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บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นีได้ศึกษาผลของการใช้แอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS4 ทีแยกได้จากดินปลูกบริ เวณรอบราก
ต้นดาวกระจาย เพือส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันในการบําบัดแคดเมียมความเข้มข้น 10 mg/L เทียบ
กับชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า แอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS4 ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของต้นอ่อน
ทานตะวันโดยให้ผลความยาวรากนําหนักแห้งลําต้น และนําหนักแห้งลําต้นรวมราก สูงขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับความเชือมัน 95% (P ≤ 0.05) นอกจากนีพบว่าต้นอ่อนทานตะวันทีแช่ดว้ ยเชือ สามารถทนต่อสภาวะเครี ยดทีเกิด
จากการปนเปื อนของแคดเมียมได้ดี โดยต้นอ่อนทานตะวันสามารถดูดซับและเก็บกักแคดเมียมไว้ภายในรากและลําต้น
และลดปริ มาณแคดเมียมจากความเข้มข้นเริ มต้นในอาหารเพาะเลียงได้ถงึ 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.

คําสํ าคัญ: ทานตะวัน แอคติโนแบคทีเรี ย แคดเมียม
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*นักศึกษา หลักสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิ ทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิ ชาชีววิ ทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

630

BMP9-2
บทนํา

แคดเมียม (Cd) เป็ นโลหะหนักชนิ ดหนึ งทีสามารถพบได้ทวไปในธรรมชาติ
ั
เช่น ดิน และหิ นต่างๆ แต่ในพบ
ในธรรมชาติในปริ มาณน้อย โดยทัวไปจะพบในระดับความเข้มข้นไม่เกิน 1 ส่ วนในล้านส่วน แต่มีความเป็ นพิษสูงต่อ
สิ งมี ชี วิต แคดเมี ย มถูก สกัด และนํามาใช้ป ระโยชน์ ท างอุ ตสาหกรรมมากขึ น โดยเฉพาะอย่างยิงในอุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก เช่น การใช้แคดเมียมเป็ นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์ โลหะ
ผสม และ พลาสติ ก ส่ งผลให้เกิ ดการรั วไหลสู่ สิงแวดล้อมสู งขึ น แคดเมี ยมในสิ งแวดล้อมสามารถเคลื อนย้ายเข้าสู่
เนือเยือพืชได้เช่นเดียวกับแร่ ธาตุอนๆ
ื และจะเกิดความเป็ นพิษเมือได้รับในปริ มาณสูง ส่ งผลเสี ยต่อพืชคือ ทําให้เกิดการ
ลดลงของการดูดซึมนําและสารอาหาร ลดอัตราการเจริ ญโดยยับยังการเจริ ญของรากและส่ วนต่างๆของพืช ในขณะที
อาการทีพบในคนคือ คอแห้ง แน่ นหน้าอก อาเจียน ความดันโลหิ ตสูง ไปจนถึงการรับแคดเมียมระยะเรื อรังจนทําให้เกิด
อาการกระดูกเปราะ ปวดข้อรุ น แรงหรื อทีเรี ยกว่าโรคอิไต อิไต (Itai Itai disease) (อลิษา, 2554; Baker, Brooks, 1989;
Sanita, Gabbrielli, 1999)
การบําบัด สารพิษ ในดิน ทางชีวภาพอย่างหนึ งอาศัยพื ชเป็ นตัวกลางในการบําบัดเรี ยกว่า Phytoremediation
กล่าวคือเป็ นการบําบัดสารพิษในดิน นํา โคลน ตะกอน โดยอาศัยกระบวนการดึงดูดนําไปเลียงส่ วนต่างๆของพืช ดังนัน
สารพิษในดิ น จะถูก ลําเลียงขึนไปสะสมยังส่ วนต่างๆของพืชพร้ อมกับ นํา จึ งเป็ นการเคลื อนย้าย เก็บ บําบัด และลด
อันตรายจากการสะสมและปนเปื อนสู่ สิงแวดล้อม Phytoremediation เป็ นเทคโนโลยีทีถูกนําเสนอโดย Chaney (1983)
ซึงเป็ นแนวคิดทีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื องจากสามารถประยุกต์ใช้ได้ในพืนทีวงกว้าง มีประสิ ทธิภาพ เป็ น
มิตรต่อสิ งแวดล้อม และมีค่าใช้จ่ายตํากว่าวิธีการอืน ซึงวิธีการนี นอกจากจะช่วยบําบัดสารมลพิษในดินแล้วนัน ยังช่วย
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพดิน ให้ดีขึนเพือนําไปปลูกพืช ที มี มูลค่ าต่อไปได้ อีกทังยังสามารถนําไปสกัดสารโลหะเช่ น นิ เกิ ล
แทลเลียม และทองคํา เป็ นต้น (อลิษา, 2554; พันธวัศ, 2558; Ali et al., 2013)
ทานตะวัน (Sunflower) เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ งของไทยทีมีการส่ งออกสู งรองจากถัวเหลืองและปาล์มนํามัน
สามารถเจริ ญได้ในทุกสภาวะแวดล้อม โดยมีอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการเจริ ญที 18-35 องศาเซลเซียส ซึงเป็ นอุณหภูมิเฉลีย
โดยทัวไปในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี ทานตะวันยังสามารถเจริ ญได้ดีในดินทีมีการปนเปื อนของโลหะหนัก อีก
ทังยังสามารถดูดซับ และกักเก็บสารโลหะหนักไว้ภายในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นราก ลําต้น หรื อใบ Lin et al. (2009) พบว่า
ทานตะวันสามารถให้ผลผลิตและชีวมวลทีสูงในดินปลูกทีมีการปนเปื อนของตะกัวในปริ มาณสูง ทานตะวันจึงถูกใช้เป็ นพืช
ตัวแทนในการศึกษาการบําบัดสารโลหะหนักในดิน ซึ งมีผลการวิจยั ทีให้ผลสอดคล้องกันในการศึกษาการบําบัดสารโลหะ
หนักอืนในงานวิจยั ต่อมา เช่นงานวิจยั ของ Hao et al. (2012) และ Marques et al. (2013) เป็ นต้น
ปั จจัยหนึ งที มี ความสําคัญต่อการเจริ ญของพืชคือแบคทีเรี ยทีทําหน้าทีส่ ง เสริ มการเจริ ญของพืช หรื อ Plant
Growth Promoting Bacteria (PGPB) ซึ งสามารถทําให้ พื ช เจริ ญ ได้ดี ขึ นทังทางตรงและทางอ้อ ม โดยทางตรงนั น
จุ ลิ น ทรี ย ์ก ลุ่ ม PGPB จะสร้ างสารที ส่ ง ผลต่ อระดับ ฮอร์ โ มนพื ช เช่ น siderophore, indole-3-acetic acid (IAA) และ
1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) ช่วยในการละลายฟอสเฟตในดิน ช่วยตรึ ง ไนโตรเจน ช่วยแตกประจุของ
ธาตุเหล็ก (Fe) รวมถึงการปรับระดับเอทิลีน (ethylene) ส่ วนในทางอ้อมจุลิน ทรี ยก์ ลุ่ม PGPB จะผลิตสารปฏิชีวนะทังที
อยู่ใ นรู ป สารระเหยและไม่ใ ช่ ส ารระเหย หรื อช่ วยให้พืช จับ กับ ธาตุอาหารในดิ น ได้ดี ขึน หลังเอนไซม์ไลติก (lytic
enzymes) ตลอดจนช่วยกระตุ ้นการทํางานของระบบภูมิตา้ นทาน Induced Systemic Resistance (ISR) ของพืช (Glick,
2012) จุลิน ทรี ยก์ ลุ่ม PGPB นี ช่วยทําให้กระบวนการบําบัดสารมลพิษโลหะหนักในดินของพืชมีปะสิ ทธิภาพดีขึน โดย
จะสร้ างสารไซเดอโรฟอร์ (siderophore) กรดอิ น ทรี ย ์ สารลดแรงตึ ง ผิว (biosurfactant) และ phytochelatins (PCs)
synthase แบคทีเรี ยบางชนิ ดสามารถสังเคราะห์เอนไซม์ phytochelatin synthase ทีจะทํางานเมื ออยู่ใ นสภาวะทีมีโลหะ
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หนัก เช่น ทองแดง แคดเมียม ตะกัว และปรอท ทีความเข้มข้น สู ง เอนไซม์จะจับกับโลหะหนักและเกิ ดเป็ น thiolate
complex ทีทําให้เคลือนทีได้ดีขนึ (Ullah et al., 2015)
แอคติโนแบคทีเรี ยเป็ นจุลินทรี ยก์ ลุ่มสําคัญกลุ่มหนึ งทีสามารถผลิตสารบางชนิดทีส่ งผลดีต่อการเจริ ญเติบโต
ของพืช ไม่ว่าจะเป็ นฮอร์ โมนพืชหรื อเอนไซม์ ACC deaminase จัดเป็ นจุลิน ทรี ยใ์ นกลุ่มทีทําหน้าที ส่ งเสริ มการเจริ ญ
ของพืช มีลกั ษณะคือ เป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก ต้องการอากาศ (Franco-Correa et al., 2010) พบทัวไปในธรรมชาติไม่ว่า
จะเป็ น นํา บึง และโดยเฉพาะในดิน มีลกั ษณะแตกต่างจากแบคทีเรี ยทัวไปคือมีปริ มาณเบสกัวนีน (G)+ไซโตซี น(C)
มากกว่า 55% ในดีเอ็น เอ สามารถผลิตสารปฏิ ชีวนะ เช่น streptomycin, erythromycin และ methicillin ซึ งเป็ นสารทีมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง โดยจะพบสารเหล่านี ในธรรมชาติซึงแยกได้จากแอคติแบคทีเรี ยมากกว่า 70% (Bizuye et al.,
2013) ในธรรมชาติสามารถพบแอคติ โนแบคทีเรี ยประมาณ 106 ต่อนําหนักดินแห้ง 1 กรัม ในดิน ที มีช่วง pH 5.0-9.0
และความชื นตํา กลุ่ม ทีรู ้ จกั กัน โดยทัวไปได้แก่ Streptomyces ซึ งผลิตสารชี วภาพมากถึง 75% (Franco-Correa et al.,
2010) บางชนิดสามารถเจริ ญได้ในแหล่งทีมีการปนเปื อนของสารพิษ สามารถเจริ ญในทีปนเปื อนสารไฮโดรคาร์ บอน
จากอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม หรื อที ปนเปื อน Polychlorinated biphenyls (PCBs) (Zhuang et al., 2007) นอกจากนี ยังมี
รายงานการศึกษา แอคติโนแบคทีเรี ยหลายชนิดทีแยกได้จากแหล่งทีมีการปนเปื อนของโลหะหนัก เช่น Arthrobacter,
Microbacterium และ Nocardioides (Schmidt et al., 2009) แอคติโนแบคทีเรี ยบางชนิ ดมีส่วนช่ วยในการบําบัดโลหะ
หนักโดยการเปลียนรู ปของโลหะหนักให้อยู่ในรู ปทีไม่เป็ นพิษต่อสิ งมีชีวิต รวมถึง กลุ่มทีสามารถละลายฟอสเฟตได้
หรื อทีเรี ยกว่า Phosphate Solubilizing Microbe (PSM) ทีสามารถเปลียนรู ปฟอสเฟตให้ละลายและพืชสามารถนําไปใช้
ได้ ซึ งกระบวนการของจุ ลิน ทรี ย ์เหล่ านี ส่ ง ผลให้ พื ช สามารถดํารงชี วิ ตในสภาวะปนเปื อนโลหะหนัก ได้ ทําให้
กระบวนการบําบัดโลหะหนักโดยพืชมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนเมือเทียบกับการใช้พืชหรื อจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดเพียงชนิด
เดียว (Gupta, Kumar, 2017)
ตัวอย่างงานวิจยั ทีใช้จุลินทรี ยส์ ่งเสริ มการเจริ ญร่ วมกับพืชในการบําบัดสารมลพิษโลหะหนักเช่น งานวิจยั ของ
Schutze et al (2014) ได้ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการบําบัด โลหะหนัก ของข้าวฟ่ าง (Sorghum bicolor) โดยใช้แ อคติ โ น
แบคที เรี ย Streptomyces mirabilis P16B-1 ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของข้าวฟ่ าง เปรี ยบเที ยบกับ ชุ ด ควบคุ ม ที ใช้แอคติโ น
แบคทีเรี ย Streptomyces lividans TK24 ซึ งเป็ นแอคติโนแบคทีเรี ยทีใช้ในงานวิจยั ก่ อนหน้า ผูว้ ิจยั พบว่า Streptomyces
mirabilis P16B-1 ช่วยส่ งเสริ มให้การบําบัดโลหะหนักในดินของข้าวฟ่ างมีประสิ ทธิภาพดีขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยชุดการทดลองทีใช้ Streptomyces mirabilis P16B-1 ให้ผลการเจริ ญของรากและนําหนักแห้งของต้นข้าวฟ่ างสูงกว่า
ชุดควบคุม และส่งผลให้ขา้ วฟ่ างดูดซับโลหะหนักในดินได้ดีขนึ ปริ มาณโลหะหนักในดินลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือศึกษาผลของการใช้แอคติโนแบคทีเรี ยต่อการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของทานตะวัน
2. เพือศึกษาการบําบัดแคดเมียมโดยทานตะวันร่ วมกับการใช้แอคติโนแบคทีเรี ย
วิธีการวิจยั
การคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากธรรมชาติ
การคัดแยกจุลินทรี ยจ์ ากดินบริ เวณรอบรากต้นบานชืนและดาวกระจาย นําดินบริ เวณรอบรากพืชผึงลมให้แห้ง
ทีอุณ หภู มิห้อง ชังดิน 1.0 กรัม เติม ลงใน 0.85% NaCl ปริ ม าตร 9.0 มิลลิลิตร ทําการเจือ จางให้ลดลงครั งละ 10 เท่า
นอกจากนี ยังคัดแยกแบคทีเรี ยเอนโดไฟต์ โดยนําต้น บานชื นและดาวกระจายมาล้างทําความสะอาด ตัดแบ่งส่ วนราก
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และลําต้น เป็ นชิ นเล็ก ประมาณ 1 เซนติเมตร ฆ่ าเชื อบริ เวณผิว โดยประยุก ต์วิธีก ารของ Tiwari et al. (2012) โดยแช่
ชินส่ วนพืชใน Ethanol 70% 1 นาที ตามด้วย NaClO 6% (v/v) 10 นาที ล้างด้วยนํากลันทีฆ่าเชือแล้ว 3-5 ครัง ทิงไว้ใน
โถดูดความชืนจนแห้ง หลังจากชินส่ วนพืชแห้งแล้ว เติม NaCl 0.85% แล้วทําการบดชินส่ วนพืช ทําการเจือจางให้ลดลง
ครังละ 10 เท่า ดูดตัวอย่างดินแขวนลอย และนําบดชินส่ วนพืชทีเจือจางปริ มาตร 100 ไมโครลิตรถ่ายลงบนอาหารแข็ง
Humic Acid Vitamin Agar (Zhang, 2011) และ Starch Casein Agar (Mohseni et al., 2013) และเกลี ยเชื อให้ท ัวอาหาร
ด้วยเทคนิ ค spread plate ทิงไว้ 15-30 วัน เพือให้เชือเจริ ญ คัดเลือกแอคติโนแบคทีเรี ยทีมีลกั ษณะโคโลนีต่างกัน ย้ายลง
อาหาร ISP2 (Shepherd et al., 2010) เมือเชือสร้างสปอร์แล้วจึงเก็บเชือในกลีเซอรอลความเข้มข้น 25% ที อุณหภูมิ 4 C
ในรู ปของสปอร์แขวนลอย
การทดสอบการเจริญของแอคติโนแบคทีเรียในอาหารเหลวทีมีแคดเมียม
ถ่ายสปอร์ แขวนลอยทีมีปริ มาณความเข้มข้น CFU/mL ปริ มาตร ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว ISP
มิลลิลิตร ผสมแคดเมียมทีความเข้มข้น มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว ลิตร บ่มโดยให้อากาศทีอุณหภูมิ 28 C 200 rpm เป็ น
เวลา ชัวโมง วัดความขุ่นทีค่าการดูดกลืนแสง นาโนเมตร ทุกๆ ชัวโมง คัดเลือกเชือทีสามารถเจริ ญได้ดีในอาหารที
ผสมแคดเมียม มิลลิกรัม มาทดสอบการเจริ ญอีกครังในอาหารเหลว ISP ผสมแคดเมียมทีความเข้มข้น , 10, 50,
และ มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว ลิตร บ่มโดยให้อากาศทีอุณหภูมิ 28 C 200 rpm เป็ นเวลา ชัวโมง ชังนําหนักแห้งของ
มวลเซลล์ทีได้
การทดสอบการเจริญของพืชและการวัดปริมาณแคดเมียมทีสะสมในพืช
เตรี ยมอาหารกึงเหลวสําหรับเพาะเลียงพืชตามวิธีการของ วรรณธนา และคณะ (2017) และผสมแคดเมียมที
ความเข้มข้นระดับ 10 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 ลิตร ทําการฆ่าเชือทีผิวเมล็ดทานตะวันเช่นเดียวกับวิธีการเตรี ยมชินส่ วนพืช
สําหรั บ คัด แยกเอนโดไฟต์ แช่ เมล็ด ทานตะวัน ที ทําการฆ่ าเชื อที ผิว แล้ว ในสปอร์ แ ขวนลอย ที มี ค วามเข้น ข้น 108
CFU/mL เป็ นเวลา 2 ชัวโมง วางเมล็ดลงบนอาหารเพาะเลียง วัดผลการเจริ ญและวัดปริ มาณแคดเมียมทีสะสมในต้น
อ่อนทานตะวันหลังจากเพาะเลียงในสภาวะทีมีแสงเป็ นเวลา 15 วัน โดยวัดความสูงลําต้น ความยาวราก นําหนักสด และ
นําหนัก แห้ง ตรวจวัดปริ มาณแคดเมี ยมที สะสมในรากและส่ วนเหนื อราก และปริ ม าณแคดเมีย มทีเหลือในอาหาร
เพาะเลี ยง โดยตัวอย่างทีตรวจวัดจะถูกย่อยด้วยกรดไนตริ กตามวิธีการของ USEPA (Method 3051a) (USEPA, 2007)
และตรวจวัดโดยเครื อง Atomic Absorption Spectroscopy
ผลการวิจัย
การคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากธรรมชาติ
การคัดแยกแอคติ โนแบคที เรี ยจากดิ น และเอนโดไฟติ กแอคติโนแบคทีเรี ยโดยใช้อาหารสําหรั บคัดแยก
ชนิ ด คื อ Humic Acid Vitamin Agar และ Starch Casein Agar เมือครบ วัน สามารถแยกเชื อแอคติโนแบคทีเรี ยจาก
ลักษณะโคลีนีทีเจริ ญบนอาหารต่ างกัน โดยแบ่งเป็ นแอคติโนแบคทีเรี ยทีแยกได้จากบานชื นรวมทังสิ น ไอโซเลท
ดาวกระจายรวมทังสิ น ไอโซเลท ดังแสดงในตาราง
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ตารางที จํานวนแอคติโนแบคทีเรี ยทีแยกได้
จํานวน (ไอโซเลท)
พืช

อาหาร

ดิน

เอนโดไฟต์

รวม

บานชืน

HVA
SCA
HVA
SCA

4
14
6
12

1
0
1
4

5
14
7
16

ดาวกระจาย

HVA = อาหาร Humic Acid Vitamin Agar และ SCA = อาหาร Starch Casein Agar

นําหนักเซลล์แห้ ง (g)

การทดสอบการเจริญของแอคติโนแบคทีเรียในอาหารเหลวทีมีแคดเมียม
จากเชือทังหมดทีแยกได้นัน นําเชือมาทดสอบในอาหารเหลว ISP2 ผสมแคดเมียมความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อ
อาหาร ลิตร จํานวน ไอโซเลทด้วยกัน ได้แก่ COS4, COS18, COS22, COS และ COS เมือเลียงในอาหารเหลวผสม
แคดเมียมผ่านไป ชัวโมง และวัดความขุ่นเพือดูแนวโน้มการเจริ ญของเซลล์ทุกๆ 24 ชัวโมง พบว่าเชือไอโซเลท COS ที
แยกได้จากดินปลูกบริ เวณรอบรากต้นดาวกระจายยังคงสามารถเจริ ญได้ดีเมือเปรี ยบเทียบกับไอโซเลทอืนทีทดสอบ จึงนํามา
ทดสอบการเจริ ญในอาหารเหลวทีผสมแคดเมียมทีความเข้มข้นต่างกันคือ , 10, 50, และ มิลลิกรัมต่ออาหารเหลว
ลิตร เมือผ่านไป ชัวโมง พบว่ามีการเจริ ญของมวลเซลล์ (นําหนักแห้ง) เฉลีย . g, 0.037 g, 0.034 g, 0.039 g และ .
g กรัม ตามลําดับ ซึงเมือเปรี ยบเทียบทางสถิติแล้วพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน 95% (P ≤ 0.05)
(ภาพที 1)
0.06
0.04
0.02
0

0 mg

10 mg 50 mg 100 mg 150 mg
ความเข้มข้นแคดเมียม (mg/L)
ภาพที 1 มวลเซลล์ของแอคติโนแบคทีเรี นไอโซเลท COS แยกได้จากดิ นปลูกบริ เวณรอบรากต้นดาวกระจาย ทีเลียงใน
อาหาร ISP2 ผสมแคดเมียมทีความเข้มข้นต่างๆ เมือผ่านไป ชัวโมง
การทดสอบการเจริญของพืชและการวัดปริมาณแคดเมียมทีสะสมในพืช
เมื อทดสอบการเจริ ญของเชื อแอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS ในอาหารเหลวทีผสมแคดเมียมทีความเข้มข้น
ต่างกันนัน พบว่าในอาหารทีผสมแคดเมียมปริ มาณสูง เชื อสามารถเจริ ญได้ดีไม่ต่างจากชุดควบคุมทีไม่ได้เติมแคดเมียม จึง
นําเชือแอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS มาส่ งเสริ มการเจริ ญของต้นกล้าทานตะวันในอาหารกึ งเหลวทีมีแคดเมียมต่อไป
หลังจากเพาะเมล็ดบนอาหารกึ งเหลวผ่านไป วัน พบว่าต้นอ่อนทานตะวันทีแช่ในเชื อแอคติโนแบคทีเรี ยก่อนทําการการ
เพาะเลียง มีการเจริ ญเติบโตทีดีกว่าชุดการทดลองทีไม่มีการแช่แอคติโนแบคทีเรี ย ในการทดลองครังนี ได้วดั การเจริ ญของ
ต้นอ่อนทานตะวัน ในด้านความยาว (cm) นําหนักสด (g) และนําหนักแห้ง (g) ผลทีได้คือ ในชุดการทดลองทีทําการแช่ดว้ ย
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A.

B.

C.

D.

1 cm

แอคติโนแบคทีเรี ย COS4 เป็ นเวลา 2 ชัวโมงก่อนทําการเพาะเลียง พบว่ามีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตทีสู งกว่าชุดควบคุม และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันแม้อยูใ่ นสภาวะปนเปื อนแคดเมียมทีความเข้มข้น 10 mg/L (ภาพที 2) โดยมีความยาวราก และความ
ยาวรวม สู งกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน 95% (P ≤ 0.05) ทังในชุดการทดลองทีมีแคดเมียมและไม่มี
แคดเมียม (ภาพที 3; A B) นําหนักสดของต้นอ่อนทานนตะวันในชุดการทดลองทีไม่มีแคดเมียมไม่แตกต่างจากชุดควบคุม
แต่ในชุดการทดลองทีมีแคดเมียมพบว่าชุดการทดลองทีแช่ COS4 ให้ผลทีสู งกว่าชุดควบคุมอย่างมีน ัยสําคัญ ส่ วนนําหนัก
แห้งของต้นอ่อนทานนตะวันพบว่ามีค่าเฉลียสู งกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทงในชุ
ั ดการทดลองทีมีแคดเมียม
และไม่มีแคดเมียม (ภาพที 3; C D)

ภาพที 2 การเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน หลังจากเพาะเลียงในอาหารเพาะเลียงเนือเยืออย่างง่าย เป็ นเวลา 15 วัน
A. ชุดควบคุม เพาะเลียงบนอาหารทีไม่เติมแคดเมียมและไม่แช่เชือ B. ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีไม่เติม
แคดเมียมแต่แช่เชือแอคติโนแบคทีเรี ย C. ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีเติมแคดเมียมความเข้มข้น 10 mg/L
และไม่แช่เชือแอคติโนแบคทีเรี ย D . ชุดการทดลอง เพาะเลียงบนอาหารทีเติมแคดเมียมความเข้มข้น 10 mg/L และ
มีการแช่เชือแอคติโนแบคทีเรี ย
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BMP9-7
35

*

20

28

ความยาว (cm)

15

ความยาว (cm)

25

21

A.

5

B.

7

10

*

*
*

14

0

0

ราก

ลําต้น

ราก

ทังหมด
1.5

ลําต้น

ทังหมด

*

0.6

นําหนัก (g)

นําหนัก (g)

1.0
0.4

0.2

0.5
*

*

C.
D.

0.0

0
นําหนักสด

นําหนักแห้ง

D.
ไม่แช่เชือ COS4

นําหนักสด

นําหนักแห้ง

แช่เชือ COS4

ภาพที 3 ผลของเชือแอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS4 ต่อการเจริ ญเติบโตของทานตะวัน (A) ความยาวและความสูงของ
ทานตะวัน ภายใต้สภาวะที ไม่มี แคดเมี ยม (B) ความยาวและความสู งของทานตะวัน ภายใต้สภาวะทีปนเปื อน
แคดเมียม 10 mg/L (C) นําหนักสดและนําหนักแห้งของทานตะวันเฉลียภายใต้สภาวะทีไม่มีแคดเมียม (D) นําหนัก
สดและนําหนัก แห้งของทานตะวันเฉลียภายใต้สภาวะทีปนเปื อนแคดเมียม 10 mg/L
เมื อตรวจวัดปริ มาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงทังก่ อนและหลังการเพาะปลูกเมล็ดทานตะวันหลังจากเมล็ด
ทานตะวันงอกเป็ นเวลา วันด้วยเครื อง Atomic Absorption Spectroscopy แล้ว พบว่า ปริ มาณแคดเมียมทีตรวจพบในอาหาร
เพาะเลี ยงหลัง การปลูกลดลงอย่างมี น ัยสําคัญที ระดับ ความเชื อมัน 95% (P ≤ 0.05) โดยมี ป ริ มาณแคดเมี ยมในอาหาร
เพาะเลียงเหลืออยู่ 6.03 mg/L คิดเป็ น 60.3 % จากปริ มาณแคดเมียมทีเติมลงไปก่อนเพาะเลียง และปริ มาณแคดเมียมทีถูกพืช
ดูดซับไปคิดเป็ น 39.7 % ดังตารางที 2
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BMP9-8
ตารางที 2 ปริ มาณแคดเมียมทีเหลือในอาหารเพาะเลียง และปริ มาณแคดเมียมทีพืชดูดซับ
ปริ มาณแคดเมียมที
ปริ มาณ
สภาวะทีตรวจสอบ
แคดเมียมที
เหลือในอาหาร
ตรวจพบ
เพาะเลียง (%)
(mg/L)
ในอาหารเพาะเลียงก่อน
10
ND
ปลูกพืช
ในอาหารเพาะเลียงหลัง
6.03
60.3
ปลูกพืช
ND= not determine

ปริ มาณแคดเมียมที
พืชสามารถดูดซับไป
ได้ (%)
ND
39.7

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการทดลองทีได้ พบว่าแอคติโนแบคทีเรี ยไอโซเลท COS4 ทีแยกได้จากธรรมชาตินนั สามารถส่ งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน โดยส่ งผลต่อความยาวลําต้น นําหนักสด และนําหนักแห้ง กล่าวคือให้ค่าเฉลีย
ของการเจริ ญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันทีมีแนวโน้มสู งกว่าชุดควบคุม โดยให้ผลไปในทิศทางเดียวกันแม้เพาะเลียง
ในสภาวะทีปนเปื อนโลหะหนักแคดเมียม โดยทีต้น อ่อนทานตะวันมีความยาวราก นําหนักสด และนําหนักแห้งสู งขึน
อย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชื อมัน 95% (P ≤ 0.05) ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Salla et al. (2014) ซึ งได้ศึกษาการ
ส่ งเสริ มการเจริ ญของเชือ Streptomyces ทีเป็ นประชากรกลุ่มหลักของเชือกลุ่มแอคติโนแบคทีเรี ย ซึ งมีผลต่อการเจริ ญ
ต้นยูคาลิปตัสทีเพาะเลียงในห้องปฏิบตั ิการเป็ นเวลา 15 วันพบว่า เชือ Streptomyces ส่ งผลต่อการเจริ ญของรากต้นยูคา
ลิปตัสได้ดี เนื องจากสามารถผลิตสาร indole-3-acetic acid, IAA และส่ งผลต่อการผลิตเมเทบอไลต์ทุติยภูมิของพืช
เชื อแอคติ โ นแบคที เรี ย ไอโซเลท COS4 สามารถเจริ ญ ได้ดี ใ นอาหารที ผสมแคดเมี ย มปริ ม าณสู ง ถึ ง 150
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้ม วลเซลล์ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมทีไม่มีการผสมแคดเมียมลงไป ทําให้เชืออยู่รอดและช่วย
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญเติ บ โตของต้น อ่ อ นทานตะวัน ได้ป กติ ส่ ง ผลให้ ต้น อ่ อนทานตะวัน มี ค วามแข็ง แรง ให้ ผ ลการ
เจริ ญเติบโตของต้น อ่อนทานตะวัน ทีเพาะเลียงในสภาวะมีแคดเมียมมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัง
ความยาว นําหนักสด และนําหนักแห้ง และมีประสิ ทธิภาพการดูดซับแคดเมียมดียงขึ
ิ น
ส่ วนผลการตรวจวัด ปริ มาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียง และในส่ วนรากและต้น ของต้น อ่อนทานตะวัน
หลังจากปลูกเป็ นเวลา 15 วัน พบว่าปริ มาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงลดลงอย่างมีนยั สําคัญทีความเชือมัน 95% (P ≤
0.05) โดยปริ มาณแคดเมียมในอาหารเพาะเลียงลดลงถึง 39.7 % ซึ งคาดว่าระดับแคดเมียมทีลดลงนันเป็ นผลจากการดูด
ซับ แคดเมียมของต้น อ่อนทานตะวัน จากผลการทดลองที ได้ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจ ยั ของ Schutze et al (2014) ได้
ศึก ษาประสิ ท ธิภ าพการบํ าบัด โลหะหนั กของข้ า วฟ่ าง (Sorghum bicolor) โดยใช้ แอคติ โนแบคที เรี ย Streptomyces
mirabilis P16B-1 ส่งเสริ มการเจริ ญ เติบโตของข้ าวฟ่ าง คือพบว่า Streptomyces mirabilis P16B-1 ช่วยส่งเสริมให้ การ
เจริ ญเติบโตของรากและนําหนักแห้ งสูงกว่าชุดควบคุม และข้ าวฟ่ างทีปลูกร่วมกับแอคติโนแบคทีเรี ยดูดซับโลหะหนัก
ในดินได้ ดีขึน การนําแอคติโนแบคทีเรี ยมาช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชในการบําบัดแคดเมียมในดินจึงนับเป็ น
ทางเลือกทีดี ซึงจะได้ทดลองในระดับกระถางและสภาพแปลงทดลองต่อไป
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