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บทคัดยอ
ผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทองถิ่นตอการเจริญเติบโตและการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวโพด
(Zea mays L.) 3 สายพันธุ ไดแก ขาวโพดฝกออนพันธุ KBSC 605, ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452 และ
ขาวโพดหวานพันธุอินทรีย 2 ประเมินโดยปลูกขาวโพดในชุดดินปากชองที่อบฆาเชื้อรวมกับการไมใสและใส
mixed soil inoculum ของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาทองถิ่นที่พบในชุดดินปากชอง วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ จํานวน 4 ซ้ํา ผลการทดลองพบวาเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเพิ่มน้ําหนักแหงสวนเหนือดินของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพิ่มขึ้น 35 และ 120 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
และยังสามารถเพิ่มการดูดใชฟอสฟอรัสในสวนเหนือดินของขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวานไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน โดยเพิ่มขึ้น 67 และ 134 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซาไมมีผลตอน้ําหนักแหงและการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวโพดฝกออน สวนการเขาอยูอาศัยในรากของเชื้อรา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาพบมากที่สุดในขาวโพดหวาน และนอยที่สุดในขาวโพดฝกออน และการประเมินความ
หนาแนนของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินโดยวิธี bioassay ที่ใชขาวฟางเปนพืชอาศัย พบวาการเขาอยู
อาศัยในรากขาวฟางของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจากดินที่ใชปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวานมี
มากกวาขาวโพดฝกออนเชนกัน อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัสของขาวโพดทั้ง 3
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สายพันธุ พบวาขาวโพดฝกออนมีประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัสสูงกวาขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาขาวโพดที่มีประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัสตางกันจะมีผลตอการ
พึ่งพาตอ เชื้อราอาร บัสคู ลารไมคอรไรซาของขาวโพดทั้งดานการเจริญ เติบ โต (น้ําหนักแหง) และการดูดใช
ฟอสฟอรัสดวย โดยพบวาขาวโพดหวานซึ่งมีประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัสต่ําที่สุด แตมีการพึ่งพาตอเชื้อรา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาสูงกวาขาวโพดสายพันธุอื่น
คําสําคัญ : ขาวโพด เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา ชุดดินปากชอง

Abstract
Effects of indigenous arbuscular mycorrhizal (AM) fungi on growth and phosphorus (P) uptake of corn
(Zea mays L.) were evaluated in CRD with 4 replications. Treatments were 3 economical varieties of corn from
National Corn and Sorghum Research centre of Thailand; babycorn (KBSC 605), fieldcorn (Suwan 4452) and
sweetcorn (Insee 2). These corns were grown in pots containing sterilized Pak Chong soil series without or with
mixed soil inoculum of indigenous AM fungi. The results showed that AM inoculation significantly increased
shoot dry weights of fieldcorn and sweetcorn by 35% and 120% compared to non AM inoculation, respectively.
AM inoculation also increased P uptakes in shoot of fieldcorn and sweetcorn by 67% and 134%, respectively.
However, AM inoculation did not affect on dry weight and P uptake in shoot of babycorn. AM colonization was
highest in sweetcorn, and lowest in babycorn. Mycorrhizal development in soil was examined by bioassay using
sorghum as host plant. There were move arbuscular mycorrhizal fungi in fieldcorn and sweetcorn than in
babycorn. By contrast, efficiency of P utilization was higher in babycorn than in fieldcorn and sweetcorn. These
results indicate that corn varieties have differed in their efficiency of P utilization, resulting in different
responding to AM fungi. Corn variety which is low efficiency of P utilization could obtain benefits of AM
fungi.
Keywords: arbuscular mycorrhizal fungi, corn, Pak Chong soil series
เค็ม [4] การปนเปอนโลหะหนักในดิน [5] และการ
เกิ ด โรคในระบบราก [6] นอกจากนี้ เ ชื้ อ ราไมคอร
ไรซายังมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุงสมบัติของดิน
อีกดวย ในปจจุบันมีการนําเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซามาใชในการปลูกพืช เพื่อชวยเพิ่มการดูดซับธาตุ
อาหารจากดิน และลดการใชปุยเคมี โดยเฉพาะการ
นํามาใชกับการปลูกขาวโพด เนื่องจากขาวโพดเปน

1. คํานํา
เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา เปนเชื้อราที่
ดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis) รวมกับรากพืช
ซึ่งสามารถพบไดทั่วไป [1] การดํารงชีวิตในลักษณะ
นี้ ทําใหพืชไดรับประโยชนจากการไดรับธาตุอาหาร
เพิ่มขึ้น [2] และชวยใหพืชมีความทนทานตอสภาพ
แวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน ความแหงแลง [3] ความ
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ข า วโพดได ได แ ก Acaulospora
1
สป ชี ส
Entrophospora 1 สปชีส และ Glomus 3 สปชีส [13]
2.2 การเตรี ย มหน ว ยทดลองและการดู แ ล
รักษา โดยบรรจุดินที่อบฆาเชื้อแลว (autoclaved soil)
5 กก. ลงในกระถางจํานวน 24 กระถาง แบงกระถาง
ออกเปน 2 ชุดๆ ละ 12 กระถาง กระถางชุดแรกเปน
ชุดตํารับการทดลองที่ใส mixed soil inoculum (AM;
AM inoculation) สวนกระถางอีกชุดเปนชุดการ
ทดลองควบคุม คือ ไมใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซา (NM; non-AM inoculation) ใสปุยไนโตรเจน
ในรูป urea อัตรา 12 กก. ไนโตรเจน ตอไร และปุย
สังกะสีในรูป ZnSO4-EDTA อัตรา 4.8 กก. สังกะสี
ตอไร ใหน้ําทุกวันโดยการเติมน้ําในจานรองกระถาง
และกําจัดแมลงและวัชพืชโดยวิธีกล
เมื่ อ ข า วโพดมี อ ายุ 100 วั น จึ ง เก็ บ ผลการ
ทดลองดังนี้ (1) น้ําหนักแหงของสวนเหนือ ดิน
ทั้งหมดของขาวโพด (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ในสวนเหนือดินของขาวโพด (3) ประเมินการเขาอยู
อาศัยในรากขาวโพดของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร
ซาโดยยอมสีรากดวย trypan blue solution (C.I.
23850, Ajex Finechem) และประเมินการเขาอยูอาศัย
ในรากของเชื้อรา (AM colonization) [14-15]
(4) ประเมินประสิทธิภาพการดูดใชฟอสฟอรัสของ
ขาวโพด โดยคํานวณจากน้ําหนักแหงของสวนเหนือ
ดินของขาวโพดหารดวยความเขมขนของฟอสฟอรัส
ในสวนเหนือดินของขาวโพดนั้น (5) ประเมินจํานวน
สปอรในดินปลูกขาวโพดทั้ง 3 สายพันธุ ดวยวิธี
bioassay
โดยใช ข า วฟ า งเป น พื ช อาศั ย แล ว จึ ง
ตรวจสอบการเขาอยูอาศัยในรากขาวฟางของเชื้อรา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาจากดินปลูกขาวโพดทั้ง 3
สายพันธุ เมื่อขาวฟางมีอายุได 45 วัน ขอมูลทั้งหมด
ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใสและไม

พืชที่พึ่งพาตอเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามาก นั่น
หมายความวาการเขาอยูอาศัยในรากขาวโพดของเชื้อ
ราไมคอร ไ รซา ทํ า ให ข า วโพดได รั บ ธาตุ อ าหาร
เพิ่มขึ้น แข็งแรงและเจริญเติบโตดีขึ้น และไดผลผลิต
มากขึ้น [7,8,9] อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ผานมาพบวา
การพึ่ ง พาต อ เชื้ อ ราอาร บั ส คู ล า ร ไ มคอร ไ รซาของ
ข า วโพดแต ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต า งกั น [10,11,12]
ดังนั้ นการประเมินการพึ่งพาตอ เชื้อราอารบัสคูลาร
ไมคอรไรซาของขาวโพดสายพันธุตางๆ จะเปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซาที่นํามาใชในการปลูกขาวโพดใหไดผลดีมากขึ้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการไมใสและใสเชื้อราไมคอรไ รซาที่มีตอการ
เจริญเติบโตและการดูดซับฟอสฟอรัสของขาวโพด
ฝกออน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวโพดหวาน

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 วางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ
(complete randomized design; CRD) จํานวน 4 ซ้ํา
ประกอบดวย ขาวโพด 3 สายพันธุ ที่ปรับปรุงพันธุขึ้น
โดยสถานี วิ จั ย ข า วโพดและข า วฟ า งแห ง ชาติ (ไร
สุวรรณ) ไดแก ขาวโพดฝกออนพันธุ KBSC 605
(babycorn) ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452
(fieldcorn) แ ล ะ ข า ว โ พ ด ห ว า น พั น ธุ อิ น ท รี ย 2
(sweetcorn) ปลูกขาวโพด 1 ตนตอกระถาง โดยใชดิน
ปากชอง (available P 10 mg kg-1, Bray II) ที่อบฆา
เชื้ อ ร ว มกั บ การไม ใ ส แ ละใส เ ชื้ อ ราอาร บั ส คู ล า ร
ไมคอรไรซาในรูปของ mixed soil inoculum 500 กรัม
(ประมาณ 25,000 สปอร) ที่ประกอบดวยเชื้อราอาร
บัสคูลารไมคอรไรซาทองถิ่นที่พบเปนปริมาณมากใน
ชุ ด ดิ น ปากช อ งและสามารถเข า อยู อ าศั ย ในราก
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1.95 และ 21.77±1.12 กรัมตอตน ตามลําดับ ในขณะ
ที่การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาไมมีผลตอ
น้ําหนักแหงของขาวโพดฝกออน (รูปที่ 1A)
นอกจากนี้ การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซายังมีผลทําใหการดูดใชฟอสฟอรัสในสวนเหนือ
ดินของขาวโพดแตละสายพันธุมีความแตกตางกันอีก
ดวย กลาวคือการใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามี
ผลใหขาวโพดเลี้ยงสัตว (101.42±3.39 mg kg-1) และ
ขาวโพดหวาน (117.62±10.86 mg kg-1) มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในสวนเหนือดินเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักแหงของขาวโพด
เลี้ ย งสั ต ว แ ละข า วโพดหวานที่ ไ ม ใ ส เ ชื้ อ ราอาร บั ส
คู ล า ร ไ มคอร ไ รซา คื อ 66.23±5.70 และ 50.44±4.56
mg kg-1 ตามลําดับ แตไมพบความแตกตางระหวาง
การไมใสและใสเชื้อราไมคอรไรซาในขาวโพดฝก
ออน (รูปที่ 1B)

ใสเชื้อราไมคอรไรซาโดย T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% สวนขอมูลเปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยในราก
(transform ขอมูลดวย arcsine) ประสิทธิภาพการดูด
ใช ฟ อสฟอรั ส
ได วิ เ คราะห ค วามแปรปรวน
(ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละตํารับ
การทดลองดวยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ผลการทดลอง
การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผลตอ
น้ําหนักแหงของขาวโพดทั้งสามสายพันธุแตกตางกัน
กลาวคือ การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาเพิ่ม
น้ําหนักแหงของขาวโพดเลี้ยงสัตว (34.99±1.10 กรัม
ตอตน) และขาวโพดหวาน (47.85±3.79 กรัมตอตน)
ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
น้ําหนักแหงของขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวาน
ที่ไม ใสเชื้อราอารบั ส คูลาร ไมคอรไ รซา คือ 26.78±

รูปที่ 1 น้ําหนักแหง (A) และปริมาณฟอสฟอรัส (B) ในสวนเหนือดินของขาวโพดฝกออน (babycorn) ขาวโพด
เลี้ยงสัตว (fieldcorn) และขาวโพดหวาน (sweetcorn) ที่ไมใส (blank bar; non-AM inoculation) และใสเชื้อ
ราอารบัสคูลารไมคอรไรซา (dark bar; AM-inoculation) (Bar = mean±SE)
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ออนมีนอยที่สุดคือ 15.52±1.47% (รูปที่ 2) และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการใช ฟ อสฟอรั ส ของ
ขาวโพดแตละชนิดในกรณีที่ไมใสเชื้อราอารบัสคูลาร
ไมคอรไรซา พบวาขาวโพดฝกออนมีประสิทธิภาพ
การใช ฟ อสฟอรั ส สู ง กว า ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละ
ขาวโพดหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รูปที่ 3)

ความสามารถในการเขาอยูอาศัย ของเชื้อ รา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาในรากขาวโพดแตละชนิดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบ
การเข า อยู อ าศั ย ในรากข า วโพดหวานมากที่ สุ ด คื อ
37.08± 1.74% รองลงมาคือขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมี
เปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยในรากของเชื้อราอารบัส
คูลารไมคอร ไรซาคือ 29.30±0.63% สวนขาวโพดฝก

รูปที่ 2 การเขาอยูอาศัยของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรในรากขาวโพดฝกออน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวโพด
หวาน (Bar = mean±SE)

รูปที่ 3 ประสิทธิภาพการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวโพดฝกออน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวโพดหวานที่ไมใสเชื้อรา
อารบัสคูลารไมคอรไรซา (Bar = mean±SE)
ข า วโพดหวานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยที่
เปอรเซ็นตการเขาอยูอาศัยในรากขาวฟางของเชื้อรา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาจากดินที่มีการปลูกขาวโพด
ฝก อ อ น ข า วโพดเลี้ ย งสั ตว และข า วโพดหวาน คื อ
18.69±0.52%, 29.02±1.59% และ 30.93±1.41%
ตามลําดับ (รูปที่ 4)

เชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดินที่มีการ
ปลูกขาวโพดทั้งสามพันธุไดทําการประเมินจากการ
เขาอยูอาศัยในรากขาวฟาง ผลการทดลองพบวาการ
เข าอยู อ าศัย ในรากขา วฟ า งของเชื้อ ราอาร บัส คูล า ร
ไมคอร ไ รซาจากดินทีใช ป ลูกขาวโพดฝกออ นนอ ย
กว า การเขา อยู อ าศั ย ในรากของเชื้ อ ราอาร บั ส คู ล า ร
ไมคอร ไ รซาจากดิ น ที่ มี ก ารข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละ
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รูปที่ 4 การเขาอยู อาศัย ในรากขา วฟางของเชื้ อราอารบั ส คูลา รไ มคอรไ รซาจากดิ นที่ ใช ป ลู กขาวโพดฝ กอ อ น
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวโพดหวาน (Bar = mean±SE)
เมื่อมีการทดสอบผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอร
ไรซาตอการเจริญเติบโตของขาวโพดขาวโพดฝกออน
ในดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา พบวาการใสเชื้อ
ราอารบัสคูลารไมคอรไรซาไมมีผลตอการสงเสริม
การเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน [11]
ความแปรปรวนของการพึ่ ง พาต อ เชื้ อ รา
อารบัสคูลารไมคอรไรซาสามารถพบไดในพืชชนิด
อื่ น ด ว ย เช น การเปรี ย บเที ย บการพึ่ ง พาต อ G.
fasciculatum ของตนหอม 27 ชนิด พบวาการพึ่งพา
ตอเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโต
ของตนหอมทั้ง 27 ชนิด มีความแปรปรวนอยูระหวาง
73-95% [16] นอกจากนี้ ยังพบความแปรปรวนของ
การพึ่งพาตอเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาของขาว
สาลี [17] ถั่วเหลือง [7] ขาวโพด [7] และถั่วลิสง [18]
ทั้ ง นี้ อ าจจะเป น ไปได ว า ความแปรปรวนของการ
พึ่งพาตอเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจะขึ้นอยูกับ
ความตองการธาตุอาหารและประสิทธิภาพการใชธาตุ
อาหารของพืชแตละชนิด ซึ่งผลการทดลองขางตนนี้
ชี้ใหเห็นวาการพึ่งพาตอ เชื้ อราอารบั ส คูลารไมคอร
ไรซาของพื ช แตกต า งกั น ตามประสิ ท ธิ ภ าพการใช
ฟอสฟอรัสของพืชนั้น กลาวคือ พืชที่มีประสิทธิภาพ
การใชฟอสฟอรัสสูงจะมีการพึ่งพาตอเชื้อราอารบัส
คูลารไมคอรไรซาต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง

4. วิจารณผลการทดลอง
การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซามีผลทํา
ให ก ารเจริ ญ เติ บ โตด านน้ํ าหนั กแห ง และการดู ด ใช
ฟอสฟอรั สในสว นเหนือ ดิ นของข าวโพดเลี้ยงสัต ว
และขาวโพดหวานเพิ่มขึ้นกวาการไมใสเชื้อราอารบัส
คูลารไมคอรไรซา แตการใสเชื้อ ราอารบัสคูลารไม
คอรไรซาไมมีผลตอขาวโพดฝกออน แสดงใหเห็นวา
ถึงความแปรปรวนในการพึ่งพาตอเชื้อราอารบัสคูลาร
ไมคอร ไรซาของขาวโพดแตละสายพันธุ อยางไรก็
ตาม การใสเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาใหผลดีตอ
การเจริ ญ เติ บ โตและการดู ด ใช ฟ อสฟอรั ส ของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวาน ซึ่งจะเห็นวาผล
การศึกษาครั้งนี้ เปนไปในลักษณะเดียวกับการศึกษา
ที่ผานมาที่ทําการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราอาร
บัสคูลารไมคอร ไรซา Scutellospora fulgida และ
Glomus aggregatum ตอขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกใน
ชุดดินปากชองที่อ บฆาเชื้อ พบวาการใส เชื้อราชวย
เพิ่ ม น้ํ า หนั ก แห ง ของส ว นเหนื อ ดิ น การดู ด ใช ธ าตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไดดี [12] สําหรับการ
ทดลองในแปลงปลูกเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
G. aggregatum ตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยง
สัตวที่ปลูกบนชุดดินปากชองเชนกัน พบวาการใสเชื้อ
ราชวยเพิ่มน้ําหนักเมล็ดแหงได [10] แตอยางไรก็ตาม
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[4] Bhoopander, G. and Mukerji, K.G., 2004,
Mycorrhizal Inoculant Alleviates Salt Stress in
Sesbania aegyptiaca and Sesbania grandiflora
under Field Conditions: Evidence for Reduced
Sodium and Improved Magnesium Uptake,
Mycorrhiza 14: 307-312.
[5] Bagyaraj, D.J., 1995, Influence of Agricultural
Practice on Vesicular Arbuscular Mycorrhizal
Fungi in Soil, Soil Biol. Ecol. 15: 109-116.
[6] St-Arnaud, M., Hamel, C., Vimard, B., Caron,
M. and Fortin, J.A., 1995, Altered Growth of
Fusarium oxysporum f. sp. Chrysanthemi in an
in vitro Dual Culture System with the VAM
Fungus Glomus intraradices Growing on
Daucus carota Transformed Roots,
Mycorrhiza 5: 431-438.
[7] Khalil, S., Loynachan, T.E. and Tabatabai,
M.A., 1994, Mycorrhizal Dependency and
Nutrient Uptake by Improved and Unimproved
Corn and Soybean Cultivars, Agron. J. 86:
949-958.
[8] Li, H., Smith, F.A., Dickson, S., Holloway,
R.E. and Smith, S.A., 2008, Plant Growth
Depressions in AM Symbioses: Not Just
Caused by Carbon Drain, New Phytol. 178:
852-862.
[9] Poomipan, P., Suwanarit, A., Suwanarit, P.,
Nopamonbodi, O. and Dell, B., 2010,
Reintroduction of a Native Glomus to a
Tropical Ultisol Promoted Grain Yield in
Maize after Fallow and Restored the Density

นี้ที่พบวาขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวานมีการ
พึ่งพาตอเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาในดานการ
เจริญเติบโตและการดูดใชฟอสฟอรัสจากดินมากกวา
ข า วโพดฝ ก อ อ น เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพการใช
ฟอสฟอรัสของขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดหวาน
ต่ํากวาขาวโพดฝกออน

5. สรุปผลการวิจัย
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละข า วโพดหวานมี ก าร
พึ่ ง พาต อ เชื้ อ ราอาร บั ส คู ล า ร ไ มคอร ไ รซามากกว า
ขาวโพดฝกออน จึงทําใหการใสเชื้อราอารบัสคูลาร
ไมคอรไรซามีผลในการเพิ่มน้ําหนักแหงและการดูด
ใช ฟ อสฟอรั ส ของข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ ละข า วโพด
หวาน
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