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บทคัดยอ 
การศึกษาผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุงา วางแผนการทดลองแบบ split-split 

plot in CRD จํานวน 4 ซ้ํา main plot คือ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C ความชื้นสัมพัทธ 45% (15°C – 45% RH) 

และ อุณหภูมิหอง (25 - 38°C – 76 - 91% RH) sub plot  คือ พันธุ ประกอบดวย KU18 KU19 CM-07 และ C-plus 2  

sub-sub plot คือ ระยะเวลาเก็บรักษา 6 เดือน ผลการทดลอง พบวา สภาพการเก็บรักษาที่แตกตางกันมีผลทําให

คุณภาพเมล็ดงามีความแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุงาที่ 15°C – 45% RH มีความงอก ดัชนีการ

งอก ความงอกหลังการเรงอายุ ความงอกในไรสูง ในขณะที่มีความชื้น คาการนําไฟฟาของเมล็ด ปริมาณ 

malondialdehyde และ อะฟลาทอกซินต่ํากวา สภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง งาพันธุ KU18 มีความงอก ดัชนี

การงอก ความแข็งแรงโดยวิธีการเรงอายุ ความงอกในสภาพไรสูงที่ สุด มีความชื้น และ ปริมาณ 

malondialdehyde ต่ําที่สุด ในขณะที่พันธุ KU19 มีความงอก ดัชนีการงอก ความงอกหลังการเรงอายุ ความงอก

ในไรต่ําที่สุด แตมีคาความชื้น คาการนําไฟฟาของเมล็ด ปริมาณ malondialdehyde และ อะฟลาทอกซินสูงที่สุด  
 

ABSTRACT 
Effects of storage condition on sesame seed quality were studied. The experiment was 

arranged as split-split plot in CRD with 4 replications. Two storage conditions consisting of 15°C – 

45% RH and room temperature (25-38°C – 76-91% RH) were main plot. Four varieties of sesame 

consisted of KU18, KU19, CM-07 and C-plus2 as sub plot and 6 storage times were served as sub-

sub plot. The results showed that different storage condition was significantly to seed quality. Sesame 

stored at 15°C – 45% RH showed higher in germination, germination index, germination after 

accelerated aging and field emergence and lower in seed moisture content, electrical conductivity, 
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malondialdehyde and aflatoxin content than those at room temperature. The results revealed that 

germination, germination index, germination after accelerated and field emergence resulted from 

KU18 and moisture content and malondialdehyde was the lowest whereas KU19 was the lowest 

values of germination, germination index, germination after accelerated and field emergence whereas 

moisture content, electrical conductivity, malondialdehyde and aflatoxin content was the highest.  

Key Words : sesame, seed storability, seed vigor, malondialdehyde 
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คํานํา 
งาเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง นอกจากจะใช

ประกอบอาหารบริโภคโดยตรง แลวยังใชสกัดน้ํามันเพื่อปรุงอาหาร เปนสวนผสมของยาเครื่องสําอาง สบู น้ําหอม 

น้ํามันใสผม และอื่น ๆ เมล็ดงามีโปรตีนประมาณ 20 - 27 เปอรเซ็นต ประกอบดวยกรดอะมิโนที่สําคัญ (essential 

amino acid) เชน ไลซีน ประมาณ 2.9 เปอรเซ็นต เมทไธโอนีน ประมาณ 3.3 เปอรเซ็นต ซึ่งมีปริมาณสูงกวา

ธัญพืชและถั่วตาง ๆ มีแรธาตุประมาณ 4.1 - 6.5 เปอรเซ็นต เชน ธาตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

และวิตามินบีตาง ๆ เชน บี 1 บี 2 บี 3 บี 5 บี 6 และ บี 9 (วีระศักดิ์ และวิไลศักดิ์, 2538) ปจจุบันประชาชนหันมา

สนใจบริโภคงาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเอาใจใสในเรื่องสุขภาพมากขึ้นเปนผลใหปริมาณความตองการใชภายในประเทศ

เพิ่มขึ้นทุกป (สถาบันวิจัยพืชไร, 2544) สําหรับในประเทศไทย พื้นที่การปลูกงาเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมีพื้นที่ปลูก

ประมาณ 408,939 ไร เปน 411,059 ไร ในป 2552 โดยมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นจาก 42,939 ตัน เปน 46,039 ตัน 

และผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มจาก 105 กิโลกรัมตอไร เปน 112 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)   

การผลิตเมล็ดพันธุที่ดีนั้นจะตองมีการดูแลตั้งแตในแปลงปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ ซึ่งความสามารถในการเก็บรักษาก็จะมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับพันธุ ความชื้นของเมล็ด 

และสภาพแวดลอมขณะเก็บรักษา ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญตอการเก็บรักษาเมล็ดพันธุนั้น คือ ความชื้นของเมล็ด 

และอุณหภูมิในหองเก็บ (McDonald, 1999) เนื่องจากเมล็ดพันธุเปนส่ิงมีชีวิตมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลา การเสื่อม

คุณภาพของเมล็ดพันธุจะเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ในระหวางการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุมีทั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี มีผลทําใหความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลง (จวงจันทร, 

2529ข; Atici et al., 2007) สําหรับเมล็ดพันธุงานั้น เมื่อเก็บรักษาในสภาพที่ไมเหมาะสม จะมีผลทําใหเมล็ดพันธุมี  

การเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว รวมท้ังปญหาการเกิดอะฟลาทอกซินที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บรักษา รวมท้ัง         

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ malondialdehyde ที่เปนสาเหตุสําคัญของการเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นการทดลองนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุ ปริมาณอะฟลาทอกซิน และปริมาณ  

malondialdehyde ในเมล็ดงา เพื่อเปนแนวทางในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุงาใหมีคุณภาพดีและลดปญหาการปนเปอน

ของอะฟลาทอกซิน 
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อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมเมล็ดพันธุ 

ปลูกงาจํานวน 4 พันธุ ไดแก KU18  KU19  CM-07 และ C-plus2 ณ ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง

แหงชาติ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เก็บเกี่ยวเมล็ดงาที่อายุ 112 วันหลังปลูก หลังจากนั้นนําเมล็ดมาเก็บรักษา 

วางแผนการทดลองแบบ split-split plot จํานวน 4 ซ้ํา main plot คือ สภาพการเก็บรักษาที่ 15°C – 45% RH และ

อุณหภูมิหอง (25 - 38°C – 76 - 91% RH) sub plot คือ เมล็ดงา 4 พันธุ ไดแก KU18 KU19 CM-07 และ C-plus 2 

sub-sub plot คือ อายุการเก็บรักษาที่ 0  1  2  3  4  5 และ 6 เดือน จากนั้นนําเมล็ดงา 4 พันธุ จากสภาพการเก็บ

รักษาที่แตกตางกัน มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  วิเคราะหปริมาณ malondialdehyde และอะฟลาทอกซิน  
การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ 

นําเมล็ดงา 4 พันธุ ไดแก KU18 KU19 CM-07 และ C-plus2 ที่สภาพการเก็บรักษาแตกตางกัน          

มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ดังนี้ 1) ความชื้นของเมล็ดพันธุ (seed moisture content) ตรวจสอบโดยวิธี hot 

air oven นําเมล็ดงาตัวอยางละ 1 กรัม จํานวน 4 ซ้ํา ใสใน moisture can อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดแลวนํามาชั่งน้ําหนักเมล็ดหลังอบ คํานวณความชื้นของเมล็ดพันธุ 2) ความงอก 

(standard germination) ตรวจสอบความงอกของเมล็ด โดยการเพาะเมล็ดงา ตัวอยางละ 50 เมล็ด 4 ซ้ํา โดยใช

กระดาษเพาะ แบบ top of paper (TP) วางไวในตูเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกครั้งแรกที่ 

3 และครั้งสุดทายที่ 6 วัน หลังเพาะ (ISTA, 2010) 3) ดัชนีการงอก (germination index) เพาะเมล็ดพันธุงาตาม

วิธีการตรวจสอบความงอกแลวตรวจนับจํานวนตนกลาที่มีรากออน (radicle) งอกออกมาไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร 

และมีใบเลี้ยง 1 – 2 ใบ ทุกวัน จนครบ 6 วัน และนําผลการตรวจนับมาคํานวณหาดัชนีการงอก 4) ความงอกหลัง

การเรงอายุ (germination after accelerated aging test) นําเมล็ดพันธุงาตัวอยางละ 200 เมล็ด ใสตะแกรงลวด

ที่บรรจุในกลองพลาสติกที่มีน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร ปดฝากลองเพื่อใหความชื้นสัมพัทธในกลองเทากับ 100 

เปอรเซ็นต นําเขาตูเรงอายุเมล็ดที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เปนเวลา 96 ชั่วโมง นําเมล็ดพันธุที่ผานการเรงอายุ

มาตรวจสอบความงอก ตามวิธีการในขอ 2 5) ความงอกหลังการเรงอายุโดยใชสารละลายเกลือ (germination 

after saturated salt accelerated aging, SSAA-test) นําเมล็ดพันธุงาตัวอยางละ 200 เมล็ด ใสในตะแกรงลวด

ที่เตรียมสารละลาย โซเดียมคลอไรด 76% ปริมาตร 40 มิลลิลิตร แทนที่น้ําในขวดเรงอายุ วางตะแกรงลวดที่บรรจุ

เมล็ดในขวดเรงอายุ ปดฝาขวดใหสนิทนําขวดเรงอายุไปใสในตูอบที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เปนเวลา 96 

ชั่วโมง นําเมล็ดพันธุที่ผานการเรงอายุมาทดสอบความงอกตามวิธีการขอ 2 6) คาการนําไฟฟา (electrical 

conductivity test, EC) สุมตัวอยางเมล็ดจํานวน 50 เมล็ด 4 ซ้ํา แชน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร นําไปไวที่อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง วัดคาการนําไฟฟาดวย conductivity meter อานคาเปน μS/cm 

(microsiemens/centimeter) แลวหารดวยน้ําหนักเมล็ด จะไดหนวยเปน μS/cm/g.seed 7) ความงอกในไร 

(field emergence) นําเมล็ดพันธุงาตัวอยางละ 50 เมล็ด 4 ซ้ํา ปลูกในแปลง โดยใชระยะระหวางแถว 50 

เซนติเมตร นับจํานวนตนกลางาที่ 14 วันหลังปลูก โดยนับจํานวนตนกลางาที่โผลพนผิวดินและมีใบเลี้ยงปรากฏ  
การวิเคราะหปริมาณ malondialdehyde (MDA)  

นําเมล็ดงาบดละเอียด 1 กรัม ผสมกับ 10 มิลลิลิตรของสารละลาย 10% trichloroacetic acid (TCA) 

นําไปทําใหเปนเนื้อเดียวกัน (homogenize) แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศา
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เซลเซียส นาน 20 นาที นําสวนใส 1 มิลลิลิตร มาเติมดวย 3 มิลลิลิตรของสารละลาย 0.5% thiobarbituric acid 

(TBA) แลวนําไปตมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นทําใหเย็นอยางรวดเร็วโดยแชในน้ําแข็ง

เพื่อหยุดปฏิกิริยา นําสารละลายใสไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 532 และ 600 นาโนเมตร 

คํานวณปริมาณ MDA โดยสูตร MDA (μmol/gf.w.) = [ 6.45 (A532-A600) ] – [0.56 x A450]   
การวิเคราะหปริมาณอะฟลาทอกซิน  

บดตัวอยางงาดวยโถปนและรอนผานตะแกรงขนาด 20 mesh จากนั้นสุมตัวอยางตามวิธีของหองปฏิบัติการ

วิเคราะหสารพิษเชื้อรา (ธนภูมิ และสุวรรณา, 2553) นําตัวอยางงาที่บดละเอียดแลวปริมาณ 20 กรัม ใสลงใน 

ฟลาสก ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 70% เมทธานอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในฟลาสก (อัตราสวน

ของตัวอยางตอ 70% เมทธานอล = 1:5) ปดปากฟลาสกดวยจุกยางหรือแผนพาราฟลมแลวนําไปเขยาดวยเครื่อง

เขยาที่ความเร็ว 300 rpm เปนเวลา 30 นาที นําตัวอยางที่เขยาแลวตั้งทิ้งไวประมาณ 5-10 นาที นําสวนใสมา

กรองผานกระดาษกรองเบอร 4 เก็บสวนที่กรองไดไวในหลอดแกวที่สะอาดปดสนิทโดยสารสกัดที่กรองไดนี้จะมี

ความเขมขนเปน 1:5 เทา ทําการเจือจางสารสกัดเปน 1:20 เทา โดยใชสารละลาย 0.01 M PBS-T กอนนําไป

วิเคราะหโดยเจือจางในอัตราสวน 1:3 (สารสกัดตัวอยาง 1 มิลลิลิตร+สารละลาย 0.01 M PBS-T 3 มิลลิลิตร) 

ตามวิธีการของ Chinaphuti et al. (2009) 
การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

วิเคราะหความแปรปรวนของคุณภาพเมล็ดพันธุ ดวยวิธี analysis of variance และวิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใช

โปรแกรม R  (ชูศักดิ์, 2552) 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

ความชื้นของเมล็ดพันธุ 
จากการศึกษาความชื้นของเมล็ดพันธุ พบวา สภาพการเก็บรักษามีความชื้นของเมล็ดพันธุไมแตกตางกัน

ทางสถิติ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH เมล็ดพันธุงาจะมีความชื้นต่ํากวาการเกบ็รักษาทีอ่ณุหภมูหิอง มี

ความชื้นของเมล็ด 6.04 และ 6.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เนื่องจากในสภาพอุณหภูมิ 15°C – 45% RH เปนสภาพที่

มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ดังนั้นจึงเปนสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธต่ํากวาสภาพอุณหภูมิหอง ทาํ

ใหเมล็ดมีความชื้นต่ํากวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ความชื้นของเมล็ดงาทั้ง 4 พันธุ พบวา มีความแตกตางกัน

ทางสถิติ โดยเมล็ดพันธุงาที่มีความชื้นสูงสุด คือ พันธุ KU19 และต่ําสุด คือ พันธุ KU18 ซึ่งมีคาเทากับ 6.93 และ 

5.73 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 1) เมล็ดที่เก็บรักษาไวไดอยางปลอดภัยจะตองมีความชื้นของเมล็ดต่ํา เมล็ด

ที่มีความชื้นสูงจะมีเมตาโบลิซึมสูง นอกจากนี้พวกเชื้อโรคและแมลงก็จะเขาทําลายเมล็ดไดงาย เมล็ดจึงเสื่อม

คุณภาพลงอยางรวดเร็ว ทําใหเก็บรักษาเมล็ดไวไดไมนาน (จวงจันทร, 2529)  
ความงอก  

จากการทดสอบความงอก พบวา สภาพการเก็บรักษามีความงอกไมแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 15°C – 45% RH มีความงอกสูงกวาการรักษาที่อุณหภูมิหอง คือ 60.43 และ 55.95 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ความงอกของเมล็ดงาทั้ง 4 พันธุ พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมล็ดพันธุงา KU18 มีความงอกสูงสุด 

67.71 เปอรเซ็นต และพันธุ KU19 มีความงอกต่ําสุด 47.61 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบสภาพการเก็บรักษาท่ี
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แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่ 3 เดือนจะมีความงอกสูงสุด 72.87 เปอรเซ็นต และการ

เก็บรักษาที่ 0 เดือน มีความงอกต่ําสุด 39.87 เปอรเซ็นต (Table 1) เนื่องจากเมล็ดงามีการพักตัว การประเมิน

คุณภาพเมล็ดพันธุโดยการทดสอบความงอก นับวามีความสําคัญและเปนที่ยอมรับเปนมาตรฐานในการตรวจสอบความมี

ชีวิต (Hampton and Coolbear, 1990) ซึ่งเปนการตรวจสอบความงอกของเมล็ดภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

และสามารถคาดคะเนความงอกในสภาพแปลงปลูกไดเมื่อแปลงปลูกมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (Copeland and 

McDonald, 2001; Egli and TeKrony, 1995) แตถาสภาพแวดลอมของแปลงปลูกมีความแปรปรวนสูง ความ

งอกจะมีความสัมพันธในระดับต่ํากับความงอกในสภาพแปลงปลูก (Johnson and Wax, 1987)  
ดัชนีการงอก  
 จากการทดสอบดัชนีการงอก พบวา สภาพการเก็บรักษามีดัชนีการงอกแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 15°C – 45% RH จะมีดัชนีการงอกสูงกวาการรักษาที่อุณหภูมิหอง คือ 7.38 และ 6.59 ตามลําดับ เมล็ด

พันธุงามีดัชนีการงอกที่แตกตางกันทางสถิติ พันธุ KU18 มีดัชนีการงอกสูงสุด คือ 8.48 และพันธุ KU19 มีคาดัชนี

การงอกต่ําที่สุด 5.43 หลังจากการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน พบวา จะมีคาดัชนีการงอกสูงสุดเดือนที่ 3 คือ 

9.79 และคาดัชนีการงอกเริ่มลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (Table 1)  
ความงอกหลังการเรงอายุ 

จากการทดสอบความงอกหลังการเรงอายุ พบวา สภาพการเก็บรักษามีความงอกหลังการเรงอายุ

แตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH มีความงอกหลังการเรงอายุสูงกวาการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง คือ 43.19 และ 35.32 เปอรเซ็นต เมล็ดพันธุงามีความงอกหลังการเรงอายุแตกตางกันทางสถิติ โดย 

พันธุ KU18 มีความงอกหลังการเรงอายุสูงสุด คือ 47.11 เปอรเซ็นต และ พันธุ KU19 มีความงอกหลังการเรงอายุ

ต่ําสุด คือ 27.79 เปอรเซ็นต และเมื่อนําเมล็ดมาเก็บรักษา พบวา เมล็ดที่เก็บรักษาที่ 3 เดือน มีความงอกหลังการ

เรงอายุสูงสุด คือ 54.87 เปอรเซ็นต และคาความงอกหลังการเรงอายุพันธุเร่ิมลดลงเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานาน

ขึ้น (Table 2) เมล็ดพันธุกองใดที่ผานการเรงอายุแลวยังมีความงอกสูง แสดงวามีความแข็งแรงสูงสามารถเก็บไว

ไดนาน สวนเมล็ดพันธุกองใดที่ผานการเรงอายุแลวมีความงอกต่ํา แสดงวามีความแข็งแรงต่ําจะเก็บไวไดไมนาน 

(จวงจันทร, 2529)   
ความงอกหลังการเรงอายุดวยสารละลายเกลือ 

 หลังผานการเรงอายุเมล็ดพันธุดวยสารละลายเกลือ พบวา สภาพการเก็บรักษามีความงอกหลังการเรง

อายุดวยสารละลายเกลือแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH มีความงอกหลังการเรง

อายุดวยสารละลายเกลือสูงกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง คือ 57.67 และ 43.75 เปอรเซ็นต เมล็ดงาทั้ง 4 

พันธุมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมล็ดงาพันธุ KU18 มีความงอกหลังการเรงอายุดวยสารละลายเกลือสูงสุด 

คือ 61.29 เปอรเซ็นต และพันธุ KU19 มีความงอกหลังการเรงอายุดวยสารละลายเกลือต่ําสุด คือ 37.43 

เปอรเซ็นต เมื่อนําเมล็ดมาเก็บรักษา พบวา เมล็ดงาที่เก็บรักษาที่ 1 เดือน มีความงอกหลังการเรงอายุดวย

สารละลายเกลือสูงสุด คือ 61.12 เปอรเซ็นต และคาความงอกหลังการเรงดวยสารละลายเกลือเร่ิมลดลงเมื่อ

ระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (Table 2)  
คาการนําไฟฟา 

จากการทดสอบคาการนําไฟฟา พบวา สภาพการเก็บรักษามีคาการนําไฟฟาไมแตกตางกันทางสถิติ 

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH มีคาการนําไฟฟาต่ํากวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง คือ 92.83 และ 
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93.91 μS/cm/g.seed เมล็ดพันธุงาที่แตกตางกันมีคาการนําไฟฟาแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ KU19 มีคาการ

นําไฟฟาสูงสุด 110.07 μS/cm/g.seed และพันธุ CM-07 มีคาการนําไฟฟาต่ําสุด 86.16 μS/cm/g.seed 

หลังจากเก็บรักษาเมล็ดพันธุนานขึ้น พบวา คาการนําไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และมี

คาการนําไฟฟาสูงสุดที่ 6 เดือน คือ 104.15 μS/cm/g.seed (Table 2) ซึ่งการใชคาการนําไฟฟา เพื่อประเมิน

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุนั้นอาศัยหลักการที่วาเมล็ดพันธุที่มีความแข็งแรงต่ําคือ เมล็ดพันธุที่มีการเสื่อมสภาพ 

เมล็ดพันธุจะมีการสูญเสียสภาพการเก็บกักสารตาง ๆ อันเนื่องมาจากเมมเบรนตาง ๆ ภายในเมล็ดเสื่อมสภาพ 

ทําใหสารตาง ๆ ร่ัวไหลออกมาเมื่อเมล็ดสัมผัสกับน้ํา และเมล็ดพันธุที่มีสารร่ัวไหลออกมามากก็จะมีคาการนํา

ไฟฟาสูง แสดงวาเปนเมล็ดพันธุที่มีความแข็งแรงต่ํา สวนเมล็ดพันธุตัวอยางใดที่มีสารอาหารรั่วไหลออกมาก็จะมี

คาการนําไฟฟาต่ํา แสดงวาเมล็ดพันธุตัวอยางนี้มีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร, 252)  
ความงอกในไร 

 จากการทดสอบความงอกในไร พบวา สภาพการเก็บรักษามีความงอกในไรไมแตกตางกันทางสถิติ    

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH ทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกสูงกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ไดแก 

39.09 และ 32.96 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ความงอกในไรของเมล็ดพันธุงาทั้ง 4 พันธุ พบวา มีความแตกตางกัน

ทางสถิติ โดยพันธุ KU18 มีความงอกในไรสูงสุด 44.5 เปอรเซ็นต และพันธุ KU19 มีความงอกในไรต่ําสุด 30.50 

เปอรเซ็นต และการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน พบวา เมื่อเก็บรักษาที่ 2 เดือน มีความงอกในไรสูงสุด 55.06 

เปอรเซ็นต เก็บรักษาที่ 6 เดือน มีความงอกในไรต่ําสุด 23.25 เปอรเซ็นต (Table 2) 
ปริมาณ malondialdehyde 
  จากการตรวจสอบปริมาณ MDA พบวาสภาพการเก็บรักษามีปริมาณ MDA ไมแตกตางกันทางสถิติ 

เมล็ดพันธุงาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH มีปริมาณ MDA ต่ํากวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ไดแก 

0.28 และ 0.35 μmol/g f.w. ตามลําดับ ปริมาณ MDA ภายในเมล็ดพันธุงาทั้ง 4 พันธุ พบวา มีความแตกตางกัน

ทางสถิติ โดยเมล็ดงาพันธุ KU19 มีปริมาณ MDA สูงสุด คือ 0.38 μmol/g f.w. และ พันธุ KU18 มีปริมาณ MDA 

ต่ําสุด คือ 0.29 μmol/g f.w. และเมื่อนําเมล็ดงามาเก็บรักษา พบวา การเก็บรักษาที่ 0 เดือน มีปริมาณ MDA 

นอยกวาการเก็บรักษาที่ 3 และ 6 เดือน ไดแก 0.19 0.35 และ 0.41 μmol/g f.w. ตามลําดับ (Table 3) ซึ่ง

สอดคลองกับงานทดลองของกาญจนา และคณะ (2553) พบวา เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ปริมาณ MDA 

ของเมล็ดเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณ MDA สามารถใชวัดปริมาณของ lipid peroxidation (Sung and Jeng, 1994)         

การเพิ่มขึ้นของ lipid peroxidation และปริมาณกรดไขมันในระหวางการเก็บรักษา เปนปจจัยที่มีผลตอการเสื่อม

คุณภาพของเมล็ดพันธุ (Reuzeau et al., 1992) ซึ่งจะเห็นไดจากการทดลองในเมล็ดทานตะวันที่มีสภาพ

เส่ือมสภาพตามธรรมชาติและผานการเรงอายุที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 และ 5 วัน จะมีปริมาณ 

MDA เพิ่มขึ้น (Reuzeau and Cavalie, 1995) 
ปริมาณอะฟลาทอกซิน 
   จากการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน พบวา สภาพการเก็บรักษามีปริมาณอะฟลาทอกซินแตก

ตางกันทางสถิติ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C – 45% RH เมล็ดงาจะมีปริมาณอะ ฟลาทอกซินต่ํากวาการเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิหอง ไดแก 9.48 และ 19.20 ppb ตามลําดับ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดพันธุงา พบวา         

มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมล็ดงาพันธุ KU19 มีปริมาณอะฟลาทอกซินสูงสุด คือ 26.08 ppb และพันธุ  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1323 

C-plus 2 มีปริมาณอะฟลาทอกซินต่ําสุด คือ 5.69 ppb และการเก็บรักษาเมล็ดงาที่ 0 เดือน มีปริมาณ          

อะฟลาทอกซิน ต่ํากวาการเก็บรักษาที่ 3 และ 6 เดือน ไดแก 5.87 13.82 และ 23.33 ppb ตามลําดับ (Table 3) 

ความชื้นสัมพัทธและความชื้นภายในเมล็ดเอง มีสวนในการกอใหเกิดเชื้อราเจริญและสรางสารพิษมาก ทั้งนี้

เพราะถาความชื้นสัมพัทธสูงจะเกิดการถายเทความชื้นในอากาศไปใหกับอาหารที่เชื้อราขึ้นอยู เปนผลใหเชื้อรา

เจริญไดดีและสรางสารพิษไดมาก ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธและความชื้นของเมล็ดพบวา ความชื้น

สัมพัทธ 85 เปอรเซ็นต สมดุลกับความชื้นภายในเมล็ดที่ 17.0 - 17.4 เปอรเซ็นต (Brockington et al., 1949) 

Nandi et al. (1982) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ 20 และ 30 องศาเซลเซียส กับความชื้นสัมพัทธ 80 

และ 90 เปอรเซ็นต ตอความชื้นของเมล็ดและการเขาทําลายของเชื้อราบนเมล็ดงาภายหลังการเก็บเกี่ยวทันทีกับ

เมล็ดที่ไดเก็บไวแลวเปนเวลา 6 และ 12 เดือน จากนั้นนําเมล็ดเหลานี้ไปไวในโรงเก็บเปนเวลา 21 42  63 และ 84 

วัน จึงนําเมล็ดมาหาความชื้นและการเขาทําลายของเชื้อรา พบวา ที่ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต และ

อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซลเซียส ทําใหความชื้นของเมล็ดและการเขาทําลายของเชื้อราสูงที่สุด และ พบวา การเขา

ทําลายของเชื้อราที่พบในไรลดลง แตการเขาทําลายของเชื้อราในโรงเก็บเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เก็บรักษา  
 

สรุป 
สภาพการเก็บรักษาที่แตกตางกันมีผลทําใหคุณภาพเมล็ดงามีความแตกตางกันทางสถิติ การเก็บรักษา

เมล็ดพันธุงาที่ 15°C – 45% RH มีความงอก ดัชนีการงอก ความงอกหลังการเรงอายุ ความงอกในไรสูง ในขณะที่มี

ความชื้น คาการนําไฟฟาของเมล็ด ปริมาณ malondialdehyde และอะฟลาทอกซินต่ํากวา สภาพการเก็บรักษาที่

อุณหภูมิหอง งาพันธุ KU18 มีความงอก ดัชนีการงอก ความแข็งแรงโดยวิธีการเรงอายุ ความงอกในสภาพไรสูง

ที่สุด มีความชื้น และปริมาณ malondialdehyde ต่ําที่สุด ในขณะที่พันธุ KU19 มีความงอก ดัชนีการงอก ความ

งอกหลังการเรงอายุ ความงอกในไรต่ําที่สุด แตมีคาความชื้น คาการนําไฟฟาของเมล็ด ปริมาณ 

malondialdehyde และ อะฟลาทอกซินสูงที่สุด  
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Table 1 Seed moisture content (SMC), standard germination (SG) and germination index (GI) of 

sesame seed as affected by different storage time and harvesting time 

 SMC (%) SG (%) GI 

     Storage temperature (°C)    

RT (25-38°C – 76-91% RH) 6.59  55.95  6.59 b 

15°C – 45% RH 6.04  60.43  7.38 a 

F-test ns ns * 

Varieties    

KU18   5.73 b1/   67.71 a1/   8.48 a1/ 

KU19 6.93 a 47.61 c 5.43 c 

CM-07 6.61 a 52.36 b 6.10 b 

C-plus 2 5.99 b 65.07 a 7.94 a 

F-test * * * 

Storage times    

0 month 10.45 a 39.87 e 4.24 e 

1 month 7.51 b 58.75 c 6.89 c 

2 months 4.72 d 66.81 b 7.98 b 

3 months 5.22 d 72.87 a 9.79 a 

4 months 4.75 d 52.56 d 5.96 d 

5 months 5.28 d 58.25 c 7.27 bc 

6 months 6.28 c 58.19 c 6.78 c 

F-test * * * 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05. 

ns = non significant  

* = significant at 95%     
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Table 2 Germination after accelerated aging (AA), Germination after saturated salt accelerated aging 

(SSAA), electrical conductivity (EC) and field emergence (FE) of sesame seed as affected by 

different storage time and harvesting time 

 Germination after 

AA (%) 

Germination after 

SSAA (%) 

EC 

(μS/cm/g.seed) 

FE 

(%) 

Storage temperature (°C)     

RT (25-38°C – 76-91% RH) 35.32 b 43.75 b 93.91  32.96  

15°C – 45% RH 43.19 a 57.67 a 92.83  39.09  

F-test * * ns ns  

Varieties     

KU18   47.11 a1/   61.29 a1/   88.01 b1/   44.50 a1/ 

KU19 27.79 c 37.43 d 110.07 a 30.50 c 

CM-07 40.93 b 48.50 c 86.16 b 36.54 b 

C-plus 2 41.21 b 55.64 b 89.25 b 32.57 c 

F-test * * * * 

Storage times     

0 month 33.00 c 43.81 c 74.16 d 30.13 c 

1 month 50.19 ab 61.12 a 87.01 c 44.13 b 

2 months 33.69 c 56.12 ab 90.76 bc 55.06 a 

3 months 54.87 a 58.19 ab 89.45 bc 47.44 b 

4 months 48.25 b 53.69 b 95.85 b 27.19 cd 

5 months 35.31 c 56.00 ab 92.07 bc 225.00 cd 

6 months 34.00 c 54.50 b 104.15 a 23.25 d 

F-test * * * * 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05. 

ns = non significant  

* = significant at 95% 
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Table 3 Malondialdehyde (MDA) (μmol/g f.w.) and aflatoxin (ppb) of sesame seed 4 varieties as 

affected by storage temperature (°C) and storage time (M) 
 

 Malondialdehyde (MDA) (μmol/g f.w.) Aflatoxin (ppb) 

     Storage temperature (°C)   

RT (25-38°C – 76-91% RH) 0.35   19.20 a 

15°C – 45% RH 0.28  9.48 b 

F-test ns  * 

Varieties   

KU18 0.29 ab1/ 16.76 b1/ 

KU19 0.38 a 26.08 a 

CM-07 0.29 ab 8.83 c 

C-plus 2 0.31 ab 5.69 c 

F-test * * 

Storage times   

0 month 0.19 b 5.87 c 

3 months 0.35 a 13.82 b 

6 months 0.41 a 23.33 a 

F-test * * 

1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT at P ≥ 0.05. 

ns = non significant  

* = Significant at 95% 
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