
อทิธิพลของระดับความช้ืนและอุณหภูมิที่แตกต่างกนัต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุ
สมุนไพรวงศ์ Leguminosae เพ่ือการอนุรักษ์ในธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช 

รัชนก   ทองเวยีง  ศิริลกัษณ์ อนิทะวงศ์ และวรกจิ ห้องแซง 

ส านักวจัิยพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ         กรมวชิาการเกษตร 
------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาระดบัความช้ืนและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บ
รักษาเมล็ดพนัธ์ุสมุนไพรวงศ ์Leguminosae อยา่งนอ้ย 10 ชนิด ไดแ้ก่ 1) หางนกยงูไทย 2) โสน 3) 
แคบา้น 4) ชุมเห็ดเล็ก 5) หางนกยงูฝร่ัง 6) ฝาง 7) ส้มป่อย 8) กลัปพฤกษ ์9) คราม และ 10) ทองกวาว
ในธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช โดยแบ่งเป็น 3 การทดลอง ในแต่ละการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD 4 ซ ้ า มี 3 กรรมวธีิ ดงัน้ี ไดแ้ก่ 1) control (ความช้ืนในเมล็ดก่อนลด) 2) ความช้ืนในเมล็ด 8 % 
และ 3) ความช้ืนในเมล็ด 6 % ขอ้มูลท่ีท าการตรวจวดั ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตค์วามงอก ท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ ผลการทดลอง พบวา่  

การทดลองที ่ 1 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพร
วงศ ์ Leguminosae เม่ือเก็บเมล็ดท่ีอุณหภูมิหอ้ง ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นต์
ความงอกของหางนกยงูฝร่ังท่ีอายุ 3, 21 และ 24 เดือน ครามท่ีอายุ 21 เดือน ส้มป่อยท่ีอาย ุ 15 เดือน 
กลัปพฤกษท่ี์อาย ุ3, 21 และ 24 เดือน แคบา้นท่ีอาย ุ18, 21 และ 24 เดือน โสนท่ีอายุ 21 และ 24 เดือน 
หางนกยงูไทยท่ีอาย ุ3 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) โดยเมล็ดหาง
นกยงูท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ด (Control) เปอร์เซ็นตค์วามงอกมีแนวโนม้สูงกวา่เมล็ดท่ีลดความช้ืน
ในเมล็ด 8% และ 6% ในเมล็ดครามพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุาร
เก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 6 %  (R2 =0.524*) ในเมล็ดส้มป่อยพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของ
เมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) ความช้ืนในเมล็ด 8 % และความช้ืนในเมล็ด 6 %  (R2 =0.751* , R2 
=0.913**  และ R2 =0.911**  ตามล าดบั) ในเมล็ดกลัปพฤกษพ์บความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) 
และความช้ืนในเมล็ด 8 %  (R2 =0.805** และ R2 =0.781**  ตามล าดบั) ในเมล็ดแคบา้นพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของ
เมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ด (control)  (R2 =0.889**) ในเมล็ดโสนพบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ด
ความช้ืน (control) และความช้ืนในเมล็ด 8 %  (R2 =0.948** และ R2 =0.675**  ตามล าดบั) 
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การทดลองที่ 2 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพร
วงศ ์Leguminosae เม่ือเก็บท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพล
ใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงูฝร่ังท่ีอาย ุ 12, 18, 21 และ 24 เดือน ครามท่ีอาย ุ 24 เดือน 
กลัปพฤกษท่ี์อาย ุ3, 15, 21 และ 24 เดือน แคบา้นท่ีอาย ุ6 และ 21 เดือน ชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ3 และ 6 
เดือนโสนท่ีอาย ุ3 เดือน หางนกยงูไทยท่ีอาย ุ9 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(P < 0.05) ในเมล็ดหางนกยงูฝร่ังพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บ
รักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 8 % และความช้ืนในเมล็ด 6 %  (R2 
=0.689** และ R2 =0.823**  ตามล าดบั) เมล็ดกลัปพฤกษพ์บความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน
ในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control)  (R2 
=0.726**) ในเมล็ดชุมเห็ดเล็กพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บ
รักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) (R2 =0.505*) 

การทดลองที ่ 3 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพร
วงศ ์ Leguminosae เม่ือเก็บท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลให้
เปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงูฝร่ังท่ีอายุ 3, 6, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน ครามท่ีอายุ 18 เดือน 
กลัปพฤกษท่ี์อาย ุ3, 12, 18, 21 และ 24 เดือน แคบา้นท่ีอายุ 9 และ 18 เดือน ชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ24 เดือน
โสนท่ีอาย ุ9 เดือน หางนกยงูไทยท่ีอาย ุ6 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 
0.05) ในเมล็ดครามพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามี
ความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 6 %   (R2 =0.702**) ในเมล็ดกลัปพฤกษพ์บ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกของ
เมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control)  (R2 =0.549**) ในเมล็ดโสนพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 8 % 
(R2 =0.636*) และในเมล็ดฝางพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บ
รักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 6 % (R2 =0.995*) 

 
 
 
 
  

 

 



ค าน า 

จากปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก 
ท าใหพ้ืชป่า ทั้งไมย้นืตน้ และพืชลม้ลุกหลายชนิดลดจ านวนและเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ  พืชสมุนไพร
เป็นพืชหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบน้ีเช่นกนั นอกจากจ านวน ชนิด ของสมุนไพรท่ีลดลงจากภยั
ธรรมชาติแลว้ จากกระแสการต่ืนตวัในปัจจุบนัไดมี้การน าพืชสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์มากข้ึน 
หลายชนิดเก็บมาจากป่าเป็นผลใหส้มุนไพรบางชนิดอยูใ่นภาวะท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธ์ุ จาก
ปัญหาน้ีจึงไดมี้การแกไ้ขเบ้ืองตน้โดยอนุรักษไ์วใ้นแปลงรวบรวมพนัธ์ุ (Field gene bank) แต่
เน่ืองจากแปลงอนุรักษมี์พื้นท่ีขนาดใหญ่ท าใหมี้ปัญหาในการจดัการ การท าลายของโรค แมลง 
ภาวะขาดน ้า และไฟป่า รวมทั้งพืชบางชนิดในแปลงรวบรวมพนัธ์ุไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะทยอย
ตายและสูญพนัธ์ุไป 

จากความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสมุนไพรน้ี พบวา่สมุนไพรหลายชนิด
ขยายพนัธ์ุโดยใชเ้มล็ด เมล็ดบางชนิดจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีไม่สามารถลดความช้ืนใหต้ ่าลงได ้
(recalcitrant seed) ซ่ึงจะใชว้ธีิขยายพนัธ์ุและอนุรักษด์ว้ยวธีิอ่ืน เช่น ตอน ปักช า การเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่ เป็นตน้ ส่วนเมล็ดบางชนิดท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีลดความช้ืน (orthodox seed) ได ้ สามารถเก็บ
รักษาในธนาคารเช้ือพนัธ์ุไดโ้ดยตรง เน่ืองจากธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช กรมวชิาการเกษตร มีศกัยภาพ
ในการเก็บรักษาพนัธุกรรมพืชไดจ้  านวน 160,000 ตวัอยา่งพนัธ์ุ   และ 40,000 ตวัอยา่งพนัธ์ุ ท่ีระดบั
อุณหภูมิ 5๐C และ    -10 ๐C  ตามล าดบั  ซ่ึงปัจจุบนัมีเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นธนาคารเช้ือ
พนัธ์ุพืช 19 ชนิด ประมาณ 30,000 ตวัอยา่งพนัธ์ุ เป็นขา้ว ขา้วบาร์เล่ย ์ และขา้วสาลี ประมาณ 
24,000 ตวัอยา่งพนัธ์ุ เป็นพืชชนิดอ่ืนๆอีก 16 ชนิด เช่น ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ฝ้าย และปอ เป็น
ตน้ และยงัไม่มีการเก็บรวบรวมเมล็ดพนัธ์ุสมุนไพรและพืชหายากชนิดอ่ืน ดงันั้น เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของพนัธุกรรมและศกัยภาพของธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช จึงจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมเมล็ดและ
ประเมินเช้ือพนัธ์ุสมุนไพรเพิ่มเติม ในการทดลองน้ีจึงไดท้  าการรวบรวมเมล็ดสมุนไพร และศึกษาระดบัความช้ืน
ในเมล็ดของสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อเพิ่มคุณภาพในการเก็บรักษาใหย้าวนานข้ึน และจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลดา้น
พนัธุกรรมพืชในอนาคต ส าหรับใหบ้ริการขอ้มูล และเป็นแหล่งพนัธุกรรมใหแ้ก่นกัวจิยัและผูส้นใจน าเมล็ด
พนัธ์ุสมุนไพรท่ีอนุรักษไ์วท้  างานวจิยัต่อยอดได ้

วตัถุประสงค์ 

เพื่อหาระดบัความช้ืนและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุสมุนไพร
วงศ ์Leguminosae อยา่งนอ้ย 10 ชนิด ในธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช 

 
 



วธีิด าเนินการ 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

เก็บรวบรวมเมล็ดสมุนไพรวงศ ์ Leguminosae เฉพาะเมล็ดท่ีสามารถลดความช้ืนในเมล็ดได ้
จ านวนอยา่งนอ้ย 10 ชนิด ไดแ้ก่ 1) หางนกยงูไทย 2) โสน 3) แคบา้น 4) ชุมเห็ดเล็ก 5) หางนกยงู
ฝร่ัง 6) ฝาง 7) ส้มป่อย 8) กลัปพฤกษ ์9) คราม และ 10) ทองกวาว ในช่วงของการเก็บและรวบรวม
เมล็ดพนัธ์ุสมุนไพร Leguminosae แต่ละชนิด ท าการเก็บขอ้มูลของแหล่งท่ีมาของเมล็ด และ
ลกัษณะพืชบางประการเพื่อเป็นฐานขอ้มูลของพนัธุกรรมของพืชสมุนไพรนั้นๆ เช่น ช่ือ
วทิยาศาสตร์, วนัท่ีเก็บเก่ียว, แหล่งท่ีเก็บเก่ียว เป็นตน้ (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 

น าเมล็ดท่ีไดม้าลดความช้ืนและเก็บรักษาเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง หอ้งอนุรักษร์ะยะปาน
กลาง (5°C) และหอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) โดยแบ่งเป็น 3 การทดลอง ดงัน้ี 
การทดลองที ่ 1 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์

Leguminosae เม่ือเก็บเมล็ดท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
น าเมล็ดมาทดสอบความช้ืนในเมล็ดเร่ิมตน้และน ามาลดความช้ืนให้ได ้2 ระดบั โดยใช้โหล

ลดความช้ืน เมล็ดแต่ละชนิดวางแผนการทดลอง RCBD 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) control (ความช้ืนใน
เมล็ดก่อนลด) 2) ความช้ืนในเมล็ด 8 % และ 3) ความช้ืนในเมล็ด 6 % จ  านวน 4 ซ ้ า ใช ้100 เมล็ดต่อซ ้ า 
หลงัจากลดความช้ืนให้ไดต้ามกรรมวิธีต่างๆแลว้บรรจุเมล็ดในถุงซุปน าเก็บในภาชนะท่ีป้องกนั
ความช้ืน หลงัจากนั้นน าไปเก็บไวท่ี้อุณภูมิห้อง ขอ้มูลท่ีท าการตรวจวดั ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตค์วามงอก 
ท าการวดัขอ้มูลท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ 
การทดลองที่ 2 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์

Leguminosae เม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
น าเมล็ดมาทดสอบความช้ืนในเมล็ดเร่ิมตน้และน ามาลดความช้ืนให้ได ้2 ระดบั โดยใช้โหล

ลดความช้ืน เมล็ดแต่ละชนิดวางแผนการทดลอง RCBD 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) control (ความช้ืนใน
เมล็ดก่อนลด) 2) ความช้ืนในเมล็ด 8 % และ 3) ความช้ืนในเมล็ด 6 % จ  านวน 4 ซ ้ า ใช ้100 เมล็ดต่อซ ้ า 
หลงัจากลดความช้ืนให้ไดต้ามกรรมวิธีต่างๆแลว้บรรจุเมล็ดในถุงซุปน าเก็บในภาชนะท่ีป้องกนั
ความช้ืน หลงัจากนั้นน าไปเก็บไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) ขอ้มูลท่ีท าการตรวจวดั ไดแ้ก่ 
เปอร์เซ็นตค์วามงอก ท าการวดัขอ้มูลท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ 
การทดลองที่ 3 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์

Leguminosae เม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C)  
น าเมล็ดมาทดสอบความช้ืนในเมล็ดเร่ิมตน้และน ามาลดความช้ืนให้ได ้2 ระดบั โดยใช้โหล

ลดความช้ืน เมล็ดแต่ละชนิดวางแผนการทดลอง RCBD 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) control (ความช้ืนใน
เมล็ดก่อนลด) 2) ความช้ืนในเมล็ด 8 % และ 3) ความช้ืนในเมล็ด 6 % จ  านวน 4 ซ ้ า ใช ้100 เมล็ดต่อซ ้ า  



หลงัจากลดความช้ืนใหไ้ดต้ามกรรมวธีิต่างๆแลว้บรรจุเมล็ดในถุงซุปน าเก็บในภาชนะท่ี
ป้องกนัความช้ืน หลงัจากนั้นน าไปเก็บไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) ขอ้มูลท่ีท าการตรวจวดั 
ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตค์วามงอก ท าการวดัขอ้มูลท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ 

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ 

ระยะเวลาท าการวิจัย  
 ตุลาคม 2554 ถึง กนัยายน 2557 
สถานทีท่ าการทดลอง 

หอ้งปฏิบติัการเมล็ดพนัธ์ุและสรีรวทิยาพืช   กลุ่มวจิยัพฒันาธนาคารเช้ือพนัธ์ุ  ส านกัวจิยั
พฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองที ่ 1 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์
Leguminosae เม่ือเก็บเมล็ดท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

1.1 หางนกยูงฝร่ัง  
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงูฝร่ังท่ี
อายุ 3, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ 6, 9 
และ 15 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 1) และไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 1) โดยเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังค่อนขา้งมีความแปรปรวน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากลกัษณะเมล็ดของ
หางนกยงูฝร่ังเอง ซ่ึงในหน่ึงฝักจะมีเมล็ดประมาณ  20 – 40 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดท่ีน ามาทดลองอาจมี
ความสมบูรณ์ของเมล็ดไม่เท่ากนั โดยเมล็ดหางนกยงูท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ด (Control) 
เปอร์เซ็นตค์วามงอกมีแนวโนม้สูงกวา่เมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ด 8% และ 6% จากขอ้มูล
เปอร์เซ็นตค์วามงอกน้ีเมล็ดหางนกยงูฝร่ังน่าจะอยูใ่นกลุ่ม intermediate seed คือ เมล็ดท่ีสามารถลด
ความช้ืนในเมล็ดให้ต ่าลงไดแ้ต่ลดไดไ้ม่เท่ากบัเมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ดได ้ (orthodox seed) 
เพราะเม่ือลดความช้ืนในเมล็ดใหต้ ่าลงจะส่งผลใหเ้มล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่า(Ellis et al.,1990) 

 

 



ตารางที ่1 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง  

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน  

Control  93.0  a  91.5 a  72.5 a  78.5  85.0 a  66.0  73.0 a  93.0 a  

8 %  71.0  b  60.0 b  70.0 ab  67.0  74.0 b  58.0  46.5 b  54.0 c  

6 %  64.0  b  62.5  b  67.0 b  58.0  74.0 b  64.0  67.5 a  72.0 c  

F- Test  **  *  *  ns  *  ns  **  **  

C.V.  11.44  15.39  2.74  18.26  5.32  14.89  7.58  5.08  
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 

 

ภาพที ่ 1 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีอาย ุ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน
หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

 

 

 

 

 



1.2 คราม 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไว้

ท่ีอุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของครามท่ีอายุ 21 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอายุ 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 และ 
24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 2) และพบความสัมพนัธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบท่ีมีความช้ืนใน
เมล็ด 6 %  (R2 =0.524*) (ภาพท่ี 2) โดยเม่ือเก็บเมล็ดครามท่ีมีความช้ืนในเมล็ด  6% ไวท่ี้อุณหภูมิห้อง
มีแนวโนม้วา่เม่ืออายกุารเก็บรักษานานข้ึนมีผลให้เมล็ดครามมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกลดต ่าลงเน่ืองจาก 
เม่ือเก็บเมล็ดท่ีอุณหภูมิหอ้งจะมีอตัราการหายใจสูงท าให้เมล็ดสูญเสียความมีชีวิตไดง่้าย  

ตารางที ่2 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 
กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน 

Control  72.0  ab  60.0 b  61.0 b  48.5 b  50.0 b  71.0 b  41.5 b  61.0 b 

8 %  63.0  b  82.0 a  70.0 ab  65.0 ab  53.5  b  83.0 a  79.0 a  84.5 a 

6 %  92.5 a  86.0  a  88.5 a  81.0 a  71.5 a  73.5 ab  78.5 a  80.0 a 

F- Test  *  *  *  *  *  *  **     * 

C.V.  16.19  14.33  18.09  16.25  5.33  8.78  15.74  10.98 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 

 

 



 

ภาพที ่2 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ
เมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

1.3 ส้มป่อย 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลให้เปอร์เซ็นตค์วามงอกของส้มป่อยท่ีอายุ 15 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ 9, 12 และ 21 เดือน มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 3) และพบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ด
ความช้ืน (control) ความช้ืนในเมล็ด 8 % และความช้ืนในเมล็ด 6 %  (R2=0.751*, R2=0.913** และ 
R2=0.911** ตามล าดบั)  (ภาพท่ี 3) โดยเม่ือเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัไวท่ี้
อุณหภูมิห้องมีแนวโนม้วา่อายกุารเก็บรักษานานข้ึนมีผลใหเ้มล็ดส้มป่อยมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกลด
ต ่าลง อาจเป็นผลมาจาก embryo ไดรั้บอนัตรายจากการสูญเสียความช้ืนในเมล็ดอยา่งรวดเร็วใน
สภาพท่ีไม่เหมาะสมอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนมีผลเร่งอายกุารเส่ือมของเมล็ดได ้ (ชยพร, 2546) มีแนวโนม้
เป็นเมล็ดกลุ่ม intermediate seed คือ เมล็ดท่ีสามารถลดความช้ืนในเมล็ดใหต้ ่าลงไดแ้ต่ลดไดไ้ม่
เท่ากบัเมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ดได ้ (orthodox seed) เพราะเม่ือลดความช้ืนในเมล็ดใหต้ ่าลงจะ
ส่งผลใหเ้มล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่า(Ellis et al.,1990) เช่นเดียวกบัเมล็ดกลัปพฤกษ ์

 

 

 



ตารางที ่3 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีระดบัความช้ืนต่าง  ๆหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 
กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน 

Control  78.5  66.5  60.5 b  39.0 b  33.5 c  38.5  34.0 b  38.5  
8 %  70.0  72.5  68.0 ab  65.5 a  59.5 a  48.5  48.5 a  38.0  
6 %  73.0  73.0  74.5 a  50.5 ab  49.5 b  45.5  33.0 b  30.5  
F- Test  ns  ns  *  *  **  ns  *  ns 
C.V.  11.14  11.07  8.40  17.08  11.57  17.28  16.72  14.92 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 
 

 

ภาพที ่3 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก
เก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

 
 
 
 
 
 
 



1.4 กลัปพฤกษ์ 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของกลัปพฤกษท่ี์อาย ุ
3, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ12 และ 18 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 4) และพบความสัมพนัธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ได้
ลดความช้ืน (control) และความช้ืนในเมล็ด 8 %  (R2 =0.805** และ R2 =0.781**  ตามล าดบั)  (ภาพท่ี 4) 
โดยความช้ืนในเมล็ดทั้งสองระดบัน้ีเม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้งมีแนวโนม้วา่อายกุารเก็บรักษานาน
ข้ึนมีผลใหเ้มล็ดกลัปพฤกษมี์เปอร์เซ็นตค์วามงอกลดต ่าลง ซ่ึงแตกต่างจากงานทดลองของ รัชนก และ
คณะ (2553) ท่ีพบวา่ เม่ืออายกุารเก็บรักษาท่ีนานข้ึนเมล็ดคูนท่ีเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องมีแนวโนม้วา่มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกเพิ่มข้ึน โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุารเก็บรักษากบัเปอร์เซ็นตค์วามงอกใน
เมล็ดมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (R2 =0.898**)  ดงันั้น จะเห็นวา่เมล็ดพืชถึงแมว้า่จะอยูใ่นวงศ์
เดียวกนั มีลกัษณะ และรูปร่างเมล็ดใกลเ้คียงกนัเม่ือเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้องเหมือนกนัแต่มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกในเมล็ดแตกต่างกนัไดเ้ม่ืออายกุารเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 

ตารางที ่4 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์ระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 

Control  58.5 a 56.5 50.5 52.0 53.5 41.5 b 30.5 c 36.0 b 

8 %  64.0 a 58.5 46.0 44.5 51.0 47.0 b 38.0 b 36.0 b 
6 %  49.0 b 58.5 45.5 44.5 53.0 56.5 a 51.5 a 56.5 a 
F- Test  ** ns ns ns ns * ** ** 
C.V.  6.20 10.37 13.08 20.30 14.13 9.97 8.86 16.53 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 



 

ภาพที ่4 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์อาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน
หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

1.5 แคบ้าน 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของแคบา้นท่ีอายุ 
18, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ3 และ 15 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 5) และพบความสัมพนัธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ได้
ลดความช้ืนในเมล็ด (control)  (R2 =0.889**)  (ภาพท่ี 5) เม่ือเก็บรักษาเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน ไว้
ท่ีอุณหภูมิห้องมีแนวโนม้วา่อายกุารเก็บรักษานานข้ึนมีผลใหเ้มล็ดแคบา้นมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกลด
ต ่าลง แสดงใหเ้ห็นวา่ความช้ืนในเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของเมล็ดแคบา้น ดงันั้น เมล็ดแคบา้นท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ดจึงมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่ากวา่
เมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  90.5  a 87.0 83.0 70.0 72.0 b 54.0 b 35.5 b 47.0 b 
8 %  87.5  ab 82.0 90.5 79.5 85.0 a 78.5 a 85.0 a 81.0 a 
6 %  78.5 b 74.5 84.0 82.0 80.5 a 68.0 a 72.5 a 78.0 a 

F- Test  * ns ns ns * ** ** ** 
C.V.  7.02 11.99 6.56 19.09 7.01 9.96 12.45 12.01 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 

ภาพที ่5 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก
เก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

1.6 ชุมเห็ดเลก็ 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของชุมเห็ดเล็กมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 6) และ ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 6) โดยเม่ือเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสาม
ระดบัไวท่ี้อุณหภูมิห้องมีแนวโนม้วา่อายกุารเก็บรักษานานข้ึนไม่มีผลให้เมล็ดชุมเห็ดเล็กมีเปอร์เซ็นต์



ความงอกแตกต่างกนัและยงัคงมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกค่อนขา้งสูงอยูร่ะหวา่ง 77.5 – 96.0 % 
สอดคลอ้งกบังานทดลองของ รัชนกและคณะ (2553) ท่ีพบวา่ ในเมล็ดชุมเห็ดเทศท่ีทุกอายกุารเก็บ
รักษามีเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดค่อนขา้งคงท่ีและมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกอยูใ่นระดบัสูงถึงแม้
จะมีอายกุารเก็บรักษา 24 เดือนในสภาพอุณหภูมิหอ้งก็ตาม 

ตารางที ่ 6 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  93.0 94.0 87.0 80.0 82.5 80.0 81.0 85.5 
8 %  92.0 86.0 78.5 88.5 79.0 79.0 84.5 86.0 
6 %  89.0 96.0 88.0 81.0 85.0 80.5 77.5 88.0 
F- Test  ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V.  3.34 6.32 7.33 12.88 6.11 5.92 10.61 7.70 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 

 

ภาพที ่6 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน
หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

 



1.7 โสน 
จากการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลให้เปอร์เซ็นตค์วามงอกของโสนท่ีอาย ุ 21 และ 
24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอายุ 18 เดือน มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 7) และ พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน
ในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) และ
ความช้ืนในเมล็ด 8 %  (R2 =0.948** และ R2 =0.675**  ตามล าดบั)  (ภาพท่ี 7) โดยความช้ืนในเมล็ด
ทั้งสามระดบัน้ีเม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องมีแนวโนม้วา่อายกุารเก็บรักษานานข้ึนมีผลใหเ้มล็ดโสน
มีเปอร์เซ็นตค์วามงอกลดต ่าลง  

ตารางที ่7 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  66.5 58.5 51.75 46.25 42.5 40.25 b 22.5 b 25.5 b 

8 %  52.5 60.5 57.5 53.25 53.25 51.5 a 25.0 b 43.5 a 
6 %  59.0 69.5 53.5 57.0 52.5  53.0 a 40.75 a 45.5 a 
F- Test  ns ns ns ns ns * ** ** 
C.V.  22.91 9.90 9.15 15.94 12.70 12.34 18.49 14.77 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 

ภาพที ่7 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ
เมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

1.8 ฝาง 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง พบวา่ 

ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของฝางท่ีอาย ุ 3 และ 9 เดือน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 8) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 8) แต่จากขอ้มูลเปอร์เซ็นตค์วามงอกมี
แนวโนม้วา่เม่ือเก็บเมล็ดฝางท่ีอุณหภูมิห้องอายกุารเก็บรักษาท่ีนานข้ึนมีผลให้เมล็ดฝางมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกลดต ่าลง 

ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 
กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  36.5 a 22.5 17.5 a 

8 %  26.5 ab 25.0 15.5 a 
6 %  28.5 b 16.5 8.0 b 
F- Test  * ns * 
C.V.  13.08 29.27 27.05 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 



 
ภาพที ่8 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

อุณหภูมิห้อง 

1.9 หางนกยูงไทย 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง พบวา่ 

ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงูไทยท่ีอายุ 3 เดือนมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ 6 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 9) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนใน
เมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 9) แต่จากขอ้มูลเปอร์เซ็นตค์วามงอกมีแนวโนม้วา่เม่ือเก็บเมล็ด
หางนกยงูไทยท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัท่ีอุณหภูมิหอ้งอายกุารเก็บรักษานานข้ึนไม่มีผลให้
เมล็ดหางนกยงูไทยมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากเมล็ดเป็นเมล็ดท่ีมี
เปลือกหุม้เมล็ดหนา มีผวิมนั เพราะมีเพคติน (pectin) หรือ (suberin) เคลือบอยู ่ ท  าใหน้ ้าหรือ
ออกซิเจนไม่สามารถซึมผา่นไปยงัคพัภะได ้ ดงันั้นถึงแมว้า่จะเก็บในอุณหภูมิห้องก็ไม่ท าให้
เปอร์เซ็นตค์วามงอกในเมล็ดลดต ่าลง (ชยพร, 2546) 

1.10 ทองกวาว 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้อง พบวา่ ความช้ืน

ในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดทองกวาวท่ีอาย ุ 3 เดือน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 10)  

 
 
 



ตารางที ่9 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไว้
ท่ีอุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  85.5 b 89.0 b 82.5 b 

8 %  97.0 a 97.5 a 95.0 a 
6 %  94.0 a 96.0 a 96.5 a 
F- Test  ** * ns 
C.V.  2.08 3.76 5.40 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 

 

ภาพที ่9 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

 
 
 
 
 



ตารางที ่10 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดทองกวาวท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
อุณหภูมิห้อง 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 
Control  17.5 

8 %  18.0 
6 %  19.5 
F- Test  ns 
C.V.  37.75 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การทดลองที่ 2 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์
Leguminosae เม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.1 หางนกยูงฝร่ัง  
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24  เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของหางนกยงูฝร่ังท่ีอายุ 12, 18, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(P < 0.05) และท่ีอาย ุ15 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 11) 
และ พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทาง
ลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 8 % และความช้ืนในเมล็ด 6 %  (R2 =0.689** และ R2 =0.823**  
ตามล าดบั)  (ภาพท่ี 10) ส่วนเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) พบวา่ เม่ือเก็บเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ี
หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) อายกุารเก็บรักษานานข้ึนไม่มีผลใหเ้มล็ดหางนกยงูฝร่ังมี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกลดต ่าลงเช่นเดียวกบัการเก็บเมล็ดหางนกยงูฝร่ังไวท่ี้อุณหภูมิห้องโดยไม่ไดล้ด
ความช้ืน โดยมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงอยูร่ะหวา่ง 79.0 - 96.0 %  

ตารางที ่11 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไว้
ท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน  
Control  79.0  80.5  81.0  85.0 a  96.0 a  92.0 a  92.0 a  86.0 a  
8 %  72.5  72.5  66.0   70.5 b  72.0  b  65.0 b  57.5 c  58.0 b  
6 %  83.5  82.5  74.0  69.5 b  75.5 b  70.0 b  67.0 b  65.0 b  
F- Test  ns  ns    ns **     *  **  **  **  
C.V.  9.18  13.40  10.32  6.96  4.25  9.03  6.55  9.23  
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 

ภาพที ่10 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน
หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.2 คราม 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของครามท่ีอายุ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ6, 
9 และ 12 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 12) และไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 11) โดยเมล็ดท่ีมี
ความช้ืนทั้งสามระดบัเปอร์เซ็นตค์วามงอกมีความแปรปรวนค่อนขา้งสูงเช่นเดียวกบัการเก็บเมล็ด
ครามไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 

ตารางที ่12 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้อง
อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน 

Control  68.5  84.5 a  76.5 a  76.0 a  60.0  85.0  75.0  89.0 a 
8 %  53.5  54.0 b  59.0 b  47.0 b  43.5  79.0  73.5  52.5 b 
6 %  67.5  81.5 a  60.5 ab  69.0 ab  64.5  75.5  76.0  90.0 a 
F- Test  ns  *  *  *  ns  ns  ns    ** 
C.V.  25.53  15.73  14.78  21.92  21.70  12.29  12.19  8.21 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 



 

ภาพที ่11 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ
เมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.3 ส้มป่อย 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของส้มป่อยท่ีอายุ 18 และ 21 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) 
(ตารางท่ี 13) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บ (ภาพท่ี 12) 
โดยเม่ือเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
พบวา่ อายกุารเก็บรักษาท่ี 24 เดือน เมล็ดส้มป่อยยงัคงมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกไม่แตกต่างกนักบัการ
เก็บรักษาเมล็ดท่ีอาย ุ3 เดือน   
ตารางที ่13 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง

อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  68.0 69.5 70.0 70.5 58.5 54.0 b 69.5 b 68.0 
8 %  74.5 74.5 65.5 75.0 69.0 b 73.5 a 79.5 ab 76.0 

6 %  68.5 73.0 69.0 69.0 71.5 a 70.0 a 80.0 a 70.5 

F- Test  ns ns ns ns ns * * ns 
C.V.  10.02 9.76 9.08 6.64 11.73 13.04 7.70 14.28 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 



 

ภาพที ่12 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก
เก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.4 กลัปพฤกษ์ 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24  เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลให้เปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของกลัปพฤกษท่ี์อายุ 3, 15, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 
0.05) และท่ีอายุ 12 และ 18 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 14) 
และพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control)  (R2 =0.726**) โดยอายกุารเก็บรักษาท่ีนานข้ึนมีผล
ใหเ้มล็ดกลัปพฤกษท่ี์ไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงข้ึน (ภาพท่ี 13)  
ตารางที ่14 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์ระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 

Control  76.0 a 68.0 73.0 a 76.5 a 81.0 a 86.5 a 90.5 a 85.0 a 
8 %  71.5 a 63.0 61.5 b 66.5 ab 67.0 b 57.5 b 59.0 b 61.5 b 
6 %  58.5 b 66.0 69.5 ab 61.5 b 60.5 b 55.0 a 59.0 b 53.0 b 
F- Test  ** ns ns * ** * ** ** 
C.V.  6.16 9.63 9.29 10.67 8.46 16.88 9.63 13.02 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 



 
ภาพที ่ 13 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์อาย ุ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน

หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
2.5 แคบ้าน 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของแคบา้นท่ีอายุ 6 และ 21 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) 
และท่ีอาย ุ18 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 15) และไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 14)  

ตารางที ่15 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้อง
อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 

Control  90.5 91.5 a 90.0 83.5 92.0 92.5 a 91.5 a 88.5 
8 %  90.5 88.5 a 84.5 81.5 92.0 89.5  a 89.0 a 87.5 
6 %  84.0 68.5 b 79.5 76.0 84.5 70.0 b 81.5 b 79.0 
F- Test  ns ** ns ns ns * ** ns 
C.V.  4.25 7.06 12.63 6.36 4.87 12.55 3.72 6.57 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 



 

ภาพที ่14 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก
เก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.6 ชุมเห็ดเล็ก 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของชุมเห็ดเล็กท่ีอายุ 3 และ 6 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) 
และท่ีอาย ุ9, 12, 15 และ 18 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 
16) และพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์
ในทางลบของเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืน (control) (R2 =0.505*) (ภาพท่ี 15)  

ตารางที ่16 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  89.0 a  76.0 a  76.5 a  78.5 a  66.5 ab 79.0 a 74.5 63.0 
8 %  66.0 b  58.0 b  74.5 ab  54.0 b  79.5 a 69.5 b 70.0 48.0 
6 %  80.0 a  83.0 a  61.5 a  75.0 a  65.0 b 80.0 a 83.0 69.5 
F- Test  **  **  *  *  * * ns ns 

C.V.  7.27  6.96  10.77  14.53  11.31 6.14 17.91 35.72 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 
ภาพที ่ 15 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน

หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
2.7 โสน 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วาม
งอกของโสนท่ีอายุ 3 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 17) 
และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 16)  

ตารางที ่17 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง
อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  88.5 a 64.25 64.75 65.25 64.25 67.75 67.0 62.25 
8 %  73.0 ab 63.0 65.5 48.0 62.0 62.25 54.0 52.25 
6 %  56.5  b 57.5 58.5 59.75 57.5 66.5 57.75 60.00 

F- Test  * ns ns ns ns ns ns ns  
C.V.  14.23 10.13 7.80 17.34 9.66 12.10 22.28 14.38 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 



 
ภาพที ่16 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ

เมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
2.8 ฝาง 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะ
ปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของฝางมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 18) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 17)  

ตารางที ่18 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง
อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  30.5 15.5 14.0 

8 %  30.0 19.0 20.5 
6 %  35.5 18.5 14.5 
F- Test  ns ns ns 
C.V.  15.20 46.17 40.35 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 
ภาพที ่17 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง

อนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
2.9 หางนกยูงไทย 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะ
ปานกลาง (5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงู
ไทยท่ีอาย ุ 9 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 19) และไม่
พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 18) โดยเมล็ดหาง
นกยงูไทยท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัเม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกในเมล็ดสูงเช่นเดียวกบัการเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

ตารางที ่19 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไว้
ท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  95.0 94.5 75.5 b 
8 %  97.5 97.5 96.0 a 
6 %  95.5 93.0 97.0 b 
F- Test  ns ns ** 
C.V.  3.76 2.80 6.24 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 
ภาพที ่18 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 

2.10 ทองกวาว 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง 

(5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของทองกวาวท่ีอาย ุ 3 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 20)  
 
ตารางที ่20 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดทองกวาวท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 
Control  19.0 
8 %  18.0 
6 %  19.5 
F- Test  ns 
C.V.  26.07 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 

 



การทดลองที่ 3 การศึกษาระดบัความช้ืนในเมล็ดต่อเปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดสมุนไพรวงศ ์
Leguminosae เม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) 

3.1 หางนกยูงฝร่ัง  
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของหางนกยงูฝร่ังท่ีอายุ 3, 6, 12, 18, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทาง
สถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ9 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 
21) จะเห็นไดว้า่ เมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง
เช่นเดียวกบัการเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้องและท่ีห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) ในทางตรงกนั
ขา้มเม่ือลดความช้ืนในเมล็ด 8 % และ 6 % พบวา่ เมล็ดหางนกยงูมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกลดต ่าลง  อาจ
เป็นไปไดว้า่เมล็ดหางนกยงูฝร่ังเป็นเมล็ดกลุ่ม intermediate seed คือ เมล็ดท่ีสามารถลดความช้ืนใน
เมล็ดใหต้ ่าลงไดแ้ต่ลดไดไ้ม่เท่ากบัเมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ดได ้ (orthodox seed) เพราะเม่ือลด
ความช้ืนในเมล็ดให้ต ่าลงจะส่งผลใหเ้มล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่า(Ellis et al.,1990) และจาก
ขอ้มูลการเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 19)  

ตารางที ่21 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูฝร่ังท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไว้
ท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน  
Control  90.5  a  90.0 a  84.0 a  89.5 a  91.0 a  90.0 a  90.5 a  91.0  a  
8 %  68.5 c  70.0 b  66.5 b  66.0 b 75.0 b  68.0 b  67.0 b  71.0 b  
6 %  74.5 b  68.0 b  69.0 b  68.0 b  72.5 b  71.0 b  72.0 b  68.0 b  
F- Test  **  **  *  **  **  **  **  **  
C.V.  3.09  4.72  5.92  8.90  4.09  4.00  4.20  3.14  
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 
 



 
ภาพที ่19 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน

หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.2 คราม 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของครามท่ีอายุ 18 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ9, 12, 
15 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 22) และพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของ
เมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 6 %   (R2 =0.702**) (ภาพท่ี 20)  

ตารางที ่22 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้อง
อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน  24 เดือน 
Control  72.5  77.0  83.5 a  85.0 a  77.0 a  80.5 a  79.5  81.0 ab 
8 %  78.5  68.0  66.0 b  54.0 b  49.0 b  58.0  b  80.5  72.5 b 
6 %  68.0  58.0  67.5 b  68.5 ab  70.5 a  86.0 a  76.5  88.0 a 
F- Test  ns  ns  *  *  *  **  ns    * 
C.V.  15.57  17.57  12.60  19.38  17.571  6.47  15.41  8.22 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 
ภาพที ่20 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดครามท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ

เมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.3 ส้มป่อย 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของส้มป่อยท่ีอายุ 15 และ 21 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตาราง
ท่ี 23) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 21)  

ตารางที ่23 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง
อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 

Control  72.0 71.0 60.5 73.0 72.0 ab 68.0 67.0 b 79.5 
8 %  69.0 70.0 67.5 70.0 78.0 a 610 77.5 a 74.0 
6 %  74.5 69.0 69.5 61.5 66.0 b 63.0 70.0 ab 72.5 

F- Test  ns ns ns ns * ns * ns 
C.V.  12.53 6.73 10.91 16.95 9.44 17.49 6.87 9.82 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 
 



 
ภาพที ่21 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดส้มป่อยท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก

เก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.4 กลัปพฤกษ์ 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของกลัปพฤกษท่ี์อายุ 3, 12, 18, 21 และ 24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 
0.05) และท่ีอายุ 6 และ 15 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 24) 
โดยในทุกอายกุารตรวจวดัของเมล็ดท่ีเก็บไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ เมล็ดกลัปพฤกษ์
ท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงกวา่เมล็ดท่ีลดความช้ืนในเมล็ดท่ี 8% และ 6 % 
เช่นเดียวกบัการเก็บเมล็ดกลัปพฤกษไ์วท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) ซ่ึงอาจเป็นเพราะเมล็ด
กลัปพฤกษเ์ป็นเมล็ดท่ีมีแนวโนม้การพกัตวัเน่ืองจากส่วนประกอบภายในเมล็ดดงันั้นควรเก็บเมล็ด
ชนิดน้ีไวใ้นท่ีช้ืนและเยน็เพื่อช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ด (ชยพร, 2546) และ พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกของเมล็ดท่ีไม่ได้
ลดความช้ืน (control)  (R2 =0.549**) (ภาพท่ี 22) เม่ืออายกุารเก็บรักษานานข้ึนมีแนวโนม้วา่มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงข้ึน 

 

 

 

 



ตารางที ่24 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์ระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  81.5 a 77.5 a 72.5  79.5 a 84.0 a 91.0 a 92.5 a 87.0 a 
8 %  61.0 b 64.0 ab 64.0  60.5 b 62.0 b 64.5 b 62.0 b 56.5 b 
6 %  62.0 b 71.5 b 62.0  59.5 b 66.0 b 60.5 b 66.5 b 51.0 b 
F- Test  ** * ns ** * ** ** ** 

C.V.  7.40 9.47 14.80 7.50 10.42 11.22 11.72 15.42 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

 

 
ภาพที ่22 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดกลัปพฤกษท่ี์อาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน

หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.5 แคบ้าน 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของแคบา้นท่ีอาย ุ9 และ 18 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) และท่ี
อายุ 6, 12, 15 และ 21 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 25) 
และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 23)  



ตารางที ่25 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้อง
อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน  18 เดือน  21 เดือน 24 เดือน 
Control  91.5  92.0 a  91.0 a  86.5 a 91.0 a 92.0 a  88.0 a 87.0 
8 %  86.0  80.5 a  89.0 a  87.5 a 87.5 a 85.5 a  85.0 ab 85.0 
6 %  78.5  69.5 b  81.0 b  74.0 b 76.0 a 69.0 b  78.5 b 80.5 
F- Test  ns  *  **  * *  **  * ns 
C.V.  9.45  9.60  3.67  5.83  7.87  8.16  5.52 5.70 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 
ภาพที ่23 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดแคบา้นท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจาก

เก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.6 ชุมเห็ดเล็ก 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ24 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ6 
และ 9 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 26) และไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษา (ภาพท่ี 24)  



ตารางที ่26 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั  

3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน  12 เดือน  15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 

Control  83.0 56.0 b 80.0 a 77.5 67.0 78.5 82.5 86.5 a 

8 %  830 82.0 a 66.0 b 63.5 71.0 74.0 75.0 58.0 b 

6 %  85.0 62.0 b 88.0 a 64.5 68.0 77.0 61.0 69.0 b 

F- Test  ns * * ns ns ns ns ** 

C.V.  4.78 12.49 8.73 14.97 8.30 7.36 23.78 9.38 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 
ภาพที ่24 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดชุมเห็ดเล็กท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือน

หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.7 โสน 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้
หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอก
ของโสนท่ีอาย ุ9 เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 27) และ
พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบ
ของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 8 % (R2 =0.636*) (ภาพท่ี 25)  



ตารางที ่27 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง
อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ  อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน 
Control  58.0 61.5 75.5 a 61.25 57.75 63.75 44.5 55.00 
8 %  68.5 61.75 65.0 b 56.0 57.25 60.5 36.75 48.75 
6 %  66.5 62.75 56.25 c 58.75 56.25 68.25 39.5 43.00 
F- Test  ns ns ** ns ns ns ns ns 

C.V.  34.11 8.73 7.25 11.96 12.46 6.76 13.24 23.56 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 

 
ภาพที ่25 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดโสนท่ีอาย ุ3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 และ 24 เดือนหลงัจากเก็บ

เมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 
3.8 ฝาง 

จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะ
ยาว (-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของฝางมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 28) และพบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทางลบของเมล็ดท่ีมีความช้ืนในเมล็ด 6 % 
(R2 =0.995*) (ภาพท่ี 26)  

 



ตารางที ่28 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง
อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  29.0 17.5 21.0 

8 %  29.5 23.5 14.5 
6 %  25.5 19.5 12.0 
F- Test  ns ns ns 
C.V.  20.17 35.60 42.99 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
 

 
ภาพที ่26 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดฝางท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้ง

อนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

 

 

 

 
 



3.9 หางนกยูงไทย 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว 

(-10 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัมีอิทธิพลให้เปอร์เซ็นตค์วามงอกของหางนกยงูไทยท่ีอาย ุ6 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) และท่ีอาย ุ 3 เดือน มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 29) และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเมล็ดกบัอายกุารเก็บรักษามีความสัมพนัธ์ในทาง (ภาพท่ี 27) โดยเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีมี
ความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัเม่ือเก็บท่ีห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10 °C) มีเปอร์เซ็นตค์วามงอกในเมล็ด
สูงเช่นเดียวกบัการเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิห้อง และห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) โดยวนัชยั 
(2542) รายงานวา่ เมล็ดพืชตระกูลถัว่บางชนิดมีอายกุารเก็บรักษานานนบั 100 ปี หรือเมล็ดขา้ว
บาร์เลย ์ มีรายงานไวว้า่คงความงอกไวไ้ดถึ้ง 123 ปี โดยมีความงอก 12 เปอร์เซ็นต ์ ภายใตก้ารเก็บ
รักษาสภาพปิดผนึก (sealed storage)  

ตารางที ่29 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ดไว้
ท่ีหอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
Control  84.0 b 81.0 b 89.5 

8 %  96.5 a 98.0 a 97.0 
6 %  92.0 ab 92.0 a 93.0 
F- Test  * ** ns 
C.V.  7.11 4.61 5.48 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 



 
ภาพที ่27 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดหางนกยงูไทยท่ีอาย ุ3, 6 และ 9 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้

หอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

3.10 ทองกวาว 
จากการวเิคราะห์ทางสถิติท่ีอาย ุ 3 เดือนหลงัจากเก็บเมล็ดไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง 

(5 °C) พบวา่ ความช้ืนในเมล็ดท่ีต่างกนัไม่มีอิทธิพลใหเ้ปอร์เซ็นตค์วามงอกของทองกวาวท่ีอาย ุ 3 
เดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางท่ี 30) จากการตรวจสอบความ
งอกของเมล็ดทองกวาวท่ีมีความช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบั พบวา่ เมล็ดทองกวาวมีเปอร์เซ็นตค์วาม
งอกต ่ามากในห้องท่ีเก็บรักษาเมล็ดทั้งสามอุณหภูมิ ดงันั้น เมล็ดทองกวาวมีแนวโนม้เป็นเมล็ดจดั
อยูใ่นกลุ่ม recalcitrant seed ซ่ึงเมล็ดจะสูญเสียความช้ืนในเมล็ดอยา่งรวดเร็วไม่สามารถเก็บเป็น
เมล็ดพนัธ์ุได ้มีช่วงชีวติสั้น เมล็ดในป่าเขตร้อนส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มน้ี เช่น เมล็ดไมว้งศย์าง (Ellis 
et al.,1990) และเป็นเมล็ดท่ีไม่สามารถลดความช้ืนในเมล็ดไดอ้ยา่งเมล็ด Orthodox seed และ 
Intermediate seed ควรหาวธีิการอนุรักษพ์นัธุกรรมโดยวิธีอ่ืนต่อไป  

จากการท่ีเมล็ดฝางและทองกวาวมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกนอ้ยในระดบัความช้ืนเมล็ดทั้งสาม
ระดบัและหอ้งท่ีเก็บรักษาเมล็ดทั้งสามอุณหภูมิ อาจเป็นผลมาจากการท่ีเอม็บริโอ (embryo) ไดรั้บ
อนัตรายจากการสูญเสียความช้ืนในเมล็ดอยา่งรวดเร็ว มีความอ่อนแอต่อการท าใหแ้หง้ (seed 
desiccation) ไม่สามารถลดความช้ืนในเมล็ดได ้Hong and Ellis (1997) รายงานวา่ สามารถใชข้อ้มูล
จากน ้าหนกัเมล็ด (seed mass) รูปร่างเมล็ด (seed shape) และ Pritchard et al. (2004) รายงานวา่
เพิ่มเติมวา่ ใชข้อ้มูลความช้ืนในเมล็ด (seed moisture content) อตัราการงอกของเมล็ด (seed 
germination rates) (Pritchard et al., 2004) มาเป็นดชันีในการลดความช้ืนและคดัเลือกเมล็ดเพื่อการ
จดัเก็บได ้



ตารางที ่30 เปอร์เซ็นตค์วามงอกของเมล็ดทองกวาวท่ีระดบัความช้ืนต่างๆ หลงัจากเก็บเมล็ด
ทองกวาวไวท่ี้ห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) 

กรรมวธีิ อายุการตรวจวดั 

3 เดือน 
Control  13.0 

8 %  13.5 
6 %  14.5 
F- Test  * 
C.V.  43.07 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมันเ์ดียวกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % โดยวิธี LSD 

** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซ็นต ์
*   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
ns ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 

สรุปผลการทดลอง 
1. หางนกยูงฝร่ัง สามารถเก็บรักษาเมล็ดในหอ้งอนุรักษท์ั้งสามหอ้งไดโ้ดยไม่ตอ้งลด

ความช้ืนในเมล็ด การลดความช้ืนในเมล็ดใหต้ ่าลงท่ี 8 % และ 6 % ก่อนเก็บรักษาท่ีหอ้งอนุรักษ์
ระยะปานกลาง (5 °C) และห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) มีแนวโนม้เกิดการพกัตวัของเมล็ด  

2. คราม สามารถเก็บรักษาไวไ้ดทุ้กอุณหภูมิห้อง แต่การลดความช้ืนในเมล็ดใหต้ ่าลงท่ี 6 % 
และเก็บรักษาในห้องท่ีมีอุณหภูมิต ่าช่วยใหเ้มล็ดครามมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกท่ีสูงกวา่ 

3. กลัปพฤกษ์ การเก็บเมล็ดโดยไม่ไดล้ดความช้ืนในเมล็ดท่ีอุณหภูมิห้องมีผลให้เปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดลดลงเม่ืออายกุารเก็บรักษานานข้ึน   แต่เม่ือน าไปเก็บในห้องอนุรักษร์ะยะปาน
กลาง (5 °C) และห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) เมล็ดมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกท่ีสูงข้ึน มีแนวโนม้วา่เป็น
เมล็ดท่ีมีการพกัตวัตอ้งเก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิต ่าเพื่อกระตุน้การงอก 

4. ส้มป่อย โสนและแคบ้าน สามารถเก็บรักษาเมล็ดไดใ้นห้องอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) 
และห้องอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) ส่วนเมล็ดท่ีไม่ไดล้ดความช้ืนมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่าสุดเม่ือเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง เมล็ดของพืชทั้งสามชนิดควรลดความช้ืนใหต้ ่าลงท่ี 8 % และ 6 % ก่อนเก็บ
รักษาช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นตค์วามงอกและอายกุารเก็บรักษาได ้

5. ชุมเห็ดเลก็ สามารถเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความช้ืนทั้งสามระดบัไดท่ี้อุณหภูมิหอ้ง แต่เม่ือ
เก็บไวท่ี้หอ้งอนุรักษร์ะยะปานกลาง (5 °C) และหอ้งอนุรักษร์ะยะยาว (-10°C) เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกลดลง 

6. หางนกยูงไทย  สามารถเก็บรักษาเมล็ดท่ีมีความช้ืนทั้งสามระดบัไดทุ้กหอ้งอนุรักษ ์ 
7. ฝางและทองกวาว  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในเมล็ดทั้งสามระดบัท่ีท าการศึกษาไม่สามารถเก็บ

รักษาในห้องอนุรักษใ์ดไดเ้ลย 



การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เน่ืองจากกลุ่มวจิยัพฒันาธนาคารเช้ือพนัธ์ุพืช ส านกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ  มี
ภารกิจหลกัในการส ารวจรวบรวมเมล็ดพนัธ์ุเพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัทางธนาคาร ในการเก็บตวัอยา่ง
แต่ละคร้ังหลงัจากท่ีเก็บตวัอยา่งมาไดแ้ลว้ตอ้งมีขั้นตอนในการจดัเก็บหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ ท าความ
สะอาด คดัเลือกเมล็ด ลงทะเบียน ลดความช้ืนในเมล็ด ทดสอบความงอก เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละ
ขั้นตอนใชเ้วลานาน  ดงันั้น สามารถใชข้อ้มูลพื้นฐานจากงานทดลองน้ีในการจดัการตวัอยา่งเมล็ด
พืชเบ้ืองตน้ เช่น จดัล าดบัความส าคญัของพืชท่ีจ าเป็นตอ้งลดความช้ืนในเมล็ดก่อนพืชท่ีสามารถ
เก็บเมล็ดไวท่ี้อุณหภูมิห้องไดโ้ดยไม่ตอ้งลดความช้ืน เป็นตน้ 

2. สามารถเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชบางชนิดไวใ้ชป้ระโยชน์ในฤดูถดัไปในสภาพ
อุณหภูมิหอ้งได ้เช่น คราม โสน แคบา้น ส้มป่อย เป็นตน้ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเก็บเมล็ดไวส้ าหรับ
ปลูกเป็นตน้กลา้หรือเมล็ดเพื่อจ าหน่าย ซ่ึงควรบรรจุเมล็ดในถุงซิปแลว้น าไปเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ เพื่อ
เพิ่มอายกุารเก็บรักษาใหน้านข้ึน  

3. ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเก็บรักษาเมล็ดสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเมล็ดใกลเ้คียงกนั 

4. ในพืชบางชนิด เช่น ฝางและทองกวาว ท่ีไม่สามารถลดความช้ืนและเก็บในกอ้ง
อนุรักษไ์ดเ้พราะมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกต ่า ควรหาศึกษาหาวธีิการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป เช่น 
การลดความช้ืนในเมล็ด การเก็บรักษาช้ินส่วนพืชในสภาพเยือกแข็ง การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ หรือ
อนุรักษไ์วใ้นสภาพแปลง เป็นตน้ 
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ตารางภาคผนวกที ่1 ขอ้มูลแหล่งท่ีมาของเมล็ดพนัธ์ุสมุนไพรวงศ ์วงศ ์Leguminosae 

ชนิด วนัเกบ็ตัวอย่างเมลด็ สถานที่ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
หางนกยงูฝร่ัง กุมภาพนัธ์ 2554 จ. อุดรธานี Delonix regia (Baj.) Ex. Hook. 
คราม กุมภาพนัธ์ 2554 จ. สกลนคร Indigofera tinctoria (L.) 
ส้มป่อย มีนาคม 2554 จ. ตาก Acacia concinna (Willd.)DC. 
แคบา้น สิงหาคม 2554 จ. ปทุมธานี Sesbania grandiflora (L.) Desv. 
ชุมเห็ดเล็ก พฤศจิกายน 2554 จ. มุกดาหาร Senna occidentalis (L.) Link. 
กลัปพฤกษ ์ กนัยายน 2554 จ. ขอนแก่น Cassia bakeriana Craib 
โสน กุมภาพนัธ์ 2555 จ. อยธุยา Sesbania javanica Miq. 
ฝาง มีนาคม 2557 จ. ตาก Caesalipinia sappan (L.) 
หางนกยงูไทย มีนาคม 2557 จ. ปราจีนบุรี Caesalpinia pulcherrima Sw. 
ทองกวาว เมษายน 2557 จ. ล าปาง Butea monosperma (Lam.) Yaub. 

ตารางภาคผนวกที ่2 เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนของเมล็ดแต่ละชนิดก่อนลดความช้ืนตามกรรมวธีิต่างๆ 

ชนิดพืช ความช้ืนของเมลด็ก่อนลด (control) (%) 
หางนกยงูฝร่ัง 10.59 
คราม 10.17 
ส้มป่อย 14.05 
กลัปพฤกษ ์ 13.60 
แคบา้น 12.90 
ชุมเห็ดเล็ก 11.32 
โสน 11.61 
ฝาง 14.74 
หางนกยงูไทย 13.54 
ทองกวาว 19.41 
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