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         การศึกษาเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตนกลาขาวสาลีอินทรี 1 
เพ่ือทําน้ําค้ันใบขาว โดยใชวัสดุเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู 
กระดาษเพาะ ฟองน้ํา และทราย รวมกับการใหสารละลายธาตุอาหาร และการใช
น้ํา วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จํานวน 3 ซํ้า ดําเนินการทดลอง
ท่ีแปลงทดลองหนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการ
วิจั ย แ ละ เรือน ป ลู กพื ชท ด ลอง  ส ถา บั น วิ จั ย และ พั ฒ น า  กํ า แ พ ง แ ส น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม ผลการทดลอง พบวา ตนกลาขาว
สาลีอินทรี 1 ท่ีใหสารละลายธาตุอาหาร สามารถเพ่ิมคาเฉล่ียของลักษณะตางๆ 
ได ท่ีสูงกวาการใหน้ําอยางเดียว และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในลักษณะความสูงตน น้ําหนักตนกลา  เปอรเซ็นตน้ําค้ัน ปริมาณคลอโรฟล 
การใชขี้เถาแกลบรวมกับสารละลายธาตุอาหาร พบวา สามารถใหปริมาณคลอโร
ฟลสูงกวาวัสดุเพาะอ่ืนๆ การใชฟองน้ํารวมกับการใหสารละลายธาตุอาหารจะให
เปอรเซ็นตน้ําค้ันสูงท่ีสุด สวนแกลบดิบรวมกับการใหสารละลายธาตุอาหาร
สามารถใหน้ําหนักตนกลามากท่ีสุด

 Table 1 Plant height, seedling weight, chlorophyll content and juice percentage of In see 1  
wheat seedling growing in different media with and without nutrient apply.

ผลการทดลองและวิจารณ

บทคัดยอ
บทนํา

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

       ความสูงตนกลา ตนกลาขาวสาลีอินทรี 1 จากการใหสารละลายธาตุอาหาร และน้ําในวัสดุชนิด
ตางๆ พบวา ฟองน้ําท่ีใหสารละลายธาตุอาหาร ใหความสูงตนกลามากท่ีสุด 19.43 เซนติเมตร ขณะท่ี
ขี้เถาแกลบการใหน้ําอยางเดียวใหความสูงตนกลามากท่ีสุด 18.55 เซนติเมตร
      น้ําหนักตนกลาตอน้ําหนักเมล็ด 80 กรัม การใหสารละลายธาตุอาหาร และน้ําอยางเดียว แกลบ
ดิบใหน้ําหนักตนกลาสูงท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 44.71 กรัม และ 38.07 กรัม ตามลําดับ ขณะท่ีผาขนหนู
ใหน้ําหนักตนกลาต่ําท่ีสุด ท้ังในสารละลายธาตุอาหาร และน้ําอยางเดียว
      ปริมาณคลอโรฟล จากการใหสารละลายธาตุอาหาร ขี้เถาแกลบใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด 
1097.17 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมาคือ ฟองน้ํา 460.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวนการใหน้ํา
อยางเดียว ในวัสดุเพาะท่ีเปนทรายจะใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด 505.53 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
ขณะท่ีการใหสารละลายธาตุอาหารในกระดาษเพาะใหปริมาณคลอโรฟลต่ําสุด
       เปอรเซ็นตน้ําค้ัน การใหสารละลายธาตุอาหารในฟองน้ําใหน้ําค้ันสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กระดาษ
เพาะโดยมีคาเทากับ 74.13 % และ 73.96 % ตามลําดับ การใชผาขนหนูใหน้ําค้ันต่ําท่ีสุด สวนการให
น้ําอยางเดียวกระดาษเพาะใหน้ําค้ันสูงท่ีสุด 61.51 %  สวนผาขนหนูใหน้ําค้ัน ต่ําท่ีสุด 

Seedling media Plant height
(cm)

Seedling 
weight (g)

Chlorophyll
content

Juice 
percentage 

rice chaff+nutrient solution 19. 27a* 44.71a 428.83d 70.46d

rice chaff+water 17.44c 38.07b 291.56g 59.10g

rice husk charcoal+ nutrient 
solution 

18.47b 35.62c 1097.17a 63.17e

rice husk charcoal+ water 18.55b 33.70d 336.89e 56.39i

towel+ nutrient solution 16.21d 28.28f 410.54d 56.58i

towel+water 16.57d 24.08g 295.15fg 53.16j

paper+nutrient solution 17.77c 31.10e 355.39fg 73.96b

paper+water 15.97e 26.83f 288.18gh 61.51f

sponge+nutrient solution 19.43a 37.10b 460.00c 74.13a

sponge+water 18.35b 24.58g 477.12c 58.99g

sand+ nutrient solution 16.80d 33.27d 260.50h 72.13c

sand+water 17.34c 24.49g 505.53b 57.17h

 *Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05

 Table 2 Comparison characteristics mean of In see 1 wheat seedling in different media with 
and without nutrient apply.

Treatments
Plant height

(cm)
Seedling

weight (g) 

Chlorophyll
content 
(µg/ml)

Juice 
Percentage

Nutrient  solution 17.99 a* 35.01 a 502.07 a 68.4 a

water 17.37 b 28.62 b 365.73 b 57.7b

 *Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05

        การใหสารละลายธาตุอาหารในวัสดุเพาะ ชวยเพิ่มลักษณะตางๆ ที่สําคัญ 
ของตนกลาขาวสาลีอินทรี 1 ดีกวาการใหนํ้าอยางเดียว ในวัสดุเพาะที่เปนแกลบ
ดิบและข้ีเถาแกลบรวมกับสารละลายธาตุอาหาร สามารถเพิ่มคาเฉลี่ย ใน
ลักษณะตางๆ  ไดดีกวาวัสดุเพาะอื่นๆ ไดแก ปริมาณคลอโรฟล ความสูงตนกลา 
และนํ้าหนักตนกลา และยังมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ
การใชวัสดุเพาะที่เปนข้ีเถาแกลบ จะใหปริมาณคลอโรฟล สูงกวาการใชวัสดุ
เพาะชนิดอื่น
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สรุปผลการทดลอง เอกสารอางอิง

        ตนกลาขาวสาลีอินทรี 1 ที่ไดรับสารละลายธาตุอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาของตนกลาไดดีกวาการใหนํ้าเพียงอยางเดียวในทุกวัสดุเพาะ โดยเฉพาะการใชฟองนํ้าใหความสูงเฉล่ียมากที่สุด 
รองลงมาคือ ข้ีเถาแกลบ สวนแกลบดิบใหคาเฉล่ียนํ้าหนักตนกลาสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้ีเถาแกลบ สวนผาขนหนูใหนํ้าหนักตนกลานอยที่สุด กรณีของปริมาณนํ้าคั้นในใบขาว การใชกระดาษเพาะใหนํ้าคั้นสูงที่สุด 
สวนผาขนหนูใหปริมาณนํ้าคั้นต่ําสุด สําหรับปริมาณคลอโรฟลในใบขาว พบวา ข้ีเถาแกลบใหปริมาณคลอโรฟลที่สูงที่สุด เทากับ 717.03 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จะเห็นไดวา การใหสารละลายธาตุอาหาร ใหคาเฉล่ีย
ในลักษณะตางๆ สูงกวาการใหนํ้าอยางเดียว และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
        เม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเพิ่มของปริมาณคลอโรฟล ในตนกลาขาวสาลีอินทร ี 1 พบวา การใหสารละลายธาตุอาหารทําใหเพิ่มปริมาณคลอโรฟลข้ึนมากกวาการใหนํ้าอยางเดียวเปน 3.26 พบสูงที่สุดในข้ีเถา
แกลบ สวนในแกลบดิบ ผาขนหนู กระดาษเพาะ ฟองนํ้า และทราย มีปริมาณคลอโรฟล เพิ่มข้ึนเปน 1.47, 1.39, 1.23, 0.96 และ 0.52 ตามลําดับ สอดคลองกับการทดลองในใบตนกลาขาวหอมมะลิ 105 ที่เม่ือใชข้ีเถา
แกลบเปนวัสดุเพาะสามารถใหผลการวิเคราะหวามีปริมาณคลอโรฟลสูงที่สุด (เนตรชนก, 2553b)

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของลักษณะตางๆ จากตนกลาขาวสาลีอินทรี 1

3. เตรียมสารละลายธาตุอาหารสําหรับใสในวัสดุเพาะ
โดยใชสูตรอาหารของ Half Hoagland’s solution ใน
ปริมาณน้ํา 1 ลิตร ประกอบดวย Ca(NO3) 0.29519
กรัม ปุยเคมีสูตร 18-46-0 0.3008 กรัม KNO3 0.2527
กรัม MgSO4 0.2465 กรัม KH2PO4 0.1361 กรัม
FeSO4 0.0250 กรัม Fe-EDTA 0.0335 กรัม H3BO4
0.0029 กรัม MnSO4 0.0018 กรัม CuSO4 0.0001 กรัม
ZuSO4 0.0007 กรัม และ NaMoO4 0.0003 กรัม  

4. นําสารละลายธาตุอาหาร และน้ํา
ใสลงผสมกับวัสดุเพาะท้ัง 6 ชนิด 

5. นําเมล็ดขาวสาลีอินทรี 1 ท่ีบมแลว รากเริ่มงอก
มาโรยบนวัสดุเพาะท้ัง 6 ชนิด ใหสม่ําเสมอปด
ครอบดวยพลาสติกดํานาน 2 วัน แลวเปด
พลาสติกออก  นําไปวางกลางแจงเพ่ือใหไดรับแสง

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

ขี้เถาแกลบ แกลบดิบ

ฟองนํ้า

ผาขนหนู

ทราย

1. แชเมล็ดขาวสาลีอินทรี 1 ดวยน้ํา
นาน 12 ชั่วโมง และบมนาน 48 ชั่วโมง

6. บันทึกขอมูลที่ระยะ 13 วันหลังจากปลูก ไดแก ความสูงตน นํ้าหนักตนออน ปริมาณคลอโรฟล และเปอรเซ็นตนํ้าคั้น

กระดาษเพาะ

       ตนกลาของขาวธัญพืช ไดจากการเจริญเติบโตของคัพภะภายในเมล็ด จากการไดรับปจจัยท่ีเหมาะสมกับการงอก สวนรากและสวน
ยอดออน ผานเปลือกหุมเมล็ดออกมาภายนอกเมล็ด ภายในยอดออนจะมีใบจริงใบแรกแตกออกมา แตเมื่อไดรับแสง ใบก็จะคลี่กางออก 
ตอมามีการเจริญเติบโตและพัฒนาสวนใบและรากเปนตนออนขาว ตนออนท่ีอายุยังนอยพบวา จะใหคุณคาทางอาหารนอย เนื่องจากใน
ระยะแรกเปนการเจริญเติบโต จากการใชอาหารท่ีสะสมภายในเมล็ด ซ่ึงตอมาตนออนจะมีคุณคาทางอาหารเพ่ิมจากการท่ีรากดึงอาหารมา
จากวัสดุเพาะ และใบท่ีสังเคราะหแสง (เนตรชนก, 2553a) การปลูกในวัสดุเพาะท่ีเหมาะสมจะทําใหการเจริญเติบโตของรากพืชสามารถ
แผวงกวาง ซ่ึงคุณสมบัติท่ีสําคัญของวัสดุเพาะ คือ ชวยค้ําจุนสวนของพืชท่ีอยูเหนือดินใหต้ังตรงอยูได เก็บสํารองธาตุอาหารพืชหากมี
การเติมให กักเก็บน้ํา หรือดูดซับความชื้น และสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหวางรากพืชกับบรรยากาศเหนือวัสดุ เพาะ ดังนั้นความ
เหมาะสมและคุณสมบัติของวัสดุเพาะ จึงควรพิจารณาจากความจุในการดูดยึดน้ํา อัตราการดูดซึมน้ํา ความพรุนรวม ความหนาแนนรวม 
การยุบตัว ความเปนกรดเปนดาง คาการนําไฟฟา และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เปนตน (อิทธิสุนทร, 2538) การศึกษาเปรียบเทียบ
ชนิดของวัสดุเพาะ สําหรับใชในการผลิตตนกลาขาวสาลีอินทรี 1 พรอมท้ังศึกษาความสามารถในการตอบสนองของวัสดุเพาะและ
สารละลายธาตุอาหาร ท่ีเพ่ิมใหและจําเปนตอการเจริญเติบโตของตนกลา เนนวัสดุท่ีหาไดงาย ปลอดภัยจากสารพิษ และมีราคาถูก 
นอกจากนั้นศึกษาศักยภาพของสารละลายธาตุอาหารกับการเพ่ิมการเจริญเติบโต และการเพ่ิมปริมาณคลอโรฟล และปริมาณน้ําคั้นของ
ตนกลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน


