การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ
ชัยวุฒิ สุดทองคง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต2 (สมุทรสาคร)

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมหัวเชื้อ
-

เตรียมหลอดทดลองที่มีอาหาร Nutrient agar (NA) โดยวางหลอดให้เอียง (slant agar) เพื่อให้มีพื้นผิวหน้า
ของอาหารเลี้ยงเชื้อมากขึ้น ให้มีจำนวนเพียงพอสำเร็จการเก็บรักษาหัวเชื้อแบคทีเรียนาน 3 - 6 เดือน หรือ
จนถึง 1 ปี

-

นำ stock ของเชื้อ Bacillus subtilis (BS), B. megaterium (BM) และ B. licheniformis (BL) จาก หลอด
Stock ที่ได้รับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ต่อลงในจานเพาะเชื้อ (plate) ที่มีอาหาร TSA หรือ
NA+ 1% NaCl (เกลือ)

-

บ่มที่อุณหภูมิ 32-35 °C นาน 18-24 ชั่วโมง
เลือกโคโลนีเดี่ยวๆ ของเชื้อ Bacillus แต่ละชนิด เขี่ยลงในหลอด stock เชื้อ ติดฉลากข้างหลอด เขียนระบุ
ชนิดของเชื้อและวันเดือนปีที่เก็บเชื้อ

-

บ่มที่อุณหภูมิ 32-35 °C นาน 18-24 ชั่วโมง
ปิดทับฝาหลอด stock เชื้อด้วยแผ่นพาราฟิล์ม (parafilm) แล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็น 4 °C

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียม Starter
-

นำ Stock ของเชื้อ Bacillus subtilis (BS), B. megaterium (BM) และ B. licheniformis (BL) จาก หลอด
Stock เชื้อ ต่อลงบนอาหาร TSA plate หรืออาหาร NA + 1% NaCl (หลอด stock เชื้อแต่ละหลอดนำมาใช้
ต่อขยายเชื้อเพียงครั้งเดียว ไม่ควรนำหลอด stock เชื้อเดียวกันมาต่อเชื้อหลายครั้ง)

-

บ่มที่อุณหภูมิ 32-35 °C นาน 18-24 ชั่วโมง
เผาลวดเขี่ยเชื้อ (loop) ให้แดง และลนไฟเพื่อฆ่าเชื้อตรงก้านลวดเขี่ยเชื้อถึงบริเวณที่ต้องใส่ลงในขวดชมพู่
(flask) ตั้งไว้ให้เย็น แล้วนำไปเขี่ยเก็บเชื้อโคโลนีเดี่ยวๆ ที่อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อจำนวน 10-15 โคโลนี
(ประมาณ 2 loop) เขี่ยลงใน flask ขนาด 250 มล. ที่มีอาหาร nutrient broth (NB) ปริมาณ 80 มิลลิลิตร

-

ปิด flask ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ แล้วพันทับด้วยแผ่นพาราฟีล์ม หรือยางเส้นเพื่อกันอลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดไว้
หลุดระหว่างการเขย่า

-

-

นำอาหารที่มีเชื้อไปเขย่าที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ราคาเครื่องเขย่าประมาณ 25,000 -30,000 บาท)

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมอาหาร Minimal Medium (MM)
-

กำหนดปริมาณอาหาร MM ที่ต้องการ คำนวณแล้วชั่งอาหารตามสูตร ข้อ 1 – 6 คนให้ละลายในน้ำสะอาด
แล้วเทใส่ขวดแก้วที่มีน้ำสะอาดให้มีปริมาตรรวม 8 ลิตร กรณีใช้ขวดขนาด 10 ลิตร หรือ 4 ลิตร กรณีใช้ขวด
ขนาด 5 ลิตร ปิดฝาขวดแบบหลวมๆ แล้วปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์

-

ชั่งแมงกานีส (MnSO4.H2O) และ เหล็ก (Fe2SO4.7H2O) ข้อ 7 และ 8 แยกใส่ในขวดแก้วขนาดเล็ก เพื่อ
เตรียมนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ (เนื่องจากใช้ปริมาณน้อยมาก ควรคำนวณเตรียมสัดส่วนครั้งละมากพอ ตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องชั่งที่มี)

-

เตรียมอุปกรณ์ เติมอากาศเพื่อนำไปฆ่าเชื้อ ประกอบท่อหลอดแก้วสำหรับอากาศเข้าและออก สายซิลิโคน
จุกยาง ชุดกรองอากาศ (หลอดฉีดยาขนาด 50 มล. พร้อมสำลี และจุกยาง)

-

ฉีกสำลีออกเป็นชิ้นๆ นำไปใส่ลงในหลอดฉีดยาขนาด 50 มล. จนเต็มหลอด (ไม่ต้องให้แน่นมาก) โดยชุดกรอง
นี้สามารถนำมาฆ่าเชื้อใช้ได้หลายครั้งจนกว่าสำลีจะเสื่อมสภาพอัดตัวแน่นอากาศผ่านได้ไม่ดี จึงทำการเปลี่ยน
สำลีใหม่ (ข้อดีของการใช้หลอดกรองขนาดใหญ่คือทำให้เชื้อได้รับปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอสามารถลดหรือ
เร่งการเจริญของเชื้อ Bacillus ได้ดี

-

ห่ออุปกรณ์ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ นำอาหารและอุปกรณ์ทั้งหมดไปนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 121 °C นาน 15 นาที

หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort)

กึ่งอัตโนมัติแบบแนวตั้ง
ราคาประมาณ 100,000 บาท

-

อัตโนมัติแบบแนวนอน
ราคาประมาณ 350,000-400,000 บาท

เมื่อครบเวลา และความดันในหม้อนึ่งลดลงถึงความดันปกติ เปิดฝาเอาอาหารและอุปกรณ์ออก อย่าทิ้งไว้ใน
หม้อนึ่งนานเพราะจะทำให้น้ำตาลในอาหาร MM ไหม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล นำขวดที่มีอาหาร MM ออกมาปิด
ฝาให้สนิท

-

รอให้อาหารเย็น (สามารถพักไว้ข้ามคืน) เพื่อนำมาเติมแมงกานีส (MnSO4.H2O) และ เหล็ก (Fe2SO4.7H2O)
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

-

(นึ่งพร้อมอุปกรณ์) แล้วมาละลายด้วยน้ำกลั่นจนเป็นสารละลายเนื้อเดียวกัน

ควรวางแผน การฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงเชื้อให้เหมาะสม เพื่อประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4 การผสมสาร และ เชื้อ Bacillus ทั้ง 3 ชนิด แยกลงในอาหาร MM. แต่ละขวด
-

นำสำลี พันปากขวดเล็กน้อย สเปรย์ 75% แอลกอฮอล์ พอชุ่มๆ จุดไฟที่สำลี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่าง
การเติมสาร และเชื้อจุลินทรีย์

-

เติมสารละลาย แมงกานีส และสารละลายเหล็กที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

-

เติมหัวเชื้อ Starter ที่มีเชื้อ Bacillus แต่ละชนิด ปริมาณ 80 มิลลิลิตร ลงในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ MM. 8 ลิตร
(อัตราส่วน 1:100) ขวดละ 1 ชนิด

-

เมื่อเทส่วนผสมครบแล้ว ปิดฝาขวดให้สนิท ด้วยจุกยางและชุดกรองอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ใช้ forceps
หรือที่คีบ นำสำลีที่ติดไฟใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำอยู่เพื่อดับไฟ

-

เติมอากาศโดยใช้ปั๊มลมเติมอากาศ ต่อเข้ากับชุดกรองอากาศที่เตรียมไว้ เลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ที่อุณหภูมิห้องนาน
ประมาณ 48-72 ชั่วโมง

-

ตรวจสอบจำนวนเชื้อให้มีไม่น้อยกว่า 108 CFU/ml (Total plate count technique)
นำเชื้อทั้ง 3 ชนิดมาผสมรวมกันหรือบรรจุแยกเฉพาะเชื้อ B. licheniformis ในคูลเลอร์สแตนเลสที่สะอาด
ผ่านการฆ่าเชื้อโดยฉีดและเช็ดด้วย 75% เอธานอล (ส่วนภายในหัวก๊อกควรใช้การแช่ด้วย 75% เอธานอล
แล้วเปิดให้แอลกอฮอล์ไหลออก) เปิดหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ทิ้งออกก่อนประมาณ 50-100 มิลลิลิตร ก่อน
นำมาบรรจุ ปม.1 ลงขวดในขั้นตอนต่อไป

-

B. licheniformis เพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกใช้เพื่อผสมอาหารป้องกันหรือควบคุมโรคสัตว์น้ำจากเชื้อแบคทีเรีย
เช่น EMS และโรคขี้ขาวในกุ้งทะเล หรือเชื้อ Aeromonas และ เชื้อ Streptococcus ในปลา

-

บรรจุลงขวดพลาสติก พร้อมปิดฝาให้สนิท เก็บที่อุณหภูมิ 4 °C (เก็บหัวเชื้อไว้ได้ 1-3 เดือน)

ต้น ทุน ในการผลิต หัว เชื้อ จุล ิน ทรีย ์ ปม.1 สูต รน้ำ อยู่ท ี่ป ระมาณ 250,000 – 600,000 บาท (ไม่รวม
อาคารหรือห้องปฏิบัติการ) ส่วนใหญ่อยู่ที่การเลือกใช้หม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (Retort) และขวด Duran ขนาด 5 หรือ
10 ลิตร ที่ใช้สำหรับขยายเชื้อ สำหรับตู้เขี่ยเชื้อเกษตรกรสามารถทำได้ง่ายในราคาประหยัด เกษตรกรที่สนใจ สามารถ
ติดต่อขอดูงานหรืออบรมการผลิต ปม.1 สูตรน้ำ หรือ ปม.1 สูตรผง ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
เขต 2 (สมุทรสาคร)
กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อที่ คลินิกสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
โทร 034-426220, 034-410266 หรือ chaiwud@hotmail.com

