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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ประเทศไทยประสบปัญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมในแหล่งน ้าผิวดินมาอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะ
มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากตัวบ่งชี ต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา แต่การเก็บตัวอย่างเพ่ือขนส่ง
กลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาเครื่องมือระบุการปนเปื้อนของแบคทีเรียอีโคไลแบบพกพา ที่ช่วยชี วัดการปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลในน ้าผิวดินได้อย่างรวดเร็วในภาคสนาม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าเบื องต้นและลด
จ้านวนตัวอย่างน ้าที่ต้องท้าการขนส่งเพ่ือยืนยันการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ อีก
ทั งหน่วยงานรัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูก ลดการน้าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศและน้ามาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้  

คณะผู้วิจัยได้มีการน้าเชื อแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 
25922 มาใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดค่าการเรืองแสงฟลูออเรส
เซ น ต์ ที่ เกิ ด ขึ น ระห ว่ า ง ก าร เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า เอน ไซม์ เบ ต้ าก ลู คู โรนิ เด สกั บ ส ารตั ง ต้ น  MUG 
(Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide) มีการทดสอบความไวของวิธีตรวจ  โดยวัดปริมาณเชื อ
แบคทีเรียทั งในสารละลายบัฟเฟอร์และแหล่งน ้าธรรมชาติ และทดสอบความจ้าเพาะของวิธีตรวจกับ
แบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ เมื่อได้ข้อมูลของวิธีตรวจจึงน้าไปปรับใช้ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออ
เรสเซนต์แบบพกพา ผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดส ส้าหรับใช้กับเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาที่พัฒนาขึ น มีดังนี  (1) 
ช่วงความเป็นกรดด่างเท่ากับ pH 6.8−7.0 (2) ปริมาณสารตั งต้น MUG เท่ากับ 500 ไมโครโมลาร์ (3) 
อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มปฏิกิริยาเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส และ (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มตัวอย่างกับ
สารตั งต้นเท่ากับ 2–4 ชั่วโมง ซึ่งสภาวะดังกล่าวได้ถูกทดสอบเพ่ือประเมินความไวของเครื่องมือตรวจวัดฯ 
โดยน้าเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน (ATCC 25922) มาเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS 
หรือตัวอย่างน ้าผิวดินที่เก็บจากแหล่งน ้าต่าง ๆ ให้มีปริมาณเชื อในน ้าอยู่ระหว่าง 101–108 โคโลนีต่อ
มิลลิลิตร จากนั นน้าตัวอย่างมาท้าปฏิกิริยากับสารตั งต้นเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เรืองแสงได้ แล้ววัดความ
เขม้ของแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดฯ ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมือตรวจวัดฯ มีความไวใน
การวัดปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน ในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS ได้ที่ระดับ 105 
โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร และในตัวอย่างน ้าผิวดินที่มีการเติมเชื อแบคทีเรียในปริมาณ 107 โคโลนีต่อน ้า 
100 มิลลิลิตร การทดสอบความจ้าเพาะของวิธีการตรวจด้วยเครื่องมือพกพาฯ กับแบคทีเรียชนิดอ่ืนที่มี
โอกาสปนเปื้อนในน ้าธรรมชาติ พบว่าแบคทีเรียทั ง 5 ชนิด ไม่ผลิตสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ บ่งบอกว่า
เครื่องมือตรวจวัดฯ มีความจ้าเพาะต่อเชื อแบคทีเรียอีโคไลสูง นอกจากนี เมื่อน้าเครื่องมือตรวจวัดฯ ไปวัด
ปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไลในตัวอย่างน ้าผิวดินที่มีการปนเปื้อนเชื อแบคทีเรีย พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการเพาะแยกเชื อบนอาหารเลี ยงเชื อ ปริมาณเชื อแบคทีเรียที่เครื่องมือตรวจวัดฯ สามารถตรวจวัดได้
ต่้าสุดอยู่ที่ 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร โดยวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการเพาะแยกเชื อบนอาหารเลี ยงเชื อ 
คือ วิธี membrane filtration method ซึ่งใช้อาหารเลี ยงเชื อและสภาวะ ตาม method 1604 : total 
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coliforms and Escherichia coli in water by membrane filtration using a simultaneous 
detection technique (MI Medium) ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) 

เครื่องมือตรวจวัดฯ มีข้อจ้ากัดคือ ไมส่ามารถตรวจวัดปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล ที่ระดับต่้ากว่า 
102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตรได้ โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ ระดับความ
ขุ่นของน ้า ปริมาณสารอินทรีย์และสารแขวนลอย ดังนั นเครื่องมือที่พัฒนาขึ นใหม่นี เหมาะส้าหรับใช้ตรวจ
คุณภาพน ้าผิวดินที่มีความขุ่นต่้า แต่ไม่เหมาะกับน ้าเสียหรือน ้าที่มีปริมาณสารอินทรีย์และสารแขวนลอย
มาก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจท้าการเจือจางตัวอย่างน ้า หรือผ่านตัวอย่างน ้าด้วยแผ่น
กรองชนิดหยาบก่อนน้ามาทดสอบตามขั นตอน นอกจากนี ควรศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ตรวจวัดฯ กับแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในแหล่งน ้าธรรมชาติของประเทศ
ไทย ก่อนน้าเครื่องมือดังกล่าวไปขยายผลการใช้งานต่อไป ในการขยายผลการใช้ประโยชน์เพ่ือให้
เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาที่พัฒนาขึ นใหม่นี  สามารถน้าไปใช้ในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าผิวดินเบื องต้น ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัวอย่างน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติหลาย
แหล่ง และประเมินเรื่องต้นทุนในการผลิตเชิงปริมาณมากขึ น เครื่องมือตรวจวัดฯ นี สามารถน้าไปใช้
ส้าหรับคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียในแหล่งน ้า และคุณภาพน ้าเพ่ือการ
อุปโภค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานเฝ้าระวังคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณ และแรงงานในการส่งตัวอย่างน ้า รวมถึงลดจ้านวนตัวอย่างที่จะ
ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือตรวจวัดฯ ยังสามารถน้าไปใช้ในภาคสนาม ได้ผลการตรวจที่
รวดเร็วที่ท้าให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถก้าหนดมาตรการตอบสนองที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์  
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บทคัดย่อ 
  ประเทศไทยประสบปัญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมในแหล่งน ้าผิวดินมาอย่างต่อเนื่อง แม้ปจัจุบันจะ
มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากตัวบ่งชี ต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา แต่การเก็บตัวอย่างเพ่ือขนส่ง
กลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลา มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือระบุการปนเปื้อนของเชื ออีโคไล (E. coli) ในน ้า
ผิวดินแบบพกพา โดยอาศัยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื ออีโคไล ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใช้ชี วัดการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลือดอุ่นที่มี
การใช้ในมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและยุโรป การศึกษานี อาศัยหลักการทดสอบการท้าปฏิกิริยาระหว่าง
เอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสกับสารตั งต้น MUG (Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide) ในสภาวะที่
เหมาะสม การทดสอบความไวและความจ้าเพาะของวิธีตรวจ และน้าหลักการดังกล่าวไปประกอบกับการ
สร้างเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา เพ่ือใช้ระบุการปนเปื้อนของเชื ออีโคไลในภาคสนาม 
ผลการศึกษาพบว่าสภาวะความเป็นกรดด่างในช่วง pH 6.8−7.0 เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาของ
เอนไซม์ โดยให้ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์สูงที่สุด การเพ่ิมปริมาณสารตั งต้น MUG (500 ไมโครโม
ลาร์) และเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มปฏิกิริยา (2–4 ชั่วโมง) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จะช่วยเพ่ิมค่า
ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ การทดสอบความไวในการตรวจวัดของเครื่องมือตรวจวัดฯ พบว่าสามารถ
ตรวจวัดปริมาณเชื ออีโคไลที่ผสมในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 ได้ในระดับต่้าสุด 105 โคโลนีต่อน ้า 
100 มิลลิลิตร และในน ้าตัวอย่างได้ในระดับต่้าสุด 107 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ในขณะที่การตรวจวัด
การปนเปื้อนของเชื ออีโคไลที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ พบว่าเครื่องมือตรวจวัดฯ สามารถตรวจวัดปริมาณเชื อ
ไดใ้นระดับ 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณเชื อแบคทีเรียที่พบได้ในแหล่งน ้าผิวดิน
ประเภทที่ 2 และ 3 ผลการศึกษาบ่งชี ว่าสายพันธุ์ของเชื อแบคทีเรียที่น้ามาใช้ในการทดสอบ รวมถึง
ปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน ้า มีผลต่อความไวในการตรวจวัด โดยอาจส่งผลต่อการท้าปฏิกิริยาของ
เอนไซม์และการแปลผลค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ จึงจ้าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครื่องมือตรวจวัดให้สามารถตรวจวัดเชื อแบคทีเรียในตัวอย่างน ้าประเภทต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามการ
ทดสอบการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์กับแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ที่พบได้บ่อยในน ้า ไม่พบการสร้างแสงฟลูออเรส
เซนต์ ซ่ึงช่วยยืนยันความจ้าเพาะของวิธีที่สามารถใช้ระบุการปนเปื้อนของเชื ออีโคไลในน ้าได้เป็นอย่างดี  
  การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน ้าแบบพกพาเพ่ือระบุการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลในน ้าผิวดิน
ที่มีความไวและความแม่นย้าสูง จะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถใช้เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน ้า โดย
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูกและลดการน้าเข้าจากต่างประเทศ 
ค าส าคัญ: เบต้ากลูคูโรนิเดส อีโคไล การตรวจวัดคุณภาพน ้า เครื่องมือตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรส
เซนสต์แบบพกพา 
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Abstract 
Thailand has continually faced the deterioration of water quality in surface water. 

Although there are currently monitoring measures to monitor water quality from 
microbiological indicators, however, sample collections and transportation of samples to 
the laboratory are time-consuming, costly, and inefficient to solve water pollution 
problems. Escherichia coli (E. coli) is a microorganism used by the US and European 
standards to indicate the contamination of warm-blooded animal waste. The objective 
of this research is to develop a portable device to identify E. coli contamination in 
surface water. The fluorescence signal generated from the activity of beta-glucuronidase 
of E. coli and MUG substrate (Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide) in suitable conditions 
were measured and compared with the standard plate count method in terms of 
sensitivity and specificity. The assay is then incorporated into the portable fluorescent 
measuring device to identify E. coli contamination for field application. The results 
showed that the pH at 6.8−7.0 was suitable for enzymatic reactions by providing the 
highest fluorescent intensity. In addition, increasing concentration of MUG substrate (500 
µM) and incubation time (2 –4  hours) at 37°C could increase fluorescent intensity. The 
specificity test showed no fluorescent detection with other bacteria, which confirm the 
specificity of the method that can be used to identify E. coli contamination in surface 
water. The sensitivity test of the potable device was carried out showing the detection 
limit of spiked E. coli at 105 colonies/100 ml. Meanwhile, the detection limit of E. coli 
spiked in the surface water samples is 107 colonies/100 ml. Notably, the portable device 
could detect E. coli naturally contaminated in surface water samples as low as 102 
colonies/100 ml. The results suggested that bacterial strains and the amount of organic 
matter could affect the sensitivity and fluorescences intensity recorded by the portable 
device. Overall, this research provides a portable device to identify sewage 
contamination in surface water with high sensitivity and accuracy. The technology will 
allow the Thai government officers to use it to monitor water quality, having them 
access an inexpensive technology and reduce the import from other countries. 
Keywords: betaglucoronidase, E. coli, water quality analysis, portable fluorescent 
detector device 
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56 

4.4.5.3 การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวัดแสงฟลูออ
เรสเซนต์จากตวัอย่างน ้า ด้วยเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์
แบบพกพา 

58 

4.4.5.4 การทดลองหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มี
เอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง 

59 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 61 
บรรณานุกรม 63 
ภาคผนวก 66 

7.1 การเตรียมอาหารเลี ยงเชื อแบคทีเรีย 66 
7.2 รายละเอียดของล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ promoter (Bac21) ribosome 
binding site และยีน uidA เพ่ือน้ามาใช้ในการแสดงออกของเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรีย Enterococcus faecalis 

69 

7.3 การตัดต่อยีนเป้าหมายกับพลาสมิด pAM401 และการน้าส่งเข้าสู่เซลล์
แบคทีเรีย 
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7.4 ลักษณะเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 76 
7.5 ขั นตอนการทดสอบการวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเครื่องวัดแสงฟลูออเรส
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
   

3.1 สภาวะที่ใช้ในการเตรียม Electrocompetent และการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่
แบคทีเรยี E. faecalis 

14 

3.2 ไพรเมอร์ที่ใช้ในการสร้างชิ นส่วนดีเอ็นเอและตรวจยืนยันแบคทีเรียที่มีพลาสมิด pKD46 18 
3.3 สภาวะที่ใช้ในการกระตุ้น Red Recombinase System ของพลาสมิด pKD46, วิธีการ

เตรียม Electrocompetent และการน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอเข้าสู่เชื อแบคทีเรียอีโคไล 
20 

4.1 ตารางแสดงค่าความเข้มแสงของเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานและระบบ
ตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์ 

55 

4.2 ตารางแสดงค่าการตรวจวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์จากตัวอย่างน ้าที่เก็บมาจากแหล่งน ้า
ทั ง 3 แหล่ง ด้วยเครื่องตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

60 

7.1 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ 73 
7.2 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ T4 ligase 73 
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สารบัญภาพ 
 

รูปที่  หน้า 
   

2.1 ลักษณะพลาคหรือจุดใสของเชื อแบคเทอริโอเฟจที่ตรวจวัดได้จากการเพาะเชื อบนแบคทีเรีย
เจ้าบ้าน E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และ SR14 ที่ระบุการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลจาก
มนุษย์เท่านั น 

7 

2.2 เชื อแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากแบคทีเรียเจ้าบ้าน E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และ 
SR14  

7 

2.3 ภาพแสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเมื่อถูกกระตุ้นและช่วงการเรืองแสง 8 
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับความเข้มของพลังงานของสัญญาณกระตุ้นและ

สัญญาณที่ปล่อยออกมา 
9 

2.5 ปฏิกิริยาเอนไซม์ ß-glucuronidases 9 
2.6 บล็อกของตัวควบคุมแบบพีไอดี  10 
3.1 แผนผังต้าแหน่ง promoter, ribosome binding site ชิ นส่วนของยีนเป้าหมาย (uidA) และ

ต้าแหน่งของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะที่ใช้ในการตัดต่อเข้าสู่พลาสมิด pAM401  
12 

3.2 ส่วนประกอบและหลักการท้างานของเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา  25 
3.3 ระยะห่างเลนส์ขนานของการกระตุ้นแสง 25 
3.4 การจัดเรียงต้าแหน่งเลนส์ของการแผ่แสง 26 
3.5 ตัวยึดแบบล็อคมุมและแบบคาดของ photodiode detector adapter 27 
3.6 ตัวยึดแบบเป็น case PID control  27 
3.7 ตัวยึดแบบล็อกมุมและแบบคาดของ LED Driver 27 
3.8 ตัวยึดแบบล็อกมุมของ power supply 12V 1A  28 
3.9 ตัวยึดแบบคาดของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์  28 
3.10 รูปแบบการจัดต้าแหน่งภายในของเครื่องมือตรวจวัด  29 
3.11 เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่  29 
3.12 ฝากล่องเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่  30 
3.13 ตัวฐานกล่องใส่เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ 30 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

รูปที่  หน้า 
   

4.1 ลักษณะโคโลนีของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ SR14 และสายพันธุ์ AIM06 ที่พบ
บนอาหารเลี ยงเชื อที่มี X-Gal และ IPTG  

35 

4.2 ลักษณะโคโลนีของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และสายพันธุ์ SR14 ที่พบ
บนอาหารเลี ยงเชื อที่มี MUG โดยสังเกตภายใต้แสง UV 

36 

4.3 การทดสอบการต้านยาของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และสายพันธุ์ SR14 
ด้วยวิธี disk diffusion 

36 

4.4 การยืนยันการเพ่ิมจ้านวนของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดใน E. coli สายพันธุ์ DH5-alpha 38 
4.5 การน้าส่งพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ด้วยการท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์โดยใช้กระแสไฟฟ้า 2.5 กิโล

โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้า 2.9 กิโลโวลต ์
39 

4.6 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้การฟื้นสภาพของเซลล์ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 2, 3 และ 16 ชั่วโมง  

39 

4.7 การทดสอบการใช้ยา chloramphenicol ที่มีความเข้มข้น 5, 10 และ 20 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตรในอาหารคัดเลือกเชื อ ส้าหรับคัดเลือก E. faecalis ที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด 

40 

4.8 การยืนยันการเพ่ิมจ้านวนของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดใน E. faecalis สายพันธุ์ OGIRF 40 
4.9 ชิ นส่วนดีเอ็นเอที่ถูกสร้างขึ นเพ่ือยับยั งยีนเป้าหมาย uidC uidB 41 
4.10 ผลการน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอ (uidB-tet-uidC) ขนาด 1,843 bp เข้าสู่เชื อ E. coli สายพันธุ์ 

C และ C3000  
42 

4.11 การทดสอบการแสดงออกของเชื อแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ ATCC 25922 บนอาหารเลี ยง
เชื อชนิดแข็ง MI 

43 

4.12 กราฟแสดงค่าฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของแบคทีเรีย E. 
coli (OD600 เท่ากับ 1) กับสารตั งต้น MUG ในสภาวะความเป็นกรดด่างระหว่าง pH 6.5–
8.3 (E. coli + MUG in PBS) เทียบกับค่าฟลูออเรสเซนต์ของเชื อแบคทีเรีย E. coli ที่ไม่ใส่ 
MUG (E. coli + PBS) 

44 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

รูปที่  หน้า 
   

4.13 กราฟแสดงค่าฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของแบคทีเรีย E. 
coli (OD600 เท่ากับ 1) กับสารตั งต้น MUG ในสภาวะความเป็นกรดด่างระหว่าง pH 6.8–
8.0 และระยะเวลาในการบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เท่ากับ 15, 30 และ 45 นาที  

45 

4.14 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
แบคทีเรีย E. coli ที่มีปริมาณตั งแต ่109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น MUG ที่ความ
เข้มข้น 5 และ 50 ไมโครโมลาร์ 

46 

4.15 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
แบคทีเรีย E. coli ที่มีปริมาณตั งแต ่109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น MUG ที่ความ
เข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ และบ่มที ่37 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 และ 60 นาที 

46 

4.16 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
แบคทีเรีย E. coli ในน ้าบ่อที่มีปริมาณตั งแต่ 109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น 
MUG ที่ความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
30 และ 60 นาที  

47 

4.17 กราฟแสดงค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์
ของแบคทเีรีย E. coli เทียบกับแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ที่พบได้ในแหล่งน ้า โดยตรวจวัดที่
ปริมาณแบคทีเรียเท่ากับ 1 OD600 ปริมาณสารตั งต้น MUG 50 ไมโครโมลาร์ และบ่ม
ปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 30 และ 60 นาที  

48 

4.18 การประกอบของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์ 49 
4.19 เทคนิคการ waking beam จาก LED ไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง และจาก cuvette 

ของน ้าตัวอย่างไปยังตัวตรวจรับสัญญาณ 
50 

4.20 จุดที่เล็กและมีความชัดเจนที่สุดของแสง UV จาก LED ไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง และ
จากตัวตรวจรับสัญญาณไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง 

50 

4.21 ตัวยึดแบบคาดและล็อกมุมของ photodiode detector adapter 51 
4.22 ตัวยึดแบบเป็น case PID control 51 
4.23 ตัวยึดแบบล็อกมุมและแบบคาดของ LED Driver 51 

 
สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
รูปที่  หน้า 

   
4.24 ตัวยึดแบบล็อกมุมของ power supply 12V 1A 52 
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4.25 ตัวยึดแบบคาดของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 52 
4.26 กล่องส้าเร็จของของเครื่องมือตรวจวัด  53 
4.27 
4.28 

 
4.29 

 
4.30 

 
 

4.31 
 
 

4.32 

กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของ 4MU และความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ 
การทดสอบหาปริมาณสารตั งต้นส้าหรับปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์ที่เหมาะสมส้าหรับ
เครื่องตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 
การทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการวัดปฏิกิริยาเอนไซม์ส้าหรับเครื่องวัดแสง
ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ใน
การวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากปริมาณเชื อแบคทีเรียที่ต่างกันใน
บัฟเฟอร์ PBS 
ลักษณะตัวอย่างน ้า (W1–3) ที่เก็บมาจากแหล่งน ้า 3 แหล่ง (A) และกราฟแสดงผล
การตรวจวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ในตัวอย่างน ้าด้วยเครื่องวัดแสงฟลูออเรส
เซนต์แบบพกพา (B) 
การเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียจากตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง ปริมาตร 100 ไมโครลิตร, 
1 มิลลิลิตร, 100 มิลลิลิตร บนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI 

54 
56 
 

57 
 

57 
 
 

58 
 
 

60 

7.1 การปรับ codon usage ให้เหมาะสมกับการแสดงออกของยีนในเชื อแบคทีเรีย 
Enterococcus faecalis 

69 

7.2 ต้าแหน่งและจ้านวนของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ XbaI และ SalI รวมถึงจ้านวนของ 
ribosome binding site ภายหลังการปรับ codon usage 

70 

7.3 ล้าดับสายนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ promoter ribosome binding site และ
เอนไซม์ตัดจ้าเพาะ และ ส่วนของยีน uidA  

71 

7.4 ล้าดับกรดอะมิโนของยีน uidA ที่ท้าการปรับ codon โดยใช้ Enterococcus 
faecalis V583 เป็นเชื อแบคทีเรียอ้างอิง เทียบกับล้าดับกรดอะมิโนของยีน uidA 
จากเชื อแบคทีเรีย E. coli 

72 

7.5 cuvette ขนาด 2 มิลลิเมตร ที่ใช้ส้าหรับการท้า Electroporation 75 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

รูปที่  หน้า 
   

7.6 เครื่อง GenePulser Xcell™ 75 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในการวิจัย 
 

สัญลักษณ์และค าย่อ ค าอธิบาย 
°C Celsius 
4-MU 4-Methylumbelliferone 
4-MUG, MUG 4-methylumblliferyl-ß-D glucuronide  
A Ampere 
A.U. Arbitrary unit 
ATCC American Type Culture Collection  
BGLB Brilliant-Green lactose bile broth 
BOD Biochemical Oxygen demand 
EC Escherichia coli medium 
DO Dissolved oxygen 
FCB Fecal coliform bacteria 
IBDG Indoxyl-ß-D-glucuronide  
IPTG Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside  
MI agar Chromogenic/fluorogenic medium  
MPN Most probable number 
MST Microbial source tracking  
MUGal 4-Methylumbelliferyl-ß-D-galactopyranoside 
PBS  Phosphate buffer saline  
PCR Polymerase chain reaction 
TCB Total coliform bacteria  
TEM Transmission Electron Microscope  
TMDLs  Total maximum daily loads  
TSA Tryptic Soy Agar 
TSB  Tryptic Soy Broth 
UV  Ultraviolet 
V Volt 
X-Gal 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl ß-D-Galactopyranoside 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการจัดการน ้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั งในด้านของปริมาณ
และคุณภาพ ได้แก่ การเกิดปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้งเป็นประจ้าทุกปี โดยปัญหาดังกล่าวได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั งจากการเจริญเติบโตของชุมชน
เมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งปัญหาน ้าท่วม
และน ้าแล้งส่งผลทั งทางตรงและทางอ้อม ต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องในหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันจะมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากตัวบ่งชี ต่างๆ 
ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การตรวจหาปริมาณการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (fecal coliform 
bacteria; FCB) และแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั งหมด (total coliform bacteria; TCB) แต่การเก็บตัวอย่าง
เพ่ือขนส่งกลับมาวิเคราะห์ทางชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวอย่างแบบแช่เย็นที่
อุณหภูมิ 5–10 องศาเซลเซียส และต้องขนส่งกลับสู่ห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา 12–24 ชั่วโมง ซึ่ง
ต้องใช้เวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายทีสู่ง และน้าไปสู่การจัดการคุณภาพน ้าผิวดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบคทีเรียอีโคไลที่ระบุการปนเปื้อนน ้าเสียจากสิ่งปฏิกูล  ที่ให้ผล
แม่นย้า รวดเร็ว และพกพาได้สะดวก 
2. เพ่ือให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูกและน้ามาใช้ช่วยเหลือประชาชนได้ 
3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบและลดการน้าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
งานวิจัยนี มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือตรวจติดตามคุณภาพน ้า  ที่สามารถระบุการปนเปื้อน

แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli; E. coli) ในแหล่งน ้าผิวดิน โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดแสงฟลูออเรส
เซนต์แบบพกพา เพ่ือพัฒนาเครื่องมือระบุการปนเปื้อนของเชื ออีโคไลในน ้าผิวดินแบบพกพา ผลลัพธ์
สุดท้ายของโครงการวิจัยนี  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีส้าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเฝ้าระวัง
ปัญหาคุณภาพแหล่งน ้า โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และลดจ้านวนตัวอย่างน ้าที่ต้องขนส่ง
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ผลจากโครงการนี ยังสอดคล้องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมส้าหรับการพ่ึงพาตัวเองและตอบปัญหาส้าคัญของประเทศไทย โดย
หลังจากการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือดังกล่าวแล้ว สามารถเผยแพร่ให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือใช้
ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพน ้า หรือหน่วยงานที่สนใจน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เครื่องมือตรวจวัดการเรืองแสงขนาดพกพาที่พัฒนาขึ นใหม่นี  จะสามารถน้าไปใช้ตรวจได้อย่าง
รวดเร็ว มีความแม่นย้าสูง สะดวก และง่ายต่อการใช้ในภาคสนามโดยผู้ปฏิบัติงานในพื นที่  ท้าให้ระบุการ
ปนเปื้อนของเชื ออีโคไลในน ้าผิวดินได้อย่างรวดเร็ว ลดจ้านวนตัวอย่างน ้าที่จะวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
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และน้าไปสู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ จากการประเมินของ
คณะผู้วิจัย ราคาต้นทุนค่าผลิตเครื่องมือพกพาอยู่ที่ประมาณ 30,000–50,000 บาทต่อเครื่อง ซึ่งราคาจะ
ถูกลงเมื่อผลิตในปริมาณมาก ส้าหรับราคาค่าตรวจต่อตัวอย่างด้วยเครื่องมือแบบพกพาอยู่ที่ประมาณ 
300–400 บาท ในขณะที่ต้นทุนส้าหรับค่าตรวจแบบเดิมที่ส่งตัวอย่างน ้าเข้าห้องปฏิบัติการตกตัวอย่างละ 
1,000–2,000 บาท (ขึ นกบัจ้านวนตัวอย่างที่ตรวจในแต่ละครั ง) และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2–3 วันในการ
ทราบผลการตรวจ 
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บทที่ 2  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความส าคัญและวิธีการตรวจคุณภาพน้ า 

แหล่งน ้าจืดในประเทศไทย ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้ามาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เนื่องจากการเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2557 พบว่าร้อยละ 22 มี
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยดัชนีชี วัดคุณภาพน ้าที่มีปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มและโคลิฟอร์มทั งหมด 
(FCB, TCB) และแอมโมเนียในรูปไนโตรเจน (NO3-N) โดยดัชนีชี วัดคุณภาพน ้าเหล่านี  แสดงถึงภาพรวม
ของสถานการณ์คุณภาพน ้าจากแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ทราบจุดแน่นอน (point sources) และแหล่งก้าเนิด
มลพิษที่ไม่ทราบจุดแน่นอน (non-point sources) แต่ยังไม่สามารถระบุที่มาของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่
แม่นย้ารายกิจกรรมได้ ซึ่งความเสื่อมโทรมของคุณภาพแหล่งน ้าจืด ส่งผลไปสู่คุณภาพของน ้าทะเล 
ส้าหรับสถานการณ์คุณภาพน ้าทะเลชายฝั่งในประเทศไทย จากการตรวจติดตามคุณภาพน ้าจ้านวน 202 
แห่งตลอดระยะทางยาว 2,800 กิโลเมตร ครอบคลุมทั งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก อ่าวไทยตอน
ใน และชายฝั่งอันดามัน ในปี 2016 พบว่ามี 80 แห่ง (คิดเป็น 39.6 เปอร์เซ็นต์) ที่คุณภาพน ้าอยู่ในระดับ
พอใช้ เสื่อมโทรม ถึงเสื่อมโทรมมาก แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและความจ้าเป็นเร่งด่วนใน
การแก้ไข 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) เป็นดัชนีที่ใช้บ่งชี 
คุณภาพน ้าทางชีววิทยา โดยบ่งบอกถึงการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล (fecal indicator) ได้แก่ อุจจาระและ
ของเสียจากมนุษย์และสัตว์ ซึ่งบ่งชี ได้ว่าน ้านั นอาจมีการปนเปื้อนจากเชื อก่อโรคที่มาจากสิ่งปฏิกูลและ
ส่งผลต่อสุขภาพสาธารณะ (public health) TCB หมายถึง แบคทีเรียแกรมลบ ที่ไม่สามารถสร้างสปอร์
ได ้ไม่มีเอนไซม์ออกซิเดส เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ไม่มีอากาศแต่สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีอากาศก็
ได้ (facultative anaerobe) สามารถเปลี่ยนแลคโตสโดยใช้เอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสให้ไปเป็นกรด
และแก๊สภายใน 24−48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 36±2 องศาเซลเซียส (°C) TCB เองยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่ม
แบคทีเรียที่บ่งชี การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลได้ดีพอ ส้าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่ทนอุณหภูมิสู งได้ 
(thermotolerant coliforms) หรือเรียกว่า fecal coliforms bacteria (FCB) คือกลุ่มแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มที่สามารถย่อยแลคโตสไปเป็นกรดและแก๊สได้ที่อุณหภูมิ  44.5±0.2 องศาเซลเซียส ภายใน 24±2 
ชั่วโมง โดยเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่บ่งชี ว่าน ้านั นมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล (fecal pollution) (Ashbolt et 
al., 2001) มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินของประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2537) ได้
ก้าหนดค่า TCB ที่ 5,000 และ 20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และก้าหนดค่า FCB ที่ 1,000 และ 
4,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับแหล่งน ้ าประเภทที่  2 และ 3 ตามล้าดับ (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8) โดยค่าที่ก้าหนดนี เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 จากจ้านวน
ตัวอย่างน ้าทั งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับ
น ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
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การฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น ้า (3) 
การประมง และ (4) การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า ส่วนแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน ้าที่ได้รับ
น ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร การ
วิเคราะห์ค่า TCB และ FCB ก้าหนดให้ใช้วิธี multiple tube fermentation technique อ้างอิงตาม 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater หลักการวิเคราะห์โดยย่อ คือ 
ทดสอบแบคทีเรียที่ย่อยแลคโตสได้ที่อุณหภูมิ 35±0.5 องศาเซลเซียส ให้เป็นกรดและแก๊ส และถ่ายเชื อ
หรือของเหลวบางส่วนจากอาหารเลี ยงเชื อที่เกิดแก๊สลงในอาหารเลี ยงเชื อ Brilliant-Green lactose bile 
broth (BGLB) ท้าการเพาะเชื อที่อุณหภูมิ 36±2 องศาเซลเซียส และอาหารเลี ยงเชื อ Escherichia coli 
(EC) medium ที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศาเซลเซียส ซึ่งแก๊สที่เกิดในหลอดของอาหาร BGLP แสดงว่ามา
จาก TCB และแก๊สที่เกิดในหลอดของอาหาร EC medium แสดงว่ามาจาก FCB จากนั นน้าจ้านวนหลอด
ที่เกิดแก๊ส เทียบหาค่าเอ็มพีเอ็น (Most probable number; MPN) ได้จากตารางดัชนีเอ็มพีเอ็น ใน
ปัจจุบัน ค่าดัชนีชี วัดที่แนะน้าส้าหรับตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินของสหรัฐอเมริกาและยุโรป คือ แบคทีเรีย
กลุ่ ม อี โคไลและเอ็น เทอโรคอคคัส  (European Union, 2006 ; United States Environmental 
Protection Agency, 2012) เนื่องจากเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ใช้บ่งชี การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล (fecal 
pollution) จากสัตว์เลือดอุ่นได้และให้ผลแม่นย้ากว่าการวัด TCB และ FCB ถึงแม้ว่า TCB และ FCB จะ
ยังคงถูกใช้เป็นดัชนีชี วัดคุณภาพน ้าผิวดินในบางประเทศ เช่น รัฐมินเนโซตา รัฐฟลอริดา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรีย FCB และ TCB ยังมีข้อถกเถียงของ
แหล่งที่มาว่า มาจากน ้าเสียชุมชนที่ไม่ได้รับการบ้าบัด น ้าเสียของปศุสัตว์ หรือเป็นเพียงแบคทีเรียที่เกิดขึ น
ตามธรรมชาติ ข้อจ้ากัดดังกล่าวส่งผลถึงการจัดการคุณภาพน ้าและการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้า ท้าให้ไม่
สามารถระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาหลักได้ตามสัดส่วนการปล่อยมลพิษท่ีแท้จริง 

ดังนั นการน้าจุลินทรีย์มาใช้จ้าแนกแหล่งก้าเนิดมลพิษรายกิจกรรม หรือ microbial source 
tracking (MST) เป็นการศึกษาความจ้าเพาะของจุลินทรีย์ที่อาศัยในล้าไส้คนและสัตว์ชนิดต่าง  ๆ เช่น 
สุกร โค ไก่ แพะ แกะ เป็นต้น (Booncharoen et al., 2018; Kongprajug et al., 2019; Somnark et 
al., 2018; Wangkahad et al., 2017) กล่าวคือถ้ามีการตรวจพบจุลินทรีย์ (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส) ใน
ตัวอย่างน ้า จะบ่งชี ได้ว่าน ้านั นมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ประเภทนั น ๆ ได้ การน้ากลุ่มจุลินทรีย์ที่
เชื่อมโยงกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ มาใช้ก้าหนดนโยบายเพ่ือใช้เป็นดัชนีชี วัดสนับสนุนกลุ่ มดัชนีชี วัด
แบคทีเรียตามมาตรฐานคุณภาพน ้า มีให้เห็นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของประเทศอังกฤษและเวลส์ หรือ Environmental agency ได้เป็นแกนน้าส้าคัญในการ
พัฒนาและน้างานด้าน MST มาช่วยในการแก้ปัญหามลพิษปนเปื้อนในแหล่งน ้า ตัวอย่างเพ่ิมเติมจาก
ประเทศไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ที่ใช้ดัชนีดังกล่าวเพ่ือระบุการปนเปื้อน
แบคทีเรียเกินมาตรฐานบริเวณชายฝั่ง ที่เกิดจากนกทะเล เช่น นกนางนวล โดยเกิดการปนเปื้อนมากกว่า
การปนเปื้อนน ้าเสียจากคน ซึ่งข้อมูลเหล่านี ช่วยให้การก้าหนดนโยบายการจัดการมลพิษในแหล่งน ้า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการน้ามาใช้ในการก้าหนดค่าสูงสุดรายวันที่ยินยอมให้
มลพิษปล่อยลงแหล่งน ้านั น ๆ หรือ total maximum daily loads (TMDLs) โดยช่วยในการประเมิน
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แหล่งก้าเนิดมลพิษได้อย่างแม่นย้าและสามารถบอกแหล่งก้าเนิดหลักเทียบกับแหล่งก้าเนิดรองอ่ืน ๆ ได้ 
และส่งผลให้สามารถลดปริมาณมลพิษลงสู่แหล่งน ้าได้จากแหล่งก้าเนิดที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น รัฐ
เวอร์จิเนีย ได้ใช้ MST เพ่ือค้านวณการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด ว่ามาจากแหล่งก้าเนิดใด 
ในปริมาณเท่าไรเปรียบเทียบกัน และวิเคราะห์ว่าหากลดการปนเปื้อนจากแหล่งก้าเนิดเหล่านี  จะสามารถ
ลดความสกปรกของแหล่งน ้าลงได้เท่าไร การใช้ MST ยังถูกน้าไปใช้เพ่ือจัดการมลพิษในแหล่งน ้าในรัฐ 
Idaho, Oregon, New Mexico, New Hampshire, Michigan, แ ล ะ  South Dakota เ ป็ น ต้ น 
(Benham et al., 2011; US EPA, 2011) 

การเพาะเชื อไวรัสเฟจ (แบคเทอริโอเฟจ) เป็นทางเลือกหนึ่งของการท้าเทคนิค MST ที่จ้าเพาะ
กับแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่าย ใช้ความเชี่ยวชาญน้อยกว่า และต้นทุนต่้ากว่า 
และพบว่ามีความจ้าเพาะกับสิ่งปฏิกูลจากคนหรือมูลสัตว์ได้  จึงใช้บ่งบอกแหล่งที่มาของการปนเปื้อนได้ 
(Bonilla et al. 2010; Purnell et al. 2011; Wangkahad et al. 2017; Booncharoen et al. 2018) 
โดยมีแนวคิดว่าจุลินทรีย์ในล้าไส้ของคนและสัตว์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ไวรัสเฟจที่อาศัยใน
ล้าไส้คนและสัตว์แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกัน โดยอาศัยความจ้าเพาะของเชื อแบคเทอริโอเฟจที่มี
ต่อเซลล์แบคทีเรียพาหะ (host) ที่จ้าเพาะในระดับสายพันธุ์ของเชื อแบคทีเรีย ท้าให้ไวรัสเฟจสามารถ
ติดต่อและเพ่ิมจ้านวนได้เฉพาะเมื่อเจอกับโฮสของตัวเองเท่านั น ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ง่ายด้วยการใช้
เทคนิคเพาะเชื อไวรัสเฟจลงบนแบคทีเรียที่เลี ยงบนอาหารแข็งและสังเกตจุดใส (plaques) ซึ่งเกิดจาก
แบคทีเรียบริเวณดังกล่าวที่ตายลงเนื่องจากไวรัสเฟจ โดยสามารถตรวจวัดแบบ single layer technique 
หรือ double layer agar technique ก็ได้ ข้อดีของวิธีนี คือ เทคนิคไม่ยุ่งยาก ราคาค่อนข้างต่้า แต่ต้องใช้
เวลาในการแยกเชื อไวรัสเฟจและผ่านการทดสอบว่าเชื อนั นมีความจ้าเพาะกับแหล่งปล่อยมลพิษที่มาจาก
คนหรือสัตว์ประเภทใดก่อน ซึ่งการตรวจวัดแบคเทอริโอเฟจระบุการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลทั่วไปโดยไม่
สามารถแยกแยะแหล่งปนเปื้อนระหว่างมนุษย์และสัตว์ได้  ข้อจ้ากัดนี คล้ายกับการใช้กลุ่มแบคทีเรีย
มาตรฐานอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากประโยชน์ด้านการจ้าแนกแหล่งปล่อยมลพิษแล้ว  การทราบแหล่งก้าเนิดมลพิษ
สามารถน้าไปเป็นข้อมูลประกอบการค้านวณความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนได้ด้วย เนื่องจากสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลสัตว์ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้ามีโอกาสที่จะน้าพาเชื อจุลินทรีย์ก่อโรคลงสู่แหล่งน ้านั นๆ โดยโอกาสการ
ปนเปื้อนชนิดและปริมาณของเชื อก่อโรคก็แตกต่างกันไปขึ นกับประเภทแหล่งก้าเนิด เช่น มีรายงานว่าน ้า
เสียชุมชนที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้า มีความเสี่ยงต่อสุขภาพใกล้เคียงกับการปนเปื้อนของมูลโคลงสู่แหล่งน ้า 
ในขณะที่การปนเปื้อนจากมูลไก่ สุกร และนกนางนวล (gulls) มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับที่ต่้ากว่า 
เป็นต้น (Soller et al., 2010) ดังนั นการทราบข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลพิษ จะช่วยในการประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพได้อย่างแม่นย้ามากยิ่งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 ที่มีการใช้ประโยชน์ด้าน
การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า ที่อาจมีการสัมผัสน ้าโดยตรง หรือในแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ที่น้าน ้ามาใช้ใน
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรดน ้าผักผลไม้ที่เน้นการรับประทานสดเป็นผักสลัด เป็นต้น รวมทั ง
การประเมินระดับของเทคโนโลยีของกระบวนการฆ่าเชื อโรค และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าก่อน
น้าไปอุปโภคบริโภค ตามระดับความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื อโรคเป็นต้น 
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การใช้จุลินทรีย์ที่มีความจ้าเพาะกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเพ่ือจ้าแนกแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
(microbial source tracking; MST) ในวิธีการดังกล่าวเริ่มจากการระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่จ้าเพาะใน
ทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น สุกร โค ไก่ แพะ แกะ เป็นต้น กล่าวคือการตรวจพบ
จุลินทรีย์ (เช่น แบคทีเรีย ไวรัส) ที่จ้าเพาะกับสิ่งมีชีวิตในตัวอย่างน ้าบ่งชี ว่าน ้านั นมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล
จากสัตว์ต่าง ๆ ดังกล่าว การแยกเชื อแบคเทอริโอเฟจ หมายถึง การตรวจวัดด้วยเชื อที่มีชีวิตของเชื อไวรัส
ที่ติดต่อในแบคทีเรียหรือที่เรียกว่า แบคเทอริโอเฟจหรือเฟจ โดยท้าการเลี ยงเชื อเฟจด้วยวิธี double 
layer agar โดยเลี ยงเชื อแบคทีเรียที่ท้าหน้าที่เป็นโฮสต์หรือเจ้าบ้านในจานเพาะเชื อ แล้วเติมอาหารเลี ยง
เชื อและน ้าตัวอย่าง ก่อนท้าการบ่มทิ งไว้จนเกิดจุดใสหรือพลาค (plaque) ซึ่งแสดงถึงปริมาณแบคเทอริ
โอเฟจที่เพ่ิมจ้านวนแล้วท้าให้เซลล์แบคทีเรียเจ้าบ้านเกิดการตายขึ น การเพาะเชื อไวรัสแบคเทอริโอเฟจมี
ข้อดีกว่าการใช้แบคทีเรียเพ่ือระบุแหล่งปล่อยน ้าเสีย เนื่องจากการตรวจหาแบคทีเรียสายพันธุ์ที่จ้าเพาะ
กับสิ่งมีชีวิตเพ่ือใช้ระบุแหล่งก้าเนิดน ้าเสียมีข้อจ้ากัดด้านความจ้าเพาะต่้า  นอกจากนี ขั นตอนการ
เพาะเลี ยงเชื อเฉพาะสายพันธุ์ยังมักพบการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียอ่ืนหลายชนิด ท้าให้เกิดข้อจ้ากัดใน
การยืนยันชนิดของเชื อที่ต้องการ หลักการส้าคัญของการตรวจวัดไวรัสแบคเทอริโอเฟจเพ่ือบ่งชี แหล่ง
ปล่อยน ้าเสีย คือ การเลือกใช้แบคทีเรียเจ้าบ้านที่มีความจ้าเพาะต่อไวรัสแบคเทอริโอเฟจ ที่อาศัยอยู่ใน
ทางเดินอาหารและล้าไส้ของมนุษย์หรือสัตว์แต่ละประเภท ดังนั นการเกิดพลาคใสในจานเพาะเลี ยงเชื อ
แบคทีเรียเจ้าบ้าน จึงบ่งบอกถึงการปนเปื้อนน ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์หรือสัตว์แต่ละชนิดได้ 
นอกจากนี จ้านวนจุดใสที่เกิดขึ นยังสัมพันธ์กับปริมาณกับการปนเปื้อนของของเสียในน ้าที่ทดสอบอีกด้วย 
ทางคณะผู้วิจัยได้ประสบความส้าเร็จในการแยกเชื อแบคทีเรีย Enterococcus faecalis (E. faecalis) 
สายพันธุ์ AIM06 และ SR14 เพ่ือใช้ตรวจหาไวรัสแบคเทอริโอเฟจที่พบเฉพาะในระบบทางเดินอาหารของ
มนุษย์  และได้ทดสอบแล้ วว่ ามีความแม่นย้ าในการระบุการปนเปื้ อน เสี ยจากมนุษย์ เท่ านั น 
(Booncharoen et al., 2018; Wangkahad et al., 2017) ดังรูปที ่2.1 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ลักษณะพลาคหรือจุดใสของเชื อแบคเทอริโอเฟจที่ตรวจวัดได้จากการเพาะเชื อบนแบคทีเรียเจ้า
บ้าน E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 (a) และ SR14 (b) ที่ระบุการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์เท่านั น 
 

เมื่อท้าการแยกเชื อแบคเทอริโอเฟจออกจากพลาคใสต่างๆ กัน แล้วน้าไปส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope; TEM) พบว่ามีลักษณะ
รูปร่างแตกต่างกัน ซึ่งแบคเทอริโอเฟจจัดอยู่ในตระกูล Siphoviridae, Myoviridae, และ Podoviridae 
ดังแสดงในรูปที ่2.2  
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รูปที่ 2.2 เชื อแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากแบคทีเรียเจ้าบ้าน Enterococcus faecalis สายพันธุ์ AIM06 
และ SR14 (Booncharoen et al., 2018) 
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2.2 เทคโนโลยีสารเรืองแสง 
2.2.1 หลักการของสารเรืองแสง (Fluorescence) 
โมเลกุลฟลูออเรสเซนต์มีลักษณะการตอบสนองต่างจากโมเลกุลประเภทอ่ืน ๆ ดังแสดงในรูปที่ 

2.3 โฟตอนของแสงกระตุ้นจะถูกดูดซับโดยอิเล็กตรอนของอนุภาคฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งจะเพ่ิมระดับ
พลังงานของอิเล็กตรอนไปยังระดับถูกกระตุ้น โดยในขณะที่ถูกกระตุ้น พลังงานจะสูญเสียไปในการชนกัน
ของโมเลกุล หรือมีการถ่ายโอนพลังงานไปยังโมเลกุลข้างเคียง หลังจากนั นอิเล็กตรอนจะปล่อยพลังงานที่
ถูกกระตุ้น และกลับมาอยู่ในระดับพลังงานปกติ เนื่องจากพลังงานที่ลดลงของการปล่อยพลังงานของ
อิเล็กตรอนท้าให้ได้โฟตอนที่มีความยาวคลื่นที่สูงขึ น ซึ่งท้าให้สามารถแยกระหว่างคลื่นแสงที่ใช้กระตุ้นกับ
คลื่นแสงที่ปล่อยออกมาได้ ลักษณะของการปล่อยโฟตอนจากโมเลกุลของสารเรืองแสงจะมีลักษณะเป็น
คาบ จนกว่าโมเลกุลสารเรืองแสงจะไม่สามารถถูกกระตุ้นใหม่ได้อีก (Photo-bleaching) (Christina S., 
2020) 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ภาพแสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเมื่อถูกกระตุ้นและช่วงการเรืองแสง 
 
2.2.2 ฟลูออเรสเซนต์สเปกตรัม (Fluorescence Spectra) 
แสงที่ใช้กระตุ้นและแสงที่ปล่อยออกมาของโมเลกุลของสารเรืองแสงจะมีความยาวคลื่ นที่

เฉพาะตัว โดยจะสามารถแสดงเป็นกราฟระหว่างความยาวคลื่นกับความเข้มของสัญญาณที่ใช้กระตุ้นและ
สัญญาณที่ปล่อยออกมา ดังแสดงในรูปที่ 2.4 จากรูปจะเห็นได้ว่าคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาจะมีความยาว
คลื่นที่สูงกว่า ความยาวคลื่นที่ใช้กระตุ้น เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานขณะมีการกระตุ้น จากเหตุผลที่
กล่าวในส่วนของหลักการของสารเรืองแสง (Christina S., 2020) 
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รูปที่ 2.4 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับความเข้มของพลังงานของสัญญาณกระตุ้น
และสัญญาณท่ีปล่อยออกมา 

 
2.3 การตรวจวัดเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสจากแบคทีเรยีอีโคไล 

แบคทีเรียอีโคไลสามารถผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส (ß-glucuronidases) (Maheux A. F., 
2014) ที่ เปลี่ ยนสารตั งต้ น  4-methylumblliferyl ß-D glucuronide (4-MU หรือ  MUG) ไป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการเรืองแสง สามารถตรวจวัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อถูกกระตุ้นที่ความยาวคลื่น 365 นา
โนเมตร และการปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ความยาวคลื่น 465 นาโมเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.5 ดังนั น
ระดับของความเข้มของการเรืองแสงที่เกิดขึ นจึงมีลักษณะแปรผันตรงกับปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไลใน
ตัวอย่างน ้า 
 

 
 

รูปที่ 2.5 ปฏิกิริยาเอนไซม์ ß-glucuronidases 
 
2.4 ตัวควบคุมอุณหภูมิพีไอดี 

ตัวควบคุมอุณหภูมิพีไอดี (PID temperature controller) หรือการควบคุมแบบระบบวงปิด 
(closed-loop control systems) มีค่าที่น้าไปใช้ในการค้านวณคือค่าความผิดพลาดที่หามาจากความ
แตกต่างระหว่างค่าที่ตั งไว้ (Set point) กับค่าเอาท์พุทของเครื่องที่อ่านได้ (Output) แล้วใช้สมการดัง
แสดงในรูปที่ 2.6 ค้านวณเพ่ือลดความผิดพลาดใหเ้หลือน้อยที่สุด โดยพีไอดีจะประกอบได้ด้วย พี (P) ย่อ
มาจาก Proportional ที่ใช้เพ่ิมความเร็วในการตอบสนองของระบบและลดการผิดพลาดที่สภาวะอยู่ตัว
ของระบบ, ไอ (I) ย่อมาจาก Integral คือการลดค่าความผิดพลาดที่สถานะอยู่ตัวของระบบให้น้อยลงจน
หมดไป มีผลให้ความเร็วในการตอบสนองของระบบลดลง ท้าให้เสถียรภาพของระบบลดลง และดี (D) ย่อ
มาจาก Derivative ท้าให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ นและเพ่ิมค่าอันตราส่วนความหน่วงให้กับระบบ 
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รูปที่ 2.6 บล็อกของตัวควบคุมแบบพีไอดี 
 
งานวิจัยนี เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของการตรวจระบุการปนเปื้อนน ้าเสียจากมนุษย์ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียอีโคไลในน ้าผิวดิน โดยอาศัยหลักการ
แสดงออกของเอนไซม์ที่สามารถผลิตสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งเชื อแบคทีเรียอีโคไลเป็นเชื อแบคทีเรียที่
พบเฉพาะในสัตว์เลือดอุ่น ผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสที่เปลี่ยนสารตั นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดการ
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ หลักการดังกล่าวจะน้าไปใช้กับการพัฒนาเครื่องมือวัดการแสงฟลูออเรสเซนต์
แบบพกพา เพ่ือตรวจวัดการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียอีโคไลในตัวอย่างน ้าผิวดิน ขั นตอนการพัฒนายัง
ประกอบด้วยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือแบบพกพาที่พัฒนาขึ นใหม่กับเครื่องมือวัดแสง
ฟลูออเรสเซนต์ในห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเครื่องมือพกพาที่พัฒนาขึ นใหม่นี มีข้อดี คือ สะดวก 
ให้ผลอย่างรวดเร็วเมื่อน้าไปใช้ตรวจแหล่งปนเปื้อนน ้าเสียในภาคสนาม 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีด าเนินการวจัิย 

 
3.1 การสร้างแบคทีเรียเจ้าบ้าน Enterococcus faecalis ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลค
โตซิเดสหรือเบต้ากลูคูโรนิเดส 

3.1.1 การน้าแบคทีเรียเจ้าบ้าน E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และ SR14 มาใช้ในการสร้าง 
แบคทีเรียที่มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสหรือเบต้ากลูคูโรนิเดส 

3 .1 .1 .1  ทดสอบการแสดงออกของเอน ไซม์ เบต้ ากาแลค โตซิ เดสที่ มี อยู่ แล้ ว 
(endogenous) ในแบคทีเรียเจ้าบ้าน  

โดยการน้า E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 และ SR14 มาเพ่ิมจ้านวนในอาหารเลี ยงเชื อ
ชนิดเหลว (TSB) แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาทีเป็น
เวลา 16−18 ชั่วโมง ก่อนน้าไปเลี ยงบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง TSA ที่มี X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-
3-Indolyl ß-D-Galactopyranoside) ความเข้มข้น 80 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและ IPTG (Isopropyl ß-
D-1-thiogalactopyranoside) ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ จากนั นน้าไปบ่มที่ อุณหภูมิ  37 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 16−18 ชั่วโมง แล้วสังเกตโคโลนีสีฟ้าทีเ่กิดขึ น 

3.1.1.2 ทดสอบการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสที่มีอยู่แล้ว (endogenous) 
ในแบคทีเรียเจ้าบ้าน 

โดยการน้าเชื อแบคทีเรียมาเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง TSA ที่ผสม MUG ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั นน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16−18 
ชั่วโมง แล้วสังเกตโคโลนีเรืองแสงที่เกิดขึ นภายใต้แสง UV 

3.1.1.3 ทดสอบการแสดงออกของยีนดื อยา 3 ชนิด ได้แก่ ampicillin, erythromycin 
และ chloramphenicol ของแบคทีเรียเจ้าบ้านที่น้ามาใช้ด้วยวิธี disk diffusion 

โดยน้ าแบคที เรียมาเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อ  TSA และวางแผ่นยา ampicillin, 
erythromycin และ chloramphenicol แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16−18 
ชั่วโมง สังเกตบริเวณใส (clear zone) ที่เกิดขึ นเทียบกับตารางมาตรฐาน 

3.1.2 การสร้างพลาสมิดส้าหรับการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรียเจ้า
บ้าน 

จากการทดสอบการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสและเบต้ากลูคูโรนิเดสที่มีอยู่แล้ว
ในแบคทีเรียเจ้าบ้าน พบว่าเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ SR14 มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้า
กาแลคโตซิเดส แต่ไม่พบการแสดงออกของเอนไซม์ดังกล่าวในเชื อแบคทีเรียสายพันธุ์ AIM06 ในขณะที่ไม่
พบการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรียทั งสองสายพันธุ์ จึงเลือกที่จะสร้างให้
แบคทีเรียเจ้าบ้านให้ผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส โดยผู้วิจัยได้น้าพลาสมิด pAM401 (American Type 
Culture Collection (ATCC), ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็น shuttle vector ระหว่างเชื อแบคทีเรีย E. 
coli และ E. faecalis มาใช้เป็นตัวน้าส่งยีน uidA ซึ่งเป็นยีนที่ผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส เข้าสู่ E. 
faecalis ทั งสองสายพันธุ์ แต่เนื่องจากพลาสมิดดังกล่าวไม่มีส่วนของ expression system ที่ช่วยในการ
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แสดงออกของโปรตีน คณะผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบและสั่งสังเคราะห์ส่วนดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย 
ส่วนที่ช่วยในการแสดงออกของยีน (promoter, ribosome และ binding site) และชิ นส่วนของยีน
เป้าหมาย (uidA) โดยสั่งมาจากบริษัท Genscript biotech ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือน้ามาตัดต่อเข้า
สู่พลาสมิด pAM401 ต่อไป แผนผังแสดงต้าแหน่งของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะในพลาสมิดและชิ นส่วนของยีน
เป้าหมายดังแสดงในรูปที่ 3.1 โดยข้อมูลล้าดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนของ promoter ribosome 
และ binding site รวมถึงการท้า codon optimization จากบริษัท ทางคณะผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ใน
ภาคผนวกหัวข้อ 7.1 
 

 
 
รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังต้าแหน่ง promoter, ribosome binding site ชิ นส่วนของยีนเป้าหมาย (uidA) 
และต้าแหน่งของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะที่ใช้ในการตัดต่อเข้าสู่พลาสมิด pAM401 (ดัดแปลงรูปภาพจาก 
Kreikemeyer & Jerlström, 1999) 

 

3.1.3 การตัดต่อยีนเป้าหมาย uidA เข้าสู่พลาสมิด pAM401  
ยีนเป้าหมาย (uidA) ที่ถูกใส่ในพลาสมิดชนิด pUC57 ถูกเพ่ิมปริมาณในเชื อแบคทีเรีย E. coli 

สายพันธุ์ DH5-alpha จากนั นสกัดพลาสมิด pUC57uidA ออกมาจากเซลล์แบคทีเรีย โดยใช้ชุดสกัดพ
ลาสมิดส้าเร็จรูปชนิด Presto™ Mini Plasmid Kit โดยท้าตามขั นตอนของบริษัท จากนั นวัดค่าความ
เข้มข้นของพลาสมิดด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (NanoDrop™ One/OneC Microvolume UV-Vis) 
พลาสมิดดังกล่าวจะถูกน้ามาตัดด้วยเอนไซม์จ้าเพาะชนิด XbaI และ SalI เพ่ือตัดชิ นส่วนของยีนเป้าหมาย
ออกจากพลาสมิด (pUC57uidA) และน้าไปเชื่อมเข้ากับพลาสมิด pAM401 ด้วยเอนไซม์ T4 DNA ligase 
จากนั นน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิด (pAM401uidA) เข้าสู่แบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ DH5-alpha ด้วย
วิธใีช้ความร้อน (heat-shock) เพ่ือคัดเลือกโคลนและเพ่ิมจ้านวนรีคอมบิแนนท์พลาสมิดก่อนที่จะน้าเข้าสู่ 
E. faecalis ด้วยวิธีท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์แบคทีเรียด้วยกระแสไฟฟ้า  (electroporation) ต่อไป 
(ภาคผนวก 7.2) 

3.1.4 การน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย E. faecalis  
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เนื่องจาก E. faecalis เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีผนังเซลล์ที่ประกอบไปด้วยสารเปปติโด
ไกลแคน (peptidoglycan) ท้าให้ผนังเซลล์มีความหนา สามารถทนความร้อนและสารเคมีได้มากกว่า
แบคทีเรียแกรมลบ จึงไม่สามารถใช้วิธีน้าส่งพลาสมิดด้วยสารเคมีแคลเซียมคลอไรด์  (CaCl2) หรือการใช้
ความร้อน ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฎิบัติการ ดังนั นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีท้าให้เกิดรู
บนผนังเซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า โดยได้ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการน้าส่งดังนี   

1) หาปริมาณแบคทีเรียที่เพียงพอต่อการรับรีคอมบิแนนท์พลาสมิด  
2) หาปริมาณสารไกลซีน (glycine) ที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่จะท้าให้ผนังเซลล์แบคทีเรียบางลง 

และเพ่ิมโอกาสให้รีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เซลล์  
3) การเลี ยงเซลล์แบคทีเรียเป็นระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือให้ผนังเซลล์แบคทีเรียบางลง  
4) หาอัตราส่วนของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่เหมาะสมต่อปริมาณเชื อแบคทีเรีย  
5) การปรับปริมาณยาปฏิชีวนะในอาหารเลี ยงเชื อ (selective media) เพ่ือท้าให้โคโลนีของ

แบคทีเรียที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเจริญเติบโตได้  
6) น้ าแบคที เรีย  E. faecalis สายพันธุ์  OG1RF (ATCC® 47077™) ซึ่ งสั่ งซื อจากบริษั ท

ต่างประเทศมาเป็นตัวควบคุมบวก (positive control) เพ่ือยืนยันสภาวะที่เหมาะสมต่อการน้าส่งรีคอม
บิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย 

ถึงแม้ทางคณะผู้วิจัยจะไม่สามารถน้าเอารีคอมบีแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียเจ้าบ้านที่
แยกได้จากน ้าในประเทศไทยทั ง 2 ชนิด แม้ว่าจะได้มีการลองปรับแก้ไขสภาพการทดลองถึง 10 สภาวะ 
(อ้างอิงจากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ก่อนหน้า) ก็ยังคงไม่ประสบผลส้าเร็จ โดยรายละเอียดของวิธีการ 
ทดลองทั งหมดไดส้รุปไว้ในตารางที่ 3.1 ดังนี  
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ตารางท่ี 3.1 สภาวะที่ใช้ในการเตรียมเซลล์ Electrocompetent และการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. faecalis 

วิธีที่ วิธีการทรีตเซลล์ 

ปริมาณ
เชื้อ

แบคทีเรีย
ตั้งต้น 

(OD600) 

การเตรียม 
Electro-

competent 

ปริมาณรีคอม
บิแนนท์- 
พลาสมิด 

(นาโนกรัม) 

อาหารที่ใช้ 
ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 

กระแสไฟ 
ฟ้าที่ใช้ใน
การท าให้
เกิดรูบน
ผนังเซลล์ 

ระยะเวลาที่
ใช้ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทเีรีย 
(ชั่วโมง) 

อาหารที่ใช้
คัดเลือก
เซลล์ที่มีรี
คอมบิ- 
แนนท์ 

พลาสมิด 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 ไม่ทรีต 0.3−0.4 
ละลายเซลล์
ใน 10% กลี
เซอรอล 

100−200 TSB 
2.5−2.9 
กิโลโวลต ์

1 
TSA ผสม 
Chloram-
phenicol 

Chen et al., 
2019 

2 

ทรีตด้วย 4% ไกลซีน
และซูโครส (0.5 โม
ลาร์) เป็นเวลา 18 
ชั่วโมง  

0.3−0.7 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer* 

200−500 SGTSBMC 
2.5  

กิโลโวลต ์
2−16 

TSA ผสม 
Chloram-
phenicol 

ดัดแปลงจาก
Shepard & 

Gilmore, 1995 

3 

ทรีตด้วย 4% ไกลซีน
และซูโครส (0.5 โม
ลาร์) ต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 3 วัน 

0.3−0.7 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 

200 SGTSBMC 
2.5  

กิโลโวลต ์
3 

TSA ผสม 
Chloram-
phenicol 

ดัดแปลงจาก 
Shepard & 

Gilmore, 1995 

หมายเหต ุ1. TSB (Tryptic Soy Broth); TSA (Tryptic Soy Agar); BHI (Brain Heart Infusion broth); SGTSBMC [TSB ที่ผสมซูโครส (0.5 โมลาร)์, 4% ไกลซีน, แมคนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2; 10 มิลลิโม
ลาร)์ และ แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2; 10 มิลลิโมลาร)์]; SGM17MC [M17 ที่ผสมซูโครส (0.5 โมลาร)์, 4% ไกลซีน, แมคนีเซียมคลอไรด์ (10 มิลลิโมลาร)์ และ แคลเซียมคลอไรด์ (10 มิลลิโมลาร)์] 2. การเพิ่ม
จ้านวนเซลล์และทรีตเซลล์แบคทีเรีย E. faecalis จะถูกบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสและเขย่า 225 รอบต่อนาท ี* Electroporation buffer คือ สารละลายซูโครส (0.5 โมลาร)์ ผสมกับ 10% กลีเซอรอล
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ตารางท่ี 3.1 สภาวะที่ใช้ในการเตรียมเซลล์ Electrocompetent และการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. faecalis (ต่อ) 

วิธีที่ วิธีการทรีตเซลล์ 

ปริมาณ
เชื้อ

แบคทีเรีย
ตั้งต้น 

(OD600) 

การเตรียม 
Electro-

competent 

ปริมาณรีคอม
บิแนนท์- 
พลาสมิด 

(นาโนกรัม) 

อาหารที่ใช้ 
ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 

กระแสไฟ 
ฟ้าที่ใช้ใน
การท าให้
เกิดรูบน
ผนังเซลล์ 

ระยะเวลาที่ใช้
ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 
(ชั่วโมง) 

อาหารที่ใช้
คัดเลือก
เซลล์ที่มี 
รีคอม 

บิแนนท์ 
พลาสมิด 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 

ทรีตด้วย 4%−8% 
ไกลซีนและซูโครส 
(0.5 โมลาร์) เป็น
เวลา 18−24 ชั่วโมง 

0.3−0.7 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 

500 SGM17MC 
2.5−2.9 
กิโลโวลต ์

3 
BHI ผสม 
Chloram-
phenicol 

Shepard & 
Gilmore, 

1995 

5 ไม่ทรีต 2.5 
ละลายเซลล์
ใน 10% กลี 
เซอรอล 

200−400 BHI 
2.5 

กิโลโวลต์ 
-** 

BHI ผสม 
Chloram-
phenicol 

Friesenegg
er et al., 

1991 

6 

ทรีตด้วย 4%−10%
ไกลซีนและ ซูโครส 
(0.5 โมลาร์) เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง 

0.6−0.8 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 

200 SGTSBMC 
2.5 

กิโลโวลต ์
3 

TSA ผสม 
Chloram-
phenicol 

Pyne et 
al., 2013 

** เนื่องจากเชื อแบคทีเรียมีปริมาณมากท้าให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถส่งผ่านได้ เกิดการลดัวงจรของกระแสไฟฟ้าและเครื่องมือหยุดท้างาน 
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ตารางท่ี 3.1 สภาวะที่ใช้ในการเตรียมเซลล์ Electrocompetent และการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. faecalis (ต่อ) 

วิธีที่ วิธีการทรีตเซลล์ 

ปริมาณ
เชื้อ

แบคทีเรีย
ตั้งต้น 

(OD600) 

การเตรียม 
Electro-

competent 

ปริมาณรีคอม
บิแนนท์- 
พลาสมิด 

(นาโนกรัม) 

อาหารที่ใช้ 
ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 

กระแสไฟ 
ฟ้าที่ใช้ใน
การท าให้
เกิดรูบน
ผนังเซลล์ 

ระยะเวลาที่
ใช้ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 
(ชั่วโมง) 

อาหารที่ใช้
คัดเลือกเซลล์ 

ที่มีรีคอม 
บิแนนท์ 
พลาสมิด 

เอกสาร 
อ้างอิง 

7 

ทรีตด้วย 6%−8% 
ไกลซีนเป็นเวลา 18 
ชั่วโมง เจือจางเชื อ 
1:100 และทรีตต่อ
อีก 2 ชั่วโมง 

0.6−0.8 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 

200 SGTSBMC 
2.5  

กิโลโวลต ์
3 

TSA ผสม 
Chloram-
phenicol 

Dunny et 
al., 1991 

8 
ทรีตด้วย 4%−8% 
ไกลซีนเป็นเวลา 18 
ชั่วโมง 

0.4−0.6 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 

500−1000 SGM17MC 
2.5  

กิโลโวลต ์
3 

BHI ผสม 
Chloram-
phenicol 

Hirt et al., 
1998 

 
  
 



 

 

 

ตารางท่ี 3.1 สภาวะที่ใช้ในการเตรียมเซลล์ Electrocompetent และการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. faecalis (ต่อ) 

วิธีที่ วิธีการทรีตเซลล์ 

ปริมาณ
เชื้อ

แบคทีเรีย
ตั้งต้น 

(OD600) 

การเตรียม 
Electro-

competent 

ปริมาณรีคอม
บิแนนท์- 
พลาสมิด 

(นาโนกรมั) 

อาหารที่ใช้ 
ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 

กระแสไฟ 
ฟ้าที่ใช้ใน
การท าให้
เกิดรูบน
ผนังเซลล์ 

ระยะเวลา
ทีใ่ช้ฟื้น

สภาพเซลล์
แบคทีเรีย 
(ชั่วโมง) 

อาหารที่ใช้
คัดเลือก
เซลล์ที่มี 
รีคอม 

บิแนนท์ 
พลาสมิด 

เอกสาร 
อ้างอิง 

9 

ทรีตด้วยไลโซไซม์ที่มี
ความเข้มข้น 
2000−4000 ยูนิตต่อ
มิลลิลิตร) ก่อนการใช้
กระแสไฟฟ้าท้าให้
เกิดรูบนผนังเซลล์ 

0.3−0.7 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 2*** 

500−1000 SGM17MC 
2.5  

กิโลโวลต ์
3 

BHI ผสม 
ซูโครส (0.5 
โมลาร์) และ 
Chloram-
phenicol 

Powell et al., 
1988 

10 
ทรีตด้วย 4%−8% 
ไกลซีนเป็นเวลา 1 
ชั่วโมง 

0.4−0.8 

ละลายเซลล์
ใน Electro- 
poration 
buffer 
3**** 

500−1000 M17 
2.5  

กิโลโวลต ์
3 

BHI ผสม 
Chloram-
phenicol 

Peng, 2009 

*** Electroporation buffer 2 คือ สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ (KH2PO4•K2HPO4 ; 7 มิลลิโมลาร)์ ที่ผสมซโูครส (0.5 โมลาร)์ 
**** Electroporation buffer 3 คือ สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ (KH2PO4•K2HPO4 ; 1 มิลลโิมลาร)์ ที่ผสมซูโครส (0.5 โมลาร)์ และแมกนเีซียมคลอไรด ์(MgCl2; 1 มิลลิโมลาร)์  

1
7
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3.2 การสร้างเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) ที่สามารถแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส เพื่อใช้
ในการตรวจหาไวรัสแบคเทอริโอเฟจ (Bacteriophage) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากน้ า
เสีย 
  โดยทั่วไปเชื อแบคทีเรียอีโคไลจะมียีนควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสอยู่แล้ว 
ซึ่งประกอบไปด้วยยีนที่ผลิตเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส (uidA) และยีนที่เกี่ยวข้องกับการน้ากลูคูโรไนด์ 
(glucuronide) เข้าสู่เซลล์ซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน uidB และ uidC จากรายงานของ Muniesa และคณะ 
(M. Muniesa et al., 2018) พบว่าการยับยั งยีน uidB และ uidC จะท้าให้เชื ออีโคไลไม่สามารถน้าสา
รกลูคูโรไนด์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ เซลล์ได้ เมื่อน้าแบคเทอริโอเฟจที่จ้าเพาะกับเชื ออีโคไลมาท้าให้
เซลล์แตก จะท้าให้เอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสหลุดออกมาท้าปฏิกิริยากับสารตั ง ต้น MUG ท้าให้เกิดการ
เรืองแสงที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 

3.2.1 การสร้างชิ นส่วนดีเอ็นเอเพ่ือยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมาย 
  คณะผู้วิจัยได้เพ่ิมปริมาณชิ นส่วนดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ที่ออกแบบโดย M. Muniesa et al., 
2018 และ Serra-Moreno et al., 2006 ดังแสดงในตารางที่ 3.2 เพ่ือเพ่ิมจ้านวนและเชื่อมต่อชิ นส่วนดี
เอ็นเอ จ้านวน 3 ชิ น ประกอบด้วยยีน uidB และ uidC และยีนดื อยา tet ที่จะท้าให้เชื อแบคทีเรีย E. 
coli ต้านยาปฏิชีวนะชนิด tetracycline ซึ่งชิ นส่วนที่เชื่อมต่อกันจะมีขนาด 1,843 bp สามารถเข้าไป
ยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมายในจีโนมของเชื ออีโคไล 
 
ตารางที่ 3.2 ไพรเมอร์ที่ใช้ในการสร้างชิ นส่วนดีเอ็นเอและตรวจยืนยันเชื อแบคทีเรียอีโคไลที่มีพลาสมิด 
pKD46  
ชื่อ นิวคลิโอไทด ์(5’-3’) ยีนเป้าหมาย เอกสารอ้างอิง 
uidB-up CTGGACTGGCATGAACTTC uidB Muniesa et al.,2018 
uidC-lp ACTTCAGCATAAAGTCATACT uidC Muniesa et al.,2018 
uidB-Tc5 CTTATATCGTATGGGGCTGACACTGTCC

ACCACTCGTCCG 
uidB 
overlapping tet 

Muniesa et al.,2018 

uidC-Tc3 CTAACGGATTCACCACTCCAACGCTGAC
ATTTGCACCGAT 

uidC 
overlapping tet 

Muniesa et al.,2018 

Tc5 TCAGCCCCATACGATATAAG tet (Serra-Moreno et 
al., 2006) 

Tc3 TGGAGTGGTGAATCCGTTAG tet (Serra-Moreno et 
al., 2006) 
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ตารางที่ 3.2 ไพรเมอร์ที่ใช้ในการสร้างชิ นส่วนดีเอ็นเอและตรวจยืนยันเชื อแบคทีเรียอีโคไลที่มีพลาสมิด 
pKD46 (ต่อ) 
ชื่อ นิวคลิโอไทด์ (5’-3’) ยีนเป้าหมาย เอกสารอ้างอิง 
RR46-lp GAGCTCTAAGGAGGTTAT pKD46 (Serra-Moreno et 

al., 2006) 
RR46-up GTGCAGTACTCATTCGTT pKD46 (Serra-Moreno et 

al., 2006) 
 

3.2.2 การน้าส่งพลาสมิด pKD46 เขา้สู่เชื อแบคทีเรียอีโคไล 
คณะผู้วิจัยได้ทดสอบเชื อแบคทีเรียอีโคไลทั งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่  

1) สายพันธุ์ C (ATCC 13706) 
2) สายพันธุ์ C3000 (ATCC 15597) 
3) สายพันธุ์ HS PfampR (ATCC 700891) 
4) สายพันธุ์ B (ATCC11303)  

โดยน้าพลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรียทั ง 4 สายพันธุ์ ด้วยวิธีใช้ความร้อน แล้วท้าการคัดเลือกโคโลนีที่
มีพลาสมิดเป้าหมายบนอาหารเลี ยงเชื อที่มียาปฏิชีวนะชนิด ampicillin 

3.2.3 การยับยั งยีน uidB และ uidC เพ่ือสร้างแบคทีเรียที่ไม่สามารถน้าสารตั งต้นเข้าสู่เซลล์ 
หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้น้าส่งพลาสมิด pKD46 เข้าสู่เชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ C และ 

C3000 แล้ว เชื อจะถูกกระตุ้นด้วยสารอราบิโนส (L-Arabinose) เพ่ือท้าให้พลาสมิด pKD46 ที่อยู่ในตัว
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์ท่ีจะช่วย น้าชิ นส่วนดีเอ็นเอที่เตรียมไว้ในข้อ 3.2.1 เข้าไปรวมตัวกับยีนเป้าหมายใน
จีโนมของแบคทีเรีย เพ่ือยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมายนั น โดยคณะผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบหาสภาวะ
ที่เหมาะสมต่าง ๆ ได้แก่ 

1) หาปริมาณสารอราบิโนสที่เพียงพอในการกระตุ้นพลาสมิด pKD46  
2) หาปริมาณแบคทีเรียที่เพียงพอต่อการรับพลาสมิด 
3) หาปริมาณชิ นส่วนดีเอ็นเอที่เพียงพอที่จะท้าให้น้าส่งเข้าสู่เซลล์  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 สภาวะที่ใช้ในการกระตุ้น Red Recombinase System ของพลาสมิด pKD46, วิธีการเตรียม Electrocompetent และการน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอ
เข้าสู่เชื อแบคทีเรียอีโคไล 

วิธี
ที ่

ปริมาณเชื้อ
แบคทีเรีย 

ตั้งต้น 
(OD600) 

ปริมาณอรา
บิโนส (L-

Arabinose
) ที่ใช้ในการ

กระตุ้น 
(โมลาร์) 

การเตรียม 
Electro-

competent 

ปริมาณ
ชิ้นส่วน 
ดีเอ็นเอ 

(นาโนกรัม) 

กระแสไฟฟ้า
ที่ใช้ในการท า
ให้เกิดรูบน
ผนังเซลล์ 

ระยะเวลาที่
ใช้ฟื้นสภาพ

เซลล์
แบคทีเรีย 
(ชั่วโมง) 

อาหารที่ใช้คัดเลือก
เซลล์ 

ที่มีรีคอม 
บิแนนท์ 
พลาสมดิ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1 0.6 0.03−0.1 
ละลายเซลล์ใน 10% 
กลีเซอรอล ปริมาตร 
2 มิลลิลิตร 

100−500 
2.5 

กิโลโวลต ์
3−18 

SOB ผสม 
tetracycline 5, 10 
ไมโครกัมต่อมิลลิลิตร 

ดัดแปลงจาก 
Datsenko et 

al., 2000 

2 0.4 0.1 
ละลายเซลล์ใน 10% 
กลีเซอรอล ปริมาตร 
500 ไมโครลิตร 

500 
2.5  

กิโลโวลต ์
3−18 

SOB ผสม 
tetracycline 5 ไม
โครกัมต่อมิลลิลิตร 

ดัดแปลงจาก 
Beamish et 
al., 2004 

3 

0.2−0.3 (ก่อน
กระตุ้น) และ 
0.6−0.8 (หลัง

กระตุ้นด้วยอราบิ
โนส) 

0.1 
ละลายเซลล์ใน 10% 
กลีเซอรอล ปริมาตร 
500 ไมโครลิตร 

500 
2.5  

กิโลโวลต ์
3−18 

SOB ผสม 
tetracycline 5 ไม
โครกัมต่อมิลลิลิตร 

ดัดแปลงจาก 
Sambrook 

and Russell, 
2001 

หมายเหตุ 1. SOB (Super optimal Broth) 2. การเพิ่มจา้นวนเซลล์และกระตุ้นพลาสมิด เซลล์แบคทีเรียอีโคไลจะถูกบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสและเขย่า 225 รอบต่อนาที 
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3.3 การทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ของเชื้อแบคทีเรียอีโคไล
สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 25922  

คณะผู้วิจัยได้ใช้เชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน (ATCC 25922) มาเป็นต้นแบบในการ
หาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสเพ่ือน้าไปพัฒนาเครื่องมือพกพา 

3.3.1 ทดสอบยืนยันการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ 
ATCC 25922 

ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบยืนยันการแสดงออกของเอนไซม์ เบต้ากลูคู โรนิ เดสที่มีอยู่แล้ว 
(endogenous) ในเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง (MI 
agar) ซึ่ ง เป็ น อ า ห า ร เลี ย ง เชื อ ที่ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง ส า ร ตั ง ต้ น 4-Methylumbelliferyl ß-D-
galactopyranoside หรือ MUGal และ Indoxyl ß-D-glucuronide หรือ IBDG เมื่อเกิดปฏิกิริยากับ
เอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสและกลูคูโรนิเดสจากเชื อแบคทีเรีย จะท้าให้โคโลนีของแบคทีเรียมีสีฟ้าและ
เรืองแสง ท้าการเขี่ยเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 บนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI แล้ว
น้าไปบ่มท่ีอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16−18 ชั่วโมง สังเกตลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ น 

3.3.2 ทดสอบหาสภาวะความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิ
เดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16−18 
ชั่วโมง น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) จากนั นเจือจางเชื อให้มี 
OD600 เท่ากับ 1 ในบัฟเฟอร์ PBS (Phosphate buffer saline) ซึ่งมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 
5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 และ 8.0 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร จากนั นเติม MUG ใน PBS ความเข้มข้น 50 
ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 890 ไมโครลิตรลงในเชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ท้าให้ความเข้มข้นสุดท้ายของ 
MUG เท่ากับ 5 ไมโครโมลาร์ โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อ TSB ที่เจือจางในบัฟเฟอร์ PBS มาผสมกับ MUG 
เป็นตัวควบคุมผลลบ จากนั นแบ่งสารผสมดังกล่าวออกมาวัด pH ก่อนจะน้าที่เหลือไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 1 โม
ลาร์ แบ่งสารผสมดังกล่าวออกมาวัด pH อีกครั ง แล้วปิเปตส่วนที่เหลือปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงใน
เพลตสีด้าชนิด 96 หลุม (96 wells black plate) น้าไปวัดปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่อง
อ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต (Synergy H1 microplate reader) โดยกระตุ้นการเรืองแสงที่ความยาว
คลื่น 360 นาโนเมตร และวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร นอกจากนี ได้มีการ
ทดสอบว่าฟลูออเรสเซนต์พื นฐานของเชื อแบคทีเรียอีโคไล ส่งผลรบกวนการตรวจวัดค่าการเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต์ของเชื อหลังจากที่ท้าปฏิกิริยากับสารตั งต้นหรือไม่ โดยน้าเชื อมาเจือจางในบัฟเฟอร์ PBS 
ที ่pH ต่างๆ แล้วน้าไปวัดไปค่าการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ 

3.3.3 ทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อ
แบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16−18 
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ชั่วโมง น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางเชื อให้มี OD600 เท่ากับ 1 ใน
บัฟเฟอร์ PBS ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 6.0, 6.5, 7.0, และ 7.5 ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั นเติม MUG ใน 
PBS ความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 330 ไมโครลิตรลงในเชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ท้าให้ความ
เข้มข้นสุดท้ายของ MUG เท่ากับ 5 ไมโครโมลาร์ โดยใช้อาหารเลี ยงเชื อ TSB ที่เจือจางในบัฟเฟอร์ PBS 
มาผสมกับ MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าที่เหลือไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15, 30 
และ 45 นาที แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 330 ไมโครลิตร 
จากนั นปิเปตสารปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในเพลตสีด้าชนิด 96 หลุม น้าไปวัดปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์
ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลตโดยกระตุ้นการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร 
และวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงทีค่วามยาวคลื่น 460 นาโนเมตร 

3.3.4 ทดสอบความไวในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรีย อีโคไล 
สายพันธุ์ ATCC 25922 ในบัฟเฟอร์ PBS 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16−18 
ชั่วโมง น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์จากนั นเจือจางเชื อให้มี  OD600 เท่ากับ 1 ใน
บัฟเฟอร์ PBS ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 7.0 ปริมาตร 3 มิลลิลิตร น้ามาปั่นตกตะกอนในเครื่องปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์น้าไปละลายในบัฟเฟอร์ PBS ให้มี
ความเข้มข้น OD600 เท่ากับ 1 เช่นเดิม ท้าการเจือจางเซลล์แบคทีเรียต่อเนื่องในอัตราส่วน 1:10 เพ่ือให้ได้
เชื อแบคทีเรียที่เจือจางเท่ากับ 10-1–10-8 ในบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 ปิเปตเชื อแบคทีเรียที่เจือจางปริมาตร 
200 ไมโครลิตรไว้ส้าหรับท้าการนับเชื อแบคทีเรียบนเพลท (colony count) บนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง 
TSA จากนั นเติม MUG ใน PBS ความเข้มข้น 50 หรือ 500 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 280 ไมโครลิตรลงใน
เชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ท้าให้ความเข้มข้นสุดท้ายของ MUG เท่ากับ 5 หรือ 50 ไมโครโมลาร์ โดยใช้
บัฟเฟอร์ PBS มาผสมกับ MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น 30 
นาที แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 280 ไมโครลิตร จาก
นั นปิเปตสารปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในเพลตสีด้าชนิด 96 หลุม น้าไปวัดปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์ที่
เกิดขึ นด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต โดยกระตุ้นการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร 
และวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร นอกจากนี ผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ิมเวลาในการ
บ่มเป็น 60 นาที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความไวในการตรวจวัดปฏิกิริยาของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสใน
การตรวจวัดแบคทีเรียที่มีปริมาณน้อยอีกด้วย 

3.3.5 ทดสอบความไวในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล 
สายพันธุ์ ATCC 25922 ในน ้าที่เก็บจากบ่อน ้า 

ผู้วิจัยได้เก็บน ้าจากบ่อน ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนมาท้าการทดสอบ โดย
น้าน ้าดังกล่าวไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความร้อน 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ก่อนน้ามาใช้ในการทดสอบ
จากนั นท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว TSB 
โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16–18 ชั่วโมง 
น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางเชื อให้มี OD600 เท่ากับ 1 ในน ้าบ่อ ซึ่งมี
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ค่า pH เท่ากับ 7.09 ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั นท้าการปั่นตกตะกอนในเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์น้าไปละลายในน ้าบ่อให้มีความเข้มข้น OD600 เท่ากับ 
1 ท้าการเจือจางเซลล์แบคทีเรียต่อเนื่องในอัตราส่วน 1:10 เพ่ือให้ได้เชื อแบคทีเรียที่เจือจางเท่ากับ 10-

1−10-8 ในน ้าบ่อ ปิเปตเชื อแบคทีเรียที่เจือจางปริมาตร 200 ไมโครลิตรไว้ส้าหรับท้า colony count บน
อาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง TSA จากนั นเติม MUG ใน PBS ความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 280 
ไมโครลิตรลงในเชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ท้าให้ความเข้มข้นสุดท้ายของ MUG เท่ากับ 50 ไมโครโมลาร์ 
โดยใช้น ้าบ่อผสมกับ MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น 30−60 นาท ี
แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 280 ไมโครลิตร จากนั นปิ
เปตสารปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในเพลตสีด้าชนิด 96 หลุม น้าไปวัดปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ น
ด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต โดยกระตุ้นการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร และวัด
ปฏิกิริยาการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร 

3.3.6 ทดสอบความจ้าเพาะในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอี
โคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคที เรีย  E. coli (ATCC 25922), E. faecalis, Enterobacter sp. 
Ks513, Klebsiella pneumoniae Ks 648 (K. pneumoniae), Aeromonas spp., Streptococcus 
agalactiae (S. agalactiae) ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16–18 ชั่วโมง น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางเชื อให้มี OD600 เท่ากับ 1 ในบัฟเฟอร์ PBS ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 7.0 ปริมาตร 
3 มิลลิลิตร น้ามาปั่นตกตะกอนในเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะ
ตะกอนเซลล์น้าไปละลายในบัฟเฟอร์ PBS ให้มีความเข้มข้น OD600 เท่ากับ 1 เช่นเดิม จากนั นเติม MUG 
ใน PBS ความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 280 ไมโครลิตรลงในเชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ท้าให้
ความเข้มข้นสุดท้ายของ MUG เท่ากับ 50 ไมโครโมลาร์ โดยใช้บัฟเฟอร์ PBS มาผสมกับ MUG เป็นตัว
ควบคุมผลลบ น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น 30 นาท ีแล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 280 ไมโครลิตร จากนั นปิเปตสารปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงใน
เพลตสีด้าชนิด 96 หลุม น้าไปวัดปฏิกิริยาฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต 
โดยกระตุ้นการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร และวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงที่ความยาวคลื่น 
460 นาโนเมตร  
 
3.4 การออกแบบเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

เครื่องมือตรวจวัดแสงจากเดิมที่ได้ออกแบบโดยใช้เลนส์เดี่ยว ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นใช้เลนส์ขนาน
แทนโดยเพ่ิมเลนส์มาอีกหนึ่งเลนส์ ซึ่งเครื่องมือตรวจแสงแบบใหม่จะประกอบไปด้วย หลอดไฟก้าเนิดแสง 
(light source) ใช้หลอด LED ที่มีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร แสงจากหลอดจะผ่านจุดแยกแสงตก
กระทบ ซึ่งจะไปกระตุ้น 4MU เมื่อ 4MU ที่ได้รับการกระตุ้นจะปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งจะมีตัว
ควบคุมพีไอดีที่จะท้าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของสารตัวอย่างให้คงที่  ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดย
ระหว่างเลนส์ขนานนั น จะมีตัวกรองแสง (Filter) ซึ่งมีความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร เพ่ือป้องกันการ
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ซ้อนทับของแสงฟลูออเรสเซนต์ (Overlap) และแสงฟลูออเรสเซนต์จะถูกวัดด้วย photodiode 
detector ที่จะเปลี่ยนสัญญาณจากแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า และส่งสัญญาณไปประมวลผลเพ่ือแสดงค่า
ด้วยจอแสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
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รูปที่ 3.2 แสดงส่วนประกอบและหลักการท้างานของเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
 
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณของแสงฟลูออเรสเซนต์เพ่ือให้สามารถรับค่าที่ สูงที่สุดนั นต้อง
จัดเรียงระยะหรือต้าแหน่งของเลนส์อย่างเหมาะสม ซึ่งระบบแสงฟลูออเรสเซนต์นั นใช้เลนส์แบบเลนส์
ขนาน จะประกอบไปด้วยเลนส์ 2 ตัวที่มีความยาวโฟกัสที่แตกต่างกัน โดยตัวแรกมีความยาวโฟกัส 30 
มิลลิเมตร ในขณะที่เลนส์ตัวที่ 2 มีความยาวโฟกัสที่ 50.2 มิลลิเมตร โดยต้าแหน่งของเลนส์ตัวแรกจาก
แหล่งก้าเนิดแสงนั นต้องมีระยะห่างเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์ตัวแรก เช่นเดียวกันกับต้าแหน่งของ
เลนส์ตัวที่ 2 ต้องมีระยะห่างจาก cuvette เท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์ตัวที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 3.3 
ซึ่งการวางเลนส์ที่ระยะห่างเท่ากับความยาวโฟกัสจะท้าให้แสงผ่านเลนส์สูงสุด ท้าให้เกิดการกระตุ้นแสง
สูงสุดไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง 
 

 
 

รูปที่ 3.3 ภาพแสดงระยะห่างเลนส์ขนานของการกระตุ้นแสง 
การจัดเรียงต้าแหน่งเลนส์ของการแผ่แสงมีหลักการเหมือนกันกับการจัดเรียงต้าแหน่งของเลนส์

ขนานของการกระตุ้นแสง แต่การแผ่แสงจะประกอบไปด้วย 3 เลนส์ โดยตัวแรกจะเป็น ตัวกรองแสงแบบ 
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long-pass มีความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร เพ่ือกรองแสงที่มีความยาวแสงน้อยกว่า 400 นาโนเมตร 
และเลนส์อีก 2 ตัวคือเลนส์ขนานส้าหรับการรวบรวมแสง โดยเลนส์ตัวแรกมีความยาวโฟกัส 45 มิลลิเมตร 
และตัวที่ 2 มีความยาวโฟกัส 50.2 มิลลิเมตร โดยระยะห่างจาก cuvette และเลนส์ตัวแรกเท่ากับระยะ
โฟกัส และระยะห่างจากเครื่องตรวจรับสัญญาณจะเท่ากับระยะโฟกัสของเลนส์ตัวที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 
3.4 
 

 
 

รูปที่ 3.4 ภาพแสดงการจัดเรียงต้าแหน่งเลนส์ของการแผ่แสง 
 

3.6 ออกแบบตัวยึดต าแหน่งของอุปกรณ์ภายในเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 
เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพานั นจ้าเป็นที่ต้องมีการเครื่องย้ายไป

บริเวณพื นที่ต่าง ๆ ตามภาคสนาม จึงจ้าเป็นที่จะต้องออกแบบตัวยึดต้าแหน่งหรือ clamp เพ่ือป้องกัน
การขยับของอุปกรณ์ภายในหรือต้าแหน่งคลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะท้าให้ผลของการวัดนั นเกิดข้อผิดพลาดได้ 
โดยเริ่มแรกจะท้าการวัดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อน และน้าค่าท่ีได้มาท้าเป็นตัวยึด ซึ่งตัวยึดที่ออกแบบ
จะประกอบไปด้วย 3 ประเภท แบบที่หนึ่งคือ แบบล็อกมุม จะมีลักษณะแบบตัวยึดตัวอุปกรณ์ด้วยการ 
ล็อกมุม ดังแสดงในรูปที่ 3.5a และ3.8 แบบที่สองคือ case จะลักษณะแบบตัวยึดล้อมรอบตัวอุปกรณ์ดัง
แสดงในรูปที่ 3.6 และแบบที่สามคือ แบบคาด โดยตัวยึดจะพาดผ่านตัวอุปกรณ์เพ่ือยึดต้าแหน่งทั งสอง
ด้านดังแสดงในรูปที ่3.5b, 3.7 และ3.9  
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        (a)                                        (b) 

 
รูปที่ 3.5 ตัวยึด (a) แบบล็อกมุมและ (b) แบบคาดของ photodiode detector adapter 

 

 
 

รูปที่ 3.6 ตัวยึดแบบเป็น case PID control 
 

 
 

รูปที่ 3.7 ตัวยึดแบบล็อกมุมและแบบคาดของ LED Driver 
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รูปที่ 3.8 ตัวยึดแบบล็อกมุมของ power supply 12V 1A 
 

 
 

รูปที่ 3.9 ตัวยึดแบบคาดของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 
 

3.7 ออกแบบต าแหน่งภายในของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ 
การออกแบบต้าแหน่งภายในของเครื่องมือตรวจวัดจะแบ่งระดับชั นออกเป็น 3 ชั นด้วยกัน ซึ่งจะ

แตกต่างกันไปโดย ชั นบนสุดหรือชั นแรกจะเป็นชั นส้าหรับใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ และชั นที่ 2 หรือชั นกลาง ซึ่ง
มีลักษณะเป็นครึ่งหนึ่งของชั นบน เนื่องจากชั นนี จะเป็นชั นที่ ใช้ส้าหรับเก็บสายไฟของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เป็นระเบียบ และชั นที่ 3 หรือชั นล่างสุด จะเป็นชั นที่ใช้ส้าหรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่และรางเต้ารับที่ใช้
ส้าหรับเสียบสายไฟต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.10 
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รูปที ่3.10 รปูแบบการจัดต้าแหน่งภายในของเครื่องมือตรวจวัด 
 
3.8 การออกแบบกล่องใส่เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ 

กล่องใส่เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่มีขนาด กว้าง 35 เซนติเมตร 
ยาว 35 เซนติเมตร และสูง 21 เซนติเมตร โดยจะมีหูจับด้านข้างทั ง 2 ฝั่งเพ่ือที่จะสามารถถือเครื่องมือ
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกและตัวกล่องจะสามารถเปิดฝาด้วยการไขน็อตออกได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.11 

 

      
(a)                                                                 (b) 

 
รูปที่ 3.11 เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ (a) การออกแบบตัวกล่อง และ (b) 
การออกแบบภายใน 
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ฝากล่องจะมีช่องอยู่ 2 ช่อง โดยช่องใหญ่ตรงกลางคือช่องส้าหรับใส่หน้าจอเพ่ือแสดงกราฟผล
ของค่าที่วัดได้และช่องเล็กตรงมุมล่างเป็นช่องส้าหรับใส่ตัวอย่างน ้าที่ต้องการวัด ดังแสดงในรูปที่ 3.12 
 

 
 

รูปที ่3.12 ฝากล่องเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ 
 

ตัวฐานกล่องใส่เครื่องมือ ด้านหน้ากล่องจะมีช่อง 3 ช่อง โดยช่องซ้ายมือจะเป็นช่องส้าหรับใส่พัด
ลมระบายอากาศเพ่ือป้องกันไม่ให้ภายในเครื่องมือตรวจวัดมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป ช่องขวาบนจะเป็นช่อง
ส้าหรับใส่สวิตช์เปิดปิดการท้างานของเครื่องมือ และช่องขวาล่างสุดคือช่องส้าหรับสายไฟของเครื่องมือ  
ดังแสดงในรูปที ่3.13  
 

 
 

รูปที่ 3.13 ตัวฐานกล่องใส่เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาแบบใหม่ 
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3.9 การทดสอบคุณภาพการตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 
 เตรียมสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ MUG ที่ละลายในเมทานอล ที่ความเข้มข้นระดับตั งแต่ 0.01 
ไมโครโมลาร์ ถึง 500 ไมโครโมลาร์ โดยควบคุมปริมาณเมทานอลไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นของปริมาณ
สารละลายทั งหมด จากนั นน้าตัวอย่างน ้ามาวัดการเรืองแสงด้วยเครื่องมือที่ผลิตขึ น เปรียบเทียบกับ
เครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ แบบมาตรฐานเพ่ือหาระดับความสัมพันธ์ด้วยค่าความสัมพันธ์ 
(correlation) และวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ของทั ง 2 เครื่อง 
 
3.10 การทดสอบคุณภาพการตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ของเชื้อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์
มาตรฐาน ATCC 25922 ในบัฟเฟอร์ PBS และตัวอย่างน้ า ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรส
เซนต์แบบพกพา 

3.10.1 ทดสอบหาความเข้มข้นของสารตั งต้น MUG ที่เหมาะสมต่อการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์ 
เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922  

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16–18 
ชั่วโมง น้าตัวอย่างมาวัดหาปริมาณแบคทีเรีย (OD600) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางให้
มีปริมาณเชื อในระดับ 1 OD600 ในบัฟเฟอร์ PBS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (pH 7.0) ปั่นตัวอย่างในเครื่องปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์เพ่ือน้าไปละลายในบัฟเฟอร์ 
PBS จากนั นท้าการเจือจางแบคทีเรียในอัตราส่วน 1:10 เพ่ือให้ได้ปริมาณเชื อในระดับ 0.1 OD600 ใน
บัฟเฟอร์ PBS เติมสารตั งต้น MUG ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในเชื อแบคทีเรียที่เตรียมไว้ ให้มีความ
เข้มข้นสุดท้ายของ MUG เท่ากับ 5, 50 หรือ 500 ไมโครโมลาร์ โดยใช้บัฟเฟอร์ PBS ที่ผสมกับ MUG 
เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าปฏิกิริยาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที แล้วหยุด
ปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั น
ดูดตัวอย่างปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 0.6 มิลลิลิตร น้าไปวัดความเข้มแสงฟลูออ
เรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดแสง
ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาได้แสดงในภาคผนวก 

3.10.2 ทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อ 
แบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16–18 
ชั่วโมง น้ามาวัด OD600 ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์จากนั นเจือจางให้มีปริมาณเชื อในระดับ 1 OD600 
ในบัฟเฟอร์ PBS (pH 7.0) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร น้ามาปั่นในเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 × g 
เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์น้าไปละลายในบัฟเฟอร์  PBS ให้มีปริมาณเชื อ 0.1 OD600 
จากนั นเติมสารตั งต้น MUG ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของสารตั งต้น MUG 
เท่ากับ 50 หรือ 500 ไมโครโมลาร์ และใช้บัฟเฟอร์ PBS ที่ผสมกับ MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที 1, 2, 4 และ 18 ชั่วโมง แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วย
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สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ดูดตัวอย่างปริมาตร 
500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 0.6 มิลลิลิตร น้าไปวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ น
ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

3.10.3 ทดสอบความไวของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาในตัวอย่างที่มี
ปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในระดับต่าง ๆ 

ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว 
TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 16–18 
ชั่วโมง น้ามาวัดปริมาณแบคทีเรีย (OD600) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางให้มีปริมาณ
เชื อในระดับ 1 OD600 ในบัฟเฟอร์ PBS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (pH 7.0) น้ามาปั่นในเครื่องปั่นเหวี่ยง ที่
ความเร็วรอบ 8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์ น้าไปละลายในบัฟเฟอร์ PBS จากนั น
ท้าการเจือจางเชื อแบคทีเรียต่อเนื่องในอัตราส่วน 1:10 เพ่ือให้ได้ปริมาณเชื อแบคทีเรียเจือจางเท่ากับ 10-

1–10-8 ในบัฟเฟอร์ PBS เติมสารตั งต้น MUG ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงในเชื อแบคทีเรียที่เจือจางไว้ ให้
มีความเข้มข้นสุดท้ายของสารตั งต้น MUG เท่ากับ 500 ไมโครโมลาร์ โดยใช้บัฟเฟอร์ PBS ที่ผสมกับ 
MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ (negative control) น้าตัวอย่างไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 2 
และ 4 ชั่วโมง แล้วหยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 
100 ไมโครลิตร จากนั นดูดตัวอย่างปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 0.6 มิลลิลิตร 
น้าไปวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
แบ่งตัวอย่างแบคทีเรียปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากหลอดที่มีปริมาณเชื อแตกต่างกัน น้าไปเพาะบน
อาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง TSA โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เพ่ือตรวจยืนยันจ้านวนโคโลนีของเชื อ
แบคทีเรียบนอาหารเลี ยงเชื อ 

3.10.4 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ในการ
ตรวจหาปริมาณเชื อแบคทีเรียปนเปื้อนในน ้าตัวอย่าง 

คณะผู้วิจัยได้เก็บน ้าจากบ่อน ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจ้านวน 3 บ่อ 
(บ่อน ้ าหน้ ารูปปั้ นพระพิรุณ  บ่อน ้ าหลังสระว่ายน ้ าจุฬาภรณ์  และบ่ อน ้ าข้างสนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มาทดสอบหาการปนเปื้อนเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสด้วย
เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

3.10.4.1 ทดสอบความไวของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาในการตรวจหา
ปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในตัวอย่างน ้าตามธรรมชาติ (W1-3)  

น้าตัวอย่างน ้าที่เก็บจากบ่อทั ง 3 แหล่ง (W1-3) ไปนึ่งฆ่าเชื อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที ท้าการเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ในอาหารเลี ยงเชื อชนิด
เหลว TSB โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
16–18 ชั่วโมง น้ามาวัดปริมาณแบคทีเรีย (OD600) ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จากนั นเจือจางให้มี
ปริมาณเชื อในระดับ 1 OD600 ในตัวอย่างน ้าที่เก็บจากบ่อน ้าทั ง 3 แหล่ง (W1–3) ท้าการปั่นตกตะกอนใน
เครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 × g เป็นเวลา 3 นาที เก็บเฉพาะตะกอนเซลล์น้าไปละลายในน ้า
ตัวอย่างให้มีความเข้มข้น 1 OD600 ท้าการเจือจางเชื อแบคทีเรียให้ได้เชื อแบคทีเรียเท่ากับ 10-1–10-8 ใน
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ตัวอย่างน ้า (W1–3) เติมสารตั งต้น MUG ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 500 
ไมโครโมลาร์ ลงในตัวอย่างน ้าที่มีแบคทีเรียที่เจือจาง ใช้ตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่งผสมกับสารตั งต้น MUG 
เป็นตัวควบคุมผลลบ (ไม่มีการเติมเชื อแบคทีเรีย) น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 
ชั่วโมง จากนั นหยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร ดูดตัวอย่างปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 0.6 มิลลิลิตร น้าไปวัดค่าความ
เข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ยืนยันเปรียบเทียบ
ปริมาณเชื อแบคทีเรียบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง TSA  

3.10.4.2 ตรวจสอบปริมาณการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสจาก
ตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง 
คณะผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบหาปริมาณการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิ

เดส จากตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง (W1–3 ) โดยเจือจางน ้าให้มีความเจือจางเท่ากับ 10-1–10-4 ในบัฟเฟอร์ 
PBS pH 7.0 น้าน ้าที่ยังไม่ได้เจือจาง (non-diluted) และน ้าที่ เจือจางแล้ว (diluted) ปริมาตร 900 
ไมโครลิตร มาผสมกับสารตั งต้น MUG ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 500 ไม
โครโมลาร์ โดยใช้บัฟเฟอร์ PBS ที่ผสมกับสารตั งต้น MUG เป็นตัวควบคุมผลลบ น้าปฏิกิริยาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั นหยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ดูดตัวอย่างปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอด
ทดลองขนาด 0.6 มิลลิลิตร น้าไปวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องเครื่องมือตรวจวัด
แสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

3.10.4.3 ตรวจสอบหาการปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสจาก
ตัวอย่างน ้าด้วยวิธีมาตรฐาน 

น้าตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง (W1–3) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร, 1 มิลลิลิตร และ 100 
มิลลิลิตร มาปั่นตกตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 × g และ 4000 × g เป็น
เวลา 3 และ 20 นาที ตามล้าดับ น้าตะกอนที่ได้มาเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI (4-
Methylumbelliferyl-%-D-Galactopyranoside (MUGal) - Indoxyl-beta-D-Glucuronide 
(IBDG)) แล้วน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16–18 ชั่วโมง สังเกตและนับ
โคโลนีที่เกิดขึ น  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
4.1. การสร้างแบคทีเรีย Enterococcus faecalis ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิ
เดสหรือเบต้ากลูคูโรนิเดส 

4.1.1 การแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิ เดสและเบต้ากลูคู โรนิ เดสที่มีอยู่แล้ว 
(endogenous) รวมถึงความสามารถในการต้านยาของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis 

พบว่ามีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสในเชื อแบคทีเรีย  E. faecalis สายพันธุ์ 
SR14 แต่ไม่พบการแสดงออกของเอนไซม์ดังกล่าวในสายพันธุ์  AIM06 (รูปที่ 4.1) และเชื อแบคทีเรียทั ง
สองสายพันธุ์ไม่มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสเนื่องจากไม่พบการเรืองแสงของโคโลนีของ
เชื อบนอาหารเลี ยงเชื อที่ผสม MUG (รูปที่ 4.2) นอกจากนี ผลทดสอบการต้านยาฆ่าเชื อแบคทีเรียพบว่า
เชื อแบคทีเรีย E. faecalis ทั งสองสายพันธุ์ไม่สามารถต้านยา erythromycin และ chloramphenicol 
ได้ แต่สามารถต้านยา ampicillin ได้ (รูปที่ 4.3) จากผลการทดสอบดังกล่าวบ่งชี ว่าสามารถที่จะน้า
แบคทีเรียทั งสองสายพันธุ์มาสร้างให้มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสได้ 

 

 
 
รูปที่ 4.1 ภาพแสดงลักษณะโคโลนีของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ SR14 (ด้านบน) และสาย
พันธุ์ AIM06 (ด้านล่าง) ที่พบบนอาหารเลี ยงเชื อที่มี X-Gal และ IPTG โดยลูกศรสีด้าแสดงให้เห็นลักษณะ
โคโลนีสีฟ้า 
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รูปที่ 4.2 ภาพแสดงลักษณะโคโลนีของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 (ด้านบน) และสาย
พันธุ์ SR14 (ด้านล่าง) ที่พบบนอาหารเลี ยงเชื อที่มี MUG โดยสังเกตภายใต้แสง UV 
 

 
 
รูปที่ 4.3 ภาพแสดงการทดสอบการต้านยาของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 (A) และสาย
พันธุ์ SR14 (B) ด้วยวิธี disk diffusion 
 

4.1.2 การสร้างพลาสมิดส้าหรับการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรีย  E. 
faecalis ทั งสองสายพันธุ์ 

ผู้วิจัยประสบความส้าเร็จในการตัดต่อยีนเป้าหมาย uidA เข้าสู่พลาสมิด pAM401 เพ่ือใช้ส้าหรับ
การแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส โดยได้ท้าการยืนยันและเพ่ิมจ้านวนรีคอมบิแนนท์พลาสมิดใน 
เชื อ E. coli สายพันธุ์ DH5-alpha (รูปที่ 4.4) จากนั นได้น้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย E. 
faecalis ด้วยวิธีท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์แบคทีเรียดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1 เริ่มจากการเตรียม
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เซลล์แบคทีเรียให้มีสภาวะที่เหมาะสมส้าหรับการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ือท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์ ผู้วิจัยได้ท้า
การเพ่ิมจ้านวนแบคทีเรียในอาหารเลี ยงเชื อจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ TSB, M17 และ BHI เพ่ือให้มีปริมาณ
เซลล์แบคทีเรียตั งต้นที่ใช้ในการทดสอบอยู่ระหว่าง 0.3–2.5 OD600 โดยพบว่าการเพ่ิมจ้านวนในอาหาร
เลี ยงเชื อชนิด BHI เชื อแบคทีเรียเพ่ิมจ้านวนได้สูงกว่าในอาหารชนิดอ่ืน แต่เมื่อน้าไปท้าให้เกิดรูโดยการใช้
กระแสไฟฟ้า พบว่าปริมาณแบคทีเรียที่มากเกินไป (2.5 OD600) ท้าให้เกิดการลัดวงจรของเครื่องมือและ
เครื่องมือหยุดท้างาน ในขณะที่ปริมาณเชื อ 0.3–0.7 OD600 กระแสไฟสามารถผ่านได้ปกติ โดยดูจากค่า 
Time constant ที่แสดงผลบนหน้าจอเครื่องมือ ซึ่งค่านี บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการน้าส่งสาร
พันธุกรรมเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย (Transformation efficiency) ซึ่งควรมีค่าใกล้เคียง 5 มิลลิวินาที (msec) 
นอกจากนี ได้มีการใช้ความแรงของกระแสไฟฟ้าที่ต่างกันคือ 2.5 กิโลโวลต์ (kV) และ 2.9 กิโลโวลต์ (kV) 
ในการน้าส่ง อย่างไรก็ตามไม่พบโคโลนีบนอาหารคัดเลือกเชื อที่ผสมยา chloramphenicol ดังแสดงใน
รูปที่ 4.5 

ผู้วิจัยได้ท้าการทรีตเซลล์แบคทีเรียเพ่ือให้ผนังเซลล์บางลงด้วยการใช้ไกลซีน (glycine) ที่มีความ
เข้มข้นระหว่าง 4%, 6%, 8% และ 10% โดยผสมในอาหารเลี ยงเชื อชนิดเหลว และมีซูโครส (sucrose) 
ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ เพ่ือช่วยในการคงอยู่ของเซลล์ จากการทดสอบพบว่าไกลซีนที่ความเข้มข้น 8% 
และ 10% ยับยั งการเจริญเติบโตของเชื อแบคทีเรียหลังจากบ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยมีค่า OD600 0.36 
และ 0.28 และลดลงเหลือ 0.16 และ 0.10 ตามล้าดับ หลังจากบ่มเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณ
แบคทีเรียไม่เพียงพอที่จะน้าไปใช้ในการท้าเซลล์ที่ เหมาะสมในการท้าให้ เกิดรูบนผนังเซลล์ด้วย
กระแสไฟฟ้า (Electrocompetent) ในขณะที่ปริมาณเชื อแบคทีเรียที่เลี ยงในอาหารเลี ยงเชื อที่ผสม
ไกลซีนที่มีความเข้มข้น 4% และ 6% มีค่า OD600 0.63 และ 0.61 หลังจากบ่มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึง
เลือกใช้ไกลซีนที่ความเข้มข้น 4% และ 6% เป็นหลักในการช่วยท้าให้ผนังเซลล์แบคทีเรียบางลง ซึ่งใน
การทรีตเซลล์แบคทีเรียด้วยไกลซีน ผู้วิจัยได้มีการทดสอบเพิ่มเติมเพ่ือหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทรีต
เซลล์และระยะเวลาในการฟื้นสภาพของเซลล์แบคทีเรียหลังจากที่ท้าให้เกิดรูด้วยกระแสไฟฟ้าแล้ว โดยใน
การทรีตเซลล์นั น ใช้ระยะเวลาตั งแต่ 1−18 ชั่วโมง ไปจนถึงการเลี ยงต่อเนื่อง (sub culture) เป็น
ระยะเวลา 3 วัน ส่วนการฟ้ืนสภาพของเซลล์แบคทีเรียที่ระยะเวลา 1, 2, 3 และ 16 ชั่วโมง ผลการ
ทดสอบไม่พบโคโลนีบนอาหารคัดเลือกเชื อที่ผสมยา chloramphenicol (รูปที่ 4.6) 

นอกจากนี ในการทดสอบการใช้ปริมาณรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ความเข้มข้นตั งแต่ 100–1000 
นาโนกรัม รวมถึงการปรับปริมาณยา chloramphenicol ให้มีความเข้มข้น 5, 10 และ 20 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิตร ในอาหารคัดเลือกเชื อ ผลการทดสอบไม่พบโคโลนีของเชื อแบคทีเรีย E. faecalis บนอาหารเลี ยง
เชื อที่ผสมยา chloramphenicol ที่ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบการเจริญของเชื อบน
อาหารเลี ยงเชื อที่ผสมยา chloramphenicol ที่ความเข้มข้น 5 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ทั งเชื อที่
ผสมรีคอมบิแนนท์พลาสมิดและเชื อที่ไม่ผสมพลาสมิด ซึ่งบ่งชี ว่ายา chloramphenicol ที่ความเข้มข้น
ดังกล่าวไม่สามารถน้ามาใช้ในการคัดเลือกเชื อได้ (รูปที่ 4.7) อย่างไรก็ตามจากการทดสอบหาสภาวะที่
เหมาะสมในการน้าส่งรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรียดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้วิจัยก็ยังไม่
สามารถน้ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. faecalis ทั งสองสายพันธุ์ได้ มีเพียงการน้าส่งรี
คอมบิแนนท์พลาสมิดในแบคทีเรียควบคุม (E. faecalis สายพันธุ์ OGIRF) เท่านั น (รูปที ่4.8) ทั งนี สาเหตุ
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ที่ไม่สามารถน้าชิ นพลาสมิดเข้าสู่แบคทีเรีย E. faecalis ทั งสองสายพันธุ์ อาจเกิดจากกลไกทางพันธุกรรม
ของแบคทีเรียทั งสองสายพันธุ์ ที่พยายามขับและป้องกันสารพันธุกรรมแปลกปลอมจากภายนอกเข้าสู่
เซลล์ หรืออาจเกิดจากกลไกในการก้าจัดพลาสมิดที่ไม่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของแบคทีเรียสายพันธุ์
ดังกล่าว เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านเวลา (ระยะเวลาโครงการวิจัย 1 ปี) และแผนการทดสอบดังกล่าวอยู่
นอกเหนือจากแผนการด้าเนินการของโครงการวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงไม่สามารถทดสอบเพ่ิมเติมในส่วนนี 
ได้ ทางคณะผู้วิจัยได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการทดลองโดยเลือกใช้การสร้างเชื อแบคทีเรีย อีโคไลที่สามารถ
แสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสทดแทน 
 

 
 
รูปที ่4.4 การยืนยันการเพ่ิมจ้านวนของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดในเชื อ E. coli สายพันธุ์ DH5-alpha ภาพ
เจลแสดงชิ นส่วนรีคอมบิแนนท์พลาสมิด (pAM401uidA) ที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะชนิด XbaI และ 
SalI, M = DNA marker ช่อง 1–5 = โคโลนีที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด แสดงชิ นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการ
ขนาด 1,938 bp ช่อง 6 = พลาสมิด pAM401 
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A B C D

 
 
รูปที่ 4.5 การน้าส่งพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ด้วยการท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์โดยใช้กระแสไฟฟ้า 2.5 กิโลโวลต์ 
(A–B) และใช้กระแสไฟฟ้า 2.9 กิโลโวลต์ (C–D) 
 
 

A B C

 
 
รูปที ่4.6 การทดสอบระยะเวลาที่ใช้การฟื้นสภาพของเซลล์ โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
2, 3 และ 16 ชั่วโมง (A, B และ C) ตามล้าดับ  
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BA C

D E F

 
 
รูปที่ 4.7 การทดสอบการใช้ยาต้านเชื อแบคทีเรีย chloramphenicol ที่มีความเข้มข้น 5, 10 และ 20 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรในอาหารคัดเลือกเชื อ ส้าหรับคัดเลือก E. faecalis ที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด (A–
C) และใช้เชื อ E. faecalis ที่ไม่ใส่พลาสมิดเป็นตัวควบคุม (D–F)  
 
 

 
 
รูปที่ 4.8 การยืนยันการเพ่ิมจ้านวนของรีคอมบิแนนท์พลาสมิดใน E. faecalis สายพันธุ์ OGIRF ภาพเจล
แสดงชิ นส่วนรีคอมบิแนนท์พลาสมิด (pAM401uidA) ที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะชนิด XbaI และ 
SalI, M = DNA marker ช่อง 1–4 = โคโลนีที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด แสดงชิ นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการ
ขนาด 1,938 bp 
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4.2 การสร้างเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) ที่มีการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส เพื่อใช้ใน
การตรวจหาไวรัสแบคเทอริโอเฟจ (Bacteriophage) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากน้ าเสีย 

4.2.1 การสร้างชิ นส่วนดีเอ็นเอเพ่ือยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมาย uidB และ uidC ใน E. 
coli 

ผู้วิจัยสามารถเพ่ิมจ้านวนและเชื่อมต่อชิ นส่วนดีเอ็นเอ จ้านวน 3 ชิ น ประกอบด้วยยีน uidB และ 
uidC และยีนดื อยา tet ด้วยวิธี PCR ได้ส้าเร็จ ซึ่งชิ นส่วนที่เชื่อมต่อกันมีขนาด 1,843 bp ดังแสดงในรูปที่ 
4.9 ชิ นส่วนนี จะถูกน้าส่งเข้าเชื ออีโคไลเพ่ือใช้ในการยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมายต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 4.9 ชิ นส่วนดีเอ็นเอที่ถูกสร้างขึ นเพ่ือยับยั งยีนเป้าหมาย uidC uidB โดยการน้าผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ 3 
ชิ นมาต่อกัน เจลแสดงผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ทั ง 3 ชิ น (ซ้าย) ได้แก่ ยีน tet ขนาด 1,343 bp ยีน uidB-tet 
ขนาด 1,602 bp และยีน tet-uidC ขนาด 1,584 bp ซึ่งเมื่อน้ามาต่อกันจะได้ชิ นส่วนดีเอ็นขนาด 1,843 
bp (ขวา) 
 

4.2.2 การยับยั งการแสดงออกของยีน uidB และ uidC ในเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ C และ 
สายพันธุ์ C3000 

ผู้วิจัยได้ท้าการน้าส่งพลาสมิด pKD46 เข้าสู่ E. coli ด้วยวิธีใช้ความร้อน ผลการทดลองพบว่ามี
เชื ออีโคไล 3 สายพันธุ์ ที่สามารถรับพลาสมิด pKD46 เข้าไปภายในเซลล์ ได้แก่ 1) สายพันธุ์ C 2) สาย
พันธุ์ C3000 และ 3) สายพันธุ์ HS PfampR โดยสายพันธุ์ HS PfampR มีความสามารถในการต้านยา 
ampicillin ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ท้าให้ยากต่อการคัดเลือกโคโลนีเป้าหมาย ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกเพียง
สายพันธุ์ C และ C3000 เพ่ือใช้ในการทดสอบต่อไป จากนั นผู้วิจัยได้น้าชิ นส่วนดีเอ็นเอที่ได้จากข้อ 4.2.1 
ซึ่งเป็นรูปแบบเส้นตรง (linear) มาน้าส่งเข้าสู่เชื อแบคทีเรียดังกล่าวด้วยวิธีการท้าให้เกิดรูบนผนังเซลล์
ด้วยกระแสไฟฟ้า ในการศึกษาครั งนี ได้มีการหาสภาวะที่เหมาะสมในการน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.3 โดยมีการเพ่ิมจ้านวนเชื ออีโคไลในอาหารเลี ยงเซลล์ชนิด SOB ที่
ผสมอราบิโนส (L-Arabinose) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการกระตุ้นการท้างานของพลาสมิด pKD46 ช่วยในการ



41 

 

 

แทรกชิ นส่วนดีเอ็นเข้าสู่บริเวณเป้าหมายบนจีโนมของแบคทีเรีย โดยอราบิโนสที่ใช้ในการกระตุ้นมีความ
เข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์และ 100 มิลลิโมลาร์ โดยกระตุ้นเป็นระยะเวลา 1–2 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะมีปริมาณ
เชื ออีโคไลระหว่าง 0.4–0.8 OD600 จึงเก็บเซลล์ไปท้าเป็นเซลล์ Electocompetent ด้วยการล้างเซลล์
ด้วยการปั่นตกตะกอนและละลายเซลล์ใน 10% กลีเซอรอล (glycerol) เซลล์ Electrocompetent จะ
ถูกน้าไปผสมกับชิ นส่วนดีเอ็นเอที่มีความเข้มข้นตั งแต่ 100–500 นาโนกรัม ก่อนน้าไปท้าให้เกิดรูบนผนัง
เซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้าที่ความแรงของกระแสไฟเท่ากับ 2.5 กิโลโวลต์ ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบเทียบ
ระยะเวลาในการฟื้นสภาพของเซลล์แบคทีเรียที่ 3 ชั่วโมงถึง 18 ชั่วโมง ผลการทดสอบไม่พบโคโลนีขึ นบน
อาหารคัดเลือกเชื อที่ผสม tetracycline (รูป 4.10) ซึ่งบ่งชี ว่าชิ นส่วนดีเอ็นเอที่น้าส่งเข้าไปไม่สามารถ
ยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมายในเชื อแบคทีเรียอีโคไลทั งสองสายพันธุ์ได้ ทั งนี อาจเนื่องมาจากชิ นส่วนดี
เอ็นเอที่ใช้อยู่ในรูปแบบเส้นตรง ท้าให้มีประสิทธิภาพในการเข้าสู่เซลล์ต่้ามาก โดยต่้ากว่า 1,000 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสายดีเอ็นเอที่มีรูปแบบวงปิด (circular) (Sambrook and Russell, 2001) 

 
A B C

 
 

รูปที่ 4.10 ผลการน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอ (uidB-tet-uidC) ขนาด 1,843 bp เข้าสู่เชื อ E. coli สายพันธุ์ C 
(A) และ C3000 (B) โดยใช้การน้าส่งพลาสมิด pKD46 เข้าสู่เชื อ E. coli สายพันธุ์ C (C) เป็นตัวควบคุม
วิธีการน้าส่ง 
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4.3 การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ของเชื้อแบคทีเรียอีโคไล 
สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 25922 

เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่สามารถท้าการยับยั งการท้างานของยีนเป้าหมายในเชื อแบคทีเรียอีโคไล 
สายพันธุ์ C และ C3000 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นได้ คณะผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนแนวทางการวิจัย โดยใช้
วิธีการทดสอบหาปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่พบในแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
และอีโคไล ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบเฉพาะในสัตว์เลือดอุ่น โดยแบคทีเรียเหล่านี จะมีการผลิตเอนไซม์ชนิดนี 
สูงกว่าแบคทีเรียชนิดเดียวกันที่อยู่ในธรรมชาติท้าให้สามารถระบุได้ว่ามีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในแหล่งน ้า 
ซึ่งวิธีนี เป็นวิธีมาตรฐานที่มีการยอมรับในระดับสากลที่ใช้ในการตรวจคุณภาพน ้าระดับผิวดินของประเทศ
ไทยและใช้ในการตรวจคุณภาพมาตรฐานน ้าทะเลชายฝั่ง และวิธีการตรวจนี สามารถเชื่อมโยงได้ทั งน ้าจืด
และน ้าทะเล ถึงแม้ว่าวิธีการนี จะไม่สามารถแยกแหล่งที่มาของการปนเปื้อนเชื อแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอร์ม 
และอีโคไลได้ แต่สามารถระบุได้ว่าแหล่งน ้านั นมีการปนเปื้อนจากสิ่ งปฏิกูล ผู้วิจัยได้ทดสอบยืนยันการ
แสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 ก่อนที่จะน้ามาใช้
เป็นต้นแบบในการทดลองต่อไป จากผลการทดสอบพบว่าเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 มี
การแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสโดยให้โคโลนีสีฟ้าเข้มบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI ดังแสดง
ในรูปที่ 4.11 บ่งชี ว่าเชื ออีโคไลสายพันธุ์นี สามารถน้ามาใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบหาสภาวะที่
เหมาะสมในการตรวจวัดปฏิกิริยาของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสได้ 

 

 
 
รูปที่ 4.11 แสดงการทดสอบการแสดงออกของเชื อแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ์ ATCC 25922 บนอาหาร
เลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI 
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4.3.1 ทดสอบหาสภาวะความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิ
เดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

จากผลการทดสอบพบว่าหลังจากผสมเชื อแบคทีเรียอีโคไล ความเข้มข้น 1 OD600 กับบัฟเฟอร์ 
PBS จะให้ค่า pH สุดท้ายก่อนการบ่ม อยู่ในช่วง pH 6.5–8.3 และค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 12 จากการหยุด
ปฏิกิริยาด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยช่วง pH ที่ 6.8–7.0 จะสามารถตรวจวัดความเข้มของ
แสงฟลูออเรสเซนต์ได้สูงที่สุด บ่งชี ว่าเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสท้าปฏิกิริยากับสารตั งต้นได้ดีในสภาวะนี  
และไม่พบแสงฟลูออเรสเซนต์ที่รบกวนจากพื นหลัง (fluorescence background) ของเชื อแบคทีเรียอี
โคไลที่ไม่ได้ผสมสารตั งต้น MUG ดังแสดงในรูปที่ 4.12 
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รูปที่ 4.12 กราฟแสดงค่าฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของเชื อแบคทีเรีย 
E. coli (OD600 เท่ากับ 1) กับสารตั งต้น MUG ในสภาวะความเป็นกรดด่างระหว่าง pH 6.5–8.3 (E. coli 
+ MUG in PBS) เทียบกับค่าฟลูออเรสเซนต์ของเชื อแบคทีเรีย E. coli ที่ไม่ใส่ MUG (E. coli + PBS) 
 

4.3.2 ทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อ
แบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

ผู้วิจัยได้ทดลองเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยได้ท้าการ
ทดสอบที่ช่วง pH สุดท้ายเท่ากับ 6.8–8.0 พบว่าค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดในทุกช่วง 
pH ที่เพ่ิมขึ น จะสัมพันธ์กับระยะเวลาในการบ่มที่เพ่ิมขึ น โดยการบ่มที่เวลา 30 และ 45 นาที จะให้ค่า
ความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ใกล้เคียงกัน แต่สูงกว่าการบ่มที่ระยะเวลา 15 นาที ประมาณ 2 เท่า 
ทางผู้วิจัยจึงแนะน้าให้บ่มตัวอย่างกับสารตั งต้นเป็นระยะเวลา 30 นาทีขึ นไป ที่สภาวะ pH 6.8 ซึ่งจะให้
ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์สูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 4.13  
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รูปที่ 4.13 กราฟแสดงค่าฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของแบคทีเรีย  E. 
coli (OD600 เท่ากับ 1) กับสารตั งต้น MUG ในสภาวะความเป็นกรดด่างระหว่าง pH 6.8–8.0 และ
ระยะเวลา 15, 30 และ 45 นาที ทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
 

4.3.3 ทดสอบความไวในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล 
สายพันธุ์ ATCC 25922 ในบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 

ผู้วิจัยได้ท้าการเจือจางเชื อแบคทีเรียอีโคไลในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 ให้มีปริมาณเชื อ 
101–109 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (ยืนยันด้วยวิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานบนอาหารเลี ยงเชื อ) และตรวจวัด
แสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดขึ นจากการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์  พบว่าระดับของปฏิกิริยาเอนไซม์ที่เกิดขึ นมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณสารตั งต้น MUG ที่เพ่ิมขึ นในหลอดทดลอง โดยที่ระดับความเข้มข้น 5 ไมโครโม
ลาร์ สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ เฉลี่ยเท่ากับ 190 A.U. (Arbitary units) ซึ่ง
เทียบเท่ากับปริมาณเชื อที่ 107 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เมื่อเพ่ิมปริมาณสารตั งต้น MUG ที่ระดับ 50 ไมโครโม
ลาร์ จะท้าให้ตรวจวัดค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของเชื อแบคทีเรีย (109 โคโลนีต่อมิลลิลิตร) เพ่ิมขึ น 
ถึง 5 เท่า ทั งนี ระดับค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ต่้าสุดที่สามารถตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.5 
A.U. เทียบเท่ากับปริมาณเชื อที่ 103 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4.14 อย่างไรก็ตามการเพ่ิม
ระยะเวลาในการบ่มตัวอย่างกับสารตั งต้น เพ่ือเพ่ิมความไวในการตรวจวัดการเรืองแสง เมื่อปริมาณเชื อ
แบคทีเรียมีปริมาณน้อยไม่ได้ท้าให้ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้มีค่ าเพ่ิมขึ น และค่าแสง
ฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้มีความไม่แน่นอนและไม่สอดคล้องกับปริมาณเชื อแบคทีเรีย ซึ่งแตกต่างจาก
กรณีที่มีปริมาณเชื อแบคทีเรียปริมาณสูงมาก (มากกว่า 106 โคโลนีต่อมิลลิลิตร) ที่พบว่าเมื่อเพ่ิม
ระยะเวลาการบ่มตัวอย่าง จะพบค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์เพ่ิมสูงขึ นอย่างมาก เมื่อตัวอย่างถูก
บ่มเพ่ิมขึ นเป็น 60 นาที ดังแสดงในรูปที่ 4.15 
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5 uM MUG in PBS pH 7.0

50 uM MUG in PBS pH 7.0

 
 
รูปที่ 4.14 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
แบคทีเรีย E. coli ที่มีปริมาณตั งแต่ 109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น MUG ที่ความเข้มข้น 5 
และ 50 ไมโครโมลาร์ 
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30 min incubation

60 min incubation

 
 
รูปที่ 4.15 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
แบคทีเรีย E. coli ที่มีปริมาณตั งแต่ 109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น MUG ที่ความเข้มข้น 50 
ไมโครโมลาร์ และบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 30 และ 60 นาท ี
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4.3.4 ทดสอบความไวในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอีโคไล 
สายพันธุ์ ATCC 25922 ในน ้าที่เก็บจากบ่อน ้า pH 7.09 

ผู้วิจัยได้ท้าการเจือจางเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน ในน ้าบ่อที่มี pH 7.09 ให้มี
ปริมาณเชื อแบคทีเรียระหว่าง 101–108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (ยืนยันด้วยวิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานบน
อาหารเลี ยงเชื อ) ผลการทดลองพบว่าเมื่อบ่มปฏิกิริยาเป็นระยะเวลา 30 นาที ระดับค่าความเข้มแสง
ฟลูออเรสเซนต์ต่้าสุดที่สามารถตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 161 A.U. เทียบเท่ากับปริมาณเชื อที่ 105 

โคโลนีต่อมิลลิลิตร แต่เมื่อเพ่ิมระยะเวลาในการบ่มเชื อเป็น 60 นาที พบว่าระดับค่าความเข้มแสงฟลูออ
เรสเซนต์ต่้าสุดที่สามารถตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือเท่ากับ 118 A.U. ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณเชื อที่ 
104 โคโลนีต่อมิลลิลิตร หรือ 106 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4.16 ซึ่งปริมาณเชื อที่
ตรวจวัดได้ดังกล่าว ใกล้เคียงกับปริมาณเชื อที่สามารถตรวจวัดได้ในน ้าเสีย แต่ในน ้าประเภทที่ 2 และ 3 
ตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน ้าผิวดินของประเทศไทย ไม่ควรมีแบคทีเรียเกิน 103 โคโลนีต่อน ้า 100 
มิลลิลิตร (10 โคโลนีต่อมิลลิลิตร) จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีตรวจให้มีความไวเพ่ิมขึ น ซึ่งจะช่วยให้
วิธีการที่พัฒนาขึ นมีความไวและความน่าเชื่อถือ สามารถน้าไปใช้บ่งบอกคุณภาพของน ้าและการปนเปื้อน
จากสิ่งปฏิกูล 
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Pond water, 60 min incubation

 
 

รูปที่ 4.16 กราฟแสดงค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์ของ
เชื อแบคทีเรีย E. coli ในน ้าบ่อที่มีปริมาณตั งแต่ 109–101 โคโลนีต่อมิลลิลิตร กับสารตั งต้น MUG ทีค่วาม
เข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 และ 60 นาที 
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4.3.5 ทดสอบความจ้าเพาะในการตรวจวัดปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อแบคทีเรียอี
โคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 

นอกจากนี ผู้วิจัยได้ทดสอบความจ้าเพาะของวิธีการตรวจปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสจาก
เชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์ ATCC 25922 โดยเทียบกับเชื อแบคทีเรียตัวแทนของกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั งหมดได้แก่ Enterobacter sp. และ K. pneumoniae แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม E. faecalis 
และเชื อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น ้า Aeromonas spp. และ S. agalactiae  

จากการทดสอบไม่พบปฏิกิริยาเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส โดยวัดจากความเข้มของแสงฟลูออเรส
เซนต์ ที่เกิดจากการบ่มสารตั งต้นกับเชื อแบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Enterobacter sp., K. pneumoniae 
และ S. agalactiae ในขณะที่พบปฏิกิริยาที่เกิดจากเอนไซม์ของเชื อแบคทีเรียชนิด E. faecalis และ 
Aeromonas spp. ในระดับต่้า ซึ่งไม่มีผลต่อการแปลผลการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มแสง
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ของเชื อแบคทีเรียอีโคไล การทดลองนี ได้ทดสอบด้วยระยะเวลาการบ่มที่ 30 
และ 60 นาที ดังแสดงในรูปที่ 4.17 ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าวิธีการตรวจปฏิกิริยาเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดสมีความจ้าเพาะต่อเชื อแบคทีเรียอีโคไล และวิธีนี เหมาะสมที่จะน้าไปใช้ในการตรวจวัด
การปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียอีโคไลในน ้าผิวดินต่อไป 
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รูปที่ 4.17 กราฟแสดงค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากการท้าปฏิกิริยาของเอนไซม์
ของแบคทีเรีย E. coli เทียบกับแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ที่พบได้ในแหล่งน ้า โดยก้าหนดค่าพารามิเตอร์การ
ตรวจวัดดังนี  ปริมาณแบคทีเรียเท่ากับ 1 OD600 ปริมาณสารตั งต้น MUG 50 ไมโครโมลาร์ บ่มปฏิกิริยา
เป็นระยะเวลา 30 และ 60 นาท ี



48 

 

 

4.4 การออกแบบเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นเวลาในการตรวจวัด

คุณภาพน ้า และยังสามารถพกพาไปนอกสถานที่ได้อย่างสะดวก ซึ่งมีผลการด้าเนินการดังต่อไปนี  
4.4.1 การประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
การประกอบระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์โดยการน้าส่วนประกอบต่างๆ  มาประกอบดัง

แผนภาพที่ได้ออกแบบข้างต้น โดยระบบจะมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายตัวแอล (L) ดังแสดงในรูปที่ 4.18
และสามารถทดลองวัดค่าแสงที่ได้ด้วยการต่อตัวรับสัญญาณกับ Arduino  
 

 
 

รูปที่ 4.18 ภาพแสดงการประกอบของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์ 
 

4.4.2 การทดสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์ 
การทดสอบและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์เพื่อท้าให้สามารถรับค่าได้มาก

ที่สุดโดยการใช้เทคนิค walking beam ซึ่งจะท้าการ walking beam 2 จุดด้วยกัน คือจาก LED ไปยัง 
cuvette ของน ้าตัวอย่างและจาก cuvette ของน ้าตัวอย่างไปยังตัวตรวจรับสัญญาณ ซึ่งผลที่ได้คือขนาด
ของแสงมีความเท่ากันตลอดทั งเส้นทางดังแสดงในรูปที่ 4.19 
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                                         (a)                                          (b) 

 
รูปที่ 4.19 เทคนิคการ waking beam (a) จาก LED ไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง และ (b) จาก 
cuvette ของน ้าตัวอย่างไปยังตัวตรวจรับสัญญาณ  
 

หลังจากได้ท้าการ walking beam ที่บริเวณข้างต้นเรียบร้อยแล้วจะต้องท้าการตรวจสอบการ
รวบรวมแสงของเลนส์ขนาน โดยตรวจสอบการจัดเรียงต้าแหน่งของเลนส์ขนานโดยการหาจุดของแสง UV 
ที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีความชัดเจนที่สุด ทั งของการกระตุ้นแสงและการแผ่แสง ซึ่งผลที่ได้คือ ทั งการ
กระตุ้นแสงและการแผ่แสงมีการรวบรวมแสงที่มีขนาดเล็กที่สุดและอยู่กึ่งกลางของบริเวณ cuvette ของ
น ้าตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 4.20 
 

      
                  (a)                                                           (b) 
 
รูปที่ 4.20 ภาพแสดงจุดที่เล็กและมีความชัดเจนที่สุดของแสง UV (a) LED ไปยัง cuvette ของน ้า
ตัวอย่าง และ (b) จากตัวตรวจรับสัญญาณไปยัง cuvette ของน ้าตัวอย่าง 

4.4.3 ตัวยึดต้าแหน่งตัวกล่อง 
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จากการออกแบบตัวยึดต้าแหน่งของส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน ้าด้วยแสง
ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา เมื่อทดลองกับอุปกรณ์นั นสามารถยึดต้าแหน่งของอุปกรณ์ให้อยู่กับที่และไม่
สามารถเคลื่อนที่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.21–4.25 
 

 
 

รูปที่ 4.21 ตัวยึดแบบคาดและล็อกมุมของ photodiode detector adapter 

 
 

รูปที่ 4.22 ตัวยึดแบบเป็น case PID control 
 

 
 

รูปที่ 4.23 ตัวยึดแบบล็อกมุมและแบบคาดของ LED Driver
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รูปที่ 4.24 ตัวยึดแบบล็อกมุมของ power supply 12V 1A 
 

 
 

รูปที่ 4.25 ตัวยึดแบบคาดของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ 
 

จากการออกแบบตัวกล่องของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน ้าด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาจะ
มีขนาด กว้าง 35 ยาว 35 สูง 21 เซนติเมตร เมื่อน้าไปผลิตโดยใช้วัสดุเป็นเหล็กบางที่มีขนาด 1.2 
มิลลิเมตร เพ่ือให้มีน ้าหนักที่ไม่มากจนเกินไปและสามารถพกพาได้อย่างสะดวก ซึ่งกล่องที่สั่งท้ามีขนาด
ตรงตามแบบที่ออกแบบดังแสดงในรูปที่ 4.26 
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                   (a)                                                                     (b) 

 
รูปที่ 4.26 ภาพแสดงกล่องส้าเร็จของของเครื่องมือตรวจวัด (a) ส่วนฐาน และ(b) ส่วนฝาปิด 

 
4.4.4 การทดสอบคุณภาพการตรวจวัดแสงของระบบแสงฟลูออเรสเซนต์ 
การทดสอบคุณภาพการตรวจวัดแสงของระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์โดยการเชื่อมต่อ 

Arduino เปรียบเทียบค่ากับเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐาน โดยใช้น ้าประปา 20 
เปอร์เซ็นต์เมทานอล ผลที่ได้คือเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานสามารถวัดความเข้มแสงได้
ในช่วง 0.1 ไมโครโมลาร์จนถึง 0.001 ไมโครโมลาร์ ซึ่งช่วงมากกว่า 0.1 ไมโครโมลาร์ไม่สามารถวัดค่าได้
เนื่องจากเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานสามารถวัดค่าความเข้มแสงสูงสุดได้ที่ 2500 A.U. 
เท่านั น และช่วงน้อยกว่า 0.001 ไมโครโมลาร์ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากมีความเข้มแสงน้อยเกินไปดัง
แสดงในรูปที่ 4.27 
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รูปที่ 4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ความเข้มข้นของ 4MU และความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ 

 
ผลการทดลองที่ได้ของระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์นั นเริ่มวัดค่าความเข้มข้นของ 4MU ที่ 20 

ไมโครโมลาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานแล้วค่าความเข้มแสงที่วัดได้
จากระบบสามารถวัดได้น้อยกว่า เนื่องจากเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานไม่สามารถวัด
ค่าที่มีความเข้มแสงมากกว่า 2500 A.U. ได้ แต่ระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์สามารถวัดค่าได้ที่ 287.72 
A.U. และเมื่อวัดแสงของ 4MU ช่วงความเข้มข้นที่ต่้ากว่า 20 ไมโครโมลาร์วัดได้ 0 A.U. ดังตารางที่ 4.1 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพของการวัดความเข้มแสงของระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์นั นน้อยกว่าเครื่องมือ
วัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐาน  
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงค่าความเข้มแสงของเครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐานและระบบ
ตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์ 

4MU  
(ไมโครโมลาร์) 

ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ (A.U.) 

เครื่องมือวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบมาตรฐาน ระบบตรวจแสงฟลูออเรสเซนต์ 

0.001 151.64 0 
0.0025 158.83 0 
0.005 164.89 0 
0.01 197.48 0 
0.05 315.76 0 
0.1 488.51 0 
1 ไม่สามารถวัดค่าได ้ 0 
2 ไม่สามารถวัดค่าได ้ 0 
5 ไม่สามารถวัดค่าได ้ 0 
10 ไม่สามารถวัดค่าได ้ 0 
20 ไม่สามารถวัดค่าได ้ 287.72 

 
 4.4.5 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
   4.4.5.1 ปริมาณสารตั งต้น MUG ที่เหมาะสมส้าหรับการตรวจวัดความเข้มแสงด้วย
เครื่องตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
  จากการทดสอบการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ของสารตั งต้น MUG ที่มีความเข้มข้น 5, 50 
และ 500 ไมโครโมลาร์ กับปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล 1 และ 0.1 OD600 แล้วตรวจวัดแสงฟลูออเรส
เซนต์ด้วยเครื่องตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา พบว่าสารตั งต้น MUG ที่มีความเข้มข้น 500 ไม
โครโมลาร์ให้ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์กับแบคทีเรียอีโคไลสูงที่สุด โดยให้ค่า
ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์สูงกว่า 4 และ 9 เท่า เมื่อเทียบกับความเข้มแสงที่เกิดจากสารตั งต้น MUG ที่
มีความเข้มข้น 50 และ 5 ไมโครโมลาร์ ตามล้าดับ นอกจากนี เมื่อลดปริมาณแบคทีเรียอีโคไลลง พบว่า
ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่วัดได ้ลดลงตามล้าดับดังรูป 4.28 
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รูปที่ 4.28 การทดสอบหาปริมาณที่เหมาะสมของสารตั งต้นส้าหรับการตรวจวัดการเรืองแสงด้วย
เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
 
 4.4.5.2 ทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการวัดการเรืองแสงด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรส

เซนต์แบบพกพา 
 คณะผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบเวลาที่เหมาะสมในการตรวจวัดความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนต์ที่
เกิดจากปฏิกิริยาเอนไซม์ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบพกพาที่ประดิษฐ์ขึ น โดยในการทดสอบคณะผู้วิจัยได้
ทดสอบกับสารตั งต้น MUG ที่มีความเข้มข้น 50 และ 500 ไมโครโมลาร์กับเชื อแบคทีเรียอีโคไล ปริมาณ
0.1 OD600 ผลการทดสอบพบว่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่วัดได้เพ่ิมขึ นตามระยะเวลาในการบ่ม
ปฏิกิริยาและปริมาณของสารตั งต้น โดยปฏิกิริยาที่มีส่วนผสมของสารตั งต้น MUG 500 ไมโครโมลาร์ และ
บ่มที่ระยะเวลา 4 ชั่วโมง สามารถให้ปริมาณความเข้มแสงเทียบเท่ากับการบ่มที่ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 
(ประมาณ 2500 A.U.) นอกจากนี ตัวอย่างน ้าที่มีส่วนผสมของสารตั งต้น MUG 500 ไมโครโมลาร์ ที่บ่ม
เป็นระยะเวลา 2–4 ชั่วโมง สามารถให้ค่าความเข้มแสงสูงกว่าตัวอย่างน ้าที่มีส่วนของผสมสารตั งต้น MUG 
50 ไมโครโมลาร์ ประมาณ 2 เท่า ดังรูปที่ 4.29 
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รูปที ่4.29 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจวัดปริมาณแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสง
ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
 
 คณะผู้วิจัยได้ทดสอบความไวของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ในการวัด
ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ในสารละลายที่มี ปริมาณเชื อแบคทีเรีย
แตกต่างกัน โดยคณะผู้วิจัยได้เจือจางเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน ในบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 
ให้มีปริมาณเชื อแบคทีเรียระหว่าง 101–108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (ยืนยันปริมาณเชื อแบคทีเรียด้วยวิธีตรวจ
นับจุลินทรีย์มาตรฐานบนอาหารเลี ยงเชื อ ) ผลการทดลองพบว่าเมื่อบ่มตัวอย่างกับสารตั งต้นเป็น
ระยะเวลา 2 และ 4 ชั่วโมง ระดับค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ต่้าสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
26.67 และ 51.33 A.U. ตามล้าดับ ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณเชื อแบคทีเรียที่ 103 โคโลนีต่อมิลลิลิตร (105 
โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร) ดังแสดงในรูปที่ 4.30  
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รูปที ่4.30 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา ในการวัดความ
เข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากปริมาณเชื อแบคทีเรียที่แตกต่างกันในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS 
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 4.4.5.3 การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์จากตัวอย่างน ้า ด้วยเครื่องมือ
ตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
 คณะผู้วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจวัดเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์
มาตรฐาน ที่เจือจางในน ้าที่เก็บจากแหล่งน ้าทั ง 3 แหล่ง (W1–3) โดยน ้าแต่ละแหล่งมีค่า pH เท่ากับ 
6.60, 6.59 และ 7.25 ตามล้าดับ จากการทดสอบพบว่าระดับค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ต่้าสุดที่
สามารถตรวจวัดได้จากตัวอย่างน ้าทั ง 3 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในช่วง 18.2–32.4 A.U. เทียบเท่ากับปริมาณ
เชื อที่ 105 โคโลนีต่อมิลลิลิตร หรือ 107 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร (เทียบกับวิธีตรวจนับเชื อจุลินทรีย์
มาตรฐานบนอาหารเลี ยงเชื อ) ดังรูป 4.31B ในขณะที่ตัวอย่างน ้าที่มีปริมาณเชื ออีโคไลในระดับต่้า ๆ ไม่
สามารถตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ที่คงที่ได้ โดยเฉพาะตัวอย่างน ้า W3 ที่ไม่พบการเรืองแสงฟลูออเรส
เซนต์เลย ทั งนี อาจเนื่องมาจากความขุ่นของตัวอย่างน ้าสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการวัด
ความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของเครื่องมือตรวจวัดฯ โดยในการทดสอบครั งนี  ตัวอย่างน ้า W3 มีลักษณะ
ขุ่นมากกว่าตัวอย่างน ้าอื่น ๆ อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 4.31A 
 

 
 
รูปที่ 4.31 ลักษณะตัวอย่างน ้า (W1–3) ที่เก็บมาจากแหล่งน ้าทั ง 3 แหล่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(A) และกราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ในตัวอย่างน ้าด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสง
ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา (B) 
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4.4.5.4 การทดลองหาการปนเปื้อนเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในตัวอย่างน ้าทั ง 3 
แหล่ง 
 จากการตรวจวัดค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดจากการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์กับสารตั งต้น 
MUG ในตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง พบว่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่วัดได้จากตัวอย่างน ้า W2 ที่ไม่ได้ท้า
การเจือจาง (non-dilute) มีค่าสูงที่สุด (311.27 A.U.) เมื่อเทียบกับตัวอย่างน ้าอ่ืน ๆ และเมื่อเจือจาง
ตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง ด้วยบัฟเฟอร์ PBS ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์มีค่าลดลงตามล้าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 ทั งนี ค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ที่ตรวจวัดได้จากตัวอย่างน ้า W2 มีค่าสอดคล้องกับผล
การเพาะเชื อบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI โดยพบโคโลนีของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส 
(โคโลนีสีน ้าเงิน ) จากตัวอย่างน ้า W2 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จ้านวน 1 โคโลนี และปริมาตร 1 
มิลลิลิตร จ้านวน 3 โคโลนี จากตัวอย่างน ้า W3 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จ้านวน 1 โคโลนี ในขณะที่ไม่พบ
โคโลนีของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสจากตัวอย่างน ้า W1 (รูปที่ 4.32) 
 คณะผู้วิจัยได้ทดสอบเพ่ิมเติมโดยน้าตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง ปริมาตร 100 มิลลิลิตร มาปั่น
ตกตะกอนและน้ามาเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI พบว่าตัวอย่างน ้าจากทั ง 3 แหล่งมีการปนเปื้อน
ของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์เบต้ากลูโคโรนิเดสทั งหมด โดยมีจ้านวนโคโลนีของเชื อแบคทีเรียที่มีเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดส W1 = 14 โคโลนี W2 = 229 โคโลนี และ W3 = 23 โคโลนี ดังรูปที่ 4.32 ผลการ
ทดลองบ่งชี ว่าเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาที่ประดิษฐ์ขึ น สามารถตรวจวัดการ
ปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียที่มีปริมาณต่้า ๆ ในตัวอย่างน ้าได้ โดยเฉพาะตัวอย่างน ้า W2 ที่มีปริมาณเชื อ
แบคทีเรีย 2.29 × 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณแบคทีเรียที่สามารถตรวจพบได้
ในน ้าผิวดินประเภทที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตามเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของเชื อ
แบคทีเรียที่มีระดับต่้ากว่า 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตรได้ ทั งนี อาจเกิดจากปัจจัยด้านความขุ่นของน ้า 
ดังจะเห็นได้จากค่าความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของตัวอย่างน ้า W3 ที่ตรวจวัดได้ มีระดับต่้ากว่าตัวอย่าง
น ้าอีก 2 แหล่ง แต่มีจ้านวนโคโลนีแบคทีเรียที่พบสูงกว่าตัวอย่างน ้า W1 เมื่อใช้น ้าในปริมาตรเท่ากันใน
การเพาะเชื อบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง  
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รูปที่ 4.32 การเพ่ิมจ้านวนเชื อแบคทีเรียอีโคไลที่มีอยู่แล้วในตัวอย่างน ้าทั ง 3 แหล่ง ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร, 1 มิลลิลิตร, 100 มิลลิลิตร บนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง MI 
 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าการตรวจวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์จากตัวอย่างน ้าที่เก็บมาจากแหล่ง
น ้าทั ง 3 แหล่ง ด้วยเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 

 

ความเจือจาง 
ความเขม้แสงฟลูออเรสเซนต์ (A.U.) 

W1 W2 W3 
ไม่เจือจาง 163.76 311.27 111.03 

10-1 11.46 26.25 25.37 
10-2 -2.36 7.94 3.92 
10-3 2.42 4.83 13.77 
10-4 18.49 18.66 14.65 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวัดปฏิกิริยาของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสของเชื อ

แบคทีเรียอีโคไล (E. coli) สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 25922 เพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพน ้าผิวดินด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์
เบต้ากลูคูโรนิเดส ส้าหรับเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลต มีดังนี  (1) ความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม อยู่
ในช่วง pH 6.8−7.0 (2) ปริมาณสารตั งต้น MUG ที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์เท่ากับ 50 ไมโครโมลาร์ 
(3) อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มคือ 37 องศาเซลเซียส และ (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการบ่ม 30–60 นาที โดย
สามารถตรวจวัดปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐาน ที่ผสมในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS ได้ที่
ระดับต่้าสุดเท่ากับ 105 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร และในตัวอย่างน ้าผิวดินทีถู่กท้าให้ปราศจากเชื อ ได้ที่
ระดับต่้าสุด เท่ากับ 106 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร เมื่อวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ของปฏิกิริยา
เอนไซม์ที่เกิดขึ นด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลต และไม่พบการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์กับแบคทีเรียชนิด
อ่ืนที่พบได้บ่อยในน ้าธรรมชาติ 

คณะผู้วิจัยได้น้าสภาวะดังกล่าว มาปรับใช้กับเครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา
ทีพ่ัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีการปรับเพ่ิมปริมาณสารตั งต้น MUG เป็น 500 ไมโครโมลาร์ และเพ่ิมระยะเวลาใน
การบ่มปฏิกิริยาเป็น 2–4 ชั่วโมง ในสภาวะความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิดังกล่าวข้างต้น ในการตรวจวัด
ด้วยเครื่องมือตรวจวัดฯ ที่พัฒนาขึ น มีการยืนยันผลกับวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการตามคู่มือ 
standard methods for the examination of water and wastewater คื อ วิ ธี  membrane 
filtration method ซึ่งใช้อาหารเลี ยงเชื อและสภาวะ ตาม USEPA method 1604 Total Coliforms 
and Escherichia coli in Water by Membrane Filtration Using a Simultaneous Detection 
Technique (MI Medium) ผลการทดสอบพบว่าความไวในการตรวจวัดปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล สาย
พันธุ์มาตรฐานที่ผสมในสารละลายบัฟเฟอร์ PBS ได้ที่ระดับต่้าสุดเท่ากับ 105 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร 
ซึ่งเทียบเท่ากับการตรวจด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลต และมีความไวในการตรวจวัดปริมาณเชื อ
แบคทีเรียอีโคไล สายพันธุ์มาตรฐานที่ผสมในตัวอย่างน ้าผิวดินที่ถูกท้าให้ปราศจากเชื อ ได้ที่ระดับ 107 
โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ในขณะที่เครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจวัดปริมาณเชื อแบคทีเรียอีโคไล ที่
ปนเปื้อนอยู่แล้วในตัวอย่างน ้าผิวดินได้ที่ระดับ 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียง
กับปริมาณเชื อแบคทีเรียที่พบได้ในแหล่งน ้าผิวดินประเภท 2 และ 3 แต่ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณเชื อ
แบคทีเรียอีโคไล ที่ระดับต่้ากว่า 102 โคโลนีต่อน ้า 100 มิลลิลิตรได้ ปัจจัยที่พบว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ คือ ระดับความขุ่นของน ้า ปริมาณสารอินทรีย์และสารแขวนลอย ดังนั นเครื่องมือที่
พัฒนาขึ นใหม่นี เหมาะส้าหรับใช้ตรวจคุณภาพน ้าผิวดินที่มีความขุ่นต่้า แต่ไม่เหมาะกับน ้าเสียหรือน ้าที่มี
ปริมาณสารอินทรีย์และสารแขวนลอยมาก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจท้าการเจือจาง
ตัวอย่างน ้า หรือผ่านตัวอย่างน ้าด้วยแผ่นกรองชนิดหยาบก่อนน้ามาทดสอบตามขั นตอน นอกจากนี ควร
ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจวัดฯ กับแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์อ่ืนๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่
พบในแหล่งน ้าธรรมชาติของประเทศไทย  
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เครื่องมือตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพาที่พัฒนาขึ น สามารถน้าไปใช้ในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าผิวดินเบื องต้นได้ ซึ่งจะช่วยคัดกรองและลดจ้านวนตัวอย่างก่อนที่จะส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจยืนยันการปนเปื้อน ท้าให้ประหยัดงบประมาณ แรงงานและเวลา โดยหน่วยงานรัฐบาลที่สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงานเฝ้าระวังคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่วนของเครื่องมือควรมี
คู่มือที่เป็นภาพและขั นตอนที่ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน และออกแบบกระเป๋าส้าหรับใส่เครื่องมือตรวจวัดฯ ที่
ง่ายต่อการน้าไปใช้ในภาคสนามอย่างสะดวก 
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ภาคผนวก 
 

7.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 
7.1.1 Tryptic soy agar (TSA) 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Pancreatic digest of casein  15.0 กรัม 
Papaic didest of soybean  5.0 กรัม 
Sodium chloride   5.0 กรัม 
Agar     15.0 กรัม 
pH     7.3±0.2 

 
ชั่ง TSA ปริมาณ 40 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
 

7.1.2 Triptic soy broth (TSB) 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Casein peptone   17.0 กรัม 
Soy peptone    3.0 กรัม 
Sodium chloride   5.0 กรัม 
Dipotassium phosphate  2.5 กรัม 
Dextrose    2.5 กรัม 
pH     7.3±0.2 

 
ชั่ง TSB ปริมาณ 30 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
 

7.1.3 Luria-bertani agar (LB agar) 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Tryptone    10.0 กรัม 
Yeast extract    5.0 กรัม 
Sodium chloride   10.0 กรัม 
Agar     15.0 กรัม 
pH     7.5±0.2 

 



65 

 

 

ละลายสารให้เข้ากันในน ้า 1 ลิตร แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ว ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี
 

7.1.4 Brain heart infusion agar (BHI agar) 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Peptone mixer    10.0 กรัม 
Beef heart infusion   10.0 กรัม 
Calf brain infusion   7.5 กรัม 
Dextrose    2.0 กรัม 
Disodium phosphate   2.5 กรัม 
Sodium chloride   5.0 กรัม 
Agar     15.0 กรัม 
pH     7.4±0.2 

 
ชั่ง BHI agar ปริมาณ 52 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ ว ทีอุ่ณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี
 

7.1.5 M17 agar 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Peptone     5.0 กรัม 
Soya peptone    5.0 กรัม 
Yeast extract    2.5 กรัม 
HM peptone*    5.0 กรัม 
Ascorbic acid    0.5 กรัม 
Magnesium sulfate   0.25 กรัม 
Lactose    5.0 กรัม 
Agar     10.0 กรัม 
pH     7.1±0.2 

 
ชั่ง M17 agar ปริมาณ 33.25 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ ว ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี 
*Equivalent to Beef extract 
 

7.1.6 Super optimal broth (SOB) 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 



66 

 

 

 Tryptone    20.0 กรัม 
 Yeast extract    5.0 กรัม 
 Sodium chloride   0.5 กรัม 
 Magnesium sulfate   0.96 กรัม 
 Potassium chloride   0.186 กรัม 
 pH     7.0±0.2 กรัม 
 
ชั่ง SOB ปริมาณ 33.25 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ ว ทีอุ่ณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี
 

7.1.7 MI agar 
ส่วนประกอบต่อน ้า 1 ลิตร 
Proteose peptone No. 3   5.0 กรัม 
Yeast extract    3.0 กรัม 
D-Lactose    1.0 กรัม 
MUGal*    0.1 กรัม 
IBDG**     0.32 กรัม 
Sodium chloride   7.5 กรัม 
Dipotassium phosphate  3.3 กรัม 
Monopotassium phosphate  1.0 กรัม 
Sodium lauryl sulfate   0.2 กรัม 
Sodium desoxycholate  0.1 กรัม 
Agar     15.0 กรัม 
pH     7.4±0.2 

 
ชั่ง MI agar ปริมาณ 36.5 กรัม ลงในน ้า 1 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื อที่ความดันไอ 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ ว อุณภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาท ี
*4-Methylumbelliferyl-ß-D-galactopyranoside, **Indoxyl-ß-D-glucuronide 
 
7.2 รายละเอียดของล าดับนิวคลีโอไทด์ของ promoter (Bac21) ribosome binding site และยีน 
uidA เพื่อน ามาใช้ในการแสดงออกของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดสในเชื้อแบคทีเรีย Enterococcus 
faecalis  

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและส่งให้บริษัท GenScript ท้าการสังเคราะห์สายนิวคลีโอไทด์ดังกล่าว
และปรับ codon เพ่ือให้เหมาะสมในการแสดงออกของยีนโดยใช้ Enterococcus faecalis V583 เป็น
เชื อแบคทีเรียอ้างอิง โดยภายหลังปรับ codon มีค่า codon adaptation index (CAI) เท่ากับ 0.97 ซึ่ง
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เป็นค่าการคาดการณ์ที่บ่งชี ว่าการแสดงออกของยีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ดังรูปที่ 7.1) มีจ้านวนและต้าแหน่ง
ของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ และ ribosome binding site ภายหลังการปรับ codon ดังรูปที่ 7.2 สายนิวคลี
โอไทด์ของ promoter ribosome binding site และเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ (สีฟ้าอ่อน) และ ส่วนของยีน 
uidA (สีด้า) รวมกันมีความยาวเท่ากับ 1,950 bp และมีเปอร์เซนต์ G เท่ากับ 33.77 ดังรูปที่ 7.3 รวมถึง
มีจ้านวนกรดอะมิโนในส่วนของยีนความยาวเท่ากับ 601 กรดอะมิโน ดังรูปที่ 7.4 
 

 
รูปที่ 7.1 การปรับ codon usage ให้เหมาะสมกับการแสดงออกของยีนในเชื อแบคทีเรีย Enterococcus 
faecalis
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รูปที่ 7.2 ต้าแหน่งและจ้านวนของเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ XbaI และ SalI รวมถึงจ้านวนของ ribosome 
binding site (เส้นใต้สีแดง) ภายหลังการปรับ codon usage
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รูปที่ 7.3 ล้าดับสายนิวคลีโอไทด์ในส่วนของ promoter ribosome binding site และเอนไซม์ตัด
จ้าเพาะ (สีฟ้าอ่อน) และ ส่วนของยีน uidA (สีด้า) 
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รูปที่ 7.4 ล้าดับกรดอะมิโนของยีน uidA ที่ท้าการปรับ codon โดยใช้ Enterococcus faecalis V583 
เป็นเชื อแบคทีเรียอ้างอิง เทียบกับล้าดับกรดอะมโินของยีน uidA จากเชื อแบคทีเรีย E. coli 
 
7.3 การตัดต่อยีนเป้าหมายกับพลาสมิด pAM401 และการน าส่งเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย 

7.3.1 การตัดยีนเป้าหมายจากพลาสมิด pUC57uidA และการตัดพลาสมิด pAM401 ให้เป็น
เส้นตรงด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ โดยการผสมส่วนประกอบต่างๆส้าหรับท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ (ตามตารางที่ 
7.1) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท้าการหยุดปฏิกิริยาเอนไซม์โดยบ่มที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น้าชิ นส่วนดีเอ็นเอและพลาสมิดที่ตัดแล้วมาท้าให้บริสุทธิ์ด้วยชุด 
GenepHlow™ Gel/PCR Kit โดยท้าตามโปรโตคอลของบริษัท จากนั นวัดความเข้มข้นด้วยเครื่องสเปค
โตรโฟโตมิเตอร์ (NanoDrop™ One/OneC Microvolume UV-Vis)  
 
ตารางท่ี 7.1 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ 
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ส่วนประกอบ ปริมาตร (ไมโครลิตร) 

บัฟเฟอร์ 10XNEB3.1 5 
เอนไซม์ XbaI 0.5 
เอนไซม์ SalI 0.5 
พลาสมิด pUC57UidA หรือ pAM401 500 นาโนกรัม 
น ้า (dH2O) ปรับให้มีปริมาตร 50 ไมโครลิตร 
รวม 50 

 
7.3.2 การเชื่อมยีนเป้าหมายกับพลาสมิด pAM401 ด้วยเอนไซม์ T4 ligase  
ชิ นส่วนดีเอ็นเอและพลาสมิดที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะและท้าให้บริสุทธิ์ จะถกูน้ามา

เชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ T4 ligase โดยการผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ตามตารางที่ 7.2 โดยอัตราส่วน
ของพลาสมิดและชิ นส่วนดีเอ็นเอ สามารถค้านวณได้จากสมการดังต่อไปนี  
 

 
 

บ่มปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ก่อนน้าส่งเข้าสู่เชื อแบคทีเรีย E. coli สาย
พันธุ์ DH5-alpha ด้วยวิธีให้ความร้อน (heat shock)  

  
ตารางท่ี 7.2 ส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเอนไซม์ T4 ligase 

ส่วนประกอบ ปริมาตร (ไมโครลิตร) 
บัฟเฟอร์ T4 DNA Ligase (10X) 1 
พลาสมิด pAM401 (XbaI/SalI) 30 นาโนกรัม 
UidA (XbaI/SalI) 86 นาโนกรัม 
เอนไซม์ T4 DNA Ligase (200 ยู
นิต/ไมโครลิตร) 

1 

น ้า (dH2O) ปรับให้มีปริมาตร 10 ไมโครลิตร 
รวม 10 

7.3.3 การน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายเข้าสู่แบคทีเรีย  E. coli ด้วยวิธีให้ความร้อน (heat 
shock) 

7 .3 .3.1 ผสมแบคที เรีย E. coli สายพันธุ์  DH5-alpha ที่ เตรียมไว้  ปริมาตร 100 
ไมโครลิตรกับปฏิกิริยา ligation จากข้อ 7.2.2 ปริมาตร 5 ไมโครลิตร แล้วแช่ในน ้าแข็งเป็นเวลา 
30 นาท ี
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  7.3.3.2 น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ เป็นเวลา 50 
วินาที แล้วแช่ในน ้าแข็งทันทีเป็นเวลา 2 นาที 
  7.3.3.3 เติมอาหารเลี ยงเชื อปริมาตร 250 ไมโครลิตรแล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เขย่าที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
  7.3.3.4 ปั่นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง 6,000 × g เป็นเวลา 1 นาที ดูดเอาอาหารเลี ยงเชื อ
ออกให้เหลือ 100 ไมโครลิตร 
  7.3.3.5 น้าไปเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็ง LB ที่ผสมยา chloramphenicol ความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร  
  7.3.3.6 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16–18 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่
เกิดขึ น 
  7.3.3.7 ท้าการตรวจสอบโคโลนีที่มีชิ นส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายโดยการสกัดพลาสมิดและ
ตัดด้วยเอนไซมต์ัดจ้าเพาะ 
 7.3.4 การน้าส่งชิ นส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายเข้าสู่แบคทีเรีย E. faecalis ด้วยวิธีการท้าให้เกิดรูบน
ผนังเซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า 

7.3.4.1 น้า cuvette ที่ใช้ส้าหรับ Electroporation (รูปที่ 7.5) ไปแช่เย็นก่อนท้าการ
ทดลอง 

   7.3.4.2 ผสม E. faecalis สายพันธุ์ AIM06 (ที่เตรียมด้วยวิธีต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.1 ) 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับพลาสมิด pAM401uidA ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ โดยมี E. faecalis ที่ไม่ใส่พ
ลาสมิดเป็นตัวควบคุมผลลบ และใช้ E. faecalis สายพันธุ์ OGIRF ที่ผสมกับพลาสมิด pAM401uidA 
เป็นตัวควบคุมผลบวก 

7.3.4.3 น้าแบคทีเรียและพลาสมิดที่ผสมแล้วใส่ลงใน cuvette แช่ในน ้าแข็ง 
7.3.4.4 น้าไปให้กระแสไฟฟ้าด้วยเครื่อง GenePulser Xcell™ (รูปที่  7.6) โดยใช้

กระแสไฟฟ้า 2.5 กิโลโวลต์ 
7.3.4.5 เติมอาหารเลี ยงเชื อปริมาตร 1 มิลลิลิตรทันที แล้วปิเปตลงสู่หลอดทดลองขนาด 

1.5 มิลลิลิตร จากนั นน้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขย่าที่ความเร็วรอบ 225 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 2–18 ชั่วโมง 

7.3.4.6 ปั่นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง 6,000 × g เป็นเวลา 1 นาที ดูดเอาอาหารเลี ยงเชื อ
ออกให้เหลือ 100 ไมโครลิตร 

7.3.4.7 น้าไปเพาะบนอาหารเลี ยงเชื อชนิดแข็งที่ผสมผสมยา chloramphenicol ความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16–18 
ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่เกิดขึ น 

  7.3.4.8 ท้าการตรวจสอบโคโลนีที่มีชิ นส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายโดยการสกัดพลาสมิดและ
ตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ้าเพาะ 
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รูปที ่7.5 cuvette ขนาด 2 มิลลิเมตร ที่ใช้ส้าหรับการท้า Electroporation 
 

 
 

 
รูปที ่7.6 เครื่อง GenePulser Xcell™ 

 
7.4 ลักษณะเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
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7.5 ขั้นตอนการทดสอบการวัดแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยเครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
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7.6 วิธีการใช้เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
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สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 

  ประเทศไทยประสบปัญหาคุณภาพน ้าเสือ่มโทรมในแหลง่น ้าผวิดนิมาอย่างต่อเนื่อง แมปั้จจุบันจะมี

มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพน ้าจากตัวบง่ชีต้า่ง ๆ ทางจุลชวีวทิยา แตก่ารเก็บตวัอยา่งเพือ่ขนสง่กลบัมา
วเิคราะห์ในหอ้งปฏิบัติการตอ้งใชเ้วลา มีค่าใชจ้่ายสูง และอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

การศกึษาครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาเครือ่งมอืระบกุารปนเป้ือนของเชือ้อโีคไล (E. coli) ในน ้าผวิดนิแบบ
พกพา โดยอาศัยการตรวจวัดค่าการเรอืงแสงฟลูออเรสเซนตท์ีเ่กดิจากปฏกิริยิาของเอนไซมเ์บตา้กลูคูโรนิ

เดสของเชือ้อีโคไล ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ใชช้ ีว้ัดการปนเป้ือนของสิง่ปฏิกูลจากสัตวเ์ลือดอุ่นที่มีการใชใ้น

มาตรฐานของสหรัฐอเมรกิาและยุโรป การศกึษานี้อาศัยหลักการทดสอบการท าปฏิกริิยาระหว่างเอนไซม์
เบตา้กลูคูโรนิเดสกับสารตัง้ตน้ MUG (Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide) ในสภาวะที่เหมาะสม การ

ทดสอบความไวและความจ าเพาะของวธิีตรวจ และน าหลักการดังกล่าวไปประกอบกับการสรา้งเครื่องมือ
ตรวจวัดแสงฟลูออเรสเซนตแ์บบพกพา เพื่อใชร้ะบุการปนเป้ือนของเชือ้อโีคไลในภาคสนาม ผลการศกึษา

พบวา่สภาวะความเป็นกรดดา่งในชว่ง pH 6.8−7.0 เหมาะสมในการเกดิปฏกิริยิาของเอนไซม ์โดยใหค้า่ความ

เขม้แสงฟลูออเรสเซนตส์งูทีส่ดุ การเพิม่ปรมิาณสารตัง้ตน้ MUG (500 ไมโครโมลาร์) และเพิม่ระยะเวลาใน
การบม่ปฏกิริยิา (2–4 ชัว่โมง) ทีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส จะชว่ยเพิม่คา่ความเขม้แสงฟลอูอเรสเซนต ์การ

ทดสอบความไวในการตรวจวัดของเครื่องมือตรวจวัดฯ พบวา่สามารถตรวจวัดปรมิาณเชือ้อโีคไล ทีผ่สมใน
สารละลายบัฟเฟอร์ PBS pH 7.0 ไดใ้นระดับต า่สดุ 105 โคโลนีตอ่น ้า 100 มลิลลิติร และในน ้าตัวอย่างไดใ้น

ระดับต า่สดุ 107 โคโลนีตอ่น ้า 100 มลิลลิติร ในขณะทีก่ารตรวจวัดการปนเป้ือนของเชือ้อโีคไลทีม่อียู่แลว้ใน
ธรรมชาต ิพบวา่เครือ่งมอืตรวจวัดฯ สามารถตรวจวัดปรมิาณเชือ้ไดใ้นระดับ 102 โคโลนีตอ่น ้า 100 มลิลลิติร 

ซึง่ใกลเ้คยีงกับปรมิาณเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บไดใ้นแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที ่2 และ 3 ผลการศกึษาบ่งชีว้า่สาย

พันธุข์องเชือ้แบคทเีรยีทีน่ ามาใชใ้นการทดสอบ รวมถงึปรมิาณสารอนิทรยีท์ีม่อียู่ในน ้า มผีลตอ่ความไวในการ
ตรวจวัด โดยอาจสง่ผลต่อการท าปฏกิริยิาของเอนไซมแ์ละการแปลผลค่าความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนต์ 

จงึจ าเป็นที่จะตอ้งเพิ่มประสทิธภิาพของเครื่องมือตรวจวัดใหส้ามารถตรวจวัดเชือ้แบคทีเรียในตัวอย่างน ้า
ประเภทต่าง ๆ ได ้อย่างไรก็ตามการทดสอบการท าปฏกิริยิาเอนไซมก์ับแบคทเีรยีชนิดอืน่ ๆ ทีพ่บไดบ้่อยใน

น ้า ไม่พบการสรา้งแสงฟลูออเรสเซนต์ ซึง่ชว่ยยนืยันความจ าเพาะของวธิทีีส่ามารถใชร้ะบุการปนเป้ือนของ

เชือ้อโีคไลในน ้าไดเ้ป็นอยา่งด ี 
  การพัฒนาเครือ่งมอืตรวจวัดคณุภาพน ้าแบบพกพาเพื่อระบกุารปนเป้ือนของสิง่ปฏกิลูในน ้าผวิดนิทีม่ี

ความไวและความแมน่ย าสงู จะชว่ยใหห้น่วยงานรัฐบาลสามารถใชเ้พือ่เฝ้าระวงัคณุภาพแหลง่น ้า โดยสามารถ
เขา้ถงึเทคโนโลยรีาคาถกูและลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ  
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สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 
(ส าหรับเผยแพรใ่นระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

(ภาคผนวก) 
 

1. ชื่อผลงาน/โครงการ  
ภาษาไทย การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาเพ่ือระบุการปนเปื้อนของแบคทีเรียอีโคไลในน ้าผิวดิน 

ภาษาอังกฤษ Development of a portable microbial detection system for identifying 
contamination of Escherichia coli in surface water  
2. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย และท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ 
 1) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 เลขหมาย
ประจ้าตัวประชาชน 3730600743550 โทรศัพท์ 02-7971900 ต่อ 4314 โทรศัพท์มือถือ 089-9006117 
โทรสาร 02-9428436 อีเมล fvetwsp@ku.ac.th 

 2) ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนาเมธา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-3298345 โทรศัพท์มือถือ 
087-9365000 โทรสาร 02-7392398 อีเมล wibool@gmail.com  
 3) ดร.ขวัญ รวี  สิ ริกาญ จน ห้ องปฏิบั ติ การวิจัย เทคโนโลยีชี วภาพ  สถาบันวิจัยจุฬ าภรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-5538555 โทรศัพท์มือถือ 080-6110555 โทรสาร 02-5538572 
อีเมล kwanrawee@cri.or.th 
3. ชื่อหน่วยงาน 

 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 3) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
4.ด าเนินการเสร็จในปี พ.ศ. 2564 

5. ค าค้น keyword 
เบต้ากลูคูโรนิเดส อีโคไล การตรวจวัดคุณภาพน ้า เครื่องมือตรวจวัดการเรืองแสงฟลูออเรสเซนสต์แบบ
พกพา 
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ค าอธิบาย 5 บรรทัด 
โครงการวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือ่งมอืตรวจวัดการปนเป้ือนของสิง่ปฏกิูลในน ้าผวิดนิแบบพกพา 
โดยอาศยัหลกัการตรวจวดัการเรอืงแสงทีเ่กดิปฏกิริยิาของเอนไซมเ์บตา้กลคูโูรนเิดสของเชือ้แบคทเีรยีอโีคไล 

ผลการศกึษาพบวา่วธิกีารตรวจสามารถระบุการปนเป้ือนของเชือ้อโีคไลในน ้าผวิดนิได ้การพัฒนาเครือ่งมือ
ตรวจวัดแบบพกพาทีอ่าศัยหลักการเรอืงแสงฟลอูอเรสเซนตท์ีเ่กดิจากการปนเป้ือนของเชือ้แบคทเีรยีอโีคไล

ในน ้า จะชว่ยในการเฝ้าระวงัปัญหาคณุภาพน ้าใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic (ภาษาไทย)  
(ภาคผนวก) 

1. ตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
2. ชื่อผลงาน/โครงการ 

ภาษาไทย การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาเพ่ือระบุการปนเปื้อนของแบคทีเรียอีโคไลในน ้าผิวดิน 

ภาษาอังกฤษ Development of a portable microbial detection system for identifying 
contamination of Escherichia coli in surface water  
3. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย และท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ 
 1) รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10900 เลขหมาย
ประจ้าตัวประชาชน 3730600743550 โทรศัพท์ 02-7971900 ต่อ 4314 โทรศัพท์มือถือ 089-9006117 
โทรสาร 02-9428436 อีเมล fvetwsp@ku.ac.th 

 2) ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนาเมธา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-3298345 โทรศัพท์มือถือ 
087-9365000 โทรสาร 02-7392398 อีเมล wibool@gmail.com  
 3) ดร.ขวัญ รวี  สิ ริก าญ จน ห้ องปฏิบั ติ การวิจัย เทคโนโลยีชี วภาพ  สถาบันวิจัยจุฬ า ภรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-5538555 โทรศัพท์มือถือ 080-6110555 โทรสาร 02-5538572 
อีเมล kwanrawee@cri.or.th 
3. ชื่อหน่วยงาน 

 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 3) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
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4. ประมวลผลงานวิจัยสรุปเป็นภาพ info graphic ในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ที่เข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ 

 


