บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
ขาวโพดหวาน (Zea mays var. saccharata Sturt. ) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและมี
ความตองการเพิม่ ขึน้ ทั้งในและตางประเทศ ทัง้ การรับประทานฝกสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ที่
สําคัญไดแก ขาวโพดหวานแชแข็งและขาวโพดหวานบรรจุกระปองซึ่งมีการสงออกปละหลายตัน
และมีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในชวงป 2537 – 2540 มีการสงออกขาวโพดหวาน
บรรจุกระปอง 4,249 10,410 13,785 และ 18,297 ตัน คิดเปนมูลคา 85.5 229.3 301.1 และ
461.2 ลานบาท ตามลําดับ และคาดวาในป 2544 มีแนวโนมการสงออกเพิ่มเปน 1,000,000 ตัน
(ราเชนทร, มปป. อางโดย มนที, 2542) ปจจุบนั ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑขาว
โพดหวานเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยเกษตรกรนิยมใชพันธุลูกผสมเนื่องจากใหผลผลิตที่มีคุณ
ภาพตามทีโ่ รงงานตองการทั้งในดานความหวาน ความสมํ่าเสมอของสีเมล็ด ขนาดของฝก ความ
สมําเสมอในการเก็
่
บเกี่ยว ถึงแมวาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 400
บาท ขึ้นไป
ในการเพาะปลูกของเกษตรกรมักใชเมล็ดพันธุทซี่ ื้อมาปลูกไมหมด อาจเนือ่ งจากมีพื้นที่
ปลูกนอยหรือควบคุมปริมาณผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ทําใหตอ งเก็บรักษา
เมล็ดพันธุทเี่ หลือไว ซึ่งหากเก็บรักษาไวในสภาพที่ไมเหมาะสมจะทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพไป
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภูมิอากาศเขตรอนชื้นเชนภาคใตของประเทศไทยที่อากาศมีอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธสูง ทีเ่ ปนปญหากับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุขาวโพด
หวานที่มนี าตาลสู
ํ้
งดวย (สุพจน และคณะ, 2536) ยิ่งทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพไดงายและรวด
เร็วขึ้น สงผลใหมีความสามารถในการเก็บรักษา (storability) ตํา่ (ชวนพิศ, 2529) ตามพระราช
บัญญัติพันธุพืช ไดกาหนดคุ
ํ
ณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานใหมคี วามงอกไมตํ่ากวา 60 % ใน
ขณะทีเ่ มล็ดพันธุพืชสวนใหญกําหนดความงอกไมตํ่ากวา 75% (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,
2524) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหคงคุณภาพและเสื่อมคุณภาพนอยที่สุดคือ การเก็บรักษาใน
สภาพอากาศที่เย็นและแหง (วัลลภ, 2540) เชนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่มีความชื้น 5 – 6 % ที่
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อุณหภูมิตํ่า สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพดีไดเปนเวลานาน (Copeland and
McDonald, 1985) แตการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ตองควบคุมใหมีอุณหภูมิและความชื้นตํ่า โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเขตรอนชื้น ตองเสียคาใชจายสูงและใชเครื่องมือที่มีราคาแพงซึ่งไมเหมาะสมกับ
เกษตรกรรายยอย เมล็ดพันธุข า วโพดหวานที่จําหนายในประเทศ มีความชื้นแตกตางกันไป
ประมาณ 8-10% และบรรจุในถุงพลาสติก การศึกษาถึงศักยภาพการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาว
โพดหวานที่จําหนายในเขตรอนชื้นและวิธกี ารเก็บรักษาที่ เพื่อชวยใหเกษตรกรเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานใหมคี ณ
ุ ภาพไวใชในการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
การตรวจเอกสาร
1. สรีรวิทยาเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน
ขาวโพด เปนพืชตระกูลหญา (Gramineae) มีชอดอกผูและชอดอกตัวเมียแยกกันบนตน
เดียวกัน (monoecious annual) ทําใหมีการผสมเกสรขามตน 97% เมล็ดขาวโพดมีโครงสราง
ประกอบดวย
1. เปลือกเมล็ดขาวโพดประกอบดวย เปลือกผล (pericarp) เชื่อมกับเปลือกเมล็ด(testa)
โดย เปนสวนนอกสุดของเมล็ด มีลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ ทําหนาที่สําคัญในการปอง
กันอันตรายใหกับตนออนและอวัยวะอื่นภายในและปองกันไมใหเชื้อโรคในดินเขา
ทําลายเมล็ดพันธุหลังจากปลูก (ทวีศักดิ์, 2540)
2. endosperm เปนเนือ้ เยือ่ เก็บอาหารสะสมที่ไมมีชีวิต อาหารสวนใหญเปนพวกแปง
โดยมีเนือ้ เยื่อ aleurone layer ซึ่งเปนเนื้อเยื่อที่มีชีวิตอยูเปนชั้นนอกสุดของ
endosperm
3. ตนออน (embryo) เปนอวัยวะที่สําคัญที่สุดของเมล็ดพันธุ เนื่องจากเปนสวนที่จะ
พัฒนาไปเปนตนขาวโพด ประกอบดวยสวนยอดออนซึ่งอยูปลายบนสุด และสวนราก
ออนอยูป ลายลางสุด โดยมีปลองระหวางสองสวนใหเห็นเรียกวา mesocotyl เนื่อง
จากเปนอวัยวะทีส่ ําคัญจึงมีสวนที่หอหุมยอดออนเรียกวา coleoptile และสวนที่หุม
รากออนเรียกวา coleorhiza (วัลลภ, 2540)
นําหนั
้ กของเมล็ดขาวโพดเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อขาวโพดไดรับการผสมเกสร โดยมีการสะสม
คารโบไฮเดรทไวในสวนของ endosperm (ราเชนทร, 2539) ตอจากนั้น เมล็ดพันธุมีนํ้าหนักเพิ่ม
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ขึน้ ตามลําดับและสูงสุดเมื่อสุกแกทางสรีรวิทยา (physiological maturity) จึงสิ้นสุดการสะสม
อาหารและมีเยื่อสีดํา (black layer) ที่บริเวณฐานเมล็ด ทําใหไมสามารถรับสารอาหารจากตนแม
ไดอกี ในระยะนี้เมล็ดพันธุมีความชื้นระหวาง 30-35% หลังจากระยะนี้ เมล็ดพันธุมีความชื้นลดลง
และแหงจนเก็บเกี่ยวได (กองขยายพันธุพืช, 2539)
2. ยีนทีค่ วบคุมขาวโพดหวาน
ขาวโพดแตชนิดมียีนควบคุมตางกัน ทําใหมีปริมาณสารประกอบภายในเมล็ดตางกัน ขาว
โพดไรถกู ควบคุมดวยยีนเดนทําใหในเมล็ดสดมีแปงมากถึง 66.2% มีนํ้าตาลซูโครสเพียง 2.5%
ขาวโพดหวานพิเศษถูกควบคุมดวยยีนดอย 1 คู ทําใหมีปริมาณแปงตํ่าเพียง 18.4% แตมีนํ้าตาล
ซูโครสสูงถึง 29.9% ทั้งนี้เนื่องจากยีนดอยนี้ไปขัดขวางการเปลี่ยนนํ้าตาลไปเปนแปง ทําใหมี
ปริมาณนํ้าตาลในเมล็ดสูง (ทวีศักดิ์, 2540) ขาวโพดหวาน มียีนที่ควบคุมความหวาน 2 ตัว ไดแก
1. ยีน brittle-1 (bt-1) ทําใหเมล็ดพันธุคอนขางยนและทึบแสง พันธุที่มียีนเหลานี้ ไดแก
พันธุลูกผสม เอทีเอส-1 และเอทีเอส-2
2. ยีน shrunken-2 (sh-2) ทําใหเมล็ดพันธุเหี่ยวยนและใส มีทั้ง
2.1) พันธุผ สมเปด ไดแก พันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร และพันธุซูเปอรอาร
โก
2.2) พันธุล ูกผสม ไดแก พันธุอินทรี-1 อินทรี-2 27127 ซูการ –73 Hibrix-5 เปนตน
พันธุเ หลานีเ้ ปนพันธุลูกผสมเดี่ยว (สุรเชษฐ, 2543) เมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ถูกควบคุมดวยยีน
sh2 มีปริมาณนําตาลสู
้
งกวาเมล็ดพันธุที่ถูกควบคุมดวยยีนตัวอื่น แตมีสัดสวนของแปงและแปงที่
ละลายนํ้าได (water soluble polysaccharide ; WSP) ลดลง (Styer and Cantliffe, 1983) ขาว
โพดหวานพันธุล กู ผสมอินทรี-2 และพันธุผสมเปดไทยซุปเปอรสวีทเบอร1 ดีเอ็มอาร มียีน sh2 เปน
ยีนควบคุมซึง่ ยีน sh2 นี้เปนยีนที่ทําใหเมล็ดพันธุมีความงอก ความแข็งแรงตํ่า ทําใหงอกชากวา
เมล็ดพันธุที่ถูกควบคุมดวยยีนตัวอื่น ๆ (Perera et al, 1995 ; Tracy and Juvik, 1988 ; Andrew,
1982) ซึง่ ยังไมทราบสาเหตุแนชัด แตจากการศึกษาสรุปไดวาเมล็ดพันธุที่มียีน sh2 ควบคุม มี
endosperm ขนาดเล็ก มีอาหารสะสมนอย สวนอัตราการงอกชาเนื่องจากเมล็ดพันธุมีชองวาง
ขนาดใหญระหวางเปลือกหุมเมล็ดและ aleurone layer ทําใหเปลือกหุม เมล็ดแตกหักงาย เมล็ด
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พันธุจ งึ ดูดนําอย
้ างรวดเร็วในขณะที่เมล็ดพันธุงอก ทําใหเกิดความเสียหายแกเมล็ดพันธุจนเปน
สาเหตุใหมีอัตราการงอกชา (Chern and Sung, 1991)
ขาวโพดหวานพันธุอินทรี-2 เปนพันธุลูกผสมที่สรางโดยโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพด
หวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความหวาน ความนุม รสชาติดี ตานทานโรคทางใบ
(โรคราสนิม โรคใบไหมแผลเล็ก และโรคใบไหมแผลใหญ) ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
ไดผลิตเมล็ดพันธุอินทรี-2 เผยแพร ในปพ.ศ. 2542 เปนขาวโพดหวานสําหรับตลาดฝกสด และอุต
สาหกรรมการแปรรูป ขาวโพดหวานพันธุไทยซุปเปอรสวีทเบอร 1 ดีเอ็มอาร เปนพันธุที่เหมาะสม
สําหรับการบริโภคฝกสด โดยใหผลผลิตตําถึ
่ งปานกลาง มีความหวานและความนุมปานกลาง และ
มีความสมําเสมอของต
่
น ฝก และสี นอยกวาพันธุลูกผสมเดี่ยว นอกจากนี้ ยังมีความแปรปรวนใน
การออกดอก ทําใหเก็บเกี่ยวไดไมพรอมกัน (ณรงค และ โชคชัย, 2543) เปนพันธุที่ไดเผยแพรสู
เกษตรกรตัง้ แตปพ.ศ. 2522 โดยการผสมพันธุฮาวายเอียนซุปเปอรสวีทกับพันธุฟลิปปนสดีเอ็มอาร
# 3 ในปพ.ศ. 2515 ซึง่ ปรับปรุงพันธุโดย ผศ. ธวัช ลวะเปารยะ (ทวีศักดิ์ และ ราเชนทร, 2539)
3. คุณภาพเมล็ดพันธุ
คุณภาพเมล็ดพันธุ หมายถึง ลักษณะรวมของเมล็ดพันธุทั้งกองและแตละเมล็ดที่แสดง
ออกมารวมกัน ไดแก ความสะอาดบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์และแทจริงของสายพันธุ ความงอก ความ
แข็งแรง ความชืน้ การปะปนของเมล็ดวัชพืช ความชํารุดเสียหายของเมล็ด ขนาด สี นํ้าหนัก ความ
สมําเสมอ
่
รวมทั้งโรคและแมลงที่ติดปะปนมากับเมล็ดพันธุ (วัลลภ, 2540) หรือความมีชีวิตและ
ศักยภาพของเมล็ดพันธุในการงอกและเจริญเติบโต ตลอดจนตรงตามพันธุ (วันชัย, 2542) เมล็ด
พันธุท มี่ คี ณ
ุ ภาพดียอมเปนที่ตองการสําหรับเกษตรกรในการผลิตพืช เพราะสงผลดีในดานการดูแล
จัดการการผลิตและผลผลิตที่ไดรับ ซึ่งเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดีตองมีขนาดใหญ สมํ่าเสมอ มี
ลักษณะตรงตามพันธุ สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน แหงดีมีความชื้นตํ่า มีความงอก ความแข็งแรง
สูง ทนตอสภาพแวดลอมที่ปลูกไดดี ปราศจากวัชพืชและโรคแมลงศัตรูพืช (วัลลภ, 2525) นอกจาก
นี้ คุณภาพเมล็ดพันธุยังมีผลตอการเก็บรักษา เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูง สามารถเก็บรักษาไดดีกวา
เมล็ดพันธุค ณ
ุ ภาพตํ่า
และเมื่อนําไปปลูก มีความสามารถในการตั้งตัวเปนตนกลาที่แข็งแรง
สมําเสมอ
่
และเจริญเติบโตไปเปนตนพืชที่ใหผลผลิตไดดี (Delouche, 1969 อางโดย ขวัญจิตร,
2534)
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Tang และคณะ (1999) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมพันธุ CF 860 ที่มี
ความแข็งแรงเริ่มตนตางกัน คือเมล็ดพันธุที่มีความแข็งแรงตํ่า 2 กอง และเมล็ดพันธุที่มีความแข็ง
แรงสูง 2 กอง เมื่อเก็บรักษาเปนระยะเวลาเทากัน พบวากองที่เมล็ดพันธุมีความแข็งแรงตํ่า เสื่อม
คุณภาพรวดเร็วกวากองที่เมล็ดพันธุมีความแข็งแรงสูง
4. การเสือ่ มคุณภาพของเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุเ ปนสิ่งมีชีวิต จึงมีการเสื่อมคุณภาพไปตามเวลาและตายในที่สุด การเสื่อมคุณ
ภาพของเมล็ดพันธุเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนตั้งแตในแปลงผลิต การดูแลปฏิบัติกับตนพืช การเก็บ
เกีย่ ว การปรับปรุงสภาพ การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา หากปฏิบัติไมเหมาะสมลวนสงผลตอการ
เสือ่ มคุณภาพของเมล็ดพันธุ เชนหากเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุที่มีความชื้นสูง การปฏิบัติตอเมล็ดพันธุ
ระหวางการปรับปรุงสภาพทําไดยากยิ่งขึ้น ทําใหเมล็ดพันธุเสียหายไดงายโดยอาจเสียหายจาก
การลดความชื้น หากไมระมัดระวัง และในการเก็บรักษาโดยเฉพาะในสภาพที่มีอุณหภูมิและ
ความชืน้ สัมพัทธสงู ดวยแลว ทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมความงอกอยางรวดเร็ว (วันชัย, 2542)
Chin (1998) กลาววาเมล็ดพันธุมีคุณภาพสูงสุดเมื่อสุกแกทางสรีรวิทยา เพราะเปนระยะที่เมล็ด
พันธุส ะสมนํ้าหนักแหงสูงสุด มีความชื้นลดลง มีความงอกและความแข็งแรงสูงสุด (หฤษฎี,
2541) แตหลังจากระยะนี้ไปแลว เมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพไปตามลําดับจนกระทั่งสูญเสียความ
งอก การเสือ่ มคุณภาพของเมล็ดพันธุ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเมล็ดพันธุมีผล
ทําใหมีคุณภาพลดตํ่าลงซึ่งเปนสาเหตุใหการตั้งตัวของตนกลาลมเหลวและทําใหเมล็ดพันธุตายไป
ในทีส่ ดุ (จวงจันทร, 2529 ; ขวัญจิตร, 2534) Delouche และ Baskin,(1973 อางโดย วัลลภ,
2540) ไดสรุปลําดับการเสื่อมของเมล็ดพันธุหลังสุกแก ประกอบดวย การเสื่อมของเยื่อหุม การ
เสือ่ มของพลังงานและกระบวนการสังเคราะห การหายใจและการสังเคราะหทางชีวภาพลดลง การ
ลดอัตราการงอก การลดความสามารถในการเก็บรักษา การลดอัตราการเจริญและพัฒนา การ
ลดความสมําเสมอ
่
การลดความตานทานของพืช การลดผลผลิต การลดการงอกในแปลงปลูก การ
เพิม่ ขึน้ ของตนกลาผิดปกติ และการสูญเสียความงอกในที่สุด
เมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพไปตามเวลาหรืออายุการเก็บรักษา ความชื้น อุณหภูมิ และชนิด
ของพืช (วัลลภ และคณะ, 2535) สิง่ ทีส่ าคั
ํ ญทีท่ ําใหเมล็ดพันธุเสื่อมอยางรวดเร็วคือ ความชื้น
สัมพัทธของอากาศและความชื้นของเมล็ดพันธุ (จิณณจาร และคณะ, 2533) เมล็ดพันธุมีคุณ

6

สมบัติที่เรียกวา hygroscopic คือ สามารถดูดหรือคายความชื้นออกจนสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ
ของบรรยากาศโดยรอบ ความชื้นของเมล็ดพันธุ เปนนําที
้ อ่ ยูอยางอิสระในเมล็ดพันธุ อาจอยูใน
ระหวางชองวางหรือเคลือบโมเลกุลของสารและสวนตางๆ ในเมล็ดพันธุ โดยไมรวมนํ้าที่เปนสวน
ประกอบของสารเคมีในเมล็ดพันธุ นํ้าที่เปนความชื้นของเมล็ดพันธุนี้มีผลตอคุณภาพการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ ทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีอัตราการหายใจที่สูงและมีการ
ใชอาหารสะสมอยางรวดเร็ว สงผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเก็บไดเปนอยางดี ทําให
เมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น (วัลลภ, 2540) การลดความชื้นเมล็ดพันธุใหอยูในระดับที่
เหมาะสมและเก็บรักษาไวในที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า ทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพชาลงได นอกจากนี้
องคประกอบทางเคมีในเมล็ดยังมีสวนในการเสื่อมของเมล็ดพันธุแตกตางกัน เมล็ดพันธุที่มีไขมัน
และโปรตีนสะสมเปนองคประกอบหลัก เสื่อมคุณภาพไดงายกวาเมล็ดพันธุที่สะสมแปง (วัลลภ,
2540) แตในสวนของเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน มีอาหารสะสมซึ่งประกอบไปดวยนํ้าตาลสูง แปง
ปริมาณนอยทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพเร็วกวาขาวโพดไร และการที่เมล็ดพันธุมีนํ้าตาลสูงจึงมี
ความเสื่อมสูงตอการเขาทําลายของเชื้อรา
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนขั้นตอนหนึ่งของการผลิตพืชเพราะในการเพาะปลูกนั้นจําเปน
ตองเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะถึงฤดูปลูก (วัลลภ, 2529) การเก็บรักษาที่ดีที่
ชวยชะลอไมใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพเร็วจนเกินไป Justice และ Bass (1979) กลาววาการเก็บ
รักษาอยางถูกวิธสี ามารถทําใหเมล็ดพันธุคงคุณภาพทั้งความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรง
และไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ตัวของเมล็ดพันธุเอง และสภาพแวดลอมของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
1. ตัวเมล็ดพันธุ
- ประวัติความเปนมาของเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุท ี่ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมตั้งแตอยูในแปลงปลูก การเก็บเกี่ยว และการ
ปฏิบตั กิ บั เมล็ดพันธุห ลังเก็บเกี่ยว เชน การนวด การลดความชื้น การคัดแยกทําความสะอาด การ
บรรจุหบี หอ การขนยายและการขนสง ทําใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการ
เก็บรักษาสูง (วัลลภ, 2540) วิชยั (2538) พบวาเมล็ดพันธุถั่วลิสงที่มีการเก็บเกี่ยวและปฏิบัติที่
เหมาะสมทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกและความแข็งแรงสูง และทําใหมีความสามารถในการเก็บ
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รักษาสูงกวาเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพตํ่า Chin (1998) กลาววาคุณภาพของเมล็ดพันธุกอนเก็บ
รักษาเปนสิง่ ทีส่ ําคัญที่สุดในการเก็บรักษา ถาปฏิบัติตอเมล็ดพันธุโดยไมระมัดระวัง มีผลทําให
เมล็ดพันธุมีคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลดลง (วัลลภ, 2540)
- พันธุกรรม
เมล็ดพันธุพืชแตละชนิด แตละพันธุ มีพนั ธุกรรมเปนตัวกําหนดทั้งลักษณะทางกายภาพ
และองคประกอบภายในเมล็ดใหเปนไปตามลักษณะเฉพาะของพืชชนิดนั้น ๆ เมล็ดพันธุแตละพืช
และแตละพันธุจึงมีอายุการเก็บรักษาตางกันไป แมแตพืชชนิดเดียวกันแตคนละพันธุกัน เนือ่ งจาก
เมล็ดพันธุมกี ารเสือ่ มคุณภาพไมเทากันถึงแมวาปลูกในสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน
วันชัย (2533) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง 18 สายพันธุ ที่ปลูกภายใตสภาพ
แวดลอมเดียวกัน หลังเก็บเกี่ยว นําเมล็ดพันธุมาทดสอบคุณภาพเบื้องตนกอนเก็บรักษาพบวา มี
ความงอกแตกตางกันในชวง 54 – 94 % จึงแบงเมล็ดพันธุออกเปน 3 กลุมตามระดับความงอกคือ
สูง (มีความงอกสูงกวา 80 %) ปานกลาง (มีความงอก 70 – 80 %) และตํา่ (มีความงอกตํ่ากวา 70
%) เมือ่ เก็บรักษานาน 3 เดือน แตละสายพันธุมีความงอกแตกตางกันไป โดยสายพันธุที่มีความ
งอกสูงยังคงความงอกไดสูงกวาอีก 2 กลุม
กาญจนา (2536) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดที่มคี วามชื้นประมาณ 8% ใน
ถุงกระดาษที่อณ
ุ หภูมิหองในเขตรอนชื้นนาน 6 เดือน พบวาเมล็ดพันธุยงั คงมีความงอกสูงกวา
75 % จาก 98 % ของเมล็ดพันธุกอนเก็บรักษา ในขณะทีเ่ มล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสม ที่มี
ความชืน้ 9.2 % หอดวยอะลูมิเนียมฟอยลอยางมิดชิดแลวบรรจุลงในถุงโพลีเอทธีลีนปดผนึกอยาง
ดี เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 °ซ นาน 6 เดือน มีความงอกลดลงเหลือ 62 % จาก 84 % ของเมล็ด
พันธุกอนเก็บรักษา (Chang and Sung, 1998) และสุจิตรา (2544) ศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวาน ทีม่ คี วามชื้น 9.05 % ในถุงกระดาษ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิหอง ในเขตรอนชื้น พบวาสามารถ
เก็บรักษาใหมีความงอกประมาณ 75% ไดไมเกิน 4 เดือน หลังจากนั้นเมล็ดพันธุมีคุณภาพลดลง
อยางรวดเร็ว
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2. สภาพแวดลอม

- ความชื้นของเมล็ดพันธุและความชื้นสัมพัทธ
ความชืน้ เปนตัวกําหนดความสามารถที่สําคัญในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ถาหาก
เมล็ดพันธุมีความชื้นสูงหรืออยูในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธสูงทําใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพอยาง
รวดเร็วในระหวางการเก็บรักษา เพราะเมล็ดพันธุที่มีความชื้นสูงกระตุนใหเอนไซมมีกิจกรรมสูง ทํา
ใหมกี ารหายใจสูงและปลดปลอยพลังงานออกมามาก ความชื้นสูงยังทําใหเชื้อจุลินทรียที่อยูที่ผิว
เมล็ดพันธุ เจริญเติบโตและทําลายความมีชีวิตของเมล็ดพันธุอีกดวย
ทําใหกองเมล็ดพันธุมี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ ในระยะเวลาเพียง 1 – 2 วัน และหากไมมีการระบายอากาศ กองเมล็ดพันธุอาจ
สะสมความรอนสูงมากจนทําใหเมล็ดพันธุตายอยางรวดเร็ว (วันชัย, 2542) McDonald (1999)
กลาววาเมล็ดพันธุที่มีความชื้นสูงกวา 14% ไมเหมาะสมสําหรับการเก็บรักษา ประสูติ และคณะ
(2528) ไดเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีความชื้นตางกัน 4 ระดับ คือ 11 12 13
และ 14% โดยเก็บรักษาในปบสังกะสี ที่มียางรองฝาบรรจุ ที่อุณหภูมิหอง พบวาเมล็ดพันธุที่
ความชื้น 11% มีความงอกสูงกวา 80 % เมือ่ เก็บรักษาเปนเวลา 1 ป แตเมล็ดพันธุที่มีความชื้นสูง
กวา 12% มีความงอกและความแข็งแรงลดลงอยางรวดเร็ว และ Aquirre และ Peske (1991) ได
เก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่วแขกพันธุ Calima ทีม่ คี วามชื้นตางกัน 7 ระดับ ในชวง 10.3 – 14.2% มี
ความงอกเริ่มตน 96 % ที่อุณหภูมิ 30 °ซ. ในขวดพลาสติกที่มีการปดฝามิดชิด พบวาหลังจากเก็บ
รักษานาน 8 เดือน เมล็ดพันธุที่มีความชื้นตํ่ากวา 11.5% สามารถเก็บรักษาไดนาน 8 เดือน โดยที่
ไมมีการสูญเสียความงอก
สวนความชืน้ สัมพัทธในอากาศเปนตัวกําหนดความชื้นของเมล็ดพันธุ ถาหากความชื้น
สัมพัทธสงู หรือตํ่าสงผลใหเมล็ดพันธุมีความชื้นสูงหรือตํ่าลงดวย McDonald (1999) กลาววาใน
สภาพอากาศทีม่ คี วามชื้นสัมพัทธสูงกวา 75% เปนสภาพอากาศที่ไมเหมาะสมสําหรับการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ Abba และ Lavoto (1999) เก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพันธุ Doge ใน
สภาพทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ 95% นาน 42 วัน ทําใหเมล็ดพันธุมีการเขาทําลายของเชื้อราและสูญ
เสียความงอก และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม B–15 ที่ความชื้น 13.6–13.8% และ
ความชื้นสัมพัทธ 75 และ 85% หลังจากเก็บรักษานาน 4 เดือน เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาภายใต
ความชื้นสัมพัทธ 75% ยังคงมีความงอกสูงกวา 75% ในขณะเมล็ดพันธุที่เก็บรักษาภายใต
ความชื้นสัมพัทธ 85% เมือ่ เก็บรักษานานเพียง 2 เดือน เสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว โดยมีความ
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งอกตํากว
่ า 8% (Moreno-Martinez et al, 1998) นอกจากนี้ Minor และ Pashal (1982) เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุถั่วเหลือง 235 สายพันธุ ในสภาพเขตรอนชื้น ที่มีความชื้นสัมพัทธ 80% พบวาทุก
สายพันธุม คี วามงอกลดลงอยางรวดเร็วเกือบ 0% หลังจากเก็บรักษาไดเพียง 8 สัปดาห
- อุณหภูมิ
อุณหภูมิเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญที่กํ าหนดความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
Harington( 1959 อางโดย วัลลภ, 2540) ไดเสนอกฎหัวแมมือ (Rules of Thumb) สําหรับการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุวา สภาพการเก็บรักษาที่ดีสําหรับเมล็ดพันธุ ตองมีผลรวมของอุณหภูมิที่เปนองศา
ฟาเรนไฮตรวมกับเปอรเซ็นตของความชื้นสัมพัทธไมควรเกิน 100 อุณหภูมิสูงมีผลตอการหายใจที่
สูงขึน้ ซึง่ เปนสาเหตุใหเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว
แตในเขตรอนชื้นมีอุณหภูมิและ
ความชืน้ สัมพัทธสูงเกือบตลอดทั้งป เมล็ดพันธุจึงเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น
White และคณะ (1999) เก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวบารเลย พันธุ Bedford และพันธุ
Condor ภายใตสภาพความชื้นสัมพัทธ 80% ที่อุณหภูมิตางกัน 3 ระดับ คือ 10 20 และ 30 °ซ.
พบวาเมล็ดพันธุม คี วามงอกลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเก็บรักษานาน 3 เดือน พันธุ
Bedford มีความงอก 34 18 และ 0% ตามลําดับ และพันธุ Condor มีความงอก 52 43 และ 0%
ตามลําดับ และเมื่อเก็บรักษานาน 12 เดือน เมล็ดพันธุ Bedford มีความงอก 3 0 และ 0% ตาม
ลําดับ และพันธุ Condor มีความงอก 18 0 และ 0% ตามลําดับ
5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุแบงเปน 2 แบบ คือ (1) การเก็บรักษาเปด (opened storage) ที่
เมล็ดพันธุส ามารถแลกเปลี่ยนความชื้นกับบรรยากาศได ความชื้นของเมล็ดพันธุสูงหรือตํ่าขึ้นอยู
กับความชื้นสัมพัทธของอากาศ ไดแก การเก็บในถุงผา กระสอบปาน ถุงใยพลาสติกสาน และถุง
กระดาษ เปนตน และ (2) การเก็บรักษาปดผนึก (sealed storage) เปนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุไว
ในภาชนะที่กันความชื้นได ไดแก ถุงพลาสติกหนา อลูมเิ นียมฟอยล ขวดแกว เปนตน ซึ่งความชื้น
สัมพัทธภายในภาชนะจึงถูกควบคุมโดยความชื้นของเมล็ดพันธุ (จวงจันทร, 2541) เพราะเมื่อ
บรรจุเมล็ดพันธุล งไปแลวเหลือที่วางใหอากาศอยูนอยมาก ทําใหนํ้าหรือความชื้นที่เกิดจากการ
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หายใจของเมล็ดพันธุ ไมสามารถถายเทกับบรรยากาศนอกภาชนะได สงผลใหความชื้นสัมพัทธใน
ภาชนะสูงขึ้น เมล็ดพันธุที่เก็บรักษาในสภาพนี้จึงจําเปนตองลดความชื้นเมล็ดพันธุใหตํ่ากวาการ
เก็บรักษาเปด 2–3 % (วัลลภ, 2529) การเก็บรักษาปดผนึก สามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุไดดี
กวาการเก็บรักษาเปดโดยเฉพาะในเขตรอนชื้น
นงลักษณ และสุรัตน (2530) ศึกษาถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวสาลีพันธุ Inia 66 ที่
ความชื้น 10% ในถุงผาดิบและถุงพลาสติกชนิดรอนและชนิดเย็น 2 ชั้น ในสภาพอุณหภูมิหอง พบ
วาเมล็ดพันธุใ นถุงผาดิบมีความงอกลดลงตามอายุการเก็บรักษาจนเกือบถึง 0% เมื่อเก็บรักษา
นาน 6 เดือน สวนในถุงพลาสติกที่เก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน เมล็ดพันธุมีความงอกสูงกวา 90%
เมล็ดพันธุถ วั่ เหลืองทีม่ ีความชื้น 6-7% เก็บรักษาในถุงกระดาษ ที่อุณหภูมิหอง ในเขตรอนชื้น นาน
3 เดือน มีความงอกประมาณ 78% และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน เมล็ดพันธุมีคุณภาพตํ่ามากจน
ไมสามารถใชเพาะปลูกได สวนการเก็บรักษาในถุงพลาสติกนาน 12 เดือน เมล็ดพันธุยังคงมีความ
งอก 84% ขึน้ ไป (นงเยาว, 2538) การศึกษาของ วัลลภ และคณะ (2535) ในการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุถ วั่ เขียว 3 พันธุคือ มอ. 1 อูทอง 1 และกําแพงแสน 1 ทีค่ วามชืน้ 10% พบวาการเก็บรักษา
ในถุงกระดาษ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิหอง เมล็ดพันธุถั่วเขียวใหความงอก 85% ไมเกิน 9 เดือน ในขณะที่เก็บ
รักษาในถุงพลาสติก เมล็ดพันธุยังคงใหความงอก 85% ไดนานถึง 12 เดือน เชนเดียวกับการ
ทดลองของ วิชยั (2538) ที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุถั่งลิสงพันธุขอนแกน 60-1 และพันธุไทนาน 9 ทั้ง
ฝก ทีม่ คี วามชืน้ ประมาณ 5-6% ที่อุณหภูมิหองในเขตรอนชื้น ในถุงกระดาษ พบวาเมล็ดพันธุมี
ความงอก 91.75% ที่อายุการเก็บรักษา 6 เดือน สวนการเก็บรักษาในถุงพลาสติก เมล็ดพันธุมี
ความงอก 95.25% ไดนานถึง 12 เดือน และ วัลลภ และคณะ(2533) ยังพบวาการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุถ วั่ ฝกยาวพันธุเ มล็ดขาวและพันธุเจียไต ที่ความชื้น 9% ในถุงพลาสติก เมล็ดพันธุยังคงให
ความงอกสูงกวา 79% เมื่อเก็บรักษานาน 12 เดือน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุในเขตรอนชื้น
ตองเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหแหงในภาชนะที่กัน
ความชืน้ ไดหรือแบบปดผนึก สวนจะแหงที่ความชื้นเทาไรนั้นขึ้นอยูกับชนิดและพันธุพืช โดยเฉพาะ
ขาวโพดหวาน ที่กําลังเปนทีน่ ยิ มเพาะปลูกในภาคใตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังไมมีการศึกษาการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุในเขตรอนชื้น
วัตถุประสงค
เพือ่ ศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่เก็บรักษาดวยวิธกี ารตางกันในเขตรอนชื้น

