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บทคัดยอ 

 

การประเมินจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพารา ไดแก เชื้อรา Acaulospora sp.  และ Glomus sp. ในดินบริเวณรากยางพาราพันธุ RRIT 

251 ซึ่งเปนดินกรด (ความเปนกรด-ดางของดิน 3.9-4.9) ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราใหม 4 จังหวัด คือ ศรี

สะเกษ นครราชสีมา หนองคาย และฉะเชิงเทรา พบวา สปอรของเชื้อรา  Acaulospora sp.  มี

จํานวนมากกวาสปอรของเชื้อรา Glomus sp. ในทุกพ้ืนท่ีศึกษา โดยพบสปอรของเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราประมาณ 27-33 เปอรเซ็นตของจํานวนสปอรทั้งหมดที่พบ

ในแตละพื้นที่ และ การศึกษาผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินตอประสิทธิภาพของเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 โดยวางแผนการทดลองแบบ 

2x5 factorial in CRD จํานวน 3 ซ้ํา มีปจจัยศึกษา 2 ปจจัย ไดแก (1) เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพารา (ไมใสและใสเชื้อรา) และ (2) ความเปนกรด-ดางของดิน ( 5.0, 6.0, 

6.5, 7.0 และ 8.0) เพาะเมล็ดยางพารา จากนั้นยายปลูกลงกระถาง  เมื่อยางพารามีอายุ 12 เดือน 

พบวา ยางพารามีการเจริญเติบโตและการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามากที่สุด 

เมื่อปลูกในดินที่มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ซึ่งการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาไมมี

ผลตอการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในดินนี้ และเมื่อปลูกยางพาราในดินที่มีระดับความเปน

กรด-ดางของดิน 6.5 พบวามีการเจริญเติบโตลดลง แตการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชวยเพ่ิม

การเจริญเติบโตใหกับยางพาราไดและมีผลทําใหการเจริญเติบโตของยางพาราไมแตกตางกับยางพารา

ที่ปลูกในดินที่มีความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 นอกจากนี้ การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผล
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ทําใหยางพาราที่ปลูกในดินที่มีความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 และ 8.0 มีการเจริญเติบโตและการดูด

ซับฟอสฟอรัสดีกวาไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาดวยเชนกัน ดังนั้น ผลการทดลองนี้จึงชี้ใหเห็น

วา ความเปนกรด-ดางของดินมีผลทําใหประสิทธิภาพของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการ

สงเสริมการเจริญเติบโตของยางพาราแตกตางกัน โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาใหกับ

ยางพาราที่ปลูกในดินที่มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการ

เจริญเติบโตของยางพาราไดดีที่สุด 

 

คําสําคัญ: ความเปนกรด-ดางของดิน, ยางพารา, เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
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 ABSTRACT 

Spore number of effective arbuscular mycorrhizal (AM) fungi for rubber 

(Hevea brasiliensis L.), Acaulospora sp. and Glomus sp., was deteminated in 

rhizosphere of RRIT 251 rubber variety which grown in acid soil (pH 3.9-4.9) within 4 

prvinces, including Sisaket, Nakhonratchasima, Nongkhai and Chacherngsao. 

Acaulospora sp. dominated in all study area. The spore number of effective AM fungi 

for rubber was found approximately 27-33 % of total spore number.  Then, study on 

effect of soil pH on efficiency of effective AM fungi was undertaken in 5x2 factorial in 

CRD with 3 replications. Factor 1 was AM fungi (without and with). Factor 2 was soil pH 

(pH 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 and 8.0). Seedling was planted in pot for 12 months. The results 

had shown that the highest growth and AM colonization were found in rubber planting 

in soil pH 5.0 but AM inoculation did not effect on the growth of rubber planting in 

soil pH 5.0. The growth of rubber was decreased in soil pH 6.5 but adding AM fungi can 

increase the growth of rubber which did not significantly different with the rubber 

planting in soil pH 5.0. In Addition, application of AM fungi had also resulted in 

increasing the growth and phosphorus uptake of rubber planting in soil pH 7.0 and 8.0. 

Therefore, these results had indicated that soil pH had affected on difference efficiency 

of AM fungi on enhancing the growth of rubber. The application of AM fungi to  
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rubber planting in soil pH 6.5 had the best efficiency on promoting the growth of 

rubber. 

 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal Fungi, Rubber, Soil pH 
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     7.   เสนผานศูนยกลางเมื่ออายุ 12 เดือนของยางพาราพันธุ RRIT 251 34 

          ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0   
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1 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1_ที่มาและความสําคัญของปญหา  

 

ยางพารา (Hevea brasiliensis L.) เปนพืชในสกุล EUPHORBIACEAE (นุชนารถ, 

2548) ที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต เปนพืชเศรษฐกิจที่มีการนําเขามาปลูกในทวีปเอเชียชวงการลา

อาณานิคมจากชาติตะวันตก  ยางพารามีความสําคัญตอเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศอยาง

มากและมีบทบาทสําคัญตอเกษตรกรของประเทศไทย เพราะยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาการ

สงออกสูงที่สุดของประเทศไทย และนับเปนพืชที่สรางอาชีพใหกับภาคเกษตรกรและภาคเอกชนได

เปนจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยสามารถทํารายไดจากการสงออกผลิตภัณฑ

ยางพาราและผลิตภัณฑไมยางพาราประมาณ 244,686 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังคงเปน

ประเทศท่ีมีการผลิตยางพาราธรรมชาติเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสัดสวนการผลิต 34.3 เปอรเซ็นต 

ของการผลิตยางพาราธรรมชาติของโลก รองลงมาเปนประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามซึ่งมี

สัดสวน 27.6 และ 8.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557) สินคายางพาราที่

สงออก ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน ผลิตภัณฑแปรรูปยาง เชน ถุงมือยาง ยางยานยนต 

ยางยืด ยางรัดของ ปะเก็นยาง ทอยาง และอื่นๆ เปนตน ทั้งยังมีการสงออกในรูปผลิตภัณตไมแปรรูป

และเฟอรนิเจอรไมยางพาราอีกดวย ซึ่งสามารถทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก และแนวโนม

การใชยางพาราของโลกยังเปนไปในทิศทางที่เพิ่มข้ึนตามความตองการของการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก สําหรับตลาดยางพาราที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน มาเลเซีย เกาหลีใต ยุโรป และอื่นๆ ซึ่งนอกจากเปนพืชเศรษฐกิจท่ี

ทํารายไดเขาประเทศไทยแลว ยางพารายังจัดเปนพืชท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยลดอุณหภูมิของ

โลก (ธมลวรรณ และ จันทวรรณ, 2556)  สวนแนวทางการขยายตลาดสงออกยางพาราของประเทศ

ไทยในอนาคตนอกจากจะตองรักษาตลาดหลักไวเหมือนเดิมแลว ยังจะตองขยายตลาดสงออกใหมให

มากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวโนมการผลิตที่เพ่ิมข้ึนดวย อัญญาณี และคณะ (2556) พบวา ในปจจุบันมีการ

ขยายพ้ืนที่ปลูกยางพารามากขึ้น จากพื้นที่ปลูกยางพาราเกาในภาคใตและภาคตะวันออก ไปสูพื้นที่

ปลูกยางพาราใหมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความตองการใชปุยเคมีในการ

เพาะปลูกยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและใหเพียงพอแกความตองการในการใชยางพาราของโลก แต

กระบวนการผลิตปุยเคมีของประเทศไทยตองใชวัตถุดิบวัสดุปุยท่ีนําเขาจากตางประเทศทั้งหมดทําให

สูญเสียเงินเปนจํานวนมาก (วริศ และคณะ, 2556) ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังมีปญหาของ
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การใชปุยเคมีเปนเวลานานโดยไมมีการจัดการที่ดี ซึ่งสงผลใหดินเกิดความเสื่อมโทรม ความอุดม

สมบูรณและปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง สงผลตอระบบนิเวศในดิน ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญให

ความเปนกรด-ดางของดินในประเทศไทยมีสภาพเลวลง อีกทั้งการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราทั่ว

ประเทศไทยมีความแตกตางของชนิดดินและความเปนกรด-ดางของดินซึ่งอาจสงผลตอการปลูก

ยางพาราในพ้ืนที่ใหม ดังนั้น การหาวิธีการเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหเพียงพอตอความตองการของพืช 

โดยการการลดการใชปุยเคมีลงและปรังปรุงสมบัติของดินใหมีความเหมาะสมตอการปลกูยางพาราจึง

เปนประเด็นที่นาสนใจในการศึกษา  

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเปนเชื้อราในดินที่สามารถเจริญอยูรวมกับรากพืชใน

ลักษณะพึ่งพาอาศัย โดยจากการศึกษาของ กชพร (2554) พบวา ขาวโพดที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซาเขาอยูอาศัยในรากมีการเจริญเติบโตเพิม่ข้ึน อันเปนผลเนื่องมาจากการทํางานของเสนใยเชื้อ

ราภายนอกราก ซึ่งทําหนาที่ในการดูดน้ําและธาตุอาหารจากดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูดซับ

ฟอสฟอรัส (วศินี, 2555) นอกจากนี้เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซายังชวยปองกันรากพืชจากการเขา

ทําลายของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Martinez et al. , 2009) และยังชวยให พืชมีความทนทานตอ

สภาพแวดลอมที่ ไม เหมาะสม เชน ความแหงแลง (Subramanian et al. , 1997) ความเค็ม 

(Bhoopander and Mukerji, 2004) และมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

ชีวภาพของดิน (Lovelock et al., 2004; Wright and Upadhyaya, 1996)   ซึ่งเปนบทบาทสําคัญ

ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ยกตัวอยาง การนําเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามาใชรวมกับ

การปลูกยางพารา ไดแก งานวิจัยของ Neeta et al. (2014) โดยการเพาะกลายางพาราโดยวิธีการติด

ตายางพาราพันธุ RRIM 600 รวมกับการใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่อายุ 120 วัน เปรียบเทียบ

กับทรีทเมนตที่ไมใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวามีการเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ ท้ังยังชวยในการปรับสมบัติของดิน โดยคาความเปนกรด-ดางของดินเพิ่มสูงข้ึนชวยลด

สภาพความเปนกรดของดิน ซึ่งจากผลการทดลองนี้ นาจะเปนผลดีตอการนําเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซามาใชรวมกับการปลูกยางพาราในประเทศไทย เนื่องจากดินในประเทศไทยสวนมากเปนดิน

กรด สงผลตอธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส (Jensen and Thomas, 2010) ซึ่งในดินท่ีมี

สภาพความเปนกรด-ดางของดินต่ํากวา 5 จะทําใหเหล็กและอะลูมินัมละลายออกมามากขึ้น จะทํา

ปฎิกิริยากับฟอสฟอรัสที่อยูในดินเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนของ เหล็กและอะลูมินัม (Fe-P และ 

Al-P) ที่ละลายน้ําไดยาก พืชไมสามารถนําเอาไปใชประโยชนได เรียกขบวนการนี้วา การตรึง

ฟอสฟอรัส (phosphorus fixation) เปนปญหาที่สําคัญสงผลตอการปลูกยางพารา อยางไรก็ตาม

งานวิจัยของ EI-Kherbawy et al. (1989) ไดแสดงใหเห็นถึงประสิทฺธิภาพของเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซาที่ชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดีในสภาพดินกรด โดยมีการทดลองใชเชื้อราอารบัสคูลาร         
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ไมคอรไรซารวมกับการปลูกถั่วอัลฟลฟาที่ดินมีระดับความเปนกรดสูง พบวา เชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซาสามารถชวยใหพืชดูดธาตุอาหารไดมากยิ่งขึ้นและขจัดความเปนพิษจากโลหะหนักได จาก

รายงานการวิจัยขางตนนี้เห็นไดวา เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถสงเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชเปนอยางดี ซึ่งการนําเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามาใชจัดการธาตุอาหารในการปลูก

ยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่เปนยางพาราในกลุมที่ใหน้ํายาง ซึ่งเปนยางพาราท่ีมีคาเฉลี่ยการผลิตน้ํา

ยางธรรมชาติมากที่สุดของประเทศไทย จะสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของยางพารา ชวยเพ่ิมการ

ดูดซับธาตุอาหารจากดิน ลดปริมาณการใชปุยเคมีลง  และอาจชวยปรับสภาพดินที่มีความเปนกรด-

ดางของดินของประเทศไทยใหมีสภาพที่ดีข้ึนเหมาะสมตอการปลูกยางพาราอีกดวย  

แมวาจะมีการปลูกยางพาราอยางแพรหลาย แตการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ยางพาราและเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในประเทศไทยยังมีไมมากนัก ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเริ่ม

ดวยการสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีอยูในบริเวณรากยางพาราพันธุ RRIT 251 เพ่ือ

ประเมินจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราในบริเวณราก

ยางพาราพันธุ RRIT 251 และประเมินผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 ภายใตสภาพความเปนกรด-ดางของดินที่

แตกตางกัน  ทั้งนี้เพ่ือใชเปนขอมูลศึกษาความเปนไปไดในการนําเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามาใช

รวมกับการผลิตยางพาราในประเทศไทยตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือประเมินจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251   

2. เพ่ือศึกษาผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและประสิทธิภาพของเชื้อรา     

อารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251  

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ประกอบดวยการทดลอง 2 การทดลอง ไดแก การทดลองที่ 1 สํารวจเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพารา ไดแก Acaulospora sp. และ Glomus sp. 

ในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม 4 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา และหนองคาย และการทดลองท่ี 2 เปนการศึกษาผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
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Acaulospora sp. และ Glomus sp. โดยนํามาศึกษากับยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ระดับความเปน

กรด-ดางของดินแตกตางกัน คือ ตั้งแต 5.0-8.0 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 

1. ใหทราบสัดสวนของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราใน

บริเวณเขตรากของยางพาราพันธุ RRIT 251   

2. ทราบถึงผลของความเปนกรด-ดางของดินที่มีผลตอความสัมพันธระหวางเชื้อรา    

อารบัสคูลารไมคอรไรซาและยางพาราพันธุ RRIT 251 ซึ่งจะนําขอมูลไปใชประโยชนสําหรับการปลูก

ยางยางพาราใหไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดตนทุนการผลิตในดานการใชปุยเคมีได

อยางมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจตอไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1. ยางพารา 

  

 อนุกรมวิธานของยางพารา 

  Kingdom : Plantae 

   Class : Angiospermae 

    Subclass : Dicotyledonae 

     Order : Euphorbiaceae 

      Genus : Hevea  

       Species : Hevea brasiliensis L. 

(ที่มา: http://agri.kps.ku.ac.th/agron/main.php?pg=chapter&et_id=10&e_id=1) 

 

ยางพารา (Hevea brasiliensis L.) เปนพืชในสกุล EUPHORBIACEAE ซึ่งมีชื่อสามัญ

วา rubber tree เปนไมยืนตนขนาดใหญ มีถ่ินกําเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต เขตปาดิบชื้นอเมซอน 

เปนพืชที่ใหน้ํายางมากที่สุดจากในกลุมพืชที่ใหน้ํายาง ซึ่งปจจุบันนอกจากถิ่นกําเนิดเดิมแลว ยางพารา

มีการขยายพ้ืนที่ปลูกออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยจัดวาเปนพืช

เศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนพืชที่สรางงานและรายไดใหกับเกษตรกรในประเทศ โดยใน

ป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยสามารถทํารายไดจากการสงออกผลิตภัณฑยางพาราและผลิตภัณฑไม

ยางพาราประมาณ 244,686 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มีการผลิต

ยางพาราธรรมชาติเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสัดสวนการผลิต 34.3 เปอรเซ็นต ของการผลิต

ยางพาราธรรมชาติของโลก (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยางพารา 

ไดแก ระบบรากเปนรากแกวขนาดใหญชวยในการยึดและพยุงลําตันและมีรากแขนงที่แผออกไป

บริเวณโดยรอบโดยมีรัศมี 7-10 เมตร ระดับความลึกของดินที่รากแขนงแผขยาย 0-10 เซนติเมตร 

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสายพันธุ (George et al., 2007) ในสวนของลําตน ยางพาราจัดเปนไม

ในกลุมไมเนื้อออน เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงอยูที่ 30-40 เมตร โดยลําตนสูงเปนทรงกระบอก 

ลําตนจัดวาเปนสวนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนสวนที่ใหน้ํายาง ซึ่งในลําตนจะมีลักษณะ

โครงสรางของทอน้ํายางโดยมีเปลือกยางคลุมอยู โดยเปลือกชั้นนอกของลําตนเขามาที่ความหนา

ประมาณ 6.5-15 มิลลิเมตร จะเปนบริเวณที่ใหน้ํายางไดมากที่สุด ทอน้ํายางจะมลีักษณะคลายรางแห 
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เรียงตัวเปนวงรอบลําตนตามแนวดิ่งเปนชั้นๆ มีลักษณะเอียงขวา ซึ่งทําใหการกรีดยางที่ดีจะกรีดจาก

ซายไปขวาในแนวเฉียงเพ่ือใหเกิดการตัดทอน้ํายางมากที่สุด ไดปริมาณผลผลิตน้ํายางสูงข้ึน ซึ่งจํานวน

วงของทอน้ํายางจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามสายพันธุของยางพารา อายุของยางพารา และปจจัย

สภาพแวดลอมในการเจริญเติบโตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติของแตละพ้ืนท่ี กิ่งจะเกิดสลับ

ในดานตรงกันขาม ใบเกิดในลักษณะเปนฉัตรโดยมีใบยอย 3 ใบในแตละกาน ขนาด 5-10 เซนติเมตร 

ยาว 10-20 เซนติเมตร มีลักษณะใบเรียบ ดอกมีลักษณะเปนชอสั้น เปนดอกแยกเพศอยูบนตน

เดียวกัน ดอกเพศผูสีเหลือง กลีบรวมรูประฆังปลายแยกเปน 5 กลีบ เกสรเพศผูเชื่อมติดกันมีอับเรณู 

10 อัน ดอกเพศเมียมีฐานดอกสีเขียว ยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 3 แฉก  โดยดอกเพศผูจะมีมากกวา

ดอกเพศเมียประมาณ 60-80 ดอก การออกดอกของยางาพาราจะออกดอกปละ 2 ครั้ง คอื ชวงตนฤดู

รอน เดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน และชวงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม หลังจากออก

ดอกจะมีการติดผลประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต ลักษณะผล มี 3 พู เสนผานศูนยกลาง 3.0-5.0 

เซนติเมตร เมล็ดมี 3 เมล็ด รูปไข เสนผานศูนยกลาง 2.0-3.5 เซนติเมตร สีน้ําตาลอออน มีจุด 

สีน้ําตาลเขมประแตกตางกันไปตามสายพันธุ 

สภาพแวดลอมและสภาพอากาศที่เหมาะสมแกการปลูกยางพารา คือ ระดับความสูง

ของพ้ืนที่เหนือระดับน้ําทะลไมควรเกิน 600 เมตร ความลาดชันไมควรเกิน 15 องศา เพราะสงผลตอ

การกักเก็บน้ําและความชื้นในดิน ลักษณะของดินปลูกที่เหมาะสม ควรมีหนาดินลึกไมนอยกวา         

1 เมตร สามารถระบายน้ําไดดี ดินรวนเหนียวถึงดินรวนทราย ระดับความเปนกรด-ดางของดินที่

เหมาะสมอยูในชวง 4.5-5.5 (สุทัศน และสมยศ, 2542) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยไมควรนอยกวา 1,250 

มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมอยูระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส หากอุณภูมิสูงมากจะสงผล

ตอการระเหยของน้ํ าอย างรวดเร็ว ทําให การ เจริญเติบโตและปริมาณของน้ํ ายางลดลง 

(Chandrasheker et al., 1990) ในประเทศไทยพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ไดแก 

ภาคใต ภาคตะวันออก และบางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    

พันธุยางพาราที่สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตรไดแนะนําใหปลูกแบงออกเปน 

3 กลุม ตามวัตถุประสงค ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ใหผลผลติน้ํายางสูงเปนหลัก แบงยอยไดเปน พันธุยางชั้น 1 ไดแก RRIM 600, 

BPM 24 และ RRIT 251 และพันธุยางชั้น 2 ไดแก RRIT 209, RRIT 214, RRIT 225, RRIT 250, RRIT 

319, RRIT 405, RRIC 100, RRIC 101, PR 302, PR 305 และ Haiken 2 

กลุมที่ 2 ใหผลผลิตน้ํายางสูงและเนื้อไม แบงยอยไดเปน พันธุยางชั้น 1 ไดแก PB 235, 

PB 255, PB 260 และ RRIC 110 และพันธุยางชั้น 2 ไดแก RRIT 312, RRIT 325, RRIT 404, RRIT 

407, RRIT 409 และ RRIC 212 
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กลุมที่ 3 ใหผลผลิตเนื้อไมเปนหลัก จะมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนท่ีดี ตนตรง เนื้อ

ไมมาก ใชสําหรับเพ่ิมพ้ืนที่ปา แบงยอยเปน พันธุยางชั้น 1 ไดแก ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037 และ 

BPM 1 และพันธุยางชั้น 2 ไดแก RRIT 401, RRIT 403, RRII 118 และ RRII 203 

โดยงานวิจัยนี้เลือกใชพันธุยางพารา RRIT 251 ซึ่งจัดเปนพันธุยางกลุมที่ 1 ซึ่งไดจาก

การคัดเลือกพันธุมาจากแปลงเกษตรกร ต.ปรักนู อ.นาทวี จ.สงขลา มีลักษณะประจําพันธุ คือ ชวง

อายุนอย ลําตนจะคด ใบเปนฉัตรใบขนาดใหญ ปอม และขอบเปนคลื่น ทรงพุมมีขนาดใหญ ทึบ 

ระยะเวลาในการผลัดใบชาและเกิดแบบทยอยผลัดใบ สวนลักษณะทางการเกษตรนั้น ในระยะกอน

และระหวางกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ําเสมอของลําตนทั้งแปลงปานกลาง เปลือกเดิมหนา

ปานกลาง เปลือกงอกใหมหนาปานกลาง เปลือกเรียบและกรีดงาย ผลผลิตเนื้อยางแหง 10 ปกรีด 

เฉลี่ย 462 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 ถึง 59 เปอรเซ็นต ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจาก

เชื้อราไฟทอปโทรา และโรคเสนดําระดับดี โรคราสีชมพู และโรคราแปงระดับปานกลาง ตานทาน

แรงลมระดับปานกลาง ลักษณะเดนของ พันธุ RRIT 251 คือ ผลผลิตเนื้อยางสูงมากในระยะแรกของ

การเปดกรีด ทอน้ํายางมาก ความตานทานโรคสวนใหญอยูในระดับดี โดยเฉพาะโรคใบรวงที่เกิดจาก

เชื้อราไฟทอปโทรา และโรคเสนดํา ขอเสียคือไมทนตอโรคใบจุดนูน และไมแนะนําใหปลูกใน

สภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง จะทําใหเกิดการระบาดของโรคไดงาย (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 

ยางพารานับเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนา

ประเทศอยางมากและมีบทบาทสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร เนื่องจากยางพาราเปน

พืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดสูงที่สุดของประเทศไทย และนับเปนพืชที่สรางอาชีพใหกับภาคเกษตรและ

ภาคเอกชนไดเปนจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยสามารถทํารายไดจากการสงออก

ผลิตภัณฑยางพาราและผลิตภัณฑไมยางพาราประมาณ 210,396 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันประเทศไทย

ยังคงเปนประเทศที่มีการผลิตยางธรรมชาติเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสัดสวนการผลิต 34.4 

เปอรเซ็นต ของการผลิตยางธรรมชาติของโลก รองลงมาเปนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีสัดสวน 20.2 

และ 9.72 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ยางพารานอกจากจะมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศแลว 

การปลูกยางพารายังเปนการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวของประเทศ สงผลใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและการ

กระจายของฝนดีขึ้น การปลูกยางพาราจะมีความเสี่ยงนอยกวาการปลูกพืชชนิดอ่ืนและมีอายุการ

ใหผลผลิตนาน ใหผลผลิตสม่ําเสมอ ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพารามีงานทําตลอด (มานะชัย, 

2549)  
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2.2 เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi)  

               

การดํารงชีวิตรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัย (symbiosis) ระหวางเชื้อรากับพืชชั้นสูง หรือ

เรียกวาไมคอรไรซา ถือเปนลักษณะความสัมพันธพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนไดกับพืชที่เจริญเติบโตบนดินทั่วไป

ไดมากกวา  80  เปอร เซ็นต   ของพืชทั้ งหมด   ยกเวนเพียงตระกูล  Brassicaceae  และ 

Chenopodiaceae เทานั้น (Newman and Reddell, 1987) การอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกันระหวางเชื้อรากับรากพืชชั้นสูง (Smith and Read, 1997) ทําใหเชื้อรากับพืชไดรับประโยชน

รวมกัน โดยการดูดซับธาตุอาหารจากดิน แลวจึงลําเลียงธาตุอาหารไปยังโครงสรางแลกเปลี่ยนธาตุ

อาหารของเชื้อราที่อยูในเซลลคอรเท็กของพืชเพ่ือสงใหกับพืช ในขณะท่ีเชื้อราจะไดรับสารประกอบ

คารบอนจําพวกน้ําตาลจากพืชผานทางโครงสรางแลกเปลี่ยนนี้เชนเดียวกัน (Smith and Read, 

1997) โดยกลไลท่ีกลาวมาขางตนนี้เกิดจากโครงสรางพิเศษท่ีสรางข้ึนมาในรากพืช คือ อารบัสคูล 

(arbuscule) หรือ เวสิเคิล (vesicle) (รูปที่ 1) โดยอารบัสคลูเปนโครงสรางที่มีการแตกแขนงมากกวา 

2 แฉก ลักษณะคลายก่ิงไม ทําหนาที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารจากรากเขาสูพืชและรับเอา

คารโบไฮเดรตมาใชในการเจริญเติบโต สวนเวสิเคลินั้นมีลักษณะกลมรีคลายไข เกิดข้ึนจากการพองตัว

ของเสนใย มีหนาท่ีในการเก็บสะสมอาหารในรูปไลปด และบางครั้งสามารถพัฒนาไปเปนสปอรได 

นอกจากสรางรากภายในแลว โครงสรางภายนอกก็มีความสําคัญไมแตกตางกัน ไดแก เสนใย โดยเสน

ใยของเชื้อรานั้นจะเปนสวนที่เจริญออกไปภายนอกในทุกทิศทาง มีความสามารถในการเขาถึงพ้ืนท่ีใน

ดินมากกวารากพืช ทําหนาที่ในการดูดซับธาตุอาหารและน้ําเพื่อสงตอใหแกพืชอาศัย จะเห็นไดวาเชื้อ

ราที่มีการดํารงชีวิตในลักษณะนี้จะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจสําคัญหลายชนิด  

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสรางตางๆ ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา A) Arbuscule B) Spores  

 C) Vesicle  

 ท่ีมา: http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/botanik/bot2/agbothe/mykorr/ 

 euproj.htm 
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การจําแนกชนิดของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา นิยมใชวิธีการศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา โดย Hacskaylo (1971) ไดจัดแบง endotrophic mycorrhiza ออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมท่ีมีผนังก้ันเสนใย (septate fungi) และกลุมที่ไมมีผนังก้ันเสนใย (nonseptate fungi) สวนใหญ

เปนเชื้อราในกลุม Phycomycetes เชื้อราเวสสิคูลาร อาบัสคูลารไมคอรไรซา จัดอยูในกลุมนี้ดวย แต

เดิมเชื้อราเวสสิคูลาร อาบัสคูลารไมคอรไรซาจัดอยูใน order Endogonales ซึ่ง order นี้มีเพียง 

family เดียว คือ Endogonaceae แบงออกเปน 9 genera ไดแก Endogone, Modicella, 

Gigaspora, Complexipes, Glaziella, Acaulospora, Entrophospora, Glomus และ

Sclerocystis (Hall, 1986; Trappe, 1981)  

สําหรับการจัดจําแนกในระดับสกุล (genera) สปอร Glomus และ Sclerocystic ใช

ความแตกตางของลักษณะการสราง sporocarp และลักษณะ spore ในการจัดจําแนก สวน 

Acaulospora และ Entrophospora นั้น จําแนกโดยอาศัยความแตกตางของตําแหนงสปอรที่พัฒนา

มาจาก sporiniferrous saccule สําหรับ Gigaspora และ Scutellospora นั้นจําแนกโดยอาศัย

ความแตกตางของจํานวนชั้นของผนังสปอร (spore wall) และการมีหรือไมมี germination shield 

ในการจําแนก (มลชัย, 2541) จากรายงานของพูนพิไล (2540) พบลักษณะที่สําคัญบางประการของ

เชื้อราเวสสิคลูาร อาบัสคลูารไมคอรไรซา ในสกุลตางๆ ไวดังนี ้  

Glomus sp. จะสราง chlamydospore ใน sporocarp ซึ่งอยูเหนือดินหรือใตดิน 

sporocarp อาจติดอยูกับก่ิงไมหรือใบไมในชั้น litter sporocarp ซึ่งอาจสรางเดี่ยวๆ ในดิน หรือ

สรางในรากพืชชั้น cortex สปอรสวนใหญจะมี subtending hypha เสนเดียว โดยสปอรจะเกิดที่

ปลายเสนใย ซึ่งจะคอดตรงจุดท่ีติดตอกับสปอร ผนังสปอรอาจมีชั้นเดียวจนถึงหลายชั้น ผนังชั้นนอก

มักไมมีสิ่งตกแตงที่สลับซับซอน การงอกของสปอรเกิดผานเสนใยเดิมหรืองอกจากผนังสปอรของ

โครงสรางเวสสิเคลิและอารบัสคูลในรากพืช  

Acaulospora sp. มีการสราง azygospore ซึ่งมักเกิดเดี่ยวๆ ในดิน สปอรจะเริ่มจาก

การสรางเวสสิเคลิโปงออกที่ปลายเสนใยที่ฐานของเวสสิเคิลจะเกิดการพัฒนาเปนสปอร โดยจะเริ่มขึ้น

ที่ดานขางของเสนใยท่ีตอจากเวสสิเคิล สารตางๆ ในเวสสิเคิลจะไหลเขาไปในสปอรซึ่งไมมีกานสปอร 

สปอรจะพัฒนาตอไปขณะที่เวสสิเคิลจะคอยๆ สลายไปเหลือแตสปอรที่พัฒนาเต็มที่แลวอยูเดี่ยวๆ ใน

ดิน การเขาอยูอาศัยในรากพืชของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากการงอกของราใน

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยจะเริ่มงอกเสนใยไปยึดติดกับรากพืชบริเวณใกลเคียง เมื่อเสนใยของ

เชื้อราภายนอกสัมผัสกับผิวราก เสนใยจะบวมและขยายขนาดข้ึนเรียกโครงสรางนี้วา appressorium 

จากนั้นเสนใยจะเจริญผาน appressorium เขาสูภายในรากพืช แทงผานผนังของขนราก หรือเนื้อเยื่อ

ชั้น epidermis เขาไปและเจริญอยูในชั้น cortex ของรากโดยไมเจริญเขาไปในชั้น endodermis 



Ref. code: 25595709032535QGERef. code: 25595709032535QGE

10 

 

ของราก การเขาอยูอาศัยของเชื้อราพบที่บริเวณถัดจากปลายรากขึ้นมา 0.5-1.0 เซนติเมตร โดยจะไม

พบการเขาอยูอาศัยของเชื้อราบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของรากและหมวกราก (ภัทรวดี, 2543) เชื้อรา  

อารบัสคูลารไมคอรไรซาจะทําการสรางอารบัสคูลในชั้นคอรเท็กซ ดันเยื้อหุมเซลลรากพืชใหเวาเขาไป 

สวนในบางชนิดจะมีการสรางเวสิเคิล ทําหนาที่ในการสะสมอาหารและพัฒนาเปนสปอรตอไป  

(รูปที่ 2) 

 

 

รูปที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากพืช A) ลักษณะการเจริญ 

          ของเสนใยนอกรากพืช B) การสรางเวสิเคิล C) โครงสรางของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

          ภายในรากพืช 

 ที่มา: mycorrhiza.ag.utk.edu/mimag.htm 
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จากรายงานของ สุทัศน และคณะ (2540) พบวา สามารถใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซาในยางพาราได โดยเฉพาะการใชเชื้อหลังจากที่ระบบรากยางพารามีการพัฒนาดีแลว จะไดผล

ดีกวาเมื่อใชเชื้อตั้งแตตนตอตายังมีอายุนอย ทั้งนี้เชื้ออาจตองรอรากขนออนนานเกินไป ทําให       

สูญหายไปเนื่องจากการชะลาง หรือสภาพแวดลอมไมเหมาะสมจนตายไปกอนท่ีจะไดเขาสูรากขนออน 

 

2.3 ประโยชนของเชื้อราอารบสัคูลารไมคอรไรซา  

 

              ประโยชนของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทําหนาที่เสมือนเปนตัวกลางทีท่ําใหเกิดการ

เคลื่อนยายธาตุอาหารจากดินมาสูพืชโดยผานทางกลไกของการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัย โดยมีเสน

ใยที่แพรกระจายในดิน ซึ่งทําหนาที่ในการดูดซับธาตุอาหาร แลวลําเลียงเขาสูเสนใยในรากพืชเพื่อสง

ใหกับพืช (Smith and Read, 1997)  ทําใหพืชที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในราก

ไดรับธาตุอาหารเพ่ิมขึ้น ธาตุอาหารที่สําคัญที่เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถชวยในการดูดซับ

จากดินไดดีก็คือ ธาตุฟอสฟอรัส ซึ่งถือเปนธาตุอาหารพืชที่เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรสามารถดูดซับ

ใหกับพืชไดมากกวาธาตุอ่ืน (Smith and Read, 1997) พบวาพืชที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา

เขาอยูอาศัยในราก จะไดรับฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้น และมักสงผลทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตเพ่ิมขึ้น

ไปดวย (Thompson, 1994; Vosatka, 1995; Ibibijen et al. , 1996) ประโยชนของเชื้อรา           

อารบัสคูลารไมคอรไรซาในการดูดซับฟอสฟอรัสใหกับพืชมีความสําคัญตอการจัดการฟอสฟอรัสใน

ระบบการเกษตรเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากฟอสฟอรัสสามารถเกิดปฏิกิริยากับเหล็ก อะลูมิเนียม 

แคลเซียม เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนท่ีละลายน้ํายาก ทําใหฟอสฟอรัสอยูในรูปท่ีไมเปนประโยชน

ตอพืช อีกทั้งฟอสฟอรัสเปนธาตุท่ีเคลื่อนยายในดินไดชา ดังนั้น พืชจึงมีโอกาสขาดธาตุฟอสฟอรัสได

มาก (Marschner, 1995) การเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากพืช ชวย

แกปญหาการดูดซับฟอสฟอรัสใหกับพืชได เนื่องจากเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทําใหพืชไดรับ

ฟอสฟอรัสมากขึ้น โดยเสนใยราที่แพรกระจายอยูอยางหนาแนนในดินทําหนาท่ีเสมือนรากที่เพ่ิมพ้ืนที่

ในการดูดซับฟอสฟอรัสใหกับพืช อีกทั้งการดูดซับฟอสฟอรัสโดยเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ก็มี

ประสิทธิภาพสูงกวาการดูดซับโดยระบบรากพืช จึงทําใหพืชที่มีเชือ้ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยู

อาศัยในรากไดรับฟอสฟอรัสมากกวาพืชที่ไมมีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในราก 

(Drew et al., 2003; Schnepf et al., 2011) เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชวยดูดซับฟอสฟอรัส

ใหกับพืชไดดีในดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนต่ํา แตในดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปน

ประโยชนในระดับสูง มักพบวาการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาใหกับพืช อาจไมเพิ่มการดูดซับ

ฟอสฟอรัส การเจริญเติบโต และผลผลิต  เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไมมีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
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เขาอยูอาศัยในราก (Bethlenfalvay and Barea, 1994; Ryan et al., 2002; Hetrick et al., 1996; 

Thingstrup et al., 1998; Sorensen et al., 2005) หรืออาจจะกลาวไดวาปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนของดิน เปนปจจัยควบคุมการดูดซับฟอสฟอรัสของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (Smith 

and Read, 1997; Graham, 2000)  โดยจะเห็นไดวา การเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคลูารไมคอร

ไรซาในรากพืชจะลดลง หากดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูง (Al-Karaki and Clark, 1999: 

Kahiluoto et al., 2001) นอกจากนี้ ธาตุสังกะสี เปนอีกธาตุหนึ่งที่มีการรายงานวา เชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซาชวยเพ่ิมการดูดซับใหกับพืชไดดี (Chen et al., 2003; Burkert and Robson, 1994; 

Li and Christie, 2001) สวนธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ ก็พบวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชวยเพ่ิมการ

ดูดซับไดเชนกัน ไดแก ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม คอปเปอร และเหล็ก 

(Marschner and Dell, 1994; Clark and Zeto, 2000; Hodge et al., 2001; Smith and Smith, 

2011) เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซายังมีประโยชนตอพืชในดานอื่นๆ เชน ทําใหพืชมีความทนทาน

ตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ไดแก เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผลตอความทนทานของพืชใน

สภาวะเครียดเนื่องจากการขาดน้ํา พืชที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในราก จะมี

ความทนทานตอการขาดน้ําไดดีกวาพืชท่ีไมมีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในราก 

(Augé, 2001, 2004; Davies et al., 2002; Porcel and Ruiz-Lozano, 2004) ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อ

ราชวยดูดซับน้ําใหกับพืชผานทางเสนใยราและยังแพรกระจายในดิน ซึ่งเสนใยภายนอกรากเหลานี้มี

ขนาดเล็กมาก ดูดซับน้ําไดดีกวารากพืช (Faber et al., 1991; Ruiz-Lozano and Azcón, 1995) 

นอกจากนี้ยังชวยลดอัตราการคายน้ํา เนื่องจากพืชที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากจะมีการ

สะสมสารอินทรียในเซลล (proline) มากข้ึน เมื่อเกิดความเครียดจากการขาดน้ํา เพ่ือใหสามารถ

รักษาปริมาณน้ําในเซลลไวตามกลไก osmotic adjustment ซึ่งเปนผลทําใหศักษน้ําในพืชลดลง 

สงผลใหการคายน้ําลดลงดวย (Aroca et al., 2008; Ruiz-Lozano et al., 1995a; Goioechea et 

al., 1998) ซึ่งทําใหพืชที่มีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในรากมีประสิทธิภาพการใชน้ํา

สูงกวา (Schreiner et al., 2007) และสามารถทนทานตอสภาพการขาดน้ําไดดีกวาพืชท่ีไมมีเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาเขาอยูอาศัยในราก (Kubikova et al., 2001) อยางไรก็ตาม เชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซาสามารถเพ่ิมการดูดซับน้ําใหกับพืชที่ตองการน้ํามากไดดีกวาพืชที่ตองการน้ํานอย 

(Faber et al., 1991; Tarafdar, 1995) นอกจากการขาดน้ําแลวเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซายังมี

บทบาทในการชวยเพ่ิมความทนทานของพืชตอสภาวะเครียดเนื่องจากความเค็มโดยเมื่อพืชเกิด

ความเครียดเนื่องจากความเค็มของดินจะสงผลเสียหายตอการเจริญเติบโตและผลผลิต อัน

เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ความเค็มทําใหโมเลกุลของน้ําแพรออกจากเซลล เปนผลทําให

แรงดันเตงของเซลลลดลง ดังนั้นเยื่อหุมเซลลจึงหดตัวเขามาและทําใหเกิดเซลลเหี่ยว (plasmolysis) 
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ในที่สุด (Jahromi et al., 2008) นอกจากนี้ ความเค็มทําใหเกิดความเสียหายตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช และในแงของการดูดซับธาตุอาหาร พบวา โซเดียมและคลอรีนจะทําใหเกิดความไม

สมดุลในการดูดซับและการเคลื่อนยายธาตุอาหารของพืชได สงผลใหการเจริญเติบโตและปริมาณของ

ผลผลิตลดลง (Marschner, 1995) ซึ่งในสภาวะที่พืชไมสามารถดูดซับธาตุอาหารไดอยางปกติ เชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาที่เขาอยูอาศัยในรากจะยังคงไดรับธาตุอาหารจากการทํางานของเสนใยรา

นอกรากพืชที่ชวยดูดซับธาตุอาหารใหกับพืช (Plenchette and Duponnis, 2005 ) ยกตัวอยางเชน 

งานวิจัยของ Matamoros et al. (1999) ซึ่งไดคํานวณการดูดซับฟอสฟอรัสของเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาภายใตสภาวะความเค็มของดิน พบวา เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชวยดูดซับ

ฟอสฟอรัสใหพืชไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต ของปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชตองการ นอกจากนี้ ยังมี

รายงานการวิจัยอื่นๆ ที่พบวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาชวยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารใหกับพืชที่

เจริญเติบโตภายใตความเค็มของดินไดมากขึ้น ในขณะที่พืชที่ไมมีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาใน

รากจะมีการดูดซับธาตุอาหารดังกลาวนี้นอยลง ไดแก  ไนโตรเจน (Frechill et al. , 2001) 

โพแทสเซียม (Giri et al., 2007) แมกนีเซียม (Giri and Mukerji, 2004) แคลเซียม (Yano-Melo et 

al., 2003) คอปเปอร (Giri et al., 2007) และสังกะสี (Sharifi et al., 2007) ซึ่งชี้ใหเห็นวาการใชเชื้อ

ราอารบัสคูลารไมคอรไรซารวมกับการปลูกพืชจะสามารถชวยใหพืชทนตอสภาพแวดลอมที่ไม

เหมาะสมไดดียิ่งขึ้น นอกจากเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจะมีบทบาทในการชวยสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืชแลวนั้น เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซายังสงผลทางออมตอการอนุรักษดิน ซึ่งใน

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไมมีมาตรการอนุรักษดินมักเกิดปญหาดินเสื่อมโทรม ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียหนา

ดินและโครงสรางดินถูกทําลาย  สงผลเสียหายตอความอุดมสมบูรณของดิน และทําใหเกิดปญหาดาน

สมบัติทางฟสิกสของดิน รวมท้ังไมกอใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรดินทางการเกษตร อยางไรก็

ตาม การใชมาตรการอนุรักษดินท่ีมีความเหมาะสมตอพ้ืนที่จะชวยลดปญหาดังกลาวได เชน การปลูก

หญาแฝก การทําขั้นบันได เปนตน เพราะชวยรักษาโครงสรางดินใหมีความแข็งแรงทนทานตอการ

กรอนดินไดดี นอกจากนี้ งานวิจัยตางๆ ไดมีการรายงานถึงบทบาทของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา

ตอการรักษาโครงสรางของดินใหมีความคงทนตอการกรอนดินไดเชนเดียวกัน เนื่องจากเสนใยนอก

รากพืชของเชื้อรามีการแพรกระจายอยางหนาแนนในดิน จึงสามารถรักษาโครงสรางดินใหมีความ

คงทนแข็งแรงไดดี ซึ่งจากรายงานการวิจัยของ Rillig et al. (2002) พบวา เมื่อเสนใยนอกรากพืชของ

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีการเจริญแพรกระจายท่ัวไปในดินอยางสมบูรณแลว จะมีความ

หนาแนนของเสนใยไดมากถึง 50 เปอรเซ็นต ของเสนใยเชื้อราทั้งหมดในดิน จึงเปรียบเสมือนโครงขาย

ของเสนใยขนาดใหญท่ีทําหนาที่ในการเชื่อมอนุภาคของดินใหเกิดการรวมตัวเปนเม็ดดินและสงเสริม

การเกิดโครงสรางดินที่แข็งแรง นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริมการเก็บกักน้ําของดินอีกดวย (Bedini et 
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al., 2009; Tisdall et al., 1997) ยกตัวอยาง งานวิจัยของ Bethlenfalvay et al. (1999) ซึ่งได

แสดงใหถึงความสัมพันธของการเกิดเม็ดดินและเสนใยนอกรากพืชของเชื้อรา            อารบัสคูลาร

ไมคอรไรซา โดยพบวา การเกิดเม็ดดินเพิ่มข้ึนตามความหนาแนนของเสนใยนอกรากพืชของเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาที่เพิ่มข้ึนในดิน นอกจากนี้ เสนใยนอกรากพืชของเชื้อรา           อารบัสคู

ลารไมคอรไรซา ยังสามารถผลิต glycoprotein ที่เรียกวา glomalin ที่ทําหนาที่เสมือนกาวที่เชื่อม

เสนใยรากับอนุภาคดินใหติดกันอยางหนาแนน ซึง่จากรายงานการวิจัยของ Wright and Upadhyaya 

(1996) พบความสัมพันธระหวางปริมาณของ glomalin ในดินกับเสนใยเชื้อรานอกรากพืชของเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาและความแข็งแรงคงทนของเม็ดดิน จึงเห็นไดวา เชื้อรา       อารบัสคูลารไม

คอรไรซามีอิทธิพลตอการเกิดเม็ดดินท้ังในระดับ   macroaggregates   และ microaggregate ซึ่งทํา

ใหเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีบทบาทสําคัญตอการปองกันการกรอนของดินไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม บทบาทของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในการอนุรักษดินอาจลดลงได หากใชวิธีการ

เขตกรรมสมัยใหม เชน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การไถพรวน และการใสปุยเคมีอัตราสูง ซึ่งมักมีผลทําให

ความหลากหลายของประชากรเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินลดลง และทําใหโครงขายของเสน

ใยนอกรากพืชถูกทําลาย (Oehl et al., 2005) ซึ่งประโยชนของเชื้อรา  อารบัสคูลารไมคอรไรซา

ตางๆ นี้ มีผลทําใหพืชมีการเจริญเติบโตดีกวาพืชที่ไมมีเชื้อราอารบัสคูลาร   ไมคอรไรซาเขาอยูอาศัย

ในรากทั้งยังมีผลตอสภาพแวดลอมที่ดีข้ึนอีกดวย 

 

2.4 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินตอเชื้อราอารบสัคูลารไมคอรไรซา 

 

ปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาอีกหนึ่งอยาง

นอกจากระดับของฟอสฟอรัสในดินก็คือ ระดับความเปนกรด-ดางของดิน ซึ่งจากศึกษาพบวา

ความสามารถในการเขาอยูอาศัยของเชื้อราแตละชนิดมีระดับที่แตกตางกันไปตามสภาพความเปน

กรด-ดางของดนิ โดยพบวา เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถเขาอาศัยในรากพืชที่มีสภาพความ

เปนกรด-ดางของดินสูงถึง 9.2 หรือในดินเหมืองบิทูมินัสที่มีความเปนกรด-ดางของดินเพียง 2.7 

เทานั้น (Green, 1976)  Wang et al. (1993) ศึกษาผลของความเปนกรด-ดางของดินตอการเขาอยู

อาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในขาวโอตและมะเขือเทศ พบวา เชื้อราอารบัสคูลาร        

ไมคอรไรซาท่ีมีสปอรขนาดใหญตั้งแต 50 ไมครอนขึ้นไปคือ Glomus caledonium, Glomus 

albidum, Glomus etunicatum, Glomus macrocarpum, Glomus fasciculatum, Glomus 

sp.  (hyaline, reticulate) , Glomus sp.  (multiple-walled) , Scutellospora calospora และ

Acualospora spp. มีการเขาอยูอาศัยสวนรากขาวโอตและมะเขือเทศในดินที่มีคาความเปนกรด-ดาง 
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ของดินที่ 5.5-7.5 สวนเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีสปอรขนาดเล็กกวา 50 ไมครอน คือ 

Glomus tenue จะพบการเขาอยูอาศัยในรากขาวโอตและมะเขือเทศนอยเมื่อปลูกในดินที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดินที่ 5.5 และ 6.5 และไมพบการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาใน

รากพืชทั้งสองชนิดนี้เมื่อดินมีคาความเปนกรด-ดางของดินที่ 7.5 Green et al. (1976) พบวาเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซามีแนวโนมเปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยในรากพืชไดดีในดินที่มีสภาพความเปน

กรด-ดางของดินปานกลางถึงกรด แตจากการศึกษาของ El-Kherbawy et al. (1989) ที่ทดลองปลูก

ถั่ว Alfalfa รวมกับการใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในสภาพแวดลอมที่มีความเปนพิษจากโลหะ

หนัก พบวาคาความเปนกรด-ดางของดินที่ 6.0 และ 6.7 เชื้อราสามารถเขาอยูอาศัยในรากพืชไดดี   

ทั้งยังชวยลดความเปนพิษของโลหะในดินและลดการดูดโลหะลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ทรีทเมนตที่ไมมีการใชเชื้อรา เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sandra and Minna-Maarit (2010) ที่พบวา

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่มีความเปนกรดออน ท้ังยังชวย

ลดความเปนพิษจากสภาพดินกรดใหกับพืชไดอีกดวย ซึ่งชี้ใหเห็นวาสภาพความเปนกรด-ดางของดินมี

ความจําเพาะตอการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิด   และความสามารถในการทํางานของเชื้อ            

ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในแตละสายพันธุ สอดคลองกับงานวิจัยของ Abbott and Robson 

(1985) พบวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสายพันธุ Glomus fasciculatum สามารถเขาอยูอาศัย

ในรากพืชไดดีในชวงความเปนกรด-ดางของดินที่ 5.3-7.5 สวนสายพันธุ Glomus sp. (WUM 16) จะ

ไมสามารถเขาอยูอาศัยในรากพืชไดที่ความเปนกรด-ดางของดินทีต่่ํากวา 5.3  

จะเห็นไดวาความเปนกรด-ดางของดินมีผลอยางมากตอการควบคุมธาตุอาหารในดิน 

สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชและเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาซึ่งมีความจําเพาะอยางยิ่งตอสภาพความเปนกรด-ดางของดินโดยคาด

วาสภาพความเปนกรดออนของดินจะเปนสภาพที่มีความเหมาะสมและทําใหความสามารถในการเขา

อยูอาศัยของเชื้อราดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 การทดลองที่  1  การสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในพื้นท่ีปลูกยางพาราพันธุ   RRIT 

251  

 

3.1.1 พื้นท่ีศึกษา 

พ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 จํานวน 4 พ้ืนที่ ไดแก (1) แปลงปลูกยางพารา

จังหวัดศรีสะเกษ (หมู 10 บานภูดินพัฒนา ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ) (2) แปลง

ปลูกยางพาราจังหวัดนครราชสีมา (ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา) (3) แปลงปลูก

ยางพาราจังหวัดหนองคาย (ศูนยวิจัยยางพาราจังหวัดหนองคาย) และ (4) แปลงปลูกยางพาราจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (ศูนยวิจัยยางพาราจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

3.1.2 การเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง 

     เก็บตัวอยางดินรอบเขตรากของยางพารา แบบ disturbed samples ท่ีระดับ

ความลึก 0-20 เซนติเมตร แลวรวบรวมตัวอยางดินทั้งหมดใสในถุงพลาสติก ปดปากถุง ติดฉลาก พรอม

ทั้งบันทึกขอมูลการดูแลรักษา และขอมูลสภาพแวดลอม จากนั้นนําตัวอยางดินที่ไดมาผึ่งใหแหงในที่

รม  

 3.1.3 ลักษณะของสปอรเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาท่ีมีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพารา 

 เชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราตามการศึกษาของ

กรมวิชาการเกษตร คือ เชื้อรา Acaulospora sp. และ Glomus sp. ซึ่งจากการศึกษาลักษณะทาง 

spore morphology พบลักษณะของสปอร ดังแสดงในตารางที่ 1 

3.1.4 การเก็บบันทึกผลการทดลอง 

3.1.4.1 การประเมินจํานวนเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดิน 

นําตัวอยางดินที่แบงไวในสวนที่หนึ่ง มาแยกสปอรออกจากดินตามวิธี 

wet sieving and sucrose centrifugation (Daniels and Skipper, 1982) โดยนําตัวอยางดิน 20 

กรัม ใสลงในขวดพลาสติกขนาด 120 มิลลิลิตร  พรอมกับเติมน้ําปริมาณ 30 มิลลิเมตร ปดฝาและ

เขยาเพื่อทําลายโครงสรางของดิน จากนั้นนํามาผานตะแกรงขนาด 250, 100 และ 50 ไมครอน ซึ่ง

วางซอนกันอยู แลวใชขวดฉีดน้ํา ฉีดไลสปอรใหลอยข้ึนขางตะแกรงแลวจึงเทใสในหลอดทดลอง นํา

ของเหลวพรอมหลอดทดลองที่ไดไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 2,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที จากนั้น
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เทสารละลายใสดานบนทิ้งและเติมสารละลาย sucrose 50 เปอรเซ็นต 30 มิลลิลิตร ตอมานําไปปน

เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เปนเวลา 1 นาที จากนั้นนําของเหลวที่ไดใสลงใน suction 

funnel ที่มีกระดาษกรองวางอยู เพื่อแยกของเหลวกับสปอรออกจากกัน นํากระดาษกรองที่มีสปอร

ติดอยูมาตรวจหาสปอรภายใตกลองจุลทรรศนชนิด dissecting microscope เพ่ือประเมินจํานวน

สปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพตอยางพารา และประเมินจํานวนสปอรของ

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดในดิน 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะของสปอรเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพารา 

 

คําอธิบายลักษณะสปอร                    รูปภาพสปอร  

Acaulospora sp. 

เปนสปอรกลม สีเหลืองเขม 

มีผนังสปอร 1 ชั้น 

 

Glomus sp. 

เปนสปอรกลม สีน้ําตาล 

มีเสนใยติดกับสปอร 

มีผนังสปอร 1-2 ชั้น 
 

 

  3.1.4.2 การวิเคราะหสมบัติของดิน                                                                       

                                   (1) การวิเคราะหเนื้อดิน ใชวิธีการ Hydrometer method โดย

ตัวอยางดินมากําจัดอินทรียวัตถุ ดวย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด รอนดินในน้ําผานตะแกรง 2 มิลลิเมตร 

ลางดินดวยน้ํา ทําใหดินแหง ชั่งตัวอยางดินที่ได แลวนําไปทําเปนสารแขวนลอยในน้ําดวยการใสสาร

สงเสริมการกระจายของอนุภาคดิน (dispersion agent) เชน สารละลายแคลกอน (calgon 

solution) 5 เปอรเซ็นต ปนสารแขวนลอยดวยเครื่องปน ถายของผสมลงในกระบอกตวงแบบ

ตกตะกอน (sedimentation cylinder) ใหหมดแลวหยอนไฮโดรมิเตอร ลงไปโดยตั้งเวลาอานที่ 40 

วินาที และ 2 ชั่วโมง อานอุณหภูมิ คาที่อานไดที่ 40 วินาที เปนปริมาณของกลุม ทรายแปง และ ดิน

เหนียว และ แคลกอน รวมกัน สวน 2 ชั่วโมง เปนปริมาณของกลุมขนาดของดินเหนียวและแคลกอน 

โดย B40 = b1+0.20 (tb1-68) เมื่อ B40 คือ คา blank ที่แก อุณหภูมิแลว ที่ เวลา 40 วินาที  

B2 = b2+0.20 (tb2-68) เมื่อ B2 คือ คา blank ที่แกอุณหภูมิแลว ที่เวลา 2 ชั่วโมง R40 = R1+0.20 

(t1-68) เมื่อ R40 คือ คาที่แกอุณหภูมิแลวจากตัวอยางดินท่ีเวลา 40 วินาที R2 = R2+0.20 (t2-68) 
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เมื่อ R2  คือ คาที่แกอุณหภูมิแลวจากตัวอยางดินที่เวลา 2 ชั่วโมง นําเอาผลการทดลองไปหา

เปอรเซ็นตของ ทราย ทรายแปง และดินเหนียว โดยใชสูตรการคํานวณ แลวนําขอมูลไปหาประเภท

ของเนื้อดินโดยอาศัยไดอะแกรมสามเหลี่ยม 

                ทราย (เปอรเซ็นต) = 100-(R40-B40)  

                               ทรายแปง (เปอรเซ็นต)  = (R40-B40) - (R2-B2)  

                              ดินเหนียว (เปอรเซน็ต)  = (R2 - B2)   

     (2) การวิเคราะหความเปนกรด-ดางของดิน ดวยวิธี Electrometric 

method โดยชั่งตัวอยางดินขนาด 2 มิลลิเมตร จํานวน 10 กรัม ใสลงใน Beaker ขนาด 100 

มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร ใชแทงแกวคนใหเขากันประมาณ 30 นาที จากนั้นทําการวัด  

pH ดวย pH meter  

            (3) การวิเคราะหอินทรียวัตถุในดิน โดยใชวิธีของ Walkley and 

Black (1934) ชั่งตัวอยางดินที่บดอยางละเอียด ขนาด 0.5 มิลลิเมตร น้ําหนัก 0.5 กรัม ใสตัวอยางดิน

ลงใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํายา 1N dichromate  ไป 5 มิลลิลิตร จากนั้น

เติมกรดซัลฟวริค อยางเขมขนลงไป 10 มิลลิลิตร โดยเร็ว แกวง flask ไปรอบๆ เบาๆ  เพ่ือใหน้ํายา

กับดินเขากันประมาณ 1-2 นาที แลวตั้งท้ิงไวใหทําปฏิกิริยากันเปนเวลา 30 นาที เมือ่ครบเวลาเติมน้ํา

กลั่นลงไป 15 มิลลิลิตร และหยด indicator ลงไป 3 หยด ไตเตรท soil suspension ดวยน้ํายา 

ferrous sulfate จนกระทั่งถึงจุด end point คือ จุดท่ีสีของ suspension เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปน

น้ําตาลปนแดง จดบันทึกปริมาณของน้ํายา ferrous sulfate เพ่ือนํามาคํานวณปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดินในดิน สูตรการคาํนวณ ดังนี ้

 

      เปอรเซ็นตอินทรียคารบอน (Organic carbon, O.C.) = 10 x (B-S) x 100 x 100 x 3  x N 

                                                                                 B x 77 x 1000 x W 

     เปอรเซ็นตอินทรียคารบอน (Organic matter, O.M.) = % O.C. x 1.724  

 

     เม่ือ B = ปริมาณ FAS ที่ใชในการไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 

 S = ปริมาณ FAS ที่ใชในการไตเตรทตัวอยาง (มิลลิลิตร) 

 W = น้ําหนักดินทิ่ใช (กรัม) 

 N = ความเขมขนของ K2Cr2O7 (หนวย normality)  

                  

            (4) การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน โดยใช

น้ํายาสกัด Bray  II ซึ่งเริ่มจากการชั่งดินตัวอยาง ที่รอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ไวแลว จํานวน 
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2.5 กรัม ใสลงในขวดพลาสติก เติมน้ํายาสกัด Bray II ลงไป 25 มิลลิลิตร ปดผาแลวนําไปใสเครื่อง

เขยาท่ีความเร็ว 250 รอบ/นาที เปนเวลา 1 นาที เอาสารละลายดินที่ไดมากรองดวยกระดาษกรอง

เบอร 4 เก็บ aliquot ไวในขวดพลาสติกที่สะอาดขนาด 120 มิลลิลิตร จากนั้นนํา aliquot ของดิน

ตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ใสลงใน volumetric flask ที่มีความจุ 25 มิลลิลิตร เติม reagent B  ลงไป 4 

มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบ 25 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทิ้งไวประมาณ 10 นาที แลว

อานคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความความยาวคลื่น 882 

นาโนเมตร แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหา  Available P (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) โดยเทียบกับกราฟ

มาตรฐาน (standard curve) โดยการทํา standard curve ไดจากการเตรียมน้ํายามาตรฐาน 

phosphate ใหมีความเขมขน 5 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/ลิตร โดยใช standard phosphate 50 

มิลลิลิตร ฟอสฟอรัส/ลิตร มาเจือจางลง 10 เทา จากนั้นดูดมา 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ใสลงใน 

volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร แลวเติม reagent B  ลงไป 4 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํา

กลั่นจนครบ 25 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน วางทิ้งไวประมาณ 10 นาที เริ่มอานคา absorbance ดวย 

spectrophotometer ที่ความยาวคลื่ น 882 นาโนเมตร และนํ ามา Plot กราฟระหว างคา 

absorbance กับความเขมขนของ phosphorus ซึ่งจะออกมาเปน standard curve ท่ีจะนํามาใชใน

การประเมินปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอยาง 

สูตรการคํานวณ ดังนี ้

 

        ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) = B x DF (sample) x X  

                                A x DF(standard) 

        เมื่อ   A = น้ําหนักของตัวอยางดิน (กรัม) 

   B = น้ํายาสกัด (มิลลิลิตร) 

   X = คาทีอ่านไดเมื่อวัดคาเทียบกับ standard set 

   DF = อัตราสวนการเจือจาง (dilution factor) 

             

          (5) การวิเคราะหโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน โดยใชเครื่อง Flame 

Photometer โดยเริ่มจากการเตรียม Stock Standard Solution (โพแทสเซียม 1,000 มิลลิกรัม/

ลิตร) โดยชั่งโพแทสเซียมคลอไรดที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ชั่วโมง 1.9067 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 200 มิลลิลิตร เติมกรดไนตริกเขมขนลงไป 12 มิลลิลิตร แลว

ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยน้ํากลั่น เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชเปน 

Standard Solution 100 ppm K จากนั้นจึงปรับเปน Working Standard Solution ประกอบดวย

โพแทสเซียมความเขมขน 0, 2, 4, 6 และ 8 ppm ท่ีมีปริมาตรรวม 100 มิลลิลิตร จากนั้นจึงทําการ
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วัดตั้งคา Standard โดยใชเครื่อง Flame Photometer แลวทําเปนกราฟมาตรฐาน (standard 

curve) ตอมาจึงวัดคาความเขมขนโพแทสเซียมของตัวอยาง ชั่งดิน 2.5 กรัม ใสในขวดชมพู  

(Erlenmeyer flask) ขนาด 50 มิลลิลิตร  เติม 1 สารละลายแอมโมเนียมอะซิเตรตที่มีคาความเปน

กรด-ดาง 7.0 ปริมาตร 25 มิลลิลิตร นําไปเขยาดวยเครื่องเขยา 200 รอบตอยาที เปนเวลา 30 นาที  

จากนั้นกรองดิน และเก็บสารละลายที่กรองได นําสารละลายที่กรองไดเจือจางสารละลายตัวอยางดิน

ดวยน้ํากลั่นอัตราสวน 1:10 วัดคาความเขมขนของสารละลายโดยใชเครื่อง Flame Photometer 

และเปรียบเทียบกับกราฟ แทนคาในสมการท่ีไดจากกราฟมาตรฐาน 

สูตรการคํานวณ ดังนี้  

 

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชในดิน (mg kg-1) = 10 K x df 

    K = คาที่อานไดจากเครื่องมือ, mg kg-1 

    df = dilution factor 

 

3.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินตอประสิทธิภาพเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาในยางพาราพันธุ RRIT 251 

 

3.2.1 การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ 2x5 factorial in completely randomized design  

จํานวน 3 ซ้ําโดยมีปจจัยศึกษา 2 ปจจัย ไดแก 

 ปจจัยที่ 1 เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ไดแก การไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร   

ไมคอรไรซา (NM) และการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (AM)  

 ปจจัยที่ 2 ระดับความเปนกรด-ดางของดิน (pH) ไดแก 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 

8.0 ดังนั้น จึงมีจํานวนทรีทเมนตทั้งหมด 10 ทรีทเมนต ไดแก (1) NM pH 5.0  (2) NM pH 6.0 (3) 

NM pH 6.5  (4) NM pH 7.0 (5) NM pH 8.0 (6) AM pH 5.0 (7) AM pH 6.0  (8) AM pH 6.5  (9) 

AM pH 7.0 และ (10) AM pH 8.0   
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3.2.2 การเตรียมหนวยทดลอง 

3.2.2.1 การเก็บตัวอยางดิน โดยเก็บตัวอยางดินชุดดินปากชอง ซึ่งมีสมบัติดิน 

ดังที่แสดงในตารางท่ี 2 จากสถานีวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ (ไรสุวรรณ) จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร นําตัวอยางดินมาผึ่งใหแหงในที่รม แยกเศษพืชออก อบที่อุณหภูมิ 

100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง สลับกับทิ้งใหเย็น 8 ชั่วโมง จํานวน 2 รอบเพ่ือทําลายสปอร

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตามธรรมชาติ จากนั้นนํามาปรับความเปนกรด-ดางของดิน โดย

วิเคราะหความตองการปูนของดิน (lime requirement) ตามวิธีการ woodruff Buffer solution 

พบวา ชุดดินปากชอง ถาปรับระดับความกรด-ดางของดินเปน 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ตองใช

แคลเซียมคารบอเนตอัตรา 234, 258, 936, 1,075 และ 2,574 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 สมบัติของชุดดินปากชอง 

 

สมบัติดิน                  ผลวิเคราะห 

เนื้อดิน 1 ดินเหนียว 

สัดสวนอนุภาคดินเหนียว (เปอรเซ็นต) 71 

สัดสวนอนุภาคทรายแปง (เปอรเซน็ต) 13 

สัดสวนอนุภาคทราย (เปอรเซน็ต) 16 

คาความเปนกรด-ดางของดิน 2 4.37 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3 (เปอรเซ็นต)  1.95 

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดในดิน 4 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  228.33 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน 5 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  18 

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดได 6 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  42 

ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได 6 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  1,423 

ปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกัดได 6 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  140 

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 7 (เซนติโมล/กิโลกรัม)  20.13 
1 pipette method 2 1:1, Soil:H2O 3 Walkley and Black method 4 Vanadate-Molybdate method 
5 Bray II, Ascorbic method 6 KH4OAc, pH 7.0 7 1M NH4OAc pH 7.0 method 

 

3.2.2.2 การเตรียมกระถาง ใชกระถางพลาสติกสีน้ําตาล ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางปากกระถาง 20 นิ้ว พรอมจานรองกระถางเช็ดทําความสะอาดกระถางดวยสําลีชุบ 10 
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เปอรเซ็นต Clorox  

                       3.2.2.3 การเตรียมเมล็ดพันธุยางพารา เมล็ดยางพาราพันธุ  RRIT 251 ซึ่งไดมา

จากสถานนีวิจัยยางพารา จังหวัดฉะเชิงเทรา นํามาเพาะใหเกิดรากกอนทําการปลูก ดวยการแชเมล็ด

ยางพาราในน้ําสะอาดแลววางลงในขุยมะพราวดูแลรดน้ําเปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้นยายกลา

ยางพาราปลูกลงในถุงเพาะชําจนกระทั่งกลายางพาราเริ่มแตกฉัตรที่ 2 ที่อายุประมาณ 2 เดือน จึง

ยายปลูกลงกระถาง  

                        3.2.2.4 ปุยชีวภาพเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ใชเชื้อของกรมวิชาการ

การเกษตรที่มี Acoulospora sp. และ Glomus sp. มีจํานวนสปอร 25 สปอรตอปุยชีวภาพ 1 กรัม  

3.2.3 การจัดหนวยทดลองและการปฏิบัติดูแลหนวยทดลอง 

บรรจุดินที่อบฆาเชื้อและปรับระดับความเปนกรด-ดางของดินแลวลงในกระถาง 

30กระถาง ตามแผนการทดลอง กระถางละ 20 กิโลกรัม ใส Soil inoculums 500 กรัม ตามแผนการ

ทดลองท้ังหมด 15 กระถาง ยายกลายางพาราปลูก 1 ตนตอกระถาง ในโรงเรือนพลาสติก โดยใชจน

อายุกลายางพาราได 12 เดือน  ทําการใสปุยเมื่ออายุกลายางยาพารา 4 เดือนและ 6 เดือน ใสปุย

ไนโตรเจนในรูปยูเรีย ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร โดยแบงใส 2 ครั้ง ปุยโพแทสเซียมในรูป KCl ในอัตรา 

50 กิโลกรัม/ไร ปุยแคลเซียมในรูป CaCl ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร และปุยแมกนีเซียมในรูป MgSO4  

ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ ใหน้ํา กําจัดแมลง-วัชพืชโดยวิธีกล 

3.2.4 การเก็บบันทึกผลการทดลอง 

3.2.4.1 ความสูงและขนาดเสนผานศูนยกลาง วัดความสูงและเสนผาน

ศูนยกลางลําตันเม่ือยางพารามีอายุ 4, 8 และ 12 เดือนหลังปลูก โดยวัดความสูงจากโคนลําตนบริเวณ

เหนือรากจนถึงใบท่ีกางออกเต็มที่ใบสุดทาย วัดเสนผานศูนยกลางบริเวณโคนลําตนยางพาราเหนือ

รากยางพาราขึ้นมา 10 เซนติเมตร 

3.2.4.2 น้ําหนักแหงสวนเหนือดินและน้ําหนักแหงราก เมื่อยางพาราอายุ 12 

เดือน ตัดสวนเหนือดิน ลางทําความสะอาดสวนของรากทั้งหมด ใสลงในถุงกระดาษสําหรับ           

อบตัวอยางพืช นําเขา Hot air oven ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักแหงคงที่

หลังจากนั้นชั่งน้ําหนักสวนเหนือดินและสวนของราก    

3.2.4.3 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในสวนเหนือดินและราก เมื่อตัวอยางพืช

แหงดีแลว นําไปบดใหละเอียด รอนตัวอยางผานตะแกรง 0.2 มิลลิเมตร จากนั้นทําการวิเคราะห

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดในพืชโดยวิธี colorimetry (ทัศนีย และ จงรักษ, 2542) ดังนี ้ 

      การยอยตัวอยางพืช ชั่งตัวอยางพืช 1.0 กรัม ใสลงใน Kjeldahl tube แลวเติม 

digestion mixture 5 มิลลิลิตร (เตรียม Blank ควบคูไปดวย) จากนั้นนํา Kjeldahl tube ใสลงใน 

Block digestion ภายในตูดูดควัน (Fume hood โดยตั้งอุณหภูมิเริ่มตนที่ 150 องศาเซลเซียส แลว
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จึงปรับเพ่ิมเรื่อยๆ คราวละ 50 องศาเซลเซียส จนถึงเปน 350 องศาเซลเซียส ภายใน 2 ชั่วโมง เมื่อได

สารละลายใส และวางท้ิงไวจนเย็นตัวลงแลว จึงปรับปริมาตรดวยน้ํากรองเปน 50 มิลลิลิตร เขยาให

สารละลายในหลอดและน้ํากรองรวมเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นกรองดวยกระดาษกรองเบอร 5  เก็บ 

Aliquot ที่ไดนี้ในขวดพลาสติก การทําสีตัวอยางโดยการ ปเปต aliquot 3 มิลลิเมตร ใสในหลอด

ทดลองขนาด 25 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 3 มิลลิลิตร เติม 5 เปอรเซ็นต Ammonium molybdate 1 

มิลลิลิตร และ 0.25 เปอรเซ็นต Ammomiun vanadate 1 มิลลิลิตร จากนั้นเขยาใหเขากัน ทิ้งไว

ประมาณ 20 นาที เ พ่ือให เกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ แลวจึงนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย 

Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ทําการบันทึกคาการดูดกลืน (Absorbance) 

ของแตละตัวอยาง  

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน เตรียม standard phosphate 7 series ดังนี้ 0 

2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 และ 15.0 ppm โดยเตรียมไดจากการป เปต 50 ppm standard P 

ปริมาตร 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 และ 2.4 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 25 มิลลิลิตร 

ตามลําดับ หลังจากนั้นเติมน้ํากลั่น 3.0, 2.6, 2.2, 1.8, 1.4, 1.0 และ 0.6 มิลลิลิตร ลงในแตละ series 

เพื่อปรับปริมาตรใหครบ 3 มิลลิลิตร แลวเติม blank อีก 3 มิลลิลิตร จากนั้น เติม 5 เปอรเซ็นต 

Ammonium molybdate 1 มิลลิลิตร และ 0.25 เปอรเซ็นต Ammomiun vanadate 1 มิลลิลิตร 

เขยาใหเขากัน ทิ้งไวประมาณ 20 นาที เพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ แลวจึงนําไปวัดคาการดูดกลืน

แสงดวย Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ทําการบันทึกคา Absorbance ของ

แตละ series เพ่ือนําขอมูลนี้ไป plot graph เพ่ือใชในการเปรียบเทียบกับตัวอยางตอไป  

การคํานวณ ความเขมขนของฟอสฟอรัส (P ppm) ในตัวอยางไดมาจากการนํา

คา absorbance ของตัวอยางมาเปรียบเทียบกับกราฟฟอสฟอรัสมาตรฐาน เมื่อทราบคา P ppm 

ของตัวอยางแลวนํามาคูณกับน้ําหนักแหง จะไดคาความเขมขนของฟอสฟอรัสทั้งหมด (P content 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

              3.2.4.4 ประเมินการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในราก

โดยนําตัวอยางรากมายอมสีรากตามวิธีการของ Philips and Hayman (1970) โดยนําตัวอยางราก

ของยางพาราประมาณ 2-5 กรัม มาลางใหสะอาด ใสขวดแกวที่มีฝาปดสนิท ยอมสีราก โดยเติม

สารละลาย 10 เปอรเซ็นต KOH  ใหทวมราก แชจนกระทั่งรากใส จึงเทสารละลายทิ้งจนหมด จากนั้น

ลางรากดวยน้ําใหสะอาด 2-3 ครั้ง เติม Alkaline H2O2 solution ใหทวมรากทั้งหมด นาน 60 นาที 

จากนั้นเทสารละลายดังกลาวทิ้งจนหมด แลวลางรากดวยน้ําใหสะอาด 2-3 ครั้ง แชรากดวย HCl 

solution นาน 15 นาที จากนั้นเท HCl solution ทิ้งแลวเติม Trypan blue solution (C. I. 23850, 

Ajex Finechem)  ประมาณ 8 ชั่วโมง หรือจนกวาจะติดสี จึงเท Trypan blue solution ออก แลว

เก็บรากที่ยอมสีแลวไวใน Lactic acid solutionนํารากที่ยอมสีแลวมาประเมินการเขาอยูอาศัยในราก
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ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (AM colonization) ตามวิธีของ McGonigle et al. (1990) และ

คํานวณเปอรเซ็นตการอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในราก ตามวิธีการของ Trouvelet 

et al. (1985) ดังนี ้

 

เปอรเซ็นต AM colonization = [(95 x n5) + (70 x n4) + (30 x n3) + (5 x n2) + (1 x n1)]/N 

 

เปอรเซ็นต AM colonization = เปอรเซ็นตการเขาสูรากของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 n5 = จํานวนรากที่มีการเขาอยูอาศัยในรากมากกวา 90 เปอรเซ็นต  

   n4 = จํานวนรากที่มีการเขาอยูอาศัยในราก 51-90 เปอรเซ็นต  

   n3 = จํานวนรากที่มีการเขาอยูอาศัยในราก 11- 50 เปอรเซ็นต  

   n2 = จํานวนรากที่มีการเขาอยูอาศัยในรากนอยกวา 10 เปอรเซ็นต  

   n1 = จํานวนรากที่ไมมีการเขาอยูอาศัยในราก  

   N = จํานวนรากทั้งหมดที่ใชในการประเมินการเขาอยูอาศัยในราก 

  

 3.2.4.5 ประเมินจํานวนและชนิดของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา โดยทํา

การเก็บตัวอยางดิน จากทรีทเมนตที่มีการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในชวงอายุของยางพาราที่ 

4, 8 และ 12 เดือน นําดินมาแยกสปอรออกจากดินตามวิ ธี     wet sieving and sucrose 

centrifugation (Daniels and Skipper, 1982) ใชตัวอยางดิน 20 กรัม ใสลงในขวดพลาสติกขนาด 

120 มิลลิลิตร  พรอมกับเติมน้ําปริมาณ 30 มิลลิลิตร ปดฝาและเขยาเพื่อทําลายโครงสรางของดิน 

จากนั้นนํามาผานตะแกรงขนาด 250, 100 และ 50 ไมครอน ซึ่งวางซอนกันอยู แลวใชขวดฉีดน้ํา ฉีด

ไลสปอรใหลอยข้ึนขางตะแกรงแลวจึงเทใสในหลอดทดลอง นําของเหลวพรอมหลอดทดลองที่ไดไป

ปนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที จากนั้นเทสารละลายใสดานบนทิ้งและ

เติมสารละลาย 50 เปอรเซ็นต sucrose 30 มิลลิลิตร ตอมานําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,000 

รอบ/นาที เปนเวลา 1 นาที จากนั้นนําของเหลวที่ไดใสลงใน suction funnel ที่มีกระดาษกรองวาง

อยู เพ่ือแยกของเหลวกับสปอรออกจากกัน นํากระดาษกรองที่มีสปอรติดอยูมาตรวจหาสปอรภายใต

กลองจุลทรรศนชนิด   dissecting microscope   เพื่อประเมินจํานวนประชากรของเชื้อรา               

อารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมด   

3.2.5 การวิเคราะหทางสถิต ิ

 วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละตํารับ

การทดลองดวยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซน็ต 
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3.2.6 สถานที่ทําการทดลอง 

 โรงเรือนปลูกพืชทดลองและหองปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา     

ภาควิชาเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี 

3.2.7 ระยะเวลาทดลอง 

 เริ่มทําการทดลองในเดือน สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดในเดือน มีนาคม 2559 

รวมระยะเวลา 1 ป 8 เดือน 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

4.1 ผลการวิจัย 

 

4.1.1 การทดลองที่ 1 การสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินบริเวณราก

ยางพาราพันธุ RRIT 251 ภายใตความเปนกรด-ดางของดินที่แตกตางกัน     

4.1.1.1 ประวัติการใชท่ีดินในพื้นท่ีสํารวจ 

การสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 ใน 4 พื้นที ่ไดแก  

พ้ืนที่ศึกษา 1 แปลงเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 3.9 ประวัติการใชพื้นที่มีการปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 เปนเวลา 20 ป อุณหภูมิเฉลี่ย 

29.9 องศาเซลเซยีส ตอป ปริมาณน้ําฝนรวมป 2558 มีปริมาตร 1,341.1 มิลลิเมตร  

พ้ืนที่ศึกษา 2  ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ    จังหวัด

นครราชสีมา มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 4.6 ประวัติการใชพื้นที่มีการปลูกยางพาราพันธุ RRIT 

251 เปนเวลา 5 ป อุณหภูมิเฉลี่ย 30.3 องศาเซลเซียส ตอป ปริมาณน้ําฝนรวมป 2558 มีปริมาตร 

1,171.1 มิลลิเมตร  

พ้ืนที่ศึกษา 3 ศูนยวิจัยยางพารา จังหวัดหนองคาย มีคาความเปนกรด-

ดางของดิน 4.7 ประวัติการใชพื้นท่ีมีการปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 เปนเวลา 3 ป อุณหภูมิเฉลี่ย 

25.6 องศาเซลเซยีส ตอป ปริมาณน้ําฝนรวมป 2558 มีปริมาตร 1,967.4 มิลลิเมตร  

พ้ืนที่ศึกษา  4 ศูนยวิจัยยางพารา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 4.9 ประวัติการใชพ้ืนที่มีการปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 เปนเวลา 5 ป อุณหภูมิ

เฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซียส ตอป ปริมาณน้ําฝนรวมป 2558 มีปริมาตร 1,372.8 มิลลิเมตร  

4.1.1.2 สมบัติของดินในพื้นท่ีสํารวจ  

การศึกษาตัวอยางของดินที่ไดจากการสํารวจพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ 

RRIT 251 ทั้งหมด 4 พ้ืนที่ ทําการวิเคราะหสมบัติของดิน ไดแก เนื้อดิน คาความเปนกรด-ดางของดิน 

ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซยีมที่สกัดได พบวา  

พ้ืนที่ศึกษา 1 แปลงเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเนื้อดินเปน

แบบดินทรายแปง (Silt) จัดอยูในกลุมดินเนื้อปานกลาง มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน คือ กรด

รุนแรงมาก ปริมาณอินทรีวัตถุอยูในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํา 

และปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํา (ตารางท่ี 3) 
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พ้ืนที่ศึกษา 2   ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ    จังหวัด 

นครราชสีมา มีลักษณะเนื้อดินเปนแบบดินทราย จัดอยูในกลุมดินเนื้อหยาบ มีระดับความเปนกรด-

ดางของดินคือ กรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํา ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยู

ในระดับต่ํา ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ํา (ตารางท่ี 2) 

พ้ืนที่ศึกษา 3 ศูนยวิจัยยางพารา จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเนื้อดิน

เปนแบบดินดินเหนียวปนทราย จัดอยูในกลุมดินเนื้อละเอียด มีระดับความเปนกรด-ดางของดินคือ 

กรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับ

ต่ําและปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับสูง (ตารางที่ 3)  

พ้ืนที่ศึกษา 4 ศูนยวิจัยยางพารา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเนื้อดิน

เปนแบบดินเหนียวปนทรายรวน จัดอยูในกลุมดินเนื้อละเอียด มีระดับความเปนกรด-ดางของดินคือ 

กรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับ

ต่ํา และปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับสูง (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที ่ 3 สมบัติของดินในพื้นที่สํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินบริเวณรากยางพารา

พันธุ RRIT 251  

 

พื้นท่ี 

จังหวัด 

สมบัติของดิน 

เนื้อดิน1 คาความ

เปน

กรด-ดาง

ของดิน2 

ปริมาณ 

อินทรียวัตถุ3 

(เปอรเซ็นต) 

ปริมาณ

ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน4 

( มิลลิกรัม / 

กิโลกรัม ) 

ปริมาณ

โพแทสเซียม 

ที่สกัดได5 

( มิลลิกรัม / 

กิโลกรัม ) 

ศรีสะเกษ Silt 3.9 1.60 8.22 32.72 

นครราชสีมา Sand 4.6 0.42 6.58 47.76 

หนองคาย Sandy Clay 4.7 2.73 9.81 198.60 

ฉะเชิงเทรา Silt Clay 4.9 1.99 7.96 145.86 
1 Feel method, 2 Electrometric method, 3 Walkley and Black method, 4 วิเคราะหโดยใชน้ํายาสกัด

โดยใชน้ํายาสกัด Bray II, 5  วิเคราะหโดยน้ํายาสกัดแอมโมเนียมอะซิเตรต 
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 4.1.1.3 จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในพื้นท่ีสํารวจ 

สัดสวนของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดี

ตอยางพาราตอจํานวนสปอรท้ังหมดใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 27-33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ยังพบวา สปอรของเชื้อรา Acaulospora sp. มีจํานวนมากกวาสปอรของเชื้อรา  

Glomus sp. ในทุกพื้นที่ศึกษา  

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราในพื้นท่ีศึกษา 1 จังหวัดศรีสะเกษ เทากับ 380 สปอร/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเปน 28 

เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ โดยพบสปอร

ของเชื้อรา Acaulospora sp. 360 สปอร/ดิน 100 กรัม คิดเปน 26.6 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอร

ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่และพบสปอรของ Glomus sp. 20 ส ป อ ร / 

ดิน 100 กรัม คิดเปน 1.4 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่

พบในพื้นที่ (ตารางท่ี 4) 

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราในพ้ืนที่ศึกษา 2 จังหวัดนครราชสีมา เทากับ 225 สปอร/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเปน 35 

เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ โดยพบสปอร

ของเชื้อรา Acaulospora sp. 215 สปอร/ดิน 100 กรัม คิดเปน 33.6 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอร

ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่และพบสปอรของ Glomus sp. 10 ส ป อ ร /

ดิน 100 กรัม คิดเปน 1.6 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่

พบในพื้นที่ (ตารางท่ี 4) 

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัดหนองคาย เทากับ 580 สปอร/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเปน 28.9 

เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ โดยพบสปอร

ของเชื้อรา Acaulospora sp. 405 สปอร/ดิน 100 กรัม คิดเปน 20.1 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอร

ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่และพบสปอรของ Glomus sp. 175 สปอร /

ดิน 100 กรัม คิดเปน 8.7 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่

พบในพื้นที่ (ตารางท่ี 4) 

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราในพ้ืนที่ศึกษา 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา เทากับ 355 สปอร/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเปน 26.9 

เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ โดยพบสปอร

ของเชื้อรา Acaulospora sp. 230 สปอร/ดิน 100 กรัม คิดเปน 17.4 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอร



Ref. code: 25595709032535QGERef. code: 25595709032535QGE

29 

 

 

ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่และพบสปอรของ Glomus sp. 125 สปอร /

ดิน 100 กรัม คิดเปน 9.4 เปอรเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาท้ังหมดที่

พบในพื้นที่ (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4 จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราในพ้ืนที่

ปลูกยางพาราพันธุ RRIT 251 

 

พื้นท่ี 

จังหวัด 

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่

มีประสิทธิภาพตอยางพารา (สปอร/ดิน 100 

กรัม) 

จํานวนสปอรของเชื้อรา

อารบัสคูลาร ไมคอรไรซา

ทั้งหมด (สปอร/ดิน 100 

กรัม) Acaulospora Glomus รวม 

ศรีสะเกษ         360       20 380              1,355 

นครราชสีมา 215       10 225              640 

หนองคาย 405 175 580              2,010 

ฉะเชิงเทรา 230 125 355              1,320 

 

4.1.2 การทดลองที่ 2 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 

4.1.2.1 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอเสนผานศูนยกลางของยางพารา เม่ืออายุ 4 เดือน 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซาไมมีผลตอเสนผานศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 4 เดือน โดยพบวา เสน

ผานศูนยกลางลํา-ตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 0.50±0.03 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.50±0.06 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ  0.51±0.09 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.55±0.04 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 0.53±0.07 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน
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กรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.52±0.01 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 0.44±0.03 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.58±0.04 เซนติเมตร และ เสน

ผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 0.57±0.06 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน  8.0  ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา  เทากับ 0.56±0.05 เซนติเมตร    

(ตารางท่ี 5) 

เมื่อพิจารณาปจจัยความเปนกรด-ดางของดิน พบวา ไมมีผลตอเสนผาน

ศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 4 เดือนท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0, 

6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 มีคาเทากับ 0.50±0.04, 0.53±0.07, 0.52±0.05, 0.51±0.08 และ 0.56±0.07 

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา ไมมีผล

ตอเสนผานศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 4 เดือนโดยการไมใสเชื้อราอารบัส

คูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 0.51±0.07 เซนติเมตร มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่

มีคาเฉลี่ย 0.54±0.05 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 

4.1.2.2 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอเสนผานศูนยกลางของยางพารา เม่ืออายุ 8 เดือน 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซามีผลตอเสนผานศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 8 เดือน โดยเสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 0.71±0.01 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.81±0.10 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ  0.61±0.09 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตท่ีมีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.80±0.06 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 0.60±0.12 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.69±0.03 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
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ไรซา เทากับ 0.56±0.05 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.83±0.05 เซนติเมตร และ เสน

ผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 0.75±0.16 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตทีม่ีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ  0.90±0.08 เซนติเมตร  

(ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่  5 เสนผานศูนยกลางของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 

6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เมื่ออายุ 4 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร) เฉล่ีย 

NM AM 

pH 5.0  0.50±0.03 1/ 0.50±0.06  0.50±0.04  

pH 6.0 0.51±0.09 0.55±0.04 0.53±0.07 

pH 6.5 0.53±0.07 0.52±0.01 0.52±0.05 

pH 7.0 0.44±0.03 0.58±0.04 0.51±0.08 

pH 8.0 0.57±0.06 0.56±0.05 0.56±0.07 

เฉลี่ย 0.51±0.07  0.54±0.05  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน        0.363  

 การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา       0.143 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

      0.187 

C.V (เปอรเซ็นต) 11.81 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

  แตเมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอเสนผาน

ศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 8 เดือน (P value = 0.02) โดยคาความเปน

กรด-ดางของดิน 8.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 0.56±0.05 เซนติเมตร รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 5.0, 6.0 และ 7.0 โดยมีคาเฉลี่ย 0.76±0.09, 0.71±0.12 และ 0.69±0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ

และคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 0.65±0.09 เซนติเมตร (ตารางท่ี 6) 
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 เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มผีลตอ

เสนผานศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 8 เดือน (P value <0.001) โดยการ

ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 0.81±0.09 เซนติเมตร มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 0.64±0.11 เซนติเมตร (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่  6 เสนผานศูนยกลางของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 

6.0, 6.5, 7.0 และ  8.0  ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เมื่ออายุ 8 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร)     เฉล่ีย 

NM AM 

pH 5.0   0.71±0.011/ 0.81±0.10 0.76±0.09AB 2/ 

pH 6.0 0.61±0.09 0.80±0.06 0.71±0.12BC 

pH 6.5 0.60±0.12 0.69±0.03 0.65±0.09C 

pH 7.0 0.56±0.05 0.83±0.05 0.69±0.15BC 

pH 8.0 0.75±0.16 0.90±0.08 0.82±0.14A 

เฉลี่ย     0.64±0.11B 3/   0.81±0.09A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน 0.02 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 0.39  

C.V (เปอรเซ็นต) 17.77 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง       

  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง       

  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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4.1.2.3 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอเสนผานศูนยกลางของยางพารา เม่ืออายุ 12 เดือน 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซาไมมีผลตอเสนผานศนูยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 12 เดือน โดยพบวา เสน

ผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชือ้ราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 1.70±0.12 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 1.90±0.04 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ  1.58±0.07 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 1.19±0.21 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 1.56±0.02 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 1.65±0.32 เซนติเมตร เสนผาน

ศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซา เทากับ 1.42±0.25 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 1.27±0.57 เซนติเมตร และ เสน

ผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชือ้ราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 1.02±0.18 เซนติเมตร ในขณะทีเ่สนผานศูนยกลางลําตนของทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ  1.64±.40 เซนติเมตร     

(ตารางท่ี 7) 

 เม่ือพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอเสนผานศูนย- 

กลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เม่ืออายุ 12 เดือน (P value = 0.029) โดยคาความเปน

กรด-ดางของดิน 5.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 1.80±0.14 เซนติเมตร รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 6.5, 6.0 และ 7.0 โดยมีคาเฉลี่ย 1.61±0.21, 1.39±0.26 และ 1.35±0.40 เซนติเมตรตามลําดับ

และคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 1.33±0.44 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7) 

 แตปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา ไมมีผลตอเสน

ผานศูนยกลางของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 12 เดือน โดยที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 1.45±0.28 เซนติเมตร และการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 

1.53±0.41 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่  7 เสนผานศูนยกลางของยางพาราพันธุ RRIT 251  ที่ความเปนกรด-ดางของดิน  (pH) 5.0,  

               6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0  ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เมื่ออายุ 12 เดอืน 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

เสนผานศูนยกลาง (เซนติเมตร) เฉลี่ย 

NM AM 

pH 5.0    1.70±0.12 1/ 1.90±0.04    1.80±0.14A 2/ 

pH 6.0 1.58±0.07 1.19±0.21 1.39±0.26B 

pH 6.5 1.56±0.02 1.65±0.32  1.61±0.21AB 

pH 7.0 1.42±0.25 1.27±0.57 1.35±0.40B 

pH 8.0 1.02±0.18 1.64±0.40 1.33±0.44B 

เฉลี่ย 1.45±0.28 1.53±0.41  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน    0.029 

 การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา   0.45 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

            0.45 

C.V (เปอรเซ็นต) 22.95 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง 

  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

4.1.2.4 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 4 เดือน 

 ความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามี

ผลตอความสูงของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เม่ืออายุ 4 เดือน โดยพบวา ความสูงลําตนยางพารา

ของทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย

มากที่สุด เทากับ 76.90±4.53 เซนติเมตร รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 

7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซาทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีท

เมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคา
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ความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-

ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 

5.0 ที่ ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาโดยมีคา 73.10±8.31, 67.73±7.55, 66.03±6.63, 

63.57±8.33, 59.70±9.04, 54.33±7.06,53.57±3.80 และ 51.77±6.20 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 

ต่ําที่สุด เทากับ 42.57±4.27 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

 

ตารางที่  8 ความสูงของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 

7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เม่ืออายุ 4 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

ความสูง (เซนติเมตร) เฉลี่ย 

NM           AM 

pH 5.0 

   59.70±9.04cde 1/ 63.57±8.33bcde 

  61.63±8.06B 

2/ 

pH 6.0 54.33±7.06def     51.77±6.20ef   53.05±6.10B 

pH 6.5 53.57±3.80def     67.73±7.55abc   60.65±9.42B 

pH 7.0      42.57±4.27f     73.10±8.31ab 57.83±17.74B 

pH 8.0      76.90±4.53a     66.03±6.63abcd   71.47±7.55A 

เฉลี่ย 57.41±12.71B 3/ 64.44±9.56A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน 0.042 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

0.006 

C.V (เปอรเซ็นต) 19.07 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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 เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอความสูงของ    

ลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 4 เดือน โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 มีคาเฉลี่ย

สูงสุดมีคา 71.47±7.55เซนติเมตร รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0, 6.5 และ 7.0 โดยมี

คาเฉลี่ย 61.63±8.06, 60.65±9.42 และ 57.83±17.74 เซนติเมตร ตามลําดับ และคาความเปนกรด-

ดางของดิน 6.0 มีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดมีคา 53.05±6.10 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

 เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มผีลตอ

ความสูงลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เม่ืออายุ 4 เดือน โดยการใสเชื้อราอารบัสคู-ลารไมคอรไร

ซามีคาเฉลี่ย 64.44±9.56 เซนติเมตร มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 

57.41±12.71 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

4.1.2.5 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 8 เดือน 

 ความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามี

ผลตอความสูงของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 8 เดือน (P value <0.001) โดยพบวา 

ความสูงของยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 117.17±7.32 เซนติเมตร รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 

6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชือ้ราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนต

ที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 7.0ท่ีไมใส เชื้ อราอารบัสคูลาร ไมคอร ไรซาโดยมีคา 111.90±16.32, 108.00±1.00, 

104.67±20.05, 94.50±1.80b, 86.17±14.46, 83.00±6.00, 81.60±15.40 และ 64.67±0.58 

เซนติเมตร ตามลําดับ และทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 64.40±10.38 เซนติเมตร (ตารางที่ 9) 

เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอความสูงของ    

ลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 8 เดือน (P value = 0.002) โดยคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 8.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 103.20±14.09 เซนติเมตร รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0, 

7.0 และ 6.0 โดยมีคาเฉลี่ย 95.42±18.63, 90.92±29.13 และ 86.20±24.77 เซนติเมตร ตามลําดับ 

และคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 82.30±10.48 เซนติเมตร (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่  9 ความสูงของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 

7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เม่ืออายุ 8 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

ความสูง (เซนติเมตร) เฉล่ีย 

NM        AM 

pH 5.0     86.17±14.46cd 1/ 104.67±20.05abc 95.42±18.63AB 2/ 

pH 6.0 64.40±10.38e 108.00±1.00ab 86.20±24.77B 

pH 6.5 81.60±15.40de 83.00±6.00de 82.30±10.48B 

pH 7.0      64.67±0.58e 117.17±7.32a 90.92±29.13AB 

pH 8.0 94.50±1.80bcd 111.90±16.32ab 103.20±14.09A 

เฉลี่ย 78.27±15.25B 3/ 104.95±16.00A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน 0.002 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 0.01 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

<0.001 

C.V (เปอรเซ็นต) 22.37 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวามีผลตอ

ความสูงยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 8 เดือน (P value = 0.01) โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 104.95±16.00 เซนติเมตร มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มี

คาเฉลี่ย 78.27±15.25 เซนติเมตร (ตารางท่ี 9) 
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4.1.2.6 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 12 เดือน 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซามีผลตอความสูงของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 12 เดือน (P value <0.02) โดยความ

สูงลําตน   ยางพาราของทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 267.00±20.00 เซนติเมตร รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน  6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีท

เมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-

ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาโดยมีคา 262.33±22.03, 240.00±10.00, 

239.00±6.24, 219.67±6.51, 215.33±47.50, 207.67±35.50, 154.33±25.17 และ 150.00±  

38.11 เซนติเมตร ตามลําดับ และทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัส

คูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 116.33±8.50 เซนติเมตร (ตารางท่ี 10) 

 เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวามผีลตอความสูงของลําตน

ยางพาราพันธุ RRIT 251  เมื่ออายุ 12 เดือน (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 

5.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 264.67±18.99 เซนติเมตร รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0, 7.0 

และ 6.5 โดยมีคาเฉลี่ย 229.33±12.03, 195.00±55.23 และ 184.83±47.67 เซนติเมิตร ตามลําดับ 

และคาความเปนกรด-ดางของดิน  8.0  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา  162.00±55.10  เซนติเมตร           

(ตารางท่ี 10) 

     เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวามีผลตอ

ความสูงลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  เม่ืออายุ 12 เดือน (P value <0.001) โดยการใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 233.80±32.54 เซนติเมตร มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร     ไม

คอรไรซาท่ีมีคาเฉลี่ย 180.53±58.10 เซนติเมตร (ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่  10 ความสูง ของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 

7.0 และ  8.0  ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เมื่ออายุ 12 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดาง

ของดิน 

ความสูง (เซนติเมตร) เฉลี่ย 

NM        AM 

pH 5.0 262.33±22.03ab 1/ 267.00±20.00a 264.67±18.99A 2/ 

pH 6.0 219.67±6.51abc 239.00±6.24abc 229.33±12.03B 

pH 6.5 154.33±25.17d 215.33±47.50bc 184.83±47.67CD 

pH 7.0 150.00±38.11d 240.00±10.00abc 195.00±55.23C 

pH 8.0 116.33±8.50d 207.67±35.50c 162.00±55.10D 

เฉลี่ย 180.53±58.10B 3/ 233.80±32.54A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

0.02 

C.V (เปอรเซ็นต) 25.86 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญท่ีที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

4.1.2.7 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอน้ําหนักแหงสวนเหนือดนิของยางพารา 

 ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซาตอน้ําหนักแหงสวนเหนือดินมีผลตอน้ําหนักแหงสวนเหนือดินของลําตนยางพาราพันธุ  RRIT 251 

(P value <0.001) โดยน้ําหนักแหงสวนเหนือดินของยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 185.21±9.91 กรัม 

รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
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ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใส

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ 

ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ท่ีไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาโดยมีคา 

178.15±13.36, 170.39±15.45, 137.32±15.25, 133.05±8.78, 125.57±15.06, 118.83±8.31, 

112.95±8.00 และ 104.22±4.72 กรัม ตามลําดับและทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 

ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 24.04±12.18 กรัม (ตารางท่ี 11) 

เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอน้ําหนักแหงสวน

เหนือดินของลําตนยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 

5.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 181.68±11.21กรัม รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5, 6.0 และ 

7.0 โดยมีคาเฉลี่ย 141.67±33.33, 125.78±11.04 และ 120.77±20.75 กรัมตามลําดับ และคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 74.80±56.94 กรัม (ตารางท่ี 11) 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มผีลตอ

น้ําหนักแหงสวนเหนือดินของยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยการใสเชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 147.40±29.09 กรัม มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มี

คาเฉลี่ย 110.48 ±52.64 กรัม (ตารางท่ี 11)  

4.1.2.8 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอน้ําหนักแหงรากของยางพารา  

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซามีผลตอน้ําหนักแหงสวนรากของยางพาราพันธุ RRIT 251 (P value <0.001) โดยน้ําหนักแหงสวน

รากของยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 77.19±20.25 กรัม รองลงมาคือ ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใส

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา     

ทรีทเมนตทีม่ีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตท่ีมีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-

ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 
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6.0 ที่ ใส เชื้ อราอารบัสคูลาร ไมคอร ไรซาโดยมีคา  73.14±5.24, 69.26±5.59, 64.49±8.80, 

61.48±4.96, 61.08±12.43, 54.27±3.95, 41.02±4.88 และ 34.49±4.76 กรัม ตามลําดับ และ 

ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย      

ต่ําที่สุด เทากับ 14.83±2.45 กรัม (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางที่  11 น้ําหนักแหงสวนเหนือดินของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน 

(pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

น้ําหนักแหง (กรัม) เฉลี่ย 

       NM        AM 

pH 5.0 178.15±13.36a 1/ 185.21±9.91a 181.68±11.21A 2/ 

pH 6.0 133.05±8.78bc 118.83±8.31bcd 125.78±11.04C 

pH 6.5 112.95±8.00cd 170.39±15.45a 141.67±33.33B 

pH 7.0 104.22±4.72d 137.32±15.25b 120.77±20.75C 

pH 8.0 24.04±12.18e 125.57±15.06bcd 74.80±56.94D 

เฉลี่ย 110.48±52.64B 3/ 147.40±29.09A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

<0.001 

C.V (เปอรเซ็นต) 40.18 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวามีผลตอน้ําหนักแหงราก

ของยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มีคาเฉลี่ย
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สูงสุดมีคา 73.22±13.98กรัม รองลงคอืคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0, 6.5 และ 6.0 โดยมีคาเฉลี่ย 

57.87±5.63, 52.76±14.35 และ 47.78±16.82 กรัม ตามลําดับ และคาความเปนกรด-ดางของดิน 

8.0 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดมีคา 43.98±32.15 กรัม (ตารางท่ี 12) 

 เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวามีผลตอ

น้ําหนักแหงรากของยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซามีคาเฉลี่ย 60.57±15.01 กรัม มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 

49.68±23.62 กรัม (ตารางที่ 12)  

4.1.2.9 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชือ้ราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอน้ําหนักแหงทั้งหมดของยางพารา  

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร   

ไรซามีผลตอน้ําหนักแหงทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251 (P value <0.001) โดยน้ําหนักแหง

สวนรากทั้งหมดของยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัส    

คูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 255.34±31.14 กรัม รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคาความ

เปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลาร     ไม

คอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา    

ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีทเมนตที่มีคาความเปน

กรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาโดยมีคา 254.47±4.33, 234.89±23.52, 

198.80±18.11, 198.71±17.52, 194.13±3.65, 158.49±5.44, 153.97±10.81 และ 152.99±7.52

กรัม ตามลําดับ และทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร       ไม

คอรไรซามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 38.87±14.63 กรัม (ตารางท่ี 13) 

เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอน้ําหนักแหง

ทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มี

คาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 254.90±19.89 กรัม รองลงคอืคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5, 7.0และ 6.0 โดย

มีคาเฉลี่ย 194.43±47.25, 178.6425.11และ 173.56±23.18 กรัม ตามลําดับ และคาความเปนกรด-

ดางของดิน 8.0 มีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดมีคา 118.79±88.73 กรัม (ตารางที่ 13) 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มีผลตอ

น้ําหนักแหงทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251  (P value <0.001) โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลาร
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ไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 207.97±38.52 กรัม มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มี

คาเฉลี่ย 160.16±74.44 กรัม (ตารางที่ 13) 

 

ตารางที่  12 น้ําหนักแหงรากของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 

6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

น้ําหนักแหง (กรัม) เฉลี่ย 

     NM      AM 

pH 5.0 77.19±20.25a 1/ 69.26±5.59ab 73.22±13.98A 2/ 

pH 6.0 61.08±12.43ab 34.49±4.76d 47.78±16.82BC 

pH 6.5 41.02±4.88cd 64.49±8.80ab 52.76±14.35BC 

pH 7.0 54.27±3.95bc 61.48±4.96ab 57.87±5.63B 

pH 8.0 14.83±2.45e 73.14±5.24a 43.98±32.15C 

เฉลี่ย 49.68±23.62B 3/ 60.57±15.01A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 0.003 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

<0.001 

C.V (เปอรเซ็นต) 39.82 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

4.1.2.10 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัส    

คูลารไมคอรไรซาตอปริมาณฟอสฟอรัสในสวนเหนือดนิของยางพารา  

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซาไมมีผลตอปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของยางพาราพันธุ RRIT 251  โดยปริมาณฟอสฟอรัส
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สวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร   

ไรซา เทากับ 0.020±0.008 เปอรเซน็ต ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.020±0.003 เปอรเซ็นต 

ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.018±0.001 เปอรเซ็นต ในขณะปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของท

รีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ ใสเชื้อราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซา เทากับ 

0.020±0.003 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.018±0.002 เปอรเซ็นต ในขณะปริมาณ

ฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชือ้ราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา เทากับ 0.018±0.001 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.009±0.001 

เปอรเซ็นต ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 

7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.015±0.001 เปอรเซ็นต และปริมาณฟอสฟอรัส

สวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร

ซา เทากับ 0.008±0.005 เปอรเซ็นต ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เทากับ 0.018±0.002 เปอรเซ็นต 

(ตารางท่ี 14) 

แตเมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอปริมาณ

ฟอสฟอรัสในสวนเหนือดินของลําตนยางพารา (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 

5.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 0.020±0.005 เปอรเซ็นต รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0, 6.5 

และ 8.0 โดยมีคาเฉลี่ย 0.019±0.002, 0.018±0.002 และ 0.013±0.007 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ

คาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 มีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดมีคา 0.012±0.003 เปอรเซน็ต (ตารางท่ี 14) 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มีผล

ตอปริมาณฟอสฟอรัสในสวนเหนือดิน (P value = 0.008) โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร      

ไรซามีคาเฉลี่ย 0.018±0.003 เปอรเซ็นต มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 

0.015±0.006 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที่  13 น้ําหนักแหงทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 

5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

น้ําหนักแหง (กรัม) เฉลี่ย 

      NM     AM 

pH 5.0 255.34±31.14a 1/ 254.47±4.33a 254.90±19.89A 2/ 

pH 6.0 194.13±3.65b 152.99±7.52c 173.56±23.18C 

pH 6.5 153.97±10.81c 234.89±23.52a 194.43±47.25B 

pH 7.0 158.49±5.44c 198.80±18.11b 178.6425.11BC 

pH 8.0 38.87±14.63d 198.71±17.52b 118.79±88.73D 

เฉลี่ย 160.16±74.44B 3/ 207.97±38.52A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

<0.001 

C.V (เปอรเซ็นต) 37.17 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

  

4.1.2.11 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัส    

คูลารไมคอรไรซาตอปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซามีผลตอปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพาราพันธุ  RRIT 251 (P value = 0.014) โดยปริมาณ

ฟอสฟอรัสในรากยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 0.025±0.0021 เปอรเซ็นต รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา ทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-
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ดางของดิน 6.0 ท่ีไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 

ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ท่ีไมใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร  

ไรซา ทรีทเมนตท่ีมีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ       

ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 0.020±0.003, 

0.020±0.003, 0. 019±0.002, 0. 019±0.001, 0. 018±0.003, 0.018±0. 003 และ0.016±0.004 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซากับทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 8.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามี

คาเฉลี่ยต่ําที่สุดเทากันคอื 0.011±0.001 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 15) 

เ ม่ือพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอปริมาณ

ฟอสฟอรัสในรากของยางพารา (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มคีาเฉลี่ย

สูงสุดมีคา 0.022±0.003 เปอรเซ็นต รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0, 6.5 และ 8.0 โดยมี

คาเฉลี่ย 0.019±0.003, 0.019±0.003 และ 0.015±0.004 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และคาความเปน

กรด-ดางของดิน 7.0 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 0.013±0.004 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 15) 

เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา มีผล

ตอปริมาณฟอสฟอรัสในในรากยางพารา (P value = 0.003) โดยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร  

ไรซามีคาเฉลี่ย 0.019±0.004 เปอรเซ็นต มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 

0.016±0.005เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 15) 

4.1.2.12 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัส    

คูลารไมคอรไรซาตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา  

ระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร

ไรซามีผลตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251 (P value = 0.003) โดยปริมาณ

ฟอสฟอรัสทั้งหมดในยางพาราของทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคู

ลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 0.022±0.001 เปอรเซ็นต รองลงมาคือทรีทเมนตที่มีคา

ความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-

ดางของดิน 6.0 ที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 

ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ไมใสเชื้อรา   

อารบัสคูลารไมคอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลาร     ไม

คอรไรซาทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ ทรีท

เมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 ที่ ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร ไมคอรไรซาโดยมีคา 
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0. 020±0. 003, 0. 019±0. 002, 0. 019±0. 002, 0. 019±0. 002, 0. 018±0. 003, 0. 018±0. 001, 

0.015±0.002 และ 0.010±0.001 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทรีทเมนตที่มีคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 8.0 ท่ีไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 0.009±0.002 เปอรเซ็นต 

(ตารางท่ี 16) 

 

ตารางที่ 14 ปริมาณฟอสฟอรัสสวนเหนือดินของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของ

ดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอรเซ็นต) เฉลี่ย 

      NM      AM 

pH 5.0 0.020±0.008a 1/ 0.020±0.003a 0.020±0.005A 2/ 

pH 6.0 0.018±0.001a 0.020±0.003a 0.019±0.002A 

pH 6.5 0.018±0.002a 0.018±0.001a 0.018±0.002A 

pH 7.0 0.009±0.001a 0.015±0.001a 0.012±0.003B 

pH 8.0 0.008±0.005a 0.018±0.002a 0.013±0.007B 

เฉลี่ย 0.015±0.006B 3/ 0.018±0.003A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 0.008 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

0.073 

C.V (เปอรเซ็นต) 31.87 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

เมื่อพิจารณาความเปนกรด-ดางของดิน พบวา มีผลตอปริมาณ

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (P value <0.001) โดยคาความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีคา 
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0.021±0.003 เปอรเซ็นต รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.0, 6.5 และ 8.0 โดยมีคาเฉลี่ย 

0.019±0.002, 0.018±0.002 และ 0.014±0.005 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และคาความเปนกรด-ดาง

ของดิน 7.0 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 0.013±0.003 เปอรเซ็นต  (ตารางท่ี 16)    

   

ตารางที่ 15 ปริมาณฟอสฟอรัสสวนรากของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน 

(pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอรเซ็นต) เฉลี่ย 

      NM       AM 

pH 5.0 0.019±0.001bc 1/ 0.025±0.0021a 0.022±0.003A 2/ 

pH 6.0 0.020±0.003bc 0.018±0.003bc 0.019±0.003B 

pH 6.5 0.020±0.003b 0.018±0.003bc 0.019±0.003B 

pH 7.0 0.011±0.001d 0.016±0.004c 0.013±0.004C 

pH 8.0 0.011±0.001d 0.019±0.002bc 0.015±0.004C 

เฉลี่ย 0.016±0.005B 3/ 0.019±0.004A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 0.003 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 
0.014 

 

C.V (เปอรเซ็นต) 27.54 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

  

 เชนเดียวกับ ปจจัยการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา  พบวา มผีล

ตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P value <0.001) โดยการใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซามีคาเฉลี่ย 
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0.019±0.003 เปอรเซ็นต มากกวาการไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีคาเฉลี่ย 0.015±0.005 

เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 16) 

 

ตารางที่ 16 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน 

(pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 ที่ไมใสและใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอรเซ็นต) เฉลี่ย 

      NM      AM 

pH 5.0 0.020±0.003 ab 1/ 0.022±0.001a 0.021±0.003A 2/ 

pH 6.0 0.019±0.002 abc 0.019±0.002ab 0.019±0.002A 

pH 6.5 0.019±0.002 ab 0.018v0.003bc 0.018±0.002A 

pH 7.0 0.010±0.001 d 0.015±0.002c 0.013±0.003B 

pH 8.0 0.009±0.002 d 0.018±0.001bc 0.014±0.005B 

เฉลี่ย 0.015±0.005B 3/ 0.019±0.003A  

P value ความเปนกรด-ดางของดิน <0.001 

 การใสเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา <0.001 

 ความเปนกรด-ดางของดิน x การใสเชื้อรา 

อารบัสคูลารไมคอรไรซา 
0.003 

 

C.V (เปอรเซ็นต) 27.61 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
2/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญที่ตางกัน มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

4.1.2.13 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินตอการเขาอยูอาศัยของ   

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากยางพารา 

ระดับความเปนกรด-ดางของดินมีผลตอการเขาอยูอาศัยของเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากยางพาราพันธุ RRIT 251 (P value <0.001) โดยพบวา ความเปนกรด-
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ดางของดิน 5.0 มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสูงสุดมีคา 

57.13±0.13 เปอรเซ็นต รองลงคือคาความเปนกรด-ดางของดิน 6.5, 6.0 และ 7.0 โดยมีคาเฉลี่ย 

33.10±1.40, 25.75±6.00 และ 23.10±2.38 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และคาความเปนกรด-ดางของ

ดิน 7.0 มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมีคา 17.27±3.07 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 17) 

 

ตารางที่  17 เปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาของยางพาราพันธุ RRIT 

251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 

 

ความเปนกรด-ดางของ

ดิน 

เปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัย (เปอรเซ็นต) 

AM 

pH 5.0    57.13±0.13 a 1/ 

pH 6.0 25.75±6.00 c 

pH 6.5 33.10±1.40 b 

pH 7.0 23.10±2.38 cd 

pH 8.0 17.27±3.07 d 

P value <0.001 

C.V (เปอรเซ็นต) 18.45 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท่ีตางกัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

4.1.2.14 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินตอจํานวนสปอรของเชื้อรา

อารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดในดินปลูกยางพาราอายุ 4 8 และ 12 เดือน 

 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินไมมีผลตอจํานวนสปอรของ

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมด เมื่อยางพารามีอายุ 4 เดือน โดยพบวา ระดับความเปนกรด-

ดางของดิน 5.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 543±234 สปอร/ดิน 100 กรัม 

ระดับความเปนกรด-ดางของดิน 6.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 560±52 

สปอร/ดิน 100 กรัม ระดับความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไม

คอรไรซา 508±132 สปอร/ดิน 100 กรัม ระดับความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 พบจํานวนสปอรของ

เชื้อราอารบสัคูลารไมคอรไรซา 635±239 สปอร/ดิน 100 กรัม และระดับความเปนกรด-ดางของดิน 

8.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคลูารไมคอรไรซา 587±130 สปอร/ดิน 100 กรัม (ตารางที ่18) 
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ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินมีผลตอจํานวนสปอรของเชื้อ

ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมด เมื่อยางพารามีอายุ 8 เดือน โดยพบวา ในดินที่มีระดับความเปน

กรด-ดางของดิน 5.0, 6.0 และ 6.5 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามากที่สุด 

1,583±346, 1,965±391 และ 1,388±338   สปอร/ดิน 100 กรัม ตามลําดับ สวนดินที่มีระดับความ

เปนกรด-ดางของดิน 7.0 และ 8.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 817±231 

และ 960±148 สปอร/ดิน 100 กรัม ตามลําดับ (ตารางที ่18) 

 

ตารางที่  18 จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมดที่พบในดินปลูกยางพาราพันธุ 

RRIT 251 ที่ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 5.0, 6.0, 6.5, 7.0 และ 8.0 เมื่ออาย ุ4, 8 

และ 12 เดือน 

 

ความเปนกรด-ดาง

ของดิน 

จํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมด 

(สปอร/ดิน 100 กรัม) 

4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 

pH 5.0 543±234 1/   1,583±346 a 2/  1,847±316 a 2/  

pH 6.0 560±52  1,965±391 a  383±293 c  

pH 6.5 508±132  1,388±338 a  843±280 b  

pH 7.0 635±239  817±231 b  637±250 b  

pH 8.0 587±130  960±148 b  1,607±334 a  

P value 0.454 0.035 0.018 

C.V (เปอรเซ็นต) 25.5 34.8 31.9 
1/ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2/ คาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามดวยตัวอักษร

ตัวพิมพเล็กที่ตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินมีผลตอจํานวนสปอรของเชื้อ

ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทั้งหมด เมื่อยางพารามีอายุ 12 เดือน โดยพบวา ในดินที่มีระดับความเปน

กรด-ดางของดิน  5.0 และ 8.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามากที่สุด 

1,847±316 และ 1,607±334   สปอร/ดิน 100 กรัม ตามลําดับ รองลงมา คือ ดินที่มีระดับความเปน

กรด-ดางของดิน  6.5 และ 7.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 843±280 และ 

637±250 สปอร/ดิน 100 กรัม ตามลําดับ และนอยที่สุด คือ ดินที่มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน 
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6.0 พบจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 383±293 สปอร/ดิน 100 กรัม         (ตาราง

ที ่18) 

 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

4.2.1 การทดลองที่ 1 การสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินบริเวณราก 

ยางพาราพันธุ RRIT 251 ภายใตความเปนกรด-ดางของดินที่แตกตางกัน 

จากการสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพารา 

ไดแก สปอรของเชื้อรา Acaulospora sp.  และ Glomus sp. ในดินบริเวณรากยางพาราพันธุ RRIT 

251 ภายใตสภาพความเปนกรด-ดางของดินที่แตกตางกัน พบวา จํานวนสปอรของเชื้อรา 

Acaulospora sp.   มีจํานวนมากกวาสปอรของเชื้อรา Glomus sp. ในทุกพื้นที่ศึกษา โดยในแตละ

พ้ืนที่ศึกษามีสัดสวนของจํานวนสปอรของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอ

ยางพาราตอจํานวนสปอรทั้งหมดใกลเคียงกัน สอดคลองกับงานศึกษาของ  Habte (1995) ซึ่งศึกษา

สภาพดินที่มีความเปนกรดจัดมีสภาพการตรึงธาตุอาหารพืชเนื่องจากโลหะหนัก พบวา เชื้อราอารบัส

คูลารไมคอรไรซาสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพดินที่มีความเปนกรด-เปนกลาง ทั้งยังชวยในการดูด

ธาตุอาหารพืชที่ถูกตรึงอยูได ปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพของดินใหดียิ่งขึ้นอีกดวย ซึ่งจากการศึกษา

พบวาเชื้อรา Acaulospora sp. เจริญเติบโตไดดีในชวงความเปนกรด-ดางของดินที่ 4.0-5.0 แต 

Glomus sp. จะเจริญเติบโตไดดีในชวงความเปนกรด-ดางของดินที่ 5.0-6.0 ดังนั้น จะเห็นไดวาใน

สภาพตามธรรมชาติที่ดินเปนกรดจัดจะสามารถพบเชื้อราสายพันธุ Acoulospora sp. มากกวาเชื้อรา

สายพันธุ Glomus sp.   

4.2.2 การทดลองที่ 2 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินและการใสเชื้อราอาร

บัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 เมื่ออายุ 12 เดือน 

พบวา เมื่อปลูกยางพาราในดินที่ระดับความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มผีลทําใหการเจริญเติบโตดีที่สุด 

โดยดูจาก เสนผานศูนยกลางลําตน ความสูง น้ําหนักแหงทั้งหมด และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด อัน

เนื่องมาจาก ยางพาราพันธุ RRIT 251 มีความสามารถในการเจริญเติบโตไดดีในชวงที่ความเปนกรด-

ดางของดินในชวงท่ีมีความเปนกรด สอดคลองกับการศึกษาของ สุทัศน และสมยศ (2542) ที่ได

ทําการศึกษายางพาราในประเทศไทย และพบวา ลักษณะดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา

ในประเทศไทยนั้นควรมีลักษณะทางกายภาพเปนดินรวนปนทราย ซึ่งมีเหมาะตอการเจริญเติบโตของ

รากยางพารา นอกจากนี้ควรมีระดับหนาดินลึกอยางนอย 1 เมตร น้ําใตดินต่ํากวาระดับผิวดิน 1 เมตร 
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และคาเปนเปนกรด-ดางของดิน 4.5-5.5 เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Lalani (2000) ที่ศึกษา

คุณสมบัติของดินที่มีการเจริญเติบโตของยางพาราตามธรรมชาติในประเทศศีลังกา พบวา ลักษณะ

ความเปนกรด-ดางของดินจากชุดดินที่สํารวจทั้งหมด มีคาความเปนกรด-ดางของดินที่อยูในชวง 4.0-

5.0 และ Alcala (2007) ที่ศึกษาการปลูกยางพาราในประเทศฟลิปปนส พบวา สภาพความเปนกรด-

ดางของดินที่เหมาะสมแกการปลูกยางพารามีคาความเปนกรด-ดางของดินอยูในชวง 4.0-6.5 ซึ่งจาก

การศึกษาที่กลาวมาขางตนนี้  ชี้ ใหเห็นวาสภาพความเปนกรด-ดางของดินที่ เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของยางพารานั้น อยูสภาพความเปนกรด-ดางของดินที่มีสภาพโดยรวมที่อยูในระดับเปน

กรด และในทางตรงกันขามสภาพความเปนกรด-ดางของดินอยูในระดับที่เปนดาง หรือมคีาตั้งแต 7.0 

ขึ้นไป ไมเหมาะตอการปลูกยางพาราเนื่องมาจาก สภาพความเปนดางของดินจะสงผลตอระดับ

โซเดียมภายในดินสงผลในดินจับตัวกันแนน กอใหการระบายน้ําแยลงและทําใหรากของยางพาราแผ

ขยายไดยาก สงผลในระยะยาวตอกระบวนการเมทาบอลิซึมของยางยาพรา ทําใหการเจริญเติบโตไม

สมบูรณสงผลตอคุณภาพของผลผลิต (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 2530)  

เมื่อปลูกยางพาราในดินที่มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน 6.5, 7.0 และ 8.0 มี

ผลทําใหการเจริญเติบโตของยางพาราลดลง แตการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผลทําใหการ

เจริญเติบโตของยางพาราเพิ่มข้ึนได โดยเฉพาะเมื่อปลูกยางพาราในดินท่ีมีระดับความเปนกรด-ดาง

ของดิน 6.5 รวมกับการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา ไมแตกตางกับยางพาราที่ปลูกในดิน

ที่มีความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 เนื่องจาก เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีความสามารถในการ

ชวยดูดซับธาตุอาหารให กับพืช ถึ งแมว าพืชจะอยู ในสภาพแวดลอมที่ ไม เหมาะสมก็ตาม 

(Subramanian et al., 1997) โดยเฉพาะการชวยดูดธาตุฟอสฟอรัส (Graham, 2000; Koide et al., 

2000) ซึ่งเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจะอาศัยเสนใยที่มีขนาดเล็กกวารากพืชมากในการเพิ่มพื้นท่ี

การดูดธาตุอาหาร แลวสามารถแผขยายไปในพ้ืนที่ที่รากพืชไมสามารถเขาไปดูดธาตุอาหารได สงผล

ใหพืชอาศัยท่ีการเจริญเติบโตไดดีกวาพืชที่ไมมีเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (Bolan, 1991; Abu-

Zeyad et al., 1999; Dickson et al., 1999) อีกท้ังยังสามารถชวยดูดซับธาตุอาหารอื่นๆ ไดแก  

ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และ แมงกานีส ไดมากยิ่งข้ึนอีกดวย (Smith and Read, 1997) 

นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ ยังชี้ใหเห็นเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถแสดงประสิทธิภาพไดดี

มากยิ่งข้ึนเมื่อระดับความเปนกรด-ดางของดินที่มากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ Graw (1978) ที่

ทําการศึกษาโดยการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไนเจอร รวมกับการใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา

ที่ระดับความเปนกรด-ดางของดินแตกตางกัน คือ 4.5, 5.6 และ 6.6 พบวา ที่ระดับเปนกรด-ดางของ

ดินที่มากข้ึน พืชนั้นมีแนวโนมการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น ตามลําดับ ทั้งยังตอบสนองตอการดูดซับธาตุ

อาหารไดดยีิ่งข้ึนอีกดวย เชนเดียวกับการศกึษาของ Neeta et al. (2014) โดยการเพาะกลายางพารา
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โดยวิธีการติดตายางพาราพันธุ RRIM 600 รวมกับการใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่อายุ 120 

วัน เปรียบเทียบกับทรีตเมนตที่ไมใชเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา ยางพารามีการเจริญเติบโต

เพ่ิมมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งยังชวยในการปรับสมบัติของดินซึ่งเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

แสดงประสิทธิภาพไดดีที่ระดับความเปนกรด-ดางของดินที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังปรับสภาพแวดลอม

โดยตรง  โดยสามารถขับสารอินทรียบางชนิดลงสูดิน  เชน กรดซิตริก กรดซัคซินิก และสารอินทรีย

อ่ืนลงสูดินสงผลใหสภาพแวดลอมของดินเปลี่ยนแปลงไปได  ทําใหเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาดูด

ฟอสเฟตไดมากขึ้น  การสราง  siderophore    ซึ่งเปนสารอินทรียท่ีมีประจุลบมาก  และสามารถดูด

ซับประจุบวกที่เปนโลหะบางชนิด  เชน  เหล็กไดดี  ก็มีสวนทําความเปนประโยชนของฟอสเฟตในดิน

มีคามากข้ึนสงผลตอการเจริญเติบโตแกยางพารา เนื่องจากจะไปลดโอกาสของเหล็กในการที่

ตกตะกอนกับฟอสเฟต และทําใหในสภาพความเปนกรด-ดางของดินสูงขึ้น ทั้งยังสงเสริมการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียที่อยูรอบๆ รากพืช สงผลใหจุลินทรียทีม่ีประโยชนตอพืชมีกิจกรรมที่ดีชวยใน

การละลายธาตุอาหารในดินออกมาไดมากยิ่งขึ้น (Stracke et al., 2002; Marsh and Schultze  

2001; Akiyama et al., 2005) จากที่กลาวมาขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามี

ประสิทธิภาพที่แตกตางกันในระดับความเปนกรด-ดางของดินที่แตกตางกัน โดยจะเห็นไดวามีแนวโนม

ที่ประสิทธิภาพดขีึ้นเมื่อระดับความเปนกรด-ดางของดินเพิ่มมากขึ้น 

แตเมื่อพิจารณาการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา 

ยางพาราพันธุ RRIT 251 ที่อายุ 12 เดือนนั้น ที่ระดับความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มีเปอรเซ็นตการ

เขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Wang et al. 

(1993) พบวา เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถเจริญในดินที่มีระดับความเปนกรด-ดางของดนิ

แตกตางกัน ซึ่งดินกรดมักพบเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในสกุล Acaulospora sp. (Clark, 

1997) และการศึกษาของ Sieverding (1991) ท่ีพบวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในสกุล 

Glomus mosseae วาสามารถเจริญไดดีในดินที่มีเปนกรด-ดางของดินท่ีเปนกรดรุนแรงมาก ซึ่งคือ

กลุมชนิดของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่ใชในงานวิจัยนี้ สงผลใหมีจํานวนในสปอรในปริมาณที่

มากเมื่ออยูในดินท่ีมีสภาพความเปนกรด-ดางของดินที่กรดรุนแรงมาก ทําใหเกิดการเขาอยูอาศัยได

มากกวาดินที่สภาพความเปนกรด-ดางของดินที่ระดับอื่นๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 การทดลองท่ี 1 การสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินบริเวณรากยางพาราพันธุ 

RRIT 251  

 

จากการสํารวจเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพารา ไดแก 

สปอรของเชื้อรา Acaulospora sp.  และ Glomus sp. ในดินบริเวณรากยางพาราพันธุ RRIT 251 

ในดินกรด (pH 3.9-4.9) พบวา จํานวนสปอรของเชื้อรา Acaulospora sp.   มีจํานวนมากกวาสปอร

ของเชื้อรา Glomus sp. ในทุกพ้ืนท่ีศึกษา โดยในแตละพ้ืนที่ศึกษามีสัดสวนของจํานวนสปอรของเชื้อ

ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาที่มีประสิทธิภาพดีตอยางพาราตอจํานวนสปอรทั้งหมดใกลเคียงกัน 

ประมาณ 27-33 เปอรเซ็นต  

 

5.2 การทดลองท่ี 2 ผลของระดับความเปนกรด-ดางของดินของดินและการใสเชื้อราอารบัสคูลาร

ไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ RRIT 251 

 

ยางพาราพันธุ RRIT 251 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อปลูกในดินที่มีระดับความเปน

กรด-ดางของดินของดิน 5.0 ซึ่งการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินที่มีระดับความเปนกรด-

ดางของดิน 5.0 นี้ ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของยางพารา และเม่ือปลูกยางพาราในดินที่มีระดับ

ความเปนกรด-ดางของดิน 6.5 มีผลทําใหการเจริญเติบโตของยางพาราลดลง แตการใสเชื้อราอารบัส

คูลารไมคอรไรซาในดินนี้มีผลทําใหการเจริญเติบโตของยางพาราไมแตกตางกับยางพาราที่ปลูกในดินที่

มีความเปนกรด-ดางของดินของดิน 5.0 นอกจากนี้ การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผลทําให

ยางพาราที่ปลูกในดินที่มีความเปนกรด-ดางของดิน 7.0 และ 8.0 มีการเจริญเติบโตและการดูดซับ

ฟอสฟอรัสดีวาไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ยางพาราที่ปลูกในดินที่

มีระดับความเปนกรด-ดางของดิน 5.0 มีการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในราก

ยางพาราและมีจํานวนสปอรในดินมากที่สุด  
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

การใสปุยชีวภาพเชื้อราอารบัสูลารไมคอรไรซาชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของ

ยางพาราได แตควรจะตองมีการศึกษาผลสมบัติทางกายภาพของดิน ระดับความเปนกรด-ดางดิน 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เนื่องจากสมับติของดินที่กลาวมาขางตนมีผลทําใหประสิทธิภาพ

ของเชื้อราอารบัสูลารไมคอรไรซาตอยางพารามีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปุยเคมีหรือปุยอินทรียแลว การใชปุยชีวภาพเชื้อราอารบัสูลารไมคอรไรซาสามารถทําใหเกิดความ

ประหยัดในแงของตนทุนการใชปุยเปนอยางมาก เนื่องจากการใสปุยชีวภาพเชื้อราอารบัสูลารไมคอร

ไรซานั้นจะใสกับยางพาราเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถชวยสงเสริมการเจริญเติบโตไดตลอดอายุของ

ยางพารา 
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