ิ
จุลิ นทรียที์ทมีี ความสําคัญและเกียวข้องกับสงแวดล้
อม
Application of Microbiology in Environment

่ 8 คณ
1. จุลิ นทรียเ์ ป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์

่ 8 คณ
1. จุลิ นทรียเ์ ป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของสภาพแวดล้อม

่ จลุ ิ นทรียอ์ ะไรเป็ นตัวบงชี
่ 8 คณ
1.1 บอกได้วาใช้
ุ ภาพของ
สภาพแวดล้อม

2. จุลิ นทรียท์ ีบําบัดความเป็ นมลภาวะ
3. จุลิ นทรียท์ ีสร้างพลังงานหมุนเวียน
เรียนวันที 11, 16 กพ 53
สอนโดย ชริดา ปุกหุต
ิ
Sc101 ตึกวจัิ ย คณะวทยาศาสตร์
1

่ าไมจึงใช้จลุ ิ นทรียน์ ัน8 เป็ นตัวบงชี
่ 8 คณ
1.2 บอกได้วาทํ
ุ ภาพ
ของสภาพแวดล้อม
ิ
่ 8 คณ
1.3 บอกวธีิ การวเคราะห์
จลุ ิ นทรียท์ ีเป็ นตัวบงชี
ุ ภาพ
ของสภาพแวดล้อมได้

2

2. จุลิ นทรียบ์ าํ บัดความเป็ นมลภาวะ

3. จุลิ นทรียท์ ีสร้างพลังงานหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ิ
่ จลุ ิ นทรียช์ นดใดบํ
2.1 บอกได้วาใช้
าบัดความเป็ นมลภาวะ

ิ
่ จลุ ิ นทรียช์ นดใดสร้
3.1 บอกได้วาใช้
างพลังงานหมุนเวียน

่ จลุ ิ นทรียบ์ าํ บัดความเป็ นมลภาวะได้
2.2 บอกได้วาใช้
่
อยางไร

่ จลุ ิ นทรียน์ ัน8 สร้างพลังงานหมุนเวียนได้
3.2 บอกได้วาใช้
่
อยางไร

3

4

1

่ 8 คณ
1. จุลิ นทรียเ์ ป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของสภาพแวดล้อม (ตอ่)

่ 8 คณ
1. จุลิ นทรียเ์ ป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของสภาพแวดล้อม

ิ มเป็ นตัวบงชี
่ 8 คณ
1.2 เหตุทีใช้จลุ ิ นทรียโ์ คลฟอร์
ุ ภาพของ
สภาพแวดล้อม
…………………………………………………………………

่ 8 คณ
1.1 จุลิ นทรียท์ ีเป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของสภาพแวดล้อม
(Indicator organism)

.

ิ ม (Coliform group)
แบคทีเรียโคลฟอร์
ิ ม (Fecal Coliform)
ฟี คัลโคลฟอร์
E. coli <- อุจจาระ (feces)
ิ ม (Non-Fecal Coliform)
นันฟี คัลโคลฟอร์
Enterobacter aerogenes <- จากดิน สภาพแวดล้อมทัวไป
#

ิ
่ 8 คณ
1.3 วธีิ การวเคราะห์
จลุ ิ นทรียท์ ีเป็ นตัวบงชี
ุ ภาพของ
่
่
ยด
สภาพแวดล้อม คือ Coliform test (อานอยางละเอี
ิ ติ การจุลชีววทยาเบื
ิ
ได้ในคู่มือปฏบั
อ8 งต้น)
1) Most-probable number (MPN)
2) Membrane filter

5

เราทําอาหารนี

Presumptive test : Lactose broth

Gas +

6

Membrane filter
technique

Gas -

Confirmed test
BGLB

Coliform test

EMB

Coliform, gas +

Metallic sheen

EMB agar, incubate at 35°C

Completed test

Lactose broth

Agar slant

Coliform, gas +

Gram -, non-spore

Total coliform bacteria, 20-80 colonies
Pink to dark red = Enterobacter sp.
Metallic sheen = E.coli
7

Count number of colony forming units (CFU) under
magnifying class and expressed as CFU/100ml.

8

2

2. จุลิ นทรียบ์ าํ บัดความเป็ นมลภาวะ

2. จุลิ นทรียบ์ าํ บัดความเป็ นมลภาวะ
มลภาวะ (pollution)

่ activated
2.1 จุลิ นทรียท์ ีบําบัดความเป็ นมลภาวะได้ เชน
sludge ทีใช้ในการบําบัดนํ8าเสีย

2.2 จุลิ นทรียบ์ าํ บัดความเป็ นมลภาวะทํางานโดยการ
ิ ยโ์ มเลกุลใหญ่ เชน
่
่
ยอยสลายสารอนทรี
carbohydrate, protein, lipid, cellulose ฯลฯ
่ carbonate, ammonia,
ให้เป็ นโมเลกุลเล็กลง เชน
nitrate, sulfate, phosphate
จึงทําให้ คา่ BOD ของนํ8าลดลง

9

10

activated sludge ทีใช้ ในการบําบัดนํา เสี ย

คา่ BOD ของนํ8า

่
นํ8าเสียจากบอรวม

่
Biological Oxygen Demand เป็ นคาบอกคุ
ณภาพนํ8า

่ ิ
่
บอเตมอากาศ
บอตกตะกอน

่ 8 ตาหมายความวา
่ นํ8าสะอาด เพราะต้องการ
ถ้าคานี
ํ
ิ
ิ ยท์ ีปนเปื8 อนอยูน่ ้ อย
ออกซเจนเพื
อสลายสารอนทรี

นํ8าทีบําบัดแล้ว

่ 8 สงู หมายความวา่ นํ8 าสกปรกมาก เพราะต้องการ
ถ้าคานี
ิ
ิ
ิ ยท์ ีปนเปื8 อน
ออกซเจนปรมาณมากไปสลายสารอนทรี
ิ
่
มาก คือต้องมีออกซเจนที
ใช้ไปในการยอยสลายมาก
11

อากาศ
Activated
sludge return

Excess
Sludge

Sludge
disposal

12

3

3. จุลิ นทรียท์ ีสร้างพลังงานหมุนเวียน

3. จุลิ นทรียท์ ีสร้างพลังงานหมุนเวียน

จุลิ นทรีย์

พลังงานหมุนเวียน
่
(renewable resource) เชน

3.1 จุลิ นทรีย…
์ ……….สร้างพลังงานหมุนเวียน

Methanogen, Acidogen

•กาซชีวภาพ (methane, CH4)

3.2 จุลิ นทรียส์ ร้างพลังงานหมุนเวียนได้โดย……….

Algae,Chlamydomonas sp. •ไฮโดรเจน (hydrogen, H2)
Yeast, Saccharomyces
cerevisiae

•แอลกอฮอล์ (alcohol, ethyl
alcohol, ethanol, C2H5OH)
13

14

่
บอกาซชี
วภาพ

กาซชีวภาพ (methane, CH4) จากจุลิ นทรีย์
ิ8
มูลสัตว์, นํ8าทงโรงงานมั
นสําปะหลัง, นํ8ากากสา่ ฯ
ถั่ งกาซชีวภาพ
บอกาซชี
CH4

เชื8อเพลงิ

anaerobic

ิ
จุลิ นทรียห์ ลายชนด

ิ8 มีสารอนทรี
ิ ยล์ ดลง
+ นํ8าทงที
ิ
่
่ ิ
สาหรายเจรญในบอเปด
ปลา
15

16

http://i50.photobucket.com/albums/f350/ulvi51/Ikinci%20album/biogasreactoru.jpg

4

่
จุลิ นทรียส์ ร้างมีเทนได้อยางไร
่ เซลลูโลส โปรตีน ฯ
สารประกอบทีมีโมเลกุลซับซ้อน เชน
Cellulolytic & hydrolytic bacteria

ิ ฯ
่ นํ8าตาล กรดอะมโน
สารประกอบทีมีโมเลกุลเล็ก เชน
Fermentative bacteria
H2 + CO2

Acetate

Propionate
Butyrate

Acidogens
Acetate

H2 producing fatty
acid oxidizing bacteria

Methanogens

Methanogens

H2 + CO2

Acetate

Methanogens
17

่ มีการสร้างมีเทน
นอกจากในถังกาซชีวภาพ แหลงที
ิ ชีวิ ตตามธรรมชาติ เชน
่
1. สงมี

Methane

18

จุลิ นทรียท์ ีสร้างกาซไฮโดรเจน
่ สาหรายสี
่ เขียว Chlamydomonas reinhardtii
เชน

กระเพาะสัตว์เคี8ยวเอื8อง (Ruminants) ทุ่งนา ทีนํ8 าขัง
ลําไส้และกระเพาะปลวก ใต้นํ8า ในโคลนเลน ฯ
ิ ่ ชีวิ ต เชน
่
2. สงไมมี
http://www.nrel.gov/hydrogen/bio...ces.html

่ ิ รถยนต์ ภูเขาไฟ
การเผาไหม้ชีวมวล การเผาถานหน
ระเบดิ ฯ

biophotolysis
H2O ---------------------------------> H2
reversible hydrogenase
19

20

5

จุลิ นทรียท์ ีสร้างแอลกอฮอล์ : ยีสต์ (yeast)

DIY Algae/Hydrogen Bioreactor

นํ8าตาล กากนํ8าตาล

21

http://www.futurefarmers.com/survey/algae2.php

22
http://1.bp.blogspot.com/_b1L4TJsE-38/RwAYr53n-vI/AAAAAAAAAzg/zN0ZnSSEDJM/s1600-h/Picture+10.png

Glucose

glycolysis

Pyruvic acid

Acetaldehyde

Ethanol

23
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6

ิ ม (Coliform bacteria)
แบคทีเรียโคลฟอร์

จุลชีววิทยาเบืองต้น
11 กุมภาพันธ์ 2553

่ 8การปนเปื8 อนของอุจจาระ
• เป็ นจุลิ นทรียท์ ีใช้เป็ นตัวบงชี
ิ
และดน
• ได้แก่ Escherichia และ Enterobacter

การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนํา
ด้ วยวิธีการทางจลชี
ุ ววิทยา

ิ ม (Fecal coliform)
ฟี คัลโคลฟอร์

25

่ 8การปนเปื8 อนของ
• เป็ นจุลิ นทรียท์ ีถูกใช้เป็ นดัชนี บงชี
ิ
่ อยูใ่ นทางเดนอาหารของคน
อุจจาระ เพราะมีแหลงที
และสัตว์เลือดอุ่น
• ได้แก่ E. coli
26

ผูว้ เิ คราะห์

×



27

•ฉลากตัวอย่ างนํา
ชือ
วันที
รายละเอียดของ
ตัวอย่ าง
การขนส่ ง
28

7

่ า
การเจือจางตัวอยางนํ
่
• นําตามแหลงธรรมชาติ
นําทิง อาจเจือจาง เป็ น 1/1,000, 1/10,000,
่
่
1/100,000 กอนใสในอาหาร
Lauryl tryptose broth ระดับความเจือ
จางละ 1 ml ระดับละ 5 หลอด
่ าปริ มาตร 10, 1.0, 0.1 ml
่ าดื@ม ไมต้่ องเจือจาง ใสตั่ วอยางนํ
• ตัวอยางนํ
ในอาหาร Lauryl tryptose broth (LTB) ระดับละ 5 หลอด
่ าปริ มาตร 10 ml ใสในอาหาร
่
– ตัวอยางนํ
LTB ที@เข้มข้นเป็ น 2 เทา่ (double
strength)
่ าปริ มาตร 1.0, 0.1 ml ใสในอาหาร
่
– ตัวอยางนํ
LTB ที@เตรี ยมตามปกติ
(single strength)
29

31

30

32

8

Dilution 1/10, 1/100, 1/1000
1 ml
1 ml

1 ml

Control

35 oC, 24-48 h

33

34

Presumptive
coliform test

เป็ นบวกทังหมด
15 หลอด

5-5-5

Brilliant green
lactose bile
broth

Presumptive coliform test
5-5-5

35

Confirmed
coliform test

EC broth
36

Fecal coliform

9

EC broth 44.5oC, 24 h

EC broth
44.5oC, 24 h
Fecal coliform

Fecal coliform
5-5-5

Brilliant green lactose broth

Brilliant green lactose broth

Confirmed coliform test

35oC, 24-48 h
Confirmed coliform test

38
5-5-5

37

สมมติว่า ถ้ าสั งเกตหลอดทีบ ่ มครบ 24 h ที 35 oC
หลอดทีเ กิดแก็ส เป็ นบวก 3-2-1
นําค่ าไปเทียบกับตาราง หน้ า 85
เป็ นค่ า MPN presumptive coliform 17/100 ml

หลอดทีเ กิดแก็ส เป็ นบวก
• นําค่าไปเทียบกับตาราง เป็ นค่า
0.1 ml

35oC, 24-48 h

@ MPN presumptive coliform

1 ml
10 ml

LTB
Double
strength

Single
strength

39

40

10

EC

LTB

BGLB

Brilliant green
lactose broth
35oC, 24-48 h
Confirmed
coliform

EC broth
44.5oC,

LTB

หลอดทีเ กิดแก็สในอาหาร Lauryl tryptose broth
เป็ นบวก 3-2-1
MPN presumptive coliform 17/100 ml
Brilliant green lactose broth 35oC, 24-48 h
เป็ นบวก 3-1-0 -> ตาราง
MPN Confirmed coliform…………….

LTB

EC broth 44.5oC, 24 h เป็ นบวก 2-2-1 -> ตาราง

24 h

Fecal coliform
41

Complete test :

MPN Fecal coliform……………..

42

Membrane filter technique

จาก BGLB มาลากบน EMB agar
ดูลกั ษณะโคโลนี และเซลล์
โคโลนีสีเขียวเหลือบเป็ นเงาโลหะ
(metallic sheen) E. coli

โคโลนีทบึ แสง เยิม สี ชมพู
Enterobacter sp.

43

44

11

่ ฟ้า ไมได้
่ ใช้
แผนสี

่
แผนกรอง
(membrane filter)
่ ขาว มีตาราง
แผนสี

่ บอาหาร
วางแผนซั

0.45 µm

เติมอาหารเหลว M-endo

่ บอาหาร (absorbent pad) คล้ายกระดาษซับ
แผนซั

ซอง

45

46

ส่ วนทีปลอดเชือ

ใช้ ปากคีบทีปลอดเชือ

แผ่ นกรองทีปลอดเชือ

47

48
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เราทําอาหารนี

Invert and place petri dish into incubator set at
35°C for 24hours.

่ @ 35 oC
บมที
24 h
49

เราไม่ได้ทาํ อาหารนี

EMB agar, incubate at 35°C

M-FC broth, incubate at 44.5°C

Total coliform bacteria, 20-80 colonies
Pink to dark red = Enterobacter sp.
Metallic sheen = E.coli

Fecal coliform, 20-80 colonies
Dark blue = fecal coliform
Gray to cream = non-fecal

Count number of colony forming units (CFU) under
magnifying class and expressed as CFU/100ml.

50

มาตรฐานนําดื@มในภาชนะบรรจุปิดสนิท

มาตรฐานนําทิง จากอาคาร

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข 26 กุมภาพันธ์ 2534)

ดัชนีทางจุลินทรี ย ์
Coliform
E.coli
ิ
จุลินทรี ยท์ ี@ก่อให้เกดโรค
51

่
หนวย
MPN/100 ml
MPN/100 ml
MPN/100 ml

เกณฑ์
< 2.2
่
ไมพบ
่
ไมพบ
52
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ขอบคุณ : ผูแ้ สดงแบบและเตรี ยมอุปกรณ์ สารเคมี
•
•
•
•
•
•

คุณวาริ ณี พลสาร
คุณกรรณิ การ์ ปทุมภักดิa
คุณปทุมทิพย์ ผลโยญ
คุณนงลักษณ์ พรมจันทร์
คุณยุภารัตน์ เครื อวงษา
คุณณัฐมัย จรู ญแสง
53
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