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บทคดัย่อ 

ในงานวิจยันีไดศึ้กษาผลของการใชแ้อคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS4 ทีแยกไดจ้ากดินปลูกบริเวณรอบราก

ตน้ดาวกระจาย เพือส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัในการบาํบดัแคดเมียมความเขม้ขน้ 10 mg/L เทียบ

กบัชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า แอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS4 ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้อ่อน

ทานตะวนัโดยใหผ้ลความยาวรากนาํหนกัแหง้ลาํตน้ และนาํหนกัแหง้ลาํตน้รวมราก สูงขนึอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05) นอกจากนีพบว่าตน้อ่อนทานตะวนัทแีช่ดว้ยเชือ สามารถทนต่อสภาวะเครียดทีเกิด

จากการปนเปือนของแคดเมียมไดดี้ โดยตน้อ่อนทานตะวนัสามารถดูดซบัและเก็บกกัแคดเมียมไวภ้ายในรากและลาํตน้ 

และลดปริมาณแคดเมียมจากความเขม้ขน้เริมตน้ในอาหารเพาะเลยีงไดถึ้ง 39.7 % 

 

ABSTRACT 

In this research, effect of actinobacteria isolate COS4 isolated from rhizospere soil surrounding root of 

cosmos (Cosmos sulphureus) to promote growth of sunflower seedlings for cadmium remediation at concentration of 

10 mg/L was investigated in comparison with the control. It was found that isolate COS4 could significantly promote 

the growth parameters of sunflower seedlings including root long length, stem dried weight and total dried weight     

( P ≤  0. 05) .  Moreover, inoculated plants could be survived under stress condition from cadmium contamination. 

Cadmium could be absorbed and accumulated by root and stem of plant seedling, decreased by 39.7 % level from the 

initial concentration of cultured medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํสําคญั: ทานตะวนั แอคติโนแบคทีเรีย แคดเมียม 
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บทนํา 

แคดเมียม (Cd) เป็นโลหะหนกัชนิดหนึงทีสามารถพบไดท้วัไปในธรรมชาติเช่น ดิน และหินต่างๆ แต่ในพบ

ในธรรมชาติในปริมาณนอ้ย โดยทวัไปจะพบในระดบัความเขม้ขน้ไม่เกิน 1 ส่วนในลา้นส่วน แต่มีความเป็นพิษสูงต่อ

สิงมีชีวิต แคดเมียมถูกสกัดและนํามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์และพลาสติก เช่น การใชแ้คดเมียมเป็นวตัถุดิบในการผลิตแบตเตอรี อปุกรณ์ไฟฟ้า อะไหลร่ถยนต ์โลหะ

ผสม และ พลาสติก ส่งผลให้เกิดการรัวไหลสู่สิงแวดลอ้มสูงขึน แคดเมียมในสิงแวดล้อมสามารถเคลือนยา้ยเข้าสู่

เนือเยอืพืชไดเ้ช่นเดียวกบัแร่ธาตุอนืๆ และจะเกิดความเป็นพิษเมือไดรั้บในปริมาณสูง ส่งผลเสียต่อพืชคือ ทาํให้เกิดการ

ลดลงของการดูดซึมนําและสารอาหาร ลดอตัราการเจริญโดยยบัยงัการเจริญของรากและส่วนต่างๆของพืช ในขณะที

อาการทีพบในคนคือ คอแห้ง แน่นหน้าอก อาเจียน ความดนัโลหิตสูง ไปจนถึงการรับแคดเมียมระยะเรือรังจนทาํให้เกิด

อาการกระดูกเปราะ ปวดขอ้รุนแรงหรือทีเรียกว่าโรคอิไต อิไต (Itai Itai disease) (อลิษา, 2554;  Baker, Brooks, 1989; 

Sanita, Gabbrielli, 1999) 

การบาํบดัสารพิษในดินทางชีวภาพอย่างหนึงอาศัยพืชเป็นตวักลางในการบาํบดัเรียกว่า Phytoremediation 

กล่าวคือเป็นการบาํบดัสารพิษในดิน นาํ โคลน ตะกอน โดยอาศยักระบวนการดึงดูดนาํไปเลียงส่วนต่างๆของพืช ดงันนั

สารพิษในดินจะถูกลาํเลียงขึนไปสะสมยงัส่วนต่างๆของพืชพร้อมกบันาํ จึงเป็นการเคลือนยา้ย เก็บ บาํบดั และลด

อนัตรายจากการสะสมและปนเปือนสู่สิงแวดลอ้ม Phytoremediation เป็นเทคโนโลยีทีถูกนาํเสนอโดย Chaney (1983) 

ซึงเป็นแนวคิดทีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เนืองจากสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นพนืทีวงกวา้ง มีประสิทธิภาพ เป็น

มิตรต่อสิงแวดลอ้ม และมีค่าใชจ่้ายตาํกว่าวิธีการอืน ซึงวิธีการนีนอกจากจะช่วยบาํบดัสารมลพิษในดินแลว้นนั ยงัช่วย

ปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึนเพือนําไปปลูกพืชทีมีมูลค่าต่อไปได้ อีกทังยงัสามารถนําไปสกัดสารโลหะเช่น นิเกิล 

แทลเลยีม และทองคาํ เป็นตน้ (อลษิา, 2554; พนัธวศั, 2558; Ali et al., 2013) 

ทานตะวนั (Sunflower) เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงของไทยทีมีการส่งออกสูงรองจากถวัเหลืองและปาลม์นํามนั 

สามารถเจริญไดใ้นทุกสภาวะแวดลอ้ม โดยมีอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการเจริญที 18-35 องศาเซลเซียส ซึงเป็นอุณหภูมิเฉลีย

โดยทวัไปในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี ทานตะวนัยงัสามารถเจริญไดดี้ในดินทีมีการปนเปือนของโลหะหนัก อีก

ทงัยงัสามารถดูดซบั และกกัเก็บสารโลหะหนักไวภ้ายในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราก ลาํตน้ หรือใบ  Lin et al. (2009) พบว่า

ทานตะวนัสามารถให้ผลผลิตและชีวมวลทีสูงในดินปลูกทีมีการปนเปือนของตะกวัในปริมาณสูง ทานตะวนัจึงถูกใชเ้ป็นพืช

ตวัแทนในการศึกษาการบาํบดัสารโลหะหนกัในดิน ซึงมีผลการวิจยัทีให้ผลสอดคลอ้งกนัในการศึกษาการบาํบดัสารโลหะ

หนกัอืนในงานวจิยัต่อมา เช่นงานวิจยัของ Hao et al. (2012) และ Marques et al. (2013) เป็นตน้ 

ปัจจยัหนึงทีมีความสาํคญัต่อการเจริญของพืชคือแบคทีเรียทีทาํหน้าทีส่งเสริมการเจริญของพืช หรือ Plant 

Growth Promoting Bacteria (PGPB) ซึงสามารถทําให้พืชเจริญได้ดีขึนทงัทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงนัน

จุลินทรีย์กลุ่ม PGPB จะสร้างสารทีส่งผลต่อระดับฮอร์โมนพืช เช่น siderophore, indole-3-acetic acid (IAA) และ          

1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) ช่วยในการละลายฟอสเฟตในดิน ช่วยตรึงไนโตรเจน ช่วยแตกประจุของ

ธาตุเหลก็ (Fe) รวมถึงการปรับระดบัเอทิลีน (ethylene) ส่วนในทางออ้มจุลินทรียก์ลุ่ม PGPB จะผลิตสารปฏิชีวนะทงัที

อยู่ในรูปสารระเหยและไม่ใช่สารระเหย หรือช่วยให้พืชจับกบัธาตุอาหารในดินได้ดีขึน หลงัเอนไซม์ไลติก (lytic 

enzymes) ตลอดจนช่วยกระตุ้นการทาํงานของระบบภูมิตา้นทาน Induced Systemic Resistance (ISR) ของพืช (Glick, 

2012) จุลินทรียก์ลุ่ม PGPB นีช่วยทาํให้กระบวนการบาํบดัสารมลพิษโลหะหนักในดินของพืชมีปะสิทธิภาพดีขึน โดย

จะสร้างสารไซเดอโรฟอร์ (siderophore) กรดอินทรีย์ สารลดแรงตึงผิว (biosurfactant) และ phytochelatins (PCs) 

synthase แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์เอนไซม์ phytochelatin synthase ทีจะทาํงานเมืออยู่ในสภาวะทีมีโลหะ
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หนัก เช่น ทองแดง แคดเมียม ตะกวั และปรอท ทีความเขม้ขน้สูง เอนไซม์จะจบักบัโลหะหนักและเกิดเป็น thiolate 

complex ททีาํใหเ้คลือนทีไดด้ีขึน (Ullah  et al., 2015) 

แอคติโนแบคทีเรียเป็นจุลินทรียก์ลุ่มสาํคญักลุ่มหนึงทีสามารถผลิตสารบางชนิดทีส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต

ของพืช ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนพืชหรือเอนไซม ์ACC deaminase จดัเป็นจุลินทรียใ์นกลุ่มทีทาํหน้าทีส่งเสริมการเจริญ

ของพืช มีลกัษณะคือ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ตอ้งการอากาศ (Franco-Correa et al., 2010) พบทวัไปในธรรมชาติไม่ว่า

จะเป็น นํา บึง และโดยเฉพาะในดิน มีลกัษณะแตกต่างจากแบคทีเรียทวัไปคือมีปริมาณเบสกวันีน (G)+ไซโตซีน(C) 

มากกว่า 55% ในดีเอ็นเอ สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ เช่น streptomycin, erythromycin และ methicillin ซึงเป็นสารทีมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยจะพบสารเหล่านีในธรรมชาติซึงแยกได้จากแอคติแบคทีเรียมากกว่า 70%  (Bizuye et al., 

2013) ในธรรมชาติสามารถพบแอคติโนแบคทีเรียประมาณ 106 ต่อนาํหนักดินแห้ง 1 กรัม ในดินทีมีช่วง pH 5.0-9.0 

และความชืนตาํ กลุ่มทีรู้จกักันโดยทวัไปได้แก่ Streptomyces ซึงผลิตสารชีวภาพมากถึง 75% (Franco-Correa et al., 

2010) บางชนิดสามารถเจริญไดใ้นแหล่งทีมีการปนเปือนของสารพิษ สามารถเจริญในทีปนเปือนสารไฮโดรคาร์บอน

จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม หรือทีปนเปือน Polychlorinated biphenyls (PCBs) (Zhuang et al., 2007) นอกจากนียงัมี

รายงานการศึกษา   แอคติโนแบคทีเรียหลายชนิดทีแยกไดจ้ากแหล่งทีมีการปนเปือนของโลหะหนัก เช่น Arthrobacter, 

Microbacterium และ Nocardioides (Schmidt et al., 2009) แอคติโนแบคทีเรียบางชนิดมีส่วนช่วยในการบาํบดัโลหะ

หนักโดยการเปลียนรูปของโลหะหนักให้อยู่ในรูปทีไม่เป็นพิษต่อสิงมีชีวิต รวมถึงกลุ่มทีสามารถละลายฟอสเฟตได ้

หรือทีเรียกว่า Phosphate Solubilizing Microbe (PSM) ทีสามารถเปลียนรูปฟอสเฟตให้ละลายและพืชสามารถนาํไปใช้

ได้ ซึงกระบวนการของจุลินทรีย ์เหล่านีส่งผลให้พืชสามารถดาํรงชีวิตในสภาวะปนเปือนโลหะหนักได้ ทําให้

กระบวนการบาํบดัโลหะหนกัโดยพืชมีประสิทธิภาพมากขึนเมือเทียบกบัการใชพ้ืชหรือจุลินทรียใ์นการบาํบดัเพียงชนิด

เดียว (Gupta, Kumar, 2017) 

ตวัอย่างงานวิจยัทใีชจุ้ลินทรียส่์งเสริมการเจริญร่วมกบัพืชในการบาํบดัสารมลพิษโลหะหนกัเช่น งานวิจยัของ 

Schutze et al (2014) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบาํบัดโลหะหนักของข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor) โดยใช้แอคติโน

แบคทีเรีย Streptomyces mirabilis P16B-1 ส่งเสริมการเจริญของข้าวฟ่าง เปรียบเทียบกับชุดควบคุมทีใช้แอคติโน

แบคทีเรีย Streptomyces lividans TK24 ซึงเป็นแอคติโนแบคทีเรียทีใช้ในงานวิจยัก่อนหน้า ผูว้ิจยัพบว่า Streptomyces 

mirabilis P16B-1 ช่วยส่งเสริมให้การบาํบดัโลหะหนักในดินของขา้วฟ่างมีประสิทธิภาพดีขึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

โดยชุดการทดลองทีใช ้Streptomyces mirabilis P16B-1 ให้ผลการเจริญของรากและนาํหนักแห้งของตน้ขา้วฟ่างสูงกว่า

ชุดควบคุม และส่งผลให้ขา้วฟ่างดูดซบัโลหะหนกัในดินไดด้ีขึน ปริมาณโลหะหนกัในดินลดลงอย่างมีนยัสาํคญั 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพอืศึกษาผลของการใชแ้อคติโนแบคทีเรียต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวนั 

2. เพอืศึกษาการบาํบดัแคดเมียมโดยทานตะวนัร่วมกบัการใชแ้อคติโนแบคทีเรีย  

 

วิธีการวิจยั 

การคดัแยกแอคตโินแบคทีเรียจากธรรมชาต ิ

การคดัแยกจุลินทรียจ์ากดินบริเวณรอบรากตน้บานชืนและดาวกระจาย นาํดินบริเวณรอบรากพืชผงึลมใหแ้ห้ง

ทีอุณหภูมิห้อง ชงัดิน 1.0 กรัม เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.0 มิลลิลิตร ทาํการเจือจางให้ลดลงครังละ 10 เท่า 

นอกจากนียงัคดัแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต ์โดยนาํตน้บานชืนและดาวกระจายมาลา้งทาํความสะอาด ตดัแบ่งส่วนราก
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และลาํต้นเป็นชินเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ฆ่าเชือบริเวณผิวโดยประยุกต์วิธีการของ Tiwari et al. (2012) โดยแช่

ชินส่วนพืชใน Ethanol 70% 1 นาที ตามดว้ย NaClO 6% (v/v) 10 นาที ลา้งดว้ยนาํกลนัทีฆ่าเชือแลว้ 3-5 ครัง ทิงไวใ้น

โถดูดความชืนจนแห้ง หลงัจากชินส่วนพืชแห้งแลว้ เติม NaCl 0.85% แลว้ทาํการบดชินส่วนพืช ทาํการเจือจางให้ลดลง

ครังละ 10 เท่า ดูดตวัอย่างดินแขวนลอย และนาํบดชินส่วนพืชทีเจือจางปริมาตร 100 ไมโครลิตรถ่ายลงบนอาหารแข็ง 

Humic Acid Vitamin Agar (Zhang, 2011) และ Starch Casein Agar (Mohseni et al., 2013) และเกลียเชือให้ทัวอาหาร

ดว้ยเทคนิค spread plate ทิงไว ้15-30 วนั เพือให้เชือเจริญ คดัเลือกแอคติโนแบคทีเรียทีมีลกัษณะโคโลนีต่างกนั ยา้ยลง

อาหาร ISP2 (Shepherd et al., 2010) เมือเชือสร้างสปอร์แลว้จึงเก็บเชือในกลีเซอรอลความเขม้ขน้ 25% ทีอุณหภูมิ 4˚C 

ในรูปของสปอร์แขวนลอย 

การทดสอบการเจริญของแอคติโนแบคทีเรียในอาหารเหลวทีมแีคดเมยีม 

ถ่ายสปอร์แขวนลอยทีมีปริมาณความเขม้ขน้  CFU/mL ปริมาตร  ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว ISP   

มิลลิลิตร ผสมแคดเมียมทีความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว  ลิตร บ่มโดยให้อากาศทีอุณหภูมิ 28˚C 200 rpm เป็น

เวลา  ชวัโมง วดัความขุ่นทีค่าการดูดกลืนแสง  นาโนเมตร ทุกๆ  ชวัโมง คดัเลือกเชือทีสามารถเจริญไดดี้ในอาหารที

ผสมแคดเมียม  มิลลิกรัม มาทดสอบการเจริญอีกครังในอาหารเหลว ISP  ผสมแคดเมียมทีความเขม้ขน้ , 10, 50,  

และ  มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว  ลิตร บ่มโดยให้อากาศทีอุณหภูมิ 28˚C 200 rpm เป็นเวลา  ชวัโมง ชงันาํหนกัแห้งของ

มวลเซลลท์ีได ้

การทดสอบการเจริญของพืชและการวดัปริมาณแคดเมยีมทสีะสมในพืช 

เตรียมอาหารกึงเหลวสําหรับเพาะเลียงพืชตามวิธีการของ วรรณธนา และคณะ (2017) และผสมแคดเมียมที

ความเขม้ขน้ระดบั 10 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 ลิตร ทาํการฆ่าเชือทผีวิเมลด็ทานตะวนัเช่นเดียวกบัวิธีการเตรียมชินส่วนพืช

สําหรับคดัแยกเอนโดไฟต์ แช่เมล็ดทานตะวนัทีทาํการฆ่าเชือทีผิวแล้วในสปอร์แขวนลอย ทีมีความเข้นข้น 108 

CFU/mL เป็นเวลา 2 ชวัโมง วางเมลด็ลงบนอาหารเพาะเลียง วดัผลการเจริญและวดัปริมาณแคดเมียมทีสะสมในตน้

อ่อนทานตะวนัหลงัจากเพาะเลียงในสภาวะทีมีแสงเป็นเวลา 15 วนั โดยวดัความสูงลาํตน้ ความยาวราก นาํหนกัสด และ

นําหนักแห้ง ตรวจวัดปริมาณแคดเมียมทีสะสมในรากและส่วนเหนือราก และปริมาณแคดเมียมทีเหลือในอาหาร

เพาะเลียง โดยตวัอย่างทีตรวจวดัจะถูกย่อยด้วยกรดไนตริกตามวิธีการของ USEPA (Method 3051a) (USEPA, 2007) 

และตรวจวดัโดยเครือง Atomic Absorption Spectroscopy 

 

ผลการวจัิย 

การคดัแยกแอคตโินแบคทีเรียจากธรรมชาต ิ

การคดัแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดิน และเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียโดยใช้อาหารสําหรับคดัแยก  

ชนิด คือ Humic Acid Vitamin Agar และ Starch Casein Agar เมือครบ  วนั สามารถแยกเชือแอคติโนแบคทีเรียจาก

ลกัษณะโคลีนีทีเจริญบนอาหารต่างกนั โดยแบ่งเป็นแอคติโนแบคทีเรียทีแยกไดจ้ากบานชืนรวมทงัสิน  ไอโซเลท 

ดาวกระจายรวมทงัสิน  ไอโซเลท ดงัแสดงในตาราง   
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HVA = อาหาร Humic Acid Vitamin Agar และ SCA = อาหาร Starch Casein Agar 

 

การทดสอบการเจริญของแอคติโนแบคทีเรียในอาหารเหลวทีมแีคดเมยีม 

จากเชือทงัหมดทีแยกไดน้ัน นาํเชือมาทดสอบในอาหารเหลว ISP2 ผสมแคดเมียมความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อ

อาหาร  ลิตร จาํนวน  ไอโซเลทด้วยกัน ไดแ้ก่ COS4, COS18, COS22, COS  และ COS  เมือเลียงในอาหารเหลวผสม

แคดเมียมผ่านไป  ชวัโมง และวดัความขุ่นเพือดูแนวโน้มการเจริญของเซลลท์ุกๆ 24 ชวัโมง พบว่าเชือไอโซเลท COS  ที

แยกไดจ้ากดินปลูกบริเวณรอบรากตน้ดาวกระจายยงัคงสามารถเจริญไดดี้เมือเปรียบเทียบกบัไอโซเลทอนืทีทดสอบ จึงนาํมา

ทดสอบการเจริญในอาหารเหลวทีผสมแคดเมียมทีความเขม้ขน้ต่างกนัคือ , 10, 50,  และ  มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว  

ลิตร เมือผา่นไป  ชวัโมง พบว่ามีการเจริญของมวลเซลล ์(นาํหนกัแห้ง) เฉลีย .  g, 0.037 g, 0.034 g, 0.039 g และ .  

g กรัม ตามลาํดบั ซึงเมือเปรียบเทียบทางสถิติแลว้พบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05) 

(ภาพท ี1) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1  มวลเซลลข์องแอคติโนแบคทีเรีนไอโซเลท COS  แยกไดจ้ากดินปลูกบริเวณรอบรากตน้ดาวกระจาย ทีเลียงใน

อาหาร ISP2 ผสมแคดเมียมทคีวามเขม้ขน้ต่าง  ๆเมือผา่นไป  ชวัโมง 

 

การทดสอบการเจริญของพืชและการวัดปริมาณแคดเมยีมทสีะสมในพืช 

เมือทดสอบการเจริญของเชือแอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS  ในอาหารเหลวทีผสมแคดเมียมทีความเขม้ขน้

ต่างกนันนั พบว่าในอาหารทีผสมแคดเมียมปริมาณสูง เชือสามารถเจริญไดดี้ไม่ต่างจากชุดควบคุมทีไม่ไดเ้ติมแคดเมียม จึง

นาํเชือแอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS  มาส่งเสริมการเจริญของตน้กลา้ทานตะวนัในอาหารกึงเหลวทีมีแคดเมียมต่อไป 

หลงัจากเพาะเมลด็บนอาหารกึงเหลวผ่านไป  วนั พบว่าตน้อ่อนทานตะวนัทีแช่ในเชือแอคติโนแบคทีเรียก่อนทาํการการ

เพาะเลียง มีการเจริญเติบโตทีดีกว่าชุดการทดลองทีไม่มีการแช่แอคติโนแบคทีเรีย ในการทดลองครังนีไดว้ดัการเจริญของ

ตน้อ่อนทานตะวนั ในดา้นความยาว (cm) นาํหนักสด (g) และนาํหนักแห้ง (g) ผลทีไดคื้อ ในชุดการทดลองทีทาํการแช่ดว้ย
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แอคติโนแบคทีเรีย COS4 เป็นเวลา 2 ชวัโมงก่อนทาํการเพาะเลียง พบว่ามีแนวโน้มการเจริญเติบโตทีสูงกว่าชุดควบคุม และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัแมอ้ยูใ่นสภาวะปนเปือนแคดเมียมทีความเขม้ขน้ 10 mg/L (ภาพที 2) โดยมีความยาวราก และความ

ยาวรวม สูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05) ทงัในชุดการทดลองทีมีแคดเมียมและไม่มี

แคดเมียม (ภาพที 3; A B)  นาํหนักสดของตน้อ่อนทานนตะวนัในชุดการทดลองทีไม่มีแคดเมียมไม่แตกต่างจากชุดควบคุม 

แต่ในชุดการทดลองทีมีแคดเมียมพบว่าชุดการทดลองทีแช่ COS4 ให้ผลทีสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคญั ส่วนนาํหนัก

แห้งของตน้อ่อนทานนตะวนัพบว่ามีค่าเฉลียสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทงัในชุดการทดลองทมีีแคดเมียม

และไม่มีแคดเมียม (ภาพท ี3; C D)  

 

A.                                                                                                B.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.                     D. 

 

 

 

ภาพที 2   การเจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนั หลงัจากเพาะเลยีงในอาหารเพาะเลียงเนือเยืออย่างง่าย เป็นเวลา 15 วนั  

A. ชุดควบคุม เพาะเลยีงบนอาหารทีไม่เติมแคดเมียมและไม่แช่เชือ B. ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีไม่เติม 

แคดเมียมแต่แช่เชือแอคติโนแบคทีเรีย C. ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีเติมแคดเมียมความเขม้ขน้ 10 mg/L 

และไม่แช่เชือแอคติโนแบคทีเรีย D . ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีเติมแคดเมียมความเขม้ขน้ 10 mg/L และ

มีการแช่เชือแอคติโนแบคทีเรีย 

 

 

 

 

 

 

 

1 
cm
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A.        B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  

D.        D. 

 

 

ภาพที 3  ผลของเชือแอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS4 ต่อการเจริญเติบโตของทานตะวนั (A) ความยาวและความสูงของ 

                ทานตะวนัภายใต้สภาวะทีไม่มีแคดเมียม (B) ความยาวและความสูงของทานตะวนัภายใต้สภาวะทีปนเปือน

แคดเมียม 10 mg/L  (C) นาํหนกัสดและนาํหนกัแห้งของทานตะวนัเฉลียภายใตส้ภาวะทีไม่มีแคดเมียม (D) นาํหนกั

สดและนาํหนกั แหง้ของทานตะวนัเฉลียภายใตส้ภาวะทีปนเปือนแคดเมียม 10 mg/L   

 

เมือตรวจวดัปริมาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงทงัก่อนและหลงัการเพาะปลูกเมล็ดทานตะวนัหลงัจากเมล็ด

ทานตะวนังอกเป็นเวลา  วนัดว้ยเครือง Atomic Absorption Spectroscopy แลว้ พบว่า ปริมาณแคดเมียมทีตรวจพบในอาหาร

เพาะเลียงหลงัการปลูกลดลงอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน 95% (P ≤ 0.05) โดยมีปริมาณแคดเมียมในอาหาร

เพาะเลียงเหลืออยู่ 6.03 mg/L คิดเป็น 60.3 % จากปริมาณแคดเมียมทีเติมลงไปก่อนเพาะเลียง และปริมาณแคดเมียมทีถูกพืช

ดูดซบัไปคิดเป็น 39.7 % ดงัตารางท ี2  
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ตารางที 2  ปริมาณแคดเมียมทีเหลือในอาหารเพาะเลียง และปริมาณแคดเมียมทพืีชดูดซบั 

สภาวะทีตรวจสอบ ปริมาณ

แคดเมียมที

ตรวจพบ 

(mg/L) 

ปริมาณแคดเมียมที

เหลือในอาหาร

เพาะเลียง (%) 

 ปริมาณแคดเมียมที

พืชสามารถดูดซบัไป

ได ้(%) 

ในอาหารเพาะเลียงก่อน

ปลกูพืช 
10 ND 

 
ND 

ในอาหารเพาะเลยีงหลงั

ปลกูพืช 
6.03 60.3 

 
39.7 

ND= not determine 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

จากผลการทดลองทีได ้พบว่าแอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS4 ทีแยกไดจ้ากธรรมชาตินนั สามารถส่งเสริม

การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวนัโดยส่งผลต่อความยาวลาํตน้ นาํหนักสด และนาํหนักแห้ง กล่าวคือให้ค่าเฉลีย

ของการเจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัทีมีแนวโน้มสูงกว่าชุดควบคุม โดยให้ผลไปในทิศทางเดียวกนัแมเ้พาะเลียง

ในสภาวะทีปนเปือนโลหะหนกัแคดเมียม โดยทีตน้อ่อนทานตะวนัมีความยาวราก นาํหนักสด และนาํหนักแห้งสูงขึน

อย่างมีนัยสาํคญัทีระดบัความเชือมนั 95% (P ≤ 0.05) ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Salla et al. (2014)  ซึงไดศึ้กษาการ

ส่งเสริมการเจริญของเชือ Streptomyces ทีเป็นประชากรกลุ่มหลกัของเชือกลุ่มแอคติโนแบคทีเรีย ซึงมีผลต่อการเจริญ

ตน้ยูคาลิปตสัทีเพาะเลียงในห้องปฏิบติัการเป็นเวลา 15 วนัพบว่า เชือ Streptomyces ส่งผลต่อการเจริญของรากตน้ยูคา

ลิปตสัไดด้ี เนืองจากสามารถผลิตสาร indole-3-acetic acid, IAA และส่งผลต่อการผลิตเมเทบอไลตท์ุติยภูมิของพืช 

 เชือแอคติโนแบคทีเรียไอโซเลท COS4 สามารถเจริญได้ดีในอาหารทีผสมแคดเมียมปริมาณสูงถึง 150 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้มวลเซลลไ์ม่แตกต่างจากชุดควบคุมทีไม่มีการผสมแคดเมียมลงไป ทาํให้เชืออยู่รอดและช่วย

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันได้ปกติ ส่งผลให้ต้นอ่อนทานตะวนัมีความแข็งแรง ให้ผลการ

เจริญเติบโตของตน้อ่อนทานตะวนัทีเพาะเลียงในสภาวะมีแคดเมียมมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ทงั

ความยาว นาํหนกัสด และนาํหนกัแหง้ และมีประสิทธิภาพการดูดซบัแคดเมียมดียงิขนึ  

ส่วนผลการตรวจวดัปริมาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียง และในส่วนรากและต้นของตน้อ่อนทานตะวนั

หลงัจากปลูกเป็นเวลา 15 วนั พบว่าปริมาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทีความเชือมนั 95% (P ≤ 

0.05) โดยปริมาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงลดลงถึง 39.7 % ซึงคาดว่าระดบัแคดเมียมทีลดลงนนัเป็นผลจากการดูด

ซับแคดเมียมของต้นอ่อนทานตะวัน จากผลการทดลองทีได้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Schutze et al (2014) ได้

ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักของข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor) โดยใช้แอคติโนแบคทีเรีย Streptomyces 

mirabilis P16B-1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง คือพบว่า Streptomyces mirabilis P16B-1 ช่วยส่งเสริมให้การ

เจริญเติบโตของรากและนําหนกัแห้งสูงกว่าชุดควบคุม และข้าวฟ่างทีปลูกร่วมกบัแอคตโินแบคทีเรียดูดซบัโลหะหนัก

ในดินได้ดีขึน การนาํแอคติโนแบคทีเรียมาช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในการบาํบดัแคดเมียมในดินจึงนบัเป็น

ทางเลอืกทีด ีซึงจะไดท้ดลองในระดบักระถางและสภาพแปลงทดลองต่อไป 
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