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บทคัดยอ 
 ปจจัยที่สําคัญและสงผลโดยตรงกับการงอกของทอนพันธุมนัสําปะหลังคือ น้ําในดิน สารอาหาร และ

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการใชน้ํามะพราว และน้ํา

หมักจากปลาตอการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลังในสภาพขาดน้ํา โดยทดสอบในมันสําปะหลังจํานวน 4 สาย

พันธุ คือ หวยบง 80 เกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และ ระยอง 7 ที่ระดับพลังงานกํากับกอนดินของน้ํา (Ψm, 

matric potential) 3 ระดับ คือ 1) Ψm มคีาสูงกวา – 20 กิโลพาสคาล (ดินมีระดับความเปนประโยชนของน้ํา

สูงสุด) 2) Ψm มีคาต่ํากวา – 20 แตไมเกิน -50 กิโลพาสคาล (ดินเริ่มแหง) และ 3) Ψm มคีาต่ํากวา – 50 กิโลพาส

คาล (ดินแหงมาก) วัดและควบคุมคา Ψm ดวยเครื่องวัดแรงดึงของน้ําแบบ Tensiometer นําทอนพันธุมัน

สําปะหลังยาว 25 เซนติเมตรแชในน้ํามะพราว น้ําหมักจากปลา และน้ําบริสุทธิ์นาน 3 ชั่วโมง และนําไปปลูกใน

ทรายแมน้ําที่ควบคุมคา Ψm ใหคงที่ตลอดระยะเวลาปลูก หลังปลูก 1 เดือน นับจํานวน วัดความยาว ชัง่น้ําหนัก

สด และน้ําหนักแหงของราก พบวาการแชทอนพันธุมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 เกษตรศาสตร 50 และ ระยอง 7 

ในน้ํามะพราวกอนปลูก ทําใหจํานวนราก ความยาวราก และน้ําหนักสดราก มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ทั้ง 3 

ระดับ แตการแชทอนพันธุมนัสําปะหลังในน้ําหมักจากปลา และน้ําบริสุทธิ์กอนปลูกใหผลตรงกันขาม คือทอน

พันธุมันสําปะหลังทุกสายพันธุที่ปลูกในดินแหงมาก (ขาดน้ํา) มีจาํนวนราก ความยาวราก และน้ําหนักสดราก ต่ํา

กวาในสภาพทีด่ินเริ่มแหง และดินที่มีระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุดอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
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ABSTRACT 
The main reasons for cutting emergence are soil water potentials, storage of stems, and plant 

hormones. The aim of this study was to investigate the impact of coconut water and fermented fish 

solution on cassava cutting emergence under drought stress. The cuttings of 4 cassava varieties, 
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HB80, KU50, R5 and R7 were soaked in coconut water, fermented fish solution, and water for 3 hours 

before planting in sand which watering was monitored to maintain the matric potential at the depth of 

10 cm (with tensiometer) at 3 levels. The control treatment was set at Ψm higher than -20 kPa, the 

mild stress was Ψm between -50 and -20 kPa and the severe stress when Ψm was less than -50 kPa. 

4 weeks after planting, the root number, root length, fresh root, and dry root weight were determined. 

The results revealed that number of roots, root length, and fresh root weight of HB80, KU50, and R5, 

soaked in coconut water, were not significantly different in 3 stress levels. On the contrary, fermented-

fish solution and water treatment showed the same pattern in magnitude reduction of root number, 

root length, and fresh root weight when the soil matric potential was low. 

 
Keywords : cutting emergence, drought stress, cassava, coconut liquid endosperm, fermented fish  
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คํานํา 
 ในชวงแรกของการงอกของทอนพันธุพืช น้ํา สารอาหาร และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มี

ความสําคัญตอกระบวนการงอกมาก โดยน้ําจะถูกดูดอยางรวดเร็วเพื่อนําไปใชในกระบวนการชีวเคมี ยอยอาหาร

สะสม สังเคราะหเอนไซม พลังงาน สรางสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และเคลื่อนไปยังบริเวณที่กําลัง

เจริญเติบโต (จิรา, 2551) หากมีน้ําในดินไมเพียงพอ จักทําใหกระบวนการขางตนเกิดไดชาลง สงผลตอการงอก

และการเจริญเติบโตของรากและตนกลา ทําใหอัตราการงอกของรากต่ํา หรือเกิดรากชากวาการปลูกในสภาพที่

ไดรับน้ํา (สมบุญ, 2544) ประเทศไทยมีการนําสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เชน ออกซิน ไซโตไคนิน และ

จิบเบอเรลลิน มาใชในการกระตุนหรือเรงใหเกิดรากพืช โดยเฉพาะพืชที่ขยายพันธุโดยใชทอนพันธุ เนื่องจากการ

สรางสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในสภาพธรรมชาติจําเปนตองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพราะ

ตองใชพลังงานจํานวนมาก และมีกระบวนการสรางที่ซับซอน (พีรเดช, 2537) หากทอนพันธุอยูในสภาพแวดลอม

ที่ไมเหมาะสมเชน ขาดน้ํา จักทําใหความสามารถในการสรางสารดังกลาวต่ํา และเกิดรากไดนอยลง (จิรา, 2551) 

มันสําปะหลังเปนพืชที่ใชทอนพันธุในการขยายและปลูกเปนการคา และนิยมปลูกในพื้นที่แหงแลง ทําใหพบ

ปญหาการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลังไมสม่ําเสมอ ลาชา และอัตราการงอกต่ํา (Alves, 2002) น้ํามะพราว

นับเปนสารชีวภาพที่หางาย ราคาถูก มีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด เชน ออกซิน ไซโตรไคนิน 

และจิบเบอเรลลิน (Zhen Ma และคณะ, 2008)  มีผลตอการแบงและยืดขยายขนาดเซลล (คณพล, 2548)  

น้ําหมักจากปลาเปนสารประกอบชีวภาพที่อุดมไปดวยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองหลายชนิด (ไมตรี, 

2551)  ปจจุบันมีการนําน้ํามะพราว และน้ําหมักจากปลามาผสมรวมกันกับสารอื่น เพื่อชวยสงเสริมใหทอนพันธุ

มันสําปะหลังงอกไดดีขึ้น แตยังไมมีการศึกษาอยางเปนระบบวาการแชทอนพันธุมันสําปะหลังในน้ํามะพราวและ

น้ําหมักจากปลาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการงอกในสภาพแลงหรือไม อยางไร ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาผลของการใชน้ํามะพราวและน้ําหมักจากปลาตอการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลังในสภาพน้ําในดิน

ระดับตางๆ เพื่อความเปนประโยชนตอปลูกและการจัดการแปลงมันสําปะหลังตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 

 เตรียมทอนพันธุมันสําปะหลังจํานวน 4 สายพันธุ คือ พันธุหวยบง 80 เกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และ 

ระยอง 7 ความยาว 25 เซนติเมตร จัดสิ่งทดลองแบบ strip spit plot ในแผนการทดลองแบบ RCBD ให main 

plot คือ สารชวีภาพจากธรรมชาติ จํานวน 3 ชนิด คือ น้ําบริสุทธิ์ น้ํามะพราว และสารละลายน้ําหมักจากปลา

โดยผสมน้ําหมักจากปลา 30 มิลลิลิตรในน้ํา 20 ลิตร และ sub plot คือ พลังงานกํากับกอนดินของน้ํา 3 ระดบั 

คือ 1) Ψm มีคาสูงกวา –20 กิโลพาสคาล (ดินมีระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด) 2) Ψm มีคาต่ํากวา –20 

แตไมเกิน -50 กิโลพาสคาล (ดินเริ่มแหง) และ 3) Ψm มีคาต่ํากวา –50 กิโลพาสคาล (ดินแหงมาก) โดยวัดและ

ควบคุมคา Ψm โดยใชเครื่องวัดแรงดึงของน้ําแบบ Tensiometer ปกที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร นําทอนพันธุ

มันสําปะหลัง แชในสารชีวภาพจากธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด นาน 3 ชั่วโมง และตากลมนาน 5 นาที จากนั้นนําทอน

พันธุไปปลูกในทรายแมน้ําที่ควบคุมคาพลังงานกํากับกอนดนิของน้ําใหมีคาคงที่ตลอดการทดลอง โดยเติมน้ําเมื่อ

คา Ψm มีคาต่ํากวาระดับที่ตองการ ตั้งไวในหองควบคุมสภาพแวดลอม โดยมีอุณหภูมอิยูในชวง 25 ถึง 28 องศา

เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 40 ถึง 80 เปอรเซ็นต ความเขมแสง 500 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที นาน 8 

ชั่วโมงตอวัน ทีห่องปฏิบัติการภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. นครปฐม 

สุมตรวจการงอกของทอนพันธุทุก 1 สัปดาห หลังปลูก และ 1 เดือนหลังปลูก นําทอนพันธุทั้งหมดมา นับจํานวน

ราก วัดความยาวราก ชั่งน้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของราก วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม R   
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 การแชทอนพันธุมันสําปะหลังในน้ํามะพราวและน้ําหมักจากปลาสงผลโดยตรงตอการงอกของทอนพันธุ

มันสําปะหลังทั้ง 4 สายพันธุ ทั้งในดินที่มีระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด ดินเริ่มแหง และดินแหงมาก จาก

การทดลองพบวาน้ํามะพราวชวยเรงการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลังได ในดินที่มีระดับความเปนประโยชน 

ของน้ําสูงสุด และดินเริ่มแหง มีรากยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ตั้งแตสัปดาหที่ 1 หลังปลูก แตในดินที่แหงมาก 

พบวาบริเวณเนื้อเยื่อแคมเบียมของมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 และระยอง 7 มีลักษณะเปนปุมปม เนื่องจากเกิด

การแบงเซลลจํานวนมากเพื่อจะพฒันาไปเปนราก (คณพล, 2548) สวนพันธุหวยบง 80 และ เกษตรศาสตร 50 มี

รากบางสวนยาวเกิน 0.5 เซนติเมตร ในสัปดาหที่ 2 ในขณะที่การแชทอนพันธุในน้ําบริสุทธิ์ และปลูกในดินที่มี

ระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด เร่ิมเกิดปุมปมท่ีจะพัฒนาไปเปนรากบริเวณเนื้อเยื่อแคมเบยีม ในสัปดาห

ที่1 หลังปลูก แตการปลูกภายใตดินที่เร่ิมแหง จักพบเนื้อเยื่อบริเวณแคมเบียมเริ่มเกิดปุมปมในสัปดาหที่ 2 หลัง

ปลูก และในสภาพดินแหงมาก (ขาดน้ํา) เร่ิมเกิดปุมปมทีจ่ะพฒันาไปเปนรากในสัปดาหที่ 4 สําหรับการใช

สารละลายน้ําหมักจากปลาพบวาใหผลคลายกับการแชในน้ํามะพราวในทรีทเมนตที่ดินมีระดับความเปน

ประโยชนของน้ําสูงสุด และดินเริ่มแหง คือมีรากยาว 0.5 เซนติเมตรตั้งแตสัปดาหที่ 1 แตเร่ิมมีปุมปมบริเวณ

เนื้อเยื่อแคมเบียมในสัปดาหที ่ 4 เหมือนกับสภาพปกต ิ (Fig. 1 และ Fig. 2) แสดงวาการแชทอนพันธุมันสําปะ 

หลังในน้ํามะพราวกอนการปลูกชวยใหเกิดรากไดเร็วกวา การปลูกปกติ เนื่องจากในน้ํามะพราวมีสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชในระดับทีส่ามารถชักนําใหเกิดรากไดเร็วขึ้น  

 จากการนับจํานวนรากหลังปลูก 4 สัปดาห พบวาการแชทอนพันธุมนัสําปะหลัง พันธุหวยบง 80 

เกษตรศาสตร 50 และ ระยอง 7 ในน้ํามะพราวกอนปลูกทําใหจํานวนราก ในดินที่มีระดับความเปนประโยชนของ

น้ําสูงสุด ดินเริ่มแหง และดินแหงมาก มีจํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติ (Fig 3a b และ d) โดยพันธุหวยบงมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 27.4 ราก พันธุเกษตรศาสตร 50 เทากับ 27.2 ราก และพันธุระยอง 7 เทากับ 22.7 ราก แต

จํานวนรากของมันสําปะหลังพนัธุระยอง 5 ในสภาพดินแหงมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 8 ต่ํากวาในสภาพดินที่มีระดับ

ความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 17 ถึง 2 เทา (Fig 3c) แสดงวาน้ํามะพราวทําใหทอนพันธุ

มันสําปะหลังที่ปลูกในดินแหงมาก (ขาดน้ํา) มจีํานวนรากใกลเคียงกับที่ปลูกในดินที่มีระดับความเปนประโยชน

ของน้ําสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Zhen Ma และคณะ 2008 ที่พบวาในน้ํามะพราวมีสารควบคุมการ

เจริญเติบโตหลายชนิด เชน ออกซิน จบิเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ชวยกระตุนการเกิดและยืดขยายขนาดของราก

พืชได โดยปกติบริเวณเนื้อเยื่อเจริญทั้งตาและรากมีการสรางสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมนี ้ แตอาจมี

ปริมาณไมมากพอ โดยเฉพาะในพื้นที่แหงแลง เนื่องจากมีปจจัยไมเอื้อตอการเจริญของราก โดยการตอบสนอง

ของจํานวนรากตอน้ํามะพราวขึ้นกับพันธุมันสําปะหลังดวย สําหรับการปลกูมันสําปะหลังโดยการแชในน้าํบริสุทธิ์ 

และสารละลายน้ําหมักจากปลาพบวา จาํนวนรากของมันสําปะหลังที่ปลูกในทรายที่แหงมากมีนอยกวาในสภาพ

ทรายที่มีระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด และดินเริ่มแหงเกิน 60 เปอรเซ็นต หรือไมเกิดรากในพันธุหวยบง 

80  

 เมื่อพิจารณาความยาวเฉลี่ยรากหลังปลูก 1 เดือน พบวาไดผลคลายกับจํานวนราก คือการแชทอนพันธุ

มันสําปะหลังในน้ํามะพราวกอนปลูกทําใหความยาวรากของมันสําปะหลัง ที่ปลูกใน 3 ระดับพลังงานกํากับกอน

ดิน ทั้ง 4 พันธุ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ในขณะที่การแชทอนพันธุในน้ําบริสุทธิ์ และน้ําหมักจากปลา และ

ปลูกในดินที่แหงมากมีความยาวรากเฉลี่ยต่ํากวา การปลูกในดินที่มีระดับความเปนประโยชนของน้ําสูงสุด และ

ดินเริ่มแหง และเมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุพบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูกในดินที่มีระดับความ

เปนประโยชนของน้ําสูงสุดมีความยาวรากเฉลี่ย 5 ถึง 9 เซนติเมตร ในดินเริ่มแหงมีความยาวรากเฉลี่ย 2 ถึง 5 

เซนติเมตร และในดินแหงมากมีคาเฉลี่ยประมาณ 0 ถึง 3 เซนติเมตร (Fig 3e f g และ h ) 

  สําหรับน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงรากใหผลเชนเดียวกับ จาํนวนรากและความยาวรากคือ การแชทอน

พันธุมันสําปะหลังในน้ํามะพราวทําใหมันสําปะหลังที่ปลูกในสภาพดินแหงมาก มีน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง

มากกวาการแชทอนพันธุในน้ําบริสุทธิ์ และน้าํหมักจากปลา แสดงวาการแชทอนพันธมันสําปะหลังในน้ํามะพราว

ชวยใหเกิดรากมากขึ้นในที่ดินแหงมาก เมือ่เปรียบเทียบอทิธิพลของพลังงานกํากับกอนดินกับอัตราการเปลี่ยน 

แปลงของน้ําหนักสดราก พบวาในดินที่แหง (Ψm<-50 kPa) มันสําปะหลังทั้ง 4 พันธุมีการตอบสนองเหมือนกัน

คือมีน้ําหนักสดรากลดลง 80 ถึง 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ในดินที่เร่ิมแหงมีการตอบสนองตางกนัคือ พันธุ

เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 80 มีน้ําหนักแหงลดลง 50 ถึง 70 เปอรเซ็นต พันธุ ระยอง 5 และระยอง 7 น้ําหนัก

แหงลดลงเพียง 0 ถึง  10 เปอรเซ็นต (Fig. 3 i j k และ l) แสดงวาทอนพันธมันสําปะหลังพันธุ ระยอง 5 และ

ระยอง 7 สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีคาพลังงานกํากับกอนดินไมเกิน -50 kPa ได นอกจากนี้พบวาน้ําหนักสดราก

ผันแปรตามจํานวนราก และ ความยาวราก (Fig. 4) 
 

สรุปผลการทดลอง 
1. การใชน้ํามะพราวชวยเพิม่ประสิทธิภาพการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลังในสภาพดินแหงมากได 

โดยพันธุหวยบง 80 เกษตรศาสตร 50 และ ระยอง 7 มีการตอบสนองตอการใชน้ํามะพราวมากกวาพันธุ ระยอง 5 

แตน้ําหมักจากปลาไมสงผลตอกระบวนการดังกลาว  
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2. พลังงานกํากับกอนดินของน้ําสงผลโดยตรงกับการงอกของทอนพันธุมันสําปะหลัง ถาคา Ψm ต่ํามาก

จักทําใหจาํนวนราก ความยาวราก และน้ําหนักสดรากต่ําลง โดยพันธุระยอง 5 และระยอง 7 สามารถปลูกใน

พื้นที่ที่มีคา Ψm ไมเกิน -50 kPa ได    

 

ขอเสนอแนะ 
ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในแงของระยะเวลาที่ขาดน้ํา และการเปลี่ยนแปลงของระดับสารควบคุมการ

เจริญเติบโต หรือสารอาหารในทอนพันธุ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 
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Fig 1  Cassava cutting germination 2 weeks after planting in 3 solutions and 3 stress conditions  
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Fig 2  Cassava cutting germination 4 weeks after planting in 3 solutions and 2 stress conditions 
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Fig 3  Number of roots, root length, and fresh root weight of 4 cassava varieties and 3 solutions 
under 3 stress conditions after planted 4 weeks.  
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Fig. 4 Relationships between number of roots, root length, and fresh root weight of 4 cassava 

varieties 3 solutions and 3 stress conditions (closed symbols are control, gray symbols are 

mild stress, and open symbols are severe stress).  
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