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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี มีว ัตถุประสงค์เพือทดสอบประสิทธิภาพของเชือราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (arbuscular 

mycorrhizal fungi; AMF) ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนั ทีปลูกภายใต้สภาวะดินปนเปือนตะกวั 3 

ระดับความเข้มข้นคือ 100, 200 และ 300 mg/kg วางแผนการทดลองแบบ Factorial in randomize complete block 

design (RCBD) ปลูกเชือรา AMF 5 ชนิดร่วมกบัทานตะวนั เป็นระยะเวลา  วนั ผลการทดลองพบว่า เชือรา Glomus 

claroideum KKU-VT-PK-KK และ Gl. albidum KKU-VT-PK-KK มีจาํนวนสปอร์และการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชสูง

ทีสุด ในดินปนเปือนตะกวัทัง 3 ระดบัความเขม้ข้น นอกจากนียงัพบว่า Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK  สามารถ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในด้านความสูง นําหนักสด นําหนักแห้ง ของรากและลาํต้น และชีวมวลได้ดีทีสุด 

รองลงมาคือ Gl. albidum KKU-VT-PK-KK  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชือ AMF ทงั 2 ชนิดนีมีประสิทธิภาพ

ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนั 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to investigated the efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on the growth 

promotion of sunflower planted on three different concentration level of Pb contaminated soil (100, 200 and 300 

mg/kg). Experimental design was conducted by Factorial in randomize complete block design (RCBD). Sunflower 

were inoculated with 5 AMF species and cultivated for 75 day. The results revealed that Glomus claroideum KKU-

VT-PK-KK and Gl. albidum KKU-VT-PK-KK had the highest of spore density and root colonization when planted in 

all concentration level of Pb contaminated soil. Additionally, Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK had the best ability to 

promote plant growth parameters including height, fresh weight, dry weight of root and shoot, and total dry biomass, 

followed by Gl. albidum KKU-VT-PK-KK. As the results, it indicated that these two AMF species had efficiency to 

promote the growth of sunflower. 

 

 

 

คาํสําคญั: เชือราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา การบาํบดัดว้ยพืช การปนเปือนตะกวั 
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บทนํา 

ปัจจุบนัการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมมีอตัราเพิงสูงขึนอย่างมากทาํให้เกิดการปล่อยสารอินทรีย์

และอนินทรียจ์าํนวนมาก ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิงแวดลอ้มและสิงมีชีวิตทีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบ สารเหล่านีเกิดการ

สะสมในสิงแวดลอ้มเป็นจาํนวนมากและก่อให้เกิดปัญหาทางระบบนิเวศเป็นอยา่งมาก เนืองจากโลหะหนกัมีผลกระทบ

ต่อสิงมีชีวิตซึงอาจไดรั้บจากการบริโภค เป็นสาเหตุทาํให้มีการสะสมโลหะหนักเพิมมากขึนในระบบห่วงโซ่อาหาร 

(Adriano, 2001; Wenzel et al., 1999) นอกจากนีโลหะหนกัยงัมีผลกระทบโดยรวมกบัสิงแวดลอ้ม โดยเกิดการสะสมใน

ดินทาํให้ดินมีสภาวะเป็นพิษซึงเป็นปัญหาสาํคญัทางดา้นการเกษตร ไม่เพียงแต่เท่านนัปัญหาโลหะหนักทีเกิดจากการ

ปนเปือนในนาํยงัเป็นอกีหนึงปัญหาสาํคญั  

 ตะกวั (Pb) จดัเป็นโลหะทีมีความนุ่มและยืดหยุ่น มีลกัษณะสีขาวขุ่น ค่าการนําไฟฟ้าตาํ และทนต่อการกัด

กร่อนไดดี้การใชป้ระโยชน์จากตะกวันันพบว่า ตะกัวเป็นส่วนประกอบสําคญัในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอร์รี และ

เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ การปนเปือนของตะกัวในสิงแวดล้อมเกิดจากหลายกรณี เช่นการฝังกลบแบตเตอร์รี การ

ปนเปือนของนํามนัในสิงแวดลอ้ม การผลิตสีทาบา้น และสียอ้มผา้ ซึงเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดการรัวไหลของตะกวัสู่

ธรรมชาติและสะสมไวเ้ป็นจาํนวนมากในดิน การปนเปือนของตะกวัทีก่อให้เกิดอนัตรายโดยตรงต่อมนุษยม์ีอยู่  

ลกัษณะคือ การสูดดม การบริโภคสารตะกวัโดยตรง และการปนเปือนในดินซึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เมือ

ร่างกายได้รับสารตะกัวโดยตรง จะออกฤทธิทีระบบประสาทส่วนกลาง สมอง ทาํให้ความดนัโลหิตสูงขึน และเป็น

อนัตรายมากในเด็กเลก็ และทารกทีอยูใ่นครรภ ์สารประกอบของตะกวัทีปนเปือนในสิงแวดลอ้ม มีอยู่หลายรูปแบบเช่น 

PbO, PbO2, Pb3O4, PbS, PbCrO4 และ PbCl2 เป็นตน้ สารประกอบเหล่านีสามารถละลายนําไดดี้และถ่ายทอดในห่วงโซ่

อาหารในสิงมีชีวิตได ้PbO หรือ Lead monoxide เป็นรูปอนินทรียข์องตะกวัทีพบมากทีสุดในสิงแวดลอ้ม และยงัเป็น

องคป์ระกอบหลกัในการผลิตแบตเตอรี นอกจากนี ยงันาํ PbO2 และ Pb3O4  มาใชใ้นการผลิตสียอ้มผา้ และสีทาบา้น ซึง

เป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดการรัวไหลของตะกวัสู่ธรรมชาติ และสะสมไวเ้ป็นจาํนวนมากในดิน 

 การบาํบดัโลหะหนักด้วยวิธีการใช้พืชเป็นหนึงในกระบวนการบาํบดัดว้ยวิธีทางชีวภาพ (Bioremediation) 

เป็นกระบวนการทีใช้พืชและจุลินทรียใ์นดินเพือลดความเป็นพิษจากโลหะหนัก ซึงประกอบดว้ย 1) phytoextraction 

เป็นกระบวนการทีพืชทาํการดูดซับโลหะหนักไว้ในเนือเยือ 2) phytodegradation เป็นกระบวนการเปลียนรูปสาร

ตวักลางหรือย่อยสลายสารเพือไม่ให้เกิดความอนัตรายต่อพืชเอง 3) phyto-volatilization เป็นกระบวนการเปลียนรูปของ

สารพิษให้เป็นสารระเหย และปล่อยออกจากตน้พืชผ่านใบ 4) phytostabilization เป็นกระบวนการทีรากพืชปล่อยสาร

บางอย่างออกมาเพือสร้างความเสถียรไม่ให้สารพิษแพร่กระจายออกไป 5) rhizofiltration เป็นกระบวนการทีพืชดูดซับ

โลหะหลกัในรูปของของนาํเสีย (Chaudhry et al., 1998; Khan, 2005) 

เชือราอาร์บสัคูลาร์ ไมคอร์ไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi; AMF) เป็นเชือราทีอาศยัในรากพืชทีมีระบบ

ท่อลาํเลียงเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความสัมพนัธ์แบบพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั โดยเชือรา AMF จะช่วยเพิมประสิทธิภาพ

ในการหาอาหาร การดูดซบันาํ และเพิมประสิทธิภาพในการดูดธาตุอาหารทีละลายอยู่ในดินให้กบัพืช โดยเฉพาะอย่าง

ยงิธาตุฟอสฟอรัส โดยปกติธาตุฟอสฟอรัสมกัถูกตรึงอยู่ในดินทาํให้พืชไม่สามารถนาํไปใชไ้ด ้เชือรา AMF ยงัช่วยดูด

ซับจุลธาตุทีสําคญัเช่น แมกนีเซียม และยงัมีบทบาทในการช่วยให้พืชตา้นทานต่อโรคทีระบบราก นอกจากนีเชือรา 

AMF สามารถเพิมความสามารถในการทนต่อสภาวะเครียดแก่พืช เช่น ทนแลง้ทนต่อความเค็ม (Tian et al., 2004) และ

การทนต่อโลหะหนัก เชือรา AMF มีนัยสาํคญัต่อการเป็น Phytoremediation ของโลหะโดย ) กระบวนการดูดซบัธาตุ

อาหารและโลหะ ) กระบวนการดูซบัโลหะและการเกิดตะกอน การนาํเชือราอาร์บสัคูลาร์ ไมคอร์ไรซามาใชป้ระโยชน์

ในการกาํจดัโลหะหนกัทีปนเปือนในดิน พบว่าเชือรา AMF ช่วยเพิมธาตุ Zn และ Cu ในดิน และช่วยป้องกนัการสะสม
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ของ Cu ในราก ในขณะเดียวกนัพบปริมาณของ Cu สูงในลาํตน้ เชือรา AMF ยงัช่วยป้องกนัพืชจากสภาวะเครียด และ

ทาํให้พืชทนต่อความเป็นพิษได ้ โดยการกระตุน้การสร้างชีวโมเลกุล เช่น proline และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

(Andrade et al., 2010) ดังนันงานวิจยันีจึงแสดง ประสิทธิภาพของเชือรา AMF ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

ทานตะวนัทีปลูกในดินทีปนเปือนตะกวัในระดบัต่างๆ เพือประโยชน์ในการนาํไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการบาํบดัดว้ยพืช

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือตรวจสอบประสิทธิภาพของเชือรา AMF ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนั 

2. เพือหาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเชือรา AMF ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนั  

 

วิธีการวิจยั 

1.  การเตรียมกล้าเชือรา AMF ใช้ดินกล้าเชือรา AMF 5 ชนิด คือ Glomus claroideum KKU-VT-PK-KK, 

Glomus.albidum KKU-VT-PK-KK, Glomus sp.1 KKU-VT-KP-KK, Glomus sp.2 KKU-VT-Li-KK และ  Glomus sp.3 

KKU-VT-Li2-KK จากห้องปฏิบัติการไมคอร์ไรซาและเทคโนโลยีเชือรา สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึงเป็นเชือราทีแยกไดจ้ากดินบริเวณรอบรากหญา้แฝก โดยดินกลา้เชือประกอบดว้ยสปอร์ เส้น

ใย และรากขา้วโพดทีมีการเขา้อยู่อาศยัของเชือราไมคอร์ไรซาทีไดจ้ากการเพิมปริมาณในกระถาง (Boonlue et al, 2012)  

และมีความเขม้ข้นของจาํนวนสปอร์มากกว่า 50 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม จากนันนําสปอร์กล้าเชือทังหมดไปทดสอบ

ประสิทธิภาพการงอกในดินทีมีความเข้มข้นของตะกัวในระดบัต่างๆ คือ 100, 200, 300, 400 และ 500 mg/kg ด้วย

วิธีsandwiches test (Hepper, 1979)  พบว่าสปอร์สามารถงอกไดดี้ ในดินทีมีความเขม้ขน้ของตะกวัระดบั 100, 200 และ 

300 mg/kg โดยความเข้มข้นนีไม่มีผลต่อลกัษณะของสปอร์เชือรา ดังนันจึงเลือกระดับความเข้มข้นทัง 3 ระดับนี 

สําหรับการทดลองปลูกกับทานตะวนั โดยการทดลองกบัทานตะวนัใช้สปอร์เชือรา AMF จาํนวน 500 สปอร์ต่อ 1 

กระถาง 

2.  การเตรียมดิน ใช้ดินปลูกพืชทางการคา้ ประกอบด้วยดินและวสัดุปลูก มี pH  ไนโตรเจนทงัหมด   

ppm ฟอสฟอรัส  ppm และโพแทสเซียม  ppm ฟอสฟอรัสทีเป็นประโยชน์ต่อพืช 4.2 ppm โดยนาํดินทีใชใ้นการ

ปลูกฆ่าเชือด้วยหม้อนึงความดนัไอ (Autoclave) 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วบรรจุในถุงๆ ละ  กิโลกรัม 

จากนนัผสมตะกวั โดยใช ้Pb(NO)3 ละลายในนาํกลนัให้มีความเขม้ขน้ , 200 และ 300 ppm ผสมลงในดินทีผา่นการ

ฆ่าเชือ ตากดินให้แห้งในโรงเรือน โดยหมนักลบัดินเพือให้ตะกวัผสมกบัดินให้ทวั แลว้บรรจุดินใส่กระถางพลาสติก ที

เชด็ทาํความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล ์  เปอร์เซ็นต ์กระถางละ  กิโลกรัม 

3.  แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in randomize complete block design (RCBD) ปลูก

เชือรา AMF ร่วมกับทานตะวนั เป็นระยะเวลา  วนัโดยมี  ตาํรับการทดลองทีมีความเข้มข้นของตะกวั 3 ระดับ 

จาํนวน ซาํ (  treatment x 3 Pb concentration) ตาํรับการทดลองต่างๆ มีดงันี 

 ตาํรับการทดลองท ี  ชุดเปรียบเทียบ ซึงไม่ปลูกเชือรา AMF และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus claroideum KKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํหรับการทดลองที  ปลูกเชือรา Glomus albidum KKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.1 KKU-VT-KP-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.2 KKU-VT-Li-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 
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 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.3 KKU-VT-Li2-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ชุดเปรียบเทียบ ซึงไม่ปลูกเชือรา AMF และตะกวัความเขม้ขน้  ppm   

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus claroideum KKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus albidumKKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.1 KKU-VT-KP-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomusp.2 KKU-VT-Li-KKและตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.3 KKU-VT-Li2-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ชุดเปรียบเทียบ ซึงไม่ปลูกเชือรา AMF และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus claroideum KKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus albidum KKU-VT-PK-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomussp.1 KKU-VT-KP-KK  และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.2 KKU-VT-Li-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

 ตาํรับการทดลองท ี  ปลูกเชือรา Glomus sp.3 KKU-VT-Li2-KK และตะกวัความเขม้ขน้  ppm 

4.  การตรวจวัดผล 

 4.1  การตรวจวดัความสูงของต้น วดัความสูงของต้นทานตะวนัทุกกระถาง ทุกๆ  วนั และวดัครัง

สุดทา้ยเมือทานตะวนัอาย ุ  วนั โดยวดัจากส่วนของลาํตน้ทีติดอยูก่บัส่วนบนสุดของรากถึงส่วนทีเป็นฐานของใบอ่อน

ทสุีด 

 4.2  การชงันาํหนักสดและนําหนักแห้งของตน้ และรากทานตะวนั เก็บเกียวต้นทานตะวนัทุกกระถาง 

โดยตดัตน้ทานตะวนับริเวณโคนตน้ทีติดกบัส่วนบนสุดของรากแยกในส่วนของรากทาํการควาํกระถางและเกบ็รากทีอยู่

ในดินทงัหมด ลา้งเศษดินทีรากออก ใส่ซองกระดาษทีสะอาด นาํมาชงันาํหนกัสด แลว้นาํเขา้เครืองอบอุณหภูมิ  องศา

เซลเซียสจนกว่านาํหนกัจะคงที ซึงจะใชเ้วลาประมาณ -  วนั จากนนันาํมาชงันาํหนกัแหง้อีกครัง 

 4.3  การตรวจนับจาํนวนสปอร์เชือรา AMF ทังหมดในดินทีปลูกทานตะวนั โดยตรวจนับจาํนวนสปอร์

ทงัหมดในดินโดยวิธีซึงดดัแปลงจากวิธีปันเหวียงดว้ยนาํตาลซูโครส (Sucrose centrifuge) ของ Daniels and Skipper (1982)   

แลว้นาํไปตรวจนับสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์สามมิติ (stereoscopic microscope) แต่ละตวัอยา่งอยา่งน้อย  ซาํ 

 4.4  การเขา้อยู่อาศยัของเชือรา AMF ในรากทานตะวนั โดยนํารากทานตะวนัมาตรวจสอบการเขา้อยู่

อาศัยของเชือรา AMF โดยตัดรากแขนงพืชให้สันลง แล้วล้างเอาดินออกให้สะอาด นําไปยอ้มสีตามวิธีการของ 

Koske,Gemma (1989) จากนันทาํการวดัเปอร์เซ็นตค์วามหนาแน่นของการเขา้อยู่อาศยัในรากพืชตามวิธีของ Trouveltet 

et al. ( ) โดยตัดรากทีย ้อมสีแลว้ให้ยาว - .  เซนติเมตร เรียงบนสไลด์ๆ ละ  เส้น จาํนวน  สไลด์ นําไป

ตรวจสอบการเขา้อยู่อาศยัของเชือรา AMF ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิด compound microscope 

  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบทางสถิติ (statistical analysis) ดว้ยโปรแกรม statistix 10 โดยวเิคราะห์

ขอ้มูลทวีดัไดทุ้กลกัษณะทีศึกษาตามแผนการทดลองแบบ Factorial in randomize complete block design และทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยวธีิ Tukey's range test 
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ผลการวจิัย 

1. จาํนวนสปอร์ และเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของเชือรา AMF ทงั  ชนิด ในทานตะวนั 

จากการปลูกทานตะวนัในดินปนเปือนตะกวั 3 ระดบัความเขม้ขน้พบว่า จาํนวนสปอร์ และเปอร์เซ็นตก์าร

เข้าอยู่อาศัยของเชือรา AMF ทัง  ชนิด คือ Glomus sp.1 KKU-VT-KP-KK, Glomus sp.2 KKU-VT-Li-KK, Glomus 

sp.3 KKU-VT-Li2-KK, Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK และ  Gl. albidum KKU-VT-PK-KK ให้ผลที แตกต่ างกัน 

โดยพบว่าจาํนวนสปอร์ทีระดบัความเขม้ขน้ของตะกวัทงั  ระดบั คือ 100, 200 และ  mg/kg มีความแตกต่างจากชุด

ควบคุม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบัความเชือมนัที % (P< 0.01) และพบว่าทีระดบัความเขม้ขน้ของตะกวั 100 

mg/kg มีจาํนวนสปอร์ของเชือรา AMF สูงทีสุด คือตาํรับการทดลองทีใชเ้ชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK โดย

มีจาํนวนสปอร์ 17.7 สปอร์/ดินแห้ง  กรัม สาํหรับระดบัความเข้มขน้ของตะกวั 200 และ  mg/kg นันพบว่าตาํรับ

การทดลองทีใส่เชือรา Gl. albidum KKU-VT-PK-KK มีจาํนวนสปอร์ .  และ .  สปอร์/ดินแหง้  กรัม ดงัภาพที 1 

 
ภาพที   จาํนวนสปอร์ของเชือรา AMF ทงั  ชนิด ในดินปลูกทานตะวนัทีมีระดบัความเขม้ขน้ของตะกวัแตกต่างกนั  

ระดบั คือ , 200 และ  mg/kg 

หมายเหตุ  ค่าเฉลียทีมีตวัอกัษรกาํกบัดา้นบนต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P0.01) 

 

การหาเปอร์เซ็นต์การเขา้อยู่อาศยัของเชือรา AMF ทัง  ชนิด ในรากทานตะวนัทีปลูกในดินปนเปือน

ตะกวัระดบัต่างๆ พบว่าตาํรับการทดลองทีใส่เชือรา Gl. albidum KKU-VT-PK-KK มีเปอร์เซ็นตก์ารเขา้อยู่อาศยัในราก

พืชสูงทีสุดในทุกระดบัความเขม้ขน้ของตะกวั คือ . , 26.87 และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั รองลงมาคือ ตาํรับ

การทดลองทีใส่เชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK  มีเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศยั คือ . , 21.90 และ .  

เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ดงัภาพที 2 
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ภาพที 2  เปอร์เซ็นการเขา้อยู่อาศยัของเชือรา AMF ทงั  ชนิด ทีระดบัความเขม้ขน้ของตะกวัทีแตกต่างกนั  ระดบั คือ 

100, 200 และ  mg/kg 

หมายเหต ุ  คา่เฉลียทีมีตวัอกัษรกาํกบัดา้นขา้งต่างกนัแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P0.01) 

 

2. ประสิทธิภาพของเชือรา AMF  ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นทานตะวัน 

 การตรวจสอบประสิทธิภาพของเชือรา AMF ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้ทานตะวนั ทาํโดยเก็บ

ขอ้มูลต่างๆ คือ นาํหนกัสด นาํหนกัแห้งของรากและลาํตน้ ของตน้ทานตะวนัทีปลูกในดินปนเปือนตะกวัในระดบัความ

เขม้ขน้ต่างๆ คือ 100, 200 และ  mg/kg เป็นระยะเวลา  วนั พบว่าระดบัความเขม้ขน้ของตะกวัที 100 mg/kg ผลของ

นาํหนกัสด และนาํหนกัแห้งของลาํตน้ และราก และชีวมวลแหง้รวม (Total dry biomass) ของทานตะวนัในตาํรับการทดลอง

ทีใส่เชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK มีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับความเชือมัน  

เปอร์เซ็นต ์(P< 0.01) ดงัแสดงในตารางที 1 สําหรับระดบัความเข้มขน้ของตะกวัที 200 mg/kg  พบว่าผลของนาํหนกัสดและ

นําหนักแห้งของราก และนําหนักสดของลาํตน้ และชีวมวลแห้งรวมของพืชทีใส่เชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK  

และ Gl. albidum KKU-VT-PK-KK เท่านนัมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ขณะทีนาํหนักแห้งของลาํตน้ไม่

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P< 0.01) เมือเปรียบเทียบนาํหนักชีวมวลสด และแห้งของพืชทีใส่เชือรา Gl. 

claroideum KKU-VT-PK-KK และ  Gl. albidum KKU-VT-PK-KK พบว่าต้นทานตะว ันทีใส่ เชือรา Gl. claroideum มี ค่า

นาํหนกัสูงกว่าพืชทใีส่เชือรา Gl. albidum  KKU-VT-PK-KK ดงัแสดงในตารางที 2 

 ระดับความเข้มข้นของตะกัวที  300 mg/kg พบว่าเชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK ทําให้พืชมี

นาํหนักสดและนาํหนักแห้งของตน้และราก และชีวมวลแห้งรวม สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ และสูง

กว่าตาํรับการทดลองอืนเกือบทุกดา้นของการเจริญ ดงัแสดงในตารางที 3 และเมือพิจารณาถึงผลของเชือรา AMF ต่อการ

เจริญของตน้ทานตะวนัในดินปนเปือนตะกวัในทุกระดบัความเขม้ขน้ พบว่า เชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK 

มีแนวโนม้ในการทาํให้พืชเจริญเติบโตไดดี้ทีสุด 
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ตารางที 1  ผลของเชือรา AMF ชนิดต่างๆ ต่อชีวมวลของตน้ทานตะวนัอายุ  วนั ทีปลูกใน ดินปนเปือนตะกวัในระดบั 

100 mg/kg 

** คือ ผลการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์(P < 0.01) 

 
 

ตารางที 2  ผลของเชือรา AMF ชนิดต่างๆ ต่อชีวมวลของตน้ทานตะวนัอายุ 75 วนั ทีปลูกใน ดินปนเปือนตะกวัในระดบั 

  200 mg/kg 

ตาํรับการทดลอง นําหนักสด 

ของราก (g) 

นําหนักแห้ง 

ของราก (g) 

นําหนักสด 

ของลําต้น (g) 

นําหนักแห้ง 

ของลําต้น (g) 
Biomass 

ชุดควบคุม 8.10d 3.92d 21.92b 10.81 14.74b 

Glomus sp.1 12.89bc 7.69bc 52.55a 12.86 20.56ab 

Glomus sp.2 11.65cd 6.68cd 48.01a 16.15 22.84ab 

Glomus sp.3 14.72abc 8.06abc 64.40a 17.48 25.54a 

Gl. claroideum 17.59a 11.11a 63.65a 14.38 25.49a 

Gl. albidum 16.38ab 9.83ab 51.95a 16.51 26.34a 

F-test ** ** ** ns * 

 11.56 14.08 12.94 24.09 16.38 

หมายเหต ุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคลอลมันเ์ดียวกนัทีแตกต่างกนั แสดงถึงผลการทดลองทีมีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

 ns คือผลการทดลองไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 * คือ ผลการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์(P< 0.05) 

 ** คือ ผลการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์(P< 0.01) 

 

ตํารับการทดลอง นําหนักสด 
ของราก (g) 

นําหนักแห้ง 
ของราก (g) 

นําหนักสด 
ของลําต้น (g) 

นําหนักแห้ง 
ของลําต้น (g) 

Biomass 

ชุดควบคุม 
7.30b 3.19b 23.56c 9.99b 13.18b 

Glomus sp.1 
12.80ab 6.20ab 46.82b 17.99b 24.19b 

Glomus sp.2 
14.67ab 6.95a 54.77b 19.64b 26.60b 

Glomus sp.3 
17.12a 9.22a 60.18b 20.98b 30.21b 

Gl. claroideum 
17.39a 8.64a 82.57a 30.8a 39.44a 

Gl. albidum 
15.76a 9.59a 60.27a 19.56a 29.16b 

F-test 
** ** ** ** ** 

%CV 
18.77 18.17 13.38 14.22 11.72 
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ตารางที 3  ผลของเชือรา AMF ชนิดต่างๆ ต่อชีวมวลของตน้ทานตะวนัอาย ุ75 วนั ทปีลูกในดินปนเปือนตะกวัในระดบั 

  300 mg/kg 

หมายเหต ุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมันเ์ดียวกนัทีแตกต่างกนั แสดงถึงผลการทดลองทีมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ 

** คือ ผลการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  เปอร์เซ็นต ์(P< 0.01) 

 

 
ภาพที 3  ชีวมวลแหง้รวมของตน้ทานตะวนัอาย ุ 75 วนั ทใีส่เชือรา AMF ชนิดต่าง  ๆ และปลกูในดินปนเปือนตะกวัใน

ระดบัต่าง  ๆ  
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Pb (mg/Kg)

ชุดควบคุม

Glomus sp.1

Glomus sp.2

Glomus sp.3

Gl. claroideum

Gl. albidum

ตํารับการทดลอง นําหนักสด 

ของราก (g) 

นําหนักแห้ง 

ของราก (g) 

นําหนักสด 

ของลําต้น (g) 

นําหนักแห้ง 

ของลําต้น (g) 

Biomass 

ชุดควบคุม 9.27c 4.62c 25.53c 10.41b 15.03b 

Glomus sp.1 
14.56ab 8.43ab 46.42b 14.24ab 22.67a 

Glomus sp.2 
18.34a 9.62ab 67.98a 20.03a 29.65a 

Glomus sp.3 
12.96bc 6.58bc 64.60ab 19.86a 26.44a 

Gl. claroideum 
17.89a 10.39a 61.62ab 19.39a 29.78a 

Gl. albidum 16.23ab 9.46ab 51.37ab 16.89ab 26.35a 

F-test ** ** ** ** ** 

%Cv 
11.58 17.97 13.62 13.78 10.20 
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ประสิทธิภาพของเชือรา AMF ในการส่งเสริมการเจริญด้านความสูงของทานตะวนั พบว่าในความเขม้ขน้ของ

ตะกวัที  mg/kg ค่าความสูงทีวิเคราะห์ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  % (P < 

0.01) ในทุกช่วงเวลาทีตรวจสอบคือ , 30, 45,  และ  วนั โดยพบว่าเชือรา Gl. claroideum ทาํให้ความสูงของทานตะวนั

ทุกช่วงเวลาทีตรวจสอบสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ และค่อนขา้งจะสูงกว่าตาํรับการทดลองทีปลูกเชือรา 

AMF ชนิดอืนๆ (ตารางที 4) ส่วนทีระดบัความเขม้ขน้ของตะกวั  และ 300  mg/kg พบว่าในช่วงเวลา 15 วนั นันพืชทีใส่

เชือรา AMF และ ไม่ใส่เชือรา AMF มีความสูงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ แต่เมือพืชมีอายุ ตงัแต่ 30 วนั  เป็น

ตน้ไปจนกระทงัถึงวนัที 75  พบว่า พืชทีใส่เชือรา Gl. claroideum มีความสูงกมากกว่าตาํรับการทดลองทีไม่ได้ใส่เชือรา 

AMF อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และค่อนขา้งทีจะสูงกว่าตาํรับการทดลองทีใส่เชือรา AMF ชนิดอืนๆ (ตารางที 5 และ 6) จาก

ผลการทดลองในดา้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนัดว้ยเชือรา AMF นนั  

 

ตารางที 4   ผลของเชือรา AMF ต่อความสูงของตน้ทานตะวนัในช่วงอายุ , 30, 45,  และ  วนั ทีปลูกในดินปนเปือน 

    ตะกวัในระดบัความเขม้ขน้  mg/kg 

ตํารับการทดลอง 15 วนั  วัน  วัน  วัน  วัน 

ชุดควบคุม 27.00b 36.67c 56.33d 72.33b 79.33c 

Glomus sp.1 31.67ab 39.67bc 63.67cd 87.00ab 93.33bc 

Glomus sp.2 36.67ab 48.67ab 71.00bc 91.00ab 105.33bc 

Glomus sp.3 28.33b 38.33c 72.67b 98.67a 114.67ab 

Gl. claroideum 41.33a 51.00a 82.00a 104.67a 135.67a 

Gl. albidum 33.67ab 45.67abc 79.00ab 88.67ab 98.00bc 

F-test ** ** ** ** ** 

%CV 12.39 7.95 4.27 9.11 10.26 
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ตารางที 5   ผลของเชือรา AMF ต่อความสูงของตน้ทานตะวนัในช่วงอายุ , 30, 45,  และ  วนั ทีปลูกในดินปนเปือน 

    ตะกวัในระดบัความเขม้ขน้  mg/kg 

ตํารับการทดลอง 15 วนั  วัน  วัน  วัน  วัน 

ชุดควบคุม 29.67ab 41.67a 52.67c 69.33b 78.33a 

Glomus sp.1 33.33ab 41.33a 74.00ab 87.33ab 92.00a 

Glomus sp.2 33.33ab 43.33a 66.33bc 89.33ab 99.67a 

Glomus sp.3 37.67ab 46.67a 78.67ab 93.00ab 103.67a 

Gl. claroideum 38.67a 50.00a 82.33a 99.33a 112.00a 

Gl. albidum 27.33b 41.67a 64.33bc 69.00b 80.67a 

F-test * ns ** ** ns 

%CV 11.45 9.25 7.26 11.26 14.16 

 

ตารางที 6   ผลของเชือรา AMF ต่อความสูงของตน้ทานตะวนัในช่วงอาย ุ , 30, 45,  และ  วนัทปีลกูในดิน 

  ปนเปือนตะกวัในระดบัความเขม้ขน้  mg/kg 

ตํารับการทดลอง 15 วนั  วัน  วัน  วัน  วัน 

ชุดควบคุม 32.67a 42.33c 52.00c 68.33b 73.67c 

Glomus sp.1 38.33a 45.00ab 68.33ab 77.00b 92.00ab 

Glomus sp.2 39.67a 49.33ab 69.00ab 89.00ab 106.67ab 

Glomus sp.3 29.33a 47.67abc 70.00ab 105.67a 118.00ab 

Gl. claroideum 32.33a 51.33ab 76.67a 109.00a 128.00a 

Gl. albidum 38.00a 52.33a 60.33b 73.33b 77.67bc 

F-test ns ** ** ** ** 

%CV 24.18 4.93 5.55 11.09 14.38 

 

3. การหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ต่อนําหนักสด นําหนักแห้งของราก และลาํต้น ของต้นทานตะวันที

ปลูกในดนิปนเปือนตะกวั 

 การหาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆต่อนาํหนักสด นาํหนักแห้งของรากและตน้ของทานตะวนัพบว่า 

ระดบัความเขม้ข้นของตะกวัทงั  ระดบั (Pb) ไม่ทาํให้นําหนักสดของลาํต้น นําหนักสด และนําหนักแห้งของราก

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั % (P< 0.05)  ยกเวน้นาํหนักแห้งของลาํตน้และชีวมวลแห้ง

รวม เท่านันทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั % (P< 0.01)  ในขณะทีตาํรับการ

ทดลองทีใส่เชือรา AMF ทงั  ชนิด (Mycor) ให้ค่าชีวมวลสด แห้ง และรวมแตกต่างจากตาํรับการทดลองทีไม่ใส่เชือ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีความเชือมนัที % นอกจากนีตาํรับการทดลองทีใส่เชือรา AMF ทงั  ชนิด  และตาํรับทีไม่

ใส่เชือรา AMF มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเขม้ข้นของตะกวัทงั  ระดบั (Pb*Mycor) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที
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ระดบัความเชือมนัที % โดยทาํใหชี้วมวลรวม นาํหนักสดของลาํตน้ นาํหนกัสดและนาํหนกัแห้งของรากแตกต่างกนั 

ยกเวน้ นาํหนกัแหง้ของลาํตน้ทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั % (ตารางที 7) 

 

ตารางที 7  ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ต่อนาํหนกัสด นาํหนกัแห้งของรากและลาํตน้ ความสูง และชีวมวลแห้งรวม 

ของตน้ทานตะวนัอาย ุ75 วนั ท ีปลูกในดินปนเปือนตะกวัในระดบัต่างๆ 

 

SV 

 

DF 

นําหนักสด 

ของราก 

นําหนักแห้ง 

ของราก 

นําหนักสด 

ของลําต้น 

นําหนักแห้ง 

ของลําต้น 

ความสูงที 

 วัน 

ชีวมวล

แห้งรวม 

 MS 

Rep 2 14.1530 0.3264 265.65 6.5342 406.74 72127 

Pb 2 7.8574 3.6268 83.33 119.62** 450.02 93.082** 

Mycor 5 94.9342** 42.25562** 2273.27** 138.159** 2859.19** 317.530** 

Pb*Mycor 10 9.0592* 3.9798* 152.97* 29.188** 117.66 26.853* 

Error 34 4.1442 1.5753 50.97 8.717 182.25 10.540 

Total 53       

%CV  14.33 16.11 13.55 17.25 13.59 13.04 

หมายเหตุ  Df คือ Degree of freedom 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของเชือรา AMF ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนัในดิน

ปนเปือนตะกวัในระดบัต่างๆ พบว่าจาํนวนสปอร์ของเชือรา AMF มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั

ความเชือมนัที % (P < 0.01) ตาํรับการทดลองทีใส่เชือรา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK มีจาํนวนสปอร์สูงทีสุดที

ระดบัความเขม้ข้นของตะกวั  และ  mg/kg ในขณะทีเชือรา Gl. albidum KKU-VT-PK-KK มีจาํนวนสปอร์สูง

ทีสุดทีระดบัความเข้มขน้ของตะกัว 300 mg/kg และยงัพบว่าเชือรา AMF บางชนิดมีจาํนวนสปอร์ลดลง เมือมีความ

เขม้ข้นของตะกวัในระดบัทีสูงขึน เนืองจากการทีพืชมีความเครียดจากสภาพแวดลอ้มสูงจะทาํให้อตัราการงอกของ

สปอร์ตาํ และใชเ้วลานาน เช่น สภาวะความเครียดจากความเคม็ และโลหะหนกั (Jahromi et al., 2008)  

 การเขา้อยู่อาศยัของเชือรา AMF พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัที % 

(P < 0.01) ซึงตาํรับการทดลงทีใส่เชือรา Gl. albidum KKU-VT-PK-KK มีเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยสูงทีสุดในทุก

ระดบัความเขม้ข้นของตะกวั รองลงมาคือ Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK ทงันีความหนาแน่นของการเขา้อยู่อาศยั

ลดลงเมือความเขม้ขน้ของตะกวัสูงขึน จากการทดลองแสดงให้เห็นความสอดคลอ้งกนัของจาํนวนสปอร์ในดินและ
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ความหนาแน่นของการอยู่อาศยัของเชือราในรากพืชในทิศทางเดียวกนัคือ เมือความเข้มขน้ของตะกวัมากขึนจะทาํให้

จาํนวนสปอร์ลดลง ความหนาแน่นในการเขา้อยู่อาศยัก็ลดลงดว้ยเช่นกนั  

 ประสิทธิภาพของเชือรา AMF ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนัทีปลูกในดินปนเปือนตะกวั ใน

ด้านความสูง นําหนักสด นําหนักแห้ง ของรากและลาํต้น และชีวมวล พบว่าตํารับการทดลองทีใส่เชือรา AMF 

ทานตะวนัมีการเจริญเติบโตในทุกดา้นสูงกว่าชุดควบคุมทีไม่ไดใ้ส่เชือรา AMF อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยพบว่าเชือ

รา Gl. claroideum KKU-VT-PK-KK ทาํให้การเจริญของพืชเกือบทุกดา้นสูงสุด รองลงมาคือเชือรา  Gl. albidum KKU-

VT-PK-KK ซึงผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกับรายงานของ Andrade et al. (2010) โดยพบว่าเชือราจะสร้างสาร

โมเลกุลบางชนิด ทีทาํให้พืชทนต่อสภาวะเครียดจากสิงแวดลอ้มได ้และทาํให้พืชอาศยัทนต่อสภาวะความเป็นพิษจาก

สิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Leung et al. (2013) รายงานว่าตาํรับการทดลองทีใส่เชือรา AMF จะช่วยส่งเสริม

การเจริญเติบโตด้านชีวมวลให้กับพืช เมือเทียบกับชุดควบคุมทีระดบัความเข้มข้นของสารหนูทีเท่ากัน แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อพืชอาศยัภายใตภ้าพการปนเปือนของโลหะหนัก และพบว่าเชือรา AMF 

ช่วยทาํให้พืชสามารถลาํเลียงสารหนูเขา้สู่รากและลาํตน้ไดม้ากกว่าชุดควบคุม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชือรา 

AMF มีความเหมาะสมทีจะนาํไปใช้เป็นปุ๋ ยชีวภาพเพือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือนาํไปใชร่้วมกบัการบาํบดั

โลหะหนักทีปนเปือนในดินด้วยพืชต่อไปไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ตามควรไดมี้การคดัเลือกชนิดของพืช และชนิดของ

เชือราใหมี้ความเหมาะสมต่อการนาํไปใชบ้าํบดัโลหะหนกัชนิดนนัๆ ดว้ย  
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หญา้แฝกดา้นป่าไมท้ ี6 จงัหวดัขอนแก่น ทีเอือเฟือการเกบ็ตวัอยา่งในการทาํวิจยัครังนี  
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