บทที่ 2
วัสดุ อุปกรณและวิธีการ
เริ่มทําการทดลองตัง้ แตเดือนมกราคม 2543 และสิ้นสุดการทดลองเดือนกุมภาพันธ 2544
ที่แปลงทดลองภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
วัสดุ
1.! เมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ไดรับความอนุเคราะหจากบริษทั ผลิต
ภัณฑขา วโพดหวาน จํากัด เลขที่ 99 หมูที่ 1 ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
2.! ปุยสูตร 15-15-15 และสูตร 21-0-0
3.! ปุย คอก
4.! สารกําจัดแมลงคารโบฟูราน
5.! ตะกราพลาสติก
6.! สายวัด
7.! บีกเกอร
8.! เวอรเนีย
9.! วัสดุทางการเกษตรอืน่ ๆ
อุปกรณ
1.! เครื่องวัดความหวานแบบดิจติ อล (Digital refractometer)
2.! เครือ่ งชัง่
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วิธีการ
1.!การปลูกขาวโพดหวาน
ทําการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 จํานวน 12 วันปลูก โดยปลูกทุกวันที่ 15 ของทุก
เดือนในป 2543
ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยวิธีมาตรฐานกอนการปลูกในวันปลูกแรก
หลังจากนั้น เก็บเมล็ดพันธุท บ่ี รรจุในถุงพลาสติกปดผนึกไวในกลองโฟม เก็บรักษาในหองเย็นที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เพือ่ ใชปลูกในรอบป
เตรียมดินโดยการไถดะ ไถแปร และไถพรวน ใชแผนการทดลองแบบ Randomized complete
block (RCB) จํานวน 4 ซํ้า ยกแปลงขนาด 5 × 1 เมตร ซํ้าละ 5 แปลง เวนทางเดินระหวางแปลง
50 เซนติเมตร ใชระยะปลูก 75×25 เซนติเมตร ใสปุยคอกรองพืน้ อัตรา 620 กิโลกรัมตอไร (แปลง
ละประมาณ 3 กิโลกรัม) และคารโบฟูราน หลุมละ 2 กรัม หยอดเมล็ดพันธุหลุมละ 3 เมล็ด และ
กลบดินหนา 2-3 เซนติเมตร เมือ่ ขาวโพดหวานมีอายุได 15 วันหลังปลูก ถอนแยกใหเหลือหลุมละ
1 ตน กําจัดวัชพืชพรอมกับพูนโคน
ใสปุยสูตร 15-15-15 และสูตร 21-0-0 สูตรละ 50 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใสตามอายุของขาว
โพดหวานดังนี้
ครัง้ ที่ 1 อายุ 15 วันหลังปลูก (พรอมการถอนแยกและพูนโคน) ใสปยุ สูตร 15-15-15 อัตรา 25
กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่ 2 อายุ 25 วันหลังปลูก ใสปยุ สูตร 21-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่ 3 อายุ 35 วันหลังปลูก ใสปยุ สูตร 21-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่ 4 อายุ 45 วันหลังปลูก ใสปยุ สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
ตลอดฤดูปลูกกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ คือ พรอมกับการพูนโคนและกอนการใสปยุ ครัง้ ที่ 3 มีการให
นํ้าแบบฝนเทียม (sprinkler) ตลอดฤดูปลูกโดยสังเกตจากความชื้นของดิน
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2.!ขอมูลอากาศ
ใชขอมูลปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ และชวงแสงแดด ตลอดชวงการทดลองจากการตรวจวัดของ
สถานีอากาศเกษตรคอหงส
อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
ซึง่ ตัง้ อยูห า งจากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีใ่ ชเปนสถานทีท่ ดลองประมาณ 1 กิโลเมตร
3.!การบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต (กรมวิชาการเกษตร, 2540)
3.1! เปอรเซ็นตตน กลารอดตายหลังการถอนแยกที่อายุ 15 วันหลังปลูก
3.2! อายุวนั ออกดอกตัวผูแ ละวันออกไหม 50 %
นับวันที่มีจํานวนตนทีม่ กี ารออกดอกตัวผูแ ละวันออกไหมในจํานวน 50 % ของจํานวนตน
ใน 2 แปลงยอยของแตละซํา้ โดยนับตนออกดอกตัวผูเ มื่ออับละอองเกสรแตกออกและปลดปลอย
ละอองเกสรออกมา และนับตนออกไหม เมื่อมีไหมโผลออกมาจากปลายฝก พรอมรับละอองเกสร
3.3 ความสูงลําตนและฝกบน
ความสูงลําตนวัดจากพืน้ ดินถึงขอใบธง สวนความสูงฝกวัดจากพื้นดินถึงขอของฝกบนสุด
โดยสุม วัดซําละ
้ 10 ตน กอนการเก็บเกีย่ วไมเกิน 1 สัปดาห
3.4! จํานวนตนไมใหผลผลิต
นับจํานวนตนที่ไมใหผลผลิต ซึ่งไดแก ตนทีไ่ มตดิ ฝกหรือไมตดิ เมล็ดในแปลงที่ 2 และ 4
ของแตละซํา้
3.5 บันทึกจํานวนตนลม (root lodging) และจํานวนตนหัก (stalk lodging)
ตนลม คือ ตนทีโ่ คนตนเอียงจากแนวดิง่ เกิน 45 องศา
ตนหัก คือ ตนทีล่ ําตนหักในตําแหนงตํากว
่ าฝกบนสุด
โดยบันทึกในแปลงที่ 2 และ 4 ของแตละซํา้ กอนการเก็บเกีย่ วไมเกิน 1 สัปดาห
4.!การบันทึกขอมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (Lavapaurya et al., 1986)
เก็บเกี่ยวฝกขาวโพดหวานเมือ่ อายุ 20 วันหลังวันออกไหม 50 % โดยเก็บเกีย่ วซําละ
้
6
ตารางเมตร และบันทึกขอมูลดังตอไปนี้
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4.1! จํานวนตนและจํานวนฝกทีเ่ ก็บเกีย่ ว
บันทึกจํานวนตนและจํานวนฝกทีเ่ ก็บเกีย่ วในพืน้ ที่ 6 ตารางเมตร ของแตละซํา้ เพือ่ ใช
คํานวณจํานวนฝกตอตน และจํานวนฝกทัง้ หมดตอไร
4.2! นํ้าหนักและขนาดฝกทัง้ เปลือก
4.2.1 ชั่งนํ้าหนักฝกทัง้ เปลือก เพือ่ คํานวณผลผลิตฝกทัง้ เปลือกตอไร
4.2.2 วัดความยาวฝกทั้งเปลือกจากโคนถึงปลายฝก และวัดเสนผาศูนยกลางบริเวณกลาง
ฝก เพือ่ แยกออกเปนฝกมาตรฐานทั้งเปลือก (วิไลวรรณ และคณะ, 2542) คือ ฝกทีย่ าวมากกวา 18
เซนติเมตร และเสนผาศูนยกลางฝกมากกวา 5 เซนติเมตร และฝกที่ไมไดมาตรฐาน คือ ฝกทีย่ าว
นอยกวา 18 เซนติเมตร และเสนผาศูนยกลางฝกนอยกวา 5 เซนติเมตร
4.2.3!ชั่งนําหนั
้ กฝกมาตรฐานทั้งเปลือก เพือ่ คํานวณผลผลิตฝกมาตรฐานทัง้ เปลือกตอไร
4.3 นํ้าหนักและขนาดฝกทัง้ หมดที่ปอกเปลือกแลว
ปอกเปลือกฝกขาวโพดหวานแตละซํา้ บันทึกขอมูลดังตอไปนี้
4.3.1!ชั่งนํ้าหนักรวมของฝกทีป่ อกเปลือกแลวของแตละซํ้า เพื่อคํานวณผลผลิตฝกปอก
เปลือกตอไร
4.3.2!วัดความยาวฝกที่ติดเมล็ดจากโคนฝกถึงปลายทีต่ ดิ เมล็ด และจากโคนฝกถึงปลาย
ฝก แยกมาตรฐานฝกตามความยาวฝกวัดจากโคนฝกถึงปลายฝกดังนี้
ฝกขนาดใหญ คือ ฝกทีม่ คี วามยาวมากกวา 17 เซนติเมตร
ฝกขนาดกลาง คือ ฝกทีม่ คี วามยาวมากกวา 15-17 เซนติเมตร
ฝกขนาดเล็ก คือ ฝกทีม่ คี วามยาว 13-15 เซนติเมตร
ฝกไมไดขนาด คือ ฝกทีม่ คี วามยาวนอยกวา 13 เซนติเมตร
ฝกเสีย คือ ฝกทีม่ ตี ําหนิถกู โรคหรือแมลงเขาทําลายหรือฝกทีไ่ มตดิ เมล็ด
ชั่งนํ้าหนักฝกแตละขนาด เพือ่ คํานวณผลผลิตฝกแตละขนาดตอไร
4.4! ลักษณะฝก
ใหคะแนนลักษณะฝกของฝกทั้งหมดในแตละซําดั
้ งนี้
4.4.1!ความสมําเสมอของการติ
่
ดเมล็ด ใหคะแนน 1-5 โดย 1= มีความสมําเสมอน
่
อย
และ 5= มีความสมําเสมอมาก
่
4.4.2!ความสมําเสมอของสี
่
เมล็ด ใหคะแนน 1-5 โดย 1= สีเมล็ดมีความสมําเสมอน
่
อย
และ 5= สีเมล็ดมีความสมําเสมอมาก
่
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4.4.3!การเรียงตัวของเมล็ด ใหคะแนน 1-5 โดย 1= เมล็ดมีการเรียงตัวไมเปนระเบียบและ
ไมเปนแถวตรง และ 5= เมล็ดมีการเรียงตัวเปนระเบียบและเปนแถวตรง
4.4.4!การเขาทําลายฝกของโรคและแมลง ใหคะแนน 1-5 โดย 1= ฝกถูกทําลายโดยโรค
และแมลงมาก และ 5= ฝกไมถูกทําลายโดยโรคและแมลงเลย
4.5! องคประกอบผลผลิต
4.5.1!วัดเสนผาศูนยกลางบริเวณกลางฝกของฝกทั้งหมด
4.5.2!นับจํานวนแถวเมล็ดของฝกทั้งหมด เพื่อคํานวณจํานวนแถวเมล็ดเฉลีย่
4.5.3!สุมฝกซํ้าละ 5 ฝก เพือ่ วัดความกวางและความลึกเมล็ด
4.5.4!นําฝกที่สุมมาซํ้าละ 5 ฝก เฉือนแยกเมล็ดออกจากแกนฝก ชั่งนํ้าหนักเมล็ด คํานวณ
เปอรเซ็นตนํ้าหนักเฉือน
4.6! ความหวาน
นําเมล็ดทีเ่ ฉือนจากฝกของแตละซํามาคั
้
น้ เอานําคั
้ น้
ทดสอบความหวานดวยเครือ่ งวัด
ความหวานแบบดิจติ อลเปนเปอรเซ็นตบริกซ (%Brix) โดยทําซําละ
้ 4 ตัวอยาง
5.!การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูล
การทดลองในแปลงใชแผนการทดลองแบบ RCB และเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ขอมูลการเจริญเติบ
โตและผลผลิตในแตละวันปลูกดวย Duncan 's multiple range test (DMRT)

