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บทที่ 4
วิจารณผล
1. คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่เก็บรักษาในหองเย็น
เมล็ดพันธุข า วโพดหวานพันธุอินทรี-2 มีความชื้นเริ่มตนกอนการเก็บรักษา 8.3% และพันธุ
ไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร มีความชื้นเริ่มตน 11.0% เมือ่ เก็บรักษาในถุงกระดาษ ในหอง
เย็น ทีอ่ ณ
ุ หภูมิประมาณ 10 °ซ ทําใหเมล็ดพันธุทั้ง 2 พันธุ มีความชื้นสมดุลในระดับ 10.0-11.6%
ทัง้ นีเ้ พราะเมล็ดพันธุที่เก็บในถุงกระดาษเปนการเก็บรักษาแบบเปด (open storage) ที่สามารถ
ถายเทความชืน้ กับสภาพบรรยากาศจนมีความชื้นสมดุลในระดับใกลเคียงกันในพืชเดียวกัน และ
แตกตางกันเล็กนอยระหวางพันธุและสภาพแวดลอม (วัลลภ, 2540) เมล็ดพันธุอินทรี-2 ที่เก็บ
รักษาในหองเย็น ตลอด 12 เดือน ยังรักษาความงอกไดสูงกวา 95.5% แตเริ่มงอกไดชาลง โดยมี
ดัชนีความเร็วในการงอกลดลงที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน แสดงวาเมล็ดพันธุมีความแข็งแรงลด
ลง (วัลลภ, 2540) ในขณะที่เมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่เก็บรักษาในหองเย็นมี
ความงอกลดลงทางสถิติตั้งแตอายุการเก็บรักษา 5 เดือน ซึ่งเร็วกวาเมล็ดพันธุอินทรี-2 และมีความ
งอกเพียง 78.5% ของเมล็ดพันธุที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน และมีดัชนีความเร็วในการงอกลด
ลงทางสถิตทิ อี่ ายุการเก็บรักษา 12 เดือน โดยเริ่มมีแนวโนมลดลงในเมล็ดพันธุตั้งแตอายุการเก็บ
รักษา 4 เดือน การที่เมล็ดพันธุอินทรี-2 มีความงอกลดลงชากวาพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดี
เอ็มอาร เนือ่ งจากพันธุกรรรมที่แตกตางกันมีผลตอความสามารถในการเก็บรักษา (วันชัย, 2533)
โดยพันธุอ นิ ทรี-2 เปนพันธุลูกผสมซึ่งมีลักษณะความแข็งแรงของลูกผสม (ศานิต, 2545 ; สุรเชษฐ,
2543 ; อรวรรณ, 2545) จึงมีความแข็งแรงกวาพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่เปนพันธุ
ผสมเปด เมล็ดพันธุข า วโพดหวานทั้ง 2 พันธุ ที่เก็บรักษาในถุงกระดาษ ในหองเย็น ใหตนกลาที่มี
อัตราการเจริญเพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวง 5-6 เดือน จากนั้นจึงเริ่มลดลง แตไมแตกตางทางสถิติ รวม
ทัง้ การนําไฟฟาและความงอกหลังเรงอายุ
เมล็ดพันธุข า วโพดหวานพันธุอินทรี-2 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกในหองเย็น มีความชื้นสม
ดุลในระดับ 8.5-10.2% ตํ่ากวาเมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่มีความชื้นสมดุล
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10.2-11.1% ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะมีความชื้นเริ่มตนตํ่ากวา และมีความงอกและความแข็งแรงสวน
ใหญไมแตกตางกันทางสถิติกับเมล็ดพันธุกอนเก็บรักษา โดยเมล็ดพันธุอินทรี-2 มีความงอก
95.5% และเมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร มีความงอก 87.5% ที่อายุการเก็บรักษา
12 เดือน ยกเวนความงอกหลังการเรงอายุที่ลดลงทางสถิติในเมล็ดพันธุอินทรี-2 ทีอ่ ายุการเก็บ
รักษา 12 เดือน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในหองเย็น ทั้งในถุงกระดาษและในถุงพลาสติก
สามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุใหมีความงอกไดสูงตลอดการเก็บรักษา 12 เดือน แตการเก็บ
รักษาในถุงกระดาษ ทําใหเมล็ดพันธุมีความแข็งแรงเริ่มลดลง ดังนั้นการเก็บรักษาในถุงพลาสติก
จึงสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุไวไดดีกวา
2. คุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่เก็บรักษาในเขตรอนชื้น
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงกระดาษที่อุณหภูมิหอง จัดวาเปนการเก็บรักษาในสภาพ
อากาศเขตรอนชืน้ เนื่องจากเมล็ดพันธุสามารถแลกเปลี่ยนความชื้นกับอากาศไดตลอดเวลา ทําให
เมล็ดพันธุอินทรี-2 มีความชื้นสมดุล 12.1-15.0% และเมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็ม
อาร มีความชืน้ สมดุล 11.6-13.7% โดยเปลี่ยนแปลงตามความชื้นสัมพัทธของอากาศ (รูปที่ 21)
การเก็บรักษาในกลองโฟมและกลองกระดาษ และการนําเมล็ดพันธุออกตากแดดทุก 3
เดือน ไมสามารถควบคุมความชื้นของเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในเขตรอนชื้นได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
อากาศทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธสูงตลอดเวลา รวมทั้งมีการเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุมาทดสอบคุณภาพ
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในกลองโฟม สามารถรักษาเมล็ดพันธุอินทรี-2
ใหมคี วามงอกสูงกวา 60.0% ซึ่งเปนความงอกมาตรฐานตามพระราชบัญญัติพันธุพืชที่กําหนดให
เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2524) ไดนาน 5 เดือน เชนเดียวกับใน
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสม (อรวรรณ, 2545) ที่เมล็ดพันธุยังมีความงอก 67.0% แตไม
สามารถรักษาความงอกของเมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ซึ่งเปนพันธุผสมเปดได
โดยทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกลดลงเหลือ 51.5% ตั้งแตอายุการเก็บรักษา 3 เดือน การนําเมล็ด
พันธุอ อกตากแดดทุก 3 เดือน ทําใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพลดลงเร็วกวาเมล็ดพันธุที่ไมมีการตาก
แดด อาจเปนเพราะการทําใหเมล็ดพันธุมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นลดลงและเพิ่มขึ้นในสภาพที่มี
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ทดสอบคุณภาพ 3 เดือน

เริ่มเก็บรักษา

เดือน

รูปที่ 21 ปริมาณนําฝนและความชื
้
้นสัมพัทธในชวงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
(มี.ค.2543-มี.ค. 2544)
ทีม่ า : สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาเกษตรคอหงส ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (2543)
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ความชืน้ สัมพัทธสงู ในเขตรอนชื้น ทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานทีม่ ลี ักษณะคอนขางบอบบางและมีอาหารสะสมในรูปนํ้าตาลที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก
3. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิหอง
เมล็ดพันธุข า วโพดหวานพันธุอินทรี-2 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติก ที่อุณหภูมิหอง มี
ความชืน้ สมดุล 9.7-12.4% ซึ่งตํ่ากวาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็ม
อาร ทีม่ คี วามชืน้ สมดุล 11.1-13.0% อาจเนื่องจากมีความชื้นเริ่มตนตํ่ากวาและเมื่อนําเมล็ดพันธุ
ออกตากแดดทุก 3 เดือน ทําใหเมล็ดพันธุอินทรี-2 และเมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็ม
อาร มีความชืน้ ใกลเคียงกันคือ 9.4-10.8% และ 9.2-10.8% ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ยังเห็นวา
การควบคุมความชืน้ ยังไมดีนัก อาจเปนเพราะถุงพลาสติกที่ใชบรรจุเมล็ดพันธุอาจบางเกินไป ซึ่ง
ถุงพลาสติกทีร่ กั ษาความชื้นเมล็ดพันธุไดดีตองมีความหนาไมตํ่ากวา 7 มิล (จวงจันทร, 2529) การ
บรรจุเมล็ดพันธในถุงพลาสติกโดยการผนึกหรือการมัดปากถุง และเก็บรักษาในกลองโฟมหรือ
กลองกระดาษ ไมมีผลตอความชื้นของเมล็ดพันธุที่เก็บรักษา แตการนําเมล็ดพันธุตากแดด ทําให
เมล็ดพันธุม คี วามชืน้ ตํากว
่ าเมล็ดพันธุที่ไมมีการตากแดด เมล็ดพันธุขาวโพดหวานพันธุอินทรี-2 ที่
เก็บรักษาในถุงพลาสติก มีความงอกไดสูงกวา 60.0% ไดนาน 9 เดือน ยกเวนเมล็ดพันธุที่บรรจุ
โดยการผนึกปากถุง เก็บรักษาในกลองกระดาษ ที่มีความงอกลดลงเหลือเพียง 30.0% ที่อายุการ
เก็บรักษา 9 เดือน ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการปดผนึกปากถุงไมสนิท โดยจะเห็นวาเมล็ดพันธุดังกลาวมี
ความชืน้ 12.1% และเปน 13.2% ที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน (ตารางที่ 18) ซึ่งสูงกวาการเก็บ
รักษาอืน่ ๆ การนําเมล็ดพันธุตากแดดทุก 3 เดือน ชวยใหเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในกลองโฟม มี
ความงอกสูงกวา 60.0% ไดนาน 12 เดือน เชนเดียวกับเมล็ดพันธุถั่ว Phaseolus vulgaris ที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30 °ซ นําเมล็ดพันธุมาลดความชื้นโดยการตากแดดและเก็บเมล็ดพันธุในขวด
พลาสติกหนา 0.75 มิล สามารถรักษาความงอกของเมล็ดพันธุไดสูงกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดลด
ความชื้น (Agiorre and Peske, 1991) เมล็ดพันธุท ี่เก็บรักษามีความแข็งแรงลดลงเร็วกวาความ
งอกโดยเฉพาะความงอกหลังการเรงอายุ แตการเจริญของตนกลาไมสามารถชี้วัดการเสื่อมคุณ
ภาพไดดนี กั เนือ่ งจากเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตํ่ามีตนกลาที่งอกจํานวนนอย (ราเชนทร, 2539 ; วัน
ชัย, 2542 ; ศานิต, 2545) ลดการแขงขันกัน ทําใหตนกลาสามารถเจริญไดไมแตกตางกัน อยางไร
ก็ตาม เมล็ดพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิหอง มี
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ความงอกประมาณ 60.1% ไดนานไมเกิน 3 เดือน ทั้งนี้เปนเพราะเปนพันธุลูกผสมเปดที่เมล็ดพันธุ
มีความแข็งแรงตํ่าและมีความชื้นเริ่มตนสูง การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในเขตรอนชื้นใหดีตองรักษา
เมล็ดพันธุใ หมีความชื้นไมเกิน 10% (วัลลภ และขวัญจิตร, 2543) แตการเก็บรักษานี้ทําใหเมล็ด
พันธุม คี วามชืน้ สวนใหญสูงกวา 10% และเมื่อนําเมล็ดพันธุออกตากแดด ทําใหสามารถเก็บรักษา
เมล็ดพันธุไดดีขึ้น แตยังมีความแข็งแรงลดลงคอนขางมาก
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานในเขตรอนชื้นขึ้นกับ (1) สายพันธุ โดยสายพันธุลูก
ผสมสามารถเก็บรักษาไดดีกวาสายพันธุผสมเปด (2) ความชื้นของเมล็ดพันธุที่ตองเก็บรักษาใหมี
ความชืน้ ตําตลอดเวลา
่
ซึ่งในสวนนี้ยังตองศึกษาเพิ่มเติมวาควรเปนระดับความชื้นเทาไร (3) เพื่อ
ใหสามารถรักษาเมล็ดพันธุใหมีความชื้นตํ่าไดตลอดเวลา จึงตองบรรจุเมล็ดพันธุในถุงพลาสติก
และใชถุงพลาสติกที่หนาเพียงพอ และปดปากถุงใหแนนซึ่งสามารถทําใดทั้งการมัดปากถุงหรือ
ผนึกปากถุง โดยเฉพาะการผนึกปากถุงตองผนึกใหแนนสนิท การเก็บในกลองโฟมสามารถชวย
ปองกันความชืน้ ไดอกี ชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะในสภาวะที่มีฝนตกหนัก ที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธสูง
และควรหมั่นตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเปนระยะสั้นๆ ดวย

