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บทคัดย่อ 

 การสํารวจเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในดินบริเวณเขตรากไผ่ ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม จ. สพุรรณบุรี และ

พืน้ท่ีป่าธรรมชาติ จ. กาญจนบรีุ โดยสุม่เก็บตวัอย่างดินท่ีระดบัความลกึ 0-20 เซนติเมตร รอบโคนพุ่มไผ่ เพ่ือสํารวจ

จํานวนประชากร จํานวนชนิด ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในรากพืชอาศยั 

(พืชตระกลูหญ้า) ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบในบริเวณเขตรากไผ่ พบว่า ดินบริเวณเขตรากไผ่ในพืน้ท่ี

ป่าธรรมชาติมีจํานวนประชากรของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากกว่าในพืน้ท่ีเกษตรกรรม จึงทําให้

ความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในรากพืชอาศยัของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบในดินบริเวณรากไผ่ของ

พืน้ท่ีป่าธรรมชาติมีมากกว่าในพืน้ท่ีเกษตรกรรมด้วย นอกจากนี ้จากการศกึษาลกัษณะทางสณัฐานของสปอร์เพ่ือ

จดัจําแนกชนิดของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา ยงัพบว่า ในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ มีจํานวนชนิดของเชือ้ราอาร์บสัคู

ลาร์ไมคอร์ไรซา 11 ไอโซเลท ส่วนในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมี 9 ไอโซเลท ดงันัน้ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้รา

อาร์บสัคลูา่ร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติจงึมากกวา่ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

 

ABSTRACT 

 Arbuscular mycorrhizal (AM) community in bamboo rhizosphere of cultivated area in Supanburi 

province and deforested area in Kanchanaburi province were observed. The objectives were to 

determine number of AM population and AM species in the community, biodiversity of AM population  

and ability of AM population in the rhizosphere to colonize root of host plant (Gramineae). Soil sample 

was collected at the depth of 0-20 cm. around the rhizosphere. The results revealed that the number of 

AM population in deforested area was higher than in cultivated area. This resulted in the ability of 

colonization in host plant roots which was higher in deforested area. Moreover, base on spore 

morphology, the number of AM species in deforested area was 11 isolates, but 9 isolates in cultivated 

area. Therefore, the biodiversity was higher in deforested area than in cultivated area. 
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คาํนํา 

ไผ่ (bamboo) เป็นพืชตระกลูหญ้าท่ีมีขนาดลําต้นใหญ่โตมากท่ีสดุ เป็นพืชท่ีขึน้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว และมี

ความสําคญัในการสร้างความมัน่คงให้แก่ประเทศมากท่ีสดุอย่างหนึ่ง (สทุัศน์, 2544)  เพราะสามารถนําทุกส่วน

ของไผ่มาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย เช่น ท่ีอยู่อาศยั อปุโภค บริโภค งานศิลปหตัถกรรม และใช้เป็นวตัถุดิบ

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือใช้ภายในประเทศและการส่งออก เป็นต้น การปลูกไผ่จึงได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว (เกรียงไกร, 2552) ปัจจุบนัมีการปลกูไม้ไผ่เป็นการค้าและอตุสาหกรรมโดยปลกู

เป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่ และกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย  เน่ืองจากไม้ไผ่ให้ผลตอบแทนเร็วเม่ือเทียบกับไม้

เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ และมีอตุสาหกรรมการทําพลงังานชีวมวลรองรับ ในอนาคตคาดว่าแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดเพ่ืออตุสาหกรรมพลงังานชีวมวล การบริโภคหน่อ และการใช้ลําจะเพ่ิมขึน้มากเป็นลําดบั (สทุศัน์, 2544)  

การจดัการด้านธาตอุาหารของการปลกูไผ่เพ่ือผลิตหน่อและลําในประเทศไทยนัน้ มีวิธีการจดัการโดยการ

ใสปุ่๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี (ธัญพิสิษฐ์, 2551) อย่างไรก็ตาม จากงานวิจยัในประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย ได้มีการนํา

เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามาใช้ในการจดัการปัญหาด้านธาตอุาหารในการปลกูไผ่ เน่ืองจากเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์

ไมคอร์ไรซาช่วยเพ่ิมการดดูซบัธาตอุาหารจากดิน ให้กบัพืชได้มาก กล่าวคือ การดํารงชีวิตร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยั

ระหว่างเชือ้รากบัรากพืช ทําให้มีการแลกเปลี่ยนธาตอุาหารระหว่างเชือ้รากบัพืช โดยเชือ้ราช่วยดดูซบัธาตอุาหาร

จากดินมาให้กบัพืช และได้รับคาร์โบไฮเดรตจากพืช การดํารงชีวิตในลกัษณะนีทํ้าให้พืชได้รับประโยชน์ในด้านการ

ได้รับธาตอุาหารเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส (Marschner and Dell, 1994) ช่วยให้พืชมีความทนทานต่อ

สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง (Subramanian et al., 1997) ความเค็ม (Bhoopander and 

Mukerji, 2004) การปนเปือ้นโลหะหนกัในดิน (Bagyaraj, 1995) และการเกิดโรคในระบบราก (St-Arnaud et al., 

1995) นอกจากนีย้งัมีบทบาทสําคญัต่อการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน (Lovelock et al., 

2004; Wright and Upadhyaya, 1996)  การศกึษาของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซากบัไผ่ พบว่า เชือ้ราอาร์บสัคู

ลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเข้าอยู่ในรากของไผ่ได้ และทําให้นํา้หนักแห้งของส่วนเหนือดิน และรากไผ่เพ่ิมมากขึน้ 

(Muthukumar and Udaiyan, 2006) และมีรายงานวา่ เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา (Glomus aggregatum, G. 

fasciculatum และ G. mosseae) ท่ีใส่ให้กบัต้นกล้าไผ่ (Dendrocalamus strictus Nees.) ช่วยส่งเสริมการเจริญ

เติบ และเพ่ิมชีวมวลได้ (Ravikumar et al., 1997)  

 อย่างไรก็ตาม พบว่าการศึกษาถึงความสมัพันธ์ระหว่างไผ่และเชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซาในประเทศ

ไทยยังมีไม่มากนัก ดังนัน้งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินจํานวนประชากร  จํานวนชนิด และความ

หลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในบริเวณเขตรากไผ่ของพืน้ท่ีป่าตามธรรมชาติและพืน้ท่ี

เกษตรกรรม รวมทัง้เพ่ือประเมินความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในรากพืชอาศยัของเชือ้ราอาร์บสัคลู่าไมคอร์ไรซา

ท่ีพบบริเวณเขตรากไผ่ของทัง้สองพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการนําเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามาใช้

ประโยชน์ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

พืน้ที่ศึกษาและการเกบ็ตัวอย่างดนิ 

พืน้ท่ีศกึษาประกอบด้วย พืน้ท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรในตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบุรี    

ซึง่ปลกูไผ่มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมีพืชชนิดอ่ืน ๆ เจริญเติบโตร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ มะพร้าว มะม่วง กล้วย หมาก 
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และไม้สกัทอง และพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ในอําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี ซึ่งเคยเป็นป่าดิบชืน้ท่ีมีไผ่ป่าขึน้อยู่อย่าง

หนาแน่นมาก่อน ตอ่มามีการแผ้วถางและปลกูไผ่สายพนัธุ์เศรษฐกิจขึน้ทดแทน มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี  

ดินในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีความเป็นกรด-ด่างปานกลาง (pH = 6.8 ± 0.1) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 

เท่ากบั 3.11 ± 0.23 % และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 190.46 ± 17.47 mg/kg (Bray II) ส่วนดินในพืน้ท่ี

ป่าธรรมชาติมีความเป็นกรด-ด่างปานกลาง (pH = 7.3± 0.04) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 5.92 ± 0.10 % และ

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 75.80 ± 4.74 mg/kg (Bray II)  

 เก็บตวัอย่างดินรอบโคนพุ่มไผ่ ในระหว่างวนัท่ี 22-25 เมษายน 2554 ซึง่เป็นช่วงฤดรู้อน เก็บตวัอย่างดิน

ลกึ 20 เซนติเมตร จํานวน 5 จุด รอบโคนพุ่มไผ่ คิดเป็นนํา้หนักประมาณ 2 กิโลกรัมต่อกอ โดยเก็บตวัอย่างดิน

จํานวน 5 กอตอ่พืน้ท่ี (พืน้ท่ีศกึษา 1 ไร่)  

การประเมินจาํนวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา การจัดจาํแนกชนิด  และการประเมินความ

หลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

นําตวัอย่างดินมาแยกสปอร์โดยวิธี wet sieving and decanting และ sucrose centrifugation 

(Gerdeman and Nicolson, 1963; Daniels and Skipper, 1982) และศกึษาลกัษณะทางสณัฐานของสปอร์ ตาม

วิธีการของ Schenck and Pérez (1988) จากนัน้ทําการนบัสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เม่ือได้จํานวนสปอร์ของ

แต่ละชนิดแล้ว นําข้อมลูดงักล่าวมาคํานวณความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดเชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซา 

ตามสตูรของ Shannon-Wiener index ดงันี ้ 

 

HW = -∑ [p i (In pi)] 

 

โดยท่ี   HW = คา่ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ 

      i    = เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาชนิด i       

p   = จํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาชนิด i ตอ่จํานวนสปอร์ทัง้หมด 
 

การประเมินความสามารถในการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัยของกลุ่มประชากรเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไม

คอร์ไรซาที่พบบริเวณเขตรากไผ่ 

นําตวัอย่างดินของแตล่ะพืน้ท่ีมาใช้ในการปลกูพืชอาศยัท่ีเป็นพืชตระกูลหญ้า ได้แก่ ข้าวโพด และข้าวฟ่าง

รวมกนั ในกระถางพลาสติกขนาด 4 นิว้บรรจุทรายอบฆ่าเชือ้ เพ่ือประเมินความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในราก

พืชอาศัยของกลุ่มประชากรเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบบริเวณเขตรากไผ่ เป็นเวลา 60 วัน จากนัน้นํา

ตวัอย่างรากมาล้างให้สะอาด เพ่ือย้อมสีรากตามวิธีการของ Philips and Hayman, (1970) นํารากท่ีย้อมสีแล้วมา

ประเมินการเข้าอยู่อาศยัในรากของเชือ้ราอาร์บสัคลู่าร์ไมคอร์ไรซา (AM colonization) ตามวิธีของ McGonigle et 

al. (1990) และ Trouvelet et al. (1985) 

การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่งพืน้ท่ีด้วยวิธี T- test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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ผลการทดลอง 

จาํนวนประชากรของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทัง้หมดในบริเวณเขตรากไผ่  

การเปรียบเทียบระหวา่งคา่เฉลี่ยของจํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ

และพืน้ท่ีเกษตรกรรม พบวา่ จํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีน้อยกวา่พืน้ท่ีป่า

ธรรมชาติอย่างมีนยัสําคญั (P<0.001) โดยท่ีจํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

เท่ากบั 432 สปอร์ต่อดินแห้ง 100 กรัม ส่วนจํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 

เท่ากบั 1192 สปอร์ตอ่ดินแห้ง 100 กรัม (Figure 1) 

                 
Figure 1 Total AM spore number in soil of bamboo plantation and native forest 

  

จาํนวนชนิดของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในบริเวณเขตรากไผ่ 

จํานวนชนิดของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามีความแตกตา่งกนัตามพืน้ท่ี กล่าวคือ ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

พบเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาจํานวน  9 ไอโซเลท ได้แก่ เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซารหสั AM 1-3 และ AM 

6 - AM 11 แต่ในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติพบเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาจํานวน 11 ไอโซเลท ได้แก่ AM 1- AM 11 

(Table 1, Figure 2) 

จํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซารหสั AM 1, 3, 9 และ 10 พบมากในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 

ในขณะท่ีจํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซารหสั AM 8 พบมากในพืน้ท่ีเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม

จํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซารหสั AM 2, 6, 7 และ 11 ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างพืน้ท่ี และ

พบเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซารหสั AM 4 และ 5 เฉพาะในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติเท่านัน้ (Figure 3) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในบริเวณรากไผ่ 

จากสตูรการคํานวณค่าดชันีความหลากหลายของ Shannon-Wiener index พบว่า ในพืน้ท่ีเกษตรกรรม

กรรมมีค่าความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาน้อยกว่าพืน้ท่ีป่าธรรมชาติอย่างมี

นยัสําคญั (P = 0.010) โดย ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ี

เกษตรกรรม เท่ากบั 0.80 สว่นในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติมีคา่ดชันีความหลากหลายเท่ากบั 0.87 (Figure 4) 

ความสามารถในการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัย 

ความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในรากพืชอาศยัของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในบริเวณเขตรากไผ่

ของพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ พบว่า ความสามารถในการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัยในพืน้ท่ี

เกษตรกรรมมีน้อยกว่าพืน้ท่ีป่าธรรมชาติอย่างมีนยัสําคญั (P < 0.001) โดยท่ี ความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัใน
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รากพืชอาศยัของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีเกษตรกรรม เท่ากับ 17.75 % ส่วนในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ 

เท่ากบั 36.09 % (Figure 5) 

 

วิจารณ์ 

จํานวนประชากรและจํานวนชนิดของเชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีปลูกไผ่มีความแตกต่างกัน

ตามพืน้ท่ี จากผลการศกึษาพบวา่ จํานวนประชากร จํานวนชนิด และจํานวนสปอร์ของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไร

ซาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระหว่างพืน้ท่ีเกษตรกรรมและพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ ซึ่งทําให้ผลการประเมินความ

หลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา และความสามารถในการเข้าอยู่อาศยัในรากพืชอาศยั

ของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบในแต่ละพืน้ท่ีมีความแตกต่างกันด้วย โดยพบว่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามีมากในพืน้ท่ีปลกูไผ่ท่ีเคยเป็นป่ามาก่อน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผ่าน

มาพบวา่ การกระจายตวัของเชือ้รอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามีความสมัพนัธ์กบัความเป็นกรด-ด่างของดิน (Wang et 

al.,1993; Kurle and Pfleger, 1996) ความชืน้ของดิน (Johnson et al., 1992) และอตัราสว่นระหวา่งคาร์บอนและ

ไนโตรเจน (Johnson et al., 1991) ซึง่อาจจะเป็นไปได้ว่าดินและสภาพภูมิอากาศในพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ อาจมีความ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามากกว่าในพืน้ท่ีเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ พงษ์ศกัด์ิ และคณะ (2523) พบวา่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี มีผลตอ่จํานวนประชากร

เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซา โดยจากการเปรียบเทียบจํานวนประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ป่า

อนรัุกษ์และพืน้ท่ีเกษตรกรรม พบวา่ในพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีจํานวนประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาน้อยกว่า

อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นีก้ารชะล้างพังทะลายหน้าดินท่ีเกิดขึน้มากในพืน้ท่ีเกษตรกรรม อาจมีผลทําให้จํานวน

ประชากรของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาลดลงได้ นอกจากนี ้Yantasarth and Poonsawat (1996) ซึง่ได้ศกึษา

เปรียบเทียบประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีใช้ประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ในบริเวณสถานีวิจยัลุ่ม

นํา้แมก่ลอง อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ พบวา่ ประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามีความแตกตา่งกนั

ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ี โดยทุ่งหญ้ามีประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามากท่ีสดุ รองลงมาคือ 

ป่าธรรมชาติ และน้อยท่ีสุดคือสวนไม้สัก ดงันัน้จึงเห็นได้ว่าลกัษณะการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีมีผลต่อจํานวน

ประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาเช่นเดียวกบัสมบติัของดินดงัท่ีกล่าวมาในข้างต้น นอกจากนี ้ชนิดและสาย

พนัธุ์ของไผ่ก็น่าจะมีผลตอ่จํานวนประชากรเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาเช่นเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น งานวิจยัเพ่ือ

ศกึษาการเข้าอยู่อาศยัของเชือ้ราอาร์บัสคลูาร์ไมคอร์ไรซาในพืน้ท่ีปลูกไผ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

พบวา่ ไผ่สายพนัธุ์ Bambusa tulda มีการเข้าอยู่อาศยัของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาในรากมากกว่าสายพนัธุ์ 

Dendrocalamus hookerii (Panan and Highland, 2010) และจากงานวิจยัของ Jha et al. (2012) พบว่า ไผ่สาย

พนัธุ์ Bambusa bambos มีการตอบสนองตอ่เชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซาและการเข้าอยู่อาศยัของเชือ้ราอาร์บสั

คลูาร์ไมคอร์ไรซามากกวา่ไผ่สายพนัธุ์ Dendrocalamus strictus  



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2307 

Table 1 AM spore characteristic description that found in bamboo rhizosphere 

Code AM spore characteristic description 

AM 1 Sporocarp formation without peridium, globose, yellow, one layer of spore wall 

AM 2 Sporocarp formation without peridium, subglobose, dark yellow, one layer of spore wall  

AM 3 Sporocarp formation without peridium, globose, dark brown, one layer of spore wall  

AM 4 Globose chlamydospore, dark brown, recurved septum present 

AM 5 Globose chlamydospore, yellow, septum present  

AM 6 Globose chlamydospore, hyaline, two layers of spore wall  

AM 7 Globose chlamydospore, brown, one layer of spore wall 

AM 8 Globose chlamydospore, pale yellow, fine spine present  

AM 9 Globose chlamydospore, dark brown, one layer of spore wall 

AM 10 Globose chlamydospore, yellow, two layers of spore wall 

AM 11 Globose chlamydospore, yellow, one layer of spore wall  

 

        
Figure 2 Features of AM spore that found in bamboo rhizosphere (Bar = 100 micrometer) 
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Figure 3 Spore number of classified AM species in bamboo cultivated and deforested area 

                    
Figure 4 Biological diversity of AM fungi in bamboo cultivated and deforested area    

                         
Figure 5 Infectivity in root of host plant of AM fungi form bamboo cultivated and deforested area  

 

สรุป 

 จากการสํารวจประชากรเชือ้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาบริเวณเขตรากไผ่ในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ พบว่ามี

จํานวนประชากร จํานวนชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพของเชือ้ราอาร์บสัคลูาร์ไมคอร์ไรซามากกว่าไผ่ใน

พืน้ท่ีเกษตรกรรม ซึ่งมีผลให้ความสามารถในการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชอาศัยของดินจากพืน้ท่ีป่าธรรมชาติมี

มากกวา่ด้วยเช่นกนั  
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