลวปดกระจกดานหนาลงใหสุด 

 

 
 

ภาพ 81  การทำความสะอาดตูหลังการใชงาน 
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9.  กดปุม LAMP จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือปดไฟภายในตู 

 

 
 

ภาพ 82  การปดปุม LAMP 

 

10.  กดปุม UV จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือฆาเชื้อตูหลังการใชงาน (รอจนครบเวลาแสง UV 

จะปดอัตโนมัติ) 

 

 
 

ภาพ 83  การกดปุม UV เพ่ือฆาเชื้อหลังการใชงาน 
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11.  กดปุม BLOWER คางไวเพ่ือปดระบบลมจนกวาจอแสดงผลแสดงคำวา 

“CLOSE” 

 

 
 

ภาพ 84  การกดปุม BLOWER 

 

12.  กดปุม POWER จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 85  การกดปุม POWER 
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13.  ปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” เพ่ือปดระบบไฟ 

 

 
 

ภาพ 86  การปดเบรกเกอรไปท่ี OFF 

 

วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  หลังจากใชงานตูปลอดเชื้อเสร็จแลวใหฉีดแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ใหท่ัวพ้ืน

และผนังภายในตู แตควรระวังไมฉีดใหโดนปุมเซ็นเซอร และไมเปดกระจกตูปลอดเชื้อท้ิงไว 

-  การใชตะเกียงแอลกอฮอลกับตูปลอดเชื้อตองนำตะเกียงเขาไปจุดและปด

ภายในตูปลอดเชื้อเทานั้น เพ่ือปองกันไมใหไฟจากตะเกียงลวกมือ 
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1.2.8  ตูบมเช้ือ (Incubator) 

   

ตูบมเชื้อ (Incubator) ยี่หอ Memmert รุน D06063 Model 700 เปนเครื่องมือท่ี

ใชในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย โดยท่ัวไปใชอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายในตูจะมีระบบปรับการ

ไหลเวียนของอากาศ ทำใหอุณหภูมิสม่ำเสมอท่ัวบริเวณตาง ๆ ภายในตู 

 

 
 

ภาพ 87  ตูบมเชื้อ (Incubator) 

 

วิธีการใชงาน 

 

1.  เปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” เพ่ือเปดระบบไฟฟา 

 

 
 

ภาพ 88  การเปดเบรกเกอรไปท่ี “ON” 
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2.  หมุนปุมไปทางซาย “I” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือเปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 89  การหมุนปุม “I” เพ่ือเปดเครื่อง 

 

3.  กดปุม “SET” คางไว แลวหมุนปุมปรับอุณหภูมิเพ่ือตั้งอุณหภูมิท่ีตองการ 

 

 
 

ภาพ 90  การตั้งคาอุณหภูมิ 
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4.  เปดประตูตูบมเชื้อ โดยดึงตัวล็อคสีดำดานหนาตู เปดประตูตูทางดานขวา

ออกกอน (หมายเลข 1) แลวเปดทางดานซาย (หมายเลข 2) จากนั้นเปดกระจกดานในออกเพ่ือนำ

ตัวอยางท่ีตองการบมเขาไปวางบนชั้นวางภายในตู ในการบมจานเพาะเชื้อเพ่ือปองกันการแพรของเชื้อ

อาจทำไดโดยนำจานเพาะเชื้อใสในถุงพลาสติก สำหรับการบมเชื้อแบคทีเรีย วางจานเพาะเชื้อโดยการ

คว่ำจาน สำหรับการบมเชื้อรา วางจานเพาะเชื้อโดยการหงายจาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรียดวย 

 

 
 

ภาพ 91  การเปดประตูภายนอกตูบมเชื้อ 

 

5.  ปดตูบมเชื้อ ดวยการปดกระจกดานในกอนแลวจึงปดประตูดานนอก โดยปด

ทางดานซายกอน (หมายเลข 1) แลวจึงปดทางดานขวา (หมายเลข 2) แลวกดตัวล็อคสีดำดานหนาตู 

เพ่ือปดตูใหสนิท 

 

 
 

ภาพ 92  การปดประตูภายในตูบมเชื้อ 

1 2 

1 2 
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6.  หมุนปุม POWER ไปท่ี “O” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือปดเครื่อง 

 

 
 

ภาพ 93  การหมุนปุม “O” เพ่ือปดเครื่อง 

 

7.  ปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” เพ่ือปดระบบไฟ 

 

 
 

ภาพ 94  การปดเบรกเกอรไปท่ี “OFF” 
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วิธีการบำรุงรักษา/ขอควรระวัง 

 

-  หลังจากใชงานตูบมเชื้อเสร็จแลว ควรใชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ฉีดฆาเชื้อ

ใหท่ัวภายในตู แลวใชกระดาษทิชชูเช็ดใหแหง 

-  การใชงานตูบมเชื้อ ไมควรวางจานเพาะเชื้อซอนกันเกิน 6 คู เพราะจะทำให

อุณหภูมิไหลเวียนไมสม่ำเสมอ  
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1.3  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture medium) หมายถึง อาหารซ่ึงมีสวนประกอบของสารอาหาร

ท่ีเอ้ืออำนวยใหจุลินทรียเจริญและแบงเซลลเพ่ิมจำนวน โดยจุลินทรียตางชนิดกันมีความตองการ

สารอาหารตางกัน ตลอดจนสภาพความเปนกรดดาง (pH) ของอาหารแตกตางกัน ซ่ึงอาหารเลี้ยงเชื้อ

โดยท่ัวไปควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีธาตุอาหารและความเขมขนท่ีเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย 

2. มีความเปนกรดดางท่ีเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย 

3. ปราศจากสารพิษท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 

4. ปราศจากสิ่งมีชีวิตใด ๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น 

 อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชในงานทางจุลชีววิทยามีหลายลักษณะ จุลินทรียแตละชนิด 

มีความตองการธาตุอาหาร ตลอดจน pH ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชอาหารเลี้ยงเชื้อ จึงตางกัน

ไปตามความตองการของจุลินทรีย และวัตถุประสงคของการใชอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน อาหารเหลว 

(Broth) อาหารแข็ง (Solid medium) โดยการเติมวุน 1.5-2.0 เปอรเซ็นต ลงไปในอาหารเหลวเพ่ือ

ทำใหแข็งตัว ถาอาหารแข็งบรรจุในหลอดทดสอบและทำใหแข็งในลักษณะท่ีเอียงเปนแนวลาด เรียกวา 

Slant Agar แตถาแข็งในลักษณะหลอดทดลองต้ังตรง เรียกวา Deep Tube Agar แตถาบรรจุในจาน

เพาะเชื้อ เรียกวา Agar Plate และอาหารลักษณะก่ึงแข็ง (Semi-solid) ท่ีเติมวุนเพียง 0.3-0.5 

เปอรเซ็นต เพ่ือใชในการทดสอบการเคลื่อนท่ีของจุลินทรีย 

 

 
 

ภาพ 95  อาหารเลี้ยงเชื้อในลักษณะตาง ๆ 

ท่ีมา: Harrigan (1998) 
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วัตถุประสงคของการใชอาหารเล้ียงเช้ือ 

 

วัตถุประสงคของการใชอาหารเลี้ยงเชื้อ มีหลายประการ เชน เพ่ือแยกเชื้อจุลินทรีย เพ่ือ

ศึกษาลักษณะการเจริญ เพ่ือการจำแนกชนิดของจุลินทรีย เพ่ือเพาะเลี้ยงเซลล เพ่ือเก็บรักษา

เชื้อจุลินทรีย แบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 

 

1.  อาหารเล้ียงเช้ือแบงตามสวนผสม หรือองคประกอบของสารอาหาร 

  

1.1  อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีไมทราบสวนประกอบทางเคมีท่ีแนนอน (Non – synthetic 

medium หรือ Complete medium) อาหารเลี้ยงเชื้อนี้จะมีสารอินทรียมากมายท่ีไดจากสารสกัดจาก

เนื้อเยื่อพืช หรือสัตว ชวยในการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีจัดอยูในกลุมนี้ 

ไดแก อาหารเหลว (Nutrient broth หรือ NB), (Potato dextrose broth หรือ PDB) และอาหารแข็ง 

(Nutrient agar หรือ NA), Potato dextrose agar (PDA) เปนตน 

1.2  อาหารสังเคราะห (Synthetic media หรือ chemically defined medium) 

เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเตรียมข้ึน โดยทราบสูตรเคมีของสารองคประกอบตาง ๆ อยางแนนอน ดังนั้นใน

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้แตละครั้ง จะไดอาหารท่ีมีองคประกอบเหมือนกันทุกครั้ง เชน 

Minimal medium ท่ีประกอบดวย กลู โคส 2.0 กรัม , (NH4)2SO4 1.0 กรัม, K2HPO4 0.7 กรัม, 

MgSO4 0.5 กรัม, Agar 15.0 กรัม และน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร เปนตน 

 

2.  อาหารเล้ียงเช้ือแบงตามการใชงาน 

  

2.1  Enriched medium เปนอาหารลี้ยงเชื้อท่ีใชเพ่ือเพ่ิมปริมาณเซลลจุลินทรีย

ท่ีตองการ ซ่ึงมีปริมาณเซลลอยูนอยในตัวอยางธรรมชาติใหมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนในอาหาร โดยการเติม

สารอาหารท่ีเอ้ือตอการเจริญของจุลินทรียชนิดนั้น ๆ เปนพิเศษ ซ่ึงจะทำใหการแยกเชื้อชนิดท่ี

ตองการไดงายข้ึน สวนใหญนิยมใชในรูปของอาหารเหลว อาจมีการเติมเลือด (Blood) ซีรัม (Serum) 

เชน Tetrathionate media เปนอาหารท่ีกระตุนการเจริญของ Salmonella typhosa แตจะยับยั้ง

การเจริญของ E. coli  

2.2  Selective medium เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชเพ่ือการคัดเลือกจุลินทรีย

ชนิดท่ีตองการใหเจริญไดเทานั้น โดยการเติมสารอาหารท่ีจุลินทรียตองการสามารถใชไดดี ในขณะท่ี

จุลินทรียอ่ืน ไมสามารถใชไดหรือการเติมสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรียชนิดอ่ืน ๆ โดยไมยับยั้งการ

เจริญของแบคทีเรียแกรมลบ หรือแบคทีเรียท่ีสามารถใชมอลโทสเปนแหลงคารบอนได จะเจริญไดใน
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อาหารท่ีมีน้ำตาลมอลโทส หรือการใช pH เปนตัวคัดเลือกการเจริญ หรือการใชสารปฏิชีวนะบางชนิด 

จะหามการเจริญของแบคทีเรียอ่ืน ๆ ได แตยอมให Neisseria gonorrhoeae เจริญได อาหารกลุมนี้

โดยสวนใหญนิยมใชในรูปของอาหารแข็ง เชน MRS agar ใชในการเพาะเลี้ยง Lactobacillus spp. 

อาหาร EMB agar ใชในการคัดเลือก E. coli อาหาร SAA ใชแยก Aeromonas sobria เปนตน  

2.3  Differential medium เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชแยกชนิดของจุลินทรีย โดย

อาศัยลักษณะท่ีแตกตางกันของจุลินทรีย เม่ือเจริญบนอาหารท่ีมีอินดิเคเตอร (Indicator) เชน การใช

อาหารวุนท่ีเติมเลือด (Blood agar medium) ในการแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการยอยสลาย

เม็ดเลือดแดง (Haemolysis) แบคทีเรียทียอยสลายเม็ดเลือดแดงไดจะเกิดบริเวณใส (Clear zone) 

รอบโคโลนี อาหารเลี้ยงเชื้อบางชนิดจัดอยูในกลุม Selective / Differential medium เชน Mac 

Conkey agar เปนอาหารท่ีใชแยกแบคทีเรียแกรมลบท่ีอยูในลำไส โดยใสสีคริสตัลไวโอเลตและมีการ

เติมเกลือน้ำดี (Bile salt) เปนตัวคัดเลือก (Selective agent) โดยเกลือน้ำดีมีผลยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive bacteria) แตไมยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ 

(Gram-negative bacteria) เช น  Escherichia coli, Emerobacier sp., Salmonella sp. และ 

Proteus sp. อีกท้ังมีน้ำตาลกาแลกโตส และ Neutral red ในอาหารเปนอินดิเคเตอรบอกความ

แตกตาง (Differential agent) ของจุลินทรียแกรมลบท่ี คัดเลือกได ซ่ึงแบคทีเรียท่ีสามารถใชน้ำตาล

กาแลกโตสได โคโลนีจะเปนสีแดง เชน E. coli ในขณะท่ี Salmonella sp. ซ่ึงขาดความสามารถ 

ในการใชน้ำตาลกาแลกโตส โคโลนีจะเปนสีขาว 

2.4  Assay medium คือ อาหารท่ีมีสวนประกอบท่ีใชในการตรวจสอบหา

วิตามินตาง ๆ amino acid ตาง ๆ และ antibiotics 

2.5  Media for enumeration of bacteria คือ อาหารท่ี มีความจำเพาะ

เจาะจงเพ่ือใชสำหรับตรวจสอบหาปริมาณของแบคทีเรียในวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง เชน นมหรือน้ำนั้น

ควรจะตองมีสวนประกอบเปนสารท่ีมีความจำเพาะของเชื้อรวมอยูดวย 

2.6  Media for characterization คือ อาหารท่ีสามารถใชจำแนกบอกถึงชนิด

ของจุลินทรีย ท่ีสามารถจะเจริญไดหรือสรางสารบางอยางท่ีทำใหอาหารเปลี่ยนแปลงไป ทำให

สังเกตเห็นความแตกตางได 

2.7  Maintenance media คือ อาหารท่ีใชเก็บรักษาเชื้อและลักษณะทาง

กายภาพของเชื้อนั้น จะตองเปนสารอาหารท่ีแตกตางจากอาหารสูตรท่ีเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อ 

เพราะอาหารท่ีเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อนั้นอาจทำใหเชื้อเจริญไดดีและตายเร็วข้ึน ตัวอยางเชน 

น้ำตาลกลูโคสท่ีเปนสวนประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อจะทำให เชื้อเจริญไดดี ข้ึนและสรางกรด

รวมท้ัง metabolite อยางอ่ืน 
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ประเภทของอาหารเล้ียงเช้ือ 

 

1.  อาหารเล้ียงเช้ือสำเร็จรูป เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีประกอบไปดวยสารอินทรียท่ี

สกัดจากเนื้อเยื่อพืช หรือสัตว อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้ชวยในการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิด มีท้ัง

ลักษะท่ีเปนอาหารเหลวและอาหารแข็ง ซ่ึงสวนประกอบตาง ๆ จะถูกบรรจุอยูในขวดแลว วิธีการใชงาน

อาหารเลี้ยงเชื้อจะระยุไวท่ีฉลากขางขวด เชน 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Nutrient Broth (NB) ยี่หอ Hi-Media 

 

 
 

ภาพ 96  อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Nutrient Broth (NB) 
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อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Nutrient Agar (NA) ยี่หอ Hi-Media 

 

 
 

ภาพ 97  อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Nutrient Agar (NA) 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Plate Count Agar (PCA) ยี่หอ Hi-Media 

 

 
 

ภาพ 98  อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Plate Count Agar (PCA)  
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อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป  Potato Dextrose Agar (PDA) ยี่หอ Hi-Media 

 

 
 

ภาพ 99  อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Potato Dextrose Agar (PDA) 

 

2.  อาหารเล้ียงเช้ือท่ีผสมเอง เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีประกอบไปดวยสารอินทรียท่ี

สกัดจากเนื้อเยื่อพืช หรือสัตว อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้ชวยในการเจริญของจุลินทรียไดหลายชนิด มีท้ัง

ลักษะท่ีเปนอาหารเหลวและอาหารแข็ง ตัวอยางเชน  

 

อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth (NB) ประกอบดวย 

   Beef extract   3.0 กรัม 

   Peptone   5.0 กรัม 

   น้ำกลั่น    1,000 มิลลลิิตร  

 

อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) ประกอบดวย 

   Beef extract   3.0 กรัม 

   Peptone   5.0 กรัม 

   Agar    15.0 กรัม 

   น้ำกลั่น    1,000 มิลลิลิตร  
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อาหารเลี้ยงเชื้อ  Plate Count Agar (PCA) ประกอบดวย 

   Tryptone   5.0 กรัม 

   Yeast extract   2.5 กรัม 

   Glucose   1.0 กรัม 

   Agar    15.0 กรัม 

   น้ำกลั่น    1,000 มิลลิลิตร  

 

อาหารเลี้ยงเชื้อ  Potato Dextrose Agar (PDA) ประกอบดวย 

   Potato    200.0 กรัม 

   D-Glucose   20.0 กรัม 

   Agar    15.0 กรัม 

   น้ำกลั่น    1,000 มิลลิลิตร  

 

3.  อาหารเล้ียงเช้ือพรอมใชงาน (Ready to use) เปนอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย 

ท่ีผานการฆาเชื้อแลว และจำหนายในลักษณะท่ีอยูในจานเพาะเชื้อ (Plates) หรอืขวด (Bottles) ใชงานงาย 

อานผลไดชัดเจน เหมาะสำหรับการตรวจสอบตัวอยาง เชน อาหาร น้ำ อาหารสัตวเลี้ยง เปนตน 

ถึงแมวาอาหารเลี้ยงเชื้อประเภทนี้จะมีราคาแพงกวาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปท่ีเตรียมเองใน

หองปฏิบัติการ แตหองปฏิบัติการท่ีมีพ้ืนท่ีและบุคลากรนอยจะนิยมใชกันมาก 

 

 
 

ภาพ 100  ตัวอยางอาหารพรอมใชงานท่ีอยูในจานเพาะเชื้อ 

ท่ีมา: ชุดตรวจสอบ.com/อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จ-3/ (2563) 
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4.  อาหารเล้ียงเช้ือท่ีนำมาหลอมใหมเพราะตองเติมสารเพ่ิม (Supplements) 

เปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีการเติมสารอาหารท่ีเอ้ือตอการเจริญของจุลินทรียชนิดนั้น ๆ เปนพิเศษ ซ่ึงจะ

ทำใหการแยกเชื้อชนิดท่ีตองการไดงายข้ึน สวนใหญนิยมใชในรูปของอาหารเหลว อาจมีการเติมเลือด 

(Blood), ซีรัม (Serum) เชน Tetrathionate media เปนอาหารท่ีกระตุนการเจริญของ Salmonella 

typhosa แตจะยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli 
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1.4  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทำใหปราศจากเช้ือ 

 

การทำใหปราศจากเชื้อ (Sterilization) คือ กระบวนการในการกำจัดเชื้อท่ีปนเปอนใน

อาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุอุปกรณ เครื่องแกว สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ 

 

1.  วิธีทางกายภาพ (Physical Method) 

 

1.1  การใชความรอน (Heat) เปนวิธีการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนเปน

วิธีท่ีปฏิบัติไดงาย และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยท่ัวไปเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนระยะเวลาท่ีใชในการทำให

ปราศจากเชื้อจะสั้นลง วิธีการทำใหอุปกรณปราศจากเชื้อโดยใชความรอนแบงออกไดเปน 2 วิธีหลัก 

ไดแก การใชความรอนชื้น (Moist heat) และการใชความรอนแหง (Dry heat) 

 

1.1.1  การใชความรอนช้ืน (moist heat) 

  

-  การนึ่งภายใตความดัน (steam under pressure) การใชไอน้ำ

ภายใตความดันกำจัดเชื้อท่ีปนเปอนในอาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ โดยใชหมอนึ่งความดันไอ 

(Autoclave) ท่ีมีความดันไอน้ำ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที 

ท้ังนี้ อุณหภูมิและเวลาข้ึนอยูกับอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ ท่ีนำมาฆาเชื้อ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด 

-  การนึ่งโดยไมใชความดัน (non-pressurized steam) การผานไอน้ำ

ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หลาย ๆ ครั้ง การใหความรอนครั้งแรกจะทำลายแบคทีเรีย จากนั้นจะ

ปลอยท้ิงไวในเครื่องประมาณ 24 ชั่วโมง เพ่ือทำลายสปอรท่ีปนเปอนอยูและจะถูกทำลายดวยความ

รอนอีกครั้งหนึ่ง 

-  การตมเดือด (boiling) การตมในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 

30 นาที สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได แตไมสามารถทำลายสปอรของเชื้อแบคทีเรียได 

-  การฆาเช้ือดวย (pasteurization) นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร  

ท่ีอยูในรูปของเหลว เชน นม ซ่ึงมีท้ังท่ีใช Low-temperature, long time ท่ีอุณหภูมิ 60-65 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที หรือ high-temperature, short time ท่ีอุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 15 วินาที หรือ ultra-high temperature (UHT) ท่ีอุณหภูมิมากกวา 135 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 1-2 วินาที 
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1.1.2  การใชความรอนแหง (dry heat) 

-  การอบลมรอน (Hot air) การทำใหปราศจากเชื้อวิธีนี้จะบรรจุ

อุปกรณในเตาอบโดยใชอุณหภูมิสูง 160 – 180 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1 – 2 ชั่วโมง วิธีการใช

ความรอนแหง เหมาะสำหรับการทำใหอุปกรณประเภทแกว และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีทนความรอนสูงได 

-  การเผาเปนเถา (incineration) เปนวิธีท่ีใชในการทำลายอุปกรณ 

ท่ีจะไมนำมาใชอีกตอไป หรืออุปกรณมีการปนเปอนมากจนไมสามารถนำกลับมาใชใหม แมวาวิธีการเผา

จะเปนวิธีการทำใหปราศจากเชื้อท่ีเชื่อถือไดดีท่ีสุด แตก็จะใชไดเฉพาะในบางกรณีเทานั้น 

-  การเผาจากเปลวไฟโดยตรง (direct flaming) ใชเปลวไฟเผาท่ี

เครื่องมือโดยตรง มักใชกับเครื่องมือ เชน ลูป หรือเข็มเข่ียเชื้อ (inoculating needle) 

1.2  การกรอง (Filtration) นิยมใชกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงเชื้อไวรัสท่ี

ปนเปอนอยูในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ดวยเยื่อกรองท่ีมีขนาดเล็ก 0.2 ไมครอน (membrane filter) 

1.3  การฉายรังสี (Radiation) สามารถใชรังสีในการทำใหปลอดเชื้อได 2 ชนิด 

ไดแก รังสีชนิดกอไอออน (ionizing radiation) และ รังสีชนิดไมกอไอออน (non-ionizing radiation) 

1.3.1  รังสีชนิดกอไอออน (ionizing radiation) ไดแกรังสีในชวง X-ray 

และ Gamma ray ซ่ึงมีอำนาจในการทะลุทะลวงผานเนื้อเยื่อไดสูง ทำใหเปนอันตรายตอเซลล 

โดยเฉพาะ DNA มักใชไดดีกับอาหาร หรือสารท่ีไวตอความรอน หรือสารเคมี 

1.3.2  รังสีชนิดไมกอไอออน (non-ionizing radiation) ไดแก รังส ีultraviolet 

ซ่ึงมีอำนาจในการทะลุทะลวงผานต่ำ สามารถใชในการลดจำนวนจุลชีพในน้ำดื่ม และอากาศ และ

สามารถใชในหองปฏิบัติการได แตควรระวังหากสัมผัสกับรังสีโดยตรงเปนเวลานาน    

 

2.  วิธีทางเคมี (Chemical Method) 

 

-  การใช แก ส  ได แก  Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas, Hydrogen 

Peroxide Plasma  

-  การใช Chemical sterilant คือ high-level disinfectant ไดแก glutaraldehyde, 

hydrogen peroxide และ peracetic acid 
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ภาพ 101  วิธีการทำใหปราศจากเชื้อ 

ท่ีมา: Harrigan (1998) 
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2.  เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการทำใหปราศจากเช้ือโดยใชความรอนช้ืน 

 

ผูปฏิบัติงานนำเสนอถึงเทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใช

ความรอนชื้น ซ่ึงอางอิงจากอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ชั้น 5 

อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผูปฏิบัติงานไดยกตัวอยาง การเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งในจานเพาะเชื้อ (Agar plate) โดยอธิบายถึงข้ันตอน วิธีการ และเทคนิคตาง ๆ 

ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น ในท่ีนี่ขอกลาวถึงการเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Plate Count Agar; PCA ยี่หอ Hi-media  

 

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป Plate Count Agar; PCA ยี่หอ Hi-media ปริมาตร 

300 มิลลิลิตร  
 

1.  คำนวณน้ำหนักอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค 

ถาตองการเตรียมอาหาร PCA   1,000 มิลลิลิตร (A) ตองชั่งอาหาร PCA   23.5 กรัม (B) 

ถาตองการเตรียมอาหาร PCA     300 มิลลิลิตร (C)  ตองชั่งอาหาร PCA   ก่ีกรัม (D) 

  (D) = (C) x (B) 

        (A)    

  (D) = (300 มิลลิลิตร) x (23.5 กรัม) 

           (1,000 มิลลิลิตร) 

   = 7.05 กรัม 

 

เพราะฉะนั้น ถาตองการเตรียมอาหาร PCA ปริมาตร 300 มิลลิลิตร จะตองชั่งอาหาร PCA 

7.05 กรัม 
 

หมายเหตุ การคำนวณน้ำหนักอาหารเลี้ยงเชื้อแตละชนิด หรือยี่หออ่ืน ๆ ใหสังเกตขอมูลจาก

ฉลากขางขวดอาหารเลี้ยงเชื้อนั้น ๆ หรือคำนวณจากขอมูลในตาราง 2 
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ภาพ 102  ฉลากอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar; PCA ยี่หอ Hi-media 

 

ตาราง 2  ขอมูล ชื่อ ยี่หอ น้ำหนัก : ปริมาตร อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทาง

อาหาร (62-504) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ลำดับ ช่ืออาหารเล้ียงเช้ือ ย่ีหอ น้ำหนัก (อาหารเล้ียงเช้ือ) : ปริมาตร (น้ำกล่ัน) 

1 Nutrient Agar Hi-media 28 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

2 Nutrient Broth Hi-media 13 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

3 Peptone Water Hi-media 15 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

4 Plate Count Agar Hi-media 23.5 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

5 Potato Dextrose Agar Hi-media 39 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

6 TCBS Agar Hi-media 89.08 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

7 Tryptic Soy Agar Hi-media 45 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

8 Tryptone Broth Hi-media 15 กรัม : 1000 มิลลิลิตร 

 

  



84 
 

2.  นำอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ท่ีคำนวณน้ำหนักแลวไปชั่งดวยเครื่องชั่ง

ไฟฟา ทศนิยม 2 ตำแหนง ภายในหองชั่งสาร กอนวางกระดาษชั่งสารหรือภาชนะรองชั่ง ใหกดปุม 

Tare 1 ครั้ง หนาจอแสดงคา 0.00 g หลังจากนั้นนำกระดาษชั่งสารหรือภาชนะรองชั่ง วางบนจานชั่ง 

แลวกดปุม Tare อีก 1 ครั้ง เพ่ือหักลบคาน้ำหนักกระดาษชั่งสารหรือภาชนะรองชั่ง หลังจากนั้นใช

ชอนตักสารตักอาหารเลี้ยงเชื้อตามน้ำหนักท่ีคำนวณไวแลวลงบนกระดาษชั่งสารหรือภาชนะรองชั่ง  

 

 
 

ภาพ 103  วิธีการชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุม Tare ปุม Tare 
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3.  ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ดวยน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดปราศจาก

ไอออน โดยใชกระบอกตวง ตวงน้ำกลั่นหรือน้ำสะอาดปราศจากไอออนตามปริมาตรท่ีตองการเตรียม 

คือ 300 มิลลิลิตร เทใสในบีกเกอรท่ีมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยูแลว ใชแทงแกวคนใหอาหารเลี้ยงเชื้อละลาย 

  

 
 

ภาพ 104  วิธีการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

4.  เม่ือละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) เสร็จแลว ใหวัดคาความเปนกรด

ดางของอาหารเลี้ยงเชื้อ ดวยเครื่องวัดพีเอช หรือกระดาษวัดพีเอช 

 

 
 

ภาพ 105  การวัดคาความเปนกรดดางโดยใช pH meter 
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5.  นำอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ท่ีปรับคาความเปนกรดดางแลวไปให

ความรอนบนเตาตมรอนจนวุนละลายหมด โดยสังเกตจากแทงแกว หากละลายหมดจะไมมีเม็ดวุนติด

อยูท่ีแทงแกวแลว 

 

 
 

ภาพ 106  วิธีการละลายอาหารเลี้ยงเชื้อบนเตาตมรอน 

 

6.  หลังจากนั้นบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ลงในขวดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

(Duran bottle) ขนาด 500 มิลลิลิตร กอนท่ีวุนจะแข็งตัว ระวังอยาใหอาหารเปอนปากขวด 

 

 
 

ภาพ 107  วิธีการบรรจุอาหารลงขวดเตรียมอาหาร 
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7.  นำขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) ท่ีบรรจุเรียบรอยแลว ใสตะกราสแตนเลส 

สำหรับใชกับหมอนึ่งฆาเชื้อ ยี่หอ TOMY รุน SX-700 แลวนำเขาหมอนึ่งฆาเชื้อ โดยใชอุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที  
 

 
 

ภาพ 108  การนำขวดอาหารเลี้ยงเชื้อใสหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

8.  ตั้งคาการใชงานท่ีหนาจอเครื่อง เม่ือตั้งคาอุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อเสร็จแลว กดปุม 

START จำนวน 1 ครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงาน โดยอุณหภูมิท่ีหนาจอจะกลับไปเปนอุณหภูมิภายในเครื่อง

และจะคอย ๆ  เพ่ิมข้ึนจนถึง 121 องศาเซลเซียส จากนั้นเวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 15 นาที 14 นาที  

13 นาที จนถึง 0 นาที 
 

 
 

ภาพ 109  สถานะของหมอนึ่งฆาเชื้อเม่ือกดปุม START 
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9.  เม่ือเครื่องทำงานเสร็จ อุณหภูมิจะลดลงมาท่ี 97 องศาเซลเซียส เวลาเปน 0 นาที ความดัน

ลดลงมาอยูท่ี 0 ปอนดตอตารางนิ้ว และจะมีเสียงเตือนดัง “ตี๊ด” ปุม “COMPLETE” จะกระพริบ ใหกดปุม 

“STOP” จำนวน 1 ครั้ง เพ่ือหยุดการทำงานของเครื่อง ควรรอใหอุณหภูมิลดลงต่ำกวา 80 องศาเซลเซียส 

แลวคอยเปดฝาเครื่องเพ่ือนำตะกราท่ีบรรจุขวดอาหารเลี้ยงเชื้อออกจากหมอนึ่งฆาเชื้อ 

 

 
 

ภาพ 110  วิธีการกดปุม “STOP” เพ่ือหยุดการทำงานของเครื่อง 

 

10.  ปดฝาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อใหสนิท แลวนำไปปรับอุณหภูมิในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ  

รอใหอาหารเย็นตัวลงประมาณ 50 องศาเซลเซียส (รอนในระดับท่ีมือจับได ระวังอยาใหเย็นเกินไป 

วุนจะจับตัวเปนหยอม ๆ) หรือถาหากไมมีอางน้ำควบคุมอุณหภูมิก็สามารถวางขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ใหเย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิหองได 

 

 
 

ภาพ 111  การนำขวดอาหารเลี้ยงเชื้อไปลดอุณหภูมิในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ 

ปุม COMPLETE 
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11.  เตรียมตูปลอดเชื้อกอนทำการเทอาหารเลี้ยงเชื้อ (ทำตามวิธีการใชงานเครื่องมือท่ีได

กลาวไวแลวขางตน) จากนั้นใชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต ฉีดทำความสะอาดภายในตูปลอดเชื้อ และ

ฉีดทำความสะอาดมือผูปฏิบัติงาน แลวนำขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเขาตูปลอดเชื้อ เพ่ือดำเนินการ 

เทอาหารเลี้ยงเชื้อลงจานเพาะเชื้อตอไป หากไมมีตูปลอดเชื้อสามารถใชโตะปฏิบัติการแทนไดโดยใช

วิธีการปลอดเชื้อ (Aseptic technique) เชนเดียวกับการทำงานภายในตูปลอดเชื้อ  

 

   
 

ภาพ 112  วิธีการทำความสะอาดตูปลอดเชื้อ 

            

 
 

ภาพ 113  วิธีการทำความสะอาดมือผูปฏิบัติงาน 
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12.  เตรียมจานเพาะเชื้อสำหรับเทอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนำกระบอกจานเพาะเชื้อท่ีผานการ

อบฆาเชื้อแลวเขาไปภายในตูปลอดเชื้อ ลนไฟรอบ ๆ บริเวณฝากระบอก นำจานเพาะเชื้อออกมาจาก

กระบอกสำหรับเทอาหารเลี้ยงเชื้อ หากไมมีตูปลอดเชื้อสามารถใชโตะปฏิบัติการแทนไดโดยใชวิธีการ

ปลอดเชื้อ (Aseptic technique) เชนเดียวกับการทำงานภายในตูปลอดเชื้อ 

 

 
 

ภาพ 114  วิธีการเตรียมจานเพาะเชื้อสำหรับเทอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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13.  ใชมือขางท่ีถนัดจับขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ ลนไฟท่ีปากขวด แลวใชมืออีกขางเปดจานเพาะเชื้อ 

จากนั้นก็เทอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ตอจาน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจานเพาะเชื้อ 

หากไมมีตูปลอดเชื้อสามารถใชโตะปฏิบัติการแทนไดโดยใชวิธีการปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 

เชนเดียวกับการทำงานภายในตูปลอดเชื้อ 

 

 
 

ภาพ 115  วิธีการเทอาหารเลี้ยงเชื้อลงในจานเพาะเชื้อ 

 

14.  วางจานเพาะเชื้อท่ีเทอาหารเลี้ยงเชื้อไวในตูปลอดเชื้อจนอาหารแข็งตัวภายในจานเพาะเชื้อ 

สังเกตไดจากสีของอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีขุนข้ึน (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 

 
 

ภาพ 116  ลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีแข็งภายในจานเพาะเชื้อ (Agar plate) 
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15.  อาหารในจานเพาะเชื้อท่ีเตรียมเสร็จใหม ๆ ผิวหนาอาหารอาจจะมีไอน้ำเกาะอยู ตองนำ

จานอาหารเลี้ยงเชื้อมาอบในตูอบอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 2-3 ชั่วโมง โดยคว่ำจานอาหารลง หรือ

ตากจานอาหาร (Dry plate) ไวในตูปลอดเชื้อ เพ่ือทำใหผิวหนาอาหารแหง  

 

 
 

ภาพ 117  วิธีการทำใหผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อแหง 
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16.  หลังจากนั้นก็สามารถนำอาหารเลี้ยงเชื้อไปใชทำการทดลองตอไปได ท้ังนี้การเก็บรักษา

อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเตรียมแลวแตใชงานไมหมด ควรเก็บตามท่ีผูผลิตแนะนำ โดยท่ัวไปจะเก็บในท่ีเย็น 

และไมควรโดนแสง หากเปนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเทลงในจานเพาะเชื้อแลว (Agar plate) ใหเก็บใน

ถุงพลาสติก ปดสนิท เก็บในตูเย็น สามารถเก็บได 2-4 สัปดาห สวนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเปนหลอดหรือ

ขวดจะสามารถเก็บไวได 3-6 เดือน แตตองสังเกตดวยวาอาหารเลี้ยงเชื้อไมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ท้ังนี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเติม supplement ลงไปในอาหาร ถือเปนขอยกเวน เนื่องจาก 

supplement เปนสารท่ีสลายตัวงาย ควรใชภายในวันท่ีเตรียม 

 

 
 

ภาพ 118  อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งในจานเพาะเชื้อ (Agar plate) พรอมใชงาน 

อาหารเลี้ยงเช้ือแบบแข็ง 

ในจานเพาะเช้ือ 

(Agar plate) 

ท่ีพรอมใชงาน 
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ภาพ 119  วิธีการเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งในจานเพาะเชื้อ (Agar plate)   

 

 
 

ภาพ 120  วิธีการเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อในขวด 

 

  

(Agar plate) 

สามารถเก็บในตูเย็น 

ได 2-4 สัปดาห 

อาหารเลี้ยงเชื้อในขวด 

สามารถเก็บในตูเย็น 

ได 3-6 เดือน 
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สวนท่ี 4  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ 

 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อโดยใชความรอนชื้น

ผูปฏิบัติงานแยกประเด็นปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ ไวตามข้ันตอนและเทคนิค

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

วัสดุอุปกรณที่ใชงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรมีไมเพียงพอกับความตองการการใชงานเนื่องจาก

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ใหบริการท้ังดานการเรียนการสอน และการทำวิจัย 

แนวทางแกไข นักวิทยาศาสตรดำเนินการจัดชวงเวลาการใชงานหองปฏิบัติการและทำความ

เขาใจกับผูมาใชงานวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร 

ขอเสนอแนะ นักวิทยาศาสตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีสามารถนำมาใชทดแทน

กันไดภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตาราง 3  วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีสามารถนำมาใชทดแทนกันไดภายในหองปฏิบัติการ

จุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ลำดับ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

ท่ีไมเพียงพอ 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

ท่ีนำมาใชทดแทน 

1 ขวดสำหรับเตรียมอาหาร  

(Duran bottle) 

ขวดรูปชมพู  

(Erlenmeyer flask) 

2 ถุงมือกันความรอน ผาขนหนูชนิดหนา 

3 กระดาษชั่งสาร 

(Weighing paper) 

บีกเกอรชนิดแกว 

(Glass beaker) 

4 บีกเกอรชนิดพลาสติก  

(Plastic beaker) 

บีกเกอรชนิดแกว  

(Glass beaker) 

5 กระบอกตวงชนิดพลาสติก  

(Plastic cylinder) 

กระบอกตวงชนิดแกว  

(Glass cylinder) 
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ลำดับ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

ท่ีไมเพียงพอ 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

ท่ีนำมาใชทดแทน 

6 ชอนตักสารสแตนเลส 

(Stainless spatula) 

ชอนตักสารพลาสติก 

(Plastic spatula) 

7 ปากกาเขียนเครื่องแกว กระดาษสติ๊กเกอร  

8 เครื่องวัดความเปนกรดดาง 

(pH meter) 

กระดาษวัดความเปนกรดดาง 

(pH paper) 

9 ตูปลอดเชื้อ 

(Laminar air flow cabinet) 

โตะปฏิบัติการ 

(Lab bench) 

10 อางน้ำควบคุมอุณหภูมิ 

(Water bath) 

เตาตมรอน 

(Hot plate) 

 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตรและวิธีการใชงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค เครื่องมือวิทยาศาสตรมีไมเพียงพอกับความตองการการใชงาน เนื่องจาก

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร (62-504) ใหบริการท้ังดานการเรียนการสอน และการทำวิจัย 

สงผลใหเครื่องมือบางเครื่องทำงานหนักเกินไป เชน หมอนึ่งฆาเชื้อ ตูปลอดเชื้อ ตูอบลมรอน เปนตน 

แนวทางแกไข นักวิทยาศาสตรดำเนินการจัดชวงเวลาการใชงานและทำความเขาใจกับผูมา

ใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตร  

ขอเสนอแนะ ควรตั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรในปงบประมาณถัดไป 

เพ่ือใหเพียงพอตอการใชงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการทางดานการเรียนการสอน และ

การทำวิจัย 
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เทคนิคการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการทำใหปราศจากเช้ือโดยใชความรอนช้ืน 

 

ปญหา/อุปสรรค นักศึกษาหรือผูมาใชงานยังขาดทักษะในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน 

การคำนวณน้ำหนักอาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ และการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรตาง ๆ 

เชน เครื่องชั่ง หมอนึ่งฆาเชื้อ ตูปลอดเชื้อ เปนตน  

แนวทางแกไข นักวิทยาศาสตรใหคำแนะนำนักศึกษาหรือผูมาใชงานเก่ียวกับการเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคปลอดเชื้อ และการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อ 

ขอเสนอแนะ นักศึกษาหรือผูมาใชงานสามารถศึกษาขอมูลตาง ๆ ไดจากคูมือปฏิบัติงานหลัก 

เรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการทำใหปราศจากเชื้อดวยความรอนชื้น ท้ังนี้นักวิทยาศาสตรยัง

ไดจัดทำข้ันตอนการใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรอยางงายติดไวประจำเครื่อง เพ่ือใหนักศึกษาหรือ 

ผูมาใชงานสามารถใชงานเครื่องมือวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 
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