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บทคัดยอ 
ศึกษาแหลงคารบอนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum  เพื่อใชใน

การแยกเชื้อบริสุทธิ์ โดยใช กลูโคส ซูโครส กรดมาลิก และกรดซักซินิก ปริมาณ 1, 5, 10 และ 20 กรัมตอลิตร ใน

อาหาร MPSS เปนแหลงคารบอน ศึกษาในสภาพอาหารแข็ง และอาหารเหลวที่ไมมีไนโตรเจนอนินทรีย                

ผลการศึกษาพบวาเชื้อ A. brasilense ในอาหารเหลวที่มีกลูโคส และซูโครส เปนแหลงคารบอน ที่อายุ 12 ชั่วโมง   

มีการสรางแคปซูลรูปไข สวนอาหารที่มีกรดมาลิกเปนแหลงคารบอนมีการสรางแคปซูลรูปไขที่อายุ 48 ชั่วโมง เมื่อ

พิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อในอาหารเหลว พบวา A. brasilense สามารถเจริญเติบโตไดดีในอาหารที่มี

กรดมาลิกเปนแหลงคารบอน ปริมาณ 20 กรัมตอลิตร เซลลมีลักษณะ  บิดเปนเกลียว เสนผานศูนยกลางเซลล

ประมาณ 0.5 ไมโครเมตร และไมเจริญเติบโตในอาหารที่มีกลูโคส และซูโครสเปนแหลงคารบอน สวนเชื้อ               

A. lipoferum  ไมพบการสรางแคปซูล และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในอาหารเหลวที่มีกรดซักซินิกเปนแหลง

คารบอน ปริมาณ 20 กรัมตอลิตร เซลลมีลักษณะเปนแทง ขนาดเสนผานศูนยกลางเซลลประมาณ 1.0 ไมโครเมตร 

การใชกรดมาลิก 20 กรัมตอลิตร จะเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ A. brasilense มากที่สุด และการใชกรด

ซักซินิกในอัตรา 20 กรัมตอลิตร เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ A. lipoferum มากที่สุด การใชกลูโคสเปน

แหลงคารบอนอาจแยกเชื้อทั้ง 2 ชนิด ออกจากกันได   

 
คําสําคัญ : การแยกเชื้อบริสุทธิ์  แหลงคารบอน  อะโซสไปริลลัม 

 

ABSTRACT 
The efficiency of carbon sources for the culturing of Azospirillum brasilense and A. lipoferum 

was studied for its isolation. The carbon sources consisted of glucose, sucrose, malic acid and succinic 

acid in the amount of 1, 5, 10 and 20 g/l of MPSS medium. The study was done both in solid and broth 

nitrogen free medium. The result showed that A. brasilense in glucose and sucrose containing broth at 

12 hr produced oval capsule, while that in malic acid containing broth were produced at 48 hr. The 

growth of A. brasilense was the highest in 20 g/l of malic acid containing broth. The cell speared in 
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spiral with 0.5 μm in diameter and can not grow in glucose and sucrose containing solid medium. The 

capsule was not found in the culturing of A. lipoferum. The highest growth rate was found in 20 g/l 

succinic acid containing broth. The cell still appeared in rod shape with 1.0 μm approximately in 

diameter. Twenty gram per liter of malic acid in nitrogen free medium was the most suitable for growth 

of A. brasilense and succinic acid in the same quantity was the most suitable for A. lipoferum. The use 

of glucose as sole carbon source in nitrogen free medium may separate both species from together.      
 
Keywords : azospirillum, carbon source, isolation of pure culture 
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คํานํา 
อะโซสไปริลลัม (azospirillum) เปนแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนไดจากบรรยากาศ สงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช และการใหผลผลิตของพืช เชน เมล็ด พืชอาหารสัตว ถั่ว และมะเขือเทศ (Okon, 1993) 

นอกจากความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแลว อะโซสไปริลลัม   ยังสามารถสรางฮอรโมนสงเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชได Akbari et al. (2007) รายงานวาฮอรโมน IAA ที่ผลิตโดยเชื้ออะโซสไปริลลัม สามารถสงเสริมการ

เจริญเติบโตของรากขาวสาลี ที่ปลูกดวยเมล็ด โดยการใสเชื้อดังกลาวมีผลทําใหความยาวราก น้ําหนักแหงของราก 

และขนรากเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Maria et al., 2002 ที่ทดสอบกับขาวสาลีโดยการใสเชื้อ A. brasilense  พบวา

มวลชีวภาพ ผลผลิต และความเขมขนของไนโตรเจน สูงกวาการไมใสเชื้อ ซึ่งแสดงใหเห็นวา A. brasilense  

สงเสริมการเจริญเติบโตของขาวสาลีโดยกระตุนการดูดใชไนโตรเจนโดยราก พืช C4 เชน ขาวโพด ออย จะเปนพืช

อาศัยของ A. lipoferum มากกวา A. brasilense ที่พบอาศัยอยูรวมกับพืช C3 เชน ขาวสาลี ขาวโอต                    

ซึ่งความสามารถในดานตาง ๆ ของเชื้อนั้นจําเปนตองมีการคัดเลือกเพื่อใหไดสายพันธุที่มีความเหมาะสมตรงตาม

วัตถุประสงคของงาน  

A. brasilense และ A. lipoferum มีความสามารถในการใชแหลงคารบอนที่แตกตางกัน และเกี่ยวของกับ

ความแตกตางของเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้นของทั้งสองชนิด (Martinez et al., 1984) เมื่อพิจารณาความสามารถใน

การใชแหลงคารบอนที่ตางกันของอะโซสไปริลลัมพบวา A. lipoferum ใช กลูโคส กลีเซอรอล แมนนิทอล และ       

ซอบิทอล เปนแหลงคารบอนได  สวน A. brasilense ใชกลีเซอรอลเปนแหลงคารบอน  A. amazonense ใช กลูโคส 

และ ซูโครส เปนแหลงคารบอน  A. halopraeferens ใชกลีเซอรอล และ แมนนิทอลเปนแหลงคารบอน               

และ A. irakense ใชกลูโคส เพกติน และ ซูโครสเปนแหลงคารบอน (Okon, 1993) งานวิจัยของ Loh et al. (1984) 

พบวา A. brasilense  Sp7 เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในอาหาร AZO ที่ลดความเขมขนของไนโตรเจน  และซักซิเนต 

ที่เปนแหลงของคารบอนลง และไมเจริญเติบโตในอาหารที่มีกลูโคสเปนแหลงคารบอนเพียงอยางเดียว ในทาง

ตรงกันขาม A. lipoferum Sp59b สามารถเจริญเติบโตไดดีในอาหารที่มีซักซิเนต หรือกลูโคส ผสมอยู อีกทั้ง       

A. lipoferum, A. amazonense, A. halopraeferens และ A. irakense มีลักษณะของ pleomorphic cell แต

ลักษณะนี้ไมพบใน A. brasilense ความสามารถในการรีดิวซ NO3
- เปน NO2

- พบใน A. lipoferum, A. 

brasilense, A. amazonense, A. halopraeferens และ A. iraken แตความสามารถในการรีดิวซ NO2
- ไปเปน 

N2O นั้นพบเฉพาะใน A. lipoferum A. brasilense และ A. halopraeferens เทานั้น (Alef and Nannipieri, 1995) 
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Brenner and Staley (2005) รายงานวา A. lipoferum และ A. brasilense จะแสดงลักษณะของแคปซูลเมื่ออยูใน

สภาพที่สูญเสียน้ํา และอุณหภูมิไมเหมาะสมในสภาพขาดแคลนอาหาร ปจจุบันนี้มีอาหารไมกี่สูตรที่ใชเล้ียงเชื้อ 

ไดแก สูตรของ Okon, Dobereiner, MPSS และ BMS สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเหลานี้ไมสามารถแยกชนิดของเชื้ออะโซ

สไปริลลัมออกจากกันอยางชัดเจนนัก จึงตองอาศัยความแตกตางของการใชแหลงคารบอนของจุลินทรียมา

ประยุกตใช เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม ซึ่งเปนหนทางที่นาสนใจและพัฒนาตอไป   
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 4 x 4 factorial in CRD จํานวน 4 ซ้ํา ปจจัยที่ 1 แหลงคารบอน ม ี4 ชนิด 

คือ กลูโคส ซูโครส กรดมาลิก และกรดซักซินกิ ปจจัยที่ 2 ปริมาณของแหลงคารบอน ม ี4 ระดับ คือ 1, 5, 10 และ 

20 กรัม/ลิตร โดยทําการศึกษาในอาหารแข็ง และอาหารเหลวที่ไมมีไนโตรเจนอนินทรีย 
 

2. อาหารเลี้ยงเชื้อ 
สูตรอาหารที่ใชในการทดสอบคือสูตร MPSS (modified peptone succinate salts medium 

:Martin et al., 2006) ซึ่งมีสวนประกอบดังนี ้  Peptone 5.0 กรัม/ลิตร, Succinic acid (free acid) 1.0 กรัม/ลิตร 

(NH4)2SO4 1.0 กรัม/ลิตร MgSO4.7H2O 1.0 กรัม/ลิตร FeCl3.6H2O 0.002 กรัม/ลิตร MnSO4.H2O 0.002 กรัม/ลิตร 

และปรับ pH ใหเทากับ 7 ดวย KOH ดัดแปลงสูตรอาหารโดยใช กลูโคส ซูโครส กรดมาลิก และกรดซักซินิก ปริมาณ 

1, 5, 10 และ 20 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอนของอาหารสูตร MPSS  

 

3. ศึกษาลักษณะการเจริญบนอาหารที่เพาะเลี้ยง และสมบัติทางดานสัณฐานวิทยา 
เพาะเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum ที่ไดจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาปฐพีวิทยา    

คณะเกษตร กําแพงแสน บนอาหารแข็ง MPSS ดัดแปลง ภายหลังจากทําการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 72 ชั่วโมง บันทึก

ลักษณะของโคโลนีที่พบ คือ ขนาด รูปราง สี ระดับและผิวหนาของโคโลนี ขอบ และการยอมใหแสงผานได ศึกษา

สมบัติทางดานสัณฐานวิทยาของเชื้อ โดยการยอมแกรมตามวิธีการของ Davies et al. (1983)  การสรางแคปซูล

ตามวิธีการของ Anthony and Jr (1931) ตรวจดูชนิดของแฟลกเจลลา ตามวิธีการของ Washington et al. (2005) 

 

4. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตในอาหารเหลว 
เตรียมกลาเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum ในอาหารเหลวสูตร MPSS ใหอากาศโดยเครื่องเขยาที่

ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง นํากลาเชื้อที่ไดมาทําการปนเหวี่ยงเอาเฉพาะเซลล ลางเซลลดวย 

0.85 % NaCl ดูดเซลล 1 ไมโครลิตร ใสในอาหารเหลวสูตรตาง ๆ ปริมาตร 50 มิลลิลิตรที่บรรจุอยูใน Erlenmeyer 

flask ขนาด 150  มิลลิลิตร ใหอากาศโดยการใชเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 

72 ชั่วโมง วัดคา optical density (OD) ทุก 6 ชั่วโมง ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 230          

นาโนเมตร ซึ่งเปนความยาวคลื่นที่เชื้อดูดกลืนไดสูงที่สุด ควบคูไปกับการตรวจดูปริมาณของเซลลที่มีชีวิต (log10 

ของปริมาณเซลล) โดยวิธีการ dilution plating method และศึกษาสมบัติทางดานสัณฐานวิทยาของเชื้อ โดยการ
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ยอมแกรมตามวิธีการของ Davies et al. (1983)  การสรางแคปซูลตามวิธีการของ Anthony and Jr (1931) ตรวจดู

ชนิดของแฟลกเจลลาตามวิธีการของ Washington et al. (2005) 
 

5. วิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหคาความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวยวิธีการของ Duncan ’ s new 

multiple range test (DMRT)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ลักษณะและสมบัติทางสัณฐานวิทยาบางประการของเชื้ออะโซสไปริลลัม 
 A. brasilense สามารถเจริญเติบโตไดดีในอาหารแข็งที่มี กรดมาลิก และกรดซักซินิก เปนแหลงคารบอน 

แตเจริญเติบโตไดไมดีในอาหารที่มี กลูโคส และซูโครส เปนแหลงคารบอน โดยโคโลนีของเชื้อที่เจริญบนอาหารแข็ง

ที่มี กรดมาลิก และกรดซักซินกิ เปนแหลงคารบอนนั้นมีขนาดใหญเนื่องจากเจริญเติบโตไดรวดเร็ว โคโลนีมีลักษณะ 

กลม ขอบเรียบ สีขาวขุนเปนมันวาว ผิวหนานูน ขนาดของโคโลนีเฉล่ีย 1.5-2.5 มิลลิเมตร ที่อายุ 72 ชั่วโมง ในขณะ

ที่โคโลนีที่เจริญบนอาหารที่มีกลูโคส และซูโครสเปนแหลงคารบอน มีขนาดเฉลี่ยเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร มีลักษณะ 

กลม ขอบเรียบ สีขาวขุนเปนมันวาว แตผิวหนานูนต่ําเนื่องจากเจริญเติบโตไดชา (ภาพที่ 1) เมื่อวิเคราะหทางสถิติ

พบวาขนาดโคโลนีของ A. brasilense   มีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน เซลลของเชื้อ A. brasilense ที่เจริญในอาหารดัดแปลง

สูตรตาง ๆ พบวาเชื้อ A. brasilense   ในอาหารที่มี กรดมาลิก และกรดซักซินิก เปนแหลงคารบอน ติดสีแกรมลบ 

เซลลมีลักษณะเปนแทง โคงเล็กนอย เซลลมีขนาด 0.8-1.0 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2) และยังพบอีกวามีการสราง polar 

flagellum เสนเดียว เมื่อตรวจสอบที่ระยะ 72 ชั่วโมง อาหารที่มี กลูโคส และซูโครส เปนแหลงคารบอน ขนาดของ

เซลลคอนขางเล็กกวา มีขนาด 0.5-0.8 ไมโครเมตร มีการสราง polar flagellum เสนเดียว เชนเดียวกัน  

 
A. brasilense 

 
 
 
A. lipoferum 
 
        กรดซักซินิก    กรดมาลิก               กลูโคส        ซูโครส 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะโคโลนีของเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum ในอาหารที่มีแหลงคารบอนตางกัน 

 

A. lipoferum เจริญเติบโตไดดีในอาหารดัดแปลงที่มี กรดมาลิก กรดซักซินิก และกลูโคส เปนแหลง

คารบอน สวนอาหารที่มี ซูโครส เปนแหลงคารบอนนั้นเจริญเติบโตไดไมดี โคโลนีของเชื้อบนอาหารที่มี กรดมาลิก 

กรดซักซินิก และกลูโคส เปนแหลงคารบอนมีลักษณะ กลม ขอบเรียบ สีขาวขุนเปนมันวาว ผิวหนานูนสูง โคโลนีมี

ขนาดใหญ ขนาด 2.0-3.0 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกตางจากโคโลนีที่เจริญบนอาหารที่มีซูโครสเปนแหลงคารบอน มี
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ขนาดเล็กกวา 0.5 มิลลิเมตร ลักษณะทั่วไปคลายคลึงกับที่เจริญบนอาหารที่มี กรดมาลิก กรดซักซินิก และกลูโคส 

เปนแหลงคารบอน และผิวหนาของโคโลนีจะนูนต่ํา (ภาพที่ 1) ซึ่งเห็นไดวาแหลงของคารบอนมีผลตอขนาดของ

โคโลนี (ตารางที่ 1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน เซลลติดสีแกรมลบ เซลลมีลักษณะเปนแทง 

(vibriod) ขนาด 1.0-1.4 ไมโครเมตร มีการสราง polar flagellum เสนเดียวเชนเดียวกับ A. brasilense (ภาพที่ 2) 
 

ตารางที่ 1   ขนาดโคโลนีของเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum  บนอาหารดัดแปลง 

ขนาดโคโลนี A. brasilense (มม.) ขนาดโคโลนี A. lipoferum (มม.) 

ปริมาณของแหลงคารบอน (V, กรัม/ลิตร) ปริมาณของแหลงคารบอน (V, กรัม/ลิตร) 
ชนิดของแหลงคารบอน 

( C ) 
1 5 10 20 

เฉลี่ย 

1 5 10 20 

เฉลี่ย 

กรดมาลิก 1.75 1.50 1.75 1.50 1.62a 1.25ab 2.25bcd 2.75bcd 2.00bcd 2.06a 

กรดซักซินิก 1.75 2.25 1.75 1.50 1.81a 2.75d 2.00abc 2.00ab 2.00bcd 2.18a 

กลูโคส 0.45 0.45 0.50 0.50 0.48b 2.75ab 2.00bcd 1.50cd 3.00a 2.31a 

ซูโครส 0.45 0.45 0.45 0.50 0.46b 0.45c 0.45c 0.45c 0.50c 0.46b 

เฉลี่ย 1.10 1.16 1.11 1.00   1.80 1.68 1.68 1.88   

F-test  ; C *  *  

           ; V ns  ns  

           ; C  x  V ns   *   

% CV 11.09   9.18   

หมายเหตุ      ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  

                    *  หมายถึง แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%       

     _/ หมายถึง  การเปรียบเทียบความแตกตางในกลุมขอมูลที่มีปฏิสัมพันธกัน 
 

2. การเจริญของเชื้ออะโซสไปริลลัมในอาหารเหลวดัดแปลง 

 A. brasilense เจริญเติบโตไดดีที่สุดในอาหารสูตรที่มีกรดมาลิกเปนแหลงคารบอน ในขณะที่ในอาหารสูตร

ที่มี กลูโคส และซูโครส เปนแหลงคารบอน เชื้อเจริญเติบโตไดนอยมาก ซึ่ง Guixiang et al. (2006) รายงานไววา    

A. brasilense ไมสามารถใชกลูโคสเปนแหลงคารบอนได แตยังมีความแปรปรวนในบางสายพันธุที่สามารถใช

กลูโคสไดเล็กนอย ซึ่งในการทดลองนี้พบวาเชื้อยังสามารถเจริญเติบโตไดเล็กนอย แสดงใหเห็นวากลูโคสเปนแหลง

คารบอนที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ A. brasilense (ภาพที่ 3)  เมื่อพิจารณาคา log 10 ของปริมาณเซลล 

ที่อายุ 24 ชั่วโมง พบวามีความแตกตางกันทางสถิติ กรดมาลิก ปริมาณ 10 กรัมตอลิตร มีเซลลที่มีชีวิตสูงที่สุด แต

ไมมีความแตกตางกับการใชกรดมาลิก 20 กรัมตอลิตร (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
             A. brasilense                                            A. lipoferum 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน ของเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum (F คือ polar 

flagellum, V คือ vibriod) 

F F 
V 
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นอกจากนี้ยังพบวาเชื้อ A. brasilense ในอาหารเหลวที่มีกลูโคส และซูโครส เปนแหลงคารบอน ที่อายุ 12 ชั่วโมง มี
การสรางแคปซูลรูปไข สวนอาหารที่มีกรดมาลิกเปนแหลงคารบอนมีการสรางแคปซูลรูปไขที่อายุ 48 ชั่วโมง ซึ่งการ
สรางแคปซูลเนื่องมาจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ เชน อุณหภูมิสูงกวา 60 องศา
เซลเซียส หรือการขาดแคลนแหลงอาหาร เปนตน (Mulyukin et al., 2009)  
 

ตารางที่ 2 คา log 10 ของปริมาณเซลลของเชื้อ A. brasilense และ A. lipoferum ในอาหารเหลวดัดแปลงที่อายุ 24 ชั่วโมง 

A. brasilense  A. lipoferum  

ปริมาณของแหลงคารบอน (V กรัม/ลิตร) ปริมาณของแหลงคารบอน (V กรัม/ลิตร) 
ชนิดของแหลงคารบอน  

( C ) 
1 5 10 20 

เฉลี่ย 

1 5 10 20 

เฉลี่ย 

กรดมาลิก 8.32a 5.59c 8.29a 8.14a 7.66a 8.41 9.88 9.36 9.52 9.29a 

กรดซักซินิก 7.14b 5.90c 5.80c 5.90c 6.20a 8.32 8.43 7.37 7.41 7.88b 

กลูโคส 0.60d 0.30d 0.30d 0.554d 0.49b 6.41 6.41 6.28 7.27 6.59b 

ซูโครส 0.54d 0.50d 0.78d 0.74d 0.34b 1.39 1.43 1.10 1.39 1.32c 

เฉลี่ย 4.15a 3.84b 3.79b 3.21c   6.13 6.53 6.02 6.39   

F-test ; C *  *  

          ; V *  ns  

          ; C x  V *   ns   

% CV 15.72   25.67   

หมายเหตุ      ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
                    *  หมายถึง แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
                    _/ หมายถึง  การเปรียบเทียบความแตกตางในกลุมขอมูลที่มีปฏิสัมพันธกัน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของเชื้อ A. brasilense ในอาหารดัดแปลงสูตรตาง ๆ ที่มีกลูโคส (ก)  ซูโครส (ข)  กรดมาลิก (ค) 
 และ กรดซักซินิก (ง)  เปนแหลงคารบอน 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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 การเจริญเติบโตของเชื้อ A. lipoferum  ในอาหารเหลวเจริญเติบโตไดสูงสุดในอาหารที่มีกรดซักซินิก 

ปริมาณ 20 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณที่พบในอาหาร ที่มีกลูโคส และซูโครส ปริมาณ 

20 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน นอกจากนี้ยังเห็นไดชัดเจนวาในอาหารสูตรที่มีซูโครสเปนองคประกอบอัตราการ

เจริญเติบโตของเชื้อคอนขางต่ํา (ภาพที่ 4) แตเมื่อพิจารณาถึงจํานวนเซลลที่มีชีวิตที่อายุ 24 ชั่วโมง จะเห็นวา    

กรดมาลิก 1,10 และ 20 กรัมตอลิตร ใหผลไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตของเชื้อ A. lipoferum  ในอาหารดัดแปลงสูตรตาง ๆ  ที่มีกลูโคส (ก)  ซูโครส (ข)  กรดมาลิก (ค)  

 และกรดซักซินิก (ง)  เปนแหลงคารบอน 

 

สรุปและเสนอแนะ  
 การเจริญเติบโตของเชื้อ A.brasilense ในอาหารเหลวดัดแปลง พบวาการใชกรดมาลิก 20 กรัมตอลิตร 

เปนแหลงคารบอน มีการเติบโตดีที่สุด แตเมื่อพิจารณาถึงจํานวนเซลลที่มีชีวิตที่อายุ 24 ชั่วโมง จะเห็นวา กรดมาลิก 

1,10 และ 20 กรัมตอลิตร ใหผลไมแตกตางกัน  สวนเชื้อ  A.lipoferum สามารถเจริญเติบโตไดสูงสุดในอาหารเหลว

ที่มีกรดซักซินิก 20 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอน ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณที่พบในอาหาร ที่มีกลูโคส และซูโครส 20 

กรัมตอลิตร ซึ่งปริมาณเซลลที่มีชีวิตที่อายุ 24 ชั่วโมง ก็ใหผลไปในแนวทางเดียวกับการเจริญเติบโตในอาหารเหลว 

การใชกลูโคสเปนแหลงคารบอนในอาหารปลอดไนโตรเจน อาจใชเปนเครื่องมือในการแยกเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้ออกจาก

กันได เนื่องจาก A. brasilense มีการเจริญเติบโตในกลูโคสไดต่ํามาก ตรงขามกับ A. lipoferum ที่สามารถ

เจริญเติบโตในอาหารที่มีกลูโคสเปนแหลงคารบอนไดรวดเร็ว อยางไรก็ตามงานทดลองนี้จําเปนตองมีการศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่ใชในการแยกเชื้อบริสุทธิ์ของจุลินทรียทั้งสองชนิดไดอยางชัดเจน 

 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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