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อิทธิพลของฟอสฟอรัส คารบอน และไนโตรเจนตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส
ของเชื้อไรโซเบียมที่แยกไดจากปมรากของสมุนไพรหางไหลแดง
Phosphorus, Carbon and Nitrogen Affecting Growth and Phosphatase Activity of Rhizobium sp.
Isolated from Root Nodule of Derris elliptica Benth.
ชณชนก ลีฬหาวงศ1 และนีลวรรณ พงศศิลป1
Chonchanok Leelahawong1 and Neelawan Pongsilp1

บทคัดยอ
เชื้อไรโซเบียม เปนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่อยูรวมกับพืชแบบซิมไบโอซิสมีประโยชนตอการเจริญของพืช
บางสายพันธุมีความสามารถในการปลดปลอยเอนไซมฟอสฟาเทสซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนฟอสเฟตในรูป
สารอินทรียใหเปนสารอนินทรียหรือใหอยูในรูปสารที่ละลายน้ํา ทําใหพืชสามารถดูดไปใชไดงายขึ้น นอกจากนั้นยัง
สามารถสังเคราะหฮอรโมนพืชหรือสารเมแทบอไลซที่คลายฮอรโมนพืช เชน Indole-3-acetic acid (IAA) จึงทําให
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่แยกได
จากปมรากของสมุนไพรหางไหลแดง จํานวน 8 ไอโซเลท นํามาศึกษาการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส
พบวา เมื่อเลี้ยงเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’ s broth ( pH 7) เชื้อมีการ
เจริญและกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลนฟอสฟาเทสสูงที่สุด สงผลทําใหคา pH ในอาหารลดลง
ต่ําที่สุด สวนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยฟอสฟอรัส คารบอน และไนโตรเจนตอการเจริญและ
กิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066 พบวา ปจจัยแตละชนิดใหผลแตกตางกัน
โดยแตละปจจัยมีผลทั้งเพิ่มและลดการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสได นอกจากนี้จากผลการทดลองยัง
แสดงใหเห็นวา ผลของปจจัยฟอสฟอรัส คารบอนและไนโตรเจนตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส
ขึ้นอยูกับสารอาหารจากปจจัยตางๆ ที่ถูกเมแทบอไลซ และการทํางานของกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสในสภาวะ
ตาง ๆ ที่ปลดปลอยออกมา
คําสําคัญ : แบคทีเรียสงเสริมการเจริญของพืช ไรโซเบียม เอนไซมฟอสฟาเทส

ABSTRACT
Rhizobium, a nitrogen-fixing bacterium that co-exists with plants in symbiotic manner, also assists
plant growth. Some species can release phosphatase enzyme that converts organic phosphate into
inorganic or water-soluble form, making more effective in absorbing of plants. Moreover, they can
synthesize plant-hormones or hormone-like metabolize such as Indole-3-acetic acid (IAA) that have crop
yield-improvement applications. Thus, this research focuses on 8 isolates of Rhizobium found in the root
nodule of Derris elliptica Benth, relating to growth and phosphatase-enzyme activities. It was found that
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the Rhizobium-isolate DASA 68066, cultured in Pikovskaya’s broth (pH7), provided the maximum growth
and enzyme-activities, both acid and alkaline phosphatase, resulted in the lowest pH-value in the
medium. Other factors such as phosphorus, carbon and nitrogen factors influenced growth and
phosphatase enzyme activities of Rhizobium-isolate DASA 68066 were studied. The results showed that
each factor affected both increase and decrease growth and phosphatase enzyme activities. Moreover,
this experiment also indicate that the influences of phosphorus, carbon and nitrogen on growth and
phosphatase enzyme activities depended on metabolizing nutrients in the medium and the functions of
phosphatase enzyme, in metabolizing phosphate compounds.
Keywords : Plant growth-promoting rhizobacteria, Rhizobium, phosphatase enzyme.
E-mail : ingaree90@hotmail.com, a_roseapple@yahoo.com

คํานํา
ปจจุบันเกษตรกรรมมีการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนโดยการนําเกษตรอินทรียเขามาชวยในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดิน และนิเวศทางการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหตางๆ
เชน ปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ การนําจุลินทรียที่มีประโยชนมาผลิตปุยชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัสหรือการใชจุลินทรียเพื่อละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงอยูในดินจึงเปนแนวทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเรงการเจริญ
และการพัฒนาราก ดอก และผลของพืช ลดตนทุนการนําเขาสารเคมี รวมถึงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศทางการเกษตร ซึ่ง จุ ลินทรี ยป ระเภทแบคที เรี ย สงเสริม การเจริญ ของพื ช (Plant-Growth
Promoting
Rhizobacteria: PGPR) ไดแก Pseudomonas, Azospirillum, Burkholderia, Bacillus, Enterobacter,
Rhizobium, Serratia, Alcaligenes, Arthrobacter, Acinetobacter และ Flavobacterium โดยสวนใหญจะถูก
นําไปใชเนื่องจากสามารถเปลี่ยนฟอสเฟตในรูปสารอินทรียใหเปนสารอนินทรียหรือใหอยูในรูปสารที่ละลายน้ําได
(Rodríguez and Fraga, 1999) โดยจะมีการผลิตเอนไซมไฟเทส ฟอสฟาเทส นิวคลีโอติเดส และ กลีเซอโรฟอสฟา
เทส และสามารถผลิตกรดอินทรีย เชน กรดฟอรมิก กรดอะซิติก กรดโพรพิโอนิก กรดแลกติก กรดกลูโคนิก กรดฟูมา
ริก กรดออกซาลิก กรดซิตริก และกรดซัคซินิค ใหคา pH ลดลงอยูในชวง pH 5.5-7.0 หรือ ต่ํากวา 5.5 สงผลให
ฟอสเฟตละลายออกมาทําใหพืชสามารถดูดไปใชไดงายขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในเชื้อไรโซเบียมเนื่องจากเชื้อ
แบคที เ รี ย ที่ แ ยกได จ ากปมรากของสมุ น ไพรหางไหลแดงที่ ศึ ก ษาโดยส ว นใหญ ร ะบุ เ ป น เชื้ อ ไรโซเบี ย มที่ มี
ความสามารถในการสังเคราะห Indole-3-acetic acid (IAA) ได ดังนั้นจึงทําการคัดเลือกเชื้อไรโซเบียมที่แยกไดจาก
ปมรากของสมุนไพรหางไหลแดง จํานวน 8 ไอโซเลท นํามาศึกษาการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสรวมทั้ง
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียม

อุปกรณและวิธีการ
เชื้อไรโซเบียมที่ใชศึกษา เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากปมรากของสมุนไพรหางไหลแดงจากพื้นที่จังหวัดลําปางและ
จังหวัดสระบุรี จํานวน 8 ไอโซเลท ไดแก DASA 68006, DASA 68020, DASA 68025, DASA 68053, DASA
68061, DASA 68066, DASA 68069 และ DASA 68070 ไดรับความอนุเคราะหจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ หลังจากนั้นนํามาระบุ
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และจัดจําแนกโดยการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีและวิเคราะหบางสวนของ ยีน 16s rRNA แลว
เปรียบเทียบกับฐานขอมูล ของ NCBI โดยใชโปรแกรม BLASTN (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
การศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อไรโซเบียม เตรียมเชื้อไรโซเบียมทั้ง 8 ไอโซเลท ใหมี log cell number เทากับ
6.70 ตอมาทําการเลี้ยงเชื้อแตละไอโซเลทในอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s broth, pH 7.0 (Pikovskaya, 1948)
เขยาดวยความเร็ว 180 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30ºC เปนเวลา 4 วัน วัดการเจริญของเชื้อโดยวิธี standard plate
count บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast-Mannitol Agar (Vincent, 1970) ที่เติม congo red ความเขมขน 25 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร
การศึกษากิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียม วัดกิจกรรมเอนไซมตามวิธีการของ Garrahan และ
คณะ (1969) ซึ่งในแตละ reaction buffer จะประกอบดวย Citric acid / sodium citrate buffer, pH 5.0 และ Tris
buffer, pH 9.0 โดยนํา supernatant 3 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยา reaction buffer 1 มิลลิลิตร และ p-nitrophenyl
phosphate 100 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 20 นาที เติม 3M NaOH 1 มิลลิลิตร นําไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV/VIS Spectrophotometer รุน CE1011 1000 SERIES
(Cecle,Cambridge, UK) จํานวน 3 ซ้ําหาคาเฉลี่ย นําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบเปนความเขมขนของกราฟมาตรฐาน
ระหวางความเขมขนของ p-nitrophynol (ไมโครโมลตอมิลลิลิตร) และคาดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตรและวัด pH
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ แลวคํานวณกิจกรรมเอนไซมโดย 1 ยูนิต (unit) เทากับปริมาณของเอนไซมที่เปลี่ยนสารตั้งตั้น pnitrophenyl phosphate เปนผลิตภัณฑ p-nitrophenol 1 ไมโคลโมลตอ 1 นาที
การศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆตอการเจริญเติบโตและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส ทําการคัดเลือกเชื้อ
ไรโซเบียมที่มีกจิ กรรมเอนไซมฟอสฟาเทสสูงสุด นํามาศึกษาโดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s broth,
pH 7.0 (Pikovskaya, 1948) ซึ่งทดสอบปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย ปจจัยฟอสฟอรัส ไดแก ไมมีฟอสฟอรัส
แคลเซียมฟอสเฟต และ อลูมิเนียมฟอสเฟต ปจจัยคารบอน ไดแก กลูโคส มอลโทส ฟรุกโทส ไซโลส ซูโครส และ
แมนนิทอล ปจจัยไนโตรเจน ไดแก แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต ยูเรีย แอมโมเนียมคลอไรด อะลานีน
และ ไลซีน
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําคาตาง ๆ ที่ไดจากการทดลอง มาทําการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ ใช
โปรแกรม SPSS โดยใชวิธี analysis of variance (ANOVA)

ผลและวิจารณ
ผลการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส พบวา เชือ้ ไรโซเบียมทุกไอโซเลทมีการเจริญและมีกิจกรรม
เอนไซมฟอสฟาเทสมีผลทําใหคา pH ในอาหารลดลงแตกตางกัน โดยเชือ้ ไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066 มีการ
เจริญสูงสุด ซึ่งมีปริมาณ log cell number เทากับ 8.84 ± 0.03 และมีกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและ
แอลคาไลนฟอสฟาเทสสูงสุด เทากับ 1.35 ± 0.01 ยูนิตตอลิตร และ 1.95 ± 0.10 ยูนิตตอลิตร มีผลทําใหคา pH ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อลดลงต่ําสุด เทากับ 5.36 (ตารางที่ 1) สอดคลองกับงานวิจัยของ Xie (2008) พบวา จุลินทรียที่มี
กิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสจะไฮโดรไลสฟอสเฟตอินทรียใหเปนฟอสเฟตอนินทรียหรืออยูในรูปที่ละลายน้ําไดอาจมี
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การผลิตกรดอินทรียรวมดวยหรือปลดปลอยประจุบวกของฟอสเฟตอินทรีย โดยการแทนที่ของโปรตอนหรือการรวม
เปนสารเชิงซอนกับ Ca2+ จึงสงผลทําใหคา pH ในอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง
ตารางที่ 1 ผลการเจริญ คา pH และกิจกรรมของเอนไซมฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียมแตละไอโซเลท

Log cell number
on PVK

Final pH of
medium

Phosphatase enzyme activities
pH 5
pH 9
Acid
phosphatase
Alkaline phosphatase
(Units/L)
(Units/L)

Isolates

Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

DASA 68006

6.00 ± 0.00

5.83 ± 0.00

0.89 ± 0.02

0.82 ± 0.01

DASA 68020

8.20 ± 0.00

5.40 ± 0.01

0.56 ± 0.02

0.52 ± 0.05

DASA 68025

4.90 ± 0.00

5.90 ± 0.01

1.20 ± 0.07

1.19 ± 0.04

DASA 68053

5.00 ± 0.00

5.61 ± 0.01

0.81 ± 0.02

1.10 ± 0.08

DASA 68061

7.08 ± 0.02

5.46 ± 0.00

1.00 ± 0.01

1.03 ± 0.03

DASA 68066

8.84 ± 0.03

5.36 ± 0.00

1.35 ± 0.01

1.95 ± 0.10

DASA 68069

6.00 ± 0.00

5.73 ± 0.00

0.94 ± 0.01

0.89 ± 0.08

DASA 68070

8.29 ± 0.05

4.90 ± 0.00

0.57 ± 0.00

0.56 ± 0.03

ผลของปจจัยฟอสฟอรัสตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส ของเชือ้ ไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
Factors of Phosphorus on growth, pH, acid phosphatase activity
and alkaline phosphatase activity of Rhizobium -isolate DASA 68066

10.0

8.84

8.0
Results

6.41

6.0

6.06

5.54

5.36

4.0
2.0

1.35

1.95

2.12
0.74 0.62

0.69 0.48

0.0
Phosphorus-deficient

Cacium phosphate

Aluminium phosphate

Factors
Log cell number

pH

Acid phosphatase activ ity

Alkaline phosphatase activ ity

ภาพที่ 1 ผลของปจจัยฟอสฟอรัสตอการเจริญ คา pH และกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส (ยูนิตตอลิตร) ของเชื้อ
ไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
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จากภาพที่ 1 พบวา ในอาหารเลี้ยงเชื้อปกติที่มีแคลเซียมฟอสเฟต สงผลใหเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA
68066 เจริญและมีกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลนฟอสฟาเทสสูงสุด ทําใหคา pH ในอาหารเลี้ยง
เชื้อลดลงต่ําที่สุด ซึ่งตรงขามกับในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมมีฟอสฟอรัส มีผลทําใหเชื้อดังกลาวไมเจริญและไมมีกิจกรรม
เอนไซมฟอสฟาเทส สอดคลองกับงานวิจัยของ Rodríguez and Fraga (1999) พบวา จุลินทรียดินที่อยูบริเวณ
รอบๆรากพืชที่มีความสามารถในการยอยฟอสเฟตมักมีการผลิตเอนไซมฟอสฟาเทส เพื่อไฮโดรไลส หมู phosphate
esters ทําใหเกิดการละลายฟอสเฟตและปลดปลอยฟอสฟอรัสอิสระออกมาอยูใ นรูปที่เปนประโยชนตอพืช โดย
สภาวะ pH ที่เหมาะสมของกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสอยูในชวง 3 – 6 และ แอลคาไลนฟอสฟาเทส
ประมาณ 10 (Freitas et al., 1997) ซึ่งในขณะที่มีการละลายฟอสเฟตอินทรียในดินจะปลดปลอยประจุบวกออกมา
จึงสงผลทําใหคา pH ลดลง สวนในกรณีอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีอลูมิเนียมฟอสเฟต พบวา อลูมิเนียมมีผลยับยั้งตอการ
เจริญมากและทําใหกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสลดลง สอดคลองกับงานวิจยั ของ Onthong et al. (2007) ที่ศึกษา
ผลกระทบของแคตไอออนบางชนิดตอกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสของเชื้อยีสต Ustilago sp. ที่คัดแยกมา
จากบริเวณรอบรากขาวที่ปลูกในดินกรดจัดที่มีอลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานีสไอออนละลายอยูมาก พบวา
อลูมิเนียม แมงกานีส เหล็ก และแคลเซียมไอออนในอาหารเหลวสูตร modified Pikovskaya's medium ซึ่งมี
ฟอสฟอรัสอินทรียรูปโซเดียมไฟเทส pH 4 ไมไดมีผลตอการเจริญของเชื้อยีสตดังกลาว แตอะลูมิเนียมและแคลเซียม
ไอออนมีผลยับยั้งกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทส นอกจากนั้น อลูมิเนียม และ เหล็ก ไอออน จะทําปฏิกิริยากับ
ฟอสฟอรัสที่ถูกปลดปลอยออกมาสงผลใหฟอสฟอรัสตกตะกอนอยูในรูปไมละลายน้ํา
ผลของปจจัยคารบอนตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส ของเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
Factors of Carbon on growth, pH, acid phosphatase activity and alkaline phosphatase
activity of Rhizobium -isolate DASA 68066
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ภาพที่ 2 ผลของปจจัยคารบอนตอการเจริญ คา pH และกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส (ยูนิตตอลิตร) ของเชื้อ
ไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
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จากภาพที่ 2 พบวา ในอาหารเลี้ยงเชื้อปกติที่มีกลูโคส เชื้อไรโซเบียมดังกลาวมีการเจริญและกิจกรรม
เอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลนฟอสฟาเทสมากที่สุด สงผลใหคา pH ต่ําที่สุด เนื่องจากกลูโคสเปนน้ําตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่ใชไดงายที่สุด จึงสงเสริมการเจริญเติบโตและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสทําใหสูงขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Neddermannl and Nausch (2004) ที่ศึกษาผลกระทบของสารประกอบอนินทรียและสารประกอบ
อินทรียตอการกระตุนกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสของแบคทีเรีย โดยวิธี fluorogenic substrate analogues 4methylumbelliferyl phosphate พบวา กลูโคส เปนปจจัยสงเสริมกิจกรรมเอนไซม phosphatase สูงขึ้น สวนใน
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มี มอลโทส และ แมนนิทอล พบวา ปจจัยทั้งสองยับยัง้ การเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส
สวน ไซโลส ฟรุกโทส และ ซูโครส ยับยั้งตอการเจริญของเชื้อ แต ไซโลส สามารถกระตุนกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอส
ฟาเทส และ ฟรุกโทส และ ซูโครส สามารถกระตุนกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลนฟอสฟาเทส
สูงขึ้นจึงทําให pH ลดลง ซึ่งผลการเจริญอาจเนื่องจากเชื้อในกลุมไรโซเบียมที่เจริญไดเร็ว จะสามารถใชน้ําตาล
โมเลกุลคูไดโดยตองผานกลไกการเคลื่อนยายอยางนอย 2 ปฏิกิริยา และน้ําตาลประเภทแอลกอฮอลจะถูกเมแทบอ
ไลซโดยตองผานปฏิกิริยาของเอนไซม dehydrogenases จําเพาะ (Stowers,1985) สวนผลกิจกรรมเอนไซม
ฟอสฟาเทส สอดคลองกับงานวิจัยของ Sridevi et al. (2007) ที่ศึกษาผลกระทบของแหลงคารบอนตอการละลาย
ฟอสเฟตของเชื้อไรโซเบียม โดยการทดสอบการละลายแคลเซียมฟอสเฟตในอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya พบวา
ความแตกตางของแหลงคารบอนมีผลตอการละลายฟอสเฟต ขึ้นอยูกบั กรดอินทรียที่ถูกผลิตจากเชื้อไรโซเบียมแต
ละสายพันธุ
ผลของปจจัยไนโตรเจนตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส ของเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
Factors of Nitrogen on growth, pH, acid phosphatase activity and alkaline
phosphatase activity of Rhizobium - isolate DASA 68066
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ภาพที่ 3 ผลของปจจัยไนโตรเจนตอการเจริญ คา pH และกิจกรรมเอนไซม phosphatase (ยูนิตตอลิตร) ของเชือ้
ไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
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จากภาพที่ 3 พบวา ปจจัยไนโตรเจนทุกชนิดสามารถเพิ่มการเจริญไดดีกวาปจจัยอื่น ๆ โดยเลี้ยงเชื้อไร
โซเบียมดังกลาว เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อปกติที่มีแอมโมเนียมซัลเฟต มีการเจริญสูงสุดและมีกิจกรรมเอนไซม
ฟอสฟาเทสสูงทําใหคา pH ลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ Neddermannl and Nausch (2004) พบวา
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมสงเสริมการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีโพแทสเซียม
ไนเตรต พบวา เชื้อมีการเจริญนอยกวา แอมโมเนียมซัลเฟต แตมีกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลน
ฟอสฟาเทสสูงสุด เทากับ 1.60 ± 0.04 ยูนิตตอลิตร และ 2.54 ± 0.23 ยูนิตตอลิตร ทําใหคา pH ต่ําที่สุด เทากับ
5.11 ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมโมเนียคลอไรด พบวา มีผลทําใหกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสลดลง สวนในอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มียูเรีย อะลานีน และไลซีน พบวา เชื้อไรโซเบียมมีกจิ กรรมเอนไซมฟอสฟาเทสลดลงเชนเดียวกัน ซึ่ง
อะลานีน และ ไลซีน มีผลทําให pH ลดลง ยกเวน ยูเรีย ทําให pH เพิ่มขึ้น อาจสงผลทําใหกิจกรรมเอนไซมฟอสฟา
เทสต่ําที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Sridevi et al. (2007) พบวา แหลงไนโตรเจนอนินทรียโดยสวนใหญมี
กิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสเกิดไดมากกวาไนโตรเจนอินทรีย เนื่องจากแหลงไนโตรเจนอนินทรียที่มีไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียมจะสามารถกระตุนกลไกการแลกเปลี่ยนประจุบวกทําใหมีการผลิตกรดอินทรียเพิ่มขึ้นจึงสงผลทําใหเชื้อ
ไรโซเบียมมีกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสละลายฟอสเฟตไดสูงขึ้น

สรุป
จากผลการศึกษาการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทส พบวา เชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA 68066
มีการเจริญและมีกิจกรรมเอนไซมแอซิดฟอสฟาเทสและแอลคาไลนฟอสฟาเทสสูงสุด ทําใหคา pH ในอาหารเลี้ยง
เชื้อต่ําที่สุด และผลของปจจัยตางๆ ตอการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียมไอโซเลท DASA
68066 พบวา แคลเซียมฟอสเฟต เปนปจจัยฟอสฟอรัสที่ดีที่สุดในการสงเสริมการเจริญและกิจกรรมเอนไซมฟอสฟา
เทส กลูโคส เปนปจจัยคารบอนที่ดีที่สุดในการสงเสริมการเจริญ และ ฟรุกโทส เปนปจจัยคารบอนที่ดที ี่สุดในการ
กระตุนกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสสูงสุด แอมโมเนียมซัลเฟต เปนปจจัยไนโตรเจนที่ดีที่สุดในการสงเสริมการเจริญ
และ โพแทสเซียมไนเตรต เปนปจจัยไนโตรเจนที่ดีที่สุดในการกระตุนกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเทสสูงสุด
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