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บทคัดยอ 
ศึกษาผลของออกซิเจนความเขมขนตาง ๆ ในภาชนะบรรจ ุคือ 0 (ไนโตรเจน ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต) 

5  10  15 และ 20 เปอรเซ็นต (v/v) ในระหวางการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุ
เชียงใหม 1 โดยสุมตัวอยางเมล็ดพันธุผานการเก็บรักษาในสภาพออกซิเจนความเขมขนตาง ๆ ขางตนเปนเวลา 2  4 
และ 6 เดือน มาทําการเรงอายุเมล็ดพันธุ (อุณหภูม ิ41 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง) จากนั้นทดสอบคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุดังนี้คือ การทดสอบความงอกในหองปฏิบัติการ ความงอกในสภาพไร ดัชนีการงอก การเจริญเติบโต
และอัตราการเจริญเติบโตของตนกลา คาการนําไฟฟาของเมล็ดพันธุ และปริมาณสาร malondialdehyde (MDA) 
พบวา คุณภาพของเมล็ดพันธุลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มมากขึ้น และเมื่อทําการเก็บรักษาในสภาพที่มี
ออกซิเจนความเขมขน 20 เปอรเซ็นต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 0 เปอรเซ็นต นั้น 
มีผลทําใหคุณภาพของเมล็ดพันธุต่ํากวาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต 
และเมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนเวลา 6 เดือน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 5 
เปอรเซ็นต มีแนวโนมที่สามารถรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ไดดีที่สุด โดยมีคา
ความงอกในหองปฏิบัติการ ความงอกในสภาพไร ดัชนีการงอก การเจริญเติบโต และอัตราการเจริญเติบโตของตน
กลาสูงที่สุด ในขณะทีค่าการนําไฟฟาของสารละลายที่แชเมล็ดพันธุ และปริมาณสาร MDA ต่ําที่สุด  

 
คําสําคัญ :  ถั่วเหลืองฝกสด  เก็บรักษา  คุณภาพของเมล็ด  การเสื่อมสภาพ 
 

Abstract 
A study on an effect of oxygen concentration in a container atmosphere during storage on seed 

quality of vegetable soybean cv. Chiang Mai 1 was carried out. Seeds were sampled and stored in 0 
(100% nitrogen), 5, 10, 15 and 20 percent (v/v) oxygen concentration atmosphere for 2  4 and 6 months. 
After each storage peried, an accelerated aging of seeds were conducted at 41°C for 72 hours then the 
seed qualities were tested by germination test, field emergence test, germination index, seedling 
growth, seedling growth rate, electrical conductivity and malondialdehyde (MDA) content. The results 
showed that seed quality decreased as the storage time increased when seed were stored in high 
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oxygen concentration of 20%. However, the qualities of seeds which were stored in 0% oxygen were 
lower than that of stored in the 5% oxygen. Furthermore, after 6 month, the storage of seeds in 5% 
oxygen showed the best results for keeping the seed quality, giving the highest germination percentage, 
field emergence percentage, germination index and seedling growth rate and the lowest electrical 
conductivity and MDA content.  
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คํานํา 
การเสื่อมสภาพที่รวดเร็วของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองนั้น เปนจัดปญหาสําคัญในธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ 

โดยเฉพาะเมื่ออยูในเขตประเทศรอนชื้น เชน ประเทศไทย ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากเมล็ดพันธุถั่วเหลืองนั้นมีปริมาณ
ไขมันสะสมภายในเมล็ดที่สูงประมาณ 15-22 เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) เมื่อทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง        
ที่มีความชื้นภายในเมล็ดระหวาง 9-10 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูม ิ 5 และ 25 องศาเซลเซียส พบวา เมล็ดพันธุ      
สูญเสียความงอกอยางรวดเร็วเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 2 เดือน โดยความงอกของเมล็ดลดลงจากเริ่มตน 97 
เปอรเซ็นตเหลืออยูในชวงระหวาง 0-50 เปอรเซ็นต (Nasreen et al., 2000) แสดงใหเห็นวา การควบคุมความชื้น
ของเมล็ดพันธุ และอุณหภูมิในการ เก็บรักษานั้นไมสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองไดดีพอ 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่เขามามีผลตอการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ซึ่งไดแก ออกซิเจนที่อยูในสถานที่
เก็บเมล็ดพันธุ Ellis and Hong (2007) พบวา ปริมาณออกซิเจนที่แตกตางกนัระหวางวิธีการเก็บรักษาแบบระบบ
เปดและแบบระบบปดนั้นสงผลตอความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และเสนอวาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
เปนเวลานานๆ นั้นนอกจากจะตองปองกันเมล็ดพันธุจากความชื้นแลวยังตองปองกันไมใหออกซิเจนเขามาใน
ระหวางการเก็บรกัษาเมล็ดพันธุดวยเชนกัน 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของออกซิเจนในการเก็บรักษาที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ที่มี
ตอคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ซึ่งความรูที่ไดจะใชเปนพื้นฐานในการศึกษาทางลึกตอไป
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหคงคุณภาพไดนานมากขึ้น 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาผลของออกซิเจนความเขมขนตาง ๆ ในระหวางการเก็บรักษาที่มตีอการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ 

ถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design, CRD) 
จํานวน 4 ซ้ํา ทําการสุมตัวอยางเมล็ดพันธุ ถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ที่มีความชื้นของเมล็ดพันธุ 8-9 
เปอรเซ็นต (w/w) หนัก 450 กรัม บรรจุลงในถุง aluminum foil ขนาด 8 x 12 นิ้ว จากนั้นนําไปปรับความเขมขนของ
ออกซิเจนภายในถุง ดวยเครื่อง Multivac Vacuum Sealer (model 300/12, Germany) ใหมีความเขมขนของ
ออกซิเจน 5 ระดับคือ ที่ระดับ 0 (ไนโตรเจนความเขมขน 100 เปอรเซ็นต) 5  10  15 และ 20 เปอรเซ็นต (v/v) แลว
ปดผนึกใหสนิทปองกันการแลกเปลี่ยนอากาศและความชื้น จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ 20 องศาเซลเซียส 
เปนระยะเวลา 2 4 และ 6 เดือน เมื่อครบกําหนดแตละอายุการเก็บรักษา สุมตัวอยางเมล็ดพันธุมาทําการเรงอายุ
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เมล็ดพันธุที่อุณหภูม ิ 41 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง (ISTA, 2007) แลวประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ
ดังนี้คือ ความงอกในหองปฏิบัติการ ความงอกในสภาพไร ดัชนีการงอก การเจริญเติบโตและอัตราการเจริญเติบโต
ของตนกลา ตามวิธีการของ ISTA (2007) คาการนําไฟฟาของเมล็ดพันธุดัดแปลงจากวิธีการของ Hampton    et. 
al., (1992) และปริมาณสาร malondialdehyde (MDA) ในเมล็ดพันธุตามวิธีของ Heath and Parker (1968)  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ความงอกในหองปฏิบัติการหลังการเรงอายุของเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขน
ตางๆ มีแนวโนมลดลงเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มมากขึ้น (Fig 1A) แตไมมีความแตกตางทางสถิติไมวาจะ
เก็บรักษาเปนเวลา 2  4 และ 6 เดือน โดยเมล็ดพันธุมีความงอกหลังการเรงอายเุริ่มตนเทากับ 87 เปอรเซ็นต จากนั้น
เมื่อทําการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน พบวา ความงอกหลังการเรงอายขุองเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพที่มีความ
เขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต มีความงอกหลังการเรงอายสุูงที่สุดเทากับ 78 เปอรเซ็นต (ลดลง 9 เปอรเซ็นต) 
รองลงมาคือ เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขน 20  15  0 และ 15 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 71  
70  67 และ 59 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความงอกลดลง 16  17  21 และ 28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ความงอกในสภาพไรหลังการเรงอายขุองเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวในออกซิเจนความเขมขนตางๆ เปนระยะ 
เวลา 2  4 และ 6 เดือน ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ(Fig 1B) เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ในสภาพที่
มีความเขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต มีความงอกในสภาพไรหลังการเรงอายสุูงที่สุด เทากับ 50 เปอรเซ็นต ซึ่งมี
คาลดลงจากเริ่มตน 15 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 0  15  
10 และ 20 เปอรเซ็นต โดยมีคาเทากับ 44  39  38 และ 36 เปอรเซ็นต โดยมีคาลดลงจากความงอกในสภาพไร 
หลังการเรงอายเุริ่มตนเทากับ 21  26  27 และ 29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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   Fig. 1  Changes in germination percentage (1A) and field emergence percentage (2B) after  
 accelerated aging of vegetable soybean seed cv. Chiang Mai 1 after storage in different 
 oxygen concentrations. (        0% oxygen (100% nitrogen)          5% oxygen 
          10% oxygen         15% oxygen and         20% oxygen) 
 

คาดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุหลังการเรงอายทุี่เก็บรักษาไวในออกซิเจนความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 2  4 
และ 6 เดือน พบวา เมื่อทําการเก็บรักษาเปนเวลา 2 เดือน มีคาดัชนีการงอกหลังการเรงอายคุวามแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนความ

(1B) (1A) 
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เขมขน 5 เปอรเซ็นต มีคาดัชนีความงอกสูงที่สุด และมีคาต่ําสุดเมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพที่มีออกซิเจนความ
เขมขน 20 เปอรเซ็นต จากนั้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเปน 4 และ 6 เดือน คาดัชนีการงอกของเมล็ด
พันธุหลังการเรงอายมุีคาลดลงแตไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนเวลา 6 เดือน พบวา 
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขน 5 เปอรเซ็นต ยังคงมีคาดัชนีการงอกหลังการเรงอายสุูง
ที่สุดเทากับ 3.8 รองลงมาคือ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพที่มีออกซิเจน 10  15  0 และ 20 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคา
เทากับ 3.7  3.7  3.3 และ 3.3 ตามลําดับ (Fig. 2)  
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   Fig. 2  Changes in germination index after accelerated aging of vegetable soybean seed cv. Chiang 
 Mai 1 after storage in different oxygen concentrations and were accelerated aging at 41°C for  
 72 hours.(        0% oxygen (100% nitrogen)          5% oxygen          10% oxygen  
         15% oxygen and         20% oxygen) 
 

คาการเจริญเติบโตของตนกลาของเมล็ดพันธุหลังการเรงอายทุี่เก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนความ
เขมขนตางๆ เปนเวลา 2  4 และ 6 เดือน พบวา มีแนวโนมลดลงแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเก็บรักษาเปน
เวลา 2 และ 4 เดือน แตเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเพิ่มขึ้นเปน 6 เดือน พบวา คาการเจริญเติบโตของ
ตนกลาของเมล็ดพันธุหลังการเรงอายทุี่เก็บไวในสภาพทีม่ีออกซิเจนที่ความเขมขนตางกันมคีาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต โดยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนเวลา 6 เดือน ทีร่ะดับความ
เขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต ใหคาการเจริญเติบโตของตนกลามากที่สุดเทากับ 6.1 เซนติเมตร/ตน รองลงมา
คือ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 0  20  10 และ 15 เปอรเซ็นต โดยมีคาเทากับ 5.0  
4.5  3.4 และ 3.3 เซนติเมตร/ตน ตามลําดับ (Fig. 3 A)  

อัตราการเจริญเติบโตของตนกลาหลังการเรงอายขุองเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนความ
เขมขนตาง ๆ เปนเวลา 2  4 และ 6 เดือน พบวา เมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 2 เดือน อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา
หลังการเรงอายขุองเมล็ดพันธุที่เก็บรกัษาในออกซิเจนทุกความเขมขนไมมคีวามแตกตางกันทางสถิต ิ แตเมื่อ
ระยะเวลาของการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นเปนเวลา 4 และ 6 เดือน อัตราการเจริญเติบโตของตนกลาหลังการเรงอายทุี่พบ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลําดบั เมื่อพิจารณาที่
การรักษาเมล็ดพันธุเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 5 
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาหลังการเรงอายมุากที่สุดเทากับ 57.3 มิลลิกรัม/ตน รองลงมาคือ การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 0  20  10 และ 15 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาเทากับ 52.7  52.7  
47.9 และ 45.8 มิลลิกรัม/ตน ตามลําดับ (Fig. 3 B) 
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 Fig. 3  Changes in seedling growth (3A) and seedling growth rate (3B) after accelerated aging of 
 vegetable soybean seed cv. Chiang Mai1 after storage in different oxygen concentrations. 
 (         0% oxygen (100% nitrogen)          5% oxygen         10% oxygen 
         15% oxygen and          20% oxygen) 
 

คาการนําไฟฟาของเมล็ดพันธุหลังการเรงอายไุมมีความแตกตางทางสถิติเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 2 
และ 4 เดือน ในทุกระดับความเขมขนของออกซิเจน แตเมื่อเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน พบวา คาการนํา
ไฟฟาของเมล็ดพันธุหลังการเรงอายนุั้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเซ็นต โดยเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวในออกซิเจนที่มีความเขมขน 5 เปอรเซ็นต มีคาการนําไฟฟาเมล็ด
พันธุหลังการเรงอายตํุ่าที่สุดเทากับ 49 µS.cm.-1g-1 รองลงมาคือ เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวในออกซิเจนที่มี
ความเขมขน 10  0  15 และ 20 เปอรเซ็นต ซึง่มีคาเทากับ 50  53  55 และ 57 µS.cm.-1g-1 ตามลําดับ (Fig. 
4A) 

เมื่อนําเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขนตางกันเปนเวลา 2  4 และ 6 เดือน
กอนนํามาเรงอายุเมล็ดพันธุจากนั้นวัดปริมาณสาร MDA ในเมล็ดพันธุ พบวา การเก็บรักษาเมล็ดพันธุใน
สภาพที่มีออกซิเจนตางกันเปนเวลา 2 เดือน มีผลทําใหปริมาณสาร MDA ในเมล็ดพันธุหลังการเรงอายุ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต โดยเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพ
ที่มีออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต มีปริมาณ MDA หลังการเรงอายตํุ่าที่สดุ และมีคาสูงที่สุดเมื่อเก็บรักษาในสภาพที่
มีออกซิเจนความเขมขน 20 เปอรเซ็นต (1916.1 และ 2354.8 nmol. g-1 ตามลําดับ) สวนเมล็ดพันธุทีเ่ก็บ
รักษาเปนเวลา 4 และ 6 เดือน ปริมาณสาร MDA หลังการเรงอายเุพิ่มข้ึนในทุก ๆ ระดับความเขมขนของ
ออกซิเจนที่เก็บรักษา แตปริมาณ MDA ในเมล็ดพันธุดังกลาวไมมีความแตกตางทางสถิติ อยางไรก็ตาม
พบวา ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาไวในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขน 5 
เปอรเซ็นต มีปริมาณสาร MDA ในเมล็ดพันธุหลังการเรงอายตํุ่าที่สุด (2508.1 nmol. g-1) รองลงมาคือ การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ระดับความเขมขนของออกซิเจน 0  10  15 และ 20 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาเทากับ 2585.5  
2648.4  2661.3 และ 2721.0 nmol. g-1 ตามลําดับ (Fig. 4B) 

(3A) (3B) 
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 Fig. 4  Changes in electrical conductivity (4A) and malondialdehyde content (4B) after accelerated 
 aging of vegetable soybean seed cv. Chiang Mai1 after storage in different oxygen 
 concentrations. (         0% oxygen (100% nitrogen)          5% oxygen  
         10% oxygen         15% oxygen and          20% oxygen) 
 

การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุเปนสาเหตทุําใหเมล็ดมีคุณภาพต่ําลง การสูญเสียความสามารถในการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุหรือการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุนั้นมีความสัมพันธกับความเสียหายของเซลล (cellular injury) 
ซึ่งเปนผลมาจากการเขาทําปฏิกิริยาของ reactive oxygen species (ROS) ในระหวางการเก็บรักษา (Hendry,  
1993; McDonald, 1999) โดย ROS เปนสารที่กระตุนใหเกิดปฏิกิริยา oxidation ในเซลล ซึ่งจะนําไปสูการ   ทําลาย
โครงสรางตางๆ ภายในเซลลรวมถึงเยื่อหุมเซลลซึ่งสงผลตอการควบคุมการเขาออกสารของเซลลสูญเสียไป 
โดยเฉพาะการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุเริ่มตนจากการทีค่วามเตงของเซลลเมมเบรน (membrane integrity) 
สูญเสียไป (วันชัย, 2542; McDonald, 1999) จากนั้นจึงเกิดเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นตามมาคือ กิจกรรมของเอมไซม
ลดลง มีการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิสระ มีการเพิ่มขึ้นของตนกลาผิดปกติและเมล็ดตายตามลําดับ (วันชัย, 2542; 
Delouche and Baskins, 1973) ดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพที่มีออกซิเจนความเขมขนปกติหรือ 20 
เปอรเซ็นต ในสภาพบรรยากาศปกตจิึงสงผลทําใหเยื่อหุมเซลลเกิดความเสียหายจากปฏิกิริยาดังกลาวไดงาย ซึ่ง
ออกซเิจนในบรรยากาศปกติสามารถกระตุนใหเกิดการสราง superoxide radical, hydrogen peroxide และ 
hydroxyl radical ซึ่งเปนสารประเภทเดียวกับ ROS (Smirnoff, 1993) ดังนั้นการวัดคาเปอรเซ็นตความงอก 
ความงอกในสภาพไร ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ การเจริญเติบโตของตนกลา อัตราการเจริญเติบโตของตน
กลา การนําไฟฟาของสารละลายที่แชเมล็ดพันธุ และปริมาณสาร MDA ในเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุ
เชียงใหม 1 ที่ผานการเก็บรักษาในสภาพที่มีออกซิเจนสูงกวาจะเสื่อมสภาพมากกวาเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาสภาพที่มี
ออกซิเจนต่ํากวา นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา การวัดปริมาณสาร MDA ในเมล็ดพันธุซึ่งเปนผลิตภัณฑของ
การเกิดปฏิกิริยา oxidation ของกรดไขมันไมอิ่มตัวในเมล็ดมีความแตกตางกันอยางชัดเจนตั้งแต 2 เดือนหลังการ
เก็บรักษาไวในสภาพที่มีออกซิเจนแตกตางกัน ดังนั้นการวัดปริมาณสาร MDA ที่เกิดขึ้นภายในเมล็ดพันธุจึงนาจะ
เปนวิธีการตรวจวัดการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุไดอยางรวดเร็ววิธีหนึ่ง 

ออกซิเจนเปนสารที่สงเสริมการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุระหวางการเก็บรักษา (Ellis and Hong, 2007) 
จากรายงานของ Roberts (1961) พบวา การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุขาวเกิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อทําการเก็บรักษาใน

(4A) (4B) 
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สภาพที่มีความเขมขนของออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนีพ้บวา การเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง
ฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ในสภาพที่มีความเขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต นั้นมีแนวโนมที่สามารถชะลอการ
เสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ไดดีกวาการเก็บรักษา เมล็ดพันธุในสภาพที่มีความ
เขมขนของออกซิเจนสูงกวา 5 เปอรเซ็นตและไมมีออกซิเจน และจากรายงานของ Rolletschek et. al. (2005) พบวา 
เมล็ดถั่วเหลืองตองการออกซิเจนความเขมขนประมาณ 2 เปอรเซ็นต เพื่อปองกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อมีออกซิเจน
ต่ํา (anoxia) และสามารถคงกิจกรรมภายในเซลลตอไปได และ Borisjuk et. al. (2007) พบวา การเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของออกซิเจนภายในเมล็ด (endogenous oxygen) มีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของไนตริกออก
ไซด (endogenous nitric oxide; NO) ภายในเมล็ด และ NO จัดเปน free radical ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับ 
ROS ดังนั้นเมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสดในสภาพที่ไมมีออกซิเจนจึงอาจเกิดผลเสียหายจากสภาพ
เนื้อเยื่อมีออกซิเจนต่ํา ในการศึกษาครั้งนี้จึงพบวาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ในสภาพ
ที่มีความเขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต ใหผลในการชะลอการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุไดดีกวาสภาพที่มี
ออกซิเจนความเขมขนสูงกวา 5 เปอรเซ็นต (v/v) และไมเปนอันตรายเหมือนกับการเก็บในสภาพไมมีออกซิเจนเลย 

 
สรุปผล 

 ออกซิเจนที่ระดับความเขมขนตางๆ กันในการเก็บรักษามีผลตอการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ 
ถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ตางกัน และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสด พันธุเชียงใหม 1 ใน
สภาพที่มีความเขมขนของออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต สามารถชะลอการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุไดดีกวาที่
ระดับความเขมขนอื่นๆ  
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