บทที่ 2
วัสดุ อุปกรณและวิธีการ
เริม่ ทดลองตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 และสิ้นสุดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ที่หอง
ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
วัสดุ
1.เมล็ดพันธุข า วโพดหวานลูกผสมพันธุอินทรี-2 และพันธุผสมเปดไทยซุปเปอรสวีท
เบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่ไดรับอนุเคราะหบางสวนจากศูนยวจิ ัยขาวโพดและขาวฟางแหง
ชาติ จังหวัดนครราชสีมา
2. ถุงกระดาษ
3. ถุงพลาสติก
4. กลองกระดาษ
5. กลองโฟม
6. กระดาษเพาะ
7. ถวยอบลดความชื้น
8. ดินสอเขียนกระดาษเพาะ
9. บีกเกอร
10.ยางรัด
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตูเ พาะเมล็ดพันธุ
ตูอบ
อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ
เครือ่ งชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง
เครื่องผนึกพลาสติก
เครือ่ งวัดการนําไฟฟา
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7. ตะแกรงใสเมล็ดพันธุเพื่อเรงอายุ
วิธีการ
1. การศึกษาศักยภาพการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ทําโดยบรรจุเมล็ดพันธุ
ในถุงกระดาษ เก็บรักษาไวในกลองโฟมและกลองกระดาษที่อุณหภูมิหอง แบงเปน 2 กระบวนการ
คือ เก็บรักษาไวตลอด และนํามาลดความชื้นใหเหลือประมาณ 8% โดยการตากแดด 1 วัน ทุก 3
เดือน
2. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติก ดําเนินการเชนเดียวกับขอ 1 เพียงแตใชถุง
พลาสติกแทน โดยทํา 2 ชุด ชุดหนึง่ ปดปากถุงดวยเครื่องผนึก อีกชุดหนึ่งมัดปากถุงดวยยางรัด
สุมตัวอยางเมล็ดพันธุทั้ง 2 วิธีการมาทดสอบคุณภาพ กอนเก็บรักษาและเมือ่ เก็บรักษา
นาน 3 4 5 6 9 และ 12 เดือน โดยนําเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในถุงกระดาษและเมล็ดพันธุที่เก็บ
รักษาในถุงพลาสติกเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุที่บรรจุถุงกระดาษและถุงพลาสติกผนึกปากถุง เก็บ
รักษาในกลองโฟมในหองเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 10 °ซ.
การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
1. ความชื้น โดยการอบ สุมเมล็ดพันธุจํานวน 20 เมล็ด x 4 ซํ้า ชัง่ นําหนั
้ กสด (กอนอบ)
นําเมล็ดพันธุใสถวยอลูมิเนียม ไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 105 °ซ. เปนเวลา 24 ชม. แลวชัง่ นํ้าหนัก
แหง (หลังอบ) คํานวณความชื้นของเมล็ดพันธุ ตามวิธีการของ AOSA (1981) โดยใชสูตร
%ความชื้น = นําหนั
้ กสด – นําหนั
้ กแหง x 100
นําหนั
้ กสด
2. ความงอกมาตรฐาน เพาะเมล็ดพันธุในมวนกระดาษเพาะจํานวน 50 เมล็ด x 4 ซํ้า
วางมวนกระดาษในแนวตั้ง ในตูที่อุณหภูมิสลับ 20-30 °ซ. เปนเวลา 16-8 ชม./วัน สลับกันไป
ตลอดเวลาการเพาะตามกฎการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (AOSA, 1981) ประเมินความงอกครั้ง
แรก (first count) เมือ่ อายุ 4 วัน และครั้งสุดทาย (final count) เมือ่ อายุ 7 วัน หลังเพาะ
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3. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ 4 วิธี
3.1 ความเร็วในการงอก เพาะเมล็ดพันธุเชนเดียวกับการทดสอบความงอกมาตร
ฐาน ใชเมล็ดพันธุจํานวน 50 เมล็ด x 4 ซํ้า ประเมินผลความงอกทุกวัน จากวันประเมินผลความ
งอกครั้งแรกเมือ่ อายุ 4 วัน จนถึงครั้งสุดทายเมือ่ อายุ 7 วัน นับจํานวนตนกลาปกติที่งอกในแตละ
วัน นําไปคํานวณดัชนีความเร็วในการงอกตามวิธีการของ AOSA (1983) โดยใชสูตร
ดัชนีความเร็วในการงอก = ผลรวมของ [ จํานวนตนกลาปกติในวันที่ตรวจนับ]
จํานวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ
3.2 อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา
1) ความยาวยอดและความยาวรากของตนกลา เพาะเมล็ดพันธุจํานวน
20 เมล็ด x 4 ซํ้า โดยวางเมล็ดพันธุเปน 2 แถวคูบนกระดาษที่ชุมนํ้า 2 แผน ใหปลายรากลงสูดาน
ลางของการเพาะและใหสวนของตนออนหงายขึ้น จํานวน 10 เมล็ดตอแถว ระหวางแถวหางกัน 6
ซม. และแถวแรกหางจากหัวกระดาษ 6 ซม. ปดทับดวยกระดาษเพาะ 1 แผนมวนแลวนําไปวาง
เพาะที่อุณหภูมิ 25 °ซ. ในที่มืด โดยวางมวนกระดาษในแนวตั้ง ประเมินความงอกหลังการเพาะ 7
วัน นําตนกลาปกติมาวัดความยาวยอดและราก โดยวัดจากสวนที่เปนรอยตอระหวางรากกับยอด
ตามลําดับ ตามวิธีการของ AOSA (1983) คํานวณความยาวยอดและความยาวรากโดย
ความยาวยอด/ราก(ซม./ตน) = ผลรวมของ[ความยาวยอด/ราก ของตนกลาปกติทั้งหมด]
จํานวนตนกลาปกติทั้งหมด
2) นําหนั
้ กแหงของตนกลา โดยนําตนกลาปกติที่วัดความยาวรากและ
ยอด แยกเอาอาหารสะสมออกใหเหลือเฉพาะสวนแกนตนกลา นําไปอบที่อุณหภูมิ 80 °ซ. เปน
เวลา 24 ชม. ตามวิธีการของ AOSA (1983) ชัง่ นําหนั
้ กแหงของตนกลาและคํานวณจากสูตร
นําหนั
้ กแหงของตนกลา (มก./ตน) =

นําหนั
้ กแหงของตนกลาปกติ
จํานวนตนกลาปกติ
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3.3 การนําไฟฟา สุมเมล็ดพันธุจํานวน 25 เมล็ด x 4 ซํ้า ชัง่ นําหนั
้ ก ใสในบีกเกอร
ขนาด 100 มล. เติมนํ้าที่ไมมีประจุไฟฟา (deionized water) ปริมาตร 75 มล. วางในตูที่อุณหภูมิ
20 °ซ. นาน 24 ชม. แลวนําสารละลายที่แชเมล็ดพันธุดังกลาวมาวัดการนําไฟฟา ตามวิธีการของ
AOSA (1983) โดยคํานวณจากสูตร
การนําไฟฟา = คาการนําไฟฟาที่อานไดจากเครื่องวัด (มิลลิโมห/ซม.) x 1000
(ไมโครโมห/ซม./กรัม)
นํ้าหนัก 25 เมล็ด (กรัม)
3.4 การเรงอายุ นําเมล็ดพันธุอยางนอย 200 เมล็ด ใสตะแกรงสําหรับเรงอายุนํา
ไปไวในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิ ใหเมล็ดพันธุอยูเหนือระดับนํ้า คลุมดวยกระดาษเพื่อปองกันนํ้า
หยดลงบนเมล็ดพันธุ ที่อุณหภูมิ 42 °ซ. เปนเวลา 96 ชม. ตามวิธีการของ AOSA (1983) หลังการ
เรงอายุ นําเมล็ดพันธุมาทดสอบความงอกมาตรฐาน
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การวางแผนการทดลอง
ใชแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) เปรียบเทียบคุณภาพ
เมล็ดพันธุท เี่ ก็บรักษาดวยวิธีการตางกัน โดยแบงการทดลองออกเปน 2 สวน ดังนี้
การศึกษาศักยภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานโดยการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุในถุงกระดาษ
(1) ในกลองโฟมในหองเย็น
(2) ในกลองโฟมที่อุณหภูมิหอง
(3) ในกลองกระดาษที่อุณหภูมิหอง
(4) ในกลองโฟมที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก 3 เดือน
(5) ในกลองกระดาษที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก3 เดือน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติก
(1) ในกลองโฟมในหองเย็น
(2) ในกลองโฟมผนึกปากถุงที่อุณหภูมิหอง
(3) ในกลองโฟมมัดปากถุงที่อุณหภูมิหอง
(4) ในกลองกระดาษผนึกปากถุงที่อุณหภูมิหอง
(5) ในกลองกระดาษมัดปากถุงที่อุณหภูมิหอง
(6) ในกลองโฟมผนึกปากถุงที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก 3 เดือน
(7) ในกลองโฟมมัดปากถุงที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก 3 เดือน
(8) ในกลองกระดาษผนึกปากถุงที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก 3 เดือน
(9) ในกลองกระดาษมัดปากถุงที่อุณหภูมิหองตากแดดทุก 3 เดือน
เปรียบเทียบคุณภาพเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาดวยวิธีการตางกัน และคุณภาพเมล็ดพันธุกับ
อายุการเก็บรักษาที่ตางกันโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test
(DMRT)

