KHON
KAEN45
AGR.
SUPPL.
1 : (2017).
แก่นเกษตร
ฉบัJ.บพิ45เศษ
1 : (2560).

KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1 : 1039
(2017).

ผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการเกิดโรคโคนเน่าและการงอกของ
แก่นตะวัน
Effect of chemical and biological on stem rot disease and tuber
germination of Jerusalem artichoke
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บทคัดย่อ: การทดลองเพื่อศึกษาผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและการเกิดโรคโคนเน่าของ
แก่นตะวันหลังบ่มเพาะ ท�ำการทดลองภายใต้สภาพโรงเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วางแผนทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี คือ 1) น�้ำเปล่า (control) 2) คาร์บอกซิน 3) คาร์เบน
ดาซิม 4) เมทาแลกซิล 5) ไตรโคเดอร์ม่า 6) น�้ำส้มควันไม้ และ 7) น�้ำหมักชีวภาพจากปลา แต่ละกรรมวิธี มี 4 ซ�้ำ โดยใช้
สารเคมีและสารชีวภาพแช่หัวแก่นตะวันพันธุ์ CN52867 ก่อนบ่มเพาะเป็นเวลา 30 นาที จากผลการทดลองพบว่าการแช่
หัวแก่นตะวันด้วยน�้ำหมักชีวภาพจากปลาก่อนบ่มเพาะท�ำให้เปอร์เซ็นต์การงอกหลังเพาะ 7 วัน สูงที่สุด (93.4%) รองลง
มาคือ คาร์เบนดาซิม (88.2%) นอกจากนัน้ น�ำ้ หมักชีวภาพจากปลายังมีผลท�ำให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโคนเน่าระหว่างการ
เพาะกล้า (14 วันหลังเพาะ) ต�่ำที่สุด (3 %) รองลงมาคือ คาร์เบนดาซิม (8.3%)
ค�ำส�ำคัญ: ราเม็ดผักกาด, Helianthus tuberosus L., เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ABSTRACT: This study was aimed to study the effect of chemical and biological treatments to germination
percentage and stem rot disease of Jerusalem artichoke after incubation/planting. The experiment was arranged in
greenhouse at department of Plant science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University
of Technology Tawan-ok, Sriracha, Chon buri. Seven treatments including 1) water (control) 2) Carboxin 3) Carbendazim 4) Metalaxyl 5) Trichoderma harzianum 6) Wood vinegar and 7) Fermented Bio-extract from fish were
arranged in Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications. Pieces of Jerusalem artichoke tuber were
soaked in chemical and biochemical solutions for 30 min before incubation. Treatment with Fermented Bio-extract
from fish and Carbendazim resulted in high percentage of tuber germination at 7 days after planting, 93.4% and
88.2%, respectively. In addition, treatment with Fermented Bio-extract from fish and Carbendazim gave low disease
incidence at 14 days after planting, 3% and 8.3%, respectively.
Keywords: Sclerotium rolfsii, Helianthus tuberosus L., Disease incidence

เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ชลบุรี 20110
Department of Plant Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of
Technology Tawan-ok, Sriracha,Chon buri, 20110
2
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ สุรนิ ทร์ 32000
Department of plant science, Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology,
Surin Campus, Surin, 32000
* Corresponding author: rattikarn_se@rmutto.ac.th
1

1040

แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

บทน�ำ
แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) เป็นพืช
ล้มลุกมีหัวคล้ายกับขิงหรือข่า มีต้นก�ำเนิดอยู่ทางตอน
ใต้ ข องประเทศแคนาดาและตอนเหนื อ ของ
สหรัฐอเมริกา แก่นตะวันมีความพิเศษตรงทีม่ หี วั ใต้ดนิ
เป็ น แหล่ ง เก็ บ สะสมอาหาร และมี ส ารส� ำ คั ญ ที่ มี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ เรียกว่า อินนูลนิ โดยจะช่วยลดไข
มันในเลือด ลดความเสีย่ งต่อการเป็นโรคเบาหวานและ
โรคหัวใจ (Orafti, 2005) สามารถรับประทานได้หลาก
หลายรูปแบบ เช่น บริโภคสด ท�ำอาหารคาวหวาน
เป็นต้น มีการน�ำแก่นตะวันไปผสมกับอาหารสัตว์เพื่อ
ลดการใช้สารปฏิชวี นะในกระบวนการเลีย้ งสัตว์ นับได้
ว่าแก่นตะวันเป็นพืชเพื่อสุขภาพทั้งในมนุษย์และสัตว์
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำไปใช้เป็นแหล่งของพลังงาน
เชือ้ เพลิงประเภทแอลกอฮอล์ได้อกี ด้วย (Cosgrove et
al.,1991) แก่ น ตะวั น นั บ ว่ า เป็ น พื ช ชนิ ด ใหม่ ข อง
ประเทศไทยทีม่ โี อกาสพัฒนาเป็นพืชทางเลือกเพือ่ การ
ค้าหรืออุตสาหกรรมในอนาคต ถึงแม้แก่นตะวันไม่ใช่
พืชพืน้ เมืองของประเทศไทย แต่เมือ่ น�ำเข้ามาปลูก พบ
ว่า สามารถปรับตัวได้ดี และให้ผลผลิตสูง
แก่นตะวันเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตและให้
ผลผลิตดีในดินร่วนปนทราย สามารถปลูกได้ทุกฤดู
โดยจะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูฝน (สนั่น และคณะ,
2549) แต่ปัญหาส�ำคัญที่มักพบในการเพาะปลูกแก่น
ตะวันคือ การเกิดโคนเน่า ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่ติดมากับพันธุ์หัวแก่นตะวัน ส่งผลให้
ผลผลิตของแก่นตะวันมีปริมาณที่ลดลง (Sennoi, et
al. 2013) นอกจากนั้นในขั้นตอนการชักน�ำให้หัวแก่น
ตะวันแตกตาเพื่อเจริญไปเป็นต้นอ่อนนั้นมักประสบ
ปัญหาเปอร์เซ็นต์การงอกค่อนข้างต�ำ่ เนือ่ งจากการพัก
ตัวของหัวแก่นตะวัน และการเกิดโรคโคนเน่า การแก้
ปัญหาดังกล่าวสามารถท�ำได้โดยการเพิ่มจ�ำนวนการ
เพาะแก่นตะวัน แต่วิธีนี้ท�ำให้ส้ินเปลืองต้นทุนในส่วน
ของหัวพันธุ์ วัสดุเพาะ ถาดเพาะ และแรงงาน
การใช้สารเคมีและสารชีวภาพเพือ่ ลดการเกิดโรค
และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของแก่นตะวันเป็นทาง

เลือกหนึ่งที่ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะ
ปลูกแก่นตะวันให้แก่เกษตรกรได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของสารเคมี ได้แก่ คาร์บอก
ซิน คาร์เบนดาซิม และเมทาแลกซิล และสารชีวภาพ
ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา่ น�ำ้ ส้มควันไม้ และน�ำ้ หมักชีวภาพ
จากปลา ต่อการเกิดโรคโคนเน่า และการงอกของแก่น
ตะวันหลังบ่มเพาะ
วิธีการศึกษา
ศึกษาผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการเกิด
โรคโคนเน่าและการงอกของแก่นตะวันหลังบ่มเพาะ
โดยท�ำการทดลอง ณ โรงเรือนอนุบาลพืชของการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนมีนาคม
2559 วางแผนทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี ได้แก่ 1) น�้ำ
เปล่า (control) 2) คาร์บอกซิน 3) คาร์เบนดาซิม 4) เม
ทาแลกซิล 5) ไตรโคเดอร์ม่า 6) น�้ำส้มควันไม้ และ 7)
น�้ำหมักชีวภาพจากปลา จ�ำนวน 4 ซ�้ำ โดยเพาะแก่น
ตะวันพันธุ์ CN52867 4 ถาดๆ ละ 50 ต้น ในแต่ละ
กรรมวิ ธี หลั ง จากเตรี ย มสารเคมี แ ละสารชี ว ภาพ
เรียบร้อยแล้วจึงใช้แช่หัวแก่นตะวันเป็นเวลา 30 นาที
ในแต่ ล ะกรรมวิ ธี โดยจะใช้ น�้ ำ (control) และ
สารละลายชนิดต่างๆ ปริมาณ 1.5 ลิตรต่อหัวแก่น
ตะวัน 400 ชิ้น แล้วน�ำชิ้นหัวแก่นตะวันมาผึ่งให้แห้ง
เล็กน้อย จึงน�ำมาบ่มในขุยมะพร้าวเป็นเวลา 7 วันจาก
นั้นจึงย้ายลงถาดเพาะ บันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความ
งอก หลังเพาะ 7 และ 14 วัน และบันทึกเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคโคนเน่าหลังบ่ม และ 14 วันหลังเพาะ
การเตรียมสารเคมีและสารชีวภาพ
เตรียมสารเคมีและสารชีวภาพตามอัตราแนะน�ำ
โดยมีความเข้มข้นดังนี้ 1) คาร์บอกซิน 10 ก./น�ำ้ 20 ล.
2) คาร์เบนดาซิม 12 ก./น�้ำ 20 ล. 3) เมทาแลกซิล 30
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ก./น�ำ้ 20 ล. 4) เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา่ ชนิดผง 100 ก./น�ำ้
20 ล. 5) น�้ำส้มควันไม้ 5 มล./น�้ำ 1 ล. 6) น�้ำหมัก
ชีวภาพจากปลา 1.5 มล./น�้ำ 1 ล.
การบ่มแก่นตะวันและการเพาะลงถาดเพาะ
น�ำขุยมะพร้าวที่รดน�้ำเปียกหมาดๆ ใส่ในภาชนะ
บ่ม ให้ขุยมะพร้าวมีความสูงประมาณ 1.5 น. แล้วน�ำ
หัวแก่นตะวันพันธุ์ CN52867 (เป็นพันธุ์ที่มีความ
สม�่ำเสมอของการงอกน้อยกว่าแก่นตะวันพันธุ์การค้า
อื่นๆ ) มาหั่น โดยเลือกตาแก่นตะวันจากบริเวณส่วน
กลางของหั ว แก่ น ตะวั น เท่ า นั้ น น� ำ มาเรี ย งบนขุ ย
มะพร้าวโดยให้ตาแก่นตะวันหันขึ้นด้านบน จากนั้นใช้
ขุยมะพร้าวกลบบางๆ ให้มิดหัวแก่นตะวัน ใช้เวลาใน
การบ่ม 7 วันจากนัน้ จึงน�ำมาเพาะในถาดเพาะทีใ่ ส่ดนิ
ผสม โดยวางชิ้นหัวแก่นตะวันใส่หลุมละ 1 ชิ้น แล้วใช้
ดินผสมกลบบางๆ จากนั้นรดน�้ำตามความเหมาะสม
ให้เท่ากันทุกกรรมวิธี
การเก็บข้อมูล
สั ง เกตและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก
(จ�ำนวนต้นที่งอกและมีใบโผล่ / จ�ำนวนชิ้นหัวแก่น
ตะวันที่เพาะทั้งหมด × 100) หลังเพาะ 7 และ 14 วัน
และบั น ทึ ก เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเกิ ด โรคโคนเน่ า หลั ง บ่ ม
(จ�ำนวนชิ้นหัวแก่นตะวันที่เน่า / จ�ำนวนชิ้นหัวแก่น
ตะวันที่บ่มทั้งหมด x 100) และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
โคนเน่าที่ 14 วันหลังเพาะลงถาดเพาะ (จ�ำนวนต้นแก่น
ตะวันทีเ่ ป็นโรคโคนเน่า / จ�ำนวนต้นแก่นตะวันทัง้ หมด
x 100)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทีว่ ดั ได้
ตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธี Least
significant difference (LSD) และเปรียบเทียบสาร
ต่างๆ กับตัวควบคุม (control) โดยวิธี Orthogonal โดย
โปรแกรม STATISTIX8

ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการศึกษาผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อ
การเกิดโรคโคนเน่าและการงอกของแก่นตะวันหลังบ่ม
เพาะพบว่า สารเคมีและสารชีวภาพทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ท�ำให้เปอร์เซ็นต์การงอกของแก่นตะวันหลังจากเพาะ
ลงถาดเพาะ 7 วัน และ 14 วัน มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการแช่หัวแก่น
ตะวันด้วยน�้ำหมักชีวภาพจากปลาก่อนบ่มเพาะท�ำให้
เปอร์เซ็นต์การงอกหลังเพาะ 7 วัน สูงที่สุด (93.4 %)
(Table 1) รองลงมาคือ การแช่หัวแก่นตะวันด้วยคาร์
เบนดาซิม การแช่หัวแก่นตะวันด้วยเมทาแลกซิล การ
แช่หัวแก่นตะวันด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การแช่หัว
แก่นตะวันด้วยคาร์บอกซิน และการแช่หัวแก่นตะวัน
ด้ ว ยน�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ ตามล� ำ ดั บ นอกจากนี้ น�้ ำหมั ก
ชีวภาพจากปลาก็ยังท�ำให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด
ในวันที่ 14 หลังเพาะ (95.4 %) แต่ไม่แตกต่างกับ
กรรมวิธีควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการแช่ด้วยน�้ำหมัก
ชีวภาพจากปลาเพียงครั้งเดียวอาจไม่ให้ผลที่ต่อเนื่อง
ยาวนานเท่ากับการรดหรือฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องหลัง
จากเพาะและเมื่อท�ำการเปรียบเทียบระหว่างการแช่
ด้วยสารชนิดต่างๆ ทั้ง 6 ชนิด กับกรรมวิธีควบคุม พบ
ว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้งที่ 7 และ 14 วันหลังเพาะ
(Table 2) จากการทดลองพบว่า การแช่ด้วยสารคาร์
บอกซินท�ำให้เปอร์เซ็นต์การงอกที่ 7 วันหลังเพาะต�่ำ
กว่าสารชนิดอืน่ ๆ (70.2 %) ในการศึกษาครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็น
ว่าการแช่หัวแก่นตะวันด้วยน�้ำหมักชีวภาพจากปลามี
ผลช่วยเร่งการงอกของหัวแก่นตะวันที่ 7 วันหลังเพาะ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วีณารัตน์ และ
คณะ (2553) ทีร่ ายงานว่าน�ำ้ หมักชีวภาพจากเศษปลา
มีผลท�ำให้การงอกของกวางตุง้ ฮ่องเต้เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่าน�้ำหมักชีวภาพมีผลต่อการกระตุ้นการง
อกของเมล็ด ท�ำให้เมล็ดเกิดการงอกเร็วขึ้น เนื่องจาก
น�ำ้ หมักชีวภาพมีองค์ประกอบของฮอร์โมนออกซินและ
จิบเบอร์เรลลิน ทีม่ ผี ลต่อการยืดตัวของเซลล์ราก (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2545)
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Table 1 Germination percentage of Jerusalem artichoke tubers treated with chemical and biochemical at 7
and 14 days after planting (in plastic tray)
Germination (%)
Treatment
7 days after planting
14 days after planting
Water (control)
76.1bcd
91.3ab
Carboxin
70.2cd
82.9b
Carbendazim
88.2ab
90.5ab
Metalaxyl
83.6abc
91.8ab
Trichoderma harzianum
79.5abcd
90.2ab
Wood vinegar
68.1d
87.1ab
Fermented Bio-extract from fish
93.4a
95.4a
Mean
79.9
89.9
F-test
*
*
CV (%)
12.6
6.9
* Treatments significantly different at P<0.05)
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05).
Table 2 Germination percentage of untreated and treated Jerusalem artichoke at 7 and 14 days after planting
(in plastic tray)
Germination (%)
Treatment
14 days after planting
7 days after planting
Control (untreated)
76.1a
91.3a
Treated
80.5a
89.6a
LSD (0.05)
32.7
20.2
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05)

เมือ่ ประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโคนเน่าของหัว
แก่นตะวันขณะบ่มด้วยขุยมะพร้าวชืน้ และการเกิดโรค
โคนเน่าระหว่างการเพาะในถาดเพาะ พบว่า สารเคมี
และสารชีวภาพที่ต่างกันมีผลท�ำให้เปอร์เซ็นต์การเกิด
โรคโคนเน่าขณะบ่ม และระหว่างการเพาะแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่าการ
แช่หัวแก่นตะวันด้วยน�้ำหมักชีวภาพจากปลา น�้ำส้ม
ควันไม้ เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา่ เมทาแลกซิล และคาร์เบน
ดาซิม ท�ำให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโคนเน่าหลังบ่มด้วย
ขุยมะพร้าว 7 วันอยู่ในระดับต�่ำคือ 2 – 3 เปอร์เซ็นต์
(Table 3) ในขณะที่กรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคโคนเน่าสูงทีส่ ดุ (19.2 %) รองลงมาคือ คาร์บอก
ซิน นอกจากนั้นยังพบว่าน�้ำหมักชีวภาพจากปลามีผล

ท�ำให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคระหว่างเพาะ (14 วันหลัง
เพาะ) ต�ำ่ ทีส่ ดุ (3%) อย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีรายงาน
ในเชิงวิชาการมาก่อนว่าน�้ำหมักชีวภาพจากปลาช่วย
ควบคุมการเกิดโรคได้ และสารทีท่ ำ� ให้การเกิดโรคโคน
เน่าต�่ำรองลงมาคือ คาร์เบนดาซิม (8.3 %) จะเห็นได้
ว่าสารคาร์บอกซินเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเชื้อรา แต่กลับพบว่าการแช่หัวแก่นตะวันด้วย
สารดังกล่าวมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคโคนเน่าสูงกว่าการ
แช่ ด ้ ว ยสารชนิ ด อื่ น ๆ และจากการเปรี ย บเที ย บ
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคระหว่างการแช่ด้วยสารชนิด
ต่างๆ ทัง้ 6 ชนิดกับกรรมวิธคี วบคุม พบว่า มีความแตก
ต่างกันที่ 7 วันหลังบ่ม (Table 4) แต่ไม่แตกต่างกันที่
14 วันหลังเพาะ
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Table 3 Disease incidence of Jerusalem artichoke at 7 days after tuber incubation and 14 days after planting
(in plastic tray)
Disease incidence (%)
Treatment
7 days after incubation
14 days after planting
Water (control)
19.2a
15.6b
Carboxin
6.5b
19.6a
Carbendazim
3.1c
8.3d
Metalaxyl
3.1c
10.1cd
Trichoderma harzianum
3.1c
12.1c
Wood vinegar
2.0c
15.7b
Fermented Bio-extract from fish
2.0c
3.0e
Mean
5.6
12.1
F-test
**
**
CV (%)
38.2
19.1
** Treatments significantly different at P<0.01)
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05).
Table 4 Disease incidence of untreated and treated Jerusalem artichoke at 7 days after tuber incubation and
14 days after planting (in plastic tray)
Disease incidence (%)
Treatment
14 days after planting
7 days after incubation
Control (untreated)
19.2a
15.6a
Treated
3.3b
11.5a
LSD (0.05)
6.9
7.5
Means within columns with different letters are significantly different (P<0.05)

จากการศึ ก ษาของคณะผู ้ วิ จั ย พบว่ า น�้ ำ หมั ก
ชีวภาพจากปลามีผลท�ำให้การงอกของหัวแก่นตะวันดี
กว่ากรรมวิธอี นื่ ๆ และมีการเกิดโรคโคนเน่าต�ำ่ ทีส่ ดุ แม้
จะมีงานวิจยั ทีม่ าสนับสนุนในเรือ่ งการกระตุน้ การงอก
ของพืชบางชนิด (วีณารัตน์ และคณะ, 2553) แต่ยงั ไม่
เคยมีการรายงานมาก่อนว่าน�้ำหมักชีวภาพจากปลา
ช่วยกระตุน้ การงอกและลดการเกิดโรคโคนเน่าในแก่น
ตะวัน ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษา
ถึงองค์ประกอบทางเคมีในน�ำ้ หมักชีวภาพจากปลาสูตร
นี้ รวมทัง้ การศึกษาประสิทธิภาพในการกระตุน้ การงอก
และควบคุมโรคโคนเน่าในแก่นตะวันพันธุ์อื่นๆ ต่อไป

สรุป
การแช่หวั แก่นตะวันด้วยน�ำ้ หมักชีวภาพจากปลา
ก่อนบ่มเพาะเป็นเวลา 30 นาที ท�ำให้เปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคระหว่างการเพาะกล้า (14 วันหลังเพาะ) ต�ำ่ ทีส่ ดุ
(3 %) นอกจากนั้นน�้ำหมักชีวภาพจากปลายังมีผล
ท�ำให้การงอกหลังเพาะ 7 วัน และ 14 วัน สูงที่สุด
เท่ากับ 93.4 % และ 95.4 % ตามล�ำดับ
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก ทีใ่ ห้การสนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจยั
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และสถานที่ท�ำการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พื ช คณะเกษตรศาสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ
นักศึกษาช่วยงานทุกคน และขอขอบคุณศาสตราจารย์
ดร.สนัน่ จอกลอย ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์พนั ธุแ์ ก่นตะวัน
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้
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