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บทคัดย่อ
การศึ กษาผลของการใส่ ปุ๋ยชี วภาพราอาร์ บัสคู ลาร์ ไมคอร์ ไรซาต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิ ตของไผ่
รวมทั้งปริ มาณอินทรี ยค์ าร์บอนในดินบริ เวณเขตรากไผ่ โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 factorial in completely
randomized design จานวน 4 ซ้ า ซึ่งปั จจัยที่ 1 คือ การใส่ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา และปั จจัยที่ 2 คือ
ชนิ ด ของไผ่ จ านวน 3 ชนิ ด 2 สายต้น ได้แ ก่ ไผ่ กิ ม ซุ่ ง (Bambusa beecheyana) ไผ่ ต งลื ม แล้ง (Bambusa
beecheyana) ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sp.) และไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus) ผลการทดลอง
พบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซามีผลทาให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาของไผ่ซางหม่นเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อไผ่ชนิ ดอื่น อย่างไรก็ตาม การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไม่มีผลต่อจานวนหน่ อที่ เกิ ด
ใหม่และจานวนหน่อฝ่ อของไผ่ทุกชนิด นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยชีวภาพทาให้ความสามารถในการเข้าอยูอ่ าศัยในราก
พืชอาศัยของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอไรซาที่ พบทั้งในชั้นดิ นบนและล่างบริ เวณรากไผ่ทุกชนิ ดเพิ่มขึ้น และทาให้
ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์บอนในชั้นดินล่างบริ เวณรากไผ่ตงลืมแล้งเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา; ไผ่; อินทรี ยค์ าร์บอนในดิน

Abstract
The study on effect of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi bio-fertilizer on growth and yield of bamboo
and organic carbon in soil of bamboo rhizosphere was undertaken in 2 x 4 factorial in completely randomized
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design with 4 replications. The 1st factor was application of AM fungi bio-fertilizer and the 2nd factor was
varieties of bamboo, including 3 species, 2 clones of bamboo, namely; Kim Sung (Bambusa beecheyana) Tong
Luem Lang (Bambusa beecheyana) Sang Mon (Dendrocalamus sp.) and Sang Nuan (Dendrocalamus
membranaceus). The results revealed that the application of AM fungi bio-fertilizer significantly increased
diameters of Sang Mon‘s culm but did not in other bamboo. However, the application of bio-fertilizer did not
affect on new shoot number and died shoot number of any bamboo. Otherwise, the application of bio-fertilizer
increased infectivity of AM fungi in both topsoil and subsoil layer under any bamboo rhizosphere and increased
organic carbon in subsoil layer of Tong Luem Lang rhizoshere.
Keywords: arbuscular mycorrhizal fungi; bamboo; soil organic carbon
พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศได้ในอีกทางหนึ่ ง อีก
ทั้งยังเป็ นการสร้างพื้นที่ ป่าไม้ให้เพิ่มมากขึ้น และยัง
เป็ นการสนับสนุ นให้คนสามารถอยู่กบั ป่ าได้และมี
รายได้อย่างยัง่ ยืน สามารถแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่ า นอกจากนี้ ไผ่ ย ัง เป็ นพื ช ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม เพราะมีศกั ยภาพสูงกว่าในการดูดซับและ
กักเก็บคาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อเที ยบกับพืชชนิ ดอื่น
[4] เนื่องจากไผ่สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ท้ งั ต้น
และใบ และมี อ ัต ราการเจริ ญเติ บ โตด้า นชี ว มวล
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในขณะที่ป่าโดยทัว่ ไปมี
อัต ราการเจริ ญเติ บ โตด้ า นชี ว มวลประมาณ 2-5
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ปี เท่ า นั้ น ดั ง นั้ นไผ่ จึ ง เป็ นพื ช ที่ มี
ศักยภาพสูงในการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนได้อย่าง
ดี [3]
การจัดการด้านธาตุอาหารของการปลูกไผ่เพื่อ
ผลิตหน่ อและลาในประเทศไทยนั้น มีวิธีการจัดการ
โดยการใส่ ปุ๋ยคอกและปุ๋ ยเคมี [5] อย่างไรก็ตาม จาก
งานวิจยั ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ได้มีการนา
ราอาร์ บสั คู ลาร์ ไมคอร์ ไรซามาใช้ในการจัดการธาตุ
อาหารในการปลูกไผ่ เนื่ องจากการดารงชีวิตร่ วมกัน
แบบพึ่ ง พาอาศัย ระหว่า งรากับ รากพื ช ท าให้มี ก าร
แลกเปลี่ยนธาตุอาหารระหว่างรากับพืช โดยราช่วยดูด

1. บทนา
ไผ่ (bamboo) เป็ นพื ชตระกูล หญ้าที่ มี ข นาด
ลาต้น ใหญ่ม ากที่ สุด สามารถเจริ ญเติ บ โตได้ในดิ น
เกื อ บทุ ก ชนิ ด เจริ ญเติ บ โตรวดเร็ ว และสามารถ
ปรับตัวได้ดีต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็ นพืช
ที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกชนิ ดหนึ่ ง
เนื่ องจากทุกส่ วนของไผ่สามารถนามาใช้สอยให้เกิ ด
ประโยชน์ ไ ด้ม ากมาย ได้แ ก่ ที่ อ ยู่ อ าศัย อุ ป โภค
บริ โภค ทาพลังงานชีวมวล ใช้เป็ นวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อ ใช้ภายในประเทศและการ
ส่ งออก เป็ นต้น [1] ดังนั้นการปลูกไผ่จึงได้รับความ
นิ ยมอย่างแพร่ หลายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ปั จจุบนั
มี ก ารปลู ก ไม้ไ ผ่เ ป็ นการค้า และอุ ต สาหกรรม โดย
ปลูกเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่และกระจายทัว่ ทุกภาคของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะให้ผลตอบแทนเร็ วเมื่อเทียบ
กับไม้เศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ และมีอุตสาหกรรมการทา
พลังงานชีวมวลรองรับ ในอนาคตจึงคาดว่าไผ่จะเป็ น
ที่ ต ้ อ งการของตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น [2,3] ซึ่ งสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยนั้นมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งที่ จะส่ งเสริ มการปลูกไผ่ เพื่อนาไม้
ไผ่เ ป็ นวัตถุ ดิบให้กับโรงไฟฟ้ าชี ว มวลทดแทนการ
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ซับธาตุอาหารจากดิ นมาให้กบั พืช และได้รับคาร์ โบ
ไฮเดรตจากพืช การดารงชี วิตในลักษณะนี้ ทาให้พืช
ได้รับประโยชน์ในด้านการได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะธาตุ ฟ อสฟอรั ส [6] ช่ ว ยให้ พื ช มี ค วาม
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม เช่น ความ
แห้งแล้ง [7] ความเค็ม [8] การปนเปื้ อนโลหะหนักใน
ดิน [9] การเกิ ดโรคในระบบราก [10] และมีบทบาท
สาคัญต่อการปรับปรุ งสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ
ของดิ น นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งเก็บคาร์ บอนในดิ น
[11] ซึ่ งนับว่าเป็ นบทบาทสาคัญของราอาร์ บสั คูลาร์
ไมคอร์ ไรซาในการลดภาวะโลกร้ อ น การศึ กษาใน
ต่างประเทศพบว่าราอาร์ บัสคู ลาร์ ไมคอร์ ไรซาที่ ใส่
ให้กบั ต้นกล้าไผ่ช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของต้น
กล้าไผ่ และเพิ่มชีวมวลได้ [12] เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ Muthukumar and Udaiyan ซึ่ งพบว่าราอาร์ บสั
คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาสามารถเข้าอยู่ในรากของไผ่ได้ดี
และมี ผลทาให้น้ า หนัก แห้ง ของส่ วนเหนื อดิ น และ
รากไผ่เพิ่มมากขึ้น [13] นอกจากนี้ Verma and Arya
ยังพบว่าเมื่อใส่ อินทรี ยวัตถุร่วมกับการใส่ ราอาร์ บัส
คูลาร์ไมคอร์ไรซาทาให้ไผ่มีความสูงและน้ าหนักแห้ง
เพิ่มมากขึ้น [14] อย่างไรก็ตาม Panan and Highland
พบว่าไผ่แต่ละชนิ ดมี การเข้าอยู่อาศัยของราอาร์ บัส
คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดย
พบว่า Bambusa tulda มี การเข้าอยู่อาศัยมากที่ สุด
รองลงมาคือ Dendrocalamus hookerii, Dendrocalamus hamiltonii และ Phyllostachys manii ตามลาดับ
ซึ่ งอาจจะมี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งของการ
ตอบสนองต่ อ ราอาร์ บัส คู ล าร์ ไ มคอร์ ไ รซาได้ [15]
จากรายงานการวิจยั ข้างต้นนี้เห็นได้วา่ ราอาร์ บสั คูลาร์
ไมคอร์ ไรซาสามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตให้กับ
ไผ่ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี ซึ่ ง การน าราอาร์ บัสคู ล าร์ ไ มคอร์
ไรซามาใช้ จั ด การธาตุ อ าหารในการปลู ก ไผ่ จ ะ

สามารถลดปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ส่วนหนึ่ ง ซึ่ ง
ทาให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยในการผลิตไผ่
ลดลงไปด้ว ย และยัง เป็ นการช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ดิ น และ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ไผ่และราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ ไรซาในประเทศไทยยัง
มีไม่มากนัก จึ งต้องทาการศึ กษาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประเมิ นอิ ท ธิ พลของปุ๋ ยชี วภาพราอาร์ บัสคู ลาร์
ไมคอร์ ไรซาที่ มีต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของ
ไผ่เศรษฐกิ จ 3 ชนิ ด 2 สายต้น รวมทั้งวิเ คราะห์
ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์ บอนในดิน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการนาปุ๋ ยชี วภาพราอาร์ บัส
คูลาร์ไมคอร์ไรซามาใช้ร่วมกับการปลูกไผ่ในประเทศ
ไทยต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 factorial in
completely randomized design จ านวน 4 ซ้ า
ประกอบด้วย ปั จจัยศึ กษา 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยที่ 1
คือ การไม่ใส่และใส่ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์
ไรซาบริ เวณโคนกอไผ่ และปั จจัยที่ 2 คือ ชนิ ดของไผ่
จานวน 3 ชนิ ด 2 สายต้น ได้แก่ ไผ่กิมซุ่ ง (Bambusa
beecheyana) ไผ่ตงลืมแล้ง (Bambusa beecheyana)
ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sp.) และไผ่ซางนวล
(Dendrocalamus membranaceus) ดังนั้นสิ่ งทดลอง
จึงมีท้ งั หมด 8 สิ่ งทดลอง ได้แก่
2.1.1 สิ่ งทดลองที่ 1 ไผ่กิ มซุ่ งที่ ไ ม่ใส่ ปุ๋ ย
ชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (K-NM)
2.1.2 สิ่ งทดลองที่ 2 ไผ่ กิ ม ซุ่ ง ที่ ใ ส่ ปุ๋ ย
ชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (K-AM)
2.1.3 สิ่ งทดลองที่ 3 ไผ่ตงลืมแล้งที่ไม่ใส่
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ปุ๋ ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (T-NM)
2.1.4 สิ่ งทดลองที่ 4 ไผ่ตงลืมแล้งที่ ใส่ ปุ๋ย
ชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (T-AM)
2.1.5 สิ่ งทดลองที่ 5 ไผ่ซางหม่นที่ ไม่ใ ส่
ปุ๋ ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (CM-NM)
2.1.6 สิ่ งทดลองที่ 6 ไผ่ซางหม่นที่ ใส่ ปุ๋ย
ชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (CM-AM)
2.1.7 สิ่ ง ทดลองที่ 7 ไผ่ซ างนวลที่ ไ ม่ ใ ส่
ปุ๋ ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (CN-NM)
2.1.8 สิ่ งทดลองที่ 8 ไผ่ซ างนวลที่ ใส่ ปุ๋ ย
ชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา (CN-AM)
2.2 การเตรียมหน่ วยทดลอง
เตรี ยมแปลงทดลองขนาด 4 x 10 เมตร
จานวน 8 แปลง (1 สิ่ งทดลองต่อแปลง) จัดแปลงเป็ น
ลักษณะแปลงยกร่ อง โดยมีร่องน้ ากว้าง 1.0 เมตร ลึก
0. 5 เมตร กั้นระหว่างแต่ละแปลง โดยมีไผ่แปลงละ 8
กอ แต่ ค ั ด เลื อ กกอที่ มี จ านวนล าและขนาดล าที่
ใกล้เคียงกันเพียงแค่ 4 กอต่อแปลง เพื่อใช้เป็ นหน่วย
ทดลอง ใส่ ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อ
กอ โดยโรยบริ เวณรอบทรงพุม่ ไผ่
ใส่ ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
สาหรั บ ไม้ยืน ต้น ของกรมวิ ชาการเกษตรที่ มี ค วาม
หนาแน่ นของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา 25 สปอร์
ต่อปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม จานวน 2.5 กิ โลกรัมต่อแปลง
(เฉพาะในสิ่ งทดลองที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ชนิด และสายต้น
ละ 1 แปลง) โดยใส่ ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์
ไรซาลงในหลุมซึ่ งขุดไว้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
บริ เวณรอบทรงพุม่ ไผ่ จานวน 10 หลุมต่อแปลง
2.3 การบันทึกผลการทดลอง
บันทึกผลก่อนการทดลอง (เพื่อเป็ นข้อมูล
เริ่ มต้น) ได้แก่ ความสู งของไผ่โดยวัดจากโคนลาติด
ดินถึงปลายยอดสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาไผ่โดย

ใช้ vernier caliper วัดสู งจากพื้นดิน 1 นิ้ว เมื่อใบยอด
ของหน่อคลี่ออกแล้ว และจานวนลาต่อกอ
บัน ทึ ก ผลระหว่า การทดลอง (ทุ ก เดื อ น
เป็ นระยะเวลา 8 เดือน) ได้แก่ จานวนหน่อที่เกิดใหม่
จานวนหน่ อฝ่ อ ความสู งของลาไผ่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ
เดื อน (เปอร์ เซ็ นต์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาไผ่ที่
เพิ่มขึ้ นในแต่ละเดื อน (เปอร์ เซ็นต์) ปริ มาณอินทรี ย ์
คาร์บอนในดิน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินแบบ disturbed
samples ที่ความลึก 2 ระดับ คือ 5-10 (ชั้นดินบน) และ
20-30 (ชั้นดินล่าง) เซนติเมตร แปลงละ 2 จุด นามา
วิเคราะห์ โดยใช้วิธี Walkley-Black และประเมินการ
พัฒนาของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในดิน โดยวัด
จากความสามารถในการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัย
ของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในแต่ละแปลง ตาม
วิธีของ McGonigle และคณะ (1990) และ Trouvelet
และค ณะ (1985)โด ย สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ นแ บ บ
disturbed samples ที่ความลึก 2 ระดับ คือ 5-10 (ชั้น
ดินบน) และ 20-30 (ชั้นดินล่าง) เซนติเมตร แปลงละ
2 จุด
2.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ความผันแปรและความแตกต่าง
ระหว่า งกลุ่ มโดยใช้วิธี Duncan’s news multiple
range test (DMRT) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์เซ็นต์
2.5 สถานที่ และระยะเวลาทาการทดลอง
ท าการทดลอง ณ แปลงปลู ก ไผ่ ข อง
เกษตรกรในต าบลสระแก้ว อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
สุ พรรณบุ รี ซึ่ งอายุของไผ่ประมาณ 1 ปี และห้อ ง
ปฏิ บตั ิการปฐพีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เริ่ มการทดลองในเดือนกรกฎาคม
2555 และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2556
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3.2 ความสู งของลาไผ่ทเี่ พิม่ ขึน้
อิทธิ พลร่ วมระหว่างชนิ ดและสายต้นของ
ไผ่ และปุ๋ ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อ
เปอร์เซ็นต์ความสูงของลาไผ่ที่เพิ่มขึ้นเฉพาะในเดือน
ที่ 2 ของการศึกษา กล่าวคือไผ่ซางหม่นที่ปลูกโดยใส่
ปุ๋ ยชีวภาพมีเปอร์ เซ็นต์ความสู งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการ
ไม่ใส่ ปุ๋ยชีวภาพ คือ 134 และ 104 เปอร์ เซ็นต์ ตาม
ลาดับ (P = 0.0136) แต่ผลการศึ กษาในเดือนที่ 3-8
พบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพไม่มีผลต่อความสูงของลาไผ่ที่
เพิ่มขึ้นของไผ่ทุกชนิดและสายต้น (รู ปที่ 1)

3. ผลการวิจัย
3.1 ข้ อมูลของไผ่ก่อนการทดลอง
ความสู งของลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลาและจานวนลาต่อกอของไผ่ก่อนการใส่ ปุ๋ยชี วภาพ
ราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา พบว่าไผ่กิมซุ่ง ไผ่ตงลืม
แล้ง และไผ่ซางหม่นมีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลามากกว่าไผ่ซางนวล แต่จานวนลาต่อกอของไผ่ซาง
หม่นและไผ่ซางนวลมีมากกว่าไผ่กิมซุ่งและไผ่ตงลืม
แล้ง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไผ่ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา
หน่วยทดลอง ความสูง* (เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางลา* (เซนติเมตร) จานวนลาต่อกอ
ไผ่กิมซุ่ง
669a ± 49
5.3a ± 0.3
5b ± 0.4
ไผ่ตงลืมแล้ง
690a ± 37
5.3a ± 0.3
3c ± 0.4
ไผ่ซางหม่น
637ab ± 13
5.2a ± 0.1
6a ± 0.4
ไผ่ซางนวล
545b ± 35
3.3b ± 0.2
6a ± 0.4
P-value
0.039
<0.001
<0.001
C.V. (เปอร์เซ็นต์)
16.02
14.21
20.27
*ค่าเฉลี่ยของไผ่ 8 กอ ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

รู ปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความสูงของลาไผ่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
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กอ ในเดื อ นที่ 7-8 ไผ่ทุ ก ชนิ ด และสายต้น ไม่ มี ก าร
แตกหน่อ ซึ่งตลอดระยะการทดลองไผ่ท้ งั หมดมีอตั รา
หน่ อเกิ ดใหม่ประมาณ 2.00-5.50 หน่ อต่อกอ โดยมี
อัตราหน่อฝ่ อประมาณ 0.25-3.00 หน่ อต่อกอ (ตาราง
ที่ 2)
3.5 ปริมาณอินทรีย์คาร์ บอนในดิน
ปุ๋ ยชี วภาพราอาร์ บัสคู ลาร์ ไมคอร์ ไรซาที่
ใส่ลงไปไม่มีผลต่อปริ มาณอินทรี ยค์ าร์ บอนในชั้นดิน
บนในบริ เวณรากไผ่ทุกชนิ ดและสายต้นตลอดระยะ
เวลาการทดลอง โดยดินบริ เวณรากไผ่ที่ใส่ ปุ๋ยชีวภาพ
ราอาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาไม่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของปริ มาณอิ นทรี ยค์ าร์ บอนในดิ นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่ งดิ นมีปริ มาณอินทรี ยค์ าร์ บอนอยู่ในช่วง
1.60-2.77 เปอร์เซ็นต์ (รู ปที่ 3)
ในชั้น ดิ น ล่ า งบริ เ วณเขตรากไผ่พ บว่า มี
อิ ทธิ พลร่ วมระหว่า งชนิ ด ของไผ่ และปุ๋ ยชี ว ภาพรา
อาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาตลอดระยะการศึ กษา โดย
ในชั้น ดิ น ล่ า งบริ เ วณรากของไผ่ต งลื ม แล้ง ที่ ใ ส่ ปุ๋ ย
ชีวภาพมีเปอร์ เซ็นต์อินทรี ยค์ าร์ บอนมากกว่าบริ เวณ
รากไผ่ตงลืมแล้งที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่ 4 - 8 หลังใส่ปุ๋ย

3.3 ขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลางลาไผ่ทเี่ พิม่ ขึน้
อิทธิ พลร่ วมระหว่างชนิ ดและสายต้นของ
ไผ่ และปุ๋ ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลต่อ
เปอร์เซ็นต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาไผ่ที่เพิ่มขึ้น
ได้แสดงในรู ปที่ 2 ซึ่ งจากผลการศึกษาในเดื อนที่ 1
พบว่าการใส่ ปุ๋ยชีวภาพไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางของลาไผ่ที่เพิ่มขึ้นของไผ่ทุกชนิ ดและสายต้น
(P = 0.0807) แต่ผลการศึกษาในเดือนที่ 2-8 พบว่าไผ่
ซางหม่นที่ปลูกโดยใส่ปุ๋ยชีวภาพมีขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางลาเพิ่มขึ้น มากกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ยชี วภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไม่
มีผลต่อขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางลาที่ เพิ่มขึ้ นของไผ่
กิมซุ่ง ไผ่ตงลืมแล้ง และไผ่ซางนวล
3. 4 จานวนหน่ อที่เกิดใหม่ และจานวนหน่ อ
ฝ่ อทั้งหมด
จากการศึ กษาพบว่าทั้งจานวนหน่ อที่ เกิ ด
ใหม่และจานวนหน่อที่ ฝ่อทั้งหมดตลอดระยะเวลา 8
เดื อน ของไผ่ชนิ ดและสายต้นต่าง ๆ ซึ่ งปลูกโดยไม่
ใส่และใส่ ปุ๋ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยในเดื อนที่ 1 พบว่าไผ่ทุก
ชนิดและสายต้นมีการแตกหน่อโดยเฉลี่ย 1-2 หน่อต่อ

รู ปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาไผ่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
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ตารางที่ 2 ผลของการใส่ปุ๋ยชีวภาพต่อจานวนหน่อที่เกิดใหม่และจานวนหน่อฝ่ อตลอดระยะการศึกษา 8 เดือน
สิ่ งทดลอง
NM
AM
K
T
CM
CN
K-NM
K-AM
T-NM
T-AM
CM-NM
CM-AM
CN-NM
CN-AM
ปุ๋ ยชีวภาพ
P-value ชนิดไผ่
ปุ๋ ยชีวภาพ*ชนิดไผ่
C.V. (เปอร์เซ็นต์)
*ค่าเฉลี่ย ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

หน่อเกิดใหม่
(หน่อต่อกอ)
3.50±0.59 *
3.56±0.60
3.75±0.70
3.50±0.84
2.75±0.70
4.13±1.09
2.50±0.29
5.00±1.08
2.50±0.50
4.50±1.55
3.50±1.04
2.00±0.91
5.50±1.89
2.75±0.85
0.9803
0.6197
0.0808
31.61

หน่อฝ่ อ
(หน่อต่อกอ)
1.19±0.36 *
1.88±0.58
1.75±0.09
2.25±0.86
1.50±0.60
0.63±0.37
0.50±0.29
3.00±1.35
1.50±0.96
3.00±1.47
1.75±0.85
1.25±0.95
1.00±0.71
0.25±0.25
0.3818
0.3993
0.2596
48.43

ชี วภาพ ส่ วนในดิ นบริ เวณรากไผ่กิมซุ่ ง ไผ่ซางหม่น
และไผ่ซางนวลที่ใส่ ปุ๋ยชีวภาพพบเปอร์ เซ็นต์อินทรี ย ์
คาร์ บ อนโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งจากดิ น บริ เ วณรากที่
ไม่ได้ใส่ปุ๋ยชีวภาพ (รู ปที่ 3)
3.6 ความสามารถเข้ าอยู่อาศัยในรากพืชของ
ราอาร์ บัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาทีพ่ บดินบริเวณเขตรากไผ่
ความสามารถเข้าอยูอ่ าศัยในรากพืชของรา
อาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาที่พบในชั้นดิ นบนและล่าง

การฝ่ อของหน่อ
(เปอร์เซ็นต์)
33.16±9.73*
36.61±8.83
34.68±9.87
48.95±16.09
43.75±15.09
12.16±6.63
16.65±9.62
52.70±12.10
50.00±28.87
47.90±19.36
54.18±20.84
33.33±23.57
11.83±6.99
12.50±12.50
0.7117
0.3050
0.4182
77.73

บริ เวณเขตรากไผ่พบว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างชนิ ด
ของไผ่และปุ๋ ยชีวภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความสามารถ
ในการเข้า อยู่อ าศัย ในรากพื ช อาศัย ของราอาร์ บัส
คู ล าร์ ไ มคอร์ ไ รซาที่ พ บในดิ น ที่ ใ ส่ แ ละไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย
ชีวภาพพบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพมีค่าเฉลี่ยความสามารถ
เข้าอยูอ่ าศัยในรากพืชของราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา
ที่พบในดินบริ เวณรากไผ่มากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ
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อย่างมีนยั สาคัญในทุกระยะการศึกษา (รู ปที่ 4)

รู ปที่ 3 ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์บอนในชั้นดินบนและล่างบริ เวณเขตรากไผ่

รู ปที่ 4 ความสามารถในการเข้าอยูอ่ าศัยในรากพืชอาศัยของราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาที่พบดินบริ เวณเขตรากไผ่
506

ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ไมคอร์ ไรซาชนิ ดนี้ มีการเข้าอยู่อาศัยในรากของไผ่
ดังกล่าวอย่างหนาแน่ นในหลายพื้นที่ ผลการทดลอง
ครั้งนี้ สอดคล้องกับรายงานของ Jha และคณะ [20]
พบว่าราอาร์ บัสคู ลาร์ ไมคอร์ ไรซาสามารถเพิ่ม การ
เจริ ญเติบโตของ D. strictus ได้มากกว่า B. bambos
เช่นเดียวกับรายงานของ Dash และคณะ [21]
ความหนาแน่ นของประชากรราอาร์ บสั คูลาร์
ไมคอร์ ไรซาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ มี ผลต่อ การเกิ ด และการมี
ชี วิตของหน่ อไผ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติตลอดการ
ทดลองทั้ง 8 เดือน พบว่าไผ่มีปริ มาณหน่อผันแปรไป
ตามสภาพอากาศ โดยหากว่ า ไผ่ ไ ด้ รั บ น้ าและมี
ความชื้ นสม่ าเสมอจะช่ วยกระตุน้ ให้มีการเกิ ดหน่ อ
ขนาดใหญ่จานวนมาก [22] ซึ่งในเดือนที่ 1-3 มีฝนตก
ชุ ก ไผ่ มี ก ารเกิ ด หน่ อ ประมาณ 1-3 หน่ อ ต่ อ กอต่ อ
เดื อ น เดื อ นที่ 4 พบว่ า อัต ราการออกหน่ อ ลดลง
เนื่ อ งจากปริ มาณน้ าฝนลดลง แต่ ห น่ อ ที่ เ กิ ด มายัง
สามารถเจริ ญเติบโตได้เพราะมีการให้น้ า ในเดือน 5-6
ไม่มีน้ าฝนทาให้ไผ่มีหน่อค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะไผ่
ซางหม่ น ไม่ มี ก ารเกิ ด หน่ อ เนื่ อ งจากไผ่ พ ัก การ
เจริ ญเติบโตชัว่ คราวในฤดูแล้ง [23] และเดือนที่ 7-8
พบว่าไผ่ท้ งั หมดพักการเจริ ญเติบโต
การศึ ก ษาการใส่ ปุ๋ ยชี ว ภาพราอาร์ บัส คู ล าร์
ไมคอร์ ไรซาเพิ่มปริ มาณอินทรี ยค์ าร์ บอนในดิ นปลูก
ไผ่ได้ ซึ่งอาจจะเป็ นผลอันเนื่ องมาจากบทบาทของรา
อาร์ บัสคู ลาร์ ไมคอร์ ไรซาในการดู ดซับคาร์ บอนได
ออกไซด์จากชั้นบรรยากาศผ่านกลไกการดารงชี วิต
แบบพึ่งพาอาศัยและกักเก็บไว้ในรู ปอินทรี ยค์ าร์ บอน
ได้ [24] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Graham พบว่า
สารประกอบคาร์บอนที่ได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ของพืชถูกนามาใช้ในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารกับรา
อาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาประมาณ 4-20 เปอร์ เซ็นต์
ของทั้ งหมด นั่ น ความหมายว่ า ก๊ า ซคาร์ บ อนได

4. วิจารณ์
จากการศึกษาความสามารถในการเข้าอยูอ่ าศัย
ในรากพืชอาศัยของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาเพื่อ
ประเมิ นการพัฒนาของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
ในดิ นหลังจากใส่ ปุ๋ยชี วภาพ พบว่าการใส่ ปุ๋ยชี วภาพ
ราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาทาให้ความสามารถของ
ราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาที่พบบริ เวณเขตรากไผ่ทุก
ชนิ ดและสายต้นมีเปอร์ เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยในราก
พืช อาศัยเพิ่ มขึ้ น กว่า การไม่ ใส่ ปุ๋ ยชี ว ภาพราอาร์ บัส
คู ล าร์ ไ มคอร์ ไ รซา ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใส่ ปุ๋ ย
ชี ว ภาพมี ผ ลท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกลุ่ ม
ประชากรราอาร์ บัส คู ล าร์ ไ มคอร์ ไ รซาท้อ งถิ่ น ใน
บริ เวณเขตรากของไผ่ทุกชนิ ดและสายต้น ซึ่ งน่ าจะ
เป็ นสาเหตุที่ทาให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาของไผ่
ซางหม่ น ที่ ป ลู ก แบบใส่ ปุ๋ ยชี ว ภาพราอาร์ บัส คู ล าร์
ไมคอร์ ไ รซาเพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า แบบที่ ไ ม่ ใ ส่ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ เนื่ องจากราอาร์ บสั คู ลาร์ ไ มคอร์ ไรซาช่วย
เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารให้กบั พืช ได้แก่ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม
คอปเปอร์ และเหล็ก ทาให้มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้น
[6,16] ช่ วยดู ด ซับน้ าให้กับ พืชผ่านทางเส้นใยราที่
แพร่ กระจายในดิน [17] และทาให้พืชมีประสิ ทธิ ภาพ
การใช้น้ าสูงขึ้น [18] แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้
พบว่าปุ๋ ยชี วภาพราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซาไม่มีผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของไผ่กิมซุ่ง ไผ่ตงลืมแล้ง และไผ่
ซางนวล ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการเกิ ดความสัมพันธ์
ระหว่ า งชนิ ด ของพื ช และชนิ ดของราที่ เ รี ยกว่ า
preferential association [19] อย่างเช่น การศึกษาของ
Ravikumar และคณะ [12] ที่ พบความสัมพันธ์แบบ
preferencetial association ระหว่างไผ่ Dendrocalamus strictus Nees. และราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
Glomus fasciculatum โดยพบว่ า ราอาร์ บัส คู ล าร์
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ออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่ พืชตรึ งได้ส่วนหนึ่ ง ถูก
เปลี่ ย นมาอยู่ ใ นรู ป อิ น ทรี ย์ค าร์ บ อนในเส้ น ใยรา
อาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซา [25] ดังนั้นผลการทดลองนี้
จึ งพบว่า การใส่ ปุ๋ยชี วภาพดังกล่าวทาให้ช้ นั ดิ นล่าง
บริ เ วณรากไผ่ต งลื มแล้งมี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อน
เพิ่มขึ้นกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ยชี วภาพอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ แต่การใส่ ปุ๋ยชี วภาพไม่มีผลต่อปริ มาณอินทรี ย ์
คาร์ บ อนในดิ น บริ เวณรากของไผ่ ช นิ ด อื่ น ๆ ซึ่ ง
ประโยชน์ของราต่อพืชมักมีความผันแปร เนื่ องจาก
พืชแต่ละชนิ ดมีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของรากพืช
แตกต่างกัน [26] โดยจากการสัง เกตไผ่ต งลื ม แล้ง มี
ลักษณะรากที่อวบอ้วน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 24 มิ ล ลิ เ มตร น่ า จะเป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้ มี
ความหนาแน่นของกลุ่มประชากร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และมีการเข้าอยูอ่ าศัยในรากพืชในชั้นดิน
ล่างได้มากกว่า จึงมีปริ มาณของเส้นใยภายนอกรากซึ่ง
เป็ นส่วนกักเก็บอินทรี ยค์ าร์บอนแผ่กระจายในดินมาก
[25] นอกจากนี้ เส้นใยนอกรากของราอาร์ บัส คู ล าร์
ไมคอร์ ไรซา ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของอินทรี ย ์
คาร์ บอนในดิ น เนื่ องจากชีวมวลของเส้นใยนอกราก
พืชของราอาร์ บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซามีความหนาแน่ น
ประมาณครึ่ งหนึ่ ง ของชี ว มวลจุ ลิ นทรี ย ์ดิ นทั้ง หมด
[27] เมื่อรวมกับปริ มาณรากของไผ่ตงลืมแล้งทาให้มี
อินทรี ยค์ าร์บอนมากกว่าบริ เวณอื่น

5.2 การใส่ปุ๋ยชีวภาพราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ ไร
ซาทาให้ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์บอนในชั้นดินล่างบริ เวณ
เขตรากไผ่ตงลืมแล้งเพิ่มขึ้นในเดือนที่ 4, 5, 7 และ 8
หลังใส่ปุ๋ยชีวภาพ
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