การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

วัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตตนออนขาวเจาและขาวสาลี
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บทคัดยอ

ทําการเปรียบเทียบวัสดุปลูกในการผลิตตนออนธัญพืชไทย 2 พันธุ (ขาวหอมมะลิ 105 และขาวสาลี
อินทรี 1) และขาวสาลีพันธุการคา 1 พันธุ โดยใชวัสดุปลูกประกอบดวยวัสดุ 5 ตํารับ ไดแก ตํารับที่ 1 (ดิน 1 สวน :
ขี้เถาแกลบ 3 สวน) ตํารับที่ 2 (ขุยมะพราว 2 สวน : ขี้เถาแกลบ 1 สวน) ตํารับที่ 3 (ทราย 1 สวน : ขี้เถาแกลบ 2
สวน) ตํารับที่ 4 (ทราย 1 สวน : ขุยมะพราว 2 สวน) และตํารับที่ 5 (ดินรวน) วางแผนการทดลองแบบ split-plot
design จํานวน 3 ซ้ํา โดยทําการทดลองในแปลงทดลอง ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม การทดลองพบวา ตนออนของขาวทุกพันธุที่ปลูกในวัสดุปลูกตํารับที่ 2 ให
ความสูงของตนมากที่สุด วัสดุปลูกตํารับที่ 4 ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงสุดในขาวสาลีอินทรี 1 และขาวสาลีพันธุการคา
การใชดินเปนวัสดุปลูกไดปริมาณคลอโรฟล และปริมาณวิตามินซีในตนออนสูงที่สุด
คําสําคัญ : ขาวหอมมะลิ 105 ขาวสาลีอินทรี 1 วัสดุปลูก

Abstract

The experiment was investigated the various medias for the seedling production of 2 Thai
cereal varieties (rice ’Hom Mali 105’ and wheat ‘Insee 1’) and 1 commercial wheat variety. The medias
were included various components and varied into 5 mixture e.g. formula 1 (soil 1:rice husk charcoal 3),
formula 2 (coir dust 2:rice husk charcoal 1), formula 3 (sand 1: rice husk charcoal 2), formula 4 (sand
1:coir dust 2) and formula 5 (only loaming soil). The experimental design was by spit-plot design with 3
replications at Experimental Field, Central Laboratory and Greenhouse Complex, Research and
Development Institule at Kamphaengsean Campus, Nakhon Pathom. Results indicated that the
application of the mixture of sand:rice husk charcoal ratio 2:1 obtained the seedling height in all
varieties, and the mixture of sand:coir dust ratio 1:2 showed highest leaf juice percentage in ‘Insee 1’
and commercial wheat variety. Soil media gave the highest vitamin C content as well as chlorophyll
content in seedling.
1
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บทนํา

ตนออนของธัญพืชแตละชนิดมีคุณคาทางอาหารสูง โดยเฉพาะตนออนขาวสาลี เปนแหลงรวมของ
สารอาหารธรรมชาติที่สําคัญตอรางกายมากกวา 100 ชนิด ในขั้นตอนการงอกของเมล็ดขาวสาลีนั้น มีการ
สังเคราะหโปรตีน โดยอาศัยองคประกอบที่มีสะสมอยูแลวในเมล็ด ขบวนการงอกทําใหเกิดพลังงานเพิ่มขึ้น มากกวา
ตอนเปนเมล็ดมาก ในตนออนขาวสาลีมีวิตามินเพิ่มขึ้น 600 เปอรเซ็นต วิตามินบี 1 เพิ่มขึ้น 30 เปอรเซ็นต วิตามินบี
2 เพิ่มขึ้น 200 เปอรเซ็นต และยังมีเอมไซมอีกมากมาย โดยเมื่อพืชมีใบออนก็จะเริ่มรับพลังงานแสงอาทิตยมาสะสม
เพื่อเปลี่ยนเปนอาหารใหกับตนตอไป (Kulkarni et. al., 2006)คลอโรฟล (chlorophyll) คือ รงควัตถุสีเขียวของใบพืช
ใชในขบวนการสังเคราะหแสงของพืช มีการทดลองนําคลอโรฟลไปใชในผลิตภัณฑเสริมอาหาร, ยาสีฟน, ขนมเบเกอ
รี,่ ยา และอื่นๆ ประโยชนของคลอโรฟล คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการนําพาออกซิเจนเขาสูเซลลตางๆ ของรางกาย
ขจัดสารพิษในเลือด ตับ และไต ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ปรับสมดุลใหกับรางกาย ใหความสดชื่นผิวพรรณ
สดใส ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น มีความสามารถในการฆาเชื้อแบคทีเรีย และเสริมภูมิตานทานใหกับรางกาย สําหรับ
ประโยชนของวิตามินซี คือ ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ชวยใหผิวพรรณสดใส วิตามินซียังมีบทบาทสําคัญในการสราง
โปรตีน collagen ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง ชวยในการสรางเซลเม็ดเลือดแดง เสริมระบบภูมิคุมกัน ใหหลอด
เลือดแดงมีความยืดหยุนตัวไดดี ปองกันโรคโลหิตจาง และสภาวะโรคหัวใจ (Kulkarni et. al., 2006)ดังนั้นจะพบวา
ในน้ําคั้นใบออนขาวสาลี 15 ปอนด มีคุณคาเทียบไดกับผักอื่น 350 ปอนด และจากการเปรียบเทียบน้ําคั้นขาวสาลี
น้ําคั้นบล็อคโคลี่ และน้ําคั้นจากผักโขม พบวาน้ําคั้นขาวสาลีใหโปรตีน วิตามินอี วิตามินบี 12 และฟอสฟอรัสที่สูง
กวาผักทั้ง 2 ชนิด (Meyerowitz, 1999) และในขั้นตอนการผลิตตนออนขาวนั้น วัสดุปลูกมีความสําคัญหากใชวัสดุ
ปลูกที่เหมาะสมจะทําใหตนออนมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ รากพืชสามารถเจริญแผวงกวาง คุณสมบัติที่
สําคัญของวัสดุปลูก คือ สามารถค้ําจุนสวนของพืชที่อยูเหนือดินใหตั้งตรงอยูได เก็บสํารองน้ําและธาตุอาหารพืช
หรือดูดซับความชื้นเพื่อเปนประโยชนตอพืช และสามารถแลกเปลี่ยนอากาศระหวางรากพืชกับบรรยากาศเหนือวัสดุ
ปลูก (ชัยสิทธิ,์ 2551) ชนิดของวัสดุที่นํามาเปนสวนผสมเพื่อเปนวัสดุปลูก เชน ดิน ทราย แกลบดิบ ขี้เถาแกลบ
(พิสมัย, 2534) และขุยมะพราว (อิทธิสุนทร, 2538) ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่เหมาะสมหรือ
ตํารับที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มปริมาณคลอโรฟล และวิตามินซีในตนกลาขาวเจาและขาวสาลี รวมถึงทําใหตนออนมีการ
เจริญเติบโตไดดี

อุปกรณและวิธีการ

ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ split-plot design จํานวน 3 ซ้ํา มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
วิธีเตรียมเมล็ดพันธุขาว 3 ชนิด คือ ขาวเจาพันธุขาวหอมมะลิ 105 ขาวสาลีพันธุอินทรี 1 และขาวสาลี
พันธุการคา โดยการนําเมล็ดมาแชและบม โดยขาวหอมมะลิ 105 จะแชน้ํานาน 12 ชั่วโมง รินน้ําออกแลวบมอีก
ประมาณ 48 ชั่วโมง สวนขาวสาลีทั้ง 2 พันธุ แชเมล็ดนาน 6 ชั่วโมง รินน้ําออกแลวบมเมล็ดอีก 24 ชั่วโมง
เตรียมวัสดุปลูกในกระบะเพาะหนาประมาณ 1.5 นิ้ว ใชวัสดุปลูก 5 ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 (ดิน : ขี้เถา
แกลบ อัตราสวน 1: 3) ตํารับที่ 2 (ขุยมะพราว : ขี้เถาแกลบ อัตราสวน 2 : 1) ตํารับที่ 3 (ทราย : ขี้เถาแกลบ
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อัตราสวน 1 : 2) ตํารับที่ 4 (ทราย : ขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 2) และตํารับที่ 5 (ดินรวน) รดน้ําพอใหชื้น นํา
เมล็ดขาวทั้ง 3 ชนิดที่บมแลว และรากเริ่มงอก มาโรยบนวัสดุปลูกที่เตรียมไวใหกระจายสม่ําเสมอกัน ปดครอบดวย
พลาสติกดํานาน 2 วัน จึงเปดพลาสติกออก และนําไปวางที่กลางแจงเพื่อใหไดรับแสง
บันทึกขอมูลโดยเก็บเกี่ยวตนกลาที่อายุ 11 วัน วัดความสูงตน และความยาวราก ทําการคั้นน้ําจากใบ
ออนตนกลาเพื่อหาเปอรเซ็นตน้ําคั้น ซึ่งเปอรเซ็นตน้ําคั้นจะไดจากการคํานวณสัดสวนของน้ําหนักตนออนหลังตัด
หารดวยปริมาณน้ําที่ได หลังจากผานขบวนการคั้นแบบแยกน้ําและกาก จากนั้นนําผลที่ไดคูณดวย 100 เพื่อเปน
เปอรเซ็นตน้ําคั้นของขาวแตละชนิด หาความสัมพันธระหวางน้ําคั้นกับความสูง ปริมาณคลอโรฟล และปริมาณ
วิตามินซี และระหวางปริมาณคลอโรฟลกับปริมาณวิตามินซี วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซี โดยดัดแปลงวิธีการของ
Roe และคณะ (1948) และ A.O.A.C. (1990) ดังนี้ นําน้ําคั้นมาเติมสารละลาย Indophenol, Thiourea และ DNP
นําไปบมใน water bath ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นําออกแชน้ําแข็ง 10 นาที เติม sulfuric acid
แลวบมที่อุณหภูมิหอง 30 นาที วัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
โดยเปรียบเทียบกับ blank ซึ่งใช Oxalic acid แทนสารละลายสวนใส มีหนวยเปน มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด
และวิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟล โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Kirk and Allen (1965) และ Lichtenthaller (1987)
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ ทําการ dilute น้ําคั้นกับ 80 % acetone กรองดวยกระดาษกรองในที่มืด จากนั้นทําการวัดคา
Absorbance ที่ A663 A646 และ A470 นําคาที่ไดมาคํานวณหาปริมาณของคลอโรฟล

formula 1
formula 2
(soil 1 : rice husk charcoal 3) (coir dust 2:rice husk charcoal 1)

formula 3
(sand 1: rice husk charcoal 2)

formula 4
(sand 1:coir dust 2)

formula 5
(loaming soil)

Figure 1 Characteristic of various mixture medias for germination test of 3 cereal varieties
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ผลและวิจารณ
ความสูงและความยาวรากของตนออน
เมื่อพิจารณาการตอบสนองของพันธุกับวัสดุปลูกแตละตํารับที่ระยะ 11 วัน โดยวัสดุปลูกตํารับที่ 2 ให
ความสูงตนออนสูงสุดในธัญพืชทั้ง 3 ชนิด กลาวคือ ขาวหอมมะลิ 105 มีความสูง 19.5 เซนติเมตร ขาวสาลีอินทรี 1
มีความสูง 24.8 เซนติเมตร และขาวสาลีพันธุการคามีความสูง 26.5 เซนติเมตร อาจเปนเพราะวัสดุที่เปนสวนผสม
ทั้ง 2 มีความสามารถในการอุมน้ําไวไดมากกวา ทําใหตนออนสามารถดูดน้ําไดมากจึงมีความสูงมากกวา
สอดคลองกับผลสรุปของ อิทธิสุนทร (2538) ที่ไดระบุไววาวัสดุปลูกที่มีการอุมน้ําไดนานจะชวยใหพืชสามารถดูดน้ํา
ไดดีและมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น วัสดุปลูกตํารับที่ 5 (ดินรวน) ใหความสูงตนออนโดยเฉลี่ยต่ําที่สุด และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางธัญพืชดวยกัน พบวาขาวสาลีพันธุการคา ใหความสูงตนออนสูงกวา ขาวสาลีพันธุอินทรี 1 สวน
ขาวหอมมะลิ 105 ใหความสูงตนออนต่ําที่สุด โดยวัสดุปลูกตํารับที่ 2 ใหความสูงตนออนสูงสุดในธัญพืชทั้ง 3 ชนิด
กลาวคือ ขาวหอมมะลิ 105 มีความสูง 19.5 เซนติเมตร ขาวสาลีอินทรี 1 มีความสูง 24.8 เซนติเมตร และขาวสาลี
พันธุการคามีความสูง 26.5 เซนติเมตร สวนวัสดุปลูกตํารับที่ 4 ใหความสูงตนออนต่ําสุดในขาวหอมมะลิ 105 (10
เซนติเมตร) เห็นไดวาวัสดุปลูกตํารับดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับการนํามาเปนวัสดุเพาะตนออนขาวหอมมะลิ 105
จากความสูงที่นอยกวาวัสดุปลูกอื่นๆ กวา 10 เซนติเมตร สวนขาวสาลีทั้ง 2 พันธุวัสดุปลูกตํารับตางๆ ที่ทดลองให
ความสูงตนแตกตางกันไมเกิน 4 เซนติเมตรเทานั้น นอกจากนั้นการใชดินเปนวัสดุปลูกไมเหมาะสมในการใชกับขาว
สาลี อาจเนื่องจากพืชทั้ง 2 พันธุตองการวัสดุปลูกที่สามารถอุมน้ําและดูดซับน้ําไวไดสูงกวา เพราะขาวสาลีตองการ
ปริมาณน้ําที่สูงกวาตนออนของขาวเจา โดยจากการทดลองพบวาวัสดุปลูกตํารับที่ 5 (ดินรวน) ใหความสูงตนออน
ต่ําสุดในขาวสาลีอินทรี 1 เทากับ 20.7 เซนติเมตร และขาวสาลีพันธุการคามีเพียง 21.4 เซนติเมตร (Table 1)
คาเฉลี่ยของความยาวราก พบวาวัสดุปลูกตํารับที่ 3 (ทราย : ขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1 : 2) ใหความยาว
รากสูงสุด สวนวัสดุปลูกตํารับที่ 2 ใหความยาวรากต่ําสุด ขาวหอมมะลิ 105 ใหความยาวรากโดยเฉลี่ยสูงกวาขาว
สาลีพันธุการคา โดยขาวสาลีอินทรี 1 ใหความยาวรากต่ําสุด วัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหความยาวรากสูงสุดในขาวหอม
มะลิ 105 (9.3 เซนติเมตร) วัสดุปลูกตํารับที่ 4 ใหความยาวรากสูงสุด 6.3 เซนติเมตร ในขาวสาลีอินทรี 1 และวัสดุ
ปลูกตํารับที่ 3 ใหความยาวรากสูงสุด 9.2 เซนติเมตร ในขาวสาลีพันธุการคา วัสดุปลูกตํารับที่ 2 ใหความยาวราก
ต่ําสุดในขาวหอมมะลิ 105 คือ 7.1 เซนติเมตร วัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหความยาวรากต่ําสุดในขาวสาลีอินทรี 1 เพียง
3.8 เซนติเมตร และขาวสาลีพันธุการคา 6.3 เซนติเมตร (Table 1)
ปริมาณคลอโรฟล
น้ําคั้นจากตนออนขาวสาลีพันธุการคาโดยเฉลี่ยใหปริมาณคลอโรฟลสูงสุด รองลงมาคือ ขาวสาลีอินทรี 1
และขาวหอมมะลิ 105 วัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหคลอโรฟลสูงสุด 133.03 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในขาวหอมมะลิ 105
ขาวสาลีอินทรี 1 พบ 1,587.98 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และขาวสาลีพันธุการคา พบ 1,565.02 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร วัสดุปลูกตํารับที่ 4 ใหคลอโรฟลต่ําสุดในขาวหอมมะลิ 105 คือ 20.56 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และขาวสาลี
อินทรี 1 ได 638.66 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร วัสดุปลูกตํารับที่ 3 ใหปริมาณคลอโรฟลต่ําสุดในขาวสาลีพันธุการคาคือ
มีเพียง 852.78 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (Table 2)
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Table 1 Plant height and root length of 3 cereal varities seedling in 5 formula of medias.
medias

Formula 1 (soil 1 : rice husk
charcoal 3)
Formula 2 (coir dust 2 : rice
husk charcoal 1)
Formula 3 (sand 1 : rice husk
charcoal 2)
Formula 4 (sand 1 : coir dust
2)
Formula 5 (only soil)

Plant height (cm)

root length (cm)

Hom
Insee Commercial
Wheat
Mali
1
เฉลี่ย
variety
105
23.8ab
21.8
17.4ab* 24.3a

Hom Insee Commercial
Wheat
Mali
1
เฉลี่ย
variety
105
8.1ab 6.1a
7.0b
7.1

19.5a

24.8a

26.5a

23.6

7.1b

4.0b

6.7ab

5.9

16.0b

22.8b

22.2c

20.3

7. 9b

6.0a

9.2a

7.7

10.0c

23.6ab

25.2b

19.6

7.5b

6.3a

7.3b

7.0

16.7b

20.7c

21.4c

19.6

9.3a

3.8c

6.3ab

6.5

*

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

Table 2 Chlorophyll content of 3 cereal varities seedling in 5 formula of medias.
Chlorophyll content (µg/ml)
medias

Hom Mali 105

Insee 1

Formula 1 (soil 1 : rice husk charcoal 3)
900.15b
30.58d*
Formula 2 (coir dust 2 : rice husk charcoal 1)
64.99c
803.12b
Formula 3 (sand 1 : rice husk charcoal 2)
117.91b
959.90b
Formula 4 (sand 1 : coir dust 2)
20.56e
638.66c
Formula 5 (only soil)
133.03a
1,587.98a
*
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05

Commercial
Wheat variety
1,282.76b
1,310.89ab
852.78c
1,427.29a
1,565.02a

ปริมาณวิตามินซี
วัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหวิตามินซีทสี่ ูงสุดในธัญพืชทั้ง 3 พันธุ โดยพบวา ขาวหอมมะลิ 105 เทากับ
15.72 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ขาวสาลีอินทรี 1 มีปริมาณ 29.03 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด
และขาวสาลีพันธุการคามี 47.41 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด ขาวสาลีพันธุการคาใหวิตามินซีสูงกวา
ขาวสาลีพันธุอินทรี 1 และพันธุขาวหอมมะลิ 105 ใหวิตามินซีต่ําสุด วัสดุปลูกตํารับที่ 1 ใหวิตามินซีต่ําสุดใน
ขาวหอมมะลิ 105 เทากับ 4.11 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด และในขาวสาลีอินทรี 1 คือ 12.10
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มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด สวนวัสดุปลูกตํารับที่ 2 ใหวิตามินซีที่ต่ําสุดในขาวสาลีพันธุการคา 14.03
มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักสด (Table 3) จะเห็นไดวา ปริมาณวิตามินซีใหผลที่สอดคลองกับปริมาณคลอ
โรฟล คือวัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหคาเฉลี่ยที่สูงสุด อาจเนื่องจากการใชดินเปนวัสดุปลูกนั้นดีกวาวัสดุอนื่
เพราะในดินอาจมีปริมาณธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรอง
ซึ่งเปนชนิดที่ตนออนตองการใชในการ
เจริญเติบโต และสรางสารอาหารมากกวาวัสดุปลูกที่มีสวนผสมจากวัสดุอื่นๆ ซึ่งบางครั้งอาจมีผลในการแยง
ธาตุอาหารไปจากตนออน หรืออาจมีผลตอความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารของตนออนใหนอยลงจาก
ผลของการเพิ่มความเปนกรดดางของวัสดุปลูกได (Masulili et. al., 2010)
Table 3 Vitamin C content of 3 cereal varities seedling in 5 formula of medias.
Vitamin C content (mg/ 100 g fresh weight)
Commercial
Hom Mali 105
Insee 1
medias
Wheat variety
c*
c
Formula 1 (soil 1 : rice husk charcoal 3)
12.10
22.98b
4.11
Formula 2 (coir dust 2 : rice husk charcoal 1)
6.29b
14.27ab
14.03c
Formula 3 (sand 1 : rice husk charcoal 2)
10.89ab
17.66b
29.75ab
Formula 4 (sand 1 : coir dust 2)
6.53b
14.03ab
23.22ab
Formula 5 (only soil)
15.72a
29.03a
47.41a
*
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05

เปอรเซ็นตน้ําคั้น
วัสดุปลูกตํารับที่ 4 ใหเปอรเซ็นตน้ําคัน้ ในใบออนขาวสาลีอินทรี 1 และขาวสาลีพันธุการคาสูงสุด (79
เปอรเซ็นต และ 86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) วัสดุปลูกตํารับที่ 2 ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงสุดในขาวหอมมะลิ 105 (53
เปอรเซ็นต) วัสดุปลูกตํารับที่ 1 ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นต่ําสุดในขาวหอมมะลิ 105 (36 เปอรเซ็นต) วัสดุปลูกตํารับที่ 5
ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นต่ําสุดในขาวสาลีอินทรี 1 (31 เปอรเซ็นต) และขาวสาลีพันธุการคา (40 เปอรเซ็นต) (Table 4)
วัสดุปลูกตํารับที่ 5 ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นเฉลี่ยต่ําสุด การศึกษาพบวาวัสดุปลูกตํารับที่ 1 และ 3 ที่ใชปลูกขาวสาลี
อินทรี 1 ใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงกวาขาวสาลีพันธุการคา และขาวหอมมะลิ 105 สวนในวัสดุปลูกตํารับที่ 2 และ 4
ขาวสาลีพันธุการคาใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นสูงกวาขาวสาลีอินทรี 1 และขาวหอมมะลิ 105 การใหคาเฉลี่ยในลักษณะ
เปอรเซ็นตน้ําคั้นในตนออนขาวหอมมะลิ 105 ที่ใหคาเฉลี่ยต่ํากวาขาวสาลีทั้ง 2 พันธุ อาจเนื่องจากลักษณะของลํา
ตน และลักษณะการเจริญเติบโตทั้งขาวและขาวสาลีแตกตางกัน โดยขาวสาลีมีลําตนที่อวบอวนกวา มีใบที่หนากวา
ขาวหอมมะลิ 105 จึงทําใหขาวสาลีมีเปอรเซ็นตน้ําคั้นที่สูงกวาขาวหอมมะลิ 105 สังเกตไดจากความสัมพันธของ
ลักษณะเปอรเซ็นตน้ําคั้นกับความสูงตน คือในขาวหอมมะลิ 105 มีคาความสัมพันธดังกลาวที่ต่ํา (Table 5)
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Table 4 Juice percentage of 3 cereal varieties seedling on medias 5 formula.
medias

Hom Mali 105

Juice percentage (%)
Insee 1

Formula 1 (soil 1 : rice husk charcoal 3)
71ab
36b*
Formula 2 (coir dust 2 : rice husk charcoal 1)
53a
61b
Formula 3 (sand 1 : rice husk charcoal 2)
37b
55c
Formula 4 (sand 1 : coir dust 2)
41ab
79a
Formula 5 (only soil)
40ab
31d
*
Means followed by the same letter in each column are not significantly different at P<0.05

Commercial
Wheat variety
61b
67b
44c
86a
40c

ความสัมพันธของคาเฉลี่ยในลักษณะตาง ๆ
คาเฉลี่ยของลักษณะตางๆ ที่ศึกษาในครั้งนี้ที่มีความสัมพันธกันอยางมาก โดยเมื่อลักษณะหนึ่งเพิ่มก็จะไป
มีผลตอการเพิ่มคาเฉลี่ยของอีกลักษณะหนึ่งดวย กลาวคือในขาวสาลีอินทรี 1 มีลักษณะความสัมพันธในเชิงบวก
ระหวางเปอรเซ็นตน้ําคั้นกับความสูงตน เปอรเซ็นตน้ําคั้นกับปริมาณวิตามินซี และปริมาณคลอโรฟลกับปริมาณ
วิ ต ามิ น ซี สํ า หรั บ ค า เฉลี่ ย ของเปอร เ ซ็ น ต น้ํ า คั้ น กั บ ปริ ม าณคลอโรฟ ล พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง ลบหรื อ มี
ความสัมพันธนอย สําหรับในขาวสาลีพันธุการคานั้น ลักษณะที่มีความสัมพันธกันคอนขางสูง ในระหวางเปอรเซ็นต
น้ําคั้นกับความสูงตน สวนเปอรเซ็นตน้ําคั้นกับปริมาณวิตามินซีใหความสัมพันธในเชิงลบ สวนในขาวหอมมะลิ 105
ลักษณะที่ความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ ปริมาณคลอโรฟลกับปริมาณวิตามินซี ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นต
น้ําคั้นกับปริมาณคลอโรฟลและเปอรเซ็นตน้ําคั้นกับปริมาณวิตามินซี มีความสัมพันธกันนอยที่สุด (Table 5)
Table 5 Correlation characteristics mean of 3 cereal varities seedling in 5 formula of medias.
seedling
Hom Mali 105
Insee 1
Commercial
Wheat variety

Juice percentage
and Plant height
0.356
0.981
0.828

Juice percentage Juice percentage Chlorophyll content
and Chlorophyll
and Vitamin C
and Vitamin C
content
content
content
-0.090
-0.172
0.905
-0.850
0.935
0.935
0.262
-0.695
0.274

สรุป

วัสดุปลูกที่เหมาะสมในการปลูกขาวหอมมะลิ 105 คือ วัสดุปลูกจากตํารับที่ 2 (ขุยมะพราว 2 สวน :
ขี้เถาแกลบ 1 สวน) โดยใหความสูงตนออน และปริมาณน้ําคั้นมากที่สุด
วัสดุปลูกที่เหมาะสมในการปลูกขาวสาลีอินทรี 1 และขาวสาลีพันธุการคา คือวัสดุปลูกตํารับที่ 4 (ทราย
1 สวน : ขุยมะพราว 2 สวน) ซึ่งใหเปอรเซ็นตน้ําคั้นมากที่สุด
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