
การใชวัสดุเพาะรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 เพื่อทํานํ้าคั้นใบขาว
Use of seedling medias and nutrient solution for seedling production of Hom Mali 105 leaf juice 

การเปรียบเทียบวัสดุเพาะที่เหมาะสมรวมกับสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิตตนออนขาว
หอมมะลิ 105 โดยใชวัสดุเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู กระดาษเพาะ ฟองนํ้า และทราย 
รวมกับการใหสารละลายธาตุอาหาร และไมใหสารละลายธาตุอาหาร (ใหนํ้าอยางเดียว) วางแผนการทดลอง
โดยจัดหนวยทดลองแบบ Factorial in CRD  จํานวน 3 ซ้ํา ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลองหนวย
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม ผลการทดลองพบวา ตนออนขาวหอมมะลิ 
105 ที่ไดรับสารละลายธาตุอาหารในทุกวัสดุเพาะใหคาเฉลี่ยสูงกวาการใหนํ้า และมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกลักษณะ คือ ความสูงตนออน นํ้าหนักตนออน และปริมาณคลอโรฟล การใชขี้เถา
แกลบรวมกับการใหสารละลายธาตุอาหารหรือใหนํ้าพบวา สามารถใหปริมาณคลอโรฟลที่สูงกวาวัสดุเพาะ
ชนิดอื่น นอกจากน้ันการใหสารละลายธาตุอาหารในทุกวัสดุเพาะสามารถเพ่ิมระดับปริมาณคลอโรฟลได

อาหารเสริมที่ผลิตจากธัญพืชหลายชนิดมีคุณคาทางอาหาร โดยเฉพาะน้ําค้ันจากใบออนขาวสาลี ใน
ปริมาตร 15 ปอนด มีคุณคาเทียบไดกับผักอื่น 350 ปอนด ใบออนขาวสาลีใหโปรตีน วิตามินอี วิตามินบี 12 และฟอสฟอรัส
สูงกวาบล็อคโคลี่และผักโขม (Meyerowitz, 1999)  ตนกลาหรือตนออนของขาวธัญพืช ไดจากการเจริญเติบโตของคัพภะ
ภายในเมล็ด จากการไดรับปจจัยตางๆ สําหรับการงอกที่เหมาะสม โดยจะงอกสวนราก และสวนยอดออน ผานเปลือกหุม
เมล็ดออกมาภายนอกเมล็ด ภายในยอดออนจะมีใบจริงใบแรกแตกออกมา ซ่ึงตอนแรกมวนอยู แตเม่ือไดรับแสง ใบก็จะคลี่
กางออก ตอมามีการเจริญเติบโตและพัฒนาสวนใบและราก เปนตนออนขาว ตนออนที่อายุยังนอยพบวาจะใหคุณคาทาง
อาหารนอย เนื่องจากในระยะแรกเปนการเจริญเติบโตจากการใชอาหารที่สะสมภายในเมล็ด ซ่ึงตอมาตนออนจะมีคุณคาทาง
อาหารเพิ่มจากการที่รากดึงอาหารมาจากวัสดุเพาะ และใบที่สังเคราะหแสง (เนตรชนก, 2553) การปลูกในวัสดุเพาะที่
เหมาะสมซ่ึงอาจเปนอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุ จะทําใหการเจริญเติบโตของรากพืชสามารถแผวงกวาง (ชัยสิทธิ์ , 
2551) ซ่ึงคุณสมบัติที่สําคัญของวัสดุเพาะ คือ ชวยคํ้าจุนสวนของพืชที่อยูเหนือดินใหตั้งตรงอยูได เก็บสํารองธาตุอาหารพืช
หากมีการเติมให กักเก็บน้ํา หรือดูดซับความช้ืน และสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหวางรากพืชกับบรรยากาศเหนือ วัสดุ
เพาะ ดังนั้นความเหมาะสมและคุณสมบัติของวัสดุเพาะ จึงควรพิจารณาจากความจุในการดูดยึดน้ํา อัตราการดูดซึมน้ํา 
ความพรุนรวม ความหนาแนนรวม การยุบตัว ความเปนกรดเปนดาง คาการนําไฟฟา และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
เปนตน  (อิทธิสุนทร, 2538)  การศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะ สําหรับใชในการผลิตตนออนธัญพืช พรอมทั้ง
ความสามารถในการตอบสนองของวัสดุเพาะดังกลาว ตอสารละลายธาตุอาหาร ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของตนออน 
เนนวัสดุที่หาไดงาย ปลอดภัยจากสารพิษ และมีราคาถูก นอกจากนั้นยังตองการศึกษาศักยภาพของสารละลายธาตุอาหาร
กับการเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของตนออน และการเพิ่มปริมาณคลอโรฟล 

เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ   ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล และศิริวรรณ ทิพรักษ
หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชัยสิทธ์ิ  ทองจู. 2551  การผลิตวัสดุปลูกสําหรับไมดอกไมประดับ. เอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษาไมดอกหอมเพื่อการขยายพันธุและการใชประโยชน ณ. ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก พืชทดลอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
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ณ. ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม.
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ในการผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 สําหรับคั้นนํ้าน้ัน สามารถใชแกลบดิบ และขี้เถาแกลบ มาเปนวัสดุสําหรับเพาะตนออนไดดีที่สุด เน่ืองจาก
วัสดุดังกลาวใหความสูงตนกลา นํ้าหนักตนออน ปริมาณคลอโรฟล ที่สูงกวาวัสดุเพาะชนิดอื่นๆ โดยการใชขี้เถาแกลบเปนวัสดุเพาะจะใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด 
การใหสารละลายธาตุอาหารในวัสดุเพาะสามารถเพ่ิมปริมาณคลอโรฟล ความสูงตนออน นํ้าหนักตนกลา และเปอรเซ็นตนํ้าคั้น ของตนออนขาวหอมมะลิ 105 
ดีกวาการใหนํ้าเพียงอยางเดียว โดยใหความคาเฉลี่ยในลักษณะดังกลาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

บทนํา

เอกสารอางอิง

สรุป

บทคัดยอ

เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยความสูงของตน พบวา 
ขาวหอมมะลิ 105 ในวัสดุที่ใหสารละลายธาตุอาหาร 
แกลบดิบใหความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ 
โดยตนมีความสูงเทากับ 32.3 เซนติเมตร และ 28. 7 
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการปลูกที่ใชน้ําเพียงอยาง
เดียว ขี้เถาแกลบใหความสูงตนมากที่สุด เทากับ 26.6 
เซนติเมตร อยางไรก็ตามพบวา สารละลายธาตุอาหารให
ความสูงตนสวนใหญมากกวาใชน้ําอยางเดียว และการให
น้ําอยางเดียวในฟองน้ําใหความสูงตนต่ําสุด

น้ําหนักตนออนตอน้ําหนักเมล็ดที่ใชเพาะ 75 กรัม  
สารละลายธาตุอาหารใหคาเฉล่ียสูงสุดจากแกลบดิบ รองลงมาคือ กระดาษเพาะ โดยนํ้าหนักตนเฉล่ีย

เทากับ 39.8 กรัม และ 34.3 กรัมตอกลอง ตามลําดับ  ฟองนํ้าใหนํ้าหนักตนตํ่าสุด สวนการใหนํ้าอยางเดียวใน
วัสดุเพาะตางๆ  พบวาแกลบดิบก็ยังคงใหนํ้าหนักตนที่สูงเชนเดียวกับการใหสารละลายธาตุอาหาร  สวนวัสดุ
เพาะที่ใหนํ้าหนักตนที่ตํ่าสุดคือ กระดาษเพาะที่ใหนํ้าอยางเดียว โดยมีนํ้าหนักตนออนเฉล่ีย 11.9 กรัมตอกลอง

ความยาวราก พบวา ตนออนของขาว
หอมมะลิ 105 ที่ปลูกในทราย ทั้งใหสารละลายธาตุ
อาหารและใหน้ําอยางเดียว ใหความยาวรากสูงสุด 
7.6 เซนติเมตร และ 11.6 เซนติเมตร ตามลําดับ การ
ใหสารละลายธาตุอาหารจะใหความยาวรากต่ํากวาให
น้ําอยางเดียว แกลบดิบที่ใหสารละลายธาตุอาหารให
ความยาวรากต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ที่
ใหสารละลายธาตุอาหารและใหน้ําอยางเดียว การให
น้ําอยางเดียวขี้เถาแกลบใหความยาวรากนอยสุด

ความยาวราก ความสูงตน

เปอรเซ็นตน้ําคั้น 
ตนออนขาวหอมมะลิในวัสดุที่ใหสารละลายธาตุอาหาร พบวา แกลบดิบให

เปอรเซ็นตนํ้าคั้นสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้ีเถาแกลบ มีคาเทากับ 65 เปอรเซ็นต และ 56 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนการปลูกที่ใหนํ้าอยางเดียวในแกลบดิบก็ยังใหเปอรเซ็นตนํ้าคั้น
สูงสุด รองลงมาคือ กระดาษเพาะ มีเปอรเซ็นตนํ้าคั้น 62 เปอรเซ็นต และ 55 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ นอกจากน้ันกระดาษเพาะที่ใหนํ้าอยางเดียวใหเปอรเซ็นตนํ้าคั้นนอยสุด 

ปริมาณคลอโรฟล 
ตนออนที่ปลูกโดยใชสารละลายธาตุอาหารให

ปริมาณคลอโรฟลสูงกวาการใหนํ้าอยางเดียว โดย
ข้ีเถาแกลบใหคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ทราย ได
ปริมาณคลอโรฟล 154.52 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
และ 140.25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ การ
ใหนํ้าอยางเดียวในข้ีเถาแกลบก็ยังสามารถใหปริมาณ
คลอโรฟลสูงสุด 127.15 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวน
ฟ องนํ้ าให ป ริม าณค ลอโ รฟล ตํ่าสุ ด คื อ 2 8 .6 3 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน

3. เตรียมสารละลายธาตุอาหารสําหรับใสในวัสดุเพาะโดยใช
สูตรอาหารของ Half Hoagland’s solution ในปริมาณน้ํา 1
ลิตร ประกอบดวย Ca(NO3) 0.29519 กรัม  ปุยเคมี (18-46-
0) 0.30080 กรัม  KNO3 0.25270 กรัม  MgSO4 0.24650
กรัม KH2PO4 0.13610 กรัม FeSO4 0.02500 กรัม Fe-
EDTA 0.03350 กรัม H3BO4 0.00290 กรัม MnSO4
0.00180 กรัมCuSO4 0.00010 กรัม ZuSO4 0.00070 กรัม 
และNaMoO4 0.00030 กรัม 

4. นําสารละลายธาตุอาหาร และน้ํา
ใสลงผสมกับวัสดุเพาะทั้ง 6 ชนิด 

5. นําเมล็ดขาวหอมมะล ิ 105 ที่บมแลว รากเริ่มงอก
มาโรยบนวัสดุเพาะทั้ง 6 ชนิด ใหสมํ่าเสมอปดครอบ
ดวยพลาสติกดํานาน 2 วัน  แลวเปดพลาสติกออก  
นําไปวางกลางแจงเพื่อใหไดรับแสง

2. เตรียมวัสดุเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ 
ผาขนหนู กระดาษเพาะ ฟองน้ํา และทราย ใสในกลอง
เพาะ ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร

ข้ีเถาแกลบ แกลบดิบ

กระดาษเพาะ ฟองนํ้า

ผาขนหนู

ทราย

1. แชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ดวยน้ํา
นาน 12 ช่ัวโมง และบมนาน 48 ช่ัวโมง

6.  บันทึกขอมูล หลังโรยเมล็ด 13 วัน ไดแก ความสูงตน น้ําหนักตนออน ความยาวราก และปริมาณคลอโรฟล


