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บทคัดยอ 
การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย

ในเคร่ืองปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หองสมุด ช้ัน  6  และ ช้ัน  7   สํ านักงานคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หองพักอาจารย
ภาควิชาชีววิทยาชั้น 5 และชั้น 6  หองปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา 965  รวมท้ังหมด 7  แหงๆ ละ 3 
ซํ้า โดยใชวิธี swab  test และไดทําการศึกษา
ลักษณะปจจัยทางกายภาพของแตละสถานที่คือ 
อุณหภูมิเฉล่ีย  จํานวนผูใชบริการในแตละวันโดย
เฉล่ีย  และจํานวนเคร่ืองปรับอากาศควบคูไปดวย  
พบเช้ือราท้ังหมด 7 สกุล 15 ชนิดไดแก เช้ือราใน
สกุล Acremonium, Aspergillus,  Chrysosporium,  
Curvularia,   Penicillium,  Phialophora  และ  
Paecilomyces เ ช้ือราท่ีไดพบบอยและมีความ
หลากหลายมากท่ีสุดคือสกุล Aspergillus  รองลง 
มาคือสกุล Curvularia 
            จากการศึกษาปริมาณและจํานวนไอโซเลต 

ของเช้ือแบคทีเรียในเครื่องปรับอากาศพบวา
สถานท่ีท่ีมีปริมาณและจํานวนไอโซเลตมากท่ีสุด
คือหองสมุดช้ัน 6  นอยท่ีสุดคือหองพักอาจารย
ภาควิชาชีววิทยาช้ัน 5  ซ่ึงจากการศึกษาสัณฐาน
วิทยาพบแบคทีเรียแกรมบวกรูปทอนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือแบคทีเรียแกรมลบรูปทอน แกรม
บวกรูปกลม และแกรมลบรูปกลม  ตามลําดับ  
และจากการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ 
โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณพบวา
ปริมาณของเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียท่ีพบของแต
ละสถานท่ี จากการศึกษาจํานวน 3 คร้ัง ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 
95 % (P  <  0.05) 
 

บทนํา 
            จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคท่ีพบแพรกระจาย 
ในอากาศสวนมากมาจากระบบทางเดินหายใจ
มากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะติดตอไดโดยการสัมผัส
กับผูปวยโดยตรงดวยการไอ จาม แลวยังสามารถ

บทความวิจัย
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

 
 

 การตรวจนับเชื้อจุลินทรีย 
          เก็บตัวอยางเช้ือจุลินทรียจากสถานท่ีท่ีมีการ
ใชเคร่ืองปรับอากาศเปนประจําทุกวันและมีบุคคล
เขาออกภายในสถานที่บอยคร้ังในแตละวันไดแก 
ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดช้ัน 6 และ
ช้ัน 7  หองพักอาจารยภาควิชาชีววิทยาชั้น 5 และ
ช้ัน 6  หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 965 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ทําการ
เก็บตัวอยางแหงละ 3 ซํ้า   โดยใชสําลีพันปลายไม 
(ฆาเช้ือแลว) สําหรับ swab เก็บตัวอยางจาก
เคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีท่ีกําหนด โดยถูสําลี
พันปลายไมบริเวณชองลมไปมา จากนั้นจุมลงใน
หลอดทดลองท่ีมีน้ํากล่ัน (ฆาเช้ือแลว) สําหรับเจือ
จาง 10 มิลลิลิตร แลวเขยาหลอดอยางนอย 25 คร้ัง
จะไดระดับความเจือจางท่ี 10- 1 จากนั้นทําใหเจือ
จางลงอีกท่ีระดับ 10- 2 ถึง 10- 4 ตามลําดับ  ทําการ
ตรวจนับจุลินทรียดวยวิธีการ pour plate ท่ีระดับ
ความเจือจาง 10- 1 ถึง 10- 4 ตามลําดับ ระดับความ
เจือจางละ 3 ซํ้าโดยใชอาหาร Potato Dextose 
Agar (PDA) และ Nutrient Agar (NA) เปนอาหาร
เล้ียงเชื้อ บมเช้ือท่ีอุณหภูมิหอง 24-48 ช่ัวโมง ทํา
การตรวจวิเคราะหปริมาณของเช้ือจุลินทรีย หลัง 
จากบมเช้ือตามระยะเวลาท่ีกําหนดแลว โดยนํา
เช้ือราและเชื้อแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารมาตรวจ
นับจํานวนคอโลนี โดยเลือกนับจากจานเพาะเช้ือ
ท่ีเกิดคอโลนีจํานวนระหวาง 30 – 300 คอโลนี 
จากนั้นหาคาเฉล่ียจํานวนคอโลนีท่ีนับไดในแตละ
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การแยกจุลินทรียใหบริสทุธิ์ 
        1. การแยกเชื้อรา  เม่ือแยกไดเช้ือราท่ีบริสุทธ์ิ
จากจานเพาะเช้ือแลว นําเช้ือราท่ีไดเ ข่ียลงใน
อาหารวุน PDA  slant แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 
จากนั้นนําเ ช้ือราบริสุทธ์ิไปทําการศึกษาดาน
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของเช้ือรา โดยสังเกต
ลักษณะตางๆ ของคอโลนีท่ีเกิดข้ึนดวยตาเปลา 
เชน การเจริญท่ีผิวหนาของอาหาร การเปล่ียนสี
ของอาหารบริเวณใตคอโลนี  การเจริญเติบโต  
ลักษณะของเสนใยรา แลวบันทึกผลท่ีได  ศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาของเช้ือรา ดวยวิธี slide  
culture และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและ
โครงสรางของเช้ือราภายใตกลองจุลทรรศนเชน สี 
ลักษณะของเสนใยรา สปอร รูปรางสปอร โดย
ยอมดวยสี  lactophenol cotton blue แลวบันทึกผล
ท่ีไดนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะของเชื้อราจาก
หนังสือ ATLAS  OF  CLINICAL  FUNGI  เพื่อ
ทําการจัดจําแนกชนิดของเช้ือรา   
          2. การแยกเชื้อแบคทีเรีย เม่ือแยกไดเช้ือ
แบคทีเรียท่ีบริสุทธ์ิจากจานเพาะเช้ือแลว นําเช้ือ
แบคทีเรียท่ีไดเข่ียลงในอาหารวุน NA slant แลว

เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง จากน้ันนําเช้ือแบคทีเรีย
บริสุทธ์ิไปทําการศึกษาดานสัณฐาน โดยสังเกต
ลักษณะตางๆ ของคอโลนีท่ีเกิดข้ึนดวยตาเปลา
เชน สี  ขนาด  รูปราง และขอบหรือริมคอโลนี 
การเปล่ียนสีของอาหารเล้ียงเชื้อ  ศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรีย  ดวยวิธีการยอมสี
แกรม  (Gram’s  Staining)    นําผลท่ีไดมาทําการ
จัดจําแนกประเภทของเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงจะแบงได 
2 ประเภทคือ แบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรีย
แกรมลบ โดยดูจากผลการติดสียอมแกรม รวมท้ัง
ศึกษารูปรางของเช้ือแบคทีเรีย 
       

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
        จากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย
ในเคร่ืองปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จํานวนท้ังหมด 7  แหงๆ ละ 3 
ซํ้า โดยใชวิธี swab  test ซ่ึงพบวาสถานที่ท่ีมี
ปริมาณเ ช้ือรามากท่ีสุดคือ  ศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอยท่ีสุดคือหองพักอาจารยภาควิชา
ชีววิทยาชั้น 6 ในการศึกษาสถานท่ีท่ีมีจํานวนชนิด
ของเช้ือราที่พบมากท่ีสุดคือ หองสมุดช้ัน 7  ท่ีพบ
นอยท่ีสุดคือหองพักอาจารยภาควิชาชีววิทยาช้ัน 5 
และช้ัน 6  โดยเช้ือราท่ีจําแนกชนิดไดมีท้ังหมด 7 
สกุล 15 ชนิด และ Unknown 3 ชนิดไดแก 
Acremonium  strictum,  Aspergillus  flavus, 

Aspergillus  niger,  Aspergillus  chevalieri,  
Aspergillus  fumigatus,  Aspergillus  nidulans,  

Aspergillus   sydowii,   Aspergillus   conicus,   
Chrysosporium   tropicum,   Curvularia   clavata,  
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