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บทคัดย่อ 

ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและวสัดุท่ีใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา ท่ีมีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ปอ

เทือง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (completely randomized design, CRD) จดัสิ่งทดลองแบบแฟกทอ

เรียล (factorial) มี 2 ปัจจัย จํานวน 4 ซํา้ ปัจจัยท่ี 1 คือ อุณหภูมิท่ีเก็บรักษาประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี ้

อณุหภมิูห้อง (room temperature) อณุหภมิู 10 และ 20 องศาเซลเซียส ปัจจยัท่ี 2 คือ ชนิดของวสัดท่ีุใช้บรรจุเมล็ด

พนัธุ์ 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติกสาน  ถุงพลาสติก polyethylene และถุง aluminum foil เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 

เดือน แล้วนําเมล็ดมาทดสอบความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ ความงอก และดชันีการงอกทุก 2 เดือน พบว่า อณุหภูมิท่ีใช้

ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์มีผลทําให้ความชืน้ของเมลด็พนัธุ์ ความงอก และดชันีการงอกแตกตา่งกนัทางสถิติในทุก

อายกุารเก็บรักษา การเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ปอเทืองท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีผลทําให้ความงอกและดชันีการ

งอกสงูท่ีสดุและมีความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ต่ําท่ีสดุ และวสัดท่ีุใช้เป็นภาชนะบรรจุเมล็ดพนัธุ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลทําให้

ความชืน้ของเมล็ดพันธุ์  ความงอก และดชันีการงอกแตกต่างกันทางสถิติ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในถุง 

aluminum foil มีผลทําให้ความงอกและดชันีการงอกสงูท่ีสดุ และมีความชืน้ภายของเมลด็พนัธุ์ต่ําท่ีสดุภายหลงัการ

เก็บรักษา 

 

ABSTRACT 

Effects of storage temperature and packaging material on sunnhemp seed quality were 

determined. The 3x3 factorial in CRD was used,i.e. storage temperatures (as factor 1) were 10, 20 and 

room temperature (°C) and packaging materials (as factor 2) were woven plastic bag, polyethylene 

plastic bag and aluminum foil bag. The sunnhemp seeds were sampled and tested for seed moisture 

content, germination percentage and germination index every 2 months for a 6 month period. The 

results showed that the storage temperature had effects on seed moisture content, germination and 

germination index. The 10°C storage temperature gave the highest germination percentage and 

germination index, but the lowest in seed moisture content. The different packaging materials also had 

effects on seed moisture content, germination percentage and germination index. The Aluminum bag 

gave the highest germination percentage and germination index but the lowest in least seed moisture 
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content. Furthermore, there were interactions between storage temperature and packaging material 

only on seed moisture content and germination index. 
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คาํนํา 

ปอเทือง เป็นพืชท่ีนํามาใช้เป็นปุ๋ ยพืชสดท่ีกรมพัฒนาท่ีดินส่งเสริมให้เกษตรกรปลกู เพ่ือใช้ปรับปรุงบํารุง

ดิน ปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ดพันธุ์อัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอกเป็นการเพ่ิม

อินทรียวัตถุและความอุดมสมบรูณ์ของดิน รวมถึงให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7-28.9 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2551) อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีด้วย เน่ืองจาก

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 ปุ๋ ยเคมีมีราคาสงูขึน้มาก เช่น ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ในปี พ.ศ. 2550 มีราคา 12,712 บาทต่อ

ตนั ราคาเพ่ิมเป็น 21,104 บาทตอ่ตนั ในปี พ.ศ. 2551 หลงัจากนัน้ราคาลดลงและมีราคา 14,978 บาทต่อตนั ในปี 

พ.ศ. 2554 (สํานกัเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

จากสาเหตท่ีุปัจจยัการผลิตมีราคาสงูขึน้ จึงทําให้เกษตรกรเร่ิมหนัมาสนใจการปลกูปอเทืองเพ่ือใช้เป็นปุ๋ ย

พืชสดทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีมากขึน้ ทําให้เมล็ดพนัธุ์ปอเทืองไม่เพียงพอท่ีจะแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ดงันัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ กรมพัฒนาท่ีดินได้มีการสนับสนุนให้จัดตัง้ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ ยสดขึน้ 

และมีการสง่เสริมให้เกษตรกรผลิตเมลด็พนัธุ์พืชปุ๋ ยสดแล้วรับซือ้เมลด็พนัธุ์คืน นอกจากนัน้ยงัมีการจดัซือ้เมลด็พนัธุ์

จากบริษัทเอกชน โดยเอกชนเป็นผู้ ดําเนินการหาเมล็ดพนัธุ์มาเพ่ือขายให้กบักรมพฒันาท่ีดินอีกด้วย (สํานกันิเทศ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน, 2551) 

ดงันัน้เมลด็พนัธุ์ปอเทืองท่ีจะแจกจ่ายให้กบัเกษตรกรเพ่ือนําไปปลกูปรับปรุงบํารุงดิน ควรเป็นเมล็ดพนัธุ์ท่ี

มีคณุภาพดี มีความงอกและความแข็งแรงสงู (วนัชยั, 2542) และต้องสามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลาประมาณ 

12 เดือน ซึง่ไมว่า่เกษตรกรจะได้รับเมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บรักษาในช่วงระยะเวลาเหลา่นีไ้ปทําการปลกู เมลด็พนัธุ์ควรยงัคง

มีความงอกท่ีสงู และสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชท่ีแข็งแรง สามารถให้ผลผลิตคือเมล็ดพนัธุ์ หรือมีประสิทธิภาพ

ในการใช้เป็นพืชปุ๋ ยสดอย่างสูงสุด แต่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบันคือ เมล็ดพันธุ์ปอเทืองไม่สามารถเก็บรักษาได้เป็น

ระยะเวลานาน ดังนัน้งานวิจัยในครัง้นีจ้ึงสนใจศึกษาสภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองท่ีเหมาะสม ท่ียังคง

รักษาคณุภาพของเมลด็พนัธุ์ไว้ได้ เพ่ือท่ีจะทําเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์พืชปอเทืองให้คงคณุภาพไว้ใช้เพาะปลกูได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 นําเมล็ดพันธุ์ปอเทืองท่ีได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2553 มา

ดําเนินการทดลอง โดยทําความสะอาดเมล็ดพนัธุ์เพ่ือกําจดัสิ่งปนเปื้อน แล้วเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองโดยวาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) จัดสิ่งทดลองแบบแฟกทอเรียล 

(factorial) มี 2 ปัจจยั จํานวน 4 ซํา้ ปัจจยัท่ี 1 คือ อุณหภูมิเก็บรักษาประกอบด้วย 3 ระดบั ดงันี ้ อุณหภูมิห้อง 

(room temperature) อุณหภูมิ 10 และ 20 องศาเซลเซียส ปัจจัยท่ี 2 คือ ชนิดของวสัดุท่ีใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ 

ประกอบด้วย 3 ชนิด ดงันี ้ถงุพลาสติกสาน  ถุงพลาสติก polyethylene และถุง aluminum foil และเก็บรักษาเมล็ด

พนัธุ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน บนัทึกผลการทดลองท่ี 0  2  4  และ 6 เดือน โดยสุ่มเมล็ดพนัธุ์มาทดสอบคณุภาพ

mailto:anurat_pu@hotmail.com
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ดงัต่อไปนี ้คือ การวดัความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ทําโดยใช้วิธี High constant temperature oven method ท่ีอณุหภูมิ 

130±3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง (ISTA, 2011) การทดสอบความงอกทําโดยเพาะเมลด็พนัธุ์ปอเทืองลงบน

กระดาษเพาะด้วยวิธี Between paper (BP) ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทดสอบ 4 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมล็ด 

ประเมินผลความงอกตามวิธีมาตรฐาน (ISTA, 2011) โดยตรวจนับต้นกล้าปกติ ต้นกล้าผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก 

และเมล็ดตาย ครัง้แรก 4 วนัหลงัเพาะเมล็ด และประเมินผลครัง้สุดท้าย 10 วนัหลงัเพาะเมล็ด จากนัน้คํานวณ

ความงอกของเมล็ดพันธุ์  (เปอร์เซ็นต์) ดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์  ทดสอบโดยเพาะเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

เช่นเดียวกบัการทดสอบความงอกแต่ประเมินผลตรวจนบัต้นกล้าปกติทุกวนัถึงวนัท่ี 10 หลงัการเพาะและคํานวณ

ดชันีความงอกของเมลด็พนัธุ์ (ISTA, 2011) 

 

ผลการทดลอง 

ความชืน้ของเมล็ดพันธ์ุ 

เม่ือพิจารณาผลของอณุหภูมิท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ปอเทือง พบว่า อณุหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ด

พนัธุ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิห้อง 

นัน้ทําให้เมลด็พนัธุ์มีความชืน้ในเมลด็สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ เมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ีอณุหภมิู 20 องศาเซลเซียส และ

มีค่าต่ําสดุในเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 10 องศาเซลเซียส โดยเดือนท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 8.75  8.47 และ 8.27 

เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั เดือนท่ี 4 มีคา่เท่ากบั 9.35  8.65 และ 8.42 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั และเดือนท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 

9.82  8.77 และ 8.50 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (Table 1) 

เม่ือพิจารณาผลของวสัดท่ีุใช้บรรจเุมลด็พนัธุ์ท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ปอเทือง พบวา่ การใช้วสัดท่ีุใช้

บรรจุเมล็ดท่ีแตกต่างกนัมีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีความชืน้ของ

เมลด็พนัธุ์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาด้วย

ถงุพลาสติกสาน นัน้ทําให้เมลด็พนัธุ์มีความชืน้ในเมลด็สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ เมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาด้วยถุงพลาสติก 

polyethylene และมีคา่ต่ําสดุในเมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บรักษาด้วยถุง aluminum foil โดยเดือนท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 8.66  8.48 

และ 8.35 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั เดือนท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 9.25  8.66 และ 8.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และเดือนท่ี 6 

มีคา่เท่ากบั 9.48  8.92 และ 8.69 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (Table 1) 

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างทัง้ 2 ปัจจยั คือ อุณหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ และวสัดท่ีุใช้บรรจุ

เมลด็พนัธุ์ พบว่า ทัง้ 2 ปัจจยัมีอิทธิพลร่วมกนัท่ีจะส่งผลต่อความชืน้ของเมล็ดพนัธุ์ปอเทืองหลงัจากการเก็บรักษา

เป็นเวลา 2 4  และ 6 เดือน (Table 1) 

ความงอกของเมล็ดพันธ์ุ 

 เม่ือพิจารณาผลของอณุหภมิูท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ปอเทือง พบว่า อณุหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ดท่ี

แตกตา่งกนัมีผลทําให้เมลด็พนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีความงอกของเมล็ดพนัธุ์แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดพันธุ์ ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศา

เซลเซียส นัน้ทําให้เมล็ดพนัธุ์มีความงอกสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ เมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

และมีค่าต่ําสุดในเมล็ดพันธุ์ ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง โดยเดือนท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 93.33  90.5 และ 86.33 
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เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั เดือนท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 91.83  88.83 และ 85.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และเดือนท่ี 6 มีค่า

เท่ากบั 89.66  87 และ 82.83 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (Table 2) 

 เม่ือพิจารณาผลของวสัดท่ีุใช้บรรจเุมลด็พนัธุ์ท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ปอเทือง พบวา่ การใช้วสัดท่ีุใช้

บรรจเุมลด็ท่ีแตกตา่งกนัมีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีความงอกของ

เมล็ดพันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดท่ีเก็บรักษาด้วยถุง 

aluminum foil นัน้ทําให้เมล็ดพนัธุ์มีความงอกสูงท่ีสดุ รองลงมาคือ เมล็ดพันธุ์ท่ีเก็บรักษาด้วยถุง polyethylene 

และมีคา่ต่ําสดุในเมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บด้วยถงุพลาสติกสาน โดยเดือนท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 91.33  89.83 และ 89 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลําดบั เดือนท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 89.83  88.33 และ 87.66 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และเดือนท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 87.3  

86.5 และ 85.16 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั (Table 2) 

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างทัง้ 2 ปัจจยั คือ อณุหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ และวสัดุท่ีใช้บรรจุ

เมลด็พนัธุ์ พบวา่ ทัง้ 2 ปัจจยัไมมี่อิทธิพลร่วมกนัตอ่ความงอกของเมลด็พนัธุ์ปอเทืองภายหลงัจากการเก็บรักษาเป็น

เวลา 2 4  และ 6 เดือน (Table 2) 

ดัชนีการงอกของเมล็ด 

เม่ือพิจารณาผลของอณุหภมิูท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ปอเทือง พบว่า อณุหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ดท่ี

แตกต่างกนัมีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีค่าดชันีการงอกของเมล็ด

พนัธุ์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซน็ต์ โดยเมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ี 10 องศา

เซลเซียส นัน้ทําให้เมล็ดพันธุ์มีค่าดชันีการเมล็ดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เมล็ดพันธุ์ ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส และมีค่าต่ําสดุในเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิห้อง โดยเดือนท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 9.41  8.74 และ 7.69 

ตามลําดบั เดือนท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 8.79  8.13 และ 7.54 ตามลําดบั และเดือนท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 8.41  7.9 และ 7.11 

ตามลําดบั (Table 3) 

เม่ือพิจารณาผลของวสัดท่ีุใช้บรรจุเมล็ดพนัธุ์ ท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองทัง้ พบว่า วสัดุท่ีใช้

บรรจเุมลด็ท่ีแตกตา่งกนัมีผลทําให้เมลด็พนัธุ์ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2  4 และ 6 เดือน มีคา่ดชันีการงอก

ของเมล็ดพนัธุ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษา

ด้วยถุง aluminum foil นัน้ทําให้เมล็ดพนัธุ์มีค่าดชันีการงอกของเมล็ดสงูท่ีสดุ รองลงมาคือ เมล็ดพนัธุ์ท่ีเก็บรักษา

ด้วยถงุพลาสติก polyethylene และมีคา่ต่ําสดุในเมลด็พนัธุ์ท่ีเก็บรักษาด้วยถงุพลาสติกสาน (Table 3) 

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลร่วมระหว่างทัง้ 2 ปัจจยั คือ อณุหภูมิท่ีใช้เก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ และวสัดุท่ีใช้บรรจุ

เมลด็พนัธุ์ พบวา่ ทัง้ 2 ปัจจยัมีอิทธิพลร่วมกนัท่ีจะสง่ผลต่อค่าดชันีการงอกของเมล็ดพนัธุ์ปอเทืองในการเก็บรักษา

ท่ีเดือนท่ี 2 เท่านัน้ หลงัจากการเก็บรักษาเป็นเวลา 2 4  และ 6 เดือน (Table 3) 

 

 
a b 
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Figure 1 Normal seedling (a) and abnormal seedling (b) of sunnhemp seed after storage 

 

Table 1 Seed moisture content of sunnhemp seed after storage at different temperatures and  

  packaging materiasl for 6 months 

Factor Number of months for storage (months) 

  0 2 4 6 

Temperature     

10°C 8.1   8.27 c1/   8.42 b1/   8.50 b1/ 

20°C 8.1 8.47 b 8.65 b 8.77 b 

Room temperature 8.1 8.75 a 9.35 a 9.82 a 

F-test - ** ** ** 

Packaging material     

Woven plastic bag 8.1   8.66 a1/   9.25 1/a   9.48 a1/ 

Polyethylene plastic bag 8.1 8.48 b 8.66 b 8.92 b 

Aluminum foil bag 8.1 8.35 c 8.51 c 8.69 c 

F-test - **1/ ** ** 

Temperature x Packaging material - *2/ **3/ **3/ 

C.V. (%) - 0.44 0.38 0.45 

**1/ Significant at P < 0.01 
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter not significantly difference at the 1% level 

by Duncan's New Multiple Range Test 

*2/ Interaction at P < 0.05 

**3/ Interaction at P < 0.01 
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Table 2 Germination of sunnhemp seed after storage at different temperatures and packaging  

 materials for 6 months 

Factor Number of month for storage (months) 

  0 2 4 6 

Temperature     

10°C 95     93.33 a1/   91.83 a1/     89.66 a1/ 

20°C 95 90.5 b 88.83 b 87.0 b 

Room temperature 95   86.33 c 85.16 c  82.83 c 

F-test - ** ** ** 

Packaging material     

Woven plastic bag 95 89 b1/   87.66 b1/     85.16 c1/ 

Polyethylene plastic bag 95    89.83 b 88.33 b 86.5 b 

Aluminum foil bag 95    91.33 a 89.83 a 87.3 a 

F-test  - ** ** ** 

Temperature x Packaging material - ns ns ns 

C.V. (%)  - 1.58 1.17 1.27 

ns Not significant 

** Significant at P < 0.01 
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan's New Multiple Range Test 
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Table 3 Germination index of sunnhemp seed after storage at different temperatures and packaging  

materials for 6 months 

Factor Number of months for storage (months) 

  0 2 4 6 

Temperature     

10°C 9.9   9.41 a1/   8.79 a1/   8.41 a1/ 

20°C 9.9 8.74 b 8.13 b 7.90 b 

Room temperature 9.9 7.69 c 7.54 c 7.11 c 

F-test - ** ** ** 

Packaging material     

Woven plastic bag 9.9   8.28 b1/   7.98 c1/   7.57 c1/ 

Polyethylene plastic bag 9.9   8.59 ab 8.14 b 7.81 b 

Aluminum foil bag 9.9 8.96 a 8.34 a 8.05 a 

F-test - **1/ ** ** 

Temperature x Packaging material - **2/ ns ns 

C.V. (%) - 2.46 2.25 1.93 

ns Not significant 

  **1/ Significant at P < 0.01 

  **2/ Interaction at P < 0.01 
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter not significantly difference at the 1% level 

by Duncan's New Multiple Range Test 

 

วิจารณ์ 

จากการทดลองพบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไว้ท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20 องศาเซลเซียส นัน้

สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของเมลด็พนัธุ์ได้ เพราะอณุหภมิูท่ีใช้ในการเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์นัน้เป็นปัจจยัท่ีสําคญั

มากโดยจะสง่ผลโดยตรงกบัปฏิกิริยาเคมี และกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการทางสรีรวิทยา และชีวเคมีต่าง ๆ 

ย่ิงทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในอณุหภูมิท่ีสงูมากขึน้เท่าใดก็จะเป็นการเร่งกิจกรรมทางชีวเคมีให้เกิดสูงขึน้ไป

ด้วย อาหารท่ีสะสมไว้ในเมล็ดพนัธุ์ท่ีจะไว้ใช้ในกระบวนการงอกได้ถูกใช้และสลายตวัไป มีผลทําให้เมล็ดสญูเสีย

ความแข็งแรงและความงอกทําให้เมล็ดพนัธุ์เสื่อมคณุภาพไป (วนัชยั, 2542) ในทางตรงกนัข้ามหากเมล็ดถูกเก็บ

รักษาในอุณหภูมิท่ีต่ําจะเป็นการลดกระบวนการต่าง ๆ ทางชีวเคมีมีผลทําให้สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้เป็น

เวลานาน (Amjad and Anjum, 2002) 

จากการทดลองพบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในถุง aluminum foil และถุงพลาสติก 

polyethylene สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของเมลด็พนัธุ์ได้ เพราะเน่ืองจากวสัดท่ีุใช้บรรจดุงักลา่วถือเป็นภาชนะ

ปิด สามารถการป้องกันการแลกเปลี่ยนความชืน้ของเมล็ดกับความชืน้ในบรรยากาศภายนอกภาชนะได้ โดยการ
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เก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ในระบบปิดนัน้ความชืน้เร่ิมต้นภายในเมล็ดจะเป็นตวักําหนดความชืน้ของบรรยากาศภายใน

ภาชนะ เน่ืองจากเมล็ดพันธุ์ มีคุณสมบัติท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความชืน้กับบรรยากาศได้ (hygroscopic) ทําให้

ระหว่างการเก็บรักษานัน้มีการเปลี่ยนแปลงความชืน้ภายเมล็ดท่ีน้อยกว่า (Ellis and Hong, 2007) จึงมีผลทําให้

เมลด็ยงัคงมีคณุภาพท่ีดีอยู่ได้ สําหรับถุงพลาสติกสานนัน้เป็นภาชนะบรรจุเมล็ดท่ีมีช่องเปิด ทําให้อากาศสามารถ

แพร่ผ่านเข้ามาได้ มีผลทําให้มีปริมาณออกซิเจนรอบ ๆ เมล็ดพนัธุ์สงูขึน้ ซึ่งปริมาณออกซิเจนในอากาศนัน้จะเป็น

ตวักระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา autooxidation ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในเมล็ดพนัธุ์ ทําให้ภายในเมล็ดพันธุ์มีการสร้าง

อนุมูลอิสระเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้สารต่าง ๆ เหล่านัน้ทําลายเย่ือหุ้ มเซลล์ และทําให้เมล็ดพันธุ์ เสื่อมสภาพในท่ีสุด 

(Smirnoff, 1993) เม่ือพิจารณาทัง้ 2 ปัจจยั พบว่า ทัง้ 2 ปัจจยัไม่ค่อยมีผลต่อความงอกของเมล็ดพนัธุ์ แต่จะมีผล

ตอ่ความชืน้ในเมลด็พนัธุ์มากท่ีสดุ รองมาคือ ดชันีการงอก  

 

สรุป 

 1. อณุหภมิูและวสัดท่ีุใช้บรรจเุมลด็พนัธุ์มีผลตอ่คณุภาพของเมลด็พนัธุ์ปอเทืองหลงัผ่านเก็บรักษา 

2. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และการเก็บเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในถุง 

aluminum foil สามารถคงคณุภาพของเมลด็พนัธุ์ได้สงูสดุภายหลงัการเก็บรักษา 
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