
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 
2. โครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ยชีวภาพ  
                               ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร 
    กิจกรรม  : 1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : 1.4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไม  
                                      โคไรซ่าแบบลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่น  
 
3. ช่ือการทดลอง  : 1.4.3 การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด 
    ชื่อการทดลอง         : Efficiency of Arbuscular Mycorrhiza fungus granular inoculum      
                                 Production  
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง : มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย    กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร                                                                
    ผู้ร่วมงาน : ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
  

5. บทคัดย่อ 

    ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่ามีประโยชน์ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแก่พืช 

ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ิมความแข็งแรงให้แก่พืช ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่า (แบบผง) หัวเชื้อได้

จากการใช้สปอร์เลี้ยงในต้นพืชอาศัย และเก็บเกี่ยวเมื่อพืชอาศัยอายุ 4 เดือน ซึ่งจะใช้เวลานานในการผลิต 

ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยพัฒนาการผลิตราอาบัสคูลาไมโคไรซ่ารูปแบบใหม่ (แบบเม็ด) ใช้

เป็นแนวทางในการลดระยะเวลาผลิต การทดสอบประสิทธิภาพของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด โดยน าราอา

บัสคูลาไมโคไรซ่า สกุล G. Intraradices ผลิตเป็นแบบเม็ดด้วยวิธีการตรึงเซลล์ วางแผนการทดลองแบบ 4 × 4 

Factorial in RCB โดยมีอัตราการใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าเป็นปัจจัย A (ไม่ใส่, แบบผง 10 กรัม/

กระถาง, แบบเม็ด 5 กรัม/กระถาง, แบบเม็ด 2.5 กรัม/กระถาง) ความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัย B ( ไม่ใส่

ปุ๋ยเคมี, ใส่ปุ๋ยเคมี 3-1-3 กรัม/กระถาง, ใส่ปุ๋ยเคม ี 2.25-0.75-2.25 กรัม/กระถาง, ใส่ปุ๋ยเคมรี่วมกับหิน

ฟอสเฟต NRPK 2.25-2-2.25 กรัม/กระถาง) ปลูกร่วมกับข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ในดินผสมทรายที่นึ่งฆ่าเชื้อ 

จนอายุครบ 3 เดือน ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบผง 10 กรัม และแบบเม็ด 



5 กรัม ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีเต็มสูตร และใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งสูตร ท าให้น้ าหนักแห้งต่อกระถางของข้าวโพดไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ คือ 72.92, 59.66, 60.00 และ 58.21 กรัม/กระถาง ตามล าดับ การใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลา

ไมโคไรซ่า แบบเม็ด 5 กรัม/กระถาง ท าให้มีปริมาณสปอร์เพ่ิมข้ึนสูงท ี่สุด คือ 3,873 สปอร์ต่อน้ าหนักดิน 100 

กรัม ผลจากการทดลองนี้ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด ซึ่งสามารถลดระยะเวลา

การผลิตได้ 1 เดือน และลดอัตราการใช้ต่อกระถางลงเหลือ 5 กรัม โดยที่ประสิทธิภาพ ยังไม่แตกต่างกับอัตรา

การใช้แบบผง 10 กรัม/กระถาง 

 

6. ค าน า 

  ราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าด ารงชีวิตแบบ obligated symbiosis จ าเป็นต้องอาศัยพืชอาศัย จึงจะเจริญ

ครบตามชีพจักร (life cycle) และผลิตสปอร์  (Azco´n-Aguilar et al.,1998). การเพิ่มปริมาณของเชื้อได้จาก

การใช้สปอร์เลี้ยงในต้นพืชอาศัยในกระถาง (pot culture) (Menge, 1983 ; Menge, 1984; สุภาพร, 2549) 

โดยสปอร์เริ่มงอกเส้นใยเข้าหารากพืช จากนั้นสร้างโครงสร้าง appressorium เกาะยึดกับผิวรากพืช เส้นใย

เจริญจาก appressorium เข้าสู่ภายในรากของชั้นคอร์เท็กซ์ และสร้างโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า arbuscule 

ท าหน้าที่ส าคัญในการสะสมธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส แลกเปลี่ยนธาตุอาหารจากราสู่รากพืช และ

รับคาร์โบไฮเดรทจากพืชเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต (Solaiman and Saito, 1997) หลังจากที่ราได้รับอาหาร

จากพืช เส้นใยจะเจริญไปตามผิวราก สามารถสร้างจุดที่เข้าสู่รากพืชในต าแหน่งใหม่ รวมทั้งการเจริญออกไป

ในดินขยายเส้นใยให้กว้างขวางขึ้น และสร้างสปอร์บนเส้นใยนอกรากพืช เพ่ิมขึ้นในดิน สปอร์เหล่านี้จะใช้เป็น

หัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่า  กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมามากกว่า 30 ปี ในปี 2547 สุภาพร ธรรมสุระกุล ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ

อาบัสคูลาไมโคไรซ่าอยู่ในรูปแบบผงขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบไปด้วยราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าที่มีชีวิต     มี

จ านวนสปอร์ไม่ต่ ากว่า 25 สปอร์ต่อน้ าหนักดิน 1 กรัม (จิระศักดิ์ และคณะ, 2550) เมื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคู

ลาไมโคไรซ่าพืชจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ซ่ึงมักถูกตรึงอยู่ใน

ดินในรูปที่พืชไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยดูดซับธาตุไนโตรเจน (Tobar et al., 

1994) โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม (Liu et al., 2002 ) ทองแดง (Li et al., 1991) และสังกะสี 

(Chen et al., 2003) ท าให้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้พืชทนทานต่อความแห้งแล้ง (Subramanian et al., 

1997) และป้องกันโรคจากเชื้อราที่เกิดกับระบบราก (St-Arnaud et al., 1995)  

การผลิตปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าเชิงการค้านั้นยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากการเพ่ิมปริมาณด้วยวิธี 

pot culture ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ในการผลิต อีกท้ังสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ



การเจริญและปริมาณการสร้างสปอร์ในดิน (Saito and Muramoto, 2002)   ดังนั้นการทดลองนี้ จึงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยพัฒนาการผลิตราอาบัสคูลาไมโคไรซ่ารูปแบบใหม่ (แบบเม็ด) ใช้เป็นแนวทางในการลด

ระยะเวลาการผลิต และลดอัตราการใช้ต่อกระถาง โดยใช้ราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าชนิดที่สร้างเส้นใยและผลิต

ส่วนขยายพันธุ์ในรากเป็นปริมาณมาก จากนั้นน ามาผลิตเป็นแบบเม็ดด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์ ด้วยวิธี 

Entrapment แบบ Lattices Type ซึ่งเป็นการห่อหุ้มชิ้นส่วนของรากพืชที่มีราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าอยู่ภายใน

ช่องสามมิติของเจลซึ่งเป็นสารพวกโพลิเมอร์ และทดสอบประสิทธิภาพราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด 

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบผงในกระถาง  

 

 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1.  เมล็ดข้าวโพด (Zea mays L.) 

2.  หม้อนึ่งความดันไอน้ า 

3.  ถ้วยเพาะขนาด 12 ออนซ์ 

4.  กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 

5.  เครื่องกวนสารแบบให้ความร้อน 

6.  ดินผสมทรายอัตรา 1 : 1 นึ่งฆ่าเชื้อ  

7.  กระถางดินเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว 

8.  น้ ายาย้อมราก Trypan Blue Lactic-Glycerol Solution 

9.  ราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าสกุล Glomus intraradices  

         10.  ตะแกรงร่อนสปอร์ขนาด 63–450 ไมครอน 

         11.  สารเคมีและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการทดลอง 

         12.  เครื่องปั่นเหวี่ยง  ที่มีความเร็วจะไม่ต่ ากว่า 2,000 รอบต่อนาที 

 

วิธีการ 

  การทดสอบประสิทธิภาพของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด 

 น าราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าที่ผลิตเป็นแบบเม็ด วางแผนการทดลองแบบ 4 × 4 Factorial in RCB ซึ่งมี 

2 ปัจจัย คือปัจจัย A มี 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ใส่, แบบผง 10 กรัม/กระถาง, แบบเม็ด 5 กรัม/กระถาง, แบบเม็ด 



2.5 กรัม/กระถาง ปัจจัย B มี 4 ระดับ ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี, ใส่ปุ๋ยเคมี NPK 3-1-3 กรัม/กระถาง, ใส่ปุ๋ยเคมี 

NPK 2.25-0.75-2.25 กรัม/กระถาง, ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับหินฟอสเฟต NRPK 2.25-2-2.25 กรัม/กระถาง ศึกษา

ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย ปริมาณสปอร์  และปริมาณการเข้าอาศัยของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าในรากพืช โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. น าราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าสกุล G. Intraradices มาผลิตแบบเม็ด ด้วยการตรึงเซลล์ ดัดแปลงจาก 

Vassilev และคณะ (2001) โดยน ารากปริมาตร 20 กรัม จากกระถางที่คัดเลือกไว้ ล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 

และแช่ในสารละลาย (Tween 80, Karnamycin, Chloramin-T) เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่ง

ฆ่าเชื้อ  3 ครั้ง ใช้กรรไกรตัดรากพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผสมชิ้นรากพืชปริมาตร 20 กรัม กับสารละลาย

โซเดียมอัลจิเนต ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 200 มิลลิลิตร แล้วใช้ปิเปตดูดให้หยดลงสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ซึ่งอยู่ในบีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร 

โดยกวนผสมที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาทีอย่างต่อเนื่อง จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 30 นาที ล้างอาบัสคูลาไมโคไรซ่า

แบบเม็ด ด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ จ านวน 1 ครั้ง กรองแยกด้วยกระแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร บรรจุถุงเพ่ือใช้ใน

การทดสอบต่อไป  

         2. ทดสอบประสิทธิภาพของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าในพืชอาศัย (ข้าวโพด)  ตามแผนการทดลอง โดยใช้

ดินและทรายผสมกันอัตราส่วน 1:1 น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ อบไอน้ า 3 ครั้ง  ครั้งละ 3  ชั่วโมง   ที่ความร้อนประมาณ 

80-90 องศาเซลเซียส  ก่อนปลูกใส่ราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าไว้ก้นหลุม หลังจากนั้น น าเมล็ดข้าวโพดที่ฆ่าเชื้อที่

ผิวเมล็ด ด้วยการแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ 10  เปอร์เซ็นต์ นาน 3-5 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ  

ปลูกลงในกระถางดินเผาเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว  ซึ่งบรรจุดินผสมทรายไว้ เมื่ออายุครบ 3 เดือน ท าการสุ่ม

ดินมานับจ านวนสปอร์ และวัดการเข้าอาศัยในรากพืชของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่า   

         3. การวัดผลการเจริญเติบโตของข้าวโพดในกระถาง น้ าหนักแห้ง จ านวนสปอร์ และเปอร์เซ็นต์การเข้า

อาศัยในรากของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่า และน าข้อมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยวิเคราะห Analysis of 

Variance และเปรียบเทียบความแตกตางโดย วิธี Duncan’s Multiple Rang Test 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการวิเคราะห์ความสูงของต้นข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 อายุ 3 เดือน ในกระถาง พบว่าอัตรา

การใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าปริมาณต่างๆ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันมี

ผลต่อความสูง น้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพด และจ านวนปริมาณสปอร์ในดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด 5 กรัม และแบบผง 10 กรัม/

กระถาง ที่ความเข้มข้นของปุ๋ยเคมี อัตรา 3-1-3 กรัม/กระถาง ท าให้ความสูงของต้นข้าวโพดไม่แตกต่างกันทาง



สถิติกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 2.25-0.75-2.25 กรัม/กระถาง คือ 147.33 166.33 174.00 และ 159.00 เซนติเมตร 

ตามล าดับ แต่การใส่แบบเม็ด 5 กรัม/กระถาง ร่วมกับความเข้มข้นของปุ๋ยอัตรา 2.25-0.75-2.25 กรัม/

กระถาง มีแนวโน้มท าให้ต้นข้าวโพดสูงที่สุด (ตารางที่ 1) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบบผง 10 กรัม แบบ

เม็ด 5 และ 2.5 กรัม ท าให้ต้นข้าวโพดมีความสูงใกล้เคียงกัน คือ 141.66 140.16 และ 137.16 เซนติเมตร

(ตารางท่ี 5) 

 การใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด 5 กรัม และแบบผง 10 กรัม/กระถาง ที่ความ

เข้มข้นของปุ๋ยเคมี อัตรา 3-1-3 กรัม/กระถาง ท าให้ได้น้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพดต่อกระถางไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 2.25-0.75-2.25 กรัม/กระถาง คือ 59.66 72.92 58.21 และ 60.00 กรัม/กระถาง 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบบผง 10 กรัม และแบบเม็ด 5 กรัม ท าให้ต้นข้าวโพดได้

น้ าหนักแห้งต่อกระถางใกล้เคียงกัน คือ 45.93  และ 47.62 กรัมต่อกระถาง (ตารางท่ี 5)  การใช้ปุ๋ยในอัตรา 

3-1-3 กรัม/กระถาง และในอัตรา 2.25-2-2.25  ท าให้ได้น้ าหนักแห้งต่อกระถางใกล้เคียงกัน คือ 43.26 และ

36.93 กรัม/กระถาง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ย 20.93 กรัม/กระถาง (ตารางท่ี 6) 

 

จ านวนการสร้างสปอร์ในดินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการใช้ผลิตภัณฑ์แบบ

เม็ด 5 กรัม/กระถาง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอัตรา 2.25-0.75-2.25 มีจ านวนสปอร์สูงที่สุด คือ 3,873 สปอร์/ดิน 

100 กรัม การใช้ผลิตภัณฑ์แบบเม็ด 5 กรัม ร่วมกับที่ความเข้มข้นของปุ๋ยเคมี อัตรา 3-1-3 กรัม/กระถาง มี

จ านวนสปอร์ต่ าที่สุด คือ 228 สปอร์/ดิน 100 กรัม  (ตารางที่ 3) ในดินที่มีการใส่ปุ๋ยในระดับต่ า(2.25-0.75-

2.25) จะมีจ านวนสปอร์ในดินสูง ส่วนในดินที่มีการใส่ปุ๋ยในระดับสูงกลับมีจ านวนสปอร์ในดินต่ า (3-1-3) 

ผลิตภัณฑ์แบบผง 10 กรัม และเม็ด 5 กรัม มีประสิทธิภาพในการเข้าอาศัยในรากข้าวโพดไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ 91.52 และ 83.95 เปอร์เซ็นต์ แต่การใส่แบบเม็ด 2.5 กรัมร่วมกับใช้ปุ๋ยเคมี อัตรา 3-1-3 กรัม มี

แนวโน้มประสิทธิภาพในการเข้าอาศัยในรากข้าวโพดดีที่สุด 96.66 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 1.  ค่าเฉลี่ยความสูงของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 อายุ 3 เดือน หลังจากใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบผง 

               และ แบบเม็ดอัตราต่างๆ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยความเข้มข้นต่างๆ 

   
กรรมวิธี 

ความสูง (เซนติเมตร) 
0-0-0 

 
3-1-3 2.25-0.75-2.25 2.25-2-2.25 

(NRPK) 
เฉลี่ย 

ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ    98.66 d   126.00 bcd   130.66 bc      104.33 cd  114.91 
ใส่แบบผง 10 กรัม   119.33 cd   166.33 a   159.00 a      122.00 bcd  141.66 
ใส่แบบเม็ด 5 กรัม   116.00 cd   147.33 ab   174.00 a      123.33 bcd  140.16 



ใส่แบบเม็ด 2.5 กรัม   108.66 cd   149.66 ab   126.00.bcd       147.33 ab  132.91 
เฉลี่ย   110.66   147.33   147.41      124.24     - 
C.V. (%) 10.92      

ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวโพดท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย DMRT 

  

ตารางท่ี 2. ค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งต่อกระถางของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 อายุ 3 เดือน หลังจากใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลา 

                   ไมโคไรซ่า แบบผง และแบบเม็ดอัตราต่างๆ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยความเข้มข้นต่างๆ   

 
กรรมวิธี 

น้ าหนักแห้งต่อกระถาง (กรัม/กระถาง) 
0-0-0 

 
3-1-3 2.25-0.75-2.25 2.25-2-2.25 

(NRPK) 
เฉลี่ย 

ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ   11.87 e   22.00 de   19.62 de      13.72 e  16.80 
ใส่แบบผง 10 กรัม   34.72 cd   72.92 a   60.00 ab      47.70 bc  54.33 
ใส่แบบเม็ด 5 กรัม   22.30 de   59.66 ab   58.21 ab      52.30 b  48.11 
ใส่แบบเม็ด 2.5 กรัม   14.84 e   24.11 de   14.05 e       34.01 cd  21.86   
เฉลี่ย    20.93   44.67   37.97      36.93    - 
C.V. (%) 30.38      

ค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพดท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3. จ านวนสปอร์ต่อน้ าหนักดิน 100 กรัม หลังจากใส่ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบผง และแบบ 

               เม็ดอัตราต่างๆ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยความเข้มข้นต่างๆ   

 
กรรมวิธี 

ปริมาณสปอร์ /น้ าหนักดิน 100 กรัม 
0-0-0 

 
3-1-3 2.25-0.75-2.25 2.25-2-2.25 

(NRPK) 
เฉลี่ย 

ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ - - - - - 
ใส่แบบผง 10 กรัม 1,390 cde 1,490 cde 1,113 def 968 ef  1,240 
ใส่แบบเม็ด 5 กรัม 1,750 bcd      228 g     3,873 a        490 fg  1,585 
ใส่แบบเม็ด 2.5 กรัม     1,105 def     1,810 bc     2,130 b        278 g  1,330 



เฉลี่ย 3,508 1,176 2,372 579 - 
C.V. (%) 34.33 

ค่าเฉลี่ยจ านวนสปอร์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย DMRT 

 

ตารางท่ี 4.  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเข้าอาศัยในรากของราอาบัสคูลาไมโคไรซ่า ของข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5   
 

 
กรรมวิธี 

เปอร์เซ็นต์การเข้าอาศัย  
0-0-0 

 
3-1-3 2.25-0.75-2.25 2.25-2-2.25 

(NRPK) 
เฉลี่ย 

ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ - - - - - 
ใส่แบบผง 10 กรัม   86.66 a   94.44 a   95.00 a        65.55 c 85.41 
ใส่แบบเม็ด 5 กรัม   84.16 ab   95.55 a   93.88 a      96.66 a 92.56 
ใส่แบบเม็ด 2.5 กรัม   65.55 c   96.66 a   62.22 c      93.88 a 79.57 
เฉลี่ย    78.79    95.55     83.7       85.36   - 
C.V. (%)  16.17 

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเข้าอาศัยในรากของต้นข้าวโพดที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% โดย DMRT 

 

ตารางท่ี 5.  ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าาแบบต่างๆ ที่มีผลต่อความสูงและน้ าหนัก 

               แห้งของต้นข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5   

 
     กรรมวิธี 

ความสูง (เซนติเมตร) น้ าหนักแห้ง (กรัม) 
1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 

ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 41.83 c   84.25 b 114.91 b   14.90 b 
ใส่แบบผง 10 กรัม 59.00 a 117.50 a 141.66 a 45.93 a 
ใส่แบบเม็ด 5 กรัม 59.16 b 118.00 a 140.16 a 47.62 a 
ใส่แบบเม็ด 2.5 กรัม 49.16 b 108.75 a 137.16 a 21.75 b 
เฉลี่ย 52.28 107.12 133.47 32.55 

ค่าเฉลี่ยความสูง และน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพดที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดย DMRT 

 

 

ตารางท่ี 6.  ผลของการใช้ปุ๋ยความเข้มข้นต่างๆ ที่มีผลต่อความสูงและน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพด 

               พันธุ์สุวรรณ 5   

 ความสูง (เซนติเมตร) น้ าหนักแห้ง (กรัม) 



กรรมวิธี 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 
      0-0-0 60.08 a 98.50 b 110.66 c 20.93 c 
     3-1-3 44.83 c 117.16 a 147.33 a 43.26 a 
     2.25-0.75-2.25 42.41 c 122.83 a 147.41 a 29.07 bc 
     2.25-2-2.25 51.83 b 90.00 b 128.50 a 36.93 ab 
        เฉลี่ย       49.78      107.12      133.47                     32.54 

ค่าเฉลี่ยความสูง และน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพดที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95% 

โดย DMRT 

 

9. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองนี้ท าให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซ่าแบบเม็ด ซ่ึง 

ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการใช้แบบผง โดยการใส่แบบผง 10 กรัม และแบบเม็ด 5 กรัม ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี

เต็มสูตร และใส่ปุ๋ยเคมีครึ่งสูตร ท าให้น้ าหนักแห้งต่อกระถางของข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการผลิตแบบ

เม็ด สามารถลดระยะเวลาการผลิตได้ 1 เดือน และลดอัตราการใช้ต่อกระถางลงเหลือ 5  กรัม โดยที่

ประสิทธิภาพ ยังไม่แตกต่างกับอัตราการใช้แบบผง 10 กรัม/กระถาง 
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