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บทที ่3 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

 การศึกษาสัณฐานวิทยาและความสามารถในการผสมขา้มของกลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรีย
และสกุลเพคเทลิสบางชนิด แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองท่ี 1 ลกัษณะทางสัณฐาน
วิทยา และการทดลองท่ี 2 ความสามารถในการผสมตวัเอง และผสมขา้มของกล้วยไม้ดินสกุล 
ฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด 
 
การทดลองที ่1 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 
 1. วสัดุและอุปกรณ์  
 1.1 กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสจ านวน 9 ชนิด (ภาพท่ี 2) 
  1.1.1 กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรีย 7 ชนิด ไดแ้ก่  
   - H. carnea N.E. Brown (ล้ินมงักรสีชมพใูบจุด)  
   - H. erichmichaelii Christenson (ล้ินมงักรสีชมพ)ู  
   - H. lindleyana Steud. (นางกราย)  
   - H. lucida Wall. Ex Lindl. (หอมเตย)  
   - H. myriotricha Gagnep. (นางอั้วปากฝอยเมืองจนัท)์  
   - H. rhodocheila Hance (ล้ินมงักรสีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีชมพหูวาน) 
   - H. xanthocheila Ridl. (ล้ินมงักรสีเหลือง)  
  1.1.2 กลว้ยไมดิ้นสกุลเพคเทลิส 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
   - P. sagarikii Seidenfaden (นางอั้วสาคริกปากสีขาว และปากสีเหลือง) 
   - P. susannae (นางอั้วใหญ่จากแหล่งภาคใต)้ 
 1.2 เวอร์เนียคาลิปเปอร์  
 1.3 ไมบ้รรทดั  
 1.4 แผน่เทียบสี (RSH colour chart)  
 1.5 ฟิวเจอร์บอร์ด 
 1.6 สมุดบนัทึก  
 1.7 ดินสอ  
 1.8 แปรงสีฟัน  
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 1.9 กะละมงั  
 1.10 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
 2. วธีิการทดลอง 
  ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของส่วนประกอบของกลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรีย
และสกุลเพคเทลิสบางชนิด ได้แก่ หัว ราก ล าต้น ใบ และดอก ในระยะท่ีส่วนต่าง ๆ ของต้น
เจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ โดยบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวจากตน้พืชท่ีน ามาศึกษา 5 ตน้ ต่อ 1 ชนิด ดงัน้ี 
   2.1 ลกัษณะของหวั 
   2.2 จ านวนหวัต่อตน้ 
   2.3 ขนาดของหวั วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความยาวของหวั แต่หวั
บางชนิดมีลกัษณะแบน ใหบ้นัทึกความกวา้ง ความยาว และความสูงของหวั 
   2.4 ลกัษณะของราก 
   2.5 จ านวนของรากต่อตน้ 
   2.6 ขนาดของราก วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความยาวของราก 
   2.7 ขนาดของล าตน้ วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและความยาวของล าตน้
จากโคนตน้ถึงใตใ้บคู่ท่ี 1 นบัจากโคนตน้ 
   2.8 ลกัษณะของใบ และรูปใบ 
   2.9 ลกัษณะของการจดัเรียงตวัของใบ 
   2.10 จ านวนใบต่อตน้  
   2.11 ขนาดของใบ วดัความกวา้งจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดและความยาวของใบ
จากโคนใบถึงปลายใบ โดยวดัใบท่ี 2 นบัจากโคนตน้ 
   2.12 ลกัษณะของช่อดอก  
   2.13 ขนาดของช่อดอก วดัความกวา้งจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดและความยาว
ของช่อดอกจากขอ้ท่ีเกิดดอกแรกถึงปลายสุด 
   2.14  ขนาดของก้านช่อดอกรวม (Peduncle) วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
และความยาวของกา้นช่อดอกจากโคนตน้ถึงปลายสุดของช่อดอก 
   2.15 จ านวนดอกต่อช่อ 
   2.16 ลกัษณะของกลีบเล้ียงและกลีบดอก  
   2.17 ลกัษณะของกลุ่มเรณู (Pollinia) และเกสรเพศเมีย (Stigma)  
   2.18 ขนาดของเดือย วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางและความยาวของเดือย 
ท่ีต่อออกมาจากโคนกลีบดอก 
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ภาพที ่2 ลกัษณะของกลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิส 9 ชนิด  
 ก) H. carnea; ข) H. erichmichaelii; ค) H. lindleyana; ง) H. lucida; จ) H. myriotricha;  
 ฉ-ฌ) H. rhodocheila ท่ีมีรูปทรงและสีดอกแตกต่างกนั (ฉ) สีส้ม (ช) สีส้มแดง (ซ) สีแดง 
 (ฌ) สีชมพูหวาน; ญ) H. xanthocheila; ฎ) P. sagarikii ปากสีขาว; ฏ) P. sagarikii ปาก 
 สีเหลือง; ฐ) P. susannae 
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   2.19 ลกัษณะของกา้นดอกยอ่ย (Pedicel) 
   2.20  ขนาดของก้านดอกย่อย วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว 
ของกา้นดอกยอ่ย 
   2.21 ลกัษณะของใบประดบั (Bract) 
   2.22 ขนาดของใบประดบั วดัความกวา้งจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดและความ
ยาวของใบประดบัจากโคนใบถึงปลายใบ โดยวดัใบประดบัท่ี 2 นบัจากโคนตน้ 
   2.23 ลกัษณะใบประดบัยอ่ย (Bracteole) 
   2.24 ขนาดของใบประดับย่อย วดัความกวา้งจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดและ
ความยาวของใบประดบัยอ่ยจากโคนใบถึงปลายใบ โดยวดัใบประดบัยอ่ยของดอกท่ี 2 นบัจากโคน
ของช่อดอกจากขอ้ท่ีเกิดดอกแรก 
   2.25 ลกัษณะของฝัก 
 
การทดลองที ่2 ความสามารถในการผสมตัวเอง และผสมข้าม 
 ศึกษาความสามารถในการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้มสกุลของกลว้ยไมดิ้น
สกุลฮาเบนาเรีย 7 ชนิด และสกุลเพคเทลิส 2 ชนิด 
 
การผสมพนัธ์ุและการติดฝัก  
 1. วสัดุและอุปกรณ์ 
  1.1 กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรีย 7 ชนิด และสกุลเพคเทลิส 2 ชนิด (จากการทดลองท่ี 1) 
  1.2 ไมจ้ิ้มฟัน  
  1.3 หลอดขนาดเล็กมีฝาปิด (Tube)  
  1.4 แผน่ป้าย  
  1.5 เส้นดา้ย  
  1.6 เขม็  
  1.7 ฟิวเจอร์บอร์ด 
  1.8 สมุดบนัทึก  
  1.9 ดินสอ  
  1.10 ไมบ้รรทดั  
  1.11 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
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 2. วธีิการทดลอง 
  คดัเลือกตน้พ่อแม่พนัธ์ุทั้ง 9 ชนิด ท่ีมีลกัษณะดี สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคและ
แมลง ดอกมีสีสันสดใส มาควบคุมให้มีการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด ภายในสกุลฮาเบนาเรีย และ
ผสมขา้มสกุล ระหวา่งชนิดของสกุลฮาเบนาเรียและชนิดของสกุลเพคเทลิส การถ่ายละอองเกสรท า
ในตอนเช้า เวลา 9.00-11.00 น. โดยใช้ไมจ้ิ้มฟันสะอาดเข่ียเกสรเพศผูอ้อกมา แลว้น าไปใส่ยอด
เกสรเพศเมียซ่ึงเป็นแอ่งท่ีมีน ้ าเมือกเหนียว แต่ละคู่ผสมให้ได้มากท่ีสุดเท่าจ านวนดอกท่ีบานใน 
แต่ละช่วงเวลา แลว้น าฝักท่ีไดจ้ากการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้มสกุล มาเพาะในสภาพ
ปลอดเช้ือเพื่อทดสอบการงอกของเมล็ด และตรวจสอบเมล็ดท่ีสมบูรณ์ 
 
การตรวจสอบเมลด็ทีส่มบูรณ์  
 ตรวจสอบเมล็ดท่ีสมบูรณ์โดยดดัแปลงวธีิของอรอนงค ์(2553) 
  1. วสัดุและอุปกรณ์ 
   1.1 เมล็ดกลว้ยไมดิ้นท่ีไดจ้ากการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้มสกุล
   1.2 สไลด ์ 
   1.3 แผน่ปิดสไลด ์ 
   1.4 ปากคีบ  
   1.5 เขม็เข่ีย  
   1.6 มีดผา่ตดั 
   1.7 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด Compound 
   1.8 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  
  2. สารเคมี  
   สีท่ีใชย้อ้มในการตรวจสอบเมล็ดท่ีสมบูรณ์ คือ Lacto propionic orcein 
ซ่ึงเตรียมเป็น Stock solution โดยชัง่ Orcein 2 กรัม ละลายในส่วนผสมของ Lactic acid 50 มิลลิลิตร 
และ Propionic acid 50 มิลลิลิตร โดยแช่ทิ้งไวค้า้งคืนแลว้จึงน ามากรอง ในการน าสีมาใช้ให้น า
Stock solution มาเจือจางให้มีความเขม้ขน้ 50 เปอร์เซ็นต์ ดว้ยน ้ ากลัน่ กรองอีกคร้ังหน่ึง แลว้บรรจุ
ในขวดสีชา  
  3. วธีิการทดลอง 
   น าเมล็ดกลว้ยไมดิ้นท่ีไดจ้ากการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้ม
สกุล มาตรวจสอบเมล็ดท่ีสมบูรณ์ โดยใชเ้ขม็เข่ียท่ีสะอาด เข่ียเมล็ดลงบนสไลด์เล็กนอ้ย หยดสียอ้ม
Lacto propionic orcein 1 หยด ตรงบริเวณเมล็ด แลว้ใชเ้ข็มเข่ียเกล่ียเมล็ดให้กระจาย ปิดดว้ยแผน่
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ปิดสไลด์ น ากระดาษซับวางลงบนสไลด์บริเวณท่ีปิดดว้ยแผน่ปิดสไลด์ ใช้หัวแม่มือกดเบา ๆ เพื่อ
ซบัสีท่ีเป็นส่วนเกิน น าสไลดไ์ปศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ โดย 1 ฝัก ท า 3 ซ ้ า 
 
การทดสอบการงอกของเมลด็ในสภาพปลอดเช้ือ 
 1. วสัดุและอุปกรณ์ 
  1.1 ฝักกลว้ยไมดิ้นท่ีไดจ้ากการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้มสกุล 
  1.2 ตูย้า้ยเน้ือเยือ่ (Laminar air-flow cabinet)  
  1.3 เคร่ืองชัง่สารชนิดละเอียด (Analytical balance) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  1.4 เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
  1.5 หมอ้น่ึงความดนัไอ (Autoclave) 
  1.6 เตาไมโครเวฟ 
  1.7 ขวดทดลองส าหรับเพาะเมล็ด 
  1.8 ขวดใส่สารละลายเขม้ขน้      
  1.9 ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
  1.10 กระบอกตวง (Cylinder) 
  1.11 บีกเกอร์ (Beaker) 
  1.12 แท่งแกว้คนสาร (Glass rod) 
  1.13 ปิเปต (Pipette) 
  1.14 ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask) 
  1.15 หลอดหยด 
  1.16 ชอ้นตกัสาร     
  1.17 กระดาษลอกลายส าหรับหุม้ปากขวด 
  1.18 ยางรัด 
  1.19 กระดาษอลูมินมัฟอยล ์
  1.20 แผน่ป้าย 
  1.21 ชั้นเล้ียงเน้ือเยือ่ท่ีมีระบบใหแ้สงฟลูออเรสเซนส์ ความเขม้แสงประมาณ 30 µmol m-2 s-1 
  1.22 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นตูย้า้ยเน้ือเยือ่ ไดแ้ก่ 
   1.22.1 ดา้มมีดผา่ตดั  
   1.22.2 ใบมีดผา่ตดัเบอร์ 10 และ 11  
   1.22.3 ปากคีบ (Forceps)  
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   1.22.4 ตะเกียงแอลกอฮอล ์ 
   1.22.5 หลอดทดลองใส่แอลกอฮอลข์นาด 25 × 150 มิลลิลิตร 
   1.22.6 จานแกว้ (Petri dish)  
   1.22.7 กระดาษกรอง (Filter-dish) 
   1.22.8 ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 70 × 90 มิลลิเมตร  
  1.23 วสัดุอ่ืน ๆ  
   1.23.1 กระดาษทิชชู 
   1.23.2 ไมขี้ดไฟ 
   1.23.3 ถุงมือกนัความร้อน 
   1.23.4 ดินสอ 
 2. สารเคมี 
  2.1 สารเคมีท่ีใชส้ าหรับท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ ไดแ้ก่  
   2.1.1 เอทานอล (Ethanol) ความเขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์
   2.1.2 คลอรอกซ์ (Clorox)  
   2.1.3 สารลดแรงตึงผวิ tween 80 
   2.1.4 ไลปอนเอฟ 
  2.2 สารเคมีท่ีใชส้ าหรับเตรียมอาหาร ไดแ้ก่  
   2.2.1 ธาตุอาหารหลกัสูตร CMU 1 (ปิยะนุช, 2547) (ตารางท่ี 1) 
   2.2.2 ธาตุอาหารรองสูตร Murashige and Skoog (1962) (MS, 1962) (ตารางท่ี 2)                       
   2.2.3 สารอินทรียสู์ตร MS (1962) (ตารางท่ี 3) 
   2.2.4 สารละลายเหล็กสูตร MS (1962) (ตารางท่ี 4) 
   2.2.5 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(KOH) ความเขม้ขน้ 1 M 
   2.2.6 กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ความเขม้ขน้ 1 M 
   2.2.7 น ้าตาลซูโครส  
   2.2.8 ผงวุน้  
   2.2.9 น ้ามะพร้าว 
   2.2.10 น ้ากลัน่ 
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 3. วธีิการทดลอง 
  3.1 การเตรียมสารละลายเขม้ขน้ (Stock solution) 
   3.1.1 การเตรียมธาตุอาหารหลกั  
   การเตรียมสารละลายของธาตุอาหารหลกัสูตร  CMU 1 โดยเตรียมเป็น
สารละลายความเข้มข้น 20 เท่า (20X) ของสูตรมาตรฐาน โดยชั่งสารแต่ละชนิดตามตารางท่ี  
1 ละลายสารแต่ละชนิดในน ้ ากลัน่ เตรียมให้มีปริมาตรสุดทา้ย 1,000 มิลลิลิตร แล้วเทใส่ขวด 
ส าหรับบรรจุสารละลาย ปิดฝาเก็บสารละลายเขม้ขน้น้ีไวใ้นตูเ้ยน็ 
 
ตารางที ่1 ชนิดและปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ของธาตุอาหารหลกัสูตร CMU 1 

ชนิดสาร ปริมาณสารในสูตร CMU 1 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ 
20X (กรัม/ลิตร) 

Ca(NO3)2.4H2O 
KNO3 
KH2PO4 
MgSO4.7H2O 
(NH4)2SO4 

151 
525 
250 
249 
499 

3.022 
10.494 
5.008 
4.978 
9.988 

    
   3.1.2 การเตรียมธาตุอาหารรอง  
   การเตรียมสารละลายของธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) โดยเตรียมเป็น
สารละลายเขม้ขน้รวมไวใ้นขวดเดียวกนั ให้ความเขม้ขน้ของสารเป็น 100 เท่า (100X) ของสูตร
มาตรฐาน เตรียมให้มีปริมาตรสุดทา้ยเป็น 1,000 มิลลิลิตร โดยใช้ปริมาณสารเคมีแต่ละชนิดตาม
ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ชนิดและปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ของธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) 
ชนิดสาร ปริมาณสารในสูตร MS (1962) 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
ปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ 

100X (กรัม/ลิตร) 
CuSO4.5H2O 
KI 
ZnSO4.7H2O 
MnSO4.H2O 
H3BO3 
Na2MoO4.2H2O 
CoCl2.6H2O 

0.025 
0.840 
8.600 

16.900 
6.200 
0.250 
0.025 

0.0025 
0.0840 
0.8600 
1.6900 
0.6200 
0.0250 
0.0025 

    
   3.1.3 การเตรียมสารอินทรีย ์
   การเตรียมสารอินทรียสู์ตร MS (1962) โดยเตรียมเป็นสารละลายเขม้ขน้
รวมไวใ้นขวดเดียวกนั ใหค้วามเขม้ขน้ของสารเป็น 100 เท่า (100X) ของสูตรมาตรฐาน เตรียมให้มี
ปริมาตรสุดทา้ยเป็น 1,000 มิลลิลิตร โดยใชป้ริมาณสารเคมีแต่ละชนิดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ชนิดและปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ของสารอินทรียสู์ตร MS (1962) 

ชนิดสาร ปริมาณสารในสูตร MS (1962) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ 
100X (กรัม/ลิตร) 

Glycine 
Myo-inositol 
Thiamine.HCl 
Pyridoxine.HCl 
Nicotinic acid 

2.00 
100.00 

0.25 
0.25 
0.25 

0.2000 
10.0000 
0.0250 
0.0250 
0.0250 

 
   3.1.4 การเตรียมสารละลายเหล็ก 
   เตรียม FeEDTA สูตร MS (1962) ซ่ึงประกอบดว้ย FeSO4.7H2O และ 
Na2EDTA.2H2O โดยเตรียมเป็นสารละลายเขม้ขน้รวมไวใ้นขวดเดียวกนั ให้ความเขม้ขน้ของสาร
เป็น 100 เท่า (100X) ของสูตรมาตรฐาน เตรียมโดยชั่งสารแต่ละชนิดตามตารางท่ี 4 ละลายใน 
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น ้ ากลัน่ให้มีปริมาตรสุดทา้ยของแต่ละสารเป็น 500 มิลลิลิตร แลว้จึงน ามาผสมไวใ้นขวดเดียวกนั 
โดยใชข้วดสีชาเพื่อป้องกนัแสง  
 
ตารางที ่4 ชนิดและปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ของเหล็กสูตร MS (1962) 

ชนิดสาร ปริมาณสารในสูตร MS (1962) 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณสารในสารละลายเขม้ขน้ 
100X (กรัม/ลิตร) 

FeSO4.7H2O 
Na2EDTA.2H2O 

37.30 
27.80 

3.73 
2.78 

    
  3.2 การเตรียมอาหาร 
   น าส่วนประกอบของอาหารสูตร VW 152 ดดัแปลง จากสารละลายเขม้ขน้
ท่ีเตรียมไวแ้ลว้ขา้งตน้มาผสมให้เขา้กนั โดยใชป้ริมาณของสารแต่ละชนิดตามตารางท่ี 5 ปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างให้ได ้5.7 โดยใช ้KOH หรือ HCl จากนั้นใส่วุน้ลงในอาหารแลว้น าไปตม้จนวุน้
ละลาย น าอาหารมาใส่ในขวดทดลองขวดละ 30 มิลลิลิตร ปิดปากขวดดว้ยฝาปิด แลว้น าไปน่ึงใน
หมอ้น่ึงความดนัไอท่ี 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว เป็นเวลา 15 นาที 
 
ตารางที ่5 ส่วนประกอบของอาหารสูตร VW 152 ดดัแปลง ปริมาตร 3 ลิตร 

ชนิดของสาร ปริมาณสารและสารละลายเขม้ขน้
ในอาหารสูตร VW 152 ดดัแปลง  

ปริมาตร 3 ลิตร (มิลลิลิตร) 
1. ธาตุอาหารหลกัสูตร CMU 1 (20X)  
2. ธาตุอาหารรองสูตร MS (1962) (100X) 
3. สารอินทรียสู์ตร MS (1962) (100X) 
4. สารละลายเหล็กสูตร MS (1962) (100X) 
5. น ้ามะพร้าว  
6. น ้าตาล  
7. วุน้  

150 
30 
30 
30 

             450 (15 %) 
                   60 กรัม (2 %) 

                      24 กรัม (0.8 %) 
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  3.3 การเตรียมช้ินส่วนพืช  
   น าฝักกลว้ยไมดิ้นท่ีได้จากการผสมตวัเอง ผสมขา้มชนิด และผสมขา้ม
สกุล มาตดัขั้วและปลายฝักออกเล็กน้อย น ามาล้างดว้ยไลปอนเอฟและตามดว้ยน ้ าสะอาด ซับให้
แหง้ แช่ในแอลกอฮอลน์าน 1 นาที ซบัใหแ้หง้อีกคร้ัง แลว้น ามาฟอกฆ่าเช้ือในสารละลายคลอรอกซ์ 
(6.0 %) ความเขม้ขน้ 1.2 % โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (NaOCl) นาน 20 นาที จากนั้นลา้งดว้ยน ้ ากลัน่
ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 3 คร้ัง ท าในตูป้ลอดเช้ือ 
  3.4 การเพาะเมล็ด 
   น าฝักกล้วยไม้ดินท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว มาตัดขั้ วและปลายฝักออก  
ผา่กลางฝัก แลว้แยกฝักออก ใชมี้ดเข่ียเมล็ดใส่ในขวดท่ีมีอาหารสูตร VW 152 ดดัแปลง ท่ีเตรียมไว ้
โดยเข่ียเมล็ดลงไปปริมาตร ½ ฝักต่อขวด ใช้แผ่นพลาสติกปิดปากขวด มดัดว้ยยางรัด เขียนวนัท่ี 
ท าการทดลอง ช่ือคู่ผสมลงบนแผน่ป้ายแลว้ติดไวบ้นขวด น าไปวางไวบ้นชั้นท่ีไม่ให้แสง อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส ในหอ้งเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
 
การบันทกึข้อมูล 

1. เปอร์เซ็นต์การติดฝัก โดยค านวณจากจ านวนฝักท่ีไดต่้อจ านวนดอกท่ีไดผ้สมเกสรของ
แต่ละคู่ผสม  

2. เปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ีสมบูรณ์ โดยค านวณจากจ านวนเมล็ดท่ีสมบูรณ์ต่อจ านวนเมล็ด
ทั้งหมด  

3. ปริมาณการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือ โดยดูปริมาณการงอกของเมล็ดต่อพื้นท่ี
ขวดทั้งหมด และบนัทึกจ านวนวนัท่ีใชใ้นการงอก เก็บขอ้มูลทุกสัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือน 


