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อิทธิพลของน�้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของราก
และการแตกตาข้างของมันส�ำปะหลัง 3 พันธุ์
Effect of vermicompost tea on rooting and budding of three cassava
varieties
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บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของน�้ำหมักโดยไส้เดือนดินต่อการเกิดราก การแตกตาข้างและน�้ำหนักรากของท่อนพันธุ์มัน
ส�ำปะหลัง เป็นการวางแผนการทดลองแบบ 3 x 4 factorial in CRD มี 3 ซ�้ำ ประกอบด้วย ไม่แช่ท่อนพันธุ์, แช่ท่อนพันธุ์
ด้วยน�ำ้ กลั่น, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�ำ้ หมักโดยไส้เดือนดิน 50% และ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�ำ้ หมักโดยไส้เดือนดิน 100% ใช้มัน
ส�ำปะหลัง 3 สายพันธุ์ (ระยอง7, ระยอง9และ เกษตรศาสตร์50) ผลการศึกษาพบว่าน�้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วย
ในการเร่งการเกิดรากของมันส�ำปะหลังได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 14 -21 วันหลังปลูก ส่วนในระยะแรก 7 วัน ยังไม่
เห็นความแตกต่างในทางสถิติ การแช่ทอ่ นพันธุด์ ว้ ยน�้ำหมักโดยไส้เดือนดินทีเ่ จือจาง 50 และ 100 %โดยน�้ำหนัก ท�ำให้การ
งอกของรากมันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 41.69 และ 36.56% เมื่อเทียบกับแช่ด้วยน�้ำเปล่าที่ระยะเวลา 21 วัน การแช่
น�้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยในการเร่งการเกิดตาข้างของมันส�ำปะหลังได้ตั้งแต่ระยะเวลา 7 -21 วันหลังปลูก อย่าง
มีนัยส�ำคัญในทางสถิติ ซึ่งการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำหมักโดยไส้เดือนดินที่เจือจาง 50 และ 100%โดยน�้ำหนัก ท�ำให้เกิดตา
ข้างของมันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 44.09 และ 44.18% เมื่อเทียบกับแช่ด้วยน�้ำเปล่าเมื่อระยะเวลา 21 วัน ทั้งนี้การ
แช่นำ�้ หมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยในการเจริญเติบโตของรากมันส�ำปะหลังได้ อย่างมีนยั ส�ำคัญในทางสถิติ โดยการแช่
ท่อนพันธุด์ ว้ ยน�ำ้ หมักโดยไส้เดือนดินทีเ่ จือจาง 50 และ 100%โดยน�ำ้ หนัก ท�ำให้เกิดน�ำ้ หนักรากแห้งของมันส�ำปะหลังเพิม่
ขึ้น โดยเฉลี่ย 213 และ 292% เมื่อเทียบกับแช่ด้วยน�้ำเปล่าเมื่อระยะเวลา 21 วัน การแช่น�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน มีอิทธิพล
ในทางบวกต่อพัฒนาการเริ่มต้นของราก ตาข้าง และการเจริญเติบโตของรากมันส�ำปะหลัง
ค�ำส�ำคัญ: น�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน การแช่ท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลัง การเกิดราก ตาข้าง
ABSTRACT: This study investigated the effects of the pre-planting treatment of cassava stakes with different vermicompost tea concentrations on the root number, bud number, and root biomass of cassava. The 3 x 4 factorial in
completely randomized design (CRD) was used with three replications. The cassava stakes of three cassava varieties
(Rayong 7, Rayong 9 and Kasetsart 50) were soaked into the different solutions consisting of un-treated (control),
0% VM tea (distilled water), 50% VM tea, and 100% VM tea. Root and bud number and root dry weight were
monitored at 7, 14 and 21 days after planting. The results showed that the numbers of cassava root pre-treated with
vermicompost tea treatments were significantly increased compared to control. The number of cassava root grown
in soil amended with 50% and 100% of the original vermicompost tea concentration were increased by 41.69% and
36.56%, respectively and the buds were increased by 44.09% and 44.18 %, respectively, when compared to the control.
The dry weights of root were also increased significantly average 213% and 292%. Therefore, this study indicated
that pre-treating cassava stem cutting of three varieties with vermicompost tea before planting had a positive effect
on initial root development, bud and root growth.
Keywords: vermicompost tea, pre-planting treatment, budding and rooting of cassava
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

มันส�ำปะหลังเป็นพืชที่นิยมปลูกกันเป็นจ�ำนวน
มาก เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ปลูกได้ตลอดปี
ทนความแห้งแล้งได้ดี มีโรคและแมลงเข้าท�ำความเสีย
หายได้นอ้ ย มันส�ำปะหลังมีพนื้ ทีป่ ลูกในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมากที่สุด การปลูกมันส�ำปะหลังในปัจจุบัน
มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น การใช้สารเคมีช่วยเร่งราก เพิ่มอาหารสะสมใน
ท่อนพันธุ์ สารก�ำจัดเพลี้ย และสารคุมหญ้า เป็นต้น
ชึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อการตกค้างของสาร
พิษในท่อนพันธุ์ หรือถูกชะล้างลงดินและแหล่งน�้ำส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน และในน�้ำ น�้ำหมักโดย
ไส้เดือนดินสามารถใช้เป็นปุ๋ยน�ำ้ ใด้ ซึ่งในน�ำ้ หมักโดย
ไส้เดือนดินมีธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก และ
ธาตุอาหารรอง ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
(Arancon et al., 2005) และน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน
ยังมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น Indole
acetic acid (IAA), Gibberellins และ Cytokinins
ซึ่งฮอร์โมนพืชเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างและช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช และนอกจากนีย้ งั มีจลุ นิ ทรียท์ เี่ ป็น
ประโยชน์ต่อพืชเป็นจ�ำนวนมาก (PGRs) ที่ช่วยส่งผล
ให้พืชได้รับธาตุอาหารและส่งเสริมให้พืชมีการเจริญ
เติบโตและในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินยังมี humic acid
ที่มีส่วนช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นด้วย (อานัฐ,
2550; Atiyeh et al., 2001)
ดังนั้นการใช้น�้ำหมักมูลไส้เดือนดินแช่ท่อนพันธุ์
มันส�ำปะหลังอาจช่วยในการเร่งรากและการแตกตา ส่ง
ผลต่อการเจริญเติบโตของมันส�ำปะหลัง และน�้ำหมัก
โดยไส้เดือนดินอาจช่วยป้องโรคและเพลี้ยแป้งในมัน
ส�ำปะหลังได้ แทนการใช้สารเคมี ทั้งนี้การใช้น�้ำหมัก
โดยไส้เดือนดินเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจ เพราะ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง
มีชีวิตในดินและแหล่งน�้ำ และไม่ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม
เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย ไม่มีกลิ่น และปลอดภัยต่อสิ่ง
แวดล้อมจึงเป็นที่มาของการศึกษาในที่นี้

การผลิตน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน
เป็นผลพลอยได้จากการท�ำปุ๋ยหมักโดยไส้เดือน
ดินที่เลี้ยงจากกากมันส�ำปะหลัง ใส่พื้นเลี้ยงผสมกับ
วัตถุดิบที่ใช้เลี้ยง 1000 กิโลกรัม โดยพื้นเลี้ยงเตรียม
จากดินร่วน 2 ส่วน ผสมกับมูลวัว 1 ส่วน ส่วนวัตถุดิบ
ที่ใช้เลี้ยง คือกากมันส�ำปะหลังใส่ 7 ส่วน ใช้ไส้เดือน
ดิน สายพันธุ์ Eudrillus eugeniae. จ�ำนวน 100 ตัว
ต่อท่อระบายน�้ำเพื่อเก็บน�้ำที่ได้จากกระบวนการย่อย
สลายกากมันส�ำปะหลัง และฉี่ของไส้เดือนดิน เรียก
ว่าน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน ใช้เวลาในการหมัก 30 วัน
จากการวิเคราะห์พบว่าในน�้ำหมักโดยไส้เดือนดินมี
ค่า pH เท่ากับ 8.11, EC เท่ากับ 0.99 mS/cm, OM
(%) เท่ากับ 0.08, Total N (%) เท่ากับ 0.0045, Total
P (%) เท่ากับ 0.0058, Total K (%) เท่ากับ 0.14 และ
C/N เท่ากับ 10.71
การออกแบบการทดลองและการเก็บข้อมูล
เป็นการวางแผนการทดลองแบบ 3 x 4 factorial
in CRD ประกอบด้วย ปัจจัยแรกคือพันธุม์ นั ส�ำปะหลัง
3 สายพันธุ์ (ระยอง 7, ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50)
ปัจจัยที่สอง คือ ไม่แช่ท่อนพันธุ์, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำ
กลั่น, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน 50%
และ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน 100%
ท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ โดยปลูกในทรายบรรจุในขวดน�้ำ
พลาสติก ความยาวของท่อนพันธุ์ 20 ซม. โดย แช่ทอ่ น
พันธุ์ 1 คืน หลังจากนั้นผึ่งท่อนพันธุ์ไว้ในร่มอีก 1 คืน
แล้วปลูกในดินทราย 200 กรัม ท�ำการเก็บข้อมูลทุก 7,
14 และ 21 วันหลังปลูก (นับจ�ำนวนรากและ การแตก
ตาข้าง) และน�ำ้ หนักรากสดและแห้งทีร่ ะยะเวลา 21 วัน
และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี two-way analysis
ด้วยใช้ Statistix 8 program

ทรายบรรจุในขวดน้ําพลาสติก ความยาวของทอนพันธุ 20 ซม. โดย แชทอนพันธุ 1 คืน หลังจากนั้นผึ่งทอนพันธุไวในรมอีก
1 คืน แลวปลูกในดินทราย 200 กรัม ทําการเก็บขอมูลทุก 7, 14 และ 21 วันหลังปลูก (นับจํานวนรากและ การแตกตาขาง)
และน้ําหนักรากสดและแหงที่ระยะเวลา 21 วัน และทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธี two-way analysis ดวยใช Statistix 8
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ผลการศึกษาและวิจารณ์

ผลการศึกษาและวิ
จารณ
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นธุ์ กล่าวคือ ที่ระยะเวลา 14 วัน การแช่ท่อน

พันธุแ์ ละไม่แช่ทอ่ นพันธุ์ ท�ำให้การเกิดราก มีความแตก
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่างๆ นมีสํรายละเอี
3 พันธุ์ (ระยอง 7, ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50)
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ธุระยอง 7 และระยอง
9 ยังไมงสูเห็งนสุความแตกต
าง
ผลต่
อการเกิ
ดรากมัลนะทรี
ส�ำตปะหลั
ง พันธุเกษตรศาสตร 50 จะมี21ความแตกตางกั
ราก ตามล�ำนดัทางสถิ
บ เมื่อตเทีิอยยาบกั
ท่อนพันธุ์
ของการเกิ
ดรากในแต
เมนต แต
งมีบนไม่
ัยสํมาีกคัารแช่
ญยิ่ง (P<0.01)
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น
ส�
ำ
ปะหลั
ระยะเวลา 14 วัน การแชทอนพันธุและไมแชทอนพันธุ ทําใหการเกิดราก มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งง
มี(P<0.01)
นัยส�ำคัญแชยิ่งทอ(P<0.01)
ตั้งแต่ 7 วันหลังปลูก เมื่อ สูงสุด 34, 20 และ 28 รากตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับไม่มี
นพันธุดวยน้ําหมักไสเดือนดิน 50% ของมันสําปะหลัง 3 พันธุ (ระยอง 7, ระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50)
เทียบกับไม่มีการแช่ ซึ่งปกติท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลัง การแช่ทอ่ นพันธุ์ ( 23, 15 และ 12 ตามล�ำดับ) น�ำ้ หมัก
ทําใหการงอกของรากมันสําปะหลังสูงสุด 28, 17 และ 21 ราก ตามลําดับ เมื่อเทียบกับไมมีการแชทอนพันธุ (23, 12 และ
จะเริม่ งอกและตัง้ ตัว อยูใ่ นช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยไส้เดือนดินมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อพัฒนาการเริม่
10 รากตามลําดับ) และที่ 21 วันหลังปลูก การแชทอนพันธุดวยน้ําหมักไสเดือนดิน 50% ของมันสําปะหลัง 3 พันธุ (ระยอง
หลังปลูก แต่ที่ระยะเวลา 14 วันและ 21 วันหลังปลูก ต้นของรากและการเจริญเติบโตของพืช (Edwards
7, ระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50) ทําใหการงอกของรากมันสําปะหลังสูงสุด 34, 20 และ 28 รากตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
จะพบว่
าการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน et al, 2006) ระยะเวลาการเกิดรากของมันส�ำปะหลัง
ไม
ม
ก
ี
ารแช
นธุ 100%
( 23, 15ท�และ
าดับ) น้ดําราก
หมักโดยไส
อพัฒนาการเริ
่มตนของ
50 เปอร์เซ็ทนอต์นพั
และ
ำให้12
จ�ำตามลํ
นวนการเกิ
แต่เดืลอะพันดินนธุมีจ์ อะขึิทธิน้ พอยูลในทางบวกต
ก่ บั ลักษณะประจ�
ำพันธุ์ และความ
ญเติบบการแช่
โตของพืด้วชยน�
(Edwards
et al, 2006)
นสํนาธุปะหลั
งแตชาการเกษตร,
ละพันธุจะขึ้นอยู
กับ
เพิรากและการเจริ
่มขึ้นเมื่อเทียบกั
้ำกลั่นและการไม่
แช่ระยะเวลาการเกิ
อุดมสมบูรดณ์รากของมั
ของท่อนพั
์ (กรมวิ
2545)
ลักษณะประจําพันธุ และความอุดมสมบูรณของทอนพันธุ (กรมวิชาการเกษตร, 2545)

Table 1 Root number of cassava with different varieties (Rayong 7 (RY7), Rayong 9 (RY9), and Kasetsart 50
(KU50)) treated with four pre-planting treatment media (un-treated (control), 0% VM tea (distilled
water), 50% VM tea, and 100% VM tea) at 7, 14, and 21 days after planting.
Root number
Pre-planting treatment
RY7
RY9
RY7

Control
0 % VM tea
50 % VM tea
100 % VM tea

7
DAP

14
DAP

21
DAP

7
DAP

14
DAP

21
DAP

7
DAP

14
DAP

21
DAP

2 a-c
2 a-c
3a
3a

23 ab
17 c-e
28 a
23 a-c

23 c-e
17 e
34 a
30 ab

2 a-c
2 ab
2 ab
2 ab

12 f
15 de
17 c-e
15 e

15 f
18 de
20 de
25 b-d

1c
1 bc
2 a-c
2 a-c

10 f
17 c-e
21 b-d
15 de

12 f
20 de
28 a-c
25 b-d

F- test (cassava variety; a)
F- test (pre-planting treatment; b)
F- test (a × b)
CV (%)

**
**
**
22.72

**significantly different at P < 0.01; *significantly different at P < 0.05; DAP = day after cassava planting; RY7= Rayong 7, RY9=
Rayong 9, and KU50=Kasetsart 50

ผลตอการแตกตาขางของมันสําปะหลัง
การใชน้ําหมักโดยไสเดือนดินตอการแตกตาของทอนพันธุมันสําปะหลังพบวา การแชทอนพันธุและไมแชทอน
พันธุมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ตั้งแต 7 วันแรกหลังปลูก เนื่องจากน้ําหมักโดยไสเดือนดินจะ
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แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).

ผลต่อการแตกตาข้างของมันส�ำปะหลัง
ผลต่อน�้ำหนักของรากมันส�ำปะหลัง
7
14
21
7
14ผลของการใช้
21 น�้ำหมั7กโดยไส้เดือ14นดินต่อ21
การใช้น�้ำหมักโดยไส้เดือนดินต่อการแตกตาของ
น�้ำหนัก
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
DAP
ท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังพบว่า การแช่ท่อนพันธุ์และไม่ สดและแห้งของรากมันส�ำปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ (ระยอง
Control
23 ab ติอ23ย่าc-e
12 f 9และเกษตรศาสตร์
15 f
1 c 50) ไม่10
12 f าง
แช่
ท่อนพันธุ์มีความแตกต่2 าa-cงกันทางสถิ
งมีนัย2 a-c 7, ระยอง
มีคf วามแตกต่
0 % VM tea
2 a-c
17 c-e 17 e
2 ab
15 de
18 de
1 bc
17 c-e 20 de
ส�ำคัญ (P<0.05) ตั้งแต่ 7 วันแรกหลังปลูก เนื่องจาก กันทางสถิติ ในขณะที่การแช่และไม่แช่ท่อนพันธุ์พบ
50 % VM tea
3a
28 a
34 a
2 ab
17 c-e
20 de
2 a-c
21 b-d 28 a-c
น�100
้ำหมั
ก
โดยไส้
เ
ดื
อ
นดิ
น
จะมี
ธ
าตุ
อ
าหารพื
ช
ที
ล
่
ะลายน�
ำ
้
ว่
า
ปริ
ม
าณน�
้
ำ
หนั
ก
สดและน�
้
ำ
หนั
ก
แห้
งมีความแตก
% VM tea
3a
23 a-c 30 ab 2 ab
15 e
25 b-d
2 a-c
15 de 25 b-d
ได้
กรดอิ
นทรีย์ และสารควบคุ
F-,test
(cassava
variety; a) มการเจริญเติบโตของ ต่างกันทางสถิ
** ติอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05) โดยการ
พืF-ชtest
(Edwards
et al. 2006) นอกจากนั้นในน�้ำหมัก แช่น�้ำหมั**กมูลไส้เดือนดิน 100% ท�ำให้น�้ำหนักสดของ
(pre-planting treatment; b)
โดยไส้เดือนดินยังมีกรดฮิวมิก และกรดฟลูวิก ที่ช่วย มันส�ำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และระยอง 9 มีน�้ำหนัก
F- test (a × b)
**
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช (Arancon et al., รากสูงสุด คือ 5.96 และ 3.91 ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับ
CV (%)
22.72
2005) จึงเป็นตัวช่วยเร่งการแตกตามันส�ำปะหลังให้ ไม่มกี ารแช่ทอ่ นพันธุ์ (2.29 และ 1.55 ตามล�ำดับ) เช่น
**significantly different at P < 0.01; *significantly different at P < 0.05; DAP = day after cassava planting; RY7= Rayong 7, RY9=
เร็Rayong
วขึ้น ที9,่ระยะเวลา
7 วัน การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน�้ำหมัก เดียวกับน�้ำหนักแห้งของรากมันส�ำปะหลัง มีน�้ำหนัก
and KU50=Kasetsart 50
โดยไส้เดือนดินที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้จ�ำนวนการแตก รากสูงสุด คือ 0.57 และ 0.59 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบ
ผลตอการแตกตาข
ง 7, ระยอง 9 กับไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์ (0.15 และ 0.12 ตามล�ำดับ)
ตาของมั
นส�ำปะหลังาทังของมั
้ง 3 พันนสํธุา์ปะหลั
(ระยอง
การใชน้ําหมั
การแตกตาของท
ันสําปะหลั
การแช
นพันธุแไม่ละไม
แชทอน
และเกษตรศาสตร์
50)กโดยไส
สูงสุดเดืคืออนดิ7,น5ตอและ
4 ตา ตาม อนพัแต่นธุกมารแช่
ด้วยน�ง้ำพบว
หมักา 50
และทอ100%
มีความแตก
นทางสถิ
างมีนนธุัย์ สํ(ระยอง
าคัญ (P<0.05)
่องจากน้
ําหมั
ดือนดินจะข้อ
ล�พัำนดัธุบมีคเมืวามแตกต
่อเทียบกัาบงกัการไม่
แช่ตทิอ่อยนพั
7 เกิด ตั้งแตต่า7งกัวันนแรกหลั
ทางสถิงปลู
ติ กน�้ำเนืหมั
กโดยไส้
เดืกอโดยไส
นดิน เอาจจะมี
1มีตา
และเกษตรศาสตร์
นั้นไม่มีการมการเจริ
ด้อญยเนื
งจาก อาจมี
เชื้อโรคetและสารประกอบที
ธาตุและระยอง
อาหารพืชที่ล9ะลายน้
ําได, กรดอินทรีย50
 และสารควบคุ
เติบ่อโตของพื
ช (Edwards
al. 2006) นอกจากนั่เป็้นน
แตกตา)
นส�ำปะหลั
พิษต่องเสริ
พืชมอยูการเจริ
่ จึงต้ญ
องระมั
ดระวั
งในการใช้et Frederickในน้ําหมักและที
โดยไส่ 14เดือ21
นดินวัยันงการแตกตาของมั
มีกรดฮิวมิก และกรดฟลู
วิก ทีง่ชวยในการส
เติบโตพื
ช (Arancon
al., 2005)
ทัจึง้ งเป3 นพัตันวธุชจ์ วะเริ
คงที่ เนือ่ งจากท่
อนพันงให
ธุม์ เนั ร็วส�ขึำ้นปะหลั
ง son
ห้เห็นนธุว่ดาวยน้น�ำ้ ําหมั
โดยไส้เดืเดืออนดินดินนที่ มี50ผล
ยเรม่งการแตกตามั
นสําปะหลั
ที่ระยะเวลา
7 วัน(2002)
การแชทชีอ้ในพั
หมักกโดยไส
แต่
ละท่
ดั ปลู
กมีขนาด 25 เซนติเมตร
จะมีจงำ� ทันวน
ต่อการยั7,บระยอง
ยั้งการงอกของเมล็
ดและการเจริ
เปอร
เซ็นอตนทีทํตา่ ให
จํานวนการแตกตาของมั
นสําปะหลั
้ง 3 พันธุ (ระยอง
9 และเกษตรศาสตร
50) สูงสุดญคืเติอบ7,โต
ตาประมาณ
5-7 ตา
ให้ยกบกั
ารแตกตาไม่
วามแตก
การใช้
น�้ำหมักโดยไส้เดื50อนดิ
5 และ 4 ตาตามลํ
าดับจึงเมืท�่อำเที
บการไมแชทมอคี นพั
นธุ (ระยอง 7ของพื
เกิด 1ช ตาหากจะมี
และระยอง
9 และเกษตรศาสตร
นั้นนไมเป็มนี
ต่การแตกตา)
างจาก 14และที
วัน คื่ 14อมีจ21�ำนวนการแตกตา
7,น6สําและ
่อหลี
กเลีน่ยธุมงผลเสี
ยหายต่
วันการแตกตาของมั
ปะหลั5งทั้ง 3ปุพั๋ยนควรมี
ธุจะเริก่มารเจื
คงที่อเนืจางเพื
่องจากท
อนพั
ันสําปะหลั
งแตอลพืะ ช
ตา
ตามล�
ำดักบมีขนาด 25 เซนติเมตร จะมีจํานวนตาประมาณ 5-7แต่ตาจะเป็
อาหารในน�
ทอนที
่ตัดปลู
จึงทํนาการลดลงของปริ
ใหการแตกตาไมมมีคาณธาตุ
วามแตกต
างจาก 14้ำหมั
วัน ก
โดยไส้เดือนดิน ที่จะส่งผลต่อน�้ำหนักแห้งของรากมัน
คือมีจํานวนการแตกตา 7, 6 และ 5 ตา ตามลําดับ
ส�ำปะหลัง
Table 2 Bud number of cassava with different varieties (Rayong 7 (RY7), Rayong 9 (RY9), and Kasetsart 50
(KU50)) treated with four pre-planting treatment media (un-treated (control), 0% VM tea (distilled
water), 50% VM tea, and 100% VM tea) at 7, 14, and 21 days after planting.
Bud number
RY7
RY9
KU50
Pre-planting treatment
7
14
21
7
14
21
7
14
21
DAP DAP DAP DAP
DAP
DAP
DAP
DAP DAP
Control
1e
2d
2d 0e
2d
2d
0e
1d
1d
0 % VM tea
4 cd 4 c
4c 3d
4c
4c
3 cd
4c
4c
50 % VM tea
7a
7a
7 a 5 bc
6 ab
6 ab
4 b-d
5 bc 5 bc
100 % VM tea
6 ab 6 ab 6 ab 3 d
5 bc
5 bc
4 b-d
5 bc 5 bc
F- test (cassava variety; a)
*

พืชอยู จึงตองระมัดระวังในการใช Frederickson (2002) ชี้ใหเห็นวา น้ําหมักโดยไสเดือนดินมีผลตอการยับยั้งการงอกของ
เมล็ดและการเจริญเติบโตของพืช หากจะมีการใชน้ําหมักโดยไสเดือนดินเปนปุยควรมีการเจือจางเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหาย
ต อ พื ช แต จ ะเป น การลดลงของปริ ม าณธาตุ อ าหารในน้ํ า หมั ก โดยไส เ ดื อ นดิ น ที่ จ ะส ง ผลต อ น้ํ า หนั ก แห ง ของรากมั น
สําปะหลั
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Table 3 Root fresh- and dry biomasses of cassava with different varieties (Rayong 7 (RY7), Rayong 9 (RY9),
and Kasetsart 50 (KU50)) treated with four pre-planting treatment media (un-treated (control), 0% VM
tea (distilled water), 50% VM tea, and 100% VM tea) at the harvest day (21 days after planting).
Root dry biomass (g pot-1)
Root fresh biomass (g pot-1)
Pre-planting treatment
RY7
RY9
KU50
RY7
RY9
KU50
Control
2.29 b-c 1.55 d 1.09 d
0.15
0.12
0.09
0 % VM tea
1.17 d
1.11 d 1.53 cd
0.09
0.09
0.23
50 % VM tea
2.77 b-c 3.13 bc 5.99 a
0.44
0.37
0.47
100 % VM tea
5.96 a
3.91 b 2.47 b-d
0.57
0.59
0.44
F- test (cassava variety; a)
ns
ns
F- test (pre-planting treatment; b)
*
*
F- test (a × b)
*
ns
CV (%)
41.89
59.47

สรุป
การใช้นำ�้ หมักโดยไส้เดือนดินสามารถช่วยเร่งการ
เกิดรากและการแตกตาของมันส�ำปะหลังทั้งสามพันธุ์
เมื่อเทียบกับการแช่ด้วยน�้ำกลั่นและไม่แช่ท่อนพันธุ์
เนื่องจาก ในน�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน มีธาตุอาหารพืช
และฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นการเกิดรากได้ภายใน 7
วันหลังปลูก และการแตกตาของมันส�ำปะหลังที่เร็ว
ขึ้นกว่าการไม่แช่ท่อนพันธุ์ จากการเปรียบเทียบการ
ไม่แช่, การแช่ด้วยน�้ำกลั่น, น�้ำหมักโดยไส้เดือนดิน 50
และ 100% ท�ำให้เห็นว่า การใช้น�้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
ที่ 50% จะช่วยเร่งรากและการแตกตาได้ดีที่สุด เมื่อ
เทียบกับกรรมวิธีอื่น ดังนั้นการใช้น�้ำหมักโดยไส้เดือน
ดินที่ 50 เปอร์เซ็นต์แทนการใช้สารเคมี อาจเป็นทาง
เลือกทีด่ อี กี ทางหนึง่ และในการปลูกมันส�ำปะหลังควร
มีการแช่ทอ่ นพันธุป์ ลูก เพือ่ ช่วยกระตุน้ การเกิดรากและ
แตกตาของมันส�ำปะหลังให้เร็วขึ้น
ค�ำขอบคุณ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส�ำนักงานคณะกรรมวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนผ่านของทุนอุดหนุน
วิจัยจากโครงการการวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเร่งด่วน 6 เรื่องที่

ส�ำคัญของประเทศ: กลุม่ เรือ่ งเร่งด่วนด้านมันส�ำปะหลัง
(5ส.วช.) โดย ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจ�ำปี 2554 ในครั้ง
นี้ และขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนเรือนทดลองและอุปกรณ์
อื่นๆ จนการวิจัยส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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