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การศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในเขตรอนชื้น เพือ่ หาวิธีที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรายยอย ทําทีภ่ าควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยใชเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพันธุลูกผสมอินทรี-2 ที่ความชื้น
8.3% และเมล็ดพันธุพันธุลกู ผสมเปดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่ความชื้น11.0%
เก็บรักษาโดยบรรจุถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก เก็บไวในกลองโฟมหรือกลองกระดาษ ที่อุณหภูมิ
หอง รวมทัง้ การลดความชื้นเมล็ดพันธุใหเหลือประมาณ 8 % โดยการตากแดดทุก 3 เดือน และ
การปดปากถุงพลาสติก ดวยการผนึกปากถุงหรือรัดปากถุงดวยยางรัด สุมตัวอยางเมล็ดพันธุที่เก็บ
รักษามาทดสอบคุณภาพที่อายุ 3 4 5 6 9 และ 12 เดือน เทียบกับเมล็ดพันธุกอนเก็บรักษาและ
เมล็ดพันธุท ี่เก็บรักษาในหองเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 10 °ซ พบวาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่เก็บ
รักษาในหองเย็น ตลอด 12 เดือน มีความงอกไมตํ่ากวา 78.0% ทีบ่ รรจุในถุงกระดาษ และ 87.5%
ที่บรรจุในถุงพลาสติก การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในถุงกระดาษในกลองโฟม ที่
อุณหภูมิหอง ในเขตรอนชืน้ เมล็ดพันธุลูกผสมพันธุอินทรี-2 สามารถเก็บรักษาไดนาน 5 เดือน โดย
มีความงอก 61.0% แตเมล็ดพันธุลูกผสมเปดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร มีความงอก
เพียง 51.5% ตัง้ แตอายุการเก็บรักษา 3 เดือน การตากเมล็ดพันธุทําใหเมล็ดพันธุที่เก็บในถุง
กระดาษเสือ่ มคุณภาพเร็วขึ้น สวนการเก็บรักษาในถุงพลาสติก สามารถเก็บรักษาใหเมล็ดพันธุลูก
ผสมพันธุอินทรี-2 มีความงอกสูงกวา 60.0% ไดนาน 9 เดือน และการตากแดดเมล็ดพันธุชวยให
เมล็ดพันธุท เี่ ก็บรักษาในกลองโฟม มีความงอกสูงกวา 65.0% ไดนาน 12 เดือน ในขณะที่การเก็บ
รักษาในกลองกระดาษ ทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกสูงกวา 72.5% ไดนาน 9 เดือน สวนเมล็ดพันธุ
ลูกผสมเปดพันธุไ ทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร เก็บรักษาในถุงพลาสติกในเขตรอนชื้น คง
ความงอกประมาณ 60.0% ไดเพียง 3 เดือน การปดปากถุงพลาสติกดวยการผนึกหรือการรัดดวย
ยางรัดไมมผี ลแตกตางกันตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่เก็บรักษา
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Abstract

The study of sweet corn seed storage in the humid tropics for small scale
farmers was done at the Department of Plant Science, Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla. The sweet corn seed of Insee-2 hybrid
variety at 8.3% MC and Thai Super Sweet Composite # 1 DMR open pollinated variety at
11.0% MC were used. The seed was stored in the paper bags or plastic bags and kept
in poly styrene foam box or paper box at room temperature and were sun dried to 8%
MC for every 3 months. The plastic bags were closed by sealing machine or tightening
with rubber band. The seeds were tested at 3,4,5,6,9 and 12 months to compare the
quality with seeds before storage and seeds stored in cold room (about 10°C). The
results showed that sweet corn seed of both varieties stored in cold room for 12 months
had germination higher than 78% when stored in the paper bag and higher than 87.5%
germination when stored in plastic bag. Insee-2 seed in paper bag stored in poly
styrene foam box at room temperature could be kept with germination of 60.5% for 5
months. While Thai Super Sweet Composite # 1 DMR seed had germination of lower
than 51.5% for 3 months. Seed with sun dried for every 3 months deteriorated more than
the seed without sun dried when stored in paper bag. Insee-2 seed stored in plastic bag
could be kept to germinate higher than 60% for 9 months and the seed with sun dried
could be stored in poly styrene foam box with higher than 65% germination for 12
months. Whereas the seed stored in paper box had germination higher than 72.5% for 9
months. But Thai Super Sweet Composite # 1 DMR seed stored in plastic bag had about
60% germination for only 3 months.
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