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บทคัดย่อ 
 
 การส ารวจเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา คือ 
Acaulospora sp. และ Glomus sp. ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT251 
และ RRIT 408 ของจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนทีป่ลูกยางเดิม) และหนองคาย (พ้ืนที่ปลูกยางใหม่) พบว่า 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราในจังหวัดจันทบุรี มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา
มากกว่าพ้ืนทีจ่ังหวัดหนองคาย และ ดินที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24 มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์  
ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารามากกว่าพันธุ์อ่ืน ส าหรับผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อ
การเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 Factorial in 
CRD จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ (1) เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดี
ต่อยางพารา (ไม่ใส่และใส่เชื้อรา) และ (2) พันธุ์ยางพารา (BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ 
RRIT 408)  ย้ายกล้ายางพาราลงปลูกในกระถางจนกระทั่งอายุ 12 เดือน ผลการทดลอง พบว่า 
ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 408 มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์ BPM 24 และ RRIM 600 และ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีการเข้าอยู่อาศัยในรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIT 251 และ 
RRIT 408 มากกว่าพันธุ์ RRIM 600 อย่างไรก็ตาม การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลท าให้
การเจริญเติบโตของยางพาราทุกพันธุ์เพ่ิมข้ึน โดยปฏิสัมพันธ์ร่วมของพันธุ์ยางพารากับเชื้อราอาร์บัส 
คูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ดังนั้น ผลการทดลองจึงชี้ให้เห็นว่า เชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของยางพาราได้ทุกพันธุ์ 
 
ค าส าคัญ: เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา, ยางพารา  
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ABSTRACT 
 

Spore number of effective arbuscular mycorrhizal (AM) fungi for rubber, 
Acaulospora sp. and Glomus sp., were determinated in area which planted 4 
varieties of rubber, BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 and RRIT 408 of 2 provinces including 
Chanthaburi and Nongkhai. The highest effective AM spore number was found in 
rubber plantation of Chanthaburi and BPM 24. Then, study on effect of AM fungi on 
growth of economic rubber varieties was undertaken in 2 x 4 factorial in CRD with 3 
replications, consisting 2 factors; (1) Effective AM fungi for rubber (without and with) 
and (2) rubber varieties (BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 and RRIT 408). Seedling was 
planted in pot for 12 months. The results showed that each rubber variety had 
difference growth rate. RRIT 251 and RRIT 408 grew better than BPM 24 and RRIM 
600. The AM colonization in roots of BPM 24, RRIT 251 and RRIT 408 were higher than 
RRIM 600. However, adding AM fungi had resulted in increasing growth of all rubber 
varieties. Interaction between rubber variety and AM fungi did not effect on the 
growth of rubber. Therefore, the results had indicated that AM fungi can promote the 
growth of all rubber varieties. 
 
Keyword: arbuscular mycorrhizal fungi, rubber  
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วิจัย ตลอดจนขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก ที่ผู้วิจัยไมส่ามารถ
กลา่วนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  
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สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

 
                                                                     

 ภิรญา ชมภูผิว 
             
                            
  

  



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(4) 
 

  

สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (2) 
 

กิตติกรรมประกาศ (3) 
 

สารบัญตาราง  (10) 
 

บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 3 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 3 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 

 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5
  

2.1 ยางพารา  5 
2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 6 

2.1.1.1 ราก 6 
2.1.1.2 ล าต้น 6 
2.1.1.3 ชั้นนอกสุดของล าต้น 6 
2.1.1.4 ใบ  7 
2.1.1.5 ช่อดอกและดอก 7 
2.1.1.6 ดอกตัวผู้  7 
2.1.1.7 ผลและเมล็ด 7 
2.1.1.8 เมล็ด  7 



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(5) 
 

  

2.1.2 พันธุ์ยางพารา 8 

2.1.2.1 กลุ่ม 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางสูง   8 
          (1) พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 8 
          (2) พันธุ์บีพีเอ็ม 24 (BPM 24) 9 
          (3) พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) 9 
          (4) พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 408 (RRIT 408) 10 
2.1.2.2 กลุ่ม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้สูง  10 
          (1) พันธุ์พีบี 235 (PB 235) 10 
          (2) พันธุ์ พีบี 255 (PB 255) 11 
2.1.2.3 กลุ่ม 3 พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง 11 
          (1) พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402) 11 
          (2) พันธุ์ AVROS 2037 12 

2.1.3 พันธุ์ยางที่เหมาะสมของแต่ละเขตพ้ืนที่ 12 

2.1.3.1 พ้ืนที่ปลูกยางเดิม  12 
          (1) เขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก 12 
          (2) เขตภาคใต้ตอนกลาง 12 
          (3) เขตภาคใต้ตอนใต้ 13 
          (4) เขตชายแดนภาคใต้ 13 
          (5) เขตตอนกลางของภาคตะวันออก 13 
          (6) เขตชายแดนภาคตะวันออก 13 
2.1.3.2 พ้ืนที่ปลูกยางใหม่  13 
          (1) พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนมากกว่า 1,600 มิลลิเมตร/ปี 13 
          (2) พ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนน้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร/ปี 14 

2.1.4 ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับยางพารา 14 
2.1.4.1 ไนโตรเจน (N) 14 
2.1.4.2 ฟอสฟอรัส (P) 15 
2.1.4.3 โพแทสเซียม (K) 15 
2.1.4.4 แมกนีเซียม (Mg) 15 
2.1.4.5 โบรอน (B) 15 
2.1.4.6 ธาตุอาหารอื่นๆ 15 
 



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(6) 
 

  

2.2 ไมคอร์ไรซา 16 

2.2.1 ลักษณะส าคัญของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 17 

2.2.2 การพัฒนาเข้าสู่รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 18 

2.2.2.1 การงอกของชิ้นส่วนของเชื้อรา 18 
2.2.2.2 การแทงเส้นใยเข้าสู่รากพืช 19 
2.2.2.3 การสร้างเส้นใยรา 19 
2.2.2.4 การเกิดอาร์บัสคูลและเวสิเคิลในชั้นคอร์เทกซ์ของรากพืช 19 
2.2.2.5 การแพร่กระจายของเส้นใยราในรากและในดินรอบราก 19 
2.2.2.6 การสร้างสปอร์ 20 

2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 20 

2.2.3.1 พืชอาศัย 20 
2.2.3.2 แสง 20 
2.2.3.3 อุณหภูมิ 21 
2.2.3.4 ความเป็นกรดด่างของดิน 21 
2.2.3.5 ความชื้นของดิน 21 
2.2.3.6 ปริมาณธาตุอาหารในดิน 22 
2.2.3.7 สารเคมี 23 

2.3 ประโยชน์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 23 
2.4 ผลของชนิดและสายพันธุ์พืชต่อประสิทธิภาพของเชื้อราไมคอร์ไรซา 29 

 
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 33 

 
3.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 33 

       ที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24,  
     RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 

3.1.1 พ้ืนที่ศึกษา 33 

3.1.2 การเก็บตัวอย่างดินและการเตรียมตัวอย่าง 34 

3.1.3 การเก็บบันทึกผลการทดลอง 34 

3.1.3.1 การประเมินจ านวนของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มี 34 
          ประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในดินบริเวณเขตราก 

  



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(7) 
 

  

3.1.3.2 การวิเคราะห์สมบัติของดิน 34 
          (1) การวิเคราะหเ์นื้อดิน 34 
          (2) การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)   35 
          (3) การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน 35 
          (4) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 36 

3.2 การทดลองที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 37 

       ต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ 4 พันธุ์ 
3.2.1 การวางแผนการทดลอง 37 

3.2.2 การเตรียมหน่วยทดลอง 37 
3.2.2.1 การเตรียมดิน  37 
3.2.2.2 การเตรียมกระถาง  37 
3.2.2.3 การเตรียมกล้ายางพารา 37 
3.2.2.4 การเตรียมเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 38 

3.2.3 การจัดหน่วยทดลองและการปฏิบัติดูแลหน่วยทดลอง 38 
3.2.4 การเก็บบันทึกผลการทดลอง 39 

3.2.4.1 ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  39 
3.2.4.2 น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินและน้ าหนักแห้งราก 39 
3.2.4.3 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในส่วนเหนือดินและราก 39 
3.2.4.4 ประเมินการเขา้อยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก 40 
3.2.4.5 ประเมินจ านวนประชากรและชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 41 

3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 41 
3.3 สถานที่ท าการทดลอง 41 

3.4 ระยะเวลาทดลอง 41 

 
บทที่ 4 ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 42 

  
4.1 ผลการวิจัย 42 



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(8) 
 

  

4.1.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 42  
                      ที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24,  

RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408      
4.1.1.1 พ้ืนที่ศึกษา 42 
4.1.1.2 สมบัติของดิน 42 
4.1.1.3 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดี 42 
          ต่อยางพารา 

4.1.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต 44 
                      ของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 

4.1.2.1 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 
          ล าต้น เมื่ออายุ 4 เดือน 
4.1.2.2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  45 

                               ล าต้น เมื่ออายุ 8 เดือน 
4.1.2.3 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง      46 

                               ล าต้น เมื่ออายุ 12 เดือน 
4.1.2.4 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออายุ 4 เดือน    48 
4.1.2.5 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออายุ 8 เดือน    49 
4.1.2.6 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออายุ 12 เดือน 50 
4.1.2.7 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 51 
4.1.2.8 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งราก 53 
4.1.2.9 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งทั้งหมด 55 
4.1.2.10 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัส 55 

                               ในส่วนเหนือดิน 
4.1.2.11 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสในราก 57 
4.1.2.12 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด  58 
4.1.2.13 การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก 60 

  



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(9) 
 

  

4.1.2.14 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูก          60 
ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408  
เมื่ออายุ 4, 8 และ 12  เดือน    

4.2 วิจารณ์ผล 62 
4.2.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 62  

                      ที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24,  
RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408      

4.2.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต 63  
                      ของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัย 67 
 

5.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 67 
                ที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24,  
                RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408  

5.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต 67 
                ของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
 
เอกสารอ้างอิง 68 
 
ประวัติผู้เขียน 80 
 
 
 
 
 
 
  



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(10) 
 

  

สารบัญตาราง 

 
ตารางที่ หน้า 
     1.   ชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา 33 
     2.   สมบัติของชุดดินปากช่อง 38 
     3.   จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา       44 
          ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
     4.   เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 46    
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 4 เดือน 
     5.   เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 47    
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 8 เดือน 
     6.   เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 48    
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 12 เดือน 
     7.   ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 49 
          ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 4 เดือน 
     8.   ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 51 
          ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 8 เดือน 
     9.   ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 52 
          ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 12 เดือน 
     10. น้ าหนักแห้งส่วนเหนอืดินของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 53 
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
     11. น้ าหนักแห้งรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ 54 
          RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา      

12. น้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ 56 
          RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
     13. ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, 57 
          RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา  
     14. ปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 58 
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 
 



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

(11) 
 

  

     15. ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 59 
          และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
     16. การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากของยางพาราพันธุ์ 61 
          BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
     17. จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในดินปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, 61                
          RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา  
          เมื่ออายุ 4, 8 และ 12 เดือน  

 



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

1 
 

  

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis L.) เป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก และมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 
1 ล้านคน เพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้ประเทศสูงที่สุด และนับเป็นพืชที่สร้างอาชีพ
ให้กับภาคเกษตรและภาคเอกชนได้เป็นจ านวนมาก (นุชนารถ และคณะ, 2548; 2550) โดยในปี พ.ศ. 
2557 ประเทศไทยสามารถท ารายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
ประมาณ 244,686 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น
ประเทศที่มีการส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกด้วย โดยมีสัดส่วนการการส่งออกยางพาราของ
ประเทศไทยประมาณร้อยละ 40 ของการผลิตยางพาราธรรมชาติของโลก (นุชนารถ และคณะ, 2548; 
2550) รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 27.6 และ 8.0 
ตามล าดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) โดยตลาดยางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ประเทศที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ส าหรับ
ลักษณะสินค้ายางที่ส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ถุงมือยาง 
ยางรัดของ ท่อยาง และยางรถยนต์ เป็นต้น อีกท้ังยังใช้ไม้ยางแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางอีกด้วย 
(มานะชัย, 2549) ดังนั้นยางพาราจึงมีความส าคัญต่อประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านการรักษาสภาพแวดล้อม ยางพาราเป็นพืชที่ท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวน
มาก โดยในปี พ.ศ. 2553 (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) มีมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติ 
จ านวน 94,508 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.45 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2552 
ช่วยกระจายรายได้ของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราจ านวนมากกว่า 6 ล้านคน ทั่ว
ประเทศ และท าให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและเพ่ิมข้ึน ทางด้านสังคม ยางพาราเป็นพืชที่ท าให้เกิด
การสร้างงานและอาชีพในชนบท จึงสามารถช่วยลดและแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่
สังคมเมือง และส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ด้านอุตสาหกรรมยางพารา เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ยางพาราหลายประเภทถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก เช่น ยางรถยนต์ และเครื่องมือ
แพทย์ เป็นต้น (หากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น เขื่อนยาง หรือใช้ยางพาราท าพ้ืนถนน ก็จะท าให้
มีการใช้ยางพารามากข้ึน ซึ่งจะท าให้ยางพารามีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น) อุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งมีการ
ขยายตัวได้ดีจากความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกที่มีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากกระแสความ
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วิตกกังวลต่อการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
เป็นอนาคตของประเทศไทย เนื่องจากประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกมีการปิดป่าท าให้เกิดการขาดแคลน
ไม้ในการอุปโภค จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเป็นที่ต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศได้
มากขึ้นและการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปีด้วย โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
ส่งออกไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา คิดเป็นมูลค่า 1,454.80 ล้านบาท (ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2558) นอกจากนี้ การปลูกยางพารายังมีความส าคัญในด้านการรักษา
สภาพแวดล้อม ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของประเทศ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น (มานะชัย, 2549) 
เนื่องจากยางพาราเป็นพืชที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศมากกว่า 12.3 ล้านไร่ 
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยางพาราจึงเป็นพืชทดแทนป่าไม้ที่มีจ านวนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังภายในสวนยางพารายังสามารถปลูกพืชร่วมชนิดอื่นๆ จึงท าให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากขึ้น (ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2558) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความ
ต้องการใช้ยางพาราของโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ของจีนที่
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ธมลวรรณ และ จันทวรรณ, 2556) จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมี
ในการเพาะปลูกยางพาราเพื่อเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอแก่ความต้องการในการใช้ยางพาราของโลก แต่
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีของประเทศไทยต้องใช้วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ท าให้สูญเสีย
เงินเป็นจ านวนมาก (วริศ และคณะ, 2556) การน าเข้าปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2552 
มีการน าเข้า 3,833,072 ตัน คิดเป็นมูลค่า 42,666 ล้านบาท และมีการน าเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีการน าเข้า 5,638,891 ตัน คิดเป็นมูลค่า 72,259 ล้านบาท (ส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 ในปัจจุบันมีการศึกษาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อราดินที่อาศัยอยู่
ร่วมกับรากพืชโดยไม่ท าอันตรายให้กับพืช (สุทัศน์ และคณะ, 2540) มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเชื้อราอาบัส
คูลาร์ไมคอร์ไรซากับพืชหลากหลายชนิด ได้รายงานว่าเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสามารถ
ในการช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวรากพืชในการดูดน้ าและธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและการรอดชีวิตของพืช เช่น เพ่ิมความทนทานต่อความแห้งแล้ง ความเค็ม ลดการ
ท าลายของศัตรูพืชในระบบรากพืชและช่วยลดปริมาณของเมล็ดวัชพืชได้ โดยเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาจะท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากดินมาสู่พืช โดยมีเส้นใย
ที่แพร่กระจายในดินท าหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหารแล้วล าเลียงเข้าสู่เส้นใยในรากพืช เพ่ือส่งให้กับ
พืชท าให้พืชได้รับธาตุอาหารเพ่ิมข้ึน ท าให้พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากมี
การเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัย (พักตร์เพ็ญ, 2556) 
นอกจากนี ้ ยังมีรายงานการศึกษาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีผลต่อการเพ่ิมปรมิาณธาตุอาหาร
ทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยชนิดอื่นๆ รวมทั้งเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด เช่น รายงาน
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ของ Mohammad and Malkawi (2004) พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยเพ่ิมการดูดซับ
ฟอสฟอรัสของข้าวสาลีในดินที่มีฟอสฟอรัสต่ า (50 และ 100 กิโลกรัม/แฮกแตร์) รวมทั้งช่วยเพิ่มการ
ดูดซับธาตุเหล็ก สังกะสี และทองแดงอีกด้วย [ในหญ้า Vulpia ciliate พบว่า การใช้เชื้อราอาบัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อการหมุนเวียนประชากรหญ้า Vulpia ciliate โดยพบว่า การใช้ยาฆ่าเชื้อรา 
Benomyl ใส่ในดินท าให้การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากหญ้า
ลดลง พืชจึงถูกเชื้อโรคเข้าท าลายได้มากข้ึน ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์และการติดดอกออกเมล็ดของ
หญ้าลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ (Sieverding, 1991) Chen et al. (2013) พบว่า ต้นกล้าแตงกวาที่ใส่
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Funneliformis mosseae มีน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งสูงกว่าต้น
กล้าที่ไม่ได้ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา นอกจากนี้ การใสเ่ชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซายัง
สามารถเพ่ิมปริมาณสาร secondary metabolites ได้แก่ phenols, flavonoids, lignin, กิจกรรม 
DPPH และสารประกอบ phenolics อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับต้นกล้าทีไ่ม่ใส่เชื้อราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เป็นต้น จากทีก่ล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่ม
การเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดซับธาตุอาหารให้กับพืชได้ดี  
 ดังนั้น การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา ในบริเวณรากของยางพาราในกลุ่มที่ให้ผลผลิตน้ ายางสูง 
ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251และ RRIT 408 โดยเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ปลูกยางเดิมและ
พ้ืนที่ปลูกยางใหม่ และ ประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต
ของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ 4 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยาง 
พาราในบริเวณรากของยางพารา 4 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ใน
พ้ืนที่ปลูกยางเดิม จังหวัดจันทบุรี และพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ จังหวัดหนองคาย 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการการเจริญเติบโต
ของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ 4 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

ส ารวจเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา คือ Acaulospora 
sp. และ Glomus sp. โดยเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ปลูกยางพารา 4 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, RRIM 
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600, RRIT 251 และ RRIT 408 ในพ้ืนที่ปลูกยางพารา 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกยางเดิม จังหวัด
จันทบุรี และ พ้ืนที่ปลูกยางใหม ่ จังหวัดหนองคาย รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัส    
คูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพารา 4 พันธุ์ ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 
และ RRIT 408  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบจ านวนของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา
ที่มีอยู่ในบริเวณเขตรากของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ 4 พันธุ์ คือ BPM 24, RRIM 600, RRIT 
251 และ RRIT 408 

2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโต
ของยางพารา 4 พันธุ์ คือ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเลือกใช้เชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซาให้เหมาะสมกับพันธุ์ยางพารา ทั้งนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปลูกยางพารา ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ยางพารา 
 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis L.) เป็นพืชตระกูล Euphorbiaceae (นุชนารถ และ
คณะ, 2548) มีถ่ินก าเนิดมาจากแถบลุ่มน้ าอเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ (มานะชัย, 
2549) ก่อนปี 2000 ชาวอินเดียนแดงในอเมริกากลางได้ใช้ประโยชนจ์ากต้นยาง โดยน าไปใช้ท า   
รองเทา้ด้วยวิธีจุ่มเท้าลงในภาชนะบรรจุน้ ายางดิบหลายๆ ครั้งจนไดร้องเท้าที่มีความหนาตามต้องการ
และยังน าไปใช้ในการท าผ้ากันฝน ขวดปากแคบใส่น้ า ลูกบอลส าหรับการละเล่นตางๆ จนกระท่ังในปี 
พ.ศ. 2036 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินทางไปอเมริกาครั้งที่ 2 ชาวจีนัวที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้พบว่า
ชาวพ้ืนเมืองของเกาะไฮติใช้ยางท าลูกบอลส าหรับเล่นเกมสต่างๆ จึงได้น ายางไปปลูกในยุโรป ต่อมา 
ยางไดม้ีส่วนเขา้ไปเกี่ยวของกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน ความส าคัญของยางพาราจึงมีมากขึ้น
ท าให้เนื้อที่การปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึนและขยายออกไปเรื่อยๆ จนกระท่ังประเทศอังกฤษได้น ายางเขา้
ไปปลูกในเอเชีย โดยทดลองปลูกครั้งแรกท่ีประเทศอินเดียและได้ขยายต่อไปยังอินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และไทย  

ส าหรับประเทศไทย พระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้น า
ยางพาราเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2442-2444 โดยน ายางจากรัฐเปรัค ประเทศ
มาเลเซีย มาปลูกท่ีอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2454 นายปูม ปุณศรี (ต่อมาได้เป็นหลวงราช
ไมตรี) ได้ซื้อเมล็ดยางพาราจากประเทศมาเลเซีย 80 บาท ไปปลูกท่ีหมู่ 6 ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ นับเป็นการแพร่กระจายยางพาราเข้าสู่ภาคตะวันออกเป็น
ครั้งแรก ซึ่งต่อมาเจ้าอาวาสวัดคมบาง (พระครูเพ่ิมพิทยากร) ซึ่งเป็นชาวอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ได้น าเมล็ดยางจากสวนของหลวงราชไมตรี ไปปลูกท่ีวัดปากร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ท าให้ยาง
แพร่ขยายไปปลูกยังที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกท่ัวไป โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดที่ส าคัญ ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ในปี 2521 ไดเ้ริ่มปลูกยางกันอย่างจริงจังตามหลัก
วิชาการในแหล่งปลูกยางใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้ทดลองปลูกที่จังหวัดหนองคาย บุรีรัมย์ 
และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลส าเร็จของการปลูกในพ้ืนที่ดังกล่าวได้กระตุ้นใหเ้ริ่มงานวิจัยและพัฒนาการ
ปลูกยางในเขตแห้งแล้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการปลูกยางพารา เพ่ือยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
ในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 ในเนื้อท่ี 1,000,000 ไร ่ ในปี 2547-2549 แบง่เป็น                  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร่ และภาคเหนือ 300,000 ไร ่ ในปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 12.62 ล้านไร ่โดยกระจายอยูในภาคใต้ร้อยละ 90 ส่วนที่เหลืออีกร้อย
ละ 10 กระจายอยู่ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สามารถสรา้งอาชีพที่
มั่นคงใหเ้กษตรกรมากกว่า 6 ล้านคน ปัจจุบันประเทศไทยได้เลื่อนฐานะจากการเป็นผู้น าเข้ามา      
เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับ 1 ของโลก โดยผลผลิตยางพาราที่เกษตรกรผลิตได้จะถูก
น าไปแปรรูปเบื้องต้นเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น และอ่ืนๆ วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมยางบางส่วนถูกน าไปใช้ผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ เช่น ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอ่ืนๆ            
ในประเทศ นอกจากนั้นส่งออกไปยังต่างประเทศ (วันเลิศ และคณะ, 2548) 

 
 2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 2.1.1.1  ราก เป็นระบบรากแก้ว (tap root system) เมื่อน าเมล็ดไปเพาะพบว่า    
ต้นกล้าอายุ 1 เดือน จะเจริญให้รากแก้ว (primary root หรือ tap root) รากนี้จะเจริญเต็มที่และ
หยั่งลึกลงไปในดินได้ถึง 2.50 เมตร เมื่อยางพารามีอายุ 3 ปี รากแก้วจะมีรากแขนง (secondary 
root หรือ lateral root) แตกออกมาแผ่กระจายออกไปด้านข้างในระดับผิวดิน มีความยาวประมาณ 
7-10 เมตร ในระยะที่ต้นยางมีอายุ 1-3 ปี เมื่อต้นยางอายุ 4-8 ปี รากแขนงที่แตกออกมาจากส่วนบน
ของรากแก้วจะเริ่มอ่อนแอและมีการแตกรากแขนงท่ีบริเวณส่วนล่างของรากแก้วมาก แต่จะมีขนาด
สั้นและมีรากขนอ่อน (root hair) แตกออกมา 
 2.1.1.2 ล าต้น ยางพาราเป็นไม้เนื้ออ่อนอายุยืน ความสูงเมื่อต้นยางโตเต็มที่
ประมาณ 30-40 เมตร ล าต้นตรงมีลักษณะคล้ายรูปกรวยเมื่อปลูกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด หรือเป็นรูป
ทรงกระบอกเม่ือปลูกด้วยต้นติดตา การแตกกิ่งของยางแต่ละพันธุ์ท าให้เกิดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้
เป็นลักษณะในการจ าแนกพันธุ์ยาง (clone)   
 2.1.1.3 ชั้นนอกสุดของล าต้น คือ เปลือก (bark) หนาประมาณ 0.65-1.50 
เซนติเมตร แต่โดยปกติหนา 1.00-1.10 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุและพันธุ์ เปลือกประกอบไปด้วย
กลุ่มเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ชั้นนอกสุด คือ ชั้นคอร์ก (cork layer) ถัดจากชั้นคอร์กเข้าไปเป็นชั้นของ 
cork cambium ชั้นเปลือกแข็ง (hard bark) ที่ม ีstone cell และท่อน้ ายาง (latex vessel) ชั้นใน
สุดของเปลือกคือ ชั้นเปลือกอ่อน (soft bark) ซึ่งบริเวณท่ีชั้นเปลือกแข็งต่อเชื่อมกับชั้นเปลือกอ่อนจะ
มีท่อน้ ายางมากและหนาแน่นที่สุด ซึ่งท่อน้ ายางเหล่านี้จะเวียนขึ้นสู่ยอดของล าต้นทวนแบบเข็ม
นาฬิกาท ามุมประมาณ 3.5 องศากับแนวดิ่ง ยกเว้นบางพันธุ์ที่ท่อน้ ายางเวียนตามเข็มนาฬิกา ถัดจาก
เปลือกเข้าไปจนถึงกลางล าต้นเป็นชั้นของท่อล าเลียง (vascular cambium) เนื้อไม้ (wood หรือ 
xylem) และแกนกลางล าต้น (pith)  
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 2.1.1.4 ใบ เป็นใบประกอบแบบ trifoliolate คือ มีใบย่อย 3 ใบ ยกเว้นบาง
พันธุ์อาจมีใบย่อย 4-5 ใบ การเกิดของใบจะเวียนเป็นเกลียว (spiral) ก้านใบ (petiole) ยาวประมาณ 
15 เซนติเมตร ก้านใบย่อย (petiolule) แต่ละอันมีความยาวประมาณ 0.5-2.5 เซนติเมตร ตัวใบมี
รูปร่างต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ ใบอ่อนมีสีม่วงเงินและค่อยๆ เขียวจัดขึ้นเมื่อโตเต็มที่ ผิวใบด้านบนเป็น
สีเขียวเข้มและด้านล่างตรงส่วนที่ใบย่อยกับก้านใบต่อกันจะมีต่อมน้ าหวาน (extrafloral nectary)   
3 ต่อม ซึ่งจะผลิตน้ าหวานออกมาในช่วงที่ต้นยางผลัดใบ เหนือรอยแผลหลังจากที่ใบร่วงจะพบตา    
2 ชนิด คือ ตาข้าง (lateral หรือ axillary bud) คือตาที่ช่วยในการแตกกิ่ง มีลักษณะคล้ายรูปใบโพธิ์
หัวกลับและตาดอก (flower bud) คือตาที่จะเจริญเป็นดอก มีลักษณะเป็นรูปวงแหวน ตาทั้งสองชนิด
นี้ ถ้าชนิดใดปรากฏ อีกชนิดจะไม่ปรากฏให้เห็น 

2.1.1.5 ช่อดอกและดอก ยางพาราเป็นพืชที่มีท้ังดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บน
ช่อดอกเดียวกัน เรียกว่า monoecious ช่อดอกเป็นแบบ panicle รูปร่างคล้ายปิรามิด เกิดตามมุมใบ
บริเวณปลายกิ่งแขนง โดยเกิดพร้อมกับการแตกใบใหม่ภายหลังการผลัดใบ รูปร่างของช่อดอกคล้าย 
ปิรามิด ดอกมีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวขึ้นกับพันธุ์ ก้านดอก (pedicel) สั้น มีต่อมน้ าหวาน (nectary 
gland) อยู่ที่ฐานด้านนอกของกลีบเลี้ยง (sepal) ที่มีส่วนโคนเชื่อมติดกัน (calyx tube) มีปลายแยก
ออกเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยมจ านวน 5 แฉก 
 2.1.1.6 ดอกตัวผู ้ มีขนาดเล็กกว่าดอกตัวเมีย และมีจ านวนมากกว่าดอกตัวเมีย
ประมาณ 60-80 เท่า ในช่อดอกหนึ่งๆ ภายในมีเกสรตัวผู้ (stamen) 10 อัน เมื่อดอกบานจะเห็น
ละอองเกสรตัวผู้ (pollen) สีเหลืองและมีเมือกเหนียวจับอยู่ ดอกตัวเมียประกอบด้วยรังไข่ (ovary) 
ก้านเกสรตัวเมีย (style) ที่สั้น และยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ดอกตัวเมียเกิดท่ีปลายสุดของกิ่งแขนง
ช่อดอก   

 โดยธรรมชาติยางพาราเป็นพืชผสมข้าม ช่วงการบานของดอกนาน
ประมาณ 2 สัปดาห์ ดอกตัวผู้บางส่วนจะบานก่อน 1 วัน และร่วงหล่น หลังจากนั้น ดอกตัวเมียจะ
บานอยู่ 3-5 วัน  
 2.1.1.7 ผลและเมล็ด ผลเป็นแบบ capsule จะโตเต็มที่หลังจากผสมเกสรแล้ว
ประมาณ 2-3 เดือน ผลจะแก่เต็มที่เมื่ออายุประมาณ 4-6 เดือนหลังการผสมเกสร ผลแก่จะแตกออก 
เมล็ดจะดีดตัวออกไปได้ไกลถึง 15 เมตร ยางต้นหนึ่งๆ จะให้ผลประมาณ 50 ผล แต่ละผลมี 3 เมล็ด  

2.1.1.8 เมล็ด เป็นรูปไข่ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด (seed coat หรือ testa) 
เอนโดสเปิร์ม (endosperm) ถัดจากเอนโดสเปิร์มเข้าไปเป็นใบเลี้ยง (cotyledon) และแกนต้นอ่อน 
(embryonic axis) เมล็ดยางพาราจะมีอายุประมาณ 20 วันเท่านั้น เพราะหลังจากหล่นจากต้นจะ
เสื่อมความงอกลงอย่างรวดเร็ว (รังสฤษดิ ์และชูศักดิ์, 2541) 
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 2.1.2 พันธุ์ยางพารา 
          ในปี 2549 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งสิ้น 14,338,046 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 

2548 ซึ่งมีพ้ืนที่ 13,595,818 ไร่ ร้อยละ 5.46 โดยภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกยางมากท่ีสุด 10,955,548 ไร่ 
รองลงมาคือภาคตะวันออกรวมภาคกลาง 1,644,704 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,539,623 ไร่ 
และภาคเหนือ 198,171 ไร่ โดยพื้นที่กรีดยางได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 อยู่ในภาคใต้ (สุขุม และคณะ, 
2550) พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูกนั้นมีเป็นจ านวนมาก การเลือกพันธุ์ยางพารามาปลูกควรค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการปลูก การให้ผลผลิต การเจริญเติบโต และความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ พันธุ์
ยางพาราทีส่ถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร แนะน าให้ปลูกในปี พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามวัตถุประสงค์ของการปลูก (มานะชัย, 2549) ดังนี้ กลุ่ม 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางสูง เป็นพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตน้ ายางสูงเป็นหลัก กลุ่ม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ ายาง
สูงและมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะล าต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนล าต้นสูง และกลุ่ม 3 พันธุ์ยาง
ผลผลิตเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบโตดีมาก ลักษณะล าต้นตรง 
ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนล าต้นสูง เหมาะส าหรับเป็นพันธุ์ที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเนื้อไม้  
(นุชนารถ และคณะ, 2548) ตัวอย่างพันธุ์ยางพาราที่ได้รับการแนะน าให้ปลูกโดยสถาบันวิจัยยาง คือ  
 2.1.2.1 กลุ่ม 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางสูง  
 (1) พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) มีแหล่งก าเนิดในประเทศ
ไทย โดยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์มาจากสวนของ นายซิ่ว บุญไผ่ อยู่ที่ ต าบลปรักหนู อ าเภอนาทวี 
จงัหวัดสงขลา  
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดใหญ่ ใบมี
รูปร่างป้อมปลายใบ ขอบใบเป็นคลื่น ใบมีสีเขียวแก่ เส้นใบมีสีเขียวอ่อน ใบเมื่อสัมผัสจะรู้สึกหยาบ
กระด้าง ก้านใบยาว แต่ความยาวของก้านใบย่อยปานกลาง ในระยะยางอ่อนล าต้นจะคด ทรงพุ่มมี
ขนาดใหญ่ แตกก่ิงมากทั้งก่ิงขนาดกลางและขนาดใหญ่ การแตกก่ิงไม่สมดุล เริ่มผลัดใบค่อนข้างช้า 
ระยะก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลาง ขนาดของล าต้นทั้งแปลงมีความ
สม่ าเสมอ ท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีดมาก มีจ านวนต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้งน้อย มีความต้านทาน
โรคเส้นด าในระดับดี และต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน 
และโรคราสีชมพูในระดับปานกลาง  
 ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปีกรีดเฉลี่ย 457 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ 
RRIM 600 ร้อยละ 57 แต่ในช่วงผลัดใบปริมาณผลผลิตจะลดลงเล็กน้อย ยางพันธุ์ RRIT 251 นี้ 
สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไป ยกเว้น พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้น พ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และ
พ้ืนที่ลมแรง เนื่องจากทรงพุ่มมีขนาดใหญ่และการแตกก่ิงไม่สมดุล 
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 (2) พันธุ์บีพีเอ็ม 24 (BPM 24) เป็นพันธุ์ยางที่มีแหล่งก าเนิดใน
ประเทศอินโดนีเซีย เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ GT 1 กับ AVROS 1734 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบลักษณะเป็นรูปกรวยตัด ใบมีรูปร่าง
ป้อมกลางใบ ลักษณะล าต้นตรง ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปกรวย แตกกิ่งมาก กิ่งมีขนาดปาน
กลาง มีการทิ้งกิ่งน้อย พุ่มใบค่อนข้างทึบ เริ่มผลัดใบเร็วและทยอยผลัดใบ ระยะก่อนเปิดกรีดและ
ระหว่างกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ าเสมอของขนาดของล าต้นทั้งแปลงปานกลาง มี
จ านวนต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้งปานกลาง มีความต้านทานต่อโรคเส้นด าและโรคใบร่วงที่เกิดจาก
เชื้อ Phytophthora ในระดับดี ต้านทานโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพูในระดับปานกลาง  
 ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปีกรีดเฉลี่ย 335 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ 
RRIM 600 ร้อยละ 41 หากใช้สารเคมีเร่งน้ ายางผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย แต่ในช่วงผลัดใบปริมาณ
ผลผลิตจะลดลงปานกลาง ยางพันธุ์ BPM 24 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไป และปลูกได้ในพ้ืนที่ที่มี
การระบาดของโรคเส้นด าและโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่มีหน้าดิน
ตื้น พ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และพ้ืนที่ที่มีความชื้นสูง 
 (3) พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) มีแหล่งก าเนิดในประเทศ 
มาเลเซีย เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ Tjir 1 กับ PB 86 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดเล็ก ใบมีสี
เขียวอมเหลือง ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ แผ่นใบเรียบมัน ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบ เมื่อ
สัมผัสจะรู้สึกนิ่ม เส้นใบมีสีเหลืองอมเขียว ก้านใบตรงและยาวปานกลาง ในระยะสองปีแรกล าต้นจะมี
ลักษณะตรงแต่เรียวเล็ก แตกก่ิงช้า กิ่งที่แตกจะค่อนข้างยาวและลักษณะการแตกเป็นมุมแหลม    
ทรงพุ่มมีขนาดปานกลาง เริ่มผลัดใบเร็ว ระยะก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีดมีการเจริญเติบโต     
ปานกลาง ความสม่ าเสมอของขนาดของล าต้นทั้งแปลงปานกลาง มีจ านวนต้นที่แสดงอาการเปลือก
แห้งน้อย อ่อนแอต่อโรคราสีชมพู และอ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora และ
โรคเส้นด า มีความต้านทานต่อโรคราแป้งและโรคใบจุดนูนในระดับปานกลาง  
 ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปีกรีดเฉลี่ย 289 กิโลกรัม/ไร่/ปี หากใช้สารเคมี
เร่งน้ ายางผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง ในช่วงผลดัใบผลผลิตทางภาคใต้ลดลงเล็กน้อย แต่จะ
ลดลงมากในพ้ืนที่แห้งแล้ง ยางพันธุ์ RRIM 600 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไปและพ้ืนที่ลาดชัน แต่ไม่
ควรปลูกในพ้ืนที่ที่มีโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora โรคเส้นด า และโรคราสีชมพูระบาด
รุนแรง พ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้น (มานะชัย, 2549) 
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 (4) พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 408 (RRIT 408) มีแหล่งก าเนิดในประเทศ
ไทย เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ PB 5/51 กับ RRIC 101  
 ลักษณะประจ าพันธุ์ รูปทรงล าต้นตรง ลักษณะกลม (กรรณิการ์ 
และนภาวรรณ, 2554) ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปกรวย พุ่มใบไม่ทึบมาก แตกกิ่งมากทั้งขนาดใหญ่
และขนาดกลาง การแตกกิ่งสมดุล ทยอยผลัดใบ (กรมวิชาการเกษตร, 2558) ระยะก่อนเปิดกรีดมีการ
เจริญเติบโตดีมากท าให้เปิดกรีดได้เร็ว แม้ว่าในช่วงเริ่มปลูกจะมีขนาดล าต้นค่อนข้างจะต่ ากว่าทุกพันธุ์
เนื่องจากความพร้อมของการขยายพันธุ์ ในระยะแรกมีขนาดล าต้นสม่ าเสมอกันดี ท าให้มีจ านวนต้น
เปิดกรีดมาก ต้านทานต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora และใบจุดก้างปลาในระดับดี 
ต้านทานต่อโรคราแป้ง โรคเส้นด า และโรคราสีชมพูในระดับปานกลาง มีจ านวนต้นเสียหายจากภาวะ
แล้งน้อย 
 ผลผลิตเนื้อยางแห้งพันธุ์ RRIT 408 นี้ ให้ผลผลิตสูงมากตั้งแต่
ระยะแรกของการกรีดเช่นเดียวกับพันธุ์ RRIT 251 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 216.6–352.4 
กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ระหว่างร้อยละ 63–77 (กรรณิการ์ และนภาวรรณ, 2554) 
ผลผลิตเนื้อยางแห้งในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ใหผ้ลผลิต 8 ปีกรีดเฉลี่ย 352 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ 
RRIM 600 ร้อยละ 62 เมื่อกระตุ้นให้มีการสังเคราะห์น้ ายางเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้ระบบกรีดที่มีจ านวน
วันกรีดมากหรือใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง จะท าให้ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งได้ง่าย ดังนั้น ไม่แนะน า
ให้ใช้ระบบกรีดที่มีจ านวนวันกรีดมากกับต้นยางพันธุ์นี้ ต้นยางพันธุ์ RRIT 408 นี้สามารถปลูกได้ใน
พ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัด เช่น พ้ืนทีล่าดชัน พ้ืนที่ทีม่ีระดับน้ าใต้ดินสูง 
 2.1.2.2 กลุ่ม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้สูง 
 (1) พันธุ์พีบี 235 (PB 235) มีแหล่งก าเนิดในประเทศมาเลเซีย เกิด
จากการผสมระหว่างพันธุ์ PB S/78 กับ PB 5/51  
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปกรวย มีขนาดใหญ่ ใบมี
รูปร่างป้อมกลางใบ สีเขียวอมเหลือง ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบขรุขระเป็นมัน เส้นกลางใบนูน
มองเห็นเด่นชัดและเส้นใบมีสีเขียวอ่อน ระยะยางอ่อนจะแตกกิ่งเร็วมาก มีกิ่งขนาดเล็กจ านวนมาก
และทยอยทิ้งกิ่งด้านล่าง เมื่ออายุมากข้ึนจะเหลือกิ่งขนาดกลาง 4-5 กิ่งในระดับสูง ลักษณะการแตก
กิ่งไม่สมดุล ลักษณะล าต้นตรงดี ระยะก่อนเปิดกรีดมีการเจริญเติบโตดีมาก ท าให้เปิดกรีดได้เร็ว ความ
สม่ าเสมอของขนาดล าต้นทั้งแปลงดี ท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีดมาก ส่วนการเจริญเติบโตของล าต้น
ระหว่างกรีดปานกลาง มีจ านวนต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้งค่อนข้างมาก สามารถต้านทานต่อโรค
ราสีชมพูในระดับดี ต้านทานต่อโรคเส้นด าและโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora ในระดับปาน
กลาง และอ่อนแอต่อโรคราแป้งและโรคใบจุดนูนมาก ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปีกรีดเฉลี่ย 330 กิโลกรัม/
ไร่/ปี หากใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในช่วงผลัดใบผลผลิตลดลงปานกลาง 
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ส าหรับผลผลิตเนื้อไม้เป็นดังนี้คือ ในช่วงต้น ยางอายุ 6, 15 และ 20 ปี จะให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 
0.10, 0.30 และ 0.41 ลูกบาศก์เมตร/ต้น คิดเป็น 6.75, 22.34 และ 28.09 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
ตามล าดับ ยางพันธุ์ BP 235 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไป ยกเว้น พ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้น 
และ พ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง  
 (2) พันธุ์ พีบี 255 (PB 255) มีแหล่งก าเนิดในประเทศมาเลเซีย เกิด
จากการผสมระหว่างพันธุ์ PB 5/51 กับ PB 32/36 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปครึ่งวงกลม มีขนาดใหญ่ ใบ
มีรูปร่างป้อมกลางใบ ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบเรียบ ไม่เป็นมัน ขอบใบหยักถ่ี เส้นกลางใบนูน
มองเห็นเด่นชัด เส้นใบมีสีเขียวอมเหลือง ลักษณะล าต้นตรง ระยะยางอ่อนจะแตกก่ิงเร็ว แตกกิ่ง
ขนาดเล็กจ านวนมาก พุ่มใบทึบ ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปกลม เริ่มผลัดใบค่อนข้างช้า ระยะก่อนเปิด
กรีดมีการเจริญเติบโตดีและระหว่างกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลาง ต้านทานโรคเส้นด าและโรครา
แป้งระดับปานกลาง แต่อ่อนแอต่อโรคราสีชมพู โรคใบจุดนูน และโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ 
Phytophthora 
 ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปีกรีดเฉลี่ย 318 กิโลกรัม/ไร่/ปี หากใช้สารเคมี
เร่งน้ ายาง ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นปานกลาง ส่วนในช่วงผลัดใบผลผลิตลดลงปานกลาง ส าหรับผลผลิตเนื้อ
ไม้เป็นดังนี้คือ ในช่วงต้นยางอายุ 6, 15 และ 20 ปี จะให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.10, 0.28 และ 
0.39 ลูกบาศก์เมตร/ต้น คิดเป็น 6.26, 21.57 และ 27.24 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ตามล าดับ ยางพันธุ์ PB 
255 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไป ทั้งในพ้ืนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้น และพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดิน
สูง ยกเว้นพื้นที่ที่มีโรคราสีชมพู โรคใบจุดนูน และโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora ระบาด
รุนแรง 
 2.1.2.3 กลุ่ม 3 พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง  
 (1) พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402) มีแหล่งก าเนิดในประเทศไทย 
เป็นพันธุ์ที่เกิดจาก RRIC 110 ill. (RRIC 110 ill. หมายถึง เมล็ดที่เก็บจากต้นแม่พันธุ์ RRIC 110 ที่
เกิดจากการผสมข้ามตามธรรมชาติ) 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปกรวยโปร่งและมีขนาดเล็ก 
ใบมีสีเขียวเข้ม ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ แผ่นใบเป็นมัน ขอบใบเรียบ ล าต้นกลมใหญ่และตรง ทรงพุ่ม
มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ลักษณะกลม ในช่วงยางอ่อนจะแตกกิ่งขนาดกลางและขนาดเล็กจ านวนมาก 
การแตกกิ่งอยู่ในระดับสูง การแตกก่ิงสมดุล ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora และ
โรคราแป้งระดับปานกลาง ต้านทานโรคใบจุดนูนระดับดี 
 ในช่วงที่ต้นยางมีอายุ 6 ปี มีขนาดเส้นรอบวงล าต้น 51.6 
เซนติเมตร ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.11 ลูกบาศก์เมตร/ต้น หรือคิดเป็น 7.76 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
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เนื่องจากยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 มีรูปทรงล าต้นตรงและกลมท าให้มีปริมาตรไม้ในส่วนท่อนซุงมาก  
จึงเหมาะต่อการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่
ทั่วไป 
 (2) พันธุ์ AVROS 2037 มีแหล่งก าเนิดในประเทศอินโดนีเซีย จากการ
ผสมระหว่างพันธุ์ AVROS 256 กับ AVROS 352 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ ทรงฉัตรใบเป็นรูปครึ่งวงกลม ใบมีรูปร่างป้อม
ปลายใบ ในช่วงยางอ่อนจะแตกก่ิงขนาดเล็กจ านวนมาก แตกก่ิงไม่สมดุล พุ่มใบทึบ ทิ้งก่ิงเล็กค่อนข้าง
เร็ว เมื่ออายุมากเหลือกิ่งขนาดใหญ่ 1-2 กิ่งในระดับสูง ท าให้ทรงพุ่มโปร่ง รูปทรงล าต้นตรง ลักษณะ
กลม ท าให้มีปริมาตรไม้ในส่วนท่อนซุงมาก แต่ในช่วงที่อายุมากต้นมักจะโค้งในส่วนยอด การ
เจริญเติบโตของล าต้นดีมาก จึงให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูนและโรครา    
สีชมพูได้ดี ต้านทานต่อโรคราแป้งระดับปานกลาง แต่อ่อนแอต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ 
Phytophthora 
 ในช่วงที่ต้นยางอายุ 6, 15 และ 20 ปี มีขนาดเส้นรอบวงล าต้น 
50.1, 78.1 และ 86.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.10, 0.31 และ 0.43 
ลูกบาศก์เมตร/ต้น หรือคิดเป็น 7.22, 23.07 และ 28.90 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ตามล าดับ  
 2.1.3 พันธุ์ยางท่ีเหมาะสมของแต่ละเขตพื้นที่ 
 พ้ืนที่ปลูกยางสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 2.1.3.1 พื้นที่ปลูกยางเดิม   หมายถึง  พ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการ
ปลูกยาง ประกอบด้วยพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเขตพ้ืนที่ต่างๆ ได้ดังนี้ 

 (1) เขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบี่ ตอนเหนือของจังหวัดตรัง และตอนใต้ของจังหวัดสุราษฏร์ธานี พ้ืนที่
ในเขตนี้มีจ านวนวันฝนตกระหว่าง 161-227 วัน/ปี ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 2,000-5,000 
มิลลิเมตร/ปี และอาจมีลมแรงในบางพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นการเลือกพันธุ์ยางเพ่ือปลูกในเขตนี้ 
จึงควรเป็นพันธุ์ยางที่มีความต้านทานต่อโรคเส้นด า โรคใบจุดนูน และโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ 
Phytophthora ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251)  สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226), 
BPM 1, BPM 24, PB 260, RRIC 110 และฉะเชิงเทรา 50 เป็นต้น โดยเลือกพันธุ์ยางดังกล่าวมาปลูก
ตามวัตถุประสงค์ของการปลูก 
 (2) เขตภาคใต้ตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช 
พัทลุง ด้านตะวันออกและส่วนกลางของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้านตะวันออกของจังหวัดกระบี่ ตรัง 
(ยกเว้นทางตอนเหนือ) และจังหวัดสงขลา (ยกเว้นบริเวณชายแดนที่ติดต่อกับมาเลเซีย) พ้ืนที่ในเขต
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เหล่านี้จะมีจ านวนวันฝนตก 183-195 วัน/ปี ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,800-2,600 มิลลิเมตร/ปี 
สามารถปลูกยางพาราได้ทุกพันธุ์ที่แนะน า 
 (3) เขตภาคใต้ตอนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส (ยกเว้นบริเวณที่อยู่ติดเขตชายแดนของมาเลเซีย) ในพ้ืนที่เขตนี้จะมีจ านวนวันฝนตก     
159-174 วัน/ปี ปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 มิลลิเมตร/ปี แต่ในบางพ้ืนที่มีปริมาณน้ าฝน
มากจึงอาจมีปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora โรคเส้นด า และโรคใบจุด
นูน และในบางพื้นที่อาจมีลมแรง พันธุ์ยางที่แนะน าให้ปลูกในเขตนี้ ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 
(RRIT 251) สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226), BPM 24, PB 235, PB 260, ฉะเชิงเทรา 50 และ 
BPM 1 ยกเว้นในบางพ้ืนที่ที่มีลมแรงไม่ควรปลูกยางพันธุ์ RRIT 251  
 (4) เขตชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสตูล บางส่วนของ
จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาสที่มีบริเวณชายแดนติดกับมาเลเซีย ซึ่งในพ้ืนที่เขตนี้จะมีจ านวนวัน
ฝนตกระหว่าง 165-200 วัน/ปี มีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 2,500-3,000 มิลลิเมตร/ปี เป็นพื้นที่ท่ีมี
การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora โรคเส้นด า และโรคราสีชมพู พันธุ์ยางที่
แนะน าให้ปลูกในเขตนี้ ได้แก่ พันธุ์ RRIT 251, BPM 24, RRIC 110 และ PB 260 เป็นต้น ยกเว้น
พ้ืนที่ปลูกที่มีลมแรงไม่ควรปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 และ RRIC 110  
 (5) เขตตอนกลางของภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีฝนตกน้อยคือมีจ านวนวันฝนตก 119-128 วัน/ปี ปรมิาณน้ าฝนอยู่
ระหว่าง 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ปี เป็นเขตที่สามารถปลูกยางได้ทุกพันธุ์ที่แนะน า 
 (6) เขตชายแดนภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรีและ
ตราด มีปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกใกล้เคียงกับเขตฝั่งตะวันตกของภาคใต้ คือมีปริมาณน้ าฝน
ระหว่าง 2,500-3,500 มิลลิเมตร/ปี มีจ านวนวันฝนตก 170-193 วัน/ปี เป็นเขตที่มีโรคใบร่วงที่เกิด
จากเชื้อ Phytophthora และโรคเส้นด าระบาดอย่างรุนแรง พันธุ์ยางที่แนะน าให้ปลูกในเขตนี้ ได้แก่ 
พันธุ์ RRIT 251, RRIT 226, BPM 24, PB 260, RRIC 110, ฉะเชิงเทรา 50 และ BPM 1 เป็นต้น  
 2.1.3.2 พื้นที่ปลูกยางใหม่ หมายถึง พ้ืนที่ปลูกที่ขยายออกไปจากแหล่งปลูก
ยางเดิมเป็นพ้ืนทีท่ี่มีสภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอ้ืออ านวยต่อการปลูกยางมากนัก ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนที่
ปลูกยางใหม่ออกไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถ
แบ่งพ้ืนที่ปลูกยางออกเป็น 2 ลักษณะตามปริมาณน้ าฝนดังนี้ 
 (1) พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากกว่า 1,600 มิลลิเมตร/ปี ในเขตพ้ืนที่นี้
ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,600-2,400 มิลลิเมตร/ปี มีจ านวนวันฝนตกระหว่าง 118-149 
วัน/ปี แต่ในบางปีอาจมีปริมาณฝนตกมากและอาจมีปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อ 
Phytophthora โรคเส้นด า โรคราสีชมพู และโรคใบจุดนูน แต่การระบาดจะมีความรุนแรงน้อยกว่า
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ในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจากการกระจายตัวของฝนอยู่ในช่วงที่แคบกว่าจึงท าให้ลดการระบาดของโรคใบ
ร่วงที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora ลงได้ ซึ่งในเขตพ้ืนที่นี้สามารถปลูกยางได้ทุกพันธุ์ที่แนะน า  
 (2) พื้นที่ที่มีปริมาณฝนน้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร/ปี ในเขตพ้ืนที่นี้
ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,056-1,599 มิลลิเมตร/ปี มีจ านวนวันฝนตกระหว่าง 102-145 
วัน/ปี ซึ่งการที่มีปริมาณฝนน้อยนี้ท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการปลูกสร้างสวนยางในช่วงระยะปี
แรก เพราะจะท าให้อัตราการรอดตายของยางปลูกใหม่ต่ า ต้นยางเกิดแผลไหม้เนื่องจากถูกแสงแดด
เผา การเจริญเติบโตช้า ให้ผลผลิตน้อย และอาจมีการระบาดของโรคราแป้งและโรคใบจุดนูน ดังนั้น
จึงควรเลือกปลูกยางในช่วงเวลาที่เหมาะสมและดูแลรักษาอย่างดี ในเขตพ้ืนที่นี้สามารถปลูกยางได้ทุก
พันธุ์ที่แนะน า ยกเว้นพันธุ์ RRIT 226 และ PB 235 ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราแป้ง
รุนแรง และในพื้นที่ที่ดินมีความสมบูรณ์ต่ า เป็นดินลูกรัง หรือมีชั้นดินดาน ไม่ควรปลูกยางพันธุ์ RRIT 
251, BPM 24 และ BPM 1 (มานะชัย, 2549) 
 2.1.4 ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับยางพารา 
 ธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบของส่วนต่างๆ และท าหน้าที่ต่างกันในพืช  ในการ
กรดียางจะมีการสูญเสียธาตุอาหารบางส่วนไปกับน้ ายาง โดยน้ ายาง 1 ตัน จะสูญเสียธาตุไนโตรเจน 
20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5 กิโลกรัม โพแทสเซียม 25 กิโลกรัม และแมกนีเซียม 5 กิโลกรัม หากไม่มี
การใส่ปุ๋ยชดเชยธาตุอาหารที่เสียไปจะท าให้ขาดความสมดุลของธาตุอาหารในดิน มีผลให้ความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลง (นุชนารถ และคณะ, 2550) ยางพารามีความต้องการธาตุอาหารต่างๆ ใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน ธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการในปริมาณมาก เรียกว่า ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการในปริมาณน้อยลงมาจากธาตุ
อาหารหลัก เรียกว่า ธาตุอาหารรอง ได้แก ่ แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน และธาตุอาหารที่
ต้องการในปริมาณน้อยมาก เรียกว่า ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง 
โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ส าหรับธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ยางพาราจะได้รับจาก
อากาศและน้ าอย่างเพียงพอแล้ว บทบาท หน้าที่ และอาการขาดธาตุอาหารที่ส าคัญของยางพาราเป็น
ดังนี้ 
 2.1.4.1 ไนโตรเจน (N) มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้น้ ายางของ
ต้นยางพารา (มานะชัย, 2549) เป็นส่วนประกอบส าคัญของกรดอะมิโนโปรตีน นิวคลีโอไทด์ และ
คลอโรฟิลล์ ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ยางพาราต้องการ
ไนโตรเจนในปริมาณมาก ซึ่งมีไนโตรเจนมีอยู่ในใบประมาณร้อยละ 3-4 ของน้ าหนักใบแห้ง        
หากยางพาราขาดไนโตรเจนจะท าให้ใบยางมีสีเหลืองและมีขนาดเล็ก ต้นยางอ่อนจะมีทรงพุ่มเล็ก 
แคระแกรน ถ้าเป็นต้นยางที่กรีดได้แล้วจะให้น้ ายางน้อย 
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 2.1.4.2 ฟอสฟอรัส (P) มีความส าคัญในการสร้างโปรตีนและสารให้พลังงาน   
มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการถ่ายเทพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่ส าคัญ เป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของอะดีโนซินไตรฟอสเฟต (ATP) นิวคลีโอไทด์ และฟอสโพลิปิด (นุชนารถ และคณะ, 2548) 
นอกจากนี้ยังเป็นธาตุที่ช่วยให้ระบบรากมีการเจริญเร็วขึ้น และช่วยให้รากดูดโพแทสเซียมได้มากขึ้น
ด้วย ดินโดยทั่วไปจะมีธาตุฟอสฟอรัสต่ า ดังนั้นต้นยางพาราที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะชะงักการ
เจริญเติบโต ล าต้นและใบเป็นสีม่วง มีใบน้อยและให้น้ ายางน้อย (มานะชัย, 2549) 
 2.1.4.3 โพแทสเซียม (K) มีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุ
อาหารและสารบางชนิด ควบคุมการเปิดปิดปากใบ การกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ จึงมีบทบาท
ต่อผลผลิตของพืชมาก พืชที่ขาดโพแทสเซียมจะมีต้นแคระแกรน สีเขียวซีด ปลายใบแก่จะแห้งหรือ
เป็นจุดสีน้ าตาล ใบอ่อนจะพบจุดประสีแดงหรือสีน้ าตาลระหว่างเส้นใบ ท าให้ผลผลิตและคุณภาพน้ า
ยางลดลง  
 2.1.4.4 แมกนีเซียม (Mg) เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์   มีหน้าที่ส าคัญใน
กระบวนการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวกระตุ้นการท างานของเอนไซม์เช่นเดียว 
กับแคลเซียม (นุชนารถ และคณะ, 2548; มานะชัย, 2549) การขาดแมกนีเซียมจะท าให้ใบพืชมีสี
เหลือง จะเกิดที่ใบแก่ก่อน โดยขอบใบและบริเวณระหว่างเส้นใบจะมีสีเหลืองหรือแดง ถ้าเกิดรุนแรง
ใบแก่ตอนล่างอาจแห้งตายได้ ต้นยางจะชะงักการเจริญเติบโต และมีผลต่อการให้น้ ายางที่น้อยลง 
 2.1.4.5 โบรอน (B) มีหน้าที่ส าคัญในการสร้าง  การใช้  และการเคลื่อนย้ายสาร
ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยา การขาดโบรอนจะแสดงในส่วนที่ก าลังเจริญ เช่น ตา
อ่อนที่เพ่ิงเกิดจะแตกเป็นกระจุก พืชบางชนิดลักษณะใบจะขาดไม่สมบูรณ์ และคุณภาพของผลผลิตไม่
สมบูรณ์ ในต้นยางพาราจะท าให้มีการเจริญเติบโตของต้นยางลดลง ใบยางมีรูปร่างบิดเบี้ยว ถ้าขาด
รุนแรงปลายยอดอาจตายได้ (นุชนารถ และคณะ, 2548) 
 2.1.4.6 ธาตุอาหารอื่นๆ ได้แก ่ แคลเซียม (Ca) ก ามะถัน (S) เหล็ก (Fe) 
แมงกานีส สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โมลิบดินัม (Mo) คลอรีน (Cl) เป็นต้น ในต้นยางพาราไม่ค่อย
พบอาการขาดธาตุอาหารเหล่านี้บ่อยนัก หากมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
แมกนีเซียมในอัตราที่เหมาะสม ยกเว้นในดินที่เป็นกรดหรือด่างจัดจะท าให้ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุสังกะสีลดลง ในดินพรุหรือดินทรายอาจมีการขาดธาตุทองแดง เป็นต้น (มานะชัย, 2549) 
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2.2 ไมคอร์ไรซา (mycorrhizal) 
 
 ไมคอร์ไรซา คือ การด ารงชีวิตร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัย (symbiosis) ระหว่างรากับราก
พืชชั้นสูง (พักตร์เพ็ญ, 2556) ซึ่งเรียกราที่อยู่ร่วมกับรากพืชนี้ว่า “ราไมคอร์ไรซา” (mycorrhizal 
fungi) (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ลักษณะความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้พบได้กับพืชที่
เจริญเติบโตบนดินทั่วๆ ไป โดยพบประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพืชทั้งหมดยกเว้นพืชตระกูล 
Brassicaceae และ Chenopodiaceae เท่านั้น ซึ่งการด ารงชีวิตร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยนี้ท าให้รา
กับพืชได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเส้นใยราที่อยู่ภายนอกรากจะท าหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหารจาก
ดินแล้วล าเลียงส่งไปให้กับพืช ในขณะเดียวกันพืชจะให้สารประกอบคาร์บอนจ าพวกน้ าตาลแก่รา 
(พักตร์เพ็ญ, 2556) เมื่อแบ่งราไมคอร์ไรซาตามลักษณะทางสัญฐานวิทยา โดยทั่วไปแล้วราไมคอร์ไร
ซาที่เป็นที่รู้จักกันมีอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆ (สรสิทธิ์, 2535) คือ  
 (1) ราเอ็กโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal fungi) เชื้อรากลุ่มนี้เป็นพวกท่ีสร้าง
เส้นใยแบบที่มีผนังกั้นตามขวาง (septate hypha) ลักษณะโครงสร้างของรากพืชที่มีราเอ็กโตไมคอร์
ไรซาประกอบด้วยเส้นใย hypha ที่ประสานตัวกันและห่อหุ้มรอบๆ รากพืชไว้ (สมจิตร, 2549) ใยรา
บางส่วนชอนไชเข้าไปในผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อชั้นผิว epidermis และคอร์เทกซ์ (Turk et al., 2006) 
ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างเชื้อรากับรากพืชอาศัย ใยราบางส่วนที่ยื่นออก
นอกรากช่วยในการดูดน ้าและธาตุอาหารให้แก่พืช ราเอ็กโตไมคอร์ไรซาเกิดที่บริเวณส่วนปลายของ
รากแขนงขนาดเล็ก และเกิดได้ดีบริเวณดินชั้นบนที่มีอินทรียวัตถุในปริมาณมาก ราเอ็กโตไมคอร์ไรซา
จะเข้าสู่รากของพืชอาศัยได้โดยเส้นใยสัมผัสกับรากที่ยังอ่อนอยู่ เพ่ิมจ านวนเส้นใยบริเวณผิวของราก
และเจริญเข้าไปภายในราก โดยเจริญอยู่ระหว่างเซลล์ของรากพืช รากที่มีราเอ็กโตไมคอร์ไรซาจะมี
ลักษณะสั้นและแตกแขนงมาก (สมจิตร, 2549) ราเอ็กโตไมคอร์ไรซาพบในรากพืชประมาณ 2000 
ชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้ป่า เช่น สน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ยูคาลิปตัส โมก มะค่า ยาง ตะเคียน เต็ง 
รัง และโสน เป็นต้น (สมจิตร, 2549) ราชนิดนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ตระกูลเดียวกับเชื้อ
เห็ด เมื่อเชื้อนี้แก่เต็มที่ก็จะเกิด fruiting body ขึ้นเหนือพ้ืนดิน (สรสิทธิ์, 2535) เชื้อรากลุ่มนี้สามารถ
เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ แต่การที่จะท าให้เชื้อราชนิดนี้เจริญจนครบวงจรจนถึงการรวมตัวของเส้น
ใยและสร้างเป็นดอกเห็ด (fruiting body) ยังจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกับรากพืชอาศัยและมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม เห็ดที่เป็นราเอ็กโตไมคอร์ไรซาบางชนิดกินได้ (edible mushroom) บางชนิดเป็นเห็ดมี
พิษ (poisonous mushroom) บางชนิดสร้างดอกเห็ดอยู่เหนือดิน บางชนิดสร้างดอกเห็ดอยู่ใต้ดิน 
เห็ดที่เป็นราเอ็กโตไมคอร์ไรซา เช่น เห็ดตับเต่า เห็ดเผาะ เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดก้อนกรวดหรือเห็ด
หัวเข่า เป็นต้น (สมจิตร, 2549)   
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 (2) ราเอ็นโดไมคอร์ไรซา (endomycorrhizal fungi) เชื้อรากลุ่มนี้ด ารงชีวิตแบบ 
obligate symbiosis กับพืชหลายชนิด ดังนั้นจึงไม่สามารถเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ การเพิ่ม
ปริมาณเชื้อราชนิดนี้นิยมท าในกระถางปลูกที่มีพืชอาศัยเจริญอยู่ (Morton and Redecker, 2001) 
ราเอ็นโดไมคอร์ไรซามีเส้นใยราส่วนแรกอยู่รอบๆ ราก (external hyphae)  ส่วนที่สองอยู่ในผนัง
เซลล์ของเนื้อเยื่อชั้นผิว epidermis และคอร์เทกซ์ และส่วนที่สามแทรกเข้าไปในเซลล์ของคอร์เทกซ์ 
แล้วพัฒนาปลายใยราเป็นโครงสร้างแลกเปลี่ยนอาหาร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) เส้นใยราที่เจริญ
ออกมานอกรากมีบทบาทในการช่วยดูดซับน ้าและธาตุอาหารให้แก่พืช เส้นใยรามีทั้งแบบที่อยู่ภายใน
เซลล์ของรากพืช (intracellular hypha) และแบบที่อยู่ระหว่างเซลล์ของรากพืช (intercellular 
hyphae) เส้นใยที่อยู่ภายในเซลล์รากมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า arbuscule ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย
ที่แตกแขนงมากและมักแตกแขนงแบบแยกสองแฉก (dichotomous branching) และสัมผัสชิดกับ
เยื่อหุ้มเซลล์ของพืช เพ่ือการแลกเปลี่ยนสารอาหารกันระหว่างเชื้อราและพืชอาศัย ส่วนเส้นใยแบบที่
อยู่ระหว่างเซลล์ของรากพืช มักพบโครงสร้างที่เรียกว่าเวสิเคิล (vesicle) ที่มลีักษณะเป็นถุงค่อนข้าง
กลมหรือรขีนาดเล็กอยู่ปลายเส้นใยหรือระหว่างเส้นใย อาจมีการสร้างเวสิเคิลได้ทั้งภายในเซลล์และ
ระหว่างเซลล์ของรากพืช ท าหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารของเชื้อรา จึงมีการเรียกไมคอร์ไรซาแบบนี้
ว่า ราเวสิคิวลา อาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา (vesicular arbuscular mycorrhizal fungi) หรือที่นิยมใช้
ชื่อว่า VAM (Morton and Redecker, 2001) หากมีเฉพาะอาร์บัสคูล (arbuscule) ก็เรียกว่า ราอาร์
บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา (arbuscular mycorrhizal fungi) หรือที่นิยมใช้ชื่อย่อว่า AM fungi พบรากลุ่ม
นี้อยู่กับรากไม้ป่าและพืชเศรษฐกิจหลายชนิด (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การสร้างสปอร์ของเชื้อรา
กลุ่มนี้มักจะสร้างนอกราก และบางครั้งมีการสร้างสปอร์ภายในราก สปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซามีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดสปอร์ของไมคอร์ไรซากลุ่มอ่ืน สปอร์มีบทบาทในการ
สะสมอาหารและขยายพันธุ์ นอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานของสปอร์ยังใช้ในการตรวจสอบชนิดของ
เชื้อราเหล่านี้ได้ด้วย ดังนั้นการตรวจสอบเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่อยู่ในรากต้องผ่านกระบวน 
การย้อมสีรากแล้วน าไปตรวจสอบใต้กล้างจุลทรรศน์ (สมจิตร, 2549)  

 
 2.2.1 ลักษณะส าคัญของเชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา  
 เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จะประกอบไปด้วยกลุ่มของเส้นใยที่เจริญอยู่
รอบๆ รากพืช และอาจจะยื่นออกมาจากรากประมาณ 1 เซนติเมตร เส้นใยมีลักษณะสานกันเป็น
ร่างแห ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ในการดูดซับธาตุอาหารและน ้าให้แก่พืช ภายในเส้นใยราจะไม่มีผนังกั้น มีหลาย
นิวเคลียส เส้นใยราในดิน มี 2 ชนิด คือเส้นใยราหลัก มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางของ
เส้นใยประมาณ 8-12 ไมโครเมตร บางครั้งมีขนาดใหญ่ถึง 20 ไมโครเมตร ที่ปลายของเส้นใยมีการ
แตกแขนงก่ิงก้านสาขาแบบ dichotomous ผนังบางคล้ายขนรากของพืช และกลุ่มเส้นใยขนาดเล็ก 
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ทีม่ีอายุสั้น แตกก่ิงก้านสาขามากมายออกด้านข้างคล้ายรากพืช แทรกตัวไปตามอนุภาคของ
อินทรียวัตถ ุท าหน้าที่ดูดธาตุอาหารให้แก่เชื้อรา เมื่ออาหารหมดไซโตพลาสซึมจะเคลื่อนที่ไปยังเส้นใย
หลักและสร้างผนังมาปิดกั้นท าให้เส้นใยราขนาดเล็กเหี่ยวสลายไป เส้นใยที่อยู่ภายนอกรากนี้ยัง
สามารถสานตัวกันเป็นร่างแหเพ่ิมพ้ืนที่ในการดูดธาตุอาหาร (Mosse, 1981) เมื่อเส้นใยราเจริญเข้าสู่
รากพืชผ่านชั้น epidermis เข้าไปยังชั้นคอร์เทกซ์ โดยเส้นใยราจะเจริญทั้งภายในเซลล์และระหว่าง
เซลล์ ซึ่งพบว่ามีการเจริญหลายลักษณะ เช่น เจริญม้วนเป็นวง (coil หรือ check) หรือแตก
กิ่งก้านสาขาแบบ dichotomous ออกไปรอบๆ ทุกทิศทางคล้ายกิ่งไม้ เรียกว่า อาร์บัสคูล (Harley 
and Smith, 1983) ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างเซลล์พืชกับเชื้อรา (ณัฐวรางค์, 2530) 
อาร์บัสคูลเกิดขึ้นให้เห็นได้ภายใน 3 วันหลังจากเชื้อเจริญเข้าสู่รากแล้ว มีอายุสั้นประมาณ 1-2 
สัปดาห์ หลังจากนั้นผนังก็จะสลายไป บางส่วนของไซโตพลาสซึมจะไหลกลับไปยังเส้นใยราหลัก 
บางส่วนสลายไปและประกอบขึ้นเป็นไซโตพลาสซึมของเซลล์รากพืช (ธงชัย, 2546) ต่อมาเชื้อราจะ
สร้างเวสิเคิล ลักษณะรูปร่างค่อนข้างกลมหรือรีที่ส่วนปลายหรือระหว่างเส้นใยรา ภายในจะประกอบ
ไปด้วยหยดไขมัน (lipid droplets) จ านวนมาก เป็นโครงสร้างที่ใช้เก็บสะสมอาหารของเชื้อรา เมื่อ
ผิวนอกของเซลล์ชั้นคอร์เทกซ์เกิดฉีกขาด เวสิเคิลจะหลุดออกมาจากเนื้อเยื่อรากเข้าสู่ดิน ซึ่งต่อมา
อาจจะงอกเป็นเซลล์ใหม่ได้และท าหน้าที่เป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราต่อไปได้ หรือบางครั้งอาจมีการ
สร้างสปอร์ภายในเวสิเคิลกลายเป็น sporangia ได้ (Gerdemann, 1968) โดยทั่วไปเวสิเคิลจะเกิดขึน้
หลังจากการสร้างอาร์บัสคูลแล้วและส่วนใหญ่จะเกิดที่รากแขนงมากกว่ารากอ่ืนๆ ซึ่งอาร์บัสคูลและ
เวสิเคิลนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อรา (Mosse, 1981) และเกิดขึ้นมากหลังการใส่
ปุ๋ยจุลธาตุที่เป็นโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส ส่วนการพักตัวของสปอร์ (resting 
spore) เป็นโครงสร้างพิเศษของเชื้อราที่สร้างขึ้นมา เพ่ือใช้ในการพักตัวเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันและเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเกิดการงอก
ของสปอร์และเจริญเข้าสู่รากพืชที่เหมาะสมต่อไปได้ (ธงชัย, 2546)  
 2.2.2 การพัฒนาเข้าสู่รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 ในการแลกเปลี่ยนฟอสเฟตและน้ าตาลระหว่างพืชให้อาศัย (host) กับเชื้อรานั้นมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพืชจ านวนมากจะได้รับ inorganic phosphorus (Pi) เข้าสู่คอร์
เทกซ์ของรากซ่ึงค่อนข้างแก่ด้วยวิธีนี้ โดยการเข้าสู่รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (ยงยุทธ
, 2543) สามารถแบ่งออกได้เป็นระยะดังนี้  
 2.2.2.1 การงอกของช้ินส่วนของเชื้อรา เมื่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ในดิน
เหมาะสมสปอร์ในดินจะงอกและเจริญเป็นเส้นใยออกมาจากสปอร์เข้าหารากพืชที่อยู่ใกล้เคียง พืชแต่
ละชนิดอาจมีสารปลดปล่อยออกมาจากรากพืช (root exudate) ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบของสาร
เหล่านั้นชักน าให้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซางอกและเจริญเข้าหารากพืชต่อไป (Barea, 1986)   
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 2.2.2.2 การแทงเส้นใยเข้าสู่รากพืช ใยราจะเจริญในแนวขนานกับราก จากนั้น
จะสร้าง appressoria เพ่ือไว้ยึดเกาะกับรากพืช (ยงยุทธ, 2543) มักเกิดกับรากขนอ่อนหรือรากแขนง
อ่อนที่ห่างจากปลายรากประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร (Mosse and Hepper, 1975)  
 2.2.2.3 การสร้างเส้นใยรา เมื่อเชื้อรามีการสร้างโครงสร้างของ appressoria ที่
ผิวราก จากนั้นเชื้อราจะแตกแขนงเส้นใยราสอดแทรกเข้าไปในเซลล์ผิวรากชั้น epidermis และ      
คอร์เทกซ์ แต่ในส่วนของพืชที่มีคลอโรฟิลล์จะไม่มีกลุ่มของเส้นใยรานี้เจริญอยู่ (Bowen, 1987) ซึ่งที่
เซลล์ผิวรากใยราจะอยู่ระหว่างเซลล์เท่านั้น ส่วนเซลล์ของคอร์เทกซ์จะมีใยราแทรกเข้าไปในเซลล์แล้ว
สร้างโครงสร้างพิเศษท่ีเรียกว่า อาร์บัสคูล (arbuscule) และ เวสิเคิล (vesicle) ขึ้น (ยงยุทธ, 2543)  
 2.2.2.4 การเกิดอาร์บัสคูลและเวสิเคิลในชั้นคอร์เทกซ์ของรากพืช อาร์บัสคูล
จะสร้างขึ้นหลังจากเส้นใยราแทงเข้าไปเจริญในรากพืชแล้วประมาณ 2-3 วัน อาร์บัสคูลจะมีลักษณะ
เป็นเส้นใยที่แตกก่ิงก้านแบบ dichotomous มีขนาดตั้งแต่ 0.3-1.0 ไมโครเมตร ซึ่งจะถูกล้อมรอบ
ด้วย plasmalemma ของเซลล์รากพืชและมีอินเตอร์แฟเชียล เมตริกซ์ (interfacial matrix) เป็น
ตัวเชื่อม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างเชื้อรากับเซลล์รากพืช อารบ์ัสคูลจะมีชีวิตอยู่ได้
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะสลายตัวไป หลังจากอาร์บัสคูลสลายไป พบว่ามีการสร้างเวสิ
เคิลตรงบริเวณปลายเส้นใยหรือเซลล์บริเวณหนึ่งของเส้นใยโป่งออก ท าให้มีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือรี 
มีขนาดตั้งแต่ 30-100 ไมโครเมตร (Cox and Tinker, 1976) ท าหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารในรูป
ของ    ลิปิดในเซลล์ชั้นคอร์เทกซ์ (มหาวิทยาลัยสุรนารี, 2556) จ านวนและขนาดของเวสิเคิลจะ
แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา แต่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาบางชนิดไม่
สร้างเวสิเคิล (Cox and Tinker, 1976)  
 2.2.2.5 การแพร่กระจายของเส้นใยราในรากและในดินรอบราก เส้นใยราจะมี
การเจริญออกไปตามผิวราก รวมทั้งเจริญออกไปในดินขยายเส้นใยให้กว้างขวางขึ้นและสร้างจุดที่เข้าสู่
รากพืชในต าแหน่งใหม่ (มหาวิทยาลัยสุรนารี, 2556) ใยราที่อยู่ภายนอกรากจะทอดยาวและแตก
แขนงเป็นอันมากสร้างเครือข่ายของกระจุกใยรา (mycelium) ที่สัมผัสได้ไกลและทั่วถึงกว่ารากพืช 
(ยงยุทธ, 2543) ช่วยดูดธาตุอาหารต่างๆ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอ่ืนๆ เข้าไป
ในพืช (ดวงใจ, 2546) โดยเฉพาะฟอสฟอรัส เมื่อใยราดูด inorganic phosphorus (Pi) ด้วยกลไกการ
สูบโปรตรอนมาได้ จะท าการแปรสภาพ Pi ให้กลายเป็นอนุภาคโพลีฟอสเฟต (PPi) แล้วส่งไปทาง
กระแสไซโทพลาซึมมาตามใยราจนถึงอาร์บัสคูล เอนไซม์โพลีฟอสฟาเทส (polyphosphatase) ใน
อาร์บัสคูลจะย่อย PPi ให้กลายเป็น Pi แล้วถ่ายโอนให้เซลล์ราก และเยื่อหุ้มเซลล์ของรากก็ดูด Pi 
ส่งไปเซลล์อ่ืนด้วยกลไกที่ใช้ H+-ATPase ขณะเดียวกันอาร์บัสคูลก็จะดูดน้ าตาลโมเลกุลเล็กซ่ึงมีใน
เซลล์รากอยู่แล้วหรือขนส่งมาจากเซลล์ข้างเคียงไว้โดยอาศัยพลังขับเคลื่อนโปรตรอน ซึ่งเกิดจากกลไก
การสูบโปรตรอน (ยงยุทธ, 2543) 
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 2.2.2.6 การสร้างสปอร์ หลังจากมีการเข้าสู่รากพืชได้ประมาณ 3 เดือน เชื้อรา
จะสร้างสปอร์แบบไม่ใช้เพศ (asexual spore) ในดิน ซึ่งสปอร์อาจสร้างขึ้นแล้วเกิดในลักษณะเป็น
สปอร์เดี่ยวๆ หรือรวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า สปอโรคาร์ป (sporocarp) สปอร์จะมีขนาดตั้งแต่      
50-600 ไมโครเมตร มีผนังหนาและอาจมีได้หลายชั้น ภายในเต็มไปด้วยเม็ดไขมันที่เก็บสะสมอยู่ 
(กนกวรรณ, 2546)  
 2.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา  
 2.2.3.1 พืชอาศัย การเข้าสู่เซลล์รากพืชโดยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาแต่
ละชนิดมีความจ าเพาะต่อระบบรากของพืชอาศัย Ocampo et al. (1979) ศึกษาผลของพืชอาศัยต่อ
การติดเชื้อของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพืช 10 ชนิด คือ ข้าวบาร์เลย์ ผักกาดหอม ข้าวโพด 
หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กะหล ่าปลี ผักคะน้า oilseed, rape, swede และ sugar beet โดยใช้เชื้อ 
Glomus fasciculatum และ Gigaspora margarita พบว่า กะหล ่าปลี ผักคะน้า oilseed  rape 
และ swede ไม่มีการติดเชื้อในราก ซึ่งพืชดังกล่าวอยู่ใน family Cruciferae (ชื่อวงศ์ใหม่ 
Brassicaceae) เนื่องจากพืชในตระกูลนี้มีรากใหญ่และมีรากฝอยน้อย ท าให้มีผลต่อการเข้าสู่รากพืช
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา การศึกษาของ Boyetchko and Tewari (1990) กล่าวถึงการเข้า
สู่รากพืชชนิดต่างๆ ของ Glomus dimorphicum พบว่า การเข้าสู่รากพืชและลักษณะทางสัณฐาน
ของเชื้อรา Glomus dimorphicum ในรากพืชมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช และพบว่า
การเข้าสู่รากพืชของข้าวบาร์เลย์อยู่ในระดับต ่า แต่ในพืชตระกูลถั่วอัลฟัลฟ่ากับหอมจะมีการเข้าสู่ราก
พืชอยู่ในระดับสูง และการเข้าสู่รากพืชนี้จะสูงที่สุดใน red clover และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่มีผลต่อ
การสร้างสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาได้มากขึ้น (Struble and Skipper, 1988) ส่วน
รายงานของ Vivekanadau and Fixen (1991) ศึกษาถึงระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อการเข้าอาศัย
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในข้าวโพดพบว่า ระดับการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซาในข้าวโพดจะมีค่าสูงสุดเมื่อพื้นที่นั้นเคยมีการปลูกถั่วเหลืองมาก่อน และระดับการเข้าอยู่
อาศัยในรากพืชมีค่าต ่าสุดเมื่อมีการปลูกข้าวบาร์เลย์มาก่อน  
 2.2.3.2 แสง เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสังเคราะห์แสงพืช ซึ่งเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซาต้องการคาร์บอนที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช การพัฒนาของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซาจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการสังเคราะห์แสงและการเคลื่อนย้าย photosynthate ไปยังรากของ
พืช รายงานของ Son et al. (1988) ศึกษาผลของความเข้มของแสงต่อการเจริญในส่วนของราก การ
ติดเชื้อในราก และการดูดฟอสฟอรัสในหอมหัวใหญ่ พบว่า การปลูกพืชในสภาวะที่มีความเข้มของ
แสงต ่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ R/S ratio ต ่าลง (R คือ ปริมาณหรือชีวมวลของ
จุลินทรีย์ในบริเวณ Rhizoshphere, S คือ ปริมาณหรือชีวมวลของจุลินทรีย์ในดินปราศจากรากพืช) 
เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่เชื้อ พืชที่มีการติดเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีความต้องการ 
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photosynthate มากกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง 
อุณหภูมิดิน ต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus fasciculatus ใน sudan grass โดยอยู่ใน
สภาวะของความเข้มของแสง อุณหภูมิดิน ปริมาณของฟอสฟอรัสที่แตกต่างกัน พบว่า เชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาลดลงเมื่อมีการใส่ฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้น โดยมีผลมากที่สุดเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเข้ม
แสงต ่า แต่ความเข้มแสงไม่มีผลต่อการเกิดเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ไม่มีการใส่ฟอสฟอรัส 
สาเหตุที่การใส่ฟอสฟอรัสมีผลยับยั้งการเกิดเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพราะในสภาพดังกล่าว
รากมีการปลดปล่อยน ้าตาลในปริมาณทีน่้อยลง ซึ่งการลดลงของน ้าตาลที่ปลดปล่อยโดยรากอาจมี
สาเหตุมาจากการลดลงของน ้าตาลในเซลล์ด้วย (บังอร, 2545)  
 2.2.3.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมปริมาณและการสร้างสปอร์ของ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Bagyaraj, 1991) ในสภาวะที่มอุีณหภูมิต ่าจะมีผลท าให้การสร้าง
สปอร์หรือการงอกของสปอร์ต ่า และในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงการสร้างสปอร์หรือการงอกของสปอร์จะ
มีประสิทธิ ภาพเพ่ิมมากขึ้นและยังเพ่ิมการติดเชื้อในเซลล์รากพืชในระยะแรกของการปลูกอีกด้วย 
(Saito and Muramoto, 2002) Smith and Read (1997) พบว่า ที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส 
การตดิเชื้อราจะน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต ์ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น การติดเชื้อราจะเพ่ิมข้ึนเป็น 57-80 
เปอร์เซ็นต ์ โดยอุณหภูมิในดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญและประสิทธิภาพของการเข้าอยู่อาศัย
ในรากของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาคือ 25-30 องศาเซลเซียส (Sieverding, 1991) ขณะที่ 
James et al. (2002) กล่าวว่า อุณหภูมิทีเ่หมาะสมต่อการเจริญได้ดีของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซาอยู่ในช่วง 18-40 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิทีเ่หมาะสมทีจ่ะท าให้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
เจริญได้ดี เป็นปัจจัยส าคัญระหว่างความเข้มแสงและปริมาณคาร์บอนต่อรากพืช และส่วนมากเชื้อรา
หลายชนิดจะเจริญได้ดีในอุณหภูมิที่ใกล้ 30 องศาเซลเซียสเช่นกัน  
 2.2.3.4 ความเป็นกรดด่างของดิน พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามี  
ประสิทธิภาพในการเจริญร่วมกับรากพืช ในช่วงความเป็นกรดด่างของดินที่มีความเหมาะสมแตกต่าง
กัน เช่น เชื้อรา Glomus fasciculatum มีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราในรากเพ่ิมมากข้ึนที่ระดับความ
เป็นกรดด่าง 4.5-5.5 (Heijne et al., 1996) ขณะที่ Wang et al. (1993) พบว่า เชื้อราไมคอร์ไรซา 
Glomus caledonium, Glomus albidum, Glomus macrocarpum, Glomus etunicatum, 
Glomus fasciculatum, Glomus sp. (hyaline reticulate), Glomus sp. (multiple-walled), 
Acaulospora spp. และ Scutellospora calospora มีการเข้าอยู่อาศัยในข้าวโอ๊ตและมะเขือเทศ
ในดินที่มีระดับความเป็นกรดด่าง 5.5-7.5 ส่วนเชื้อราพวก Glomus tenue จะพบการเข้าอยู่อาศัยใน
รากพืชทั้ง 2 ชนิด เมื่อดินมีระดับความเป็นกรดด่างเท่ากับ 7.5  
 2.2.3.5 ความชื้นของดิน เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเจริญได้ดีใน
ความชื้นหลายช่วง ไม่ว่าจะเป็นในดินที่เปียกชื้น ดินที่น ้าท่วมไม่ถึง (Bagyaraj, 1991) ความชื้นของ
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ดินมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากและการสร้างสปอร์ของเชื้อรา ถ้าดิน
แห้งหรือแฉะเกินไป จะมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากและการสร้าง
สปอร์ของเชื้อราลดลง การสร้างสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีมากท่ีสุดเมื่อมีการรดน ้าให้
พืชวันละครั้ง และการสร้างสปอร์จะลดลง 90 เปอร์เซ็นต ์ เมื่อมีการให้น ้าแก่พืชสัปดาห์ละครั้ง      
(สมจิตร, 2549) รายงานของ Jasper et al. (1993) ไดศ้ึกษาถึงการอยู่รอดของเชื้อรา               
อาร์บัสคูลาร์ไมคอ์ไรซาในดินที่แห้งแล้งและความสัมพันธ์ในการสร้างสปอร์ในดินที่แห้งแล้งของเส้นใย
เชื้อรา Scutellospora calospora และ Acaulospora laevis พบว่า เส้นใยเชื้อรา 
Scutellospora  calospora ลดลง ส่วนเส้นใยเชื้อรา Acaulospora leavis จะมีชีวิตอยู่รอดได้
นานถึง 6 เดือน แต่ถ้าเริ่มมีการสร้างสปอร์ความมีชีวิตรอดจะลดลงอย่างรวดเร็ว ส าหรับการศึกษา
ของ Daniels and Trape (1980) พบว่า สปอร์ของเชื้อรา Glomus epigaeum งอกได้ดีเมื่อดินมี
ความชื้นอยู่ระหว่าง field capacity และการงอกของสปอร์จะลดลงเมื่อดินมีความชื้นอยู่ในระดับต ่า
กว่า field capacity และ Fidelibus et al. (2000) กล่าวถึงผลของความชื้นในดินที่มีต่อเชื้อราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืชตระกูลส้ม Citrus volkameiana พบว่า มีการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก 64 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดินมคีวามชื้นอย่างต่อเนื่อง และ 43 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อปล่อยให้ดินแห้งเป็นช่วงๆ นอกจากนี้ รายงานของ Youpensuk et al. (2004) ได้ส ารวจเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่บริเวณรอบระบบรากของต้นตองแตบ (Macaranga denticulate) ที่
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า เชื้อรานี้สร้างสปอร์ปริมาณมากในฤดูฝนและพบสปอร์มี
ปริมาณน้อยลงในฤดูแล้ง  
 2.2.3.6 ปริมาณธาตุอาหารในดิน เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพืชจะ
เกิดขึ้นได้ดีในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ถ้าปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีมาก จะมีผลท าให้
เปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยในรากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาลดน้อยลง ส่วนไนโตรเจนมี
ผลทั้งการเพ่ิมและลดเปอร์เซ็นต์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก (สมจิตร, 2549) เมื่อมี
ปริมาณธาตุอาหารในดินต ่า เส้นใยของเชื้อราที่อยู่กับรากพืชจะชอนไชเข้าไปในดิน ช่วยดูดธาตุอาหาร
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ท าให้พืชที่มีเชื้อราอยู่จะได้รับฟอสฟอรัสในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้
เชื้อราอาร์บัส    คูลาร์ไมคอร์ไรซา ยังช่วยป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสที่ละลายออกมาถูกตรึงโดยปฏิกิริยา
ทางเคมีของดิน เพราะตัวเชื้อราจะช่วยดูดซับเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่า อาร์บัสคูล และเวสิเคิล ที่อยู่ใน
เซลล์พืช และพบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อการเจริญเติบโตของกิ่งตอนส้มเขียวหวาน
สายพันธุ์ต่างๆ และพืชตระกูลส้มบางชนิด เช่น มะนาวและส้มโอ ที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในระดับที่แตกต่างกัน โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณมากจะท า
ให้ศักยภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการส่งเสริมการเจริญของต้นส้มลดลง (สมจิตร , 
2550)  
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 2.2.3.7 สารเคมี การใช้สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรทั่วไป เช่น ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่า
ไส้เดือนฝอย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงในการก าจัดศัตรูพืชเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
เชื้อรากลุ่มอ่ืนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช (Vyas, 1988) รวมทั้งมีผลกระทบต่อเชื้อราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา รายงานของ Sreenivasa and Bagyaraj (1989) ศึกษาผลของยาปราบศัตรูพืช
ต่อการเข้าอยู่อาศัยในรากและจ านวนสปอร์ของเชื้อรา Glomus fasciculatum ในกระถางเพาะเลี้ยง
เชื้อ พบว่า แคพแทน (captan) และคาโบฟูแรน (carbofuran) ที่ระดับความเข้มข้น 125.0 และ 
145.5 มิลลิกรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 2.5 ลิตร สามารถเพ่ิมปริมาณการเข้าอยู่อาศัยในรากและจ านวน
สปอร์ของเชื้อรา นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดอื่นๆ และไส้เดือนฝอยได้ ส าหรับ
สารเคมีก าจัดเชื้อราพวกคลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) ที่ตกค้างในดินนาน 12.5 สปัดาห์ จะท า
ให้เชื้อรา Glomus fasciculatum อ่อนแอลงมาก รายงานของ Sukarno et al. (1996) กล่าวถึง
สารเคมีก าจัดเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ Aliette, Benlate และ Ridomil พบว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้มีผล
ในการลดเปอร์เซ็นต์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก และสารเคมีที่มีผลในการยับยั้งมาก
ที่สุด คือ Benlate รองมาคือ Aliette และ Ridomil ตามล าดับ Larsen et al. (1996) พบว่า 
benomyl มีผลในการยับยั้งการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและลดการดูดซับ
ฟอสฟอรัสในแตงกวา นอกจากนี้ สารรมควันดิน methyl bromide ยังสามารถยับยั้งการสร้างตัว
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและการดูดซับฟอสฟอรัสในพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด (Jawson 
et al., 1993) ฝ้าย หัวหอม พริก (Afek et al., 1991) ถั่วเหลือง (Buttery et al. 1988) พริกไทย 
(Hass et al., 1987) ข้าวสาลี (Menge, 1982) และมันฝรั่ง (Brown et al., 1974) เช่นเดียวกัน  
 
2.3 ประโยชน์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 
 เมื่อเทียบสัดส่วนมวลชีวภาพของจุลินทรีย์ดินชนิดต่างๆ จะพบว่าชีวมวลของเชื้อราอาร์
บัสคูลารไ์มคอร์ไรซามีสัดส่วนสูงมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดินทั้งหมด ดังนั้น
ความหนาแน่นของเชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา จึงมีอิทธิพลต่อท้ังทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ธาตุอาหารจากดนิมาสู่พืช โดยมีเส้นใยที่แพร่กระจายในดินท าหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหารแล้ว
ล าเลียงเข้าสู่เส้นใยในรากพืชเพ่ือส่งให้กับพืชท าให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มข้ึน เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอรไ์รซาช่วยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารต่างๆ เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม   
คอปเปอร์ เหล็ก และสังกะสี อย่างไรก็ตามฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชที่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาสามารถดูดซับให้กับพืชได้มากกว่าธาตุอ่ืนๆ พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยใน
รากจะได้รับฟอสฟอรัสมากข้ึน ส่งผลท าให้พืชมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไปด้วย ฟอสฟอรัสมักเกิด 
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ปฏิกิริยากับเหล็ก อะลูมิเนียม และแคลเซียม ท าให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช การเขา้อยู่อาศยั
ของเชื้อราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากและเส้นใยราที่แพร่กระจายอยู่อย่างหนาแน่นในดิน ท าหน้า 
ที่เสมือนรากเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการดูดซับฟอสฟอรัสให้กับพืชได้อีกทาง (พักตร์เพ็ญ, 2556) อัตรา
การเคลื่อนที่ของฟอสเฟตในรากพืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีค่าโดยประมาณ 17×10-14 
โมล/เซนติเมตร/วินาที มากกว่าในพืชปกติซึ่งมีอัตราการเคลื่อนที่ของฟอสเฟตภายในรากพืชประมาณ 
3.6×10-14 โมล/เซนติเมตร/วินาที (Son et al., 1988)  ซึ่งสามารถลดระยะเวลาที่ฟอสฟอรัส
เคลื่อนที่มายังราก จึงท าให้พืชสามารถดูดซับฟอสฟอรัสได้ในปริมาณที่มากและรวดเร็วขึ้น (Mosse, 
1973) การดูดซับฟอสฟอรัสโดยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการดูดซับ
ผ่านทางระบบรากพืช พืชทีมี่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศยัในรากจึงได้รับฟอสฟอรัส
มากกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก (พักตร์เพ็ญ, 2556) รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพในการทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp. ส าหรับ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินปากช่องที่มีการตรึงฟอสฟอรัส พบว่า อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ 75, 50  
และ 25 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ าที่สุดที่ท าให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดร่วมกับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว มีผล
ท าให้ความสูง น้ าหนักแห้ง และปริมาณฟอสฟอรัสของข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกับ 100 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ าที่สุดที่ท าให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูง
ที่สุด จึงสรุปได้ว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus sp. สามารถทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสในดินที่
มีการตรึงฟอสฟอรัสได้ทั้งหมด (พักตร์เพ็ญ, 2557) เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซายังสามารถดูดธาตุ
อ่ืนๆ ให้แก่พืชได้อีก เช่น การใส่เชื้อรา Gigaspora margarita ให้กับต้นกล้าท้อ พบว่า ต้นกล้าที่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสังกะสีภายในต้นสูง
กว่าต้นกล้าที่ไม่มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัย (Rutto et al., 2002) การศึกษา
ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการใช้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของข้าว
ไร่และถั่วเขียวทีป่ลูกในระบบปลูก intercropping พบว่า ข้าวและถั่วเขียวที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซามีปริมาณไนโตรเจนในต้นเพ่ิมขึ้น 83.72 และ 64.83 เปอร์เซ็นต ์ และในรากเพ่ิมข้ึน 53.76 
และ 41.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่ปริมาณของธาตุเหล็กในต้นและรากของถ่ัวเขียวเพิ่มข้ึน 
223.08 และ 60.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (XIAO et al., 2010) นอกจากนี้ รายงานของ Mardukhi 
et al. (2011) ศึกษาชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ได้แก่ Glomus mosseae, Glomus 
etunicatum และ Glomus intraradices ต่อการดูดซับธาตุอาหารของข้าวสาลีสายพันธุ์ที่แตกต่าง
กัน พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ิมความเข้มข้นของธาตุอาหาร ได้แก่ ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส คอปเปอร์ เหล็ก สังกะสี และคลอรีน ในข้าวสาลีไดอ้ย่างมนีัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ดินที่มีฟอสฟอรัสอยู่ในปริมาณสูงจะยับยั้งประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์
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ไรซา ดังเช่นรายงานของ Lu et al. (1994) ศึกษาถึงผลการตอบสนองของเชื้อ Glomus versiforme 
ที่เจริญอยู่ในบริเวณรากข้าวโพดเมื่อมีการเติมปุ๋ยฟอสฟอรัสในระดับต่างๆ พบว่า การปลูกข้าวโพดใน
กระถางที่เติมฟอสฟอรัสในอัตราสูง ท าให้รากข้าวโพดที่มีเชื้อรามีความยาวรากน้อยกว่าที่มีการเติม   
ฟอสฟอรัสในอัตราที่ต ่า ส าหรับการปลูกข้าวโพดในแปลงทดลอง พบว่า ปริมาณของเชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาลดลงอย่างช้าๆ เมื่อมีการเติมปุ๋ยฟอสฟอรัสลงไปอีก จนในที่สุดพบว่าการเข้าอาศัยใน
รากข้าวโพดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในบริเวณที่เติมปุ๋ยฟอสฟอรัสมีปริมาณต ่ากว่าบริเวณท่ี
ไม่มีการเติมปุ๋ยฟอสฟอรัส (สมจิตร, 2549) ดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสหรือมีปริมาณฟอสฟอรัสต่ า จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Mortimer et al. 
(2008) ศึกษาความสัมพันธ์แบบ tripartite symbiosis ระหว่างปมรากพืชตระกูลถั่ว เชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซา และพืชอาศัย ที่ฟอสฟอรัสระดับสูง (2 มิลลิโมลาร์) และต่ า (1 มิลลิโมลาร์) พบว่า 
การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในระยะแรก จะไประงับการเจริญเติบโตของปม
รากถ่ัว ท าให้อัตราการสังเคราะห์แสงและอัตราการหายใจในพืชสูงขึ้น แต่เมื่อมีการเข้าอยู่อาศัยของ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาถึงระดับที่สูงที่สุด ท าให้ประสิทธิภาพของฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
ภาย ใต้สภาพที่มีฟอสฟอรัสต่ า ตามมาด้วยการพัฒนาของปมรากถ่ัว การเจริญเติบโตของพืช และการ
ตรึงไนโตรเจนที่เพ่ิมข้ึน  
 การส่งสริมการเจริญเติบโตของพืช พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะเจริญเติบโต
ได้ดีกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (ศรัณยา, 2541) รายงานของ Azizah and Martin 
(1992) พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อปริมาณธาตุอาหารในล าต้นที่เกิดใหม่ของท่อน
พันธุ์โกโก้ เมื่อมีการปลูกเชื้อรา Scutellospora sp. ร่วมกับเชื้อ Glomus sp. ในสายพันธุ์โกโก้ที่
ขยายพันธุ์ด้วยการติดตา กิ่งตอน และการปักช า ท่อนพันธุ์โกโก้มีน ้าหนักแห้งของต้นและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นเพ่ิมขึ้น และท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยการติดตาและกิ่งตอนที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซาเจริญร่วมด้วยจะมีปริมาณของฟอสฟอรัสในต้นเพิ่มขึ้น ส่วนท่อนพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธี  
ติดตา มีความเข้มข้นของแคลเซียมในส่วนยอดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับท่อนพันธุ์ที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์     
ไมคอร์ไรซา Janos et al. (2001) ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นลิ้นจี่ที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอน พบว่า ภายหลังจากท่ีปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาได้ 120 วัน เชื้อราช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านความสูงและการสร้างใบ รวมถึงท าให้
มีน ้าหนักแห้งของส่วนเหนือดินสูงกว่าต้นที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาถึง 39 เปอร์เซ็นต์ Frey 
and Schuepp (1993) ศึกษาความสามารถของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยใส่เชื้อ Glomus 
intraradices ให้แก่ข้าวโพดและให้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของ (15NH4)2SO4 พบว่า ต้นข้าวโพดที่มีการ
ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีการเจริญเติบโตและมีปริมาณของ 15N มากกว่าต้นที่ไม่มีการใส่เชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา นอกจากนี้ ยังมีรายงานของ Maddox and Soileaue (1991) ที่ศึกษาผล



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

26 
 

  

ของการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตกับการใช้ปูนขาวในการปรับปรุงดิน และการปลูกเชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
Glomus fasciculatum และ Glomus etunicayum ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกในดินกรด พบว่า         
ถั่วเหลืองที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะมีน ้าหนักเมล็ดสูงสุด โดยที่มีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 20 
มิลลิกรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ส่วนการใส่ปูนขาวในทุกๆ อัตราให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้การปลูก
เชื้อ Glomus etunicayum ช่วยลดอัตราการตายและป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ของถั่วเหลืองในดิน
ที่ไม่เติมปูนขาว และยังพบว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้งสองชนิดช่วยเพิ่มการดูดธาตุอะลูมินัม
ของรากและปริมาณอะลูมินัมที่สกัดได้ในดินมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และรายงานของ Rajan et al. (2000) 
ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 9 สปีชีร์ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสัก 
พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยการเจริญของต้นกล้าสักได้มากกว่าที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซาอาศัยร่วมอยู่ด้วย เชื้อราที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสัก 
ได้แก่ Glomus leptotrichum 
 การผลิตฮอร์โมนพืชบางชนิดจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน          
ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน เป็นต้น (Gopinathan and Raman, 1992) โดยหนึ่งในฮอร์โมนพืชที่
สันนิษฐานว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอาจจะสังเคราะห์ขึ้นมา คือ ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิค แอซิด 
(GA3) โดยพบว่าปริมาณฮอร์โมนจิบเบอเรลลิค แอซิด ในรากกล้ามะละกอที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์    
ไมคอร์ไรซามีปริมาณมากกว่ารากกล้ามะละกอที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยรากกล้า
มะละกอที่ได้รับเชื้อ Glomus aggregatum และ Gigaspora sp. มีแนวโน้มจะมีปริมาณฮอร์โมน 
จิบเบอเรลลิค แอซิด ในรากสูงกว่ารากกล้ามะละกอที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาชนิดอื่น และ
พบว่าปริมาณฮอร์โมนจิบเบอเรลลิค แอซิด ในรากกล้ามะละกอเพ่ิมข้ึนเมื่อได้รับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ 
ไมคอร์ไรซา แม้ว่าไม่มีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตของกล้ามะละกอเพ่ิมข้ึน แต่มีแนวโน้มว่ากล้า
มะละกอที่มเีชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเจริญอยู่ด้วย จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูง 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และปริมาณธาตุอาหารในล าต้น โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมเพ่ิมขึ้น ปริมาณฮอร์โมนจิบเบอเรลลิค แอซิด ที่เพ่ิมขึ้นในรากมะละกอที่ได้รับเชื้อรา  
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสร้างข้ึนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการน าคาร์โบไฮเดรตจากพืชไปใช้ (ดวงใจ, 2546)  
 นอกจากนี้ เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซายังท าให้พืชมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง ความเค็ม เป็นต้น และช่วยลดการท าลายของศัตรูพืชในระบบราก
พืช อีกทั้งยังมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ดินและการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินสู่
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ในด้านความทนทานต่อความแห้งแล้ง พบว่า พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาอาศัยอยู่จะทนทานต่อการขาดน้ าได้ดีกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยใน
ราก เนื่องจากเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาช่วยดูดซับน้ าให้กับพืชผ่านทางเส้นใยราที่แพร่กระจาย
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ในดนิ ซ่ึงเส้นใยเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถดูดซับน้ าจากช่องบรรจุน้ าขนาดเล็กได้ดีกว่ารากพืช 
นอกจากนี้ความทนทานต่อการขาดน้ าของพืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก ยังเป็นผลมา
จากการลดอัตราการคายน้ าของพืช เมื่อเกิดความเครียดจากการขาดน้ า พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซาในรากจะมีการสะสมสารโพรลีนในเซลล์มากขึน้ เพ่ือรักษาปริมาณน้ าในเซลล์ไว้ตามกลไก 
osmotic adjustment ท าให้ศักย์น้ าในพืชลดลง ดังนั้นการคายน้ าจึงลดลงด้วย (พักตร์เพ็ญ, 2556) 
มีการศึกษาการย้ายต้นกล้าพืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา พบว่า ไม่มีอาการเหี่ยวหรืออาจจะมี
อาการเหี่ยวน้อยกว่าต้นกล้าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Huang et al., 1985) และ 
Kothari et al. (1990) พบว่า ต้นข้าวโพดทีมี่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีอัตราการดูดน ้าและมี
พ้ืนที่ใบมากกว่าต้นที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท าให้พืชทนความแล้งได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ
รายงานของ Tang and Chen (1999) ที่ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อ
ความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแห้งแล้ง พบว่า เส้นใยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีบทบาท
ส าคัญต่อการเพ่ิมข้ึนของน ้าหนักสดและช่วยลดอาการเหี่ยวจากการขาดน ้า ท าให้ Hippophae 
rhamnoides มีความต้านทานต่อสภาพเครียดจากการขาดน ้าได้ดี 
 ในด้านความทนทานต่อความเค็ม โซเดียมและคลอรีนที่มีปริมาณมากในดินเค็มท าให้
เกิดความเป็นพิษต่อพืช โดยส่งผลเสียหายต่อการสังเคราะห์เอนไซม์และโปรตีน รวมทั้งมีผลต่อ
กระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืช และพบว่าโซเดียมและคลอรีนในดินเค็มจะท าให้
เกิดความไม่สมดุลของการดูดซับและการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืช ส่งผลเสียหายต่อการเจริญ 
เติบโตและผลผลิตของพืชด้วยเช่นกัน พืชจะมีกลไกป้องกันตัวเองเมื่อได้รับความเครียดจากความเค็ม
โดยการสะสมสารอินทรีย์ในเซลล์ เพ่ือท าให้แรงดันออสโมซีสภายในเซลลล์ดลง (osmotic 
adjustment) เพ่ือป้องกันการสูญเสียน้ าออกจากเซลล์หรือการเกิดปรากฏการณ์ plasmolysis จน
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์รากพืช ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความเค็ม พบว่าพืชที่
มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในราก มีการสะสมสารอนิทรีย์ในเซลล์มากกว่าพืชที่ไม่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเป็นผลท าให้พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้า
อยู่อาศัยในรากสามารถทนทานต่อความเค็มได้ดี ในแง่ของสภาวะความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดิน
อันเนื่องมาจากความเค็ม ซึ่งโดยปกติแล้วพืชที่เจริญเติบโตอยู่ภายใต้สภาวะความเค็มจะดูดซับธาตุ
อาหารได้น้อยลง เพราะธาตุอาหารมักอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช แต่พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากจะยังคงได้รับธาตุอาหารจากการท างานของเส้นใยรานอกรากพืช จึง
ท าให้เกิดความทนทานจากสภาวะเครียดเนื่องจากความเค็ม (พักตร์เพ็ญ, 2556) รายงานของ Gu et 
al. (2000) ศึกษาถึงการทนต่อสภาพดินเค็มของต้นข้าวโพดที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยท า
การปลูกต้นข้าวโพดในกระถางทดลองที่มีดินในระดับความเค็มต่างๆ กัน ดินที่มีเกลือ (NaCl) 1 กรัม/
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ดิน 1 กิโลกรัม มีผลยับยั้งการเจริญของต้นข้าวโพดที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากกว่าต้นที่
มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา  
 ในด้านความทนทานต่อการเกิดโรคพืชทางระบบราก    และการเข้าท าลายของไส้เดือน 
ฝอย (พักตร์เพ็ญ, 2556) พืชจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการเข้าสู่รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ 
ไมคอร์ไรซาคล้ายกับปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการเข้าสู่รากพืชของเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยจะมีการ
แสดงออกของยีนต้านทาน (defence gene) ท าให้เกิดปฏิกิริยาการต้านทานต่างๆ ของพืช ซึ่งใน
ระยะแรกของการเข้าสู่รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จะเป็นปฏิกิริยาการต้านทานอย่าง
อ่อนๆ แต่ในระยะต่อมาเมื่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเจริญภายในรากพืชมากข้ึน เช่น การสร้าง
อาร์บัสคูลจะเหนี่ยวน าให้พืชมีความต้านทานต่อการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชมากขึ้น (Garcia-
Garrido and Ocampo, 2002) ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคทางระบบรากได้ (Yoram and 
Douds, 2000) ความทนทานต่อการเกิดโรคพืชทางระบบรากและการเข้าท าลายของไส้เดือนฝอย    
มีผลมาจากความสามารถของเชื้อราอารบ์ัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการครอบครองบริเวณเขตรากพืชและ
การแข่งขนัเพื่อการเข้าอยู่อาศัยในรากพืช จึงท าให้เชื้อสาเหตุโรคพืชและไส้เดือนฝอยมีโอกาสในการ
เข้าท าลายเซลล์รากพืชได้น้อยลง (พักตร์เพ็ญ, 2556) เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซายังส่งผลท าให้
ลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาของพืชเปลี่ยนแปลงไป (Reid, 1990) เช่น รากพืชจะมีความ
แข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น เพราะรากท่ีมีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะมีการสร้างลิกนินเพ่ิมข้ึน ท าให้
เชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าท าลายได้ยาก Sharma et al. (1992) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับการเกิดโรคพืชว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการซึมผ่านของสารต่างๆ ออกมาภายนอกรากเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมการย่อยสลายไคติน พืชที่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่จะมีความต้านทานต่อเชื้อโรคที่อยู่ในดินได้ ดังนั้นพืชที่มีเชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจึงมีความต้านทานโรคพืชได้มาก ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมโรคพืชโดย
ชีววิธ ี(biological control) ได้อีกทางหนึ่ง รายงานของ Eke et al. (2016) ได้กล่าวถงึความสามารถ
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในการช่วยลดผลกระทบจากการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุโรคพืช 
แสดงให้เห็นว่า Glomus intraradices, Glomus hoi, Gigaspora margarita, และ 
Scutellospora gigantea สามารถลดระดับความรุนแรงในการเกิดโรคและการติดเชื้อสาเหตุโรคพืช 
Fusarium solani ในถั่ว (Phaseolus vulgaris L.) ได้อย่างมีนัยส าคัญเมื่อมีการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืช นอกจากนี้ยังพบว่า phenols และ flavonoids รวมทั้ง
กิจกรรมของ Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) เกิดข้ึนหลังจากการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อรา 
แสดงให้เห็นถึงการสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของพืชในการต่อต้านเชื้อโรคที่เพ่ิมข้ึนเมื่อมี
การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืช  
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 ในด้านการอนุรักษ์ดิน พบว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีบทบาทต่อการรักษา
โครงสร้างของดินให้มีความคงทนต่อการกร่อนดินได้ เนื่องจากเส้นใยรานอกรากพืชมีการแพร่กระจาย
อย่างหนาแน่นในดิน ทั้งยังสามารถผลิต glycoprotein ที่เรียกว่า glomalin ที่ท าหน้าที่เสมือนกาว
เชื่อมเส้นใยรากับอนุภาคดินให้ติดกันอย่างหนาแน่น ดังนั้นเส้นใยรานอกรากพืชของเชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซา จึงเปรียบเสมือนโครงข่ายของเส้นใยขนาดใหญ่ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมอนุภาคของดิน
ให้เกิดการรวมตัวเป็นเม็ดดินจึงสามารถรักษาโครงสร้างของดินให้มีความคงทนแข็งแรงได้ดี และใน
ด้านลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูก
น ามาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และเมื่อพืชเสื่อมสภาพเป็นเศษซากพืชต้องอาศยั
กิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งจะท าให้เกิดการหมุนเวียนสารประกอบคารบ์อนที่อยู่ในพืช
มาสู่ดิน และเม่ือจุลินทรีย์ดินตายลงไป อินทรีย์คาร์บอนในเซลล์จุลินทรีย์จะเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ระเหยสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง จุลินทรีย์จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีท าให้เกิดการสะสมอินทรีย์
คารบ์อนในดิน และการแปรสภาพของอินทรีย์คาร์บอนให้เปลี่ยนเป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สู่ชั้น
บรรยากาศ   เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีบทบาทในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้น
บรรยากาศผ่านกลไกการด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย โดยพบว่าการใช้ระยะเวลาในการล าเลียงสาร 
ประกอบคาร์บอนจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (photosynthate) มาให้กับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซานั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ภายใน 1 ชั่วโมง) และแสงของพืชถูกน ามาใช้ในการแลกเปลี่ยน
ธาตุอาหารกับเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาประมาณ 4-20 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด หมายความว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศท่ีพืชตรึงได้ส่วนหนึ่ง ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรูปอินทรีย์คาร์บอน
ในเส้นใยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เส้นใยนอกรากพืชของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามี 
ความหนาแน่นประมาณครึ่งหนึ่งของชีวมวลจุลินทรยี์ดินทั้งหมดและยังมีความคงทนต่อการย่อยสลาย 
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จึงมีบทบาทในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จาก
ดินสู่ชั้นบรรยากาศได้ ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อีกทาง
หนึ่ง (พักตร์เพ็ญ, 2556)  

 
2.4 ผลของชนิดและสายพันธุ์พืชต่อประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 
 ส าหรับรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร์ร่วมกับการปลูก
ยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ นั้น ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย เช่น รายงานของ สุทัศน์ และคณะ (2540) พบว่า 
สามารถปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในยางพาราได้ โดยเฉพาะการปลูกเชื้อหลังจากท่ีระบบ
รากยางมีการพัฒนาดีแล้ว จะได้ผลดีกว่าเมื่อปลูกเชื้อตั้งแต่ต้นตอตายังมีอายุน้อย ทั้งนี้เชื้ออาจต้องรอ
รากขนอ่อนนานเกินไป ท าให้สูญหายไปเนื่องจากการชะล้าง หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจนตาย
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ไปก่อนที่จะได้เข้าสู่รากขนอ่อน อย่างไรก็ตาม ได้มีการศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาต่อ
การเจริญเติบโตของพืชอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น การศึกษาในต้นกล้า sweetgum (Liquidambar 
styraciflua) พบว่า ต้นกล้าที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะมีน้ าหนักสดมากกว่าต้นกล้าที่ไม่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาถึง 40 เท่า (Powell and Bagyaraj, 1986) จ าเนียร และ ธนกิจ 
(2558) ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพ่ึงพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Acualospora 
morrowiae ของพริกในวัสดุปลูกท่ีใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 50, 60 และ 80 
กิโลกรัม/ไร่ เปรียบเทียบกับต้นพริกที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา พบว่า ในทุกระดับของปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท าให้พริกมีความสูง น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน น้ าหนัก
แห้งราก จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผลสดต่อต้น และการดูดธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาส่งผลให้น้ าหนักผลผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 44.5 เปอร์เซ็นต์  
เช่นเดียวกับรายงานของ มลชัย (2541) ที่ศึกษาผลของเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อ
การเจริญเติบโตของปอแก้ว (Hibiscus sabdariffa var. altissima) และการเข้าท าลายปอแก้วของ
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita พบว่า เชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้ง 
6 ชนิด จะช่วยท าให้ความสูง น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของปอแก้วมากกว่าต้นที่ไม่ได้ปลูกเชื้อรา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่าการปลูกเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อการ
ลดจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita อัตราการเกิดปม และเปอร์เซ็นต์
ดัชนีการเข้าท าลายอย่างมีนัยส าคัญ ศุภธิดา และชฎาพร (2557) ศึกษาผลของการปลูกข้าวพันธุ์สัน
ป่าตอง 1 ภายใต้การให้น้ าสองรูปแบบคือ แบบท่วมขัง และแบบระดับความชื้นของดิน 0.3 บาร์ โดย
เปรียบเทียบระหว่างการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซา Glomus geosporum, Glomus etunicatum และ Acaulospora foveata พบว่า ข้าวที่ปลูก
ภายใต้การให้น้ าทั้งสองรูปแบบที่มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาชนิดต่างๆ นั้น มีแนวโน้มของ
น้ าหนักแห้งสูงกว่าข้าวที่ไม่มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยเฉพาะเชื้อราอาร์บัสคูลาร์    
ไมคอร์ไรซา Acaulospora foveata ท าให้ข้าวมีน้ าหนักแห้งต้นและการดูดซับสังกะสีสูงที่สุด          
ในรายงานของ สมบุญ และสาลี่ (2535) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ 
ไมคอร์ไรซา ไรโซเบียมและปุ๋ยฟอสฟอรัสระดับต่างๆ ในถั่วเขียว พบว่า การใส่เชื้อไรโซเบียมร่วมเชื้อ
ราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จะเพ่ิมการดูดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
เพ่ิมการเจริญเติบโตของถั่วเขียวมากกว่าต้นพืชที่ใส่เชื้อไรโซเบียม หรือใส่เชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัส   
คูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินที่มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า 
นอกจากนี้ Bhatti et al. (2013) รายงานว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้ง 3 สปีชีร์ (Glomus 
mosseae, Acaulospora laevis และ Gigaspora sp.) รวมทั้ง Trichoderma viride มีผลท าให้ 
Dianthus caryophyllus Linn. มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นหลังจาก 45 และ 90 วันของการใส่เชื้อ
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ให้กับพืช และรายงานของ Ortas (2012) ที่ศึกษาผลของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อ
ผลผลิต การดูดซับธาตุอาหาร และประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพืชหลายชนิด 
พบว่า ในพืชตระกูลพริก-มะเขือ ตระกูลถั่ว และตระกูลแตง มีการตอบสนองที่ดีต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซา และพืชที่มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีการดูดซับธาตุอาหารได้สูงกว่าพืชที่ไม่
มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และรายงานของ Srinivasan and Govindasamy (2014) 
ศึกษาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 9 สายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโตของ Catharanthus roseus 
โดยการวิเคราะห์พฤกษเคมีใน Catharanthus roseus พบว่า Glomus aggregatum และ 
Glomus fasciculatum สามารถสนับสนุนศักยภาพการเจริญเติบโตในด้านการให้ผลผลิตแก่ 
Catharanthus roseus ได้ดีกว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสายพันธุ์อ่ืน  
 จากงานวิจัยของ พักตร์เพ็ญ (2555) พบว่า สายพันธุ์พืชมีการตอบสนองต่อการใส่เชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาแตกต่างกัน โดยพบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานมีการพ่ึงพาต่อ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการส่งเสริมการเจริญเติบโต และดูดซับฟอสฟอรัสมากกว่าข้าวโพด
ฝักอ่อน ทั้งนี้ความแปรปรวนของการพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถพบได้ในพืชชนิด
อ่ืนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานทดลองของ Tawaraya et al. (2001) ที่ได้ท าการเปรียบเทียบ
การพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Glomus fasciculatum) ของต้นหอม 27 ชนิด พบว่า 
การพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของต้นหอมมีความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 73-95 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองลักษณะนี้พบได้เช่นกันในการทดสอบการพ่ึงพาต่อเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของข้าวสาลี (Zhu et al., 2001) ถั่วเหลือง (Khalil et al., 1994) ถั่วลิสง 
(Rao et al., 1990) และผักกาด (Jackson et al., 2002) และรายงานการศึกษาผลของการใส่ปุ๋ย
ชีวภาพเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไผ่ ได้แก่ ไผ่กิมซุ่ง 
(Bambusa beecheyana) ไผ่ตงลืมแล้ง (Bambusa beecheyana) ไผ่ซางหม่น 
(Dendrocalamus sp.) และไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus) พบว่า การใส่ปุ๋ย
ชีวภาพเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าของไผ่ซางหม่นเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่ไม่มีผลต่อไผ่ชนิดอื่น นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยชีวภาพท าให้ความสามารถในการ
เข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซา ที่พบทั้งในชั้นดินบนและล่างบริเวณ
รากไผ่ทุกชนิดเพ่ิมข้ึน และท าให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในชั้นดินล่างบริเวณรากไผ่ตงลืมแล้งเพ่ิมข้ึน 
(นาฏยา และคณะ, 2556) อีกท้ังยังมีรายงานของ Legay et al. (2016) ที่ได้ท าการประเมินพืช 3  
สปีชีร์ ที่มีลักษณะแตกต่างกันในด้านการหมุนเวียนธาตุอาหาร โดย Festuca paniculata (Schinz 
and Tellung) เป็นสปีชีส์ที่มีการหมุนเวียนธาตุอาหารช้า ขณะที่ Dactylis glomerata ( L. ) มีการ
หมุนเวียนธาตุอาหารที่เร็วกว่า และ Bromus erectus (Hudson) เป็นกลางระหว่างสองสปีชีส์     
ต่อการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา พบว่า Festuca paniculata มีการเข้าอยู่
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อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสูงที่สุด ขณะที่ Bromus erectus พบต่ าสุด ทั้งนี้อาจจะเป็น     
ไปได้ว่า ความแปรปรวนของการพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะขึ้นอยู่กับความต้องการ
ธาตุอาหาร  ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด  และการแพร่กระจายของระบบ
รากพืชนั้นๆ (พักตร์เพ็ญ, 2555) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพ 
ดีต่อยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408  
 
 3.1.1 พื้นที่ศึกษา  
  เก็บตัวอย่างดินเพ่ือประเมินจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ทีมี่
ประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในดินบริเวณรากของยางพารา 4 พันธุ์ คือ BPM 24, RRIM 600, RRIT 
251 และ RRIT 408 ใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกยางเดิม จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์วิจัยยางจันทบุรี ตั้งอยู่
ที่ 35 หมู่ 7 ต าบลฉมัน อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี) และ พ้ืนทีป่ลูกยางใหม่ จังหวัดหนองคาย 
(ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั้งอยู่ที่ 209 หมู่ 8 ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย) 
 เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา ตามการศึกษาของ
กรมวิชาการเกษตร  มี 2 ชนิด คือ เชื้อรา Acaulospora sp. และ Glomus sp. ซึ่งจากการศึกษา
ลักษณะทาง spore morphology ตามวิธีการของ Abbott (1982) พบลักษณะของสปอร์ ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา 
 

ชนิด รูปภาพสปอร์ ค าอธิบายลักษณะสปอร์ 

Acaulospora sp. 

 

สปอรมี์รูปร่างกลม สีเหลืองเข้มจนถึง
น้ าตาลอ่อน มีผนังสปอร์ 1 ชั้น  

Glomus sp. 

 

สปอร์มีรูปร่างกลม สีน้ าตาลเข้ม มี
ผนังสปอร์ 1-2 ชั้น มีเส้นใยลักษณะ
โค้งติดกับสปอร์ 

 
  
  



Ref. code: 25595709032618GTVRef. code: 25595709032618GTV

34 
 

  

3.1.2 การเก็บตัวอย่างดินและการเตรียมตัวอย่าง  
 สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณเขตรากยางพารา โดยเก็บดินที่ความลึก 0-20 
เซนติเมตร รวบรวมตัวอย่างดินทั้งหมดใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุง และเก็บบันทึกข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
หลังจากนั้นน าตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน แบ่งตัวอย่างดินออกเป็น 2 ส่วน 
โดยส่วนที่ 1 ส าหรับใช้ในการประเมินจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดิน และ 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ เนื้อดิน, ความเป็นกรด-ด่างของดิน, ปริมาณ
อินทรียวัตถ ุและปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  
 3.1.3 การเก็บบันทึกผลการทดลอง 

3.1.3.1 การประเมินจ านวนของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิ 
ภาพดีต่อยางพาราในดินบริเวณเขตราก  

 น าตัวอย่างดินมาแยกสปอร์ออกจากดินตามวิธี wet sieving and 
sucrose centrifugation โดยน าตัวอย่างดิน 20 กรัม ใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 120 มิลลิลิตร 
พร้อมกับเติมน้ าปริมาณ 30 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่าเพ่ือท าลายโครงสร้างของดิน จากนั้นน ามาผ่าน
ตะแกรงขนาด 250, 100 และ 50 ไมครอน ซึ่งวางซ้อนกันอยู่ แล้วใช้ขวดฉีดน้ า ฉีดไล่สปอร์ให้ลอยขึ้น
ข้างตะแกรงแล้วจึงเทใส่ในหลอดทดลอง น าของเหลวพร้อมหลอดทดลองที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 2000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเทสารละลายด้านบนทิ้งและเติมสารละลาย 50 
เปอร์เซ็นต์ sucrose  30 มิลลิลิตร ต่อมาน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2000 รอบ/นาท ีเป็นเวลา 1 
นาที จากนั้นน าของเหลวที่ได้ใส่ลงใน suction funnel ที่มีกระดาษกรองวางอยู่ เพ่ือแยกของเหลว
กับสปอร์ออกจากกัน น ากระดาษกรองที่มีสปอร์ติดอยู่มาตรวจหาสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด 
dissecting microscope เพ่ือประเมินจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Daniels 
and Skipper, 1982)   
 3.1.3.2 การวิเคราะห์สมบัติของดิน ได้แก่  
 (1) การวิเคราะห์เนื้อดิน โดยวธิ ี Hydrometer method โดยน า
ตัวอย่างดินมาก าจัดอินทรียวัตถุด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่อนดินในน้ าผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร 
ล้างดินด้วยน้ าท าให้ดินแห้ง ชั่งตัวอย่างดินที่ได้ แล้วน าไปท าเป็นสารแขวนลอยในน้ าด้วยการใส่สาร
ส่งเสริมการกระจายของอนุภาคดิน (dispersion agent) เช่น สารละลายแคลกอน (calgon 
solution) 5 เปอร์เซ็นต์ ปั่นสารแขวนลอยด้วยเครื่องปั่น ถ่ายของผสมลงในกระบอกตวงแบบ
ตกตะกอน (sedimentation cylinder) ให้หมดแล้วหย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงไปโดยตั้งเวลาอ่านที่ 40 
วินาที และ 2 ชั่วโมง อ่านอุณหภูมิ ค่าที่อ่านได้ที่ 40 วินาทีเป็นปริมาณของกลุ่ม ทรายแป้ง และ ดิน
เหนียว และ แคลกอน รวมกัน ส่วน 2 ชั่วโมงเป็นปริมาณของกลุ่มขนาดของดินเหนียว และแคลกอน 
โดยการวัดอุณหภูมิ (t1) เมื่อจับเวลาได้ 40 วินาที จึงอ่านค่าจากไฉโดรมิเตอร์ (R1) (จะต้องหย่อน
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ไฮโดรมิเตอร์ลงในตัวอย่างก่อนถึงเวลาอ่านค่าประมาณ 10 วินาที) ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึง   
วัดอุณหภูมิ (t2) และอ่านค่าจากไฮโดรมิเตอร์ (R2) อีกครั้ง ซ่ึงอุณหภูมิทั้งหมดวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์ 
จากนั้นน าเอาผลการทดลองไปหาเปอร์เซ็นต์ของ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว โดยใช้สูตรการ
ค านวณ ดังนี้ 
B40 = b1+0.20 (tb1-68) เมื่อ B40 คือ ค่า blank ทีแ่ก้อุณหภูมิแล้ว ที่เวลา 40 วินาที  
B2   = b2+0.20 (tb2-68) เมื่อ B2  คือ ค่า blank ที่แก้อุณหภูมิแล้ว ที่เวลา 2 ชั่วโมง  
R40 = R1+0.20 (t1-68)   เมื่อ R40 คือ ค่าท่ีแก้อุณหภูมิแล้วจากตัวอย่างดินที่เวลา 40 วินาที  
R2   = R2+0.20 (t2-68)   เมื่อ R2  คือ ค่าที่แก้อุณหภูมิแล้วจากตัวอย่างดินที่เวลา 2 ชัว่โมง 
 จากนั้นน าค่าที่ได้ไปแทนค่าในสูตร เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ของ ทราย 
ทรายแป้ง และดินเหนียว ดังนี้  (ในกรณีใช้ตัวอย่างดินหนัก 100 กรัม)  

 ทราย (เปอร์เซ็นต์) = 100 - (R40-B40)  
 ทรายแป้ง (เปอร์เซ็นต์)  = (R40-B40) - (R2-B2)  
 ดินเหนียว (เปอร์เซ็นต์)  = (R2-B2) 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปหาประเภทของเนื้อดิน โดยอาศัยไดอะแกรม

สามเหลี่ยมใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดอนุภาคดังนี้ ทรายมีขนาดของ effective diameter 0.05-2.00 
มิลลิเมตร ทรายแป้งมีขนาดของ effective diameter 0.002-0.05 มิลลิเมตร ดินเหนียวมีขนาดของ 
effective diameter เล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร  
 (2) การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ด้วยวิธี 
Electrometric method โดยชั่งตัวอย่างดินขนาด 2 มิลลิเมตร จ านวน 10 กรัม ใส่ลงใน Beaker 
ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่นลงไป 10 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากันประมาณ 30 นาที 
จากนั้นท าการวัด pH ด้วย pH meter  
 (3) การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดิน โดยใช้วธิีของ Walkley and 
Black (1934) ชั่งตัวอย่างดินที่บดอย่างละเอียด ขนาด 0.5 มิลลิเมตร น้ าหนัก 0.5 กรัม ใส่ตัวอย่าง
ดินลงใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ ายา dichromate 1N ไป 5 มิลลิลิตร 
จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริค เข้มข้นลงไป 10 มิลลิลิตร โดยเรว็ แกว่ง flask ไปรอบๆ เบาๆ  เพ่ือให้น้ ายา
กับดินเข้ากันประมาณ 1-2 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ท าปฏิกิริยากันเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาเติมน้ า
กลั่นลงไป 15 มิลลิลิตร และหยด indicator ลงไป 3 หยด ไตเตรท soil suspension ด้วยน้ ายา 
ferrous sulfate จนกระทั่งถึงจุด end point คือ จุดที่สีของ suspension เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น
น้ าตาลปนแดง จดบันทึกปริมาณของน้ ายา ferrous sulfate เพ่ือน ามาค านวณปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนในดิน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาค านวณปริมาณอินทรียวัตถ ุดังนี้ 
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เปอร์เซ็นต์อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon, O.C.)   =  10 x (B-S) x 100 x 100 x 3 x 100 x N 
                   B x 77 x 1000 x W 

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

 
เมื่อ B = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรท Blank (มิลลิลิตร) 
 S = ปริมาณ FAS ที่ใช้ในการไตเตรทตัวอยาง (มิลลิลิตร) 
 W = น้ าหนักดินทิ่ใช้ (กรัม) 
         N = ความเขม้ข้นของ K2Cr2O7 (หนว่ย normality)  

 

 (4) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน โดยใช้
น้ ายาสกัด Bray II ซึ่งเริ่มจากการชั่งดินตัวอย่าง ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จ านวน 2.5 
กรัม ใส่ลงในขวดพลาสติก เติมน้ ายาสกัด Bray II ลงไป 25 มิลลิลิตร ปิดผาแล้วน าไปใส่เครื่องเขย่าที่
ความเร็ว 250 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 นาที เอาสารละลายดินที่ได้มากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 4 
เก็บ aliquot ไว้ในขวดพลาสติกท่ีสะอาดขนาด 120 มิลลิลิตร จากนั้นน า aliquot ของดินตัวอย่าง 
10 มิลลิลิตร ใส่ลงใน volumetric flask ที่มีความจุ 25 มิลลิลิตร เติม reagent B  ลงไป 4 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 25 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาท ีแล้วอ่านค่าการ
ดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร แล้ว
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหา Aavailable P (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
(standard curve) โดยการท า standard curve ได้จากการเตรียมน้ ายามาตรฐาน phosphate ให้มี
ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/ลิตร โดยใช้ standard phosphate 50 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/
ลิตร มาเจือจางลง 10 เท่า จากนั้นดูดมา 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน volumetric flask 
ขนาด 25 มิลลิลิตร แลว้เติม reagent B  ลงไป 4 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 25 
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน วางทิ้งไว้ประมาณ 10 นาท ีเริ่มอ่านค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของ 
standard phosphate ด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร และน ามา 
Plot กราฟระหว่างค่า absorbance กับความเข้มข้นของ phosphorus ซึ่งจะออกมาเป็น standard 
curve ที่จะน ามาใช้ในการประเมินปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอย่างดิน โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
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       ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  =  B x DF (sample) x X 
                                 A  

เมื่อ A = น้ าหนักของตัวอย่างดิน (กรัม)     
 B = น้ ายาสกัด (มิลลิลิตร) 
 X = ค่าที่อ่านไดเ้มื่อวัดค่าเทียบกับ standard set    
 
3.2 การทดลองที่  2 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบ  
โตของยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจส าคัญ 4 พันธุ์ 
 
 3.2.1 การวางแผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบ 2x4 factorial in completely randomized design 
จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่  
 (1) เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ได้แก่ ไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
(NM) และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AM)  
 (2) พันธุ์ยางพารา ได้แก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408  

 ดังนั้นสิ่งทดลองจะมีทั้งหมด จ านวน  8 สิ่งทดลอง ได้แก่ (1) NM + BPM 24 
(2) NM + RRIM 600 (3) NM + RRIT 251 (4) NM + RRIT 408 (5) AM + BPM 24 (6) AM + 
RRIM 600 (7) AM + RRIT 251 และ (8) AM + RRIT 408  
 3.2.2 การเตรียมหน่วยทดลอง  
 3.2.2.1 การเตรียมดิน ท าการเก็บตัวอย่างชุดดินปากช่อง โดยเก็บดินที่ระดับ
ความลึก 0-20 เซนติเมตร น าดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แยกเศษพืชออก น าไปอบที่อุณหภูมิ 100         
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง สลับกับทิ้งให้เย็นเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จ านวน 2 รอบ เพ่ือท าลาย
สปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาตามธรรมชาติ โดยสมบัติของดินแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเป็น
ดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ า ทั้งนัน้เพ่ือให้เห็นผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการดูดซับฟอสฟอรัสได้ชัดเจน 
 3.2.2.2 การเตรียมกระถาง ใช้กระถางพลาสติกสีน้ าตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลางปากกระถาง 20 นิ้ว พร้อมจานรองกระถาง เช็ดท าความสะอาดกระถางด้วยส าลีชุบ 10 
เปอร์เซ็นต์ clorox  
 3.2.2.3 การเตรียมกล้ายางพารา น าเมล็ดยางพาราทั้ง 4 พันธุ์ คือ BPM 24, 
RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 มาแช่ในน้ าสะอาด แล้วเพาะลงในขุยมะพร้าวที่ผ่านการอบฆ่า
เชื้อด้วย autoclave ที่ 120 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ดูแลรด
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น้ าเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นย้ายกล้าปลูกลงในถุงเพาะช าที่ใส่ดินขุยไผ่ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วย 
autoclave แล้ว ดูแลรดน้ าสม่ าเสมอจนกระทั่งกล้ายางเริ่มแตกฉัตรที่ 2 ที่อายุประมาณ 2 เดือน   
จึงย้ายปลูกลงกระถางทดลองที่เตรียมไว้ข้างต้น 
 3.2.2.4 การเตรียมเชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา ใช้เชื้อราอาร์บัสคูลารไ์ม
คอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีจ านวนสปอร์ของ 
Acaulospora sp. และ Glomus sp. จ านวน 25 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม  

 
ตารางท่ี 2 สมบัติของชุดดินปากช่อง 
 
สมบัติดิน ผลวิเคราะห์ 

เนื้อดิน 1 ดนิเหนียว 

สัดส่วนอนุภาคดินเหนียว (เปอร์เซ็นต์) 71 
สัดส่วนอนุภาคทรายแป้ง (เปอร์เซ็นต์) 13 
สัดส่วนอนุภาคทราย (เปอร์เซ็นต์) 16 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 2 4.37 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 3 (เปอร์เซ็นต์)  1.95 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน 4 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  228.33 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 5 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  18 
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ 6 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  42 
ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได้ 6 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  1,423 
ปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกัดได้ 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 
 
 3.2.3 การจัดหน่วยทดลองและการปฏิบัติดูแลหน่วยทดลอง  
 บรรจุดินลงในกระถางๆ ละ 20 กิโลกรัม ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลารไ์มคอร์ไรซา 100 
กรัม ตามแผนการทดลอง ย้ายกล้ายางพาราแต่ละพันธุ์ปลูก 1 ต้นต่อกระถาง วางกระถางทดลองไว้ใน
โรงเรือนพลาสติก จนกล้ายางอายุครบ 1 ปี ท าการใส่ปุ๋ยเมื่อกล้ายางอายุ 4 และ 6 เดือนหลังปลูก ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปยูเรีย ในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ปุ๋ยโพแทสเซียมในรูป KCl ใน
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อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยแคลเซียมในรูป CaCl2 ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยแมกนีเซียมในรูป 
MgSO4  ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ให้น้ า ก าจัดแมลงและวัชพืชโดยวิธีกล 
 3.2.4 การเก็บบันทึกผลการทดลอง ดังนี้  
 3.2.4.1 ความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น  
 วัดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เมื่อยางพารามีอายุ 4, 8 และ 
12 เดือน โดยความสูงวัดจากโคนต้นบริเวณเหนือรากจนถึงใบที่กางออกเต็มที่ใบสุดท้าย และวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางวัดบริเวณโคนต้นยางพาราเหนือรากยางพาราขึ้นมา 10 เซนติเมตร  
 3.2.4.2 น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินและน้ าหนักแห้งราก 
 เมื่อยางพาราอายุ 1 ปี ตัดส่วนเหนือดินและส่วนของรากท้ังหมดเป็นชิ้น
เล็กๆ ใส่ลงในถุงกระดาษส าหรับอบตัวอย่างพืช น าเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 
จนกระท่ังน้ าหนักแห้งคงท่ี หลังจากนั้นชั่งน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินและส่วนของราก 
 3.2.4.3 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในส่วนเหนือดินและราก  
 เมื่อตัวอย่างพืชแห้งดีแล้ว น าไปบดให้ละเอียด ร่อนตัวอย่างผ่าน
ตะแกรง 0.2 มิลลิเมตร จากนั้นท าการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในพืชโดยวิธี colorimetry 
(ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) ดังนี้  
 การย่อยตัวอย่างพืช ชั่งตัวอย่างพืช 1.0 กรัม ใส่ลงใน Kjeldahl tube 
แล้วเติม digestion mixture 5 มิลลิลิตร (เตรียม Blank ควบคู่ไปด้วย) จากนั้นน า Kjeldahl tube 
ใส่ลงใน Block digestion ภายใต้ตู้ดูดควัน (Fume hood) โดยตั้งอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 150 องศา
เซลเซียส แล้วจึงปรับเพ่ิมเรื่อยๆ คราวละ 50 องศาเซลเซียส จนถึง 350 องศาเซลเซียส ภายใน 2 
ชั่วโมง เมื่อได้สารละลายใส วางทิ้งไว้จนเย็นตัวลงแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากรองเป็น 50 มิลลิลิตร 
เขย่าให้สารละลายในหลอดและน้ ากรองรวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 5  
เก็บ aliquot ที่ได้นี้ในขวดพลาสติกท าสีตัวอย่างโดยการปิเปต aliquot 3 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด
ทดลองขนาด 25 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 3 มิลลิลิตร เติม 5 เปอร์เซ็นต์ Ammonium molybdate 1 
มิลลิลิตร และ 0.25 เปอร์เซ็นต ์ Ammomiun vanadate 1 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้
ประมาณ 20 นาท ี เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย 
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ท าการบันทึกค่าการดูดกลืนแสง 
(absorbance) ของแต่ละตัวอย่าง  
 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน เตรียม standard phosphate 7 
series ดังนี้ 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5 และ 15.0 ppm โดยเตรียมได้จากการปิเปต 50 ppm 
standard P ปริมาตร 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0 และ 2.4 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 25 
มิลลิลิตร ตามล าดับ หลังจากนั้นเติมน้ ากลั่น 3.0, 2.6, 2.2, 1.8, 1.4, 1.0 และ 0.6 มิลลิลิตร ลงในแต่
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ละ series เพ่ือปรับปริมาตรให้ครบ 3 มิลลิลิตร แล้วเติม blank อีก 3 มิลลิลิตร จากนั้น เติม 5 
เปอร์เซ็นต์ Ammonium molybdate 1 มิลลิลิตร และ 0.25 เปอร์เซ็นต์ Ammomiun vanadate 
1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาโดยสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปวัดค่า 
absorbance ด้วย spectrophotometer ทีค่วามยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ท าการบันทึกค่า 
absorbance ของแต่ละ series เพ่ือน าข้อมูลนี้ไป plot graph เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ต่อไป  
 การค านวณความเข้มข้นของฟอสฟอรัส (P ppm) ในตัวอย่างได้มาจาก
การน าค่า absorbance ของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับกราฟฟอสฟอรัสมาตรฐาน เมื่อทราบค่า P 
ppm ของตัวอย่างแล้ว น าค่าที่ได้มาคูณกับน้ าหนักแห้ง จะได้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P content, 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  
 3.2.4.4 ประเมินการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก  
 โดยแบ่งตัวอย่างรากยางพาราก่อนที่จะน าไปอบให้แห้ง เพ่ือหาน้ าหนัก
แห้งของราก จากข้อ 2 ออกมาประมาณครึ่งหนึ่งของรากทั้งหมดน าไปย้อมสีรากตามวิธีการของ 
Philips and Hayman (1970) โดยน าตัวอย่างรากยางพารามาล้างให้สะอาด ใส่ขวดแก้วที่มีฝาปิด
สนิท ย้อมสีราก โดยเติมสารละลาย 10 เปอร์เซ็นต์ KOH  ให้ท่วมราก แช่จนกระทั่งรากใส จึงเท
สารละลายทิ้งจนหมด จากนั้นล้างรากด้วยน้ าให้สะอาด 2-3 ครั้ง เติม Alkaline H2O2 solution ให้
ท่วมรากทั้งหมด นาน 60 นาที จากนั้นเทสารละลายดังกล่าวทิ้งจนหมด แล้วล้างรากด้วยน้ าให้สะอาด 
2-3 ครั้ง แช่รากด้วย HCl solution นาน 15 นาท ีจากนั้นเท HCl solution ทิ้งแล้วเติม Trypan 
blue solution  (C. I. 23850, Ajex Finechem) ประมาณ 8 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะติดสี จึงเท 
Trypan blue solution ออก แล้วเก็บรากท่ีย้อมสีแล้วไว้ใน Lactic acid solution น ารากที่ย้อมสี
แล้วมาประเมินการเข้าอยู่อาศัยในรากของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (AM colonization) ตาม
วิธีของ McGonigle et al. (1990) และค านวณเปอร์เซ็นต์การอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์      
ไมคอร์ไรซาในราก ตามวิธีการของ Trouvelet et al. (1985) ดังนี้ 
 

 เปอร์เซ็นต ์AM colonization = [(95 x n5) + (70 x n4) + (30 x n3) + (5 x n2) + (1 x n1)]/N 
 
เปอร์เซ็นต ์AM colonization = เปอร์เซ็นต์การเข้าสู่รากของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 n5 = จ านวนรากที่มีการเข้าอยู่อาศัยในรากมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต ์  
 n4 = จ านวนรากที่มีการเข้าอยู่อาศัยในราก 51-90 เปอร์เซ็นต ์  
 n3 = จ านวนรากที่มีการเข้าอยู่อาศัยในราก 11- 50 เปอร์เซ็นต ์  
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 n2 = จ านวนรากที่มีการเข้าอยู่อาศัยในรากน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต ์  
 n1 = จ านวนรากที่ไม่มีการเข้าอยู่อาศัยในราก  
 N = จ านวนรากทั้งหมดท่ีใช้ในการประเมินการเข้าอยู่อาศัยในราก 
  
 3.2.4.5 ประเมินจ านวนประชากรและชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 โดยท าการเก็บตัวอย่างดิน จากสิ่งทดลองที่มีการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซาในช่วงอายุของต้นยางพาราที่ 4, 8 และ 12 เดือน โดยน าดินมาแยกสปอร์ออกจากดินตาม
วิธี wet sieving and sucrose centrifugation (Daniels and Skipper, 1982) โดยน าตัวอย่างดิน 
20 กรัม ใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 120 มิลลิลิตร  พร้อมกับเติมน้ าปริมาณ 30 มิลลิลิตร ปิดฝาและ
เขย่าเพ่ือท าลายโครงสร้างของดิน จากนั้นน ามาผ่านตะแกรงขนาด 250, 100 และ 50 ไมครอน ซึ่ง
วางซ้อนกันอยู่ แล้วใช้ขวดฉีดน้ า ฉีดไล่สปอร์ให้ลอยขึ้นข้างตะแกรงแล้วจึงเทใส่ในหลอดทดลอง น า
ของเหลวพร้อมหลอดทดลองที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที 
จากนั้นเทสารละลายใสด้านบนทิ้งและเติมสารละลาย 50 เปอร์เซ็นต์ sucrose  30 มิลลิลิตร ต่อมา
น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นน าของเหลวที่ได้ใส่ลงใน 
suction funnel ที่มีกระดาษกรองวางอยู่ เพ่ือแยกของเหลวกับสปอร์ออกจากกัน น ากระดาษกรองที่
มีสปอร์ติดอยู่มาตรวจหาสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด dissecting microscope เพ่ือประเมิน
จ านวนประชากรของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้งหมด    
 3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละ      
ทรีทเมนต์ด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
3.3 สถานที่ท าการทดลอง 
 
 โรงเรือนปลูกพืชทดลองและห้องปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา  
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 

 
3.4 ระยะเวลาทดลอง 
 

เริ่มท าการทดลองในเดือน สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดการทดลองประมาณเดือน 
มีนาคม 2559 ใช้ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
4.1 ผลการวิจัย 
 
 4.1.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่
มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ 
RRIT 408  
 4.1.1.1 พื้นที่ศึกษา 

 พ้ืนทีศ่ึกษาในจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนที่ปลูกยางเดิม) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.4 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนรวม 2,929 มิลลิเมตร/ปี และ พ้ืนทีศ่ึกษาในจังหวัดหนองคาย (พ้ืนที่
ปลูกยางใหม่) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนรวม 1,967 มิลลิเมตร/ปี  

4.1.1.2 สมบัติของดิน 
 พ้ืนทีศ่ึกษาในจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนที่ปลูกยางเดิม) มีสมบัติของดิน คือ มี
เนื้อดินเป็น Loamy sand ความเป็นกรด-ด่างของดิน 4.5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับสูง 
(2.98 เปอร์เซ็นต์) และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในระดับสูง (29.72 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม)  
 พ้ืนทีศ่ึกษาในจังหวัดหนองคาย (พ้ืนที่ปลูกยางใหม่) มีสมบัติของดิน คือ 
มีเนื้อดินเป็น Sandy clay ความเป็นกรด-ด่างของดิน 4.6 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับสูง 
(2.50 เปอร์เซ็นต์) และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในระดับปานกลาง (11.15 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  
 4.1.1.3 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดี
ต่อยางพารา 

จากการประเมินจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มี
ประสิทธิภาพดีต่อยางพารา พบว่า ในพ้ืนที่ปลูกยางเดิม จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์
บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารามากกว่าในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ จังหวัดหนองคาย 
และ เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราพบมากในยางพาราพันธุ์ BPM 24 
(ตารางท่ี 3) 
 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพดีต่อ
ยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ BPM 24 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน 855 สปอร์/ดิน 
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100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ท้ังหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา Acaulospora 
sp. จ านวน 520 สปอร์/ดิน 100 กรัม (27 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา Glomus sp. 
จ านวน 335 สปอร์/ดิน 100 กรัม (18 เปอร์เซ็นต์) ส่วนจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์         
ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ BPM 24 ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย มีจ านวน 410 สปอร์/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ทั้งหมด 
โดยพบสปอร์ของเชื้อรา Acaulospora sp. จ านวน 325 สปอร์/ดิน 100 กรัม (36 เปอร์เซ็นต์) และ
พบสปอร์ของเชื้อรา Glomus sp. จ านวน 85 สปอร์/ดิน 100 กรัม (9 เปอร์เซ็นต์) (ตารางท่ี 3) 
 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพดีต่อ
ยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน 210 สปอร์/
ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ท้ังหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา 
Acaulospora sp. จ านวน 145 สปอร์/ดิน 100 กรัม (31 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา 
Glomus sp. จ านวน 65 สปอร์/ดิน 100 กรัม (14 เปอร์เซ็นต์) ส่วนจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ในพ้ืนที่
จังหวัดหนองคาย มีจ านวน 400 สปอร์/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์
ทั้งหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา Acaulospora sp. จ านวน 285 สปอร์/ดิน 100 กรัม              
(16 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา Glomus sp. จ านวน 115 สปอร์/ดิน 100 กรัม            
(6 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 3) 
 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพดีต่อ
ยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIT 251 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน 85 สปอร์/ดิน 
100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ท้ังหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา Acaulospora 
sp. จ านวน 60 สปอร์/ดิน 100 กรัม (39 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา Glomus sp. จ านวน 
25 สปอร์/ดิน 100 กรัม (16 เปอร์เซ็นต์) ส่วนจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มี
ประสิทธิภาพดีต่อยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIT 251 ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย มี
จ านวน 580 สปอร์/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ทั้งหมด โดยพบสปอร์
ของเชื้อรา Acaulospora sp. จ านวน 405 สปอร์/ดิน 100 กรัม (20 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของ
เชื้อรา Glomus sp. จ านวน 175 สปอร์/ดิน 100 กรัม (9 เปอร์เซ็นต์) (ตารางท่ี 3) 
 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพดีต่อ
ยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIT 408 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มีจ านวน 250 สปอร์/
ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนสปอร์ท้ังหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา 
Acaulospora sp. จ านวน 165 สปอร์/ดิน 100 กรัม (18 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา 
Glomus sp. จ านวน 85 สปอร์/ดิน 100 กรัม (9 เปอร์เซ็นต์) ส่วนจ านวนสปอร์ของเชื้อรา         
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อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราที่พบในบริเวณรากยางพาราพันธุ์ RRIM 600 
ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย มีจ านวน 350 สปอร์/ดิน 100 กรัม ซึ่งคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
สปอร์ทั้งหมด โดยพบสปอร์ของเชื้อรา Acaulospora sp. จ านวน 215 สปอร์/ดิน 100 กรัม       
(18 เปอร์เซ็นต์) และพบสปอร์ของเชื้อรา Glomus sp. จ านวน 135 สปอร์/ดิน 100 กรัม           
(12 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพ้ืนที่ปลูก 
 ยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
 

พันธุ์
ยางพารา 

พื้นที่ 
ศึกษา 

จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์              
ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพต่อ
ยางพารา (สปอร์/ดิน 100 กรัม) 

จ านวนสปอร์ของเชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์             

ไมคอร์ไรซาทั้งหมด 
(สปอร์/ดิน 100 กรัม) Acaulospora Glomus รวม 

BPM 24 จันทบุรี 520 335 855 1940 
 หนองคาย 325 85 410 895 

RRIM 600 จันทบุรี 145 65 210 465 
 หนองคาย 285 115 400 1815 

RRIT 251 จันทบุรี 60 25 85 155 
 หนองคาย 405 175 580 2010 

RRIT 408 จันทบุรี 165 85 250 895 
 หนองคาย 215 135 350 1170 

  
4.1.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของ

ยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
 4.1.2.1 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล า
ต้น เมื่ออายุ 4 เดือน 
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือน 
กล่าวคือ พันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น
ของยางพารา เท่ากับ 0.45±0.09 และ 0.39±0.04 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อรา
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อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 0.49±0.10 และ 
0.52±0.08 เซนติเมตร ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 0.50±0.03 และ 0.50±0.06 เซนติเมตร และ พันธุ ์
RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา 
เท่ากับ 0.67±0.05 และ 0.72±0.02 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของ  
ยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 408 มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารามากท่ีสุด เท่ากับ 0.70±0.04 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ 
RRIM 600  RRIT 251 และ BPM 24 ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 
0.50±0.08  0.50±0.04 และ 0.42±0.07 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือน โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ท าให้ยางพารามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.53±0.14 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่ท าให้ยางพารามี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.53±0.11 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) 
 4.1.2.2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล า
ต้น เมื่ออายุ 8 เดือน 
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับการ
ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 8 เดือน 
กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 0.77±0.11 และ 0.69±0.25 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600      
ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 
0.55±0.04 และ 0.82±0.07 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นยางพารา เท่ากับ 0.71±0.01 และ 0.81±0.10 เซนติเมตร 
และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของ
ยางพารา เท่ากับ 0.86±0.14 และ 0.88±0.10 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของ
ยางพารา เมื่ออายุ 8 เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 0.73±0.18, 0.69±0.16, 0.76±0.09 และ 
0.87±0.11 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  
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 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 8 เดือน กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท า
ให้ยางพารามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.80±0.15 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่ท าให้ยางพารามีขนาด   
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.72±0.14 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 4 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT  
 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 4 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร) 

    เฉลี่ย 
    NM     AM 

BPM 24 0.45±0.09 1/ 0.39±0.04  0.42±0.07 B 2/ 
RRIM 600 0.49±0.10  0.52±0.08  0.50±0.08 B 
RRIT 251 0.50±0.03  0.50±0.06  0.50±0.04 B  
RRIT 408 0.67±0.05  0.72±0.02  0.70±0.04 A 

เฉลี่ย 0.53±0.11 0.53±0.14   
P value    พันธุ์ยางพารา     <0.001 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.831 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.451 

C.V. (เปอร์เซ็นต์)                                       22.72 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
 
 4.1.2.3 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล า 
ต้น เมื่ออายุ 12 เดือน 
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 12 
เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้นของล าต้นยางพารา เท่ากับ 1.57±0.03 และ 2.04±0.03 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 
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ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 
1.51±0.21 และ 1.52±0.31 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์            
ไมคอร์ไรซามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 1.70±0.12 และ 1.60±0.52 
เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีขนาด                 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 1.56±0.56 และ 1.86±0.44 เซนติเมตร (ตารางที่ 6) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของ
ยางพารา เมื่ออายุ 12 เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 
408 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เท่ากับ 1.81±0.26, 1.51±0.24, 1.65±0.34 และ 
1.71±0.48 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 6)  
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อขนาด     
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพารา เมื่ออายุ 12 เดือน กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์        
ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 1.76±0.39 เซนติเมตร      
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่ท าให้
ยางพารามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากับ 1.58±1.58 เซนติเมตร (ตารางที่ 6) 

 
ตารางท่ี 5 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT  
 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 8 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร) 

   เฉลี่ย 
    NM     AM 

BPM 24 0.77±0.11 1/ 0.69±0.25  0.73±0.18  
RRIM 600 0.55±0.04  0.82±0.07  0.69±0.16  
RRIT 251 0.71±0.01  0.81±0.10  0.76±0.09  
RRIT 408 0.86±0.14  0.88±0.10  0.87±0.11  

เฉลี่ย 0.72±0.14  0.80±0.15   
P value    พันธุ์ยางพารา   0.104 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา   0.124 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา   0.129 

C.V (เปอร์เซ็นต์) 19.22 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 6 เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT  
 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 12 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร) 

   เฉลี่ย 
    NM     AM 

BPM 24 1.57±0.03 1/ 2.04±0.03  1.81±0.26  
RRIM 600 1.51±0.21  1.52±0.31  1.51±0.24  
RRIT 251 1.70±0.12  1.60±0.52  1.65±0.34 
RRIT 408 1.56±0.56  1.86±0.44  1.71±0.48  

เฉลี่ย 1.58±0.27  1.76±0.39   
P value    พันธุ์ยางพารา     0.529 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา     0.238 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา     0.482 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       20.27 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4.1.2.4 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออายุ 4 เดือน 
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูงของยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือน กล่าวคือ ยางพารา
พันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 
44.50±4.50 และ 44.90±10.69 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์     
ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 39.83±5.55 และ 60.17±13.73 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 
251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 59.70±9.04 และ 
63.57±8.33 เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูง
ของยางพารา เท่ากับ 73.17±6.60 และ 88.93±21.42 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 

ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 4 เดือน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 408 มีความสูงของยางพารามากที่สุด 
เท่ากับ 81.05±16.60 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 251 ซึ่งมีความสูงของยางพารา เท่ากับ 
61.63±8.06 เซนติเมตร และยางพาราที่มีความสูงต่ าที่สุดคือพันธุ์ BPM 24 ซึ่งมีความสูงของ
ยางพารา   เท่ากับ   44.70±7.34   เซนติเมตร  แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ    
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ยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ซ่ึงมีความสูงของยางพาราเท่ากับ 50.00±14.55 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลต่อความสูงของ  
ยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ท าให้ยางพารามีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 64.39±20.59 เซนติเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าการไม่ใส่เชื้อรา     
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 54.30±14.85 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7) 

 
ตารางท่ี 7 ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และ 
 ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 4 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
ความสูง (เซนติเมตร) 

     เฉลี่ย 
     NM       AM 

BPM 24 44.50±4.50 1/ 44.90±10.69  44.70±7.34 C 2/ 
RRIM 600 39.83±5.55  60.17±13.73  50.00±14.55B C 
RRIT 251 59.70±9.04  63.57±8.33  61.63±8.06 B  
RRIT 408 73.17±6.60  88.93±21.42  81.05±16.60 A 

เฉลี่ย 54.30±14.85 B 3/ 64.39±20.59 A  
P value    พันธุ์ยางพารา      <0.001 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 0.043 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา        0.389 

C.V (เปอร์เซ็นต์) 30.83 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
 

4.1.2.5 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออายุ 8 เดือน 
จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับการ

ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูงของยางพารา เมื่ออายุ 8 เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 105.25±25.25 
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และ 69.17±32.38 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความ
สูงของยางพารา เท่ากับ 67.63±17.73 และ 94.83±11.56 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 86.17±14.46 และ 104.67±20.05 
เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา 
เท่ากับ 102.83±30.07 และ 101.17±12.98 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 8 
เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 มีความสูงของ
ยางพาราเท่ากับ 87.21±32.64, 81.23±20.03, 95.42±18.63 และ 102.00±20.73 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 

ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อความสูงของ
ยางพาราเมื่ออายุ 8 เดือน กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามีความสูง
เฉลี่ยเท่ากับ 92.46±23.01 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีความสูงเท่าเฉลี่ยกับ 90.47±24.98 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) 

4.1.2.6 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูง เมื่ออาย ุ12 เดือน 
จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับการ

ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อความสูงของยางพารา เมื่ออายุ 12 เดือน กล่าวคือ ยางพาราพันธุ ์
BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 183.50±4.50 
และ 188.00±23.00 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามี
ความสูงของยางพารา เท่ากับ 173.17±91.47 และ 168.33±24.01 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่
ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความสูงของยางพารา เท่ากับ 262.33±22.03 และ 
267.00±20.00 เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีความ
สูงของยางพาราเท่ากับ 197.33±53.52 และ 195.67±70.88เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 9) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อความสูงของยางพาราเมื่ออายุ 12 
เดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 มีความสูงของยางพารามากท่ีสุด 
เท่ากับ 264.67±18.99 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ RRIT 408 ซึ่งมีความสูงของยางพารา เท่ากับ 
196.50±56.18 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความสูงของยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 และ RRIM 600 ซึ่งมีความสูงของยางพารา เท่ากับ 185.75±15.03 และ 170.75±59.87 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 9) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อความสูงของ
ยางพาราเมื่ออายุ 12 เดือน กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามีความสูง
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เฉลี่ยเท่ากับ 204.75±52.01 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 204.08±58.72 เซนติเมตร (ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 8 ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และ 
 ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 8 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
ความสูง (เซนติเมตร) 

     เฉลี่ย 
      NM       AM 

BPM 24 105.25±25.25 1/ 69.17±32.38  87.21±32.64  
RRIM 600 67.63±17.73  94.83±11.56  81.23±20.03  
RRIT 251 86.17±14.46  104.67±20.05  95.42±18.63  
RRIT 408 102.83±30.07  101.17±12.98  102.00±20.73  
เฉลี่ย 90.47±24.98 92.46±23.01  

P value    พันธุ์ยางพารา       0.400 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.826 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.098 
C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       25.70 

1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4.1.2.7 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน  
จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับการ

ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพารา กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพารา 
เท่ากับ 115.90±4.44 และ 160.49±12.74 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อรา      
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 121.13±16.37 และ 
139.14±1.49 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 178.15±13.36 และ 185.21±9.91 เซนติเมตร และพันธุ์     
RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพารา 
เท่ากับ 144.38±57.52 และ 180.99±19.78 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 
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ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพารา
อย่างมนีัย ส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 มีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของ
ยางพารามากท่ีสุด เท่ากับ 181.68±11.21 กรัม รองลงมาคือยางพาราพันธุ์ RRIT 408  และ BPM 
24 ซึ่งมีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพาราเท่ากับ 162.68±43.38 และ 138.20±25.87 กรัม 
ตามล าดับ และยางพาราที่มีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินต่ าที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งมีน้ าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 130.13±14.33 กรัม (ตารางที่ 10) 

ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลต่อน้ าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดินของยางพารา โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามี    
น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ยเท่ากับ 166.46±22.04 กรัม ซึ่งมีค่ามากกว่าการไม่ใส่เชื้อรา         
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ท าให้ยางพารามีน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ย เท่ากับ 139.89±36.66 
กรัม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ (ตารางที่ 10) 
 
ตารางท่ี 9 ความสูงของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และ 
 ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 12 เดือน 
 

พันธุ์ยางพารา 
ความสูง (เซนติเมตร) 

      เฉลี่ย 
      NM        AM 

BPM 24 183.50±4.50 1/ 188.00±23.00  185.75±15.03 B 2/ 
RRIM 600 173.17±91.47  168.33±24.01  170.75±59.87 B 
RRIT 251 262.33±22.03  267.00±20.00  264.67±18.99 A  
RRIT 408 197.33±53.52  195.67±70.88  196.50±56.18 B 
เฉลี่ย 204.08±58.72  204.75±52.01   

P value    พันธุ์ยางพารา 0.018 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 0.973 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 0.998 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       26.54 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 10 น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT  
 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (กรัม) 

       เฉลี่ย 
       NM        AM 

BPM 24 115.90±4.44 1/ 160.49±12.74  138.20±25.87 BC 2/ 
RRIM 600 121.13±16.37  139.14±1.49  130.13±14.33 C 
RRIT 251 178.15±13.36  185.21±9.91  181.68±11.21 A  
RRIT 408 144.38±57.52  180.99±19.78  162.68±43.38 AB 

เฉลี่ย 139.89±36.66 B 3/ 166.46±22.04 A  
P value    พันธุ์ยางพารา         0.006 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา         0.014 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา         0.515 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       21.25 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
3/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
 

4.1.2.8 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งราก  
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งรากของยางพารา กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 
24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 56.93±4.52 
และ 58.56±6.13 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนัก
แห้งรากของยางพารา เท่ากับ 37.23±7.60 และ 53.27±10.55 เซนติเมตร พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่
และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 77.19±20.25 และ 
69.26±5.59 เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนัก
แห้งรากของยางพารา เท่ากับ 79.01±39.65 และ 63.36±27.78 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 
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 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อน้ าหนักแห้งรากของยางพาราอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 มีน้ าหนักแห้งรากของยางพารามากที่สุด 
เท่ากับ 73.22±13.98 กรัม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับยางพาราพันธุ์ RRIT 408 
ซึ่งมีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 71.19±31.80 กรัม รองลงมาคือพันธุ์ BPM 24 ที่มีน้ าหนัก
แห้งราก เท่ากับ 57.74±4.90 กรัม และพันธุ์ที่มีน้ าหนักแห้งรากของยางพาราต่ าที่สุดคือพันธุ์ RRIM 
600 ซึ่งมีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 45.25±12.03 กรัม (ตารางที่ 11) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อน้ าหนักแห้ง
รากของยางพารา กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามีน้ าหนักแห้งราก
เฉลี่ยเท่ากับ 61.11±14.53 กรัม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อรา     
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ท าให้ยางพารามีน้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยเท่ากับ 62.59±26.28 กรัม       
(ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี 11 น้ าหนักแห้งรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที ่
 ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
น้ าหนักแห้งราก (กรัม) 

     เฉลี่ย 
    NM     AM 

BPM 24 56.93±4.52 1/ 58.56±6.13  57.74±4.90 AB 2/ 
RRIM 600 37.23±7.60  53.27±10.55  45.25±12.03 B 
RRIT 251 77.19±20.25  69.26±5.59  73.22±13.98 A  
RRIT 408 79.01±39.65  63.36±27.78  71.19±31.80 A 
เฉลี่ย 62.59±26.28  61.11±14.53   

P value    พันธุ์ยางพารา       0.080 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.854 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา       0.542 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       33.60 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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4.1.2.9 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งทั้งหมด  
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อน้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพารา กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 
172.83±8.96 และ 219.05±18.87 เซนติเมตร พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 158.35±8.77 และ 192.41±9.07 เซนติเมตร     
พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 
255.34±31.14 และ 254.47±4.33 เซนติเมตร และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซามีน้ าหนักแห้งรากของยางพารา เท่ากับ 223.39±97.17 และ 244.34±46.21 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 12) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา มีผลต่อน้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพาราอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 มีน้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพารามากท่ีสุด 
เท่ากับ 254.90±19.89 กรัม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับยางพาราพันธุ์ RRIT 408 
ซึ่งมีน้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพารา เท่ากับ 233.87±69.01 กรัม และยางพาราที่มีน้ าหนักแห้ง
ทั้งหมดต่ าที่สุดคือพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งมีน้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพารา เท่ากับ 175.38±20.29 
กรัม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับยางพาราพันธุ์ BPM 24 ซึ่งมีน้ าหนักแห้งทั้งหมด
ของยางพารา เท่ากับ 195.94±28.55 กรัม (ตารางท่ี 12) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อน้ าหนักแห้ง
ทั้งหมดของยางพารา กล่าวคือ การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ยางพารามีน้ าหนักแห้ง
ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 227.57±33.20 กรัม แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อ
ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่ท าให้ยางพารามีน้ าหนักแห้งทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 202.48±59.78 กรัม 
(ตารางท่ี 12) 

4.1.2.10 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน 
เหนือดิน  
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพารา กล่าวคือ 
ยางพาราพันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน
เหนือดินของยางพารา เท่ากับ 0.014±0.01 และ 0.017±0.00 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIM 600           
ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 
0.018±0.00 และ 0.025±0.00 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์        
ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 0.020±0.01 และ 0.020±0.00 
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เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสใน
ส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 0.019±0.00 และ 0.018±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ       
(ตารางท่ี 13) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดิน
ของยางพารา กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพารา เท่ากับ 0.016±0.00, 0.021±0.01, 0.020±0.01 และ 
0.018±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 13) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไม่มีผลต่อปริมาณ
ฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพารา โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้
ยางพารามีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพาราเฉลี่ยเท่ากับ 0.020±0.00 เปอร์เซ็นต์ แต่
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพาราเฉลี่ยเท่ากับ 0.018±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 13) 

 
ตารางท่ี 12 น้ าหนักแห้งทั้งหมดของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408  
 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
น้ าหนักแห้งทั้งหมด (กรัม) 

      เฉลี่ย 
      NM       AM 

BPM 24 172.83±8.96 1/ 219.05±18.87  195.94±28.55 BC 2/ 
RRIM 600 158.35±8.77  192.41±9.07  175.38±20.29 C 
RRIT 251 255.34±31.14  254.47±4.33  254.90±19.89 A  
RRIT 408 223.39±97.17  244.34±46.21  233.87±69.01 AB 

เฉลี่ย 202.48±59.78  227.57±33.20   

P value    พันธุ์ยางพารา        0.015 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา        0.149 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา        0.776 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       22.79 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 13 ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินของยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251  
 และ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา  
 

พันธุ์ยางพารา 
ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดิน (เปอร์เซ็นต์) 

     เฉลี่ย 
     NM      AM 

BPM 24 0.014±0.01 1/ 0.017±0.00  0.016±0.00  
RRIM 600 0.018±0.00  0.025±0.00  0.021±0.01  
RRIT 251 0.020±0.01  0.020±0.00  0.020±0.01  
RRIT 408 0.019±0.00  0.018±0.00  0.018±0.00  

เฉลี่ย 0.018±0.00  0.020±0.00   
P value    พันธุ์ยางพารา      0.179 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา      0.233 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา      0.419 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       25.15 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4.1.2.11 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสในราก  
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา กล่าวคือ ยางพารา
พันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา 
เท่ากับ 0.018±0.00 และ 0.023±0.00 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา เท่ากับ 0.017±0.00 และ 0.022±0.00 
เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน
เหนือดินของยางพารา เท่ากับ 0.019±0.00 และ 0.025±0.00 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ RRIT 408      
ที่ไมใ่ส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา เท่ากับ 
0.017±0.00 และ 0.022±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อปริมาณฟอสฟอรัสในรากของ
ยางพารา กล่าวคือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในรากของยางพารา เท่ากับ 0.020±0.00, 0.019±0.00, 0.022±0.00 และ 0.020±0.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 
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 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลต่อปริมาณ
ฟอสฟอรัสในรากของยางพาราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาท าให้ยางพารามีปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพาราเฉลี่ยเท่ากับ 0.023±0.00 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งมีค่ามากกว่าการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพารา
เฉลี่ยเท่ากับ 0.018±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 14) 

 
ตารางท่ี 14 ปริมาณฟอสฟอรัสในรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24,  RRIM 600, RRIT 251 และ  
 RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
ปริมาณฟอสฟอรัสในราก (เปอร์เซ็นต์) 

     เฉลี่ย 
     NM      AM 

BPM 24 0.018±0.00 1/ 0.023±0.00  0.020±0.00  
RRIM 600 0.017±0.00  0.022±0.00  0.019±0.00  
RRIT 251 0.019±0.00  0.025±0.00  0.022±0.00  
RRIT 408 0.017±0.00  0.022±0.00  0.020±0.00  

เฉลี่ย 0.018±0.00 B 2/ 0.023±0.00 A  
P value    พันธุ์ยางพารา      0.362 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา      0.002 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา      0.971 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       19.09 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
 

4.1.2.12 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
 จากการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ยางพารากับ
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา กล่าวคือ ยางพารา
พันธุ์ BPM 24 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา 
เท่ากับ 0.016±0.00 และ 0.020±0.00 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIM 600 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา เท่ากับ 0.018±0.00 และ 0.023±0.00 
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เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RRIT 251 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ของยางพารา เท่ากับ 0.020±0.00 และ 0.022±0.00 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา เท่ากับ 0.018±0.00 และ 
0.020±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 15) 
 ปัจจัยของพันธุ์ยางพารา ไม่มีผลต่อปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยาง 
พารา กล่าว คือ ยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 มีปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดของยางพารา เท่ากับ 0.018±0.00, 0.021±0.00, 0.021±0.00 และ 0.019±0.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 15) 
 ปัจจัยของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลต่อปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์
ไรซาท าให้ยางพารามีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราเฉลี่ยเท่ากับ 0.021±0.00 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งมีค่ามากกว่าการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพารา
เฉลี่ยเท่ากับ 0.018±0.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 15) 
 
ตารางท่ี 15 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราพันธุ์  BPM 24,  RRIM 600,  RRIT 251 และ  
 RRIT 408 ที่ไม่ใส่และใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 

เฉลี่ย 
NM AM 

BPM 24   0.016±0.00 1/ 0.020±0.00  0.018±0.00 
RRIM 600 0.018±0.00  0.023±0.00  0.021±0.00  
RRIT 251 0.020±0.00  0.022±0.00  0.021±0.00  
RRIT 408 0.018±0.00  0.020±0.00  0.019±0.00  
เฉลี่ย      0.018±0.00 B 2/   0.021±0.00 A  

P value    พันธุ์ยางพารา         0.249 
 การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา         0.020 
 พันธุ์ยางพารา x การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา         0.754 

C.V (เปอร์เซ็นต์)                                       17.68 
1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวนอนตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ท่ีต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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4.1.2.13 การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก 
 จากการทดลอง พบว่า พันธุ์ยางพารามีผลต่อการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในรากยางพารา โดยพบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT 408 มีการเข้าอยู่อาศัยของ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากยางพารามากท่ีสุด เท่ากับ 66.33±5.75 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับยางพาราพันธุ์ BPM 24 และ RRIT 251 ซึ่งมีการเข้าอยู่อาศัย
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในราก เท่ากับ 57.63±5.63 และ 48.67±14.65 เปอร์เซ็นต์ และ
พันธุ์ที่มีการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากต่ าสุดคือ RRIM 600 ซึ่งมีการเข้า
อยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในราก เท่ากับ 17.97±8.37 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 16)  

4.1.2.14 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกยาง 
พาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 เมื่ออายุ 4, 8 และ 12  เดือน  
 จากการทดลอง พบว่า พันธุ์ยางพารามีผลต่อจ านวนสปอรข์องเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในดินที่ปลูกยางพารา เมื่ออายุ 4 เดือน โดยพบว่า ดินปลูกยางพาราพันธุ์ 
BPM 24 และ RRIT 408 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากที่สุด เท่ากับ 
710±73 และ 718±121 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม ตามล าดับ รองลงมาคือ RRIT 251 มีจ านวนสปอร์
ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 545±86 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม และน้อยที่สุด คือ RRIM 
600 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 477±69 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม 
(ตารางท่ี 17) 
 จากการทดลอง พบว่า พันธุ์ยางพารามีผลต่อจ านวนสปอรข์องเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในดินที่ปลูกยางพารา เมื่ออายุ 8 เดือน โดยพบว่า ดินปลูกยางพาราพันธุ์ 
RRIM 600 และ RRIT 408 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากท่ีสุด เท่ากับ 
2208±127 และ 2210±113 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม ตามล าดับ รองลงมาคือ RRIT 251 มีจ านวน
สปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 1593±216 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม และน้อยที่สุด 
คือ BPM 24 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 558±47 สปอร์ต่อดิน 100 
กรัม (ตารางที่ 17)  
 จากการทดลอง พบว่า พันธุ์ยางพารามีผลต่อจ านวนสปอรข์องเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในดินที่ปลูกยางพารา เมื่ออายุ 12 เดือน โดยพบว่า ดินปลูกยางพาราพันธุ์ 
RRIT 251 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากที่สุด เท่ากับ 1847±163 สปอร์ต่อ
ดิน 100 กรัม รองลงมาคือ RRIM 600 และ BPM 24 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์         
ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 1408±87 และ 1263±103 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ 
RRIT 408 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เท่ากับ 580±100 สปอร์ต่อดิน 100 
กรัม (ตารางที่ 17) 
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ตารางท่ี  16 การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาในรากของยางพาราพันธุ์ BPM 24,  
 RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
 

พันธุ์ยางพารา 
การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากยางพารา 

(เปอร์เซ็นต์) 

BPM 24 57.63±5.63 A 1/ 
RRIM 600 17.97±8.37 B 
RRIT 251 48.67±14.65 A  
RRIT 408 66.33±5.75 A 

P value    0.001 
C.V เปอร์เซ็นต์) 43.34 

1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
 
ตารางท่ี 17 จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา   ในดินปลูกยางพาราพันธุ์   BPM  24,  

RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่ออายุ 4,  
8 และ 12 เดือน 

  

พันธุ์ยางพารา 
จ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

(สปอร์ต่อดิน 100 กรัม) 
4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 

BPM 24 710±73 a 1/ 558±47 c 1268±103 c 
RRIM 600       477±69 b 2208±127 a      1408±87 b 
RRIT 251       545±86 ab 1593±216 b 1847±163 a 
RRIT 408       718±121 a 2210±113 a  580±100 d 

P value         0.013           0.045 0.033 
C.V. (เปอร์เซ็นต์)         22.5           18.7 24.9 

1/ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแนวตั้งตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P < 0.05 โดยวิธี DMRT 
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4.2 วิจารณ์ผล 
 
 4.2.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่
มีประสิทธิภาพดีต่อยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIT 251, BPM 24, RRIM 600 และ 
RRIT 408  

การส ารวจเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา คือ 
Acaulospora sp. และ Glomus sp.  ในพ้ืนที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT251 
และ RRIT 408 ของจังหวัดจันทบุรี (พ้ืนที่ปลูกยางเดิม) และหนองคาย (พ้ืนที่ปลูกยางใหม่) พบว่า 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งสองจังหวัดมีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Acaulospora sp. มากกว่า 
Glomus sp. อาจเนื่องมาจาก เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเจริญร่วมกับรากพืชในช่วง
ความเป็นกรด-ด่างของดินที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน พ้ืนที่ศึกษาในจังหวัดจันทบุรีและหนองคาย
มีความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 4.5-4.6 ซึ่งจัดว่ามีความเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก ซ่ึง 
Acaulospora sp. เจริญได้ดีในสภาพดินกรดมากกว่า Glomus sp. ดังเช่นรายงานของ ออมทรัพย์ 
และคณะ (2529) ซึ่งได้ศึกษาการแพร่กระจายของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกถ่ัวลิสง 
พบว่า ในดินกรดที่มีระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน ระหว่าง 3.5-5.5 พบเชื้อรา Acaulospora sp. 
มากกว่าชนิดอ่ืน ๆ  
 นอกจากนี้ Wang et al. (1993) ที่พบว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่างชนิด
กัน มีการเข้าอยู่อาศัยในข้าวโอ๊ตและมะเขือเทศในดินที่มีระดับความเป็นกรดด่างของดินในระดับที่
แตกต่างกัน โดยพบว่า เชื้อรา Glomus caledonium, Glomus albidum, Glomus 
macrocarpum, Glomus etunicatum, Glomus fasciculatum, Glomus sp. (hyaline 
reticulate), Glomus sp. (multiple-walled), Acaulospora spp. และ Scutellospora 
calospora มีการเข้าอยู่อาศัยในข้าวโอ๊ตและมะเขือเทศในดินที่มีระดับความเป็นกรดด่าง 5.5-7.5 
ส่วนเชื้อราพวก Glomus tenue จะพบการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชทั้ง 2 ชนิด เมื่อดินมีระดับความ
เป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7.5 ขณะที่ Heijne et al. (1996) พบว่าเชื้อรา Glomus fasciculatum        
มีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อราในรากเพ่ิมมากข้ึนที่ระดับความเป็นกรดด่าง 4.5-5.5   
 ดินที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24 มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มี
ประสิทธิภาพดีต่อยางพารามากกว่าพันธุ์อ่ืน อาจเนื่องมาจากการเข้าสู่เซลล์รากพืชของเชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาแต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อระบบรากของพืชอาศัย  สอดคล้องกับรายงานของ 
พักตร์เพ็ญ (2555) พบว่า สายพันธุ์พืชมีการตอบสนองต่อการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
แตกต่างกัน โดยพบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานมีการพึ่งพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์        
ไมคอร์ไรซาในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและดูดซับฟอสฟอรัสมากกว่าข้าวโพดฝักอ่อน และรายงาน
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ของ Boyetchko and Tewari (1990) ที่กล่าวถึงการเข้าสู่รากพืชชนิดต่างๆ ของ Glomus 
dimorphicum พบว่า การเข้าสู่รากพืชและลักษณะทางสัณฐานของเชื้อรา Glomus dimorphicum 
ในรากพืชมีลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช นอกจากนี้ ยังมีรายงานการศึกษาผลของการใส่ปุ๋ย
ชีวภาพเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไผ่ ได้แก่ ไผ่กิมซุ่ง 
(Bambusa beecheyana) ไผ่ตงลืมแล้ง (Bambusa beecheyana) ไผ่ซางหม่น 
(Dendrocalamus sp.) และไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus) พบว่า การใส่ปุ๋ย
ชีวภาพเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าของไผ่ซางหม่นเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่ไม่มีผลต่อไผ่ชนิดอื่น (นาฏยา และคณะ, 2556) อีกท้ังยังมีรายงานของ Legay 
et al. (2016) ที่ได้ท าการประเมินพืช 3 สปีชีร์ ที่มีลกัษณะแตกต่างกันในด้านการหมุนเวียนธาตุ
อาหาร โดย Festuca paniculata (Schinz and Tellung) เป็นสปีชีส์ที่มีการหมุนเวียนธาตุอาหาร
ช้า ขณะที่ Dactylis glomerata ( L. ) มีการหมุนเวียนธาตุอาหารที่เร็วกว่า และ Bromus erectus 
(Hudson) เป็นกลางระหว่างสองสปีชีส์ ต่อการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา พบว่า 
F. paniculata มีการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสูงที่สุด ขณะที่ B. erectus พบ
ต่ าสุด ทั้งนี้ความแปรปรวนของการพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถพบได้ในพืชชนิด
อ่ืนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานทดลองของ Tawaraya et al. (2001) ที่ได้ท าการเปรียบเทียบ
การพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Glomus fasciculatum) ของต้นหอม 27 ชนิด พบว่า 
การพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของต้นหอมมีความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 73-95 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองลักษณะนี้พบได้เช่นกันในการทดสอบการพ่ึงพาต่อเชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของข้าวสาลี (Zhu et al., 2001) ถั่วเหลือง (Khalil et al., 1994) ถั่วลิสง 
(Rao et al., 1990) และผักกาด (Jackson et al., 2002) ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า ความแปรปรวน
ของการพ่ึงพาต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะขึ้นอยู่กับความต้องการธาตุอาหาร ประสิทธิภาพ
การดูดใช้ธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด และการแพร่กระจายของระบบรากพืชนั้นๆ (พักตร์เพ็ญ, 
2555) 

4.2.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของ
ยางพาราพันธุ์เศรษฐกิจ 
 พันธุ์ยางพาราไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดย
พบว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลท าให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ปริมาณฟอสฟอรัสใน
ราก และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของยางพาราทุกพันธุ์เพ่ิมขึ้นมากกว่าไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์    
ไมคอร์ไรซา ทั้งนี้เนื่องจาก เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถดูดซับธาตุฟอสฟอรัสให้แก่พืชได้ 
โดยท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารจากดินมาสู่พืช เชื้อราอาร์บัส  
คูลาร์ไมคอร์ไรซาจะแตกแขนงเส้นใยราสอดแทรกเข้าไปในเซลล์ผิวรากและคอร์เทกซ์ สร้างอาร์บัสคูล    
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(ยงยุทธ, 2543) ท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างรากพืชและรา หรือราบางชนิดอาจมีการ
สร้างเวสิเคิล ท าหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารในรูปของลิปิดในเซลล์ชั้นคอร์เทกซ์ หลังจากราได้รับ
อาหารจากพืชเส้นใยรานอกรากพืชก็จะเจริญออกไปตามผิวราก รวมทั้งเจริญออกไปในดินขยายเส้นใย
ให้กว้างขวางขึ้น (มหาวิทยาลัยสุรนารี, 2556) แตกแขนงสร้างเครือข่ายของกระจุกใยรา (mycelium) 
ที่สัมผัสได้ไกลและทั่วถึงกว่ารากพืช เมื่อใยราดูด inorganic phosphorus (Pi) มาได้ จะท าการแปร
สภาพ Pi ให้กลายเป็นอนุภาคโพลีฟอสเฟต (PPi) แล้วส่งไปยังอาร์บัสคูล เอนไซม์โพลีฟอสฟาเทส 
(polyphosphatase) ในอาร์บัสคูลจะย่อย PPi ให้กลายเป็น Pi แล้วถ่ายโอนให้เซลล์ราก (ยงยุทธ, 
2543) ท าให้พืชได้รับฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้น ซึ่งการดูดซับฟอสฟอรัสโดยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซานี้ 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าการดูดซับผ่านทางระบบรากพืช ท าให้พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้า
อยู่อาศัยในรากได้รับฟอสฟอรัสมากกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัย พืชที่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจึงเจริญดีกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา สอดคล้องกับ
รายงานของ  จ าเนียร และธนกิจ ( 2558) ทีศ่ึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับต่างๆ ต่อการ
พ่ึงพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Acualospora morrowiae ของพริก พบว่า ต้นพริกที่ใส่เชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในทุกระดับของปุ๋ยฟอสฟอรัส มีความสูง น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน น้ าหนัก
แห้งราก จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผลสดต่อต้น และการดูดธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ Wulandari et al. (2016) ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 3 สปีชีร์ คือ 
Rhizophagus clarus, Gigaspora decipiens และ Scutellospora sp. ต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นก้ามปู (Albizia saman) และ Paraserianthes falcataria ที่ปลูกในโรงเรือนและในพ้ืนที่หลัง
การท าเหมืองแร่ พบว่า มีปริมาณฟอสฟอรัสในต้นและน้ าหนักแห้งเพ่ิมข้ึน เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในต้น น้ าหนักแห้งต้น และอัตราการอยู่รอดภายใต้สภาพแปลงของ
ต้นกล้าที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสูงกว่าในต้นกล้าที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา การ 
ศึกษาในต้นมะกอกที่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus mosseae, Glomus intraradices 
หรือ Glomus claroideum พบว่า ต้นมะกอกมีการเจริญเติบโตและได้รับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมเพ่ิมขึ้น ทั้งในสภาพ non-saline media และ saline media นอกจากนี้ยังเพ่ิมอัตรา
การรอดตายหลังการย้ายปลูกต้นมะกอกอีกด้วย และพบว่า Glomus mosseae เป็นเชื้อราที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการลดผลกระทบที่เกิดจากความเค็ม โดยมันสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโต
ของต้นมะกอกได้ 163 เปอร์เซ็นต์ และการเจริญเติบโตของรากได้ 295 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพ     
non-saline media และ 239 เปอร์เซ็นต ์(ต้น) และ 468 เปอร์เซ็นต์ (ราก) ในสภาพ saline media 
(Porras-Soriano et al., 2009) สมบุญ และสาลี่ (2535) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา       
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ไรโซเบียม และปุ๋ยฟอสฟอรัสระดับต่างๆ ในถั่วเขียว พบว่า การใส่เชื้อ      
ไรโซเบียมร่วมเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะเพ่ิมการดูดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
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และเพ่ิมการเจริญเติบโตของถั่วเขียวมากกว่าต้นที่ใส่เชื้อไรโซเบียมหรือเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
อย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินที่มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า รายงานของ เมธาวี
การณ์ และโสภณ (2554) ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ซาชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต
ของอ้อยในสภาพเรือนทดลอง พบว่า เชื้อรา Glomus claroideum และ Glomus pastulatum 
สามารถส่งเสริมการเจริญให้กับอ้อยได้ดีที่สุด โดยท าให้อ้อยมีความสูง น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของ
ล าต้นและรากอ้อย และปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) สูงกว่าออ้ยที่
ไม่ได้ปลูกเชื้อราไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Janos et al. (2001) ศึกษาผลของเชื้อรา   
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นลิ้นจี่ที่ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอน โดย
ภายหลังจากท่ีใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาได้ 120 วัน พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านความสูงและการสร้างใบ รวมถึงท าให้มีน ้าหนักแห้งของส่วน
เหนือดินสูงกว่าต้นที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาถึง 39 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งการศึกษาของ Li et 
al. (2015) พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์
สารประกอบ phenolics ใน Poncirus trifoliate ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  Powell and 
Bagyaraj (1986) พบว่า ต้นกล้า sweetgum (Liquidambar styraciflua) ที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์
ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัย มีน้ าหนักสดมากกว่าต้นกล้าที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาถึง 40 เท่า 
มลชัย (2541) ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของปอแก้ว (Hibiscus 
sabdariffa var. altissima) และการเข้าท าลายปอแก้วของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne 
incognita) พบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้ง 6 ชนิด ช่วยท าให้ความสูง น้ าหนักสด และ
น้ าหนักแห้งของปอแก้ว มากกว่าต้นที่ไม่ได้ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
Ortas (2012) ศึกษาผลของการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อผลผลิต การดูดซับธาตุอาหาร 
และประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพืชหลายชนิด พบว่า ในพืชตระกูลพริก-
มะเขือ ตระกูลถั่ว และตระกูลแตง มีการตอบสนองที่ดีต่อเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และพืชที่มี
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีการดูดซับธาตุอาหารได้สูงกว่าพืชที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซา การศึกษาการทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสโดยเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัส 
(ชุดดินปากช่อง) พบว่า การใสเ่ชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพียงอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 75  50 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ท าให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูง
ที่สุดร่วมกับการใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา มีผลท าให้ความสูง น้ าหนักแห้ง และปริมาณ
ฟอสฟอรัสของข้าวโพดไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 100 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่ท าให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเชื้อราอาร์บัสคูลาร์           
ไมคอร์ไรซา Glomus sp. สามารถทดแทนปุ๋ยฟอสฟอรัสในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสได้ทั้งหมด 
(พักตร์เพ็ญ, 2557)  
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 นอกจากธาตุฟอสฟอรัสแล้ว เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซายังสามารถดูดซับ
ธาตุอาหารอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น สังกะสี ไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม คอปเปอร์ 
และเหล็ก ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ท าให้พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์       
ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากมีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมข้ึนด้วย (พักตร์เพ็ญ, 2556) สอดคล้องกับ
รายงานของ Nakmee et al. (2016) ทีศ่ึกษาข้าวฟ่างที่ปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 10    
สายพันธุ์ พบว่า ข้าวฟ่างที่ปลูกเชื้อ Acaulospora scrobiculata ผลิตชีวมวล น้ าหนักแห้งเมล็ดข้าว 
และการดูดซับไนโตรเจนทั้งหมดในต้นดีที่สุด การดูดซับฟอสฟอรัสในต้นสูงที่สุดพบในข้าวฟ่างที่ปลูก
เชื้อรา Acaulospora spinosa ขณะที่ต้นข้าวฟ่างที่ปลูกเชื้อรา Scutellospora sp. พบว่า มีการ 
ดูดซับโพแทสเซียมในต้นสูงที่สุด XIAO et al. (2010) ศึกษาผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อ
การเจริญเติบโตและการใช้ธาตุอาหารของข้าวไร่และถั่วเขียวที่ปลูกในระบบ intercropping system 
พบว่า ปริมาณไนโตรเจนของถั่วเขียวและข้าวไร่ที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ิมข้ึน 83.72 และ 
64.83 เปอร์เซ็นต์ ในต้น และ 53.76 และ 41.29 เปอร์เซ็นต์ ในราก ตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณของ
ธาตุเหล็กในต้นและรากของถ่ัวเขียวเพิ่มข้ึน 223.08 และ 60.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ปริมาณของ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปมรากถ่ัวที่ปลูกเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ิมข้ึน 80.14  
69.54 และ 39.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และรายงานของ Mardukhi et al. (2011) ศึกษาผลของ
เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการดูดซับธาตุอาหารของข้าวสาลีสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในสภาพ
แปลงปลูกและโรงเรือน ที่ระดับความเค็มแตกต่างกัน พบว่า สายพันธุ์ข้าวสาลีมีผลต่อความเข้มข้น
ของธาตุอาหารต่างๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในสภาพแปลงปลูกและโรงเรือน และในทั้งสอง
สภาพการทดลองนั้น เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพ่ิมความเข้มข้นของธาตุอาหาร ได้แก่ 
ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส คอปเปอร์ เหล็ก สังกะสี และ
คลอรีน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น พืชที่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจึงเจริญไดด้ีกว่าพืช
ที่ไม่มีเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในราก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

  
5.1 การทดลองที่ 1 การส ารวจจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพ
ดีต่อยางพาราในพื้นที่ปลูกยางพาราพันธุ์ BPM 24, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 

 
 พ้ืนที่ปลูกยางเดิมในจังหวัดจันทบุรี มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่
มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารามากกว่าพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ในจังหวัดหนองคาย และดินที่ปลูกยางพารา
พันธุ์ BPM 24 มีจ านวนสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพดีต่อยางพารา
มากกว่าพันธุ์ RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408   

 
5.2 การทดลองที่ 2 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์
เศรษฐกิจ 

 
ยางพาราแต่ละพันธุ์จะมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยพันธุ์ RRIT 251 และ 

RRIT 408 มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์ BPM 24 และ RRIM 600 และเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไร
ซามีการเข้าอยู่อาศัยในรากของยางพาราแต่ละพันธุ์แตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยพันธุ์ BPM 24, RRIT 
251 และ RRIT 408 มีการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากมากกว่าพันธุ์ RRIM 
600 แต่การใสเ่ชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลท าให้ความสูงของยางพาราทุกพันธุ์ เมื่ออายุ 4 
เดือน เพ่ิมขึ้นมากกว่าการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา แต่เมื่อยางพารามีอายุมากข้ึน พบว่า
การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาไม่มีผลต่อความสูงของยางพารา  อย่างไรก็ตาม การใสเ่ชื้อรา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลท าให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดใน
ยางพาราทุกพันธุ์เพ่ิมขึ้นกว่าการไม่ใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ดังนั้น ผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่า การใส่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเพ่ิม
การเจริญเติบโตของยางพาราได้ โดยพันธุ์ยางพาราไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์  
ไมคอร์ไรซา 
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