การย้ายปลูกต้นกล้าพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่โรงเรือน
ข้อมูลโดย : รังสิมา อัมพวัน กองบริหารงานบริการวิชาการ ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
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มี ต ้ น กล้ า พื ช จากการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ ไ ม่ ส ามารถมี ชี วิ ต รอดภายหลั ง ย้ า ยต้ น ออกปลู ก เนื่ อ งจากความแตกต่ า งของ
สภาพแวดล้อมในขวดและในโรงเรือนมีความแตกต่างกัน โดยต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีสภาพแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงที่มี
ความชื้นสัมพัทธ์สูง ความเข้มแสงต�่ำ เป็นพืชกึ่งสังเคราะห์แสง และอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ ดังนั้นเมื่อย้ายต้นกล้าจากขวดออกปลูกในสภาพโรงเรือน
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมตรงกันข้ามกับภายในขวด ต้นกล้าเกิดความเครียดท�ำให้มีชีวิตรอดได้น้อย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีกระบวนการปรับสภาพต้น
ก่อนย้ายปลูก (Acclimatization) เพื่อให้แน่ใจว่าต้นจะรอดตายและแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้
เทคนิคการปรับสภาพต้นเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จที่ใช้กันทั่วๆ ไป ได้แก่ การลดความชื้นสัมพัทธ์ การเพิ่มระดับความเข้มแสงให้สูงขึ้น
การเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช และการท�ำให้พืชทนทานต่อการติดเชื้อ โดยการปรับสภาพต้นสามารถท�ำได้ตั้งแต่พืชอยู่ในขวด โดยเฉพาะในระยะ
สุดท้ายก่อนที่จะย้ายพืชออกปลูก เช่น การคลายฝาขวดหรือการใช้ฝาเจาะรู เพื่อให้มีการลดความชื้นสัมพัทธ์ หรือการเพิ่มความเข้มแสง การเพิ่ม
ชั่วโมงการให้แสง ก็เป็นการกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงของพืชท�ำงานได้ดีขึ้น พืชสังเคราะห์แสงได้เพิ่มขึ้น และทนทาน
ต่อสภาพความเข้มแสงที่สูงขึ้นเมื่อย้ายออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นต้น ซึ่งการปรับสภาพต้นนี้เป็นการกระตุ้นให้พืชเกิดการพัฒนาระบบ
ต่างๆ ภายในต้นทั้งทางด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคของต้น ส่งผลให้พชื สังเคราะห์แสงได้เพิ่มขึ้น มีกลไกควบคุมการเปิดปิดของปากใบ และการดูดน�ำ้
ของรากพืชดีขึ้น มีการพัฒนาการจัดเรียงตัวของโครงสร้างต่างๆ ภายในใบเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ ความเข้มแสงและอุณหภูมิที่สูงได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมของต้นพืชก่อนที่จะน�ำออกปลูกสู่โรงเรือน
การปรั บ สภาพต้ น ภายหลั ง จากน� ำ พื ช ออกปลู ก สู ่ โ รงเรื อ น
มีวิธีการโดยในระยะแรกเมื่อน�ำพืชออกปลูกสู่โรงเรือนต้องดัดแปลง
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ใกล้เคียงกับสภาพของต้นที่อยู่ในขวด
ให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ท�ำให้ต้นพืชสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมภายนอกและเจริญเติบโตได้ดใี นทีส่ ดุ ซึง่ มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้

ความชื้นสัมพัทธ์

ควรเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน วิธีที่ให้ผลดีที่สุด คือ
การใช้ระบบพ่นหมอกควบคู่กับการใช้กระโจมท�ำความชื้น ซึ่งอาจ
ดัดแปลงท�ำเป็นโครงสร้างแล้วมีผ้ารีเม หรือผ้าโพลีเอทธิลีน คลุมไว้
บริ เวณโดยรอบโครงสร้ า งที่ มี ต ้ น ออกปลู ก อยู ่ ภ ายในกระโจม และ
มีการสเปรย์น�้ำเป็นครั้งคราวให้ผ้าเปียกชื้นเพื่อรักษาความชื้นสัมพัทธ์
ภายในกระโจมให้ต้นไม่สูญเสียน�้ำหรือแสดงอาการเหี่ยวเฉา

แสง

ในช่ ว งแรกของการย้ า ยปลู ก ควรมี ก ารพรางแสงบนกระโจม
ท�ำความชื้นให้เหมาะสม ปกติจะใช้ตาข่ายพรางแสง 90 เปอร์เซ็นต์ ใน
ช่วงแรก จากนั้นเมื่อต้นปรับตัวผ่านระยะวิกฤต ซึ่งใช้เวลาประมาณ
3-4 วันแรกหลังย้ายปลูก จึงค่อยๆ ลดระดับการพรางแสงลงเหลือ
70 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นความเข้มแสง
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชในโรงเรือน

อุณหภูมิ

การใช้ ร ะบบพ่ น หมอกเพื่ อ เพิ่ ม ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ห รื อ การ
พรางแสงเพื่อปรับสภาพร่มเงาสามารถลดอุณหภูมิได้ การท�ำให้เย็น
อาจใช้การระบายอากาศ การพ่นหมอก หรืออาจใช้เครือ่ งปรับอากาศช่วย
ปกติอุณหภูมิที่พืชต้องการเมื่อย้ายต้นออกปลูกจะอยู่ในช่วง 13-30
องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืช

การย้ายปลูกต้นกล้าพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่โรงเรือน
ข้อมูลโดย : รังสิมา อัมพวัน กองบริหารงานบริการวิชาการ ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
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ปุ๋ย

อาจใส่ ธ าตุ อ าหารหลั ก หรื อ ธาตุ อ าหารรองผสมคลุ ก เคล้ า กั บ
วัสดุปลูกได้ แต่วิธีการนี้ไม่เป็นที่นิยม ที่ได้ผลควรใช้ปุ๋ยละลายน�้ำสูตร
21-21-21 อัตรา 1/4 ของอัตราทีแ่ นะน�ำ ภายหลังจากต้นได้รบั การปรับ
สภาพผ่านจุดวิกฤติแล้ว และเมื่อต้นแข็งแรงขึ้นให้เพิ่มเป็นอัตรา 1/2
ของอัตราที่แนะน�ำ โดยให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และให้ธาตุอาหารเสริมอีก
สัปดาห์ละครั้ง

วัสดุปลูก

ต้ อ งเหมาะสมต่ อ ชนิ ด ของพื ช ที่ น� ำ ออกปลู ก ควรเป็ น วั ส ดุ
ปลูกที่ได้มาตรฐาน ช่วยพยุงต้นได้ดี มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ที่เหมาะสม (pH 5.8-6.2) มีช่องว่างพอดีเหมาะแก่การระบายน�ำ้ และ
อากาศ ที่ส�ำคัญต้องปลอดโรค ซึ่งท�ำได้โดยการนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุปลูกที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วทิง้ ไว้ให้เย็นก่อนน�ำมาใช้

เชื้อโรค

โดยปกติจะไม่ใช้สารเคมีกับต้นกล้าอ่อนที่ย้ายออกจากขวดใหม่ๆ
ดังนั้นจึงมีการป้องกันเบื้องต้นโดยใช้วัสดุปลูกที่ปลอดเชื้อ ภาชนะปลูก
ที่ใหม่และปลอดเชื้อ เครื่องมือที่สะอาด แต่อย่างไรก็ตามมักพบเชื้อรา
หรือแบคทีเรียที่เข้าท�ำลายต้นให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหากพบสามารถ
ใช้ยาฆ่าเชื้อราหรือแบคทีเรียได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เจือจาง เนื่องจาก
อาจท�ำให้เกิดความเป็นพิษกับต้นพืชได้ และควรมีการตัดแต่งใบที่ได้รับ
ความเสียหายออกอย่างสม�่ำเสมอ

ขั้นตอนการน�ำต้นจากขวดออกปลูกสู่โรงเรือน

1. น�ำต้นพืชที่ผ่านการชักน�ำการออกรากและพร้อมออกปลูกแล้ว
มาล้างรากในน�้ำสะอาด 2 ครั้ง แล้วคัดแยกต้นตามขนาดความสูง
2. น�ำต้นพืชลงปลูกในภาชนะที่มีวัสดุปลูกปลอดเชื้อเตรียมไว้
โดยกลบวัสดุปลูกให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย

3. สเปรย์ น�้ ำ บริ เวณรอบๆ โคนต้ น พื ช ที่ ป ลู ก ในปริ ม าณน้ อ ย
โดยไม่ให้แฉะเกินไปเพื่อให้วัสดุปลูกยุบตัวจับรากพืชและกลบโคนต้น
พอดีไม่ให้มีโพรงอากาศ
4. เขียนป้ายชือ่ ติดภาชนะปลูก จากนั้นน�ำไปท�ำการปรับสภาพต้น
บนกระบะที่มีกระโจมท�ำความชื้น
5. เพิ่ ม ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ด ้ ว ยระบบพ่ น หมอกบนกระโจม
ท� ำ ความชื้ น และบริ เวณโดยรอบที่ ท� ำ การปรั บ สภาพต้ น และหาก
กระโจมแห้ง ให้พ่นน�้ำให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาประมาณทุกๆ 1-2
ชัว่ โมง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและเปิดกระโจมออกผึง่ ต้นให้ได้รบั แสง
ในช่วงเช้าของทุกๆ วัน
6. ในช่วงที่แสงแดดร้อนเกินไปให้ปิดทับกระโจมด้วยตาข่าย
พรางแสง 90 เปอร์เซ็นต์ อีกชั้นหนึ่ง โดยเริ่มประมาณ 10.00-11.00 น.
จนถึง 15.00-16.00 น. ในช่วง 3-4 วันแรกของการย้ายปลูก หลังจากนัน้
จึงเปิดกระโจมออกหลังเวลา 16.00 น. โดยเริ่มจากด้านบนของกระโจม
ก่อน ด้านละประมาณ 10-15 เซนติเมตร และในทุกๆวันจะเปิดเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนเปิดออกทั้งหมดในวันที่ 7 หลังจากย้ายปลูก
7. ลดการพรางแสงลงหลังจากผ่านช่วงวิกฤต 3-4 วัน เปลี่ยนมา
ใช้ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่มีแสงแดดจัดเท่านั้น คือ ช่วง
12.00-14.00 น. เป็นเวลาติดต่อกันนาน 1 สัปดาห์
8. เมื่อต้นกล้าได้รับการปรับสภาพและแข็งแรงแล้ว สามารถเจริญ
เติบโตได้ดีภายในโรงเรือนที่มีการพรางแสงด้วยตาข่าย 50 เปอร์เซ็นต์

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งบทความวิจัยเพื่อน�ำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ�ำปี 2564
“นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การศึกษาองค์ประกอบของสารสี และการแสดงออกของยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดสีในกลีบประดับของไม้ดอกกลุม่ ปทุมมาและกระเจียว
นฤมล เข็มกลัดเงิน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช82. 01
Study of color pigment composition and gene expression involving in bract color formation of ornamental curcuma.
Naruemon Khemkladngoen; Maejo Univesity.
2. ศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันของปทุมมาที่ปลูกภายใต้วันสั้นและวันยาวโดยการวิเคราะห์ล�ำดับเบสของ RNA ปิยธิดา
อ�ำนวยการ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช82. 02
Transcriptome Sequencing Throughout the Developmental Phases between Short day and Long day in Curcuma
alismatifolia. Piyatida Amnuaykan; Maejo University.
3. การบริหารการเงินของการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ต�ำบลแม่เจดีย์ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ศิริกุล
ตุลาสมบัติ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช84. 01
Community Tourism Activities Financial Management towards integrated Organic agriculture in Mae Jedi Sub
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