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บทคัดย่อ

2.1 เพื่อท ำกำรศึกษำผลของเชื้อรำอำร์บัสคูลำไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกุหลำบ
2.2 เพื่อศึกษำกำรเจริญเติบโตของเส้นใยอำร์บัสคูลำไมคอร์ไรซำในรำกกหุลำบ

ผลของเชื้อรำอำรบ์ัสคูลำไมคอร์ไรซำต่อปริมำณรำก
และกำรเจริญเติบโตของต้นกุหลำบ

แก้วมณี บุญสิงห์ ปวันรัตน์ ปรังประโคน พัชริดำ เส็งนำ และวรวัฒน์ พรมเด่น
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

วิธีด ำเนินกำรวิจัย

กำรปลูกกุหลำบป่ำและกุหลำบสำยพันธุ์

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำกำรศึกษำผลของเชื้อรำอำร์บัสคูลำไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกุหลำบและศึกษำกำรเจริญเติบโตของเส้นใยอำร์บัสคูลำไมคอร์ไรซำในรำกกุหลำบ โดยในกำรทดลองได้ท ำกำรปลูกกุหลำบป่ำ 
และกุหลำบสำยพันธุ์ร่วมกับกำรใส่เชื้อรำไมคอร์ไรซำ ซึ่งในกุหลำบป่ำจะแบ่งกำรทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดควบคุม 8 ต้น และชุดทดลอง 8 ต้น และในกุหลำบสำยพันธุ์จะแบ่งกำรทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดควบคุม 10 ต้น และชุด
ทดลอง 34 ต้น รวมทั้งหมด 60 ต้น ปลูกในกระถำงทรงสูงขนำด 10 นิ้วใช้ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 15 สัปดำห์แล้วน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยล ำต้น และค่ำเฉลี่ยกิ่งกระโดง ระหว่ำงชุดควบคุม และชุดทดลอง 
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งกำรศึกษำในกุหลำบสำยพันธุ์สำมำรถเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของลักษณะทรงพุ่มและกำร เจริญของรำกได้อย่ำงชัดเจนกว่ำกำรศึกษำในกุหลำบป่ำ โดยตรวจพบกำร
สร้ำงสปอร์และกำรเข้ำอยู่อำศัยในรำกของเชื้อรำไมคอร์ไรซำ ทั้งชุดควบคุมที่ไม่ใส่เชื้อรำไมคอร์ไรซำ และชุดทดลองที่ใส่เชื้อรำไมคอร์ไรซำซึ่งควำมแตกต่ำงของระบบรำก และกำรตรวจพบเชื้อรำไมคอไรซำในชุดควบคุมนั้นอำจขึ้นอยู่กับ
ควำมแตกต่ำงของวัสดุที่ใช้ในกำรปลูก และเชื้อรำไมคอร์ไรซำที่สำมำรถพบได้ทั่วไปในธรรมชำติ

กุหลำบเป็นไม้ตัดดอก เป็นพุ่มขนำดเล็ก ล ำต้นมีควำมยำวประมำณ 30 –200 เซนติเมตร ลักษณะล ำต้นมีทั้งเตี้ย
และสูง มีหนำมหรือไม่มีขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์ กุหลำบปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่แตกต่ำงกันก็จะท ำให้กุหลำบ
มีกำรเจริญเติบโตต่ำงกันออกไป รำกกุหลำบเป็นระบบรำกแก้ว มีกำรแตกแขนงของรำกออกมำเพื่อใช้ดูดสำรอำหำร
ซึ่งจะมีลักษณะสีขำว ส่วนรำกที่มีสีน้ ำตำลจะท ำหน้ำที่ยึดเกำะกับดินหรือวัสดุปลูก เมื่อรำกแตกแขนงมำกพอ
ล ำต้นกุหลำบจะโตอย่ำงสมส่วนและเป็นพุ่มสวย

ปัจจุบันมีกำรศึกษำรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำกับพืชหลำยชนิด เนื่องจำกรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำมี
ควำมสำมำรถในกำรช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในกำรดูดซึมน้ ำ และธำตุอำหำรให้แก่พืช ท ำให้พืชที่มีรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไร
ซำเข้ำอยู่อำศัยในรำกมีกำรเจริญเติบโตได้ดีกว่ำพืชที่ไม่มีรำอำร์บัสคลูำร์ไมคอร์ไรซำเข้ำอยู่อำศัย นอกจำกนี้รำอำร์บัส
คูลำร์ไมคอร์ไรซำยังช่วยยับยั้งกำรเจริญเติบโตของรำที่เป็นสำเหตุของโรคพืช เพิ่มควำมทนทำนต่อกำรท ำลำยของ
ศัตรูพืชทำงระบบรำก และช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตและกำรรอดชีวิตของพืช

ผู้ศึกษำจึงเล็งเห็นควำมส ำคัญที่จะท ำกำรศึกษำผลของรำอำร์บัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของต้น
กุหลำบโดยในอนำคตจะมีกำรน ำเชื้อรำอำบัสคลูำร์ไมคอร์ไรซำไปใช้ในพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป

กุหลำบชุดควบคุม

กุหลำบชุดทดลอง

2. น ำกุหลำบลงปลูก และเติมวัสดุปลูกจน
เกือบเต็มกระถำง

1. ใส่วัสดุปลูกลงกระถำงขนำด 10 นิ้ว 
ในอัตรำส่วน ½ ของกระถำง

➢ วัสดุปลูกของต้นกุหลำบป่ำ คือ ทรำย
➢ วัสดุปลูกของต้นกุหลำบสำยพันธุ์ คือ แกลบดิน ขุยมะพร้ำว มูลไก่ และดินที่ถูกผสมเข้ำด้วยกัน

1. ใส่วัสดุปลูกลงกระถำงขนำด 10 นิ้ว 
ในอัตรำส่วน ½ ของกระถำง ตำมด้วยเชื้อ
รำไมคอรไ์รซำ

2. น ำกุหลำบลงปลูก และเติมวัสดุปลูกจน
เกือบเต็มกระถำง

กำรเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลทุกๆ 1 สัปดำห์ โดยบันทึกควำมสูง ขนำดล ำต้น จ ำนวนกิ่งกระโดง ใช้ระยะเวลำใน
กำรเก็บข้อมูล 15 สัปดำห์ จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย

กำรตรวจหำเชื้อรำในรำกภำยใต้กล้องจุลทรรศน์

เก็บตัวอย่ำงรำก
สุ่มตัดรำก 3 - 4 จุดต่อ 1 กระถำง

ล้ำงน้ ำสะอำดอีกครั้ง
แล้วแช่รำกใน 60% ethylalcohol

ปิดถุงให้สนิท 
น ำเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4ºC

ตัดรำกยำวประมำณ 1 cm ใส่ในหลอด
ทดลองที่มี 10% KOH

น ำต้มที่อุณหภูมิ 95 ºC 
เป็นเวลำ 30 นำที หรือจนกว่ำรำกจะใส

น ำรำกใสล้ำงน้ ำกลั่น 2-3 ครั้ง  แล้วหยดสำรละลำย 5% HCl
ทิ้งไว้ 5 นำที ซับสำรออก จำกนั้นหยดสีย้อม trypan blue 

บนรำก ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ 

น ำตัวอย่ำงไปส่องภำยใต้กล้องจุลทรรศน์

ผลกำรทดลอง

ผลของเชื้อรำไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกุหลำบ

กุหลำบสำยพันธุ์ชุดควบคุม
(รหัส ConB03)

กุหลำบสำยพันธุ์ชุดทดลอง
(รหัส B04Myc)

กุหลำบป่ำชุดควบคุม
(รหัส Con1 Con2 และ Con3)

กุหลำบป่ำชุดทดลอง
(รหัส Myc4 Myc5 และ Myc6)

ผลของเชื้อรำไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญของรำกกุหลำบ

กุหลำบป่ำชุดควบคุม

 
 
 

 

 

กุหลำบป่ำชุดทดลอง

กุหลำบสำยพันธุ์ชุดควบคุม กุหลำบสำยพันธุ์ชุดทดลอง

กำรเจริญของเส้นใยไมคอร์ไรซำในรำก

รำกกุหลำบป่ำชุดควบคุม รำกกุหลำบป่ำชุดทดลอง รำกกุหลำบสำยพันธุ์ชุดควบคุม รำกกุหลำบสำยพันธุ์ชุดทดลอง

จำกกำรศึกษำเชื้อรำไมคอร์ไรซำต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกุหลำบป่ำ  และกุหลำบสำยพันธุ์  โดยท ำกำร
เก็บข้อมูลขนำดล ำต้น  และจ ำนวนกิ่งกระโดงก่อนเริ่มทดลอง และหลังสิ้นสุดกำรทดลองมำวิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย พบว่ำค่ำเฉลี่ยของล ำต้น และค่ำเฉลี่ยของกิ่งกระโดง ระหว่ำงชุดควบคุม และชุดทดลอง
ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อสังเกตทรงพุ่มพบว่ำ ทรงพุ่มกุหลำบป่ำมี
ลักษณะเป็นพุ่มสวย มีกิ่งที่แตกแขนงสมบูรณ์แข็งแรง มีใบมำก และทรงพุ่มของกุหลำบสำยพันธุ์ชุดทดลองมี
ทรงพุ่มที่แผ่กว้ำง มีตำขนำดใหญ่ มีใบมำก แตกยอดได้ดี โตเร็ว และมีกำรแตกกิ่งที่แข็งแรงกว่ำชุดควบคุม  
เมื่อถอดรำกของต้นกุหลำบมำเปรียบเทียบกัน พบว่ำรำกของต้นกุหลำบป่ำทั้งสองชุดไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
ส่วนรำกของกุหลำบสำยพันธุ์ทั้งสองชุดมีควำมแตกต่ำงกัน โดยชุดทดลองจะมีระบบรำกที่สมบูรณ์ รำกแตก
แขนงอย่ำงหนำแน่นและดินจับตัวกันแน่นกว่ำชุดควบคุมอย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อท ำกำรตรวจสอบลักษณะกำรเข้ำ
อยู่อำศัยของเชื้อรำไมคอร์ไรซำ พบว่ำมีกำรสร้ำงสปอร์และกำรเข้ำอยู่อำศัยในรำกของเชื้อรำไมคอร์ไรซำ ทั้ง
ชุดควบคุม และชุดทดลองซึ่งมีควำมแตกต่ำงของระบบรำก และกำรตรวจพบเชื้อรำไมคอร์ไรซำในชุดควบคุม
นั้นอำจขึ้นอยู่กับควำมแตกต่ำงของวัสดุที่ใช้ในกำรปลูก  และเชื้อรำไมคอร์ไรซำที่สำมำรถพบได้ทั่วไปใน
ธรรมชำติ

สรุปผลกำรวิจัย

ผลกำรวิจัย

ขั้นเตรียมรำก

ขั้นตรวจหำเช้ือรำ
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