บทที่ 3
ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย
3.1 วัสดุอุปกรณ
1. เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว พันธุ NK 40 จากบริษัท ซินเจนทา สีด จํากัด (Syngenta co.
Ltd.) เก็ บ เกี่ ย วเดื อ นตุ ล าคม 2549 เก็ บ รั ก ษาที่ ห อ งเย็ น ภาควิ ช าพื ช ไร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เชื้อรา Aspergillus flavus เลี้ยงเชื้อที่หองปฏิบัติการ Micrology สถานวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. เครื่อง Radio Frequency สรางและปรับปรุงโดย Institute of Agriculture Engineering,
University of Göttingen หอง Radio Frequency สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นําเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีเชื้อรา A. flavus ปรับความชื้นเปน 12.0 % ฐานเปยก (Wet basis)
ใหคลื่นความถี่วิทยุ Radio Frequency โดยใชกําลังเครื่องที่ ความถี่ 27.12 MHZ ระดับพลังงานเริ่มตน
1,000 วัตต น้ําหนักเมล็ด 450 กรัม วางแผนการทดลองแบบ Split-plot in RCBโดยมี 2 ปจจัย คือ
ปจจัยที่ 1 ระยะเวลาในการปลอยพลังงานแกเมล็ด 5 ระยะเวลา ไดแก 4, 5, 6, 7, 8 นาที
ปจจัยที่ 2 ระดับความรอนจากการใหพลังงานแกเมล็ด 4 ระดับอุณหภูมิ ไดแก 50, 60, 70
และ80 °C
ใชจํานวนซ้ําของตัวอยาง 10 ซ้ํา ตอกรรมวิธี
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3.2 วิธีการทดลอง
1.ปรับความชื้นเมล็ดใหอยูในระดับ 14.0 % ซึ่งเปนระดับความชื้นเมล็ดกอนการบรรจุและ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ ใชการคํานวณ%ความชื้นจากน้ําหนักแหงเมล็ดเพื่อปรับปริมาณน้ําในเมล็ด
2.ทําการปลูกถายเชื้อ A.flavus โดยใช spore suspension ความเขมขน 1 x 106 ตอเมล็ด 1
กิโลกรัม คลุกใหทั่วผิวเมล็ด ทําการปรับความชื้นใหอยูในระดับ 12% wb. เมื่อทําการปรับปริมาณ
น้ําแลว บรรจุเมล็ดในเครื่องเขยา (Shaker) โดยเขยาเมล็ดทุกๆชั่วโมง ครั้งละ2นาที เพื่อใหเมล็ดมี
การกระจายตัวสม่ําเสมอ และไมใหเมล็ดมีการกระทบกันมากเกินไป
3.บมเชื้อราในเมล็ดภายในเครื่องเขยา 16-24 ชั่วโมง เพื่อใหมีการเจริญของเชื้อรา A. flavus
ครบทุกระยะ
4.นําเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกถายเชื้อ และบมแลว ไปทําการทดลองในเครื่อง RF
5.วัดผลการทดลอง
6.ทุกกระบวนการทดลอง ตองมีการทําปลอดเชื้อโดยฉีดแอลกอฮอลทุกครั้ง
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3.3 กระบวนการเกิดความรอนโดยเครื่อง Radio Frequency
เมล็ดพืชมีความสามารถในการนําพลังงานไฟฟาที่ต่ํา เมื่อมีการปลอยพลังงานที่มีความตาง
ศักยไฟฟาสูงผานเขาไปแบบไฟฟากระแสสลับที่ความถี่ 27.12 MHZ หรือ 27,120,000 ครั้งตอวินาที
ผลที่เกิดขึ้นคือ จะมีการเหนี่ยวนําจนเกิดการสั่นสะเทือนตามความถี่ และในวัตถุที่มีพันธะโมเลกุล
2 ขั้ว เชน น้ํา ที่มีพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ เมื่อโมเลกุลขวางทิศทางของคลื่นแมเหล็กไฟฟา จะเกิด
การสั่ น สะเทื อ น (ภาพที่ 3.1) ความถี่ ใ นการสั่ น จะขึ้ น อยู กั บ ความถี่ ข องคลื่ น วิ ท ยุ ที่ ใ ช การ
สั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการสะสมพลังงาน เปนการเพิ่มอุณหภูมิจากภายในโมเลกุล
จากกระบวนการ Intermolecular friction และ Hysteresis

คลื่น
แมเหล็กไฟฟา
โมเลกุลน้ํา

ภาพที่ 3.1 กระบวนการสั่นสะเทือนของโมเลกุลน้ําจนเกิดความรอน (Cwiklinski, 2001)
แรงเสียดทานภายในระหวางโมเลกุลของน้ําที่อยูระหวางชองวางภายในเมล็ด ทําใหเกิด
ความฝดระหวางอนุภาค ผลที่ไดคือ ความรอนจะเกิดขึ้นตรงโมเลกุลของน้ํา ความรอนที่สูงกวาจุด
อื่นภายในเมล็ดนี้ จะเกิดการถายเทความรอน (Heat Transfer) ในระบบของเครื่อง Radio Frequency
ความรอนที่เกิดขึ้นจะมีการถายเทความรอนแบบนําความรอน ซึ่งเปนการถายเทพลังงานในรูปของ
อนุภาค ผานตัวกลางที่ไมมีการเคลื่อนที่ เชนของแข็ง หรือของเหลวที่มีความหนืดสูง โดยที่ความ
รอนจะเริ่มเกิดขึ้นที่น้ําในเมล็ดกอน หลังจากนั้นความรอนจากน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวาจะมีการถาย
ความรอนไปสูจุดที่มีอุณหภูมิต่ํากวาเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิ (Equilibrium Temperature)
จนถึงระดับความรอนที่ตองการ (Target Temperature)

36

3.4 การทํางานของเครื่อง RF

ภาพที่ 3.2 ระบบการทํางานของเครื่อง Radio Frequency (Cwiklinski, 2001)

ภาพที่ 3.3 โครงสรางภาชนะบรรจุเมล็ด (Containers) (Cwiklinski, 2001)
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ภาพที่ 3.4 เครือ่ ง Radio Frequency
จะเห็นวาตรงขั้วไฟฟาโลหะรูปสี่เหลี่ยมที่ทําการปลอยพลังงานจากเครื่อง RF (ภาพที่3.4)
ของบริษัท Sairem นั้นจะสงผานพลังงานไปยัง Electrode Plate ขนาด กวาง 350 มิลลิเมตร ยาว350
มิลลิเมตร ซึ่งภายในมีระบบการใหความรอนดวยน้ํารอน (ภาพที่3.5) ที่มีการปรับระดับอุณหภูมิได
ระหวาง 30-100 องศาเซลเซียส เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ หากไมมีการปรับอุณหภูมิของ
แผน Electrode Plate ใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของเมล็ดภายในภาชนะ ในระหวางการปลอย
พลังงานเพื่อเปนการปองกันการเกิดหยดน้ําจากการควบแนน (Condent) อันเนื่องจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิระหวางเมล็ดพืชกับฝาอลูมิเนียมของภาชนะบรรจุเมล็ด ในขณะที่มีการใหพลังงานดวย
Radio Frequency ฝาปดอลูมิเนียมทั้งดานบนและดานลางของ ภาชนะบรรจุเมล็ด (Containers)
(ภาพที่3.6)
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เครื่องทําน้ํารอน

ระบบน้ํารอน
ภาพที่ 3.5 ระบบน้ํารอนในการหลอเลี้ยงอุณหภูมิแผน Electrode ในเครื่อง RF

ไมมีระบบน้ํารอน

มีระบบน้ํารอน

ภาพที่ 3.6 เปรียบเทียบการเกิดหยดน้าํ ที่ฝา Container
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ภาพที่ 3.7 ภาชนะบรรจุเมล็ด (Containers) และตําแหนงของสาย fiber optic
สวนของทรงกระบอกของภาชนะบรรจุเมล็ดตัวอยาง ทําจาก เทฟลอน (Teflon) ที่มีความ
ตานทานไฟฟาสูง ไมมีการดูดซับพลังงานจาก RF และฝาปดดานบนและดานลาง ทําจากอลูมิเนียม
ที่มีความสามารถในการนําไฟฟาสูง (ภาพที่ 3.7 และ3.8)

ภาพที่ 3.8 ตําแหนงของ Container บรรจุเมล็ด ในระหวางการใหคลื่น RF
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3.5 การควบคุมเครื่อง RF โดยการใชโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ Penel 1
ในการปลอยพลังงานเขาไปในเมล็ด พลังงานจะไหลผานจากขั้วไฟฟาโลหะ แลวไหลผาน
ไปยังฝาดานบนและลางของ ภาชนะบรรจุเมล็ดทั้งหมด ซึ่งพลังงานที่มีการไหลผานเมล็ดที่บรรจุ
ภายในภาชนะบรรจุ เ มล็ ด จนเต็ มนั้น เมล็ ด จะมีก ารสัมผั สกั บ ฝาป ด อลูมิ เ นี ย ม ทั้ งด านบน และ
ดานลางซึ่งเมล็ดจะไดรับพลังงานทั้งหมดจะสงผานมาจาก เครื่อง RF Generator ตามที่ควบคุมบน
หนาจอแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชโปรแกรมควบคุมแบบอัตโนมัติ Panel 1 (ภาพที่3.9)

ภาพที่ 3.9 โปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่อง Radio Frequency Panel 1
การแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร
Time
เวลา
Procedure time
ระยะเวลาในการใหพลังงาน จะเริ่มนับตั้งแตเปดสวิทซ
Time with target
ระยะเวลาที่วัสดุในภาชนะมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิเปาหมาย
Target temp.
อุณหภูมิเปาหมาย
Stellwert
ระดับพลังงาน % RF power
Run
สวิทซ เปด/ปด
Power in %
ระดับพลังงานในขณะนั้น
Temperature
อุณหภูมิในขณะนั้น
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การใหพลังงาน
เครื่อง RF มีกําลังสูงสุดของเครื่องอยูที่ 2,720 วัตต ในระดับ 100% แตในการใหพลังงาน
ในการทําวิจัยนี้จะใชพลังงาน 36% หรือประมาณ 1,000 วัตต ซึ่งเปนระดับพลังงานที่เหมาะสมที่จะ
ใหกับเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ความชื้น 14% dry basis

ภาพที่ 3.10 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน RF ของเมล็ดขาวโพด
ในการใหพลังงาน ในตอนแรกจะใหพลังงานที่ 36% หรือ 1,000 watt ซึ่งเปนระดับ
พลังงานที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สัมผัสแผนฝามิเนียมของภาชนะบรรจุเมล็ด (Container) ความ
ลึก ของชั้นความสูงเมล็ดในภาชนะบรรจุเมล็ด และระดับของสนามพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่ใชใน
การสงผานเขาไปในเมล็ด ซึ่งตองมีการทดสอบทําการใหพลังงานกอนหลายครั้งจึงจะทราบคา
พลังงานนี้ แตเนื่องจากในโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ Penel 1 คาของ % RF power จะเปนเลขคู จึง
ทําการเลือกใชพลังงานที่ใกลเคียงและไมเกินกวาคาที่เหมาะสมที่ 37 % นั่นคือที่ 36 % (ภาพที่3.10)
จนกระทั่งกอนที่อุณหภูมิของเมล็ดจะถึง อุณหภูมิเปาหมาย จะทําการคอยๆลดพลังงานลง
โดยการบังคับดวยมือ (Manual control) มาเรื่อยๆจนเปน 0% ในขณะที่อุณหภูมิของเมล็ดในภาชนะ
เทากับอุณหภูมิเปาหมาย หลังจากนั้น อุณหภูมิจะมีความเสถียรในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งมีการ
ลดอุณหภูมิลง เราจะทําการใหพลังงานเพียงเล็กนอย เพียง 2 - 4 % RF power หรือ 55 - 110 watt
เพื่อใหอุณหภูมิของเมล็ดในภาชนะ เทากับอุณหภูมิเปาหมาย ตลอดระยะเวลาในการใหพลังงานแก
เมล็ด
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การควบคุมเครื่องในการให RF แกเมล็ด
1. เปดวาลวน้ําหลอเย็น เครื่อง RF Generator
2. เปดวาลวแรงดันลม
3. เปดสวิทซหลัก Main switch บนเครื่อง RF Generator
4. เปดคอมพิวเตอรควบคุม RF และเปดโปรแกรม Panel 1
5. เปดระบบน้ํารอนตั้งอุณหภูมิ และระบบหมุนเวียนน้ํารอน รอจนกระทั่งอุณหภูมิคงที่
6. เตรียม container และ fiber optic ใหอยูในตําแหนง
7. ชั่งน้ําหนักเมล็ดที่เตรียมไว 450 กรัม บรรจุลงใน container
8. ตั้งโปรแกรม Panel อุณหภูมิเปาหมาย (Target temperature) ระดับพลังงาน % RF power
9. บรรจุ container ที่มีเมล็ด ในเครื่อง RF Applicator
10. เปดสวิทซลมเพื่อเลื่อนแผน electrode ประกบ container จนสนิท ปดฝาเครื่อง RF
Applicator
11. กดปุม on บน โปรแกรม Panel 1
12. เมื่อใกลถึงอุณหภูมิเปาหมาย คอยๆลดระดับพลังงาน % RF powerจนกระทั่งเหลือ 0%
กอนที่จะถึงอุณหภูมิเปาหมายเล็กนอย
13. ทําการรักษาระดับอุณหภูมิระหวางการใหRF โดยการเพิ่ม % RF power เพียงเล็กนอย เพื่อ
ไมให อุณหภูมิของเมล็ดต่ํากวาอุณหภูมิเปาหมาย
14. เมื่อครบระยะเวลาในการให RF กดปุม off เพื่อหยุดการใหพลังงานแกเมล็ด
15. ยกแผน electrode โดยปดสวิทซลม เปดฝาเครื่อง RF Applicator นํา container ออกมา
16. เปดฝา container นําเมล็ดออกมาจาก container บรรจุในถุงพลาสติก
หมายเหตุ ทําการรักษาความสะอาดแบบ Aseptic technique ทุกขั้นตอน
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3.6 การวัดอุณหภูมิ
การวัดอุณหภูมิภายในภาชนะบรรจุเมล็ดโดยใชเสนใยแกวนําแสง Fiber Optic ของ FISO
Technology รุน UMI Signal Conditioner ขนาด 0.8 มิลลิเมตร ผาน โปรแกรมคอมพิวเตอร FISO
Commander ที่มีการแสดงผลดวยจอแสดงผล แบบ 4 ชองสัญญาณ Model 750 ซึ่งจะสามารถวัด
อุณหภูมิไดในชวง -40 oC ถึง 250 oC มีความละเอียดในการวัด ทศนิยม 2 ตําแหนง หรือ 0.01 เคลวิน
(K) ทําการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงทุกๆ 0.05 เคลวิน ความถี่ในการวัดอุณหภูมิ 4 ครั้งตอวินาที
และมีคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ + 0.1เคลวิน ซึ่งในระหวางการปลอยพลังงานสูเมล็ดพืช ก็
จะทําการวัดอุณหภูมิในขณะนั้นไปดวย ในการแสดงผลจะมีการแสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรผาน
โปรแกรม Panel 1 ซึ่งจะเปนอุณหภูมิที่วัดไดจาก Fiber Optic เสนที่ 3 ที่มีการวางไวที่จุดกึ่งกลาง
ภายในภาชนะบรรจุเมล็ด ซึ่งอุณหภูมิภายในจะมีความเสถียรมากที่สุด (Homogenous Temperature)
ในการวัดอุณหภูมิภายในภาชนะบรรจุเมล็ดแตละครั้ง จะใชเสนใยแกวนําแสง Fiber Optic ทั้งหมด
4 เสน วัดแตละจุด กระจายตามจุดตางๆ เพื่อใหครอบคลุมทุกๆตําแหนงที่มีความแตกตางของ
อุณหภูมิมากที่สุด โดยตําแหนงตางๆของเสนใยแกวนําแสง Fiber Optic จะมีการวางตําแหนงดังนี้
(ภาพที่ 3.11)
เสนที่ 1 ตรงกลางดานบนหางจากฝาภาชนะ 0.5 เซนติเมตร
เสนที่ 2 ตรงกลางดานลางหางจากกนภาชนะ 0.5 เซนติเมตร
เสนที่ 3 ตรงกลางของภาชนะ อุณหภูมิจะมีความเสถียรมากที่สุด
เสนที่ 4 สวนติดขอบภาชนะบรรจุเมล็ดหางจากผิวดานขาง 0.5 เซนติเมตร
เสนที่ 3

เสนที่ 1

เสนที่ 4

เสนที่ 2

ภาพที่ 3.11 การบรรจุเมล็ดในภาชนะบรรจุในเครื่อง RF
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ความคลาดเคลื่อน (Error) ของการวัดอุณหภูมิ
สามารถตรวจสอบความคลาดเคลื่อนโดยใชโปรแกรม FISO Commander Standard
Editionversion1.9. ที่มีความแมนยําสูงในการตรวจสอบซึ่งเปนการอานคาไดแลวรายงานออกมา
เปนกราฟอุณหภูมิได (ภาพที่ 3.12 ) การวัดอุณหภูมิดวย Fiber optic มีความคลาดเคลื่อนไดจากการ
สัมผัสกับผิวเมล็ด ดังนั้น ในระหวางการทดลองจึงตองพยายามใหมีชองวางระหวางปลาย fiber
optic กับเมล็ดขาวโพดใหเกิดชองวางนอยที่สุด (ภาพที่3.13)
A ปลายสาย Fiber Optic สัมผัสเมล็ดทั้งหมด อุณหภูมิที่วัดไดจะเปนอุณหภูมิของเมล็ดที่
แทจริงมีคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ + 1.00 เคลวิน
B ปลายสาย Fiber Opticสัมผัสเมล็ดบางสวน อุณหภูมิที่วัดไดจะเปนอุณหภูมิต่ํากวาเปน
จริงเล็กนอยมีคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ + 2.30 เคลวิน
C ปลายสาย Fiber Opticไมสัมผัสกับเมล็ด อุณหภูมิที่วัดไดจะเปนอุณหภูมิจะต่ํากวาเปน
จริงมากมีคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิ + 3.70 เคลวิน

ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงอุณหภูมิโดยโปรแกรม FISO Commander Standard Editionversion1.9.9

A
B
C
ภาพที่ 3.13 ตําแหนงของปลายสาย Fiber Optic ที่วัดอุณหภูมิของเมล็ดภายในภาชนะ
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3.7 การเพาะเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
การเตรียมเชื้อรา A. flavus
นําเมล็ดขาวโพดจากโรงเก็บที่มีการเขาทําลายโดยเชื้อรา A. flavus โดยดูจากมีเสนใยสี
เหลือง อมเขียว ขึ้นบริเวณฝก นําเมล็ดขาวโพดไปทําการเลี้ยงเชื้อบนอาหาร PDA (Potato Dextrose
Agar) เก็บไวในตูเลี้ยงเชื้อ (Incubator) ที่มีการควบคุมสภาพบรรยากาศตลอดเวลา อุณหภูมิ 35 oc
เปดแสง12 ชั่วโมง ปดแสง 12 ชั่วโมงนาน 7 วัน จะมีเสนใยเชื้อราเจริญขึ้นบนผิวเมล็ดขาวโพด ทํา
การแยกเฉพาะเชื้อรา A flavus โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อ (Needle) เขี่ยเฉพาะสวนที่เปนเสนใยสีเหลืองอม
เขียว แลวนํามาจิ้มลงบนจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเปลา เก็บไวในตูเลี้ยงเชื้ออีกครั้ง คัดเฉพาะ
จานเลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี สี เ หลื อ งอมเขี ย วเท า นั้ น ตรวจสอบความถู ก ต อ งของสายพั น ธุ ภ ายใต ก ล อ ง
จุลทรรศน (ภาพที่3.14) จากการตรวจสอบสปอรของเชื้อ แลวเก็บไวเพื่อใชตอไป

ภาพที่ 3.14 เชื้อรา A. flavus ภายใตกลองจุลทรรศน
3.7.1 การเตรียมสารแขวนลอยสปอรเชื้อรา (Spore Suspension)
นําจานเลี้ยงเชื้อที่มีสปอรเชื้อราของ A. flavus มาเติมน้ํากลั่นเพียงเล็กนอย แกวงใหทั่วจาน
แลวเทลงในขวดแกวรูปชมพู ดานบนมีกรวยแกวพรอมกระดาษกรอง เบอร 4 กรองเอากากออก
รวบรวมสารละลายและนํามาตรวจสอบหาความเขมขนของสปอรเชื้อรา โดยใช Hemacyto meter
ขนาดความลึก 0.100 มิลลิเมตร ขนาดตารางความละเอียด 0.0025 ตารางมิลลิเมตร มาใชในการปรับ
ความเขมขนใหได 1x106 สปอรตอ100 มิลลิลิตร เก็บในที่อุณหภูมิไมเกิน 15 oC นานไมเกิน 1วัน
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3.7.2 การปลูกถายเชื้อลงบนเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว
เตรียมเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 5 กิโลกรัมมาทําความสะอาด โดยใชเครื่อง Air screen
cleaner แลวนําไปลดความชื้นในตูอบลดความชื้น อุณหภูมิ 35 oC นาน 2 วัน เพื่อใหมีความชื้นเมล็ด
ที่ต่ําลงกวา 14.0 % นําเมล็ดหลังลดความชื้นไปลางดวยสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรด NaHCl
ความเขมขน 0.1 % นาน 1 นาทีลางดวยน้ํากลั่นจนหายกลิ่น นําเมล็ดขาวโพดใสลงในถังแลวเติม
สารแขวนลอยสปอรเชื้อรา (Spore Sustention) ปริมาณ 100 มิลลิลิตร แลวยายเมล็ดขาวโพดไปใน
เครื่องเหวี่ยงแบบหมุน (Shaker V Type Mixer) หมุนเพื่อคลุกเมล็ดและสารละลายสปอรเชื้อราให
เขากัน โดยเปดสวิทซทุกๆ 1 ชั่วโมง ครั้งละ 1 นาที ใชเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง เพื่อใหเชื้อรามีครบ
ทุกระยะการเจริญ (Fungi Growth Stage) เทเมล็ดออกจากเครื่องเหวี่ยง บรรจุในถังฝาปดสนิท
ตรวจวัดหาความชื้นเพื่อเตรียมปรับสภาพความชื้นตอไป
3.8 การปรับความชื้นเมล็ดพันธุ
ปรับระดับความชื้นใหอยูในระบบฐานเปยก (Wet Basis) ในการทําวิจัยนี้จะปรับระดับ
ความชื้นใหอยูที่ 12.0 % wb และจะตองใหมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด เพราะความชื้น เปนปจจัย
สําคัญในการสรางความรอน โดยเครื่อง RF การปรับความชื้นจะมีการปรับอยู 2 ลักษณะ ไดแก
การลดความชื้น จะใชวิธีการคํานวณหาปริมาณน้ําที่ตองนําออกจากเมล็ดโดยการอบดวย
ลมรอนที่อุณหภูมิ 35 oC ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ปลอดภัยตอองคประกอบทางเคมีภายในเมล็ด
การเพิ่มความชื้น จะใชวิธีการคํานวณหาปริมาณน้ําที่ตองเติมลงในเมล็ด และเติมโดยใช
วิธีการสเปรยน้ํากลั่นลงไปพรอมกับการคลุกเมล็ดทุกๆครั้ง
โดยในการปรับความชื้น เราจะตองทราบความชื้นเบื้องตนกอนการปรับความชื้น และ
ทราบน้ําหนักของเมล็ดขณะนั้น เราจะทําการคํานวณจากสมการความชื้น เพื่อหาปริมาณน้ําที่ตอง
เติมเขาไปในกรณีความชื้นต่ํากวาที่ตองการ หรือ ปริมาณน้ําที่ตองนําออกเมื่อความชื้นเกินกวาที่
ตองการ โดยใชวิธีการชั่งน้ําหนัก เนื่องจาก น้ํา 1 กรัมมีปริมาตร1 มิลลิลิตร
หลังจากที่ทําการปรับระดับน้ําในกองเมล็ดเสร็จแลวก็จะมีการบรรจุลงในถังอีกครั้ง ปดฝา
ใหสนิท แลวเก็บไวในที่เย็น อุณหภูมิ 15 oC เพื่อไมใหเชื้อรามีการเจริญเติบโต และ เปนการทําให
ความชื้นภายในกองเมล็ด มีการปรับระดับใหสูจุดสมดุลความชื้น (Equilibrium Moisture Content)
ใชเวลา 2 วัน เมล็ดก็จะพรอมที่จะนํามาใชทําการทดลองได
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เตรียมเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

ปลูกถายเชื้อ A. flavus

ปรับความชื้นใหอยูในระดับที่จะใชทดลอง

Treat RF
1 sample = 450 g./1,800 เมล็ด

Pathogen test 400 เมล็ด

Chemical test

Maize

Total protein analysis
Succinate
dehydrogenase
enzyme activity

% infect A.flavus

10 เมล็ด / plate
100 เมล็ด / rep
4 rep

ภาพที่ 3.15 ขัน้ ตอนการดําเนินการทดลอง

Seed test

Germination test 300เมล็ด
50 เมล็ด /rep
6 reps (ตัดขอมูลสูงสุด/ต่ําสุด)
ใชจริง 4 rep (กําจัด error data)
Vigor test 300เมล็ด
50 เมล็ด /rep
6 reps (ตัดขอมูลสูงสุด/ต่ําสุด)
ใชจริง 4 rep (กําจัด error data)
TZ 300เมล็ด
50 เมล็ด /rep
6 reps (ตัดขอมูลสูงสุด/ต่ําสุด)
ใชจริง 4 rep (กําจัด error data)
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ตารางที่ 2.4 ระยะเวลาการทํางาน ตอ 1 Treatment
วันที่

เชา

บาย

กลางคืน

1.

เตรียมเมล็ด/
เครื่อง RF

Treat RF 30 min./1rep
10 rep = 5 hr.

Pathogen test ,แชเมล็ดในน้าํ
เตรียมยอม TZ

2.

ผาเมล็ด ยอม TZ Germination test ,Vigor test ,เก็บ
เช็คผลการยอมสี ตัวอยางเมล็ดสําหรับการวิเคราะห
เคมีไวที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส

3.
4.
5.
6.
7.

ตรวจผล
Pathogen test

First count
Germination test ,Vigor test

8.
9.

Final count
Germination test ,Vigor test
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3.9 การวัดผลการทดลอง
3.9.1 การทดสอบการปนเปอนเชื้อรา A .flavus
ทําการทดสอบหาการปนเปอนของเชื้อสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงบน
อาหาร PDAโดยทําการสุมเมล็ดพันธุมาจํานวน 400 เมล็ด มาวางบนจานเลี้ยงเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ
จานละ10 เมล็ด ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ในตู Incubator นาน 7 วัน บันทึกภาพ ตรวจวัดผลการ
ทดลอง
% การปนเปอนเชื้อ = จํานวนเมล็ดที่เกิดเชื้อรา x 100
จํานวนเมล็ดทั้งหมด
3.9.2 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
3.9.2.1 ทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ (Seed germination) โดยวิธี Bp method
(Between paper) ตามหลักของ Standard germination test (ISTA, 1995) โดยทําการสุมเมล็ดพันธุมา
จํานวน 400 เมล็ด เพาะบนกระดาษเพาะที่ชื้น ทิ้งไวที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส นาน 5-7 วัน
ทําการนับจํานวนตนกลาที่ปรกติ แสดงผลในรูปของเปอรเซ็นตการงอก
3.9.2.2 ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ (Seed vigor) โดยวิธี Sand test ตาม
หลักของ Standard germination test (ISTA, 1995) โดยทําการสุมเมล็ดพันธุมาจํานวน 400 เมล็ด
เพาะทดสอบในกระบะทรายชื้น ในสภาพสิ่งแวดลอมปกติ นาน 5-7 วัน ทําการนับจํานวนตนกลา ที่
มีลักษณะแข็งแรง แสดงผลในรูปแบบของเปอรเซ็นตตนแข็งแรง
3.9.2.3 ทําการทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ โดยใช TZ (Tetra Zolium) ตาม
หลักของ Standard germination test (ISTA, 1995) โดยทําการสุมเมล็ดพันธุมาจํานวน 400 เมล็ด แช
น้ําจนเมล็ดขาวโพดดูดน้ําเขาไปในเมล็ดจนมีความอวบน้ํา ทําการผากลางเมล็ดดวยมีดใหผานกลาง
ของ Embryo ใชตัวอยางเมล็ดละซีก แลวแชในสารละลาย Tetra Zolium เขมขน 0.1% เปนเวลาครึ่ง
ชั่วโมง แลวแยกเมล็ดออก ซับใหแหง ทําการตรวจนับสวนที่มีการติดสีแดงซึ่งเปนสวนที่มีชีวิต
แสดงผลในรูปแบบของเปอรเซ็นตความมีชีวิต
3.9.2.4 การวัความชื้นของเมล็ดพันธุ การอบดวยความรอน (Hot air – Oven
method) เปนวิธีการทดสอบความชื้นของเมล็ดมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป หลักการในการทดสอบใน
วิธีนี้ก็โดยการไลความชื้นที่มีอยูในเมล็ดออก โดยการใหความรอนในสถานที่ควบคุมได และวัด
ปริ ม าณความชื้ น ที่ สู ญ หายไป โดยคํ า นวณเป น เปอร เ ซ็ น ต ข องน้ํ า หนั ก เดิ ม ซึ่ ง วิ ธี ก ารทดสอบ
ความชื้นโดยวิธีนี้กําหนดไวอยางละเอียดในกฎสากลการทดสอบเมล็ดพันธุ (ISTA Rules)
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การคํานวณผลการทดสอบเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดคิดเปนเปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก %
ความชื้นฐานแหง % MC. dry basis = (น้ําหนักเมล็ดกอนอบ - น้ําหนักเมล็ดหลังอบ) x 100
น้ําหนักแหงเมล็ด
3.9.3 การทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี
3.9.3.1 กิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส Succinate dehydrogenase
("succinate INT") enzymatic activity (mitochondrial enzyme marker) ทดสอบโดยการวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase Activity) ตามวิธีของ
Karl Hostetler lab, UCSD, 1980s.
วิธีการทดสอบ
1. บดเมล็ดในอัตรา 10 กรัมตอสารละลาย Tris buffer 30 ml.
2.เตรียมสารละลาย: 200, มิลลิลิตร, สิ่งที่เตรียม 0.1 M K phosphate, pH 7.4 (200 ml of
0.1M Potassium phosphate pH 7.4 = 1.41 g K2HPO4 + 0.259 g KH2PO4) 0.1 M succinate (200 ml
of 0.1M succinate = 3.24 g) 0.05 M sucrose (200 ml of 0.05 M sucrose = 3.42 g)
ในการเตรียมสารละลายนี้ เติม INT Formosan (ในที่ๆอุณหภูมิต่ํา) แลวปรับปริมาตรใหได 2
mg/ml. เขยา 20 นาที เตรียมตัวอยางใหมทุกครั้ง. INT Formosan: p-Iodonitrotetrazolium violet
(Sigma).
3. ผสม [stock/INT mix] ปริมาณ 200 μl กับสารผสมของ [protein (i.e., sample for assay)
+ H20 (containing ~20-50 μg mitochondria)]. ปริมาณ 200 μl
4. ปรับอุณหภูมิเปน 37 ºC ใน "phosphorus" assay tubes นาน 20 นาที
5. หยุดปฏิกิริยาดวย TCA.10% ปริมาณ 400 μl
6. เติมethyl acetate กับvortex อยางละ 1.5 ml.
7. ปนแยกตะกอนดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 1,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที
8. อานคาดูดกลืนแสงโดยเครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร
ดวย cuvettes ขนาด 0.6 มิลลิลิตร อานคาที่เสนสีชมพูบนสุด Delta OD/nm = 0.0134 OD/nm INT
reduced.
9. บันทึกผลเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
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3.9.3.2 การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน ปริมาณโปรตีนในอาหารคํานวณไดจาก
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยูในอาหาร ซึ่งจะเปนพวกสารประกอบโปรตีน (True protein) และ
สารประกอบไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน (non-protein nitrogen) ดังนั้นปริมาณโปรตีนที่ไดจากการ
วิเคราะหนี้จึงเปนโปรตีนรวมหรือโปรตีนหยาบ (crude protein) ซึ่งเปนการวิเคราะหตามวิธีของ
Kjedahl and Soxhlet Method โดยวิธีการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การยอย (Digestion) เปนขั้นตอนของการเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนที่มีอยูใน
อาหารใหอยูในรูปของ (NH4)2SO4 โดยใชกรดกํามะถันเขมขน (H2SO4)
2. การกลั่น (Distillation) เปนขั้นตอนของการกลั่นเพื่อไลแอมโมเนียออกมาโดยใช
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) และเก็บไวในสารละลายกรดมาตรฐาน (boric acid)
3. การไตเตรต (Titration) ในกรณีที่ใช boric acid เปนตัวเก็บแอมโมเนีย ใหไตเตรตดวย
สารละลายกรดมาตรฐานเพื่อหาปริมาณสารละลายกรดมาตรฐานที่ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนีย
4.คํานวณปริมาณโปรตีนที่ไดโดยใชคา Factor 6.25 (AOAC 960.25, 1995)
วิเคราะหปริมาณโปรตีนดวย Micro Kjeldahl method
1. เครื่องมือ
1.1 เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 4 ตําแหนง
1.2 ชุดเครื่องยอย (Gerhardt Kjeldatherm Digestion Unit; KB)
1.3 ชุดเครื่องกลั่น (Gerhardt Vapodest ; VAP 30)
1.4 ตูดูดสารเคมี
2. สารเคมี
2.1 กรดซัลฟูริกเขมขน (Conc. sulfuric: H2SO4)
2.2 สารละลายกรดซัลฟูริก 0.1 N
2.3 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 32% โดยน้ําหนักตอปริมาตร
2.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 15% โดยน้ําหนักตอปริมาตร
2.5 สารละลายกรดบอริกความเขมขน 4% โดยน้ําหนักตอปริมาตร
2.6 สารเรงปฏิกิริยา (Catalyst; CuSO4:K2SO4 1:10)
2.7 สารละลายอินดิเคติงบอริกแอซิด (Indicating boric acid)
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การเตรียมสารละลายอินดิเคติงบอริกแอซิด
1. ชั่ง Methyl red 200 mg. ละลายใน 95% เอทิลแอลกอฮอล 100 ml.
2. ชั่ง Methylene blue 100 mg. ละลายใน 95% เอทิลแอลกอฮอล 50 ml.
3. ผสมสารละลายทั้งสองเขาดวยกัน นํามิกซอินดิเคเตอร 10 ml.แลวเจือจางดวยน้ํากลั่น
จนครบ 1,000 ml.
วิธีวิเคราะห
1. บดเมล็ดขาวโพดดวยเครื่องบด แลวชั่งน้ําหนักบนกระดาษชั่งสาร 1.5000 กรัมใสใน
Kjeldahl tube
2. เติมสารเรงปฏิกิริยา 10 g. และกรดซัลฟูริกเขมขน 20 ml.
3. นําไปยอยดวยเครื่อง Kjeldahltherm ซึ่งใชอุณหภูมิในการยอย 400 °C จนตัวอยางเปนสี
เขียวใส
4. ทิ้งให Kjeldahl tube เย็น
5. ตอ Kjeldahl tube เขากับเครื่องกลั่น เติมน้ํากลั่นลงไป 40 มิลลิลิตร เพื่อละลายตะกอน
ที่เกิดขึ้น เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนรอยละ 32 ลงไป 50 มิลลิลิตรหรือจน
ตัวอยางกลายเปนสีดํา
6. รองรั บ สารที่ ก ลั่ น ด ว ยสารละลายกรดบอริ ก ที่ มี ค วามเข ม ข น ร อ ยละ 4 ปริ ม าตร 40
มิลลิลิตร หยดอินดิเคเตอร 2-3 หยด สารละลายที่ไดจะมีสีมวงออน
7. กลั่นตัวอยางประมาณ 4 นาทีหรือจนไอของ NH3 ถูกกลั่นจนหมด
8.หยุดกลั่น จากนั้นนําสารละลายในขวดรองรับที่เปลี่ยนจากสีมวงออนกลายเปนสีเขียว
ออนมา ไตเตรทดวยสารละลายกรดซัลฟูริกความเขมขน 0.1 N จนสารละลายเปลี่ยนสีจากสีเขียว
ออนเปนสีมวงออน
9. คํานวณหาปริมาณไนโตรเจนและปริมาณโปรตีน
ปริมาณไนโตรเจน
N (%) = ปริมาตรกรดซัลฟูริกที่ใชไตเตรท (มล.) x ความเขมขนของกรดซัลฟูริก x 1.4
น้ําหนักตัวอยางแหง
ปริมาณโปรตีนในขาวโพด
Protein (%) = ปริมาณ N (%) x 6.25
6.25 คือคา Factor ที่ใชในการเทียบปริมาณโปรตีนจากไนโตรเจนที่ได (AOAC, 1995)

