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บทคัดย่อ 
ศึกษาอิทธิพลของความชื้นในเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิในการเก็บรักษา ต่อความงอกและอายุการเก็บรักษา

เมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง ตามสภาพอุณหภูมิในการเก็บรักษา ได้แก่ เก็บที่
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส และสภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว 
อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบ Split  Plot  Design จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยหลัก (main plot) ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ 4 ระดับ คือ 6, 8, 10 และ 15.4 (ความชื้นเริ่มต้นก่อนท า
การลด) เปอร์เซ็นต์ และปัจจัยรอง (sub plot) คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา 7 ระดับ คือ 0, 3, 6, 9,12, 15 
และ 18 เดือน พบว่า ความชื้นเมล็ดและระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ใน
ทุกอุณหภูมิที่เก็บรักษา การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เมล็ดที่ระดับความชื้น 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาได้
นาน 18 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 77, 82 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการ
ลดความชื้น เก็บรักษาได้นาน 9 เดือน เมื่อน าเมล็ดมาเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิต่ าลง เมล็ดชมจันทร์ทุกระดับ
ความชื้น สามารถเก็บรักษาได้นาน 18 เดือน และยังคงรักษาความงอกไว้ได้ โดยเมล็ดที่ความชื้น 6, 8, 10 และ 
15.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาที่ 5 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 85, 83, 85 และ 49 เปอร์เซ็นต์ 
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ตามล าดับ เมื่อเก็บรักษาที่ -10 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 94, 83, 89 และ 78 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และเมื่อเก็บรักษาที่  -196 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 83, 75, 75 และ 67 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 

 
Abstract 

 Study on influence of seed moisture and storage temperature for seed germination and 

seed storage period of Ipomoea alba. This study was separated into four experiments based on 

the condition of storage temperature as follows; room temperature, 5 °C, -10 °C and freezing in 

liquid nitrogen (-196 °C). These experiments were designed in Split Plot Design with 4 replicates, 

including 2 factors as main plot with 4 level of percent moisture in seed at 6, 8, 10 and 15.4 

(start seed humidity) and sub plot with 7 level of period for seed storage at 0, 3, 6, 9, 12, 15 

and 18 months. The results showed that seed moisture and period of seed storage affected to 

the percent of seed germination of I. alba in all of storage temperature. The room temperature 

with 6, 8 and 10 percent of seed moisture (storage for 18 months) showed the seed germination 

at 77, 82 and 60 %, respectively, while non-reduced seed moisture could be storage about 9 

months. The seed moisture not affected to seed germination of I. alba, which was kept at low 

temperature for 18 months. In addition, seed moisture of 6, 8, 10 and 15.4 % at 5 °C, -10 °C and 

-196 °C exhibited the seed germination as (85, 83, 85 and 49 %), (94, 83, 89 and 78 %) and (83, 

75, 75 and 67 %), respectively.               
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ค าน า 
ต้นชมจันทร์ (Moonflower) เป็นพืชจัดอยู่ในวงศ์ Convolvulaceae สกุล Ipomoea มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Ipomoea  alba L. ลักษณะเป็นเถาไม้เลื้อยอายุข้ามปี การปลูกจึงต้องท าค้างเพ่ือให้ต้นเลื้อยพันขึ้น (Saensouk, 
2007) ในต่างประเทศ เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปลูกเพ่ือเป็นไม้ดอกไม้ประดับ แต่ในประเทศไทย มีการปลูกเพ่ือ
น าดอกมารับประทานเป็นอาหาร โดยใช้ดอกตูมมาผัด ท าแกงส้ม หรือลวกจิ้มกับน้ าพริก เป็นต้น ปัจจุบันดอกชม
จันทร์เป็นผักที่รู้จักและนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผักที่มีไขมันต่ า มีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และ
วิตามินต่างๆ ประกอบกับผลผลิตมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง และเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ท าให้เกษตรกรจ านวนมาก
ให้ความสนใจในการปลูกชมจันทร์เป็นการค้า (มนตรี, 2554) 

 
การปลูกและการขยายพันธุ์ต้นชมจันทร์นิยมใช้เมล็ด เมล็ดชมจันทร์ที่เหมาะสมในการน ามาเพาะต้องเป็น

เมล็ดที่แก่เต็มที่แล้ว โดยการเก็บเกี่ยวส่วนฝักหรือผลที่เปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีน้ าตาล แยกเก็บเมล็ดออกจาก
เปลือกผล น ามาผึ่งในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน เพ่ือลดความชื้น ได้เมล็ดที่พร้อมเพาะกล้า หากยังไม่น าไปเพาะควร
เก็บเมล็ดในถุงปิดสนิท แล้วน าไปแช่ไว้ในตู้เย็น เพื่อป้องกันการสูญเสียความงอก ลักษณะเมล็ดชมจันทร์ มีเปลือก
หุ้มเมล็ด (seed coat) ค่อนข้างแข็งและหนา หากน าเมล็ดไปเพาะทันที การดูดซึมน้ าและอากาศของเมล็ดเกิดขึ้น
น้อย อาจท าให้เมล็ดมีการงอกช้าและเปอร์เซ็นต์การงอกต่ า จึงควรปฏิบัติต่อเมล็ดเพ่ือช่วยให้มีการดูดซึมน้ าและ
อากาศได้ดีขึ้นก่อนที่จะน าไปเพาะ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น การแช่เมล็ดในน้ า 12-24 ชั่วโมง การใช้
กรรไกรขริบเปิดเปลือกหุ้มเมล็ด การลวกด้วยน้ าร้อน และการกะเทาะเมล็ด เป็นต้น 

   
ปัจจัยหลักที่ส าคัญปัจจัยหลักที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คือความชื้นในเมล็ดพันธุ์ก่อน

เก็บรักษาและอุณหภูมิในการเก็บรักษา การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์จะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความชื้นใน
เมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิในการเก็บรักษา และการลดลงของความงอกมีผลเนื่องมากจากปฏิกิริยารีดักชั่น 
(reduction) ของเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส และปริมาณคาร์โบไฮเดรต การเพ่ิมขึ้นของความชื้นและอุณหภูมิ 
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กระตุ้นการท างานของเอนไซม์ขบวนการหายใจและการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์เพ่ิมมากข้ึนส่งผล
ให้เกิดการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์อย่างรวดเร็ว เมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นสูงจะมีอัตราการสูญเสียความงอกอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นต่ าจะมีอัตราการสูญเสียความงอกลดลง (Hlyka and Robinson, 1954) เมล็ด
พันธุ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานนั้นจะต้องมีความชื้นในเมล็ดต่ าโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่มีน้ ามันเป็น
องค์ประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ่ควรลดความชื้นภายในเมล็ดให้เหลือประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ เพราะเมล็ดที่มี
ความชื้นสูงมีอัตราการหายใจสูง มีการสะสมความร้อนและความชื้น จนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อความมีชีวิต
ของเมล็ดพันธุ์ได้ (จวงจันทร์, 2529) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาว 10-20 ปี เมล็ดธัญพืชต้องมีความชื้นไม่
เกิน 11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพืชน้ ามันและเมล็ดพืชผักต้องมีความชื้นไม่เกิน 9 เปอร์เซ็นต์ (สาวิตรี และ รุจิพร, 
2541) ซึ่งสอดคล้องกับ Harrington (1959) รายงานว่าความชื้นที่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษาส าหรับเมล็ดที่มี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแป้งควรมีความชื้นต่ ากว่า 8 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไขมัน 
ควรมีความชื้นต่ ากว่า 6 เปอร์เซน็ต์ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชมจันทร์ โครงการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ
ความชื้นเมล็ดต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ในสภาพอุณหภูมิการเก็บรักษาต่างๆ ของธนาคารเชื้อพันธุ์
พืช และการเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเทคนิคในการจัดการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์
ชมจันทร์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชให้มีอายุการเก็บรักษายาวนานที่สุด ส าหรับใช้เป็นแหล่งฐานพันธุกรรมเพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

                      

อุปกรณ์    
1. เมล็ดชมจันทร์ 
2. เครื่องบด 
3. เครื่องชั่งน้ าหนัก 
4. ภาชนะอลูมิเนียม (Moisture can) พร้อมฝาปิด 
5. ตู้อบความร้อนไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ (Hot Air Oven) 
6. ห้องลดความชื้นของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 15           

เปอร์เซ็นต์ (Unheated seed room/seed moisture reduction room) 
7. ถุงกระดาษสีน้ าตาล 
8. ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 
9. โถดูดความชื้นที่มีสารดูดความชื้น 
10. อุปกรณ์ทดสอบความงอก 
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วิธีการ 
1. แบ่งการทดลองออกเป็น 4 การทดลอง ตามอุณหภูมิการเก็บรักษา  คือ 

การทดลองที่ 1  อุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง   
การทดลองที่ 2  อุณหภูมิการเก็บรักษาท่ี 5  องศาเซลเซียส 
การทดลองที่ 3  อุณหภูมิการเก็บรักษาท่ี -10  องศาเซลเซียส 
การทดลองที่ 4  อุณหภูมิการเก็บรักษาท่ี -196  องศาเซลเซียส (สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว) 
 

2. วางแผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย  
Main plot คือ ระดับความชื้นในเมล็ดพันธุ์ 4 ระดับ คือ 

- 15.4 เปอร์เซ็นต ์(ความชื้นในเมล็ดพันธุ์เริ่มต้น) 
- 10 เปอร์เซ็นต ์
- 8  เปอร์เซ็นต ์
- 6  เปอร์เซ็นต ์

Sub plot คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา 7 ระดับ คือ 0, 3, 6, 9,12, 15 และ 18 เดือน 
 

3. การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ห้องลดความชื้นของธนาคารเชื้อพันธ์พืชที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์ ลดความชื้นให้ได้ระดับที่  4, 6, และ 8 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

4. การทดสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์  โดยวิธีอบด้วยความร้อน (Air-Oven Method) ตามวิธีการของ
สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA, 2014) และประยุกต์ตามคู่มือการจัดการเมล็ดพันธุ์ใน
ธนาคารเชื้อพันธุ์ของ Biodiversity International /ILRI/FAO/CTA, 2006 และอ้างอิงขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามผักบุ้ง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
4.1 ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบ คลุกเคล้าให้ทั่ว โดยไม่ให้เมล็ดถูกอากาศนานเกิน 3 วินาที แล้วสุ่ม

เมล็ดมาเพ่ือบดตัวอย่างละ 1.0-2.0 กรัม 
4.2 การบดเมล็ด บดเมล็ดให้ละเอียดโดยใช้เครื่องบด แล้วแบ่งตัวอย่างที่บดแล้ว ใส่ในภาชนะ

อลูมิเนียมกลม ก้นแบน ที่มีฝาปิดพอดี 2 ซ้ า น าไปชั่งน้ าหนักพร้อมภาชนะ โดยใช้เครื่องชั่งที่อ่าน
ค่าทศนิยมได้ 3 ต าแหน่ง แล้วน าเข้าอบความร้อน 

4.3 การอบตัวอย่าง น าตัวอย่างเข้าตู้อบไฟฟ้า ที่มีช่องระบายลม และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  
โดยใช้อุณหภูมิในการอบ 103 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ± 1 ชั่วโมง โดยเอาฝาครอบรอง
ไว้ใต้ภาชนะ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วรีบปิดฝาทันที  และน าออกจากตู้อบเก็บไว้ในโหลดูด
ความชื้น (Desiccator) ทิ้งไว้ให้เย็น  30-45  นาที  แล้วน าออกมาชั่งน้ าหนักของภาชนะพร้อม
ทั้งเมล็ดและฝาปิดอีกครั้งหนึ่ง  13.4.4 การค านวณผลการทดสอบ  เปอร์เซ็นต์ความชื้นของ
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เมล็ดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก  และรายงานเพียงทศนิยมต าแหน่งเดียวเท่านั้น  โดยใช้สูตร
ดังต่อไปนี้ 
 

ความชื้นเมล็ด (เปอร์เซ็นต)์ = M2 -  M3   x 100 
       M2 – M1    

 
เมื่อ M1 คือ น้ าหนักเป็นกรัมของภาชนะและฝาปิด 

    M2 คือ น้ าหนักเป็นกรัมของภาชนะและฝาปิดและเมล็ดก่อนอบ  
    M3 คือ น้ าหนักเป็นกรัมของภาชนะและฝาปิดและเมล็ดหลังอบ 
 

5. การเก็บรักษา น าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการลดความชื้นในแต่ละระดับมาบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์และ
ปิดผนึกโดยมีการดูดอากาศออก และน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 5  องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส และสภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
 

6. การเก็บขอ้มูล โดยเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
6.1 เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ เพาะทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์โดย

วิธีเพาะบนกระดาษเพาะ ตามวิธีการของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ( ISTA, 2014) อ้าง
ตามข้ันตอนการปฏิบัติของผักบุ้ง ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
- น ากระดาษเพาะขนาด 10x16 นิ้ว 3 แผ่น ชุบน้ าสะอาดให้ชุ่ม  
- วางกระดาษเพาะ 2 แผ่น แล้วเรียง 5 แถว ๆละ 10 เมล็ด รวม 50 เมล็ด  
- ปิดทับด้วยกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง  
- พับกระดาษจากด้านล่างข้ึนยาวประมาณ 1 นิ้ว และห่างจากเมล็ดประมาณ 1 นิ้ว 
- ม้วนกระดาษจากด้านซ้ายไปขวา ให้ด้านที่พับริมอยู่ด้านล่าง  
- น าม้วนกระดาษเพาะเมล็ด เก็บไว้ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดเพ่ือรักษาความชื้น และเก็บรักษา
ไว้ในสภาพควบคุมอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส 

- ระยะเวลาส าหรับการทดสอบความงอก ประมาณ 10 วัน 
- การประเมินผลการทดสอบความงอก ตรวจสอบความงอกครั้งแรก (First Count) เมื่อต้นกล้ามี
อายุ 4 วัน และตรวจสอบความงอกครั้งสุดท้าย (Final Count) เมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 วัน โดย
ในการประเมินจะนับและแยกส่วนต่างๆหลังการเพาะครบเวลาตามก าหนดดังต่อไปนี้ 

- ต้นอ่อนปกติ (Normal Seedling) คือต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดที่มีส่วนประกอบต่างๆ
ครบถ้วน 
- ต้นอ่อนผิดปกติ (abnormal Seedling) คือต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดที่มีส่วนประกอบ
ต่างๆ ไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป หรือผิดปกติไปจากเดิม 
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- เมล็ดแข็ง (Hard Seedling) คือเมล็ดที่มีลักษณะแข็ง ผิวเปลือกไม่ดูดน้ า หลังจาก
เสร็จสิ้นการทดสอบจะมีลักษณะคงเดิมทุกอย่าง 
- เมล็ดสดที่ไม่งอก (Fresh ungerminated seed) คือเมล็ดที่ดูดน้ าและขยายพองมี
ขนาดเมล็ดโตขึ้นแต่ไม่มีส่วนใดงอกออกมาเลย 
- เมล็ดที่ตาย (Dead seed หรือ Rotten seed) คือเมล็ดตายที่มีลักษณะเน่าเปื่อย มีรา
ขึ้น และไม่งอก 
 

การประเมินผลจะเริ่มท าในวันนับครั้งแรก โดยบันทึกและนับออกของต้นอ่อนปกติ และเมล็ดที่ตาย ส่วนที่
เหลือจะนับไม่เกินวันนับครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นน าข้อมูลมาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความงอกจากสูตรดังต่อไปนี้ 

 
เปอร์เซ็นต์ความงอก = จ านวนเมล็ดที่งอกปกติ  x  100 

         จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 

6.2 การตรวจสอบความแข็งแรงโดยเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ (accelerated aging test) ดัดแปลงจาก
วิธีการทดสอบความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งของอรพรรณ (2534) โดยมีขั้นตอนคือ น าเมล็ดใน
แต่ละกรรมวิธีๆ ละ 15 กรัม ใส่ใน chamber ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 100% R.H. แล้ว
น าไปเร่งอายุในตู้อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นน าไปเพาะ
ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความงอก ตามวิธีการของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ( ISTA, 
2014)   

 

เวลาและสถานที่      
ระยะเวลาท าการทดลอง 2 ปี เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 2559 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 
ท าการทดลองที่ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช  

กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ 
อาคารทรัพยากรพันธุกรรมพืชสิรินธร 
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ กรมวิชาการเกษตร 
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ภาพที่ 1 การเก็บรักษาเมล็ดชมจันทร์ที่สภาพอุณหภูมิห้อง (1) อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส (2) อุณหภูมิ -10 องศา

เซลเซียส (3) และที่ -196  องศาเซลเซียส สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว (4) 
 

        
 

     
 
ภาพที่ 2 การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
การทดลองท่ี 1  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง   

 จากการศึกษาผลของความชื้นเมล็ดต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ในสภาพอุณหภูมิห้อง
ประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส โดยใช้เมล็ดที่มีความชื้นของเมล็ดแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 6, 8, 10 และ 15.4 
(ความชื้นเริ่มต้นก่อนท าการลด) เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาเป็นเวลา 18 เดือน พบว่า ความชื้นเมล็ดและระยะเวลาการ
เก็บรักษามีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ จากการทดลองครั้งนี้เมล็ดชมจันทร์แต่ละระดับความชื้น
มีเปอร์เซ็นต์ความงอกแปรปรวนค่อนข้างสูงคือ มีค่าสูงต่ าสลับกันบางช่วงเวลาเมื่ออายุการเก็บรักษาผ่านไป แต่มี
แนวโน้มว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเก็บรักษานานขึ้นท าให้ความงอกของเมล็ดลดต่ าลงด้วย (ภาพที่ 3) 
 

เห็นได้ว่าเมล็ดที่ผ่านกระบวนการลดความชื้น เมื่อน ามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง สามารถเก็บรักษาได้
นานกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการลดความชื้น เมล็ดที่ระดับความชื้น 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาจนถึง 18 
เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 77, 82 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการลด
ความชื้น ซึ่งมีความชื้นเริ่มต้นก่อนการเก็บรักษา 15.4 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดชมจันทร์สูญเสียความงอกอย่างรวดเร็วเมื่อ
เวลาผ่านไป คือ เริ่มต้นเมล็ดมีความงอก 75 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือ 23 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุการ
เก็บรักษา 3 และ 6 เดือนตามล าดับ เมื่อเก็บรักษาที่อายุ 12 เดือน น าเมล็ดมาทดสอบความงอก พบว่าเมล็ดชม
จันทร์ไม่สามารถงอกได้ (ตารางท่ี 1 และ 2) 
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ภาพที่ 3 แสดงผลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ทีม่ีต่อความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ เมื่อผ่านการ
เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง ที่ระยะเวลาต่างๆ 

 
 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ ในแต่ละระดับความชื้น 

เมื่อเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง 
เวลาเก็บรักษา 

(เดือน) 
ความชื้นของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) 

6 8 10 15.4 
0 83 a 71 b 69 bc 75 a 
3 93 a 92 a 89 a 23 b 
6 88 a 92 a 86 ab 10 b 
9 90 a 65 b 75 abc 85 a 
12 88 a 95 a 92 a 0 c 
15 79 a 81 ab 66 c 0 c 
18 77 a 82 ab 60 c 0 c 

ค่าเฉลี่ย 85 82 76 27 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่ระดับความชื้นและอายุการเก็บรักษาต่างๆ เมื่อ

เก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง 
ความชื้นเมล็ด 
(เปอร์เซ็นต์) 

เวลาเก็บรักษา 
(เดือน) 

 0 3 6 9 12 15 18 
6 83 a 93 a 88 a 90 a 88 a 79 a 77 ab 
8 71 a 92 a 92 a 65 b 95 a 81 a 82 a 
10 69 a 89 a 86 a 75 ab 92 a 66 a 60 b 

15.4 75 a 23 b 10 b 85 a 0 c 0 c 0 c 
ค่าเฉลี่ย 74 74 70 76 69 56 55 
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หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองท่ี 2  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ 5 องศาเซลเซียส 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบว่ามีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างระดับ
ความชื้นของเมล็ดและอายุการเก็บรักษา ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกที่แตกต่างกันทางสถิติของแต่ละระดับความชื้น 
โดยความงอกของเมล็ดเริ่มต้นจนถึงท่ีอายุเก็บรักษา 9 เดือน ทุกระดับความชื้นความงอกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
ระหว่าง 76-96 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4) และหลังจากการเก็บรักษาที่อายุ 9-18 เดือน เมล็ดที่ระดับความชื้น 6, 8 
และ 10 เปอร์เซ็นต์ ยังคงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ดีและลดลงเพียงเล็กน้อย โดยเมื่อเก็บรักษาจนถึง 18 เดือน มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 85, 83 และ 85 เปอรเ์ซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3 และ 4)  

ขณะที่เมล็ดชมจันทร์ที่ไม่ผ่านการลดความชื้น ซึ่งยังมีความชื้นค่อนข้างสูงถึง 15.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บ
รักษาที่สภาพอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 9 เดือน เมล็ดมีความงอกลดลงอย่างรวดเร็ว และมีความ
แปรปรวนของความงอกค่อนข้างสูง เมื่อมีการเก็บรักษานานขึ้น โดยการเก็บรักษาจนถึง 18 เดือน พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าสุดเท่ากับ 49 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ระดับความชื้น 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาพที่ 4, ตารางที่ 3 และ 4) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส เห็นได้ว่าเมล็ดทุกระดับความชื้นของการเก็บรักษาที่ 5 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของ
เมล็ดสูงกว่า และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดได้นานกว่าที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
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ภาพที่ 4 แสดงผลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่มีต่อความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ เมื่อผ่านการ

เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่างๆ 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ ในแต่ละระดับความชื้น 

เมื่อเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
เวลาเก็บรักษา 

(เดือน) 
ความชื้นของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) 

6 8 10 15.4 
0 78 c 80 b 79 bc 76 b 
3 90 abc 90 ab 91 ab 85 ab 
6 96 a 90 ab 93 a 95 a 
9 86 bc 89 ab 92 a 22 d 
12 95 ab 95 a 94 a 88 ab 
15 54 d 88 ab 74 c 33 cd 
18 85 bc 83 b 85 abc 49 c 

ค่าเฉลี่ย 83 87 86 64 
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หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่ระดับความชื้นและอายุการเก็บรักษาต่างๆ เมื่อ

เก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
ความชื้นเมล็ด 
(เปอร์เซ็นต์) 

เวลาเก็บรักษา 
(เดือน) 

 0 3 6 9 12 15 18 
6 78 a 90 a 96 a 86 a 95 a 54 c 85 a 
8 80 a 90 a 90 a 89 a 95 a 88 a 83 a 
10 79 a 91 a 93 a 92 a 94 a 74 b 85 a 

15.4 76 a 85 a 95 a 22 b 88 a 33 d 49 b 
ค่าเฉลี่ย 78 89 93 72 92 61 75 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทดลองท่ี 3  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ -10  องศาเซลเซียส 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส พบว่ามีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ระดับความชื้นของเมล็ดและอายุการเก็บรักษา ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่าแต่ละ
ระดับความชื้น มีเปอร์เซ็นต์ความงอกแปรปรวนค่อนข้างสูงคือ มีค่าสูงต่ าสลับกันบางช่วงเวลาเมื่ออายุการเก็บ
รักษาผ่านไป แต่มีแนวโน้มว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส เมล็ดยังคงรักษาความงอกได้ดีในทุก
ระดับความชื้นคือ เมล็ดที่มีความชื้น 6, 8, 10 และ 15.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาจนถึง 18 เดือน มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกเท่ากับ 94, 83, 89 และ 78 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (ภาพท่ี 5, ตารางที่ 5 และ 6) 
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เมื่อเปรียบเทียบการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส กับการเก็บรักษาที่ 5 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิห้อง เห็นได้ว่าการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพอุณหภูมิต่ าที่ -10 องศาเซลเซียส เมล็ดชมจันทร์
มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสูงกว่า และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดได้นานกว่าที่เก็บไว้ที่ 5 องศา
เซลเซียส และท่ีอุณหภูมิห้อง (ตารางท่ี 1, 3 และ 5) 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงผลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ทีม่ีต่อความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ เมื่อผ่านการ
เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ ในแต่ละระดับความชื้น 

เมื่อเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส 
เวลาเก็บรักษา 

(เดือน) 
ความชื้นของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) 

6 8 10 15.4 
0 90 ab 84 c 88 b 79 c 
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3 60 d 89 abc 88 b 80 c 
6 95 a 92 ab 90 b 91 ab 
9 81 c 48 d 91 b 29 d 
12 91 ab 94 a 95 a 94 a 
15 87 bc 89 abc 87 b 86 bc 
18 94 a 86 bc 87 b 88 b 

ค่าเฉลี่ย 85 83 89 78 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่ระดับความชื้นและอายุการเก็บรักษาต่างๆ เมื่อ

เก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส 
ความชื้นเมล็ด 
(เปอร์เซ็นต์) 

เวลาเก็บรักษา 
(เดือน) 

 0 3 6 9 12 15 18 
6 90 a 60 c 95 a 81 b 91 a 87 a 94 a 
8 84 ab 89 a 92 a 48 c 94 a 89 a 86 b 
10 88 a 88 a 90 a 91 a 95 a 87 a 87 b 

15.4 79 b 80 b 91 a 29 d 94 a 86 a 88 b 
ค่าเฉลี่ย 85 79 92 62 94 87 89 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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การทดลองท่ี 4  อุณหภูมิการเก็บรักษาที่ -196  องศาเซลเซียส (สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว) 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส พบว่า
มีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างระดับความชื้นของเมล็ดและอายุการเก็บรักษาคือ เมล็ดที่ระดับความชื้น 6 
เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ยังคงมีความงอกที่ดีและลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเก็บรักษา
จนถึง 18 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 81-88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดที่ระดับความชื้น 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมื่อเก็บรักษาจนถึง 18 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 75 และ 
75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเมล็ดที่ระดับความชื้น 15.4 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดที่
ต่ ากว่าคือ 67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 6, ตารางที่ 7 และ 8) แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง และท่ีสภาพอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 

 

 
 
ภาพที่ 6 แสดงผลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ทีม่ีต่อความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ เมื่อผ่านการ

เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่างๆ 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดชมจันทร์ที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ ในแต่ละระดับความชื้น 

เมื่อเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
เวลาเก็บรักษา 

(เดือน) 
ความชื้นของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) 

6 8 10 15.4 
0 84 a 81 bc 86 ab 83 a 
3 88 a 68 d 75 c 81 a 
6 81 a 92 a 88 a 83 a 
9 88 a 84 b 44 d 44 c 
12 81 a 85 b 79 bc 78 a 
15 81 a 77 bcd 72 c 67 b 
18 83 a 75 cd 75 c 67 b 

ค่าเฉลี่ย 84 80 74 72 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ที่ระดับความชื้นและอายุการเก็บรักษาต่างๆ เมื่อ

เก็บรักษาไว้ในสภาพอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
ความชื้นเมล็ด 
(เปอร์เซ็นต์) 

เวลาเก็บรักษา 
(เดือน) 

 0 3 6 9 12 15 18 
6 84 a 88 a 81 b 88 a 81 a 81 a 83 a 
8 81 a 68 c 92 a 84 a 85 a 77 ab 75 ab 
10 86 a 75 bc 88 ab 44 b 79 a 72 bc 75 ab 

15.4 83 a 81 ab 83 b 44 b 78 a 67 c 67 b 
ค่าเฉลี่ย 84 78 86 65 81 74 75 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันของแต่ละเดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ       
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบความงอกของเมล็ดชมจันทร์ที่อายุเก็บรักษา 18 เดือน เมื่อความชื้นภายในเมล็ดและ

อุณหภูมิที่เก็บรักษาเมล็ดมีความแตกต่างกัน 
 
 ความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษา เป็นตัวแปรร่วมที่ส าคัญในการยืดอายุเก็บรักษาเมล็ดให้
ยังคงมีชีวิตได้ยาวนาน สภาพที่เมล็ดมีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง จะมีอัตราการหายใจสูง มีการสะสมความร้อน
และความชื้นจนอาจถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้ (จวงจันทร์ , 2529) จึงไม่เป็นผลดี
ส าหรับการเก็บรักษา จากการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่าเมล็ดชมจันทร์ที่ไม่ได้ผ่านการลดความชื้น มีความชื้นสูงถึง 15.4 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ามาเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิห้อง ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงประมาณ 30 องศาเซลเซียส เมล็ด
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สูญเสียความงอกอย่างรวดเร็วและเก็บได้นานแค่ 9 เดือน สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์สุคนธ์ และคณะ 
(2557) พบว่าเมล็ดเก็บเกี่ยวที่ระดับความชื้น 17.01 และ 12.54 เปอร์เซ็นต์ มีความงอก 57.50 และ 56.25 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ เป็นเมล็ดอยู่ในกลุ่ม Orthodox seed คือ เมล็ดที่สามารถลดความชื้นได้ต่ า
กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีกระทบต่อความมีชีวิตของเมล็ด เมื่อลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ลงที่ระดับ
ระดับ 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วน ามาเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิห้องเช่นกัน สามารถเก็บรักษาได้นาน 18 
เดือน และเมล็ดยังคงมีความงอกค่อนข้างสูงถึง 60-72 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 7) 
 
 เมื่อน าเมล็ดชมจันทร์ทั้งที่ผ่านการลดความชื้นและไม่ลดความชื้น มาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ าลงคือ 
ที่ 5 องศาเซลเซียส -10 องศาเซลเซียส และที่สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส 
เห็นได้ว่าเมล็ดทุกระดับความชื้นสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าเมล็ดที่เก็บรักษา
ในสภาพอุณหภูมิห้อง แม้ว่าความงอกในแต่ละช่วงเวลาการเก็บรักษาจะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะลักษณะสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของเมล็ดชมจันทร์ ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดจะมีลักษณะที่เป็น
เมล็ดแข็ง (hard seed) ซึ่งอาจมีผลต่อการงอกในแต่ละรอบของการเก็บรักษาและการทดสอบ โดยการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส เมล็ดทุกระดับความชื้นยังสามารถมีชีวิต โดยมีความงอกสูงที่สุด 78-94 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือที่ -196 องศาเซลเซียส ความงอก 67-83 เปอร์เซ็นต์ และที่ 5 องศาเซลเซียส เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอก 49-85 เปอร์เซ็นต ์เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานาน 18 เดือน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษา เป็นตัวแปรร่วมที่ส าคัญในการยืดอายุเก็บรักษาเมล็ด
ให้ยังคงมีชีวิตได้ยาวนาน 

2. เมล็ดชมจันทร์ที่ไม่ได้ผ่านการลดความชื้น มีความชื้นสูง เมื่อน ามาเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิห้อง 
เมล็ดสูญเสียความงอกอย่างรวดเร็วและมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าเมล็ดที่ลดความชื้นที่ระดับ 6, 8 
และ 10 เปอร์เซ็นต์  

3. เมล็ดชมจันทร์ทั้งที่ผ่านการลดความชื้นและไม่ลดความชื้น เมื่อเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ าลงคือ ที่ 
5 องศาเซลเซียส -10 องศาเซลเซียส และที่สภาพเยือกแข็งในไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซียส เห็นได้ว่าเมล็ดทุกระดับความชื้นสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า และมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
สูงกว่าเมล็ดที่เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง 

4. การเก็บรักษาเมล็ดชมจันทร์ในสภาพอุณหภูมิต่ าลง เป็นเวลา 18 เดือน เมล็ดทุกระดับความชื้นยังคง
สามารถมีชีวิตและมีความงอกท่ีดี จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการในเก็บรักษาให้นานมาก
ขึ้นจากเดิม 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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1. ได้ผลของความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดชมจันทร์ที่อุณหภูมิในการเก็บรักษาต่างๆส าหรับ
การอนุรักษใ์นธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 

2. ได้ระดับความชื้นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชมจันทร์ภายใต้อุณหภูมิในการเก็บรักษาต่างๆ
ส าหรับการอนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช 
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