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บทคัดยอ
การเปรียบเทียบวัสดุเพาะที่เหมาะสมรวมกับสารละลายธาตุอาหาร สําหรับผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105
โดยใชวัสดุเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู กระดาษเพาะ ฟองน้ํา และทราย รวมกับการให
สารละลายธาตุอาหาร และไมใหสารละลายธาตุอาหาร (ใหน้ําอยางเดียว) วางแผนการทดลองโดยจัดหนวยทดลอง
แบบ Factorial in CRD จํานวน 3 ซ้ํา ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลองงานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ฝายปฏิบัติการ
วิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม ผล
การทดลองพบวา ตนออนขาวหอมมะลิ 105 ทีไ่ ดรับสารละลายธาตุอาหารในทุกวัสดุเพาะใหคาเฉลี่ยสูงกวาการให
น้ํา และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นทุกลักษณะ คือ ความสูงตนออน น้ําหนักตนออน และปริมาณ
คลอโรฟล การใชขี้เถาแกลบรวมกับการใหสารละลายธาตุอาหารหรือใหน้ํา พบวา สามารถใหปริมาณคลอโรฟลทีส่ ูง
กวาวัสดุเพาะชนิดอื่น นอกจากนั้นการใหสารละลายธาตุอาหารในทุกวัสดุเพาะ สามารถเพิ่มระดับปริมาณคลอโร
ฟลได
คําสําคัญ : ขาวหอมมะลิ 105 วัสดุเพาะ

Abstract
The suitable seedling medias and nutrient solution apply for seedling production of Hom Mali
105 rice variety was investigated for 6 seedling medias with nutrient solution application compared with
water only. The experimental design was by Factorial in CRD with 3 replications at Seed Technology
Laboratory and Experimental Field, Central Laboratory and Greenhouse Complex, Research and
Development Institute at Kamphaengsean Campus, Nakhon Pathom. The results indicated that Hom
Mali 105 rice seedling applied with the nutrient solution had the significantly highest of plant height,
seedling weight and chlorophyll content. Seedling grown on rice husk charcoal had higher in particular

1

งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุแ ละปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.นครปฐม 73140
Seed Technology and Crop Improvement Unit, Central Laboratory and Greenhouse Complex, Research and Development
Institute at Kamphaengsean Campus, Nakhon Pathom 73140
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chlorophyll content. However, seedling that was applied with nutrient solution in all seedling medias had
higher chlorophyll content as compared to without nutrient solution application.
Keywords : rice ‘Hom Mali 105’, seedling medias
E-mail : rdinnn@ku.ac.th

บทนํา

อาหารเสริมที่ผลิตจากธัญพืชหลายชนิดมีคุณคาทางอาหาร โดยเฉพาะน้ําคั้นจากใบออนขาวสาลี ใน
ปริมาตร 15 ปอนด มีคุณคาเทียบไดกับผักอื่น 350 ปอนด ใบออนขาวสาลีใหโปรตีน วิตามินอี วิตามินบี 12 และ
ฟอสฟอรัสสูงกวาบล็อคโคลีแ่ ละผักโขม (Meyerowitz, 1999) ตนกลาหรือตนออนของขาวธัญพืช ไดจากการ
เจริญเติบโตของคัพภะภายในเมล็ด จากการไดรับปจจัยตางๆ สําหรับการงอกที่เหมาะสม โดยจะงอกสวนราก และ
สวนยอดออน ผานเปลือกหุมเมล็ดออกมาภายนอกเมล็ด ภายในยอดออนจะมีใบจริงใบแรกแตกออกมา ซึ่งตอนแรก
มวนอยู แตเมื่อไดรับแสง ใบก็จะคลี่กางออก ตอมามีการเจริญเติบโตและพัฒนาสวนใบและราก เปนตนออนขาว
ตนออนที่อายุยังนอยพบวาจะใหคุณคาทางอาหารนอย เนื่องจากในระยะแรกเปนการเจริญเติบโตจากการใชอาหาร
ที่สะสมภายในเมล็ด ซึ่งตอมาตนออนจะมีคุณคาทางอาหารเพิ่มจากการที่รากดึงอาหารมาจากวัสดุเพาะ และใบที่
สังเคราะหแสง (เนตรชนก, 2553) การปลูกในวัสดุเพาะที่เหมาะสมซึ่งอาจเปนอินทรียวัตถุหรืออนินทรียวัตถุ จะทํา
ใหการเจริญเติบโตของรากพืชสามารถแผวงกวาง (ชัยสิทธิ,์ 2551) ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญของวัสดุเพาะ คือ ชวย
ค้ําจุนสวนของพืชที่อยูเหนือดินใหตั้งตรงอยูได เก็บสํารองธาตุอาหารพืชหากมีการเติมให กักเก็บน้ํา หรือดูดซับ
ความชื้น และสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหวางรากพืชกับบรรยากาศเหนือวัสดุเพาะ ดังนั้นความเหมาะสมและ
คุณสมบัติของวัสดุเพาะ จึงควรพิจารณาจากความจุในการดูดยึดน้ํา อัตราการดูดซึมน้ํา ความพรุนรวม ความ
หนาแนนรวม การยุบตัว ความเปนกรดเปนดาง คาการนําไฟฟา และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เปนตน (อิทธิ
สุนทร, 2538)
การศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะ
สําหรับใชในการผลิตตนออนธัญพืช
พรอมทั้ง
ความสามารถในการตอบสนองของวัสดุเพาะดังกลาว ตอสารละลายธาตุอาหาร ทีจ่ ําเปนตอการเจริญเติบโตของตน
ออน เนนวัสดุที่หาไดงาย ปลอดภัยจากสารพิษ และมีราคาถูก นอกจากนั้นยังตองการศึกษาศักยภาพของ
สารละลายธาตุอาหารกับการเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตของตนออน และการเพิ่มปริมาณคลอโรฟล

อุปกรณและวิธีการ
ในการศึกษามีการใชวัสดุเพาะรวมกับการใหสารละลายธาตุอาหาร และไมใหสารละลายธาตุอาหาร (ใช
น้ําอยางเดียว) โดยใชขาวพันธุหอมมะลิ 105 วัสดุรองเพาะ 6 ชนิด คือ แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู กระดาษ
เพาะ ฟองน้ํา และทราย วางแผนการทดลองโดยจัดหนวยทดลองแบบ Factorial in CRD จํานวน 3 ซ้ํา ขั้นตอนการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ มีดังนี้
1. เตรียมเมล็ดขาวเจาพันธุหอมมะลิ 105 โดยนําเมล็ดมาแชน้ํานาน 12 ชั่วโมง รินน้ําออกแลวปดผาบม
อีกประมาณ 48 ชั่วโมง
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2. เตรียมวัสดุเพาะที่สะอาด 6 ชนิด เชน แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู กระดาษเพาะ ฟองน้ํา (หนา 1
เซนติเมตร) และทราย ใสในกลองเพาะ ขนาดกวาง 20 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร
3. เตรียมสารละลายธาตุอาหารสําหรับใสในวัสดุเพาะ โดยใชสูตรอาหารของ Half Hoagland’s
solution ในปริมาณน้ํา 1 ลิตร ซึ่งประกอบดวย Ca(NO3) ปริมาณ 0.29519 กรัม ปุยเคมีสูตร 18-46-0 ปริมาณ
0.3008 กรัม KNO3 ปริมาณ 0.2527 กรัม MgSO4 ปริมาณ 0.2465 กรัม KH2PO4 ปริมาณ 0.1361 กรัม FeSO4
ปริมาณ 0.0250 กรัม Fe-EDTA ปริมาณ 0.0335 กรัม H3BO4 ปริมาณ 0.0029 กรัม MnSO4 ปริมาณ 0.0018
กรัม CuSO4 ปริมาณ 0.0001 กรัม ZuSO4 ปริมาณ 0.0007 กรัม และ NaMoO4 ปริมาณ 0.0003 กรัม
4. นําสารละลายธาตุอาหาร และน้ําใสลงผสมกับวัสดุเพาะทั้ง 6 ชนิด ในอัตราสวนและปริมาณที่
พอเหมาะขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุเพาะ แตจะใหปริมาณสารละลายธาตุอาหารและน้ําในปริมาณที่เทากัน ในแตละ
วัสดุเพาะ
5. นําเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ที่บมแลว รากเริ่มงอกมาโรยบนวัสดุเพาะทั้ง 6 ชนิด ใหสม่ําเสมอปดครอบ
ดวยพลาสติกดํานาน 2 วัน แลวเปดพลาสติกออกนําไปวางกลางแจงเพื่อใหไดรับแสง
6. เก็บบันทึกขอมูลหลังจากโรยเมล็ดแลว 13 วัน ไดแก ความสูงตนออน น้ําหนักตนออนที่ตัดสูงจากพื้น
1.5 นิ้ว ความยาวราก และทําการคั้นน้ําจากใบออนขาวเพื่อวิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟล โดยดัดแปลงจากวิธีการ
ของ Kirk and Allen (1965) และ Lichtenthaller (1987) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ทําการ dilute น้ําคั้นกับ 80 % acetone
กรองดวยกระดาษกรอง ในที่มืด จากนั้นทําการวัดคา Absorbance ที่ A663 A646 และ A470 นําคาที่ไดมา
คํานวณหาปริมาณของคลอโรฟล

ผลและวิจารณ

1. ความสูงตน เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยความสูงของตน พบวา ขาวหอมมะลิ 105 ในวัสดุที่ให
สารละลายธาตุอาหาร แกลบดิบใหความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ โดยตนมีความสูงเทากับ 32.3
เซนติเมตร และ 28.7 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการปลูกที่ใชน้ําเพียงอยางเดียว ขี้เถาแกลบใหความสูงตนมาก
ที่สุด เทากับ 26.6 เซนติเมตร อยางไรก็ตามพบวา สารละลายธาตุอาหารใหความสูงตนสวนใหญมากกวาใชน้ํา
อยางเดียว และการใหน้ําอยางเดียวในฟองน้ําใหความสูงตนต่ําสุด (Table 1)
2. น้ําหนักตนออนตอน้ําหนักเมล็ดที่ใชเพาะ 75 กรัม สารละลายธาตุอาหารใหคาเฉลี่ยสูงสุดจาก
แกลบดิบ รองลงมาคือ กระดาษเพาะ โดยน้ําหนักตนเฉลี่ยเทากับ 39.8 กรัมและ 34.3 กรัมตอกลอง ตามลําดับ
ฟองน้ําใหน้ําหนักตนต่ําสุด สวนการใหน้ําอยางเดียวในวัสดุเพาะตางๆ พบวาแกลบดิบก็ยงั คงใหน้ําหนักตนที่สูง
เชนเดียวกับการใหสารละลายธาตุอาหาร สวนวัสดุเพาะทีใ่ หน้ําหนักตนที่ต่ําสุดคือ กระดาษเพาะที่ใหน้ําอยางเดียว
โดยมีน้ําหนักตนออนเฉลี่ย 11.9 กรัมตอกลอง (Table 1)
3. ความยาวราก พบวา ตนออนของขาวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในทราย ทั้งใหสารละลายธาตุอาหารและ
ใหน้ําอยางเดียว ใหความยาวรากสูงสุด 7.6 เซนติเมตร และ 11.6 เซนติเมตร ตามลําดับ การใหสารละลายธาตุ
อาหารจะใหความยาวรากต่ํากวาใหน้ําอยางเดียว แกลบดิบที่ใหสารละลายธาตุอาหารใหความยาวรากต่ําสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ที่ใหสารละลายธาตุอาหารและใหน้ําอยางเดียว การใหน้ําอยางเดียวขี้เถาแกลบใหความ
ยาวรากนอยสุด (Table 1)
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Table 1 Plant height, seedling weight and root length of Hom Mali 105 rice seedling growing in
different media with and without nutrient apply.
Plant height
(cm)
32.3a*
26.4c

Seedling weight
(g)
39.8a
33.8b

Root length
(cm)
5.3e
6.5d

rice husk charcoal+ nutrient solution
rice husk charcoal+ water
towel+ nutrient solution
towel+water
paper+nutrient solution
paper+water
sponge+nutrient solution
sponge+water

28.7b
26.6c
26.4c
12.4f
26.9c
12.6f
24.9d
11.3f

29.5c
24.6d
28.1c
12.9f
34.3b
11.9f
25.3d
23.7d

6.4d
6.2de
6.6d
8.7b
6.9de
7.3c
7.2c
11.3a

sand+ nutrient solution
sand+water

28.0b
21.3e

25.7d
20.3e

7.6bc
11.6a

Seedling media
rice chaff+nutrient solution
rice chaff+water

*

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

4. ปริมาณคลอโรฟล พบวา ตนออนที่ปลูกโดยใชสารละลายธาตุอาหารใหปริมาณคลอโรฟลสูงกวาการ
ใหน้ําอยางเดียว โดยขี้เถาแกลบใหคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ทราย ไดปริมาณคลอโรฟล 154.52 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร และ 140.25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ การใหน้ําอยางเดียวในขี้เถาแกลบก็ยังสามารถใหปริมาณ
คลอโรฟลสูงสุด 127.15 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวนฟองน้ําใหปริมาณคลอโรฟลต่ําสุด คือ 28.63 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร (Table 2)
5. เปอรเซ็นตน้ําคั้น ตนออนขาวหอมมะลิในวัสดุที่ใหสารละลายธาตุอาหาร พบวา แกลบดิบให
เปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ มีคาเทากับ 65 เปอรเซ็นต และ 56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวน
การปลูกที่ใหน้ําอยางเดียวในแกลบดิบก็ยังใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงสุด รองลงมาคือ กระดาษเพาะ มีเปอรเซ็นตน้ําคั้น
62 เปอรเซ็นต และ 55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นอกจากนั้นกระดาษเพาะที่ใหน้ําอยางเดียวใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นนอย
สุด (Table 2)
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Table 2 Chlorophyll content and juice percentage of Hom Mali 105 rice seedling growing in different
media with and without nutrient apply.
Chlorophyll content
Juice percentage
(µg/ml)
(%)
c*
rice chaff+nutrient solution
91.12
65a
rice chaff+water
78.07d
62ab
rice husk charcoal+ nutrient solution
154.52a
56b
rice husk charcoal+ water
127.15b
51bc
towel+ nutrient solution
84.09c
55b
towel+water
41.82e
31e
paper+nutrient solution
74.58d
55b
paper+water
33.96ef
26f
sponge+nutrient solution
75.42d
47c
sponge+water
28.63f
30e
sand+nutrient solution
140.25ab
51bc
sand+water
86.94c
36d
*
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05
Seedling media

6. การเปรียบเทียบจากคาเฉลี่ย ตนออนขาวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในแกลบดิบใหคาเฉลี่ยความสูงมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 29.3 เซนติเมตร และ 27.6 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยฟองน้ํา
ใหความสูงตนออนต่ําสุดเพียง 18.1 เซนติเมตร เชนเดียวกับน้ําหนักตนที่พบวา แกลบดิบใหน้ําหนักตนมากที่สุด
รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 36.8 กรัม และ 27.0 กรัม ตามลําดับ ผาขนหนูใหน้ําหนักตนออน
ต่ําสุดเทากับ 20.5 กรัม ทรายใหความยาวรากมากที่สุด รองลงมาคือ ฟองน้ํา มีคาเทากับ 9.6 เซนติเมตร และ 9.3
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนแกลบดิบใหความยาวรากต่ําสุด 5.9 เซนติเมตร เทานั้น สําหรับปริมาณคลอโรฟล พบวา
ขี้เถาแกลบใหคาเฉลี่ยสูงที่สุด 140.84 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งสอดคลองกับการทดลองอื่นๆ ที่พบวาการใชขี้เถา
แกลบเปนสวนผสมของวัสดุปลูกหรือสามารถเปนวัสดุเพาะที่ใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด (เนตรชนก, 2553) การใช
ฟองน้ําจะใหปริมาณคลอโรฟลต่ําสุด แกลบดิบใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นโดยเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถาแกลบ 64
เปอรเซ็นต และ 53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นอกจากนั้นฟองน้ํายังใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นโดยเฉลี่ยต่ําสุด 38 เปอรเซ็นต
เมื่อเปรียบเทียบการใหสารละลายธาตุอาหารและการใหน้ําเพียงอยางเดียวนั้น พบวา ตนออนที่ใหสารละลายธาตุ
อาหารใหคาเฉลี่ยในลักษณะตางๆ ที่มากกวาการใหน้ําอยางเดียว และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งในความสูงตน น้ําหนักตน ปริมาณคลอโรฟล และเปอรเซ็นตน้ําคั้น (Table 3) เมื่อพิจารณาจากสัดสวนปริมาณ
คลอโรฟล ในตนออนขาวหอมมะลิ 105 จากการใหสารละลายธาตุอาหารและไมใหสารละลายธาตุอาหาร พบวา
การใหสารละลายธาตุอาหารทําใหมีปริมาณคลอโรฟลเพิ่มขึ้นเปน 2.81 เทา ในฟองน้ํามีอัตราสวนสูงที่สุด สวนใน
แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ ผาขนหนู กระดาษเพาะและทรายมีปริมาณคลอโรฟลเพิ่มขึ้นเปนอัตรา 1.17 เทา, 1.21 เทา,
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2.03 เทา, 2.20 เทา และ 1.61 เทา ตามลําดับ (Table 4) และในความยาวราก พบวาวัสดุเพาะที่ใหสารละลายธาตุ
อาหารจะมีความยาวรากที่นอยกวาวัสดุเพาะที่ใหน้ําเพียงอยางเดียว ซึ่งใหผลที่ตรงขามกับลักษณะอื่นๆ ที่พบวา
การใหสารละลายธาตุอาหารจะมีคาเฉลี่ยที่เพิ่มมากกวาไมใหสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งตนออนที่ปลูกในวัสดุที่ตาง
ชนิดกัน การใหสารละลายธาตุอาหาร และใหน้ําอยางเดียว มีผลตอการแผกระจายของราก อาจเนื่องจากความ
หนาแนนของโครงสรางของวัสดุเพาะ และปริมาณธาตุอาหาร รวมถึงความสามารถในการกักเก็บน้ําหรือความชื้นที่
รากจะสามารถไดรับและตองการใชตลอดระยะการเจริญเติบโต
Table 3 Comparison characteristics mean of Hom Mali 105 rice growing in different media with and
without nutrient apply.
Plant height
(cm)

Chlorophyll
Seedling Root length
Juice
Treatments
content
weight
(cm)
percentage
(µg/ml)
(g)
(%)
a*
a
a
a
nutrient solution
27.9
103.33
30.4
6.7
55 a
water
18.4 b
66.09 b
21.0 b
8.6 b
39b
*
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05
Table 4 Ratio of chlorophyll content and juice percentage between with and without nutrient apply of
Hom Mali 105 rice seedling.
Seedling media
rice chaff
rice husk charcoal
towel
paper
sponge
sand

Chlorophyll content
1.17
1.21
2.03
2.20
2.81
1.61

Juice percentage
1.05
1.10
1.77
2.12
1.57
1.42

จากการทดลอง พบวา แกลบดิบและขี้เถาแกลบเปนวัสดุสําหรับเพาะตนออนขาวหอมมะลิ 105 ไดดีที่สุด
เนื่องจากทําใหขาวมีความสูงตนกลา น้ําหนักตนออน ปริมาณคลอโรฟล ที่สูงกวาวัสดุเพาะชนิดอื่นๆ เนื่องจากใน
ขี้เถาแกลบมีซิลิกา (SiO2) เปนองคประกอบประมาณ 70-90 เปอรเซ็นต มีความพรุน และมีสมบัตกิ ารดูดซับน้ําไดดี
(บุญรักษ, 2552) ซึ่งสอดคลองกับอิทธิสุนทร (2538) ทีก่ ลาววาคุณสมบัติของวัสดุเพาะขึ้นกับอัตราการดูดซึมน้ํา
ความพรุนรวม คาการนําไฟฟา ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน และความเปนกรดเปนดาง เปนตน โดยสํานักวิจัย
และพัฒนาขาว (2551) แนะนําใหใชขี้เถาแกลบผสมกับดินและขุยมะพราวเปนวัสดุที่ดใี นการเพาะเมล็ดขาว แตควร
ใชขี้เถาแกลบที่ผานการลางน้ํา เพื่อลดความเปนดางกอน นอกจากนีก้ ระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2553)
ยังพัฒนาเม็ดพรุนสําหรับการเพาะปลูกพืชไมใชดิน หรือ hydrophonics โดยใชขี้เถาแกลบเปนวัสดุหลักในการผลิต
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เม็ดพรุนอีกดวย ในขณะทีแ่ กลบดิบแมจะทําใหตนออนขาวมีลักษณะตางๆ ที่ดี แตอาจจะเปนปญหาจากการที่
แกลบดิบมีคุณสมบัติในการดูดซับไนโตรเจนสูง เนื่องจากมีคา C/N ratio สูง ในขบวนการยอยสลายนั้น จุลินทรีย
อาจตองใชไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโต จึงไปแยงดูดซึมไนโตรเจนภายในวัสดุเพาะ ทําใหรากของตนออนขาวนํา
ธาตุดังกลาวไปใชไดนอยลง ตนออนจึงแสดงอาการขาดธาตุอาหารโดยการมีใบสีเขียวนอยกวามีบริมาณธาตุอาหาร
นอยกวาได สวนผาขนหนู และกระดาษเพาะ ทําใหตนออนขาวมีลักษณะการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟล และ
เปอรเซ็นตน้ําคั้นที่ต่ํา เนื่องจากวัสดุทั้ง 2 บางอาจทําใหขาดความสามารถในการดูดซับความชื้น และธาตุอาหารที่
ใชในการเจริญเติบโตของตนออนขาวได ในขณะที่ฟองน้ําหากใชแบบที่มีอนุภาคแนนหนาเกินไปรากขาวจะดูดธาตุ
อาหารไดยากทําใหรากที่สามารถทะลุผานลงไปดานลางไดมีอาการยาวผิดปกติและสงผลตอสัดสวนระหวางการ
เจริญเติบโตทางลําตนจะทําใหความยาวตนออนนอยกวาความยาวหรือการเจริญในสวนของราก

สรุป

ในการผลิตตนออนขาวหอมมะลิ 105 สําหรับคั้นน้ํานั้น สามารถใชแกลบดิบ และขี้เถาแกลบ มาเปนวัสดุ
สําหรับเพาะตนออนไดดที ี่สุด เนื่องจากวัสดุดังกลาวใหความสูงตนกลา น้ําหนักตนออน ปริมาณคลอโรฟล ที่สูงกวา
วัสดุเพาะชนิดอื่นๆ โดยการใชขี้เถาแกลบเปนวัสดุเพาะจะใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด
การใหสารละลายธาตุอาหารในวัสดุเพาะสามารถเพิ่มปริมาณคลอโรฟล ความสูงตนออน น้ําหนักตนกลา
และเปอรเซ็นตน้ําคั้น ของตนออนขาวหอมมะลิ 105 ดีกวาการใหน้ําเพียงอยางเดียว โดยใหความคาเฉลี่ยใน
ลักษณะดังกลาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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