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4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : นายชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล สังกัด ศวม.เชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน               : นางสาวนิภาภรณ์  พรรณรา    สังกัด ศวม.เชียงใหม่ 
    นางสาวสุมนา  จ าปา สังกัด ศวม.เชียงใหม่ 
    นางสาวศิรากานต์ ขยันการ      สังกัด ศวม.เชียงใหม่ 
    นางสาววราลักษณ์ บุญมาชัย สังกัด ศวม.เชียงใหม่ 

5. บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง

เกี่ยวนวด ด าเนินการปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในฤดูแล้ง ช่วงเดือน มี.ค. 2562 
และ ในฤดูแล้ง ช่วงเดือน มี.ค. 2563 ณ แปลงเกษตรกร อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial in CRD จ านวน 3 ซ  า โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองบรรจุในถุงพลาสติก 
(Polyethylene) แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) 
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงพลาสติกสาน และน าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิที่ 15 oC 20 oC 25 oC 
และอุณหภูมิห้อง (room temperature) พบว่า จากการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน สามารถใช้    
ถุงพลาสติก (Polyethylene) แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ15 oC 
ให้ผลความงอกสูงกว่าความงอกมาตรฐานของชั นพันธุ์จ าหน่าย (65%) และมีความงอกดีท่ีสุด 

 



ABSTRACT 
 Study effect of storage condition on soybean seed quality harvested by 
combine harvester. The field experimental was performed and soybean was 
harvested chiangmai 60 in dry season 2019 and dry season 2020 at Maerim Chiangmai 
were determined. The factorial in CRD 3 replications was use packaging were 
polyethylene plastic bag polyethylene plastic bag and vaccum aluminum foil bag 
aluminum foil bag and vaccum and Sack plastic bag. Storage temperature were 15 20 
25 and room temperature (oC). The rasults showed after storage 6 month. 
polyethylene plastic bag and vaccum and storage with 15. oC. The percentage seed 
germination were more than 65%. And the better germination. 
Keyword : soybean, combine harvester, seed quality, seed storage 
 

6. ค าน า                                  
ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีอายุสั น ใช้น  าน้อย และเหมาะสมส าหรับเป็นพืช

ทดแทนการท านาปรัง และปลูกหมุนเวียนสลับในระบบปลูกพืชอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ในปัจจุบันพื นที่ปลูกถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปีเพาะปลูก 2561/62 มีพื นที่ปลูก
เท่ากับ 149,989 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 286 กิ โลกรัม ลดลงจากปีเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งมีพื นที่ปลูก 
152,106 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 282 กิโลกรัม สาเหตุหลักที่ พื นที่ปลูกลดลง เนื่องจากถั่วเหลือง 
เป็นพืชที่ดูแลรักษายาก ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงและขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว รวมทั ง  
ยังขาดเครื่องทุ่นแรงในการผลิต ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
เช่น ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน อ้อยโรงงาน เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 
โดยในปัจจุบันการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก็มักได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลือง เช่น การมีฝนตกสลับกับแดดจัดความชื นในอากาศสูง 
จะท าให้เมล็ดถั่วเหลืองมีความงอกและความแข็งแรงต่ า เมล็ดเน่า เชื อราเข้าท าลาย มีเมล็ดย่น 
เมล็ดปริ เมล็ดเขียว และเมล็ดร่วงหล่น (นิลุบล และ ละอองดาว , 2553) ดังนั นเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง
ความเสียหายของถั่วเหลืองจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จึงต้องมีการก าหนดช่วงฤดูปลูก 
ให้เหมาะสมกับอายุการเก็บเกี่ยว และหาวิธีการที่จะท าการเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วเพ่ือลดต้นทุน
ทางด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งโดยวิธีปกติเกษตรกรจะใช้แรงงานคนตัดที่โคนต้น แล้วตาก 
ต้นถั่วเหลืองทิ งไว้ในแปลงให้แห้ง แล้วมัดฟ่อนวางทิ งไว้ในแปลง น าไปเก็บไว้ในที่ร่มกันฝนได้  
เพ่ือรอการนวด (สถาบันวิจัยพืชไร่ , 2547) แต่เกษตรกรไม่ยอมท าเพราะขาดแคลนแรงงาน 
โดย ฐานิสร (2537) รายงานว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานท าให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องเกี่ยวนวดแทน 
แต่การใช้เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดถั่วเหลืองอาจมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษา ดังนั น
เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวดจึงต้องศึกษาภาชนะ  



ที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ และ อุณหภูมิต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาที่เหมาะสมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง 

 
7. วิธีด าเนินการ  

อุปกรณ์      
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
2. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
3. ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และแมลง 
4. เครื่องเก่ียวนวด 
5. ถุงพลาสติก 5 ชนิด 

วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ 5 x 4 factorial in CRD จ านวน 3 ซ  าๆ ละ 100 เมล็ด 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 
- ปัจจัยที่ 1 คือ ชนิดของวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ 5 ชนิด คือ  
1. บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 20*30 ซม. หนา 160 ไมครอนแพ็คแบบสุญญากาศ   
2. บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 20*30 ซม. หนา 160 ไมครอนไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
3. บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) ขนาด 20*30 ซม.แพ็คแบบสุญญากาศ   
4. บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) ขนาด 20*30 ซม.ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ   
5. บรรจุในถุงพลาสติกสาน  
ปัจจัยที่ 2 คือ อุณหภูมิที่เก็บรักษามี 4 ระดับ คือ  
1.  อุณหภูมิ 15 oC ความชื นสัมพัทธ์ 40 - 50% 
2. อุณหภูมิ 20 oC ความชื นสัมพัทธ์ 50 - 60% 
3. อุณหภูมิ 25 oC ความชื นสัมพัทธ์ 50 - 60% 
4. อุณหภูมิห้อง (room temperature) 
 



- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในปลายฤดูแล้ง ปี 2562 และฤดูแล้ง ปี 2563 พื นที่ 1,600 ตรม. 
ระยะปลูก 40 x 20 ซม. จ านวน 3 - 4 เมล็ด/หลุม พ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกเสร็จ ฉีดพ่นสาร
ป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังปลูก 7 - 10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12 – 24 - 12 อัตรา 25 
กก./ไร ่พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความเหมาะสม 
2. เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องนวดถั่วเหลือง ที่ระยะ R8 (ฝักเปลี่ยนเป็นสีน  าตาล 95%) โดยเครื่องเกี่ยวนวด
ที่ใช้ในการทดลอง KUBOTA รุ่น DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 2 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 68 แรงม้า 
มีความเร็วรอบในการเก็บเกี่ยวประมาณ 300- 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชม. 
ลดความชื นเมล็ดพันธุ์ให้เหลือ 10% 
3. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ แล้ว บรรจุในถุงพลาสติก 5 ชนิด 
ตามกรรมวิธี ก่อนน ามาเก็บรักษาตามกรรมวิธีที่ก าหนด 4 กรรมวิธี ระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกๆ 1 เดือน ตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ( ISTA, 
2017) 
 3.1. การตรวจสอบความชื น โดยการบดหยาบ อบที่อุณหภูมิ 103 oC ระยะเวลา 17 ชั่วโมง 
 3.2. การตรวจสอบความแตกร้าวโดยวิธีอินดอกซิล อะซิเตท (Indoxyl acetate test) ท าโดยสุ่ม
เมล็ดพันธุ์ จ านวน 4 ซ  า ซ  าละ 100 เมล็ด แช่ในสารละลายอินดอกซิล อะซีเตท ความเข้มข้น 0.1% 
(ชั่งอินดอกซิล อะซิเตท 1 กรัม ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 10%; เอทิลแอลกอฮอล์ 
100 มิลลิลิตร เติมน  ากลั่น 900 มิลลิลิตร) เป็นเวลา 5 - 10 วินาที เทสารละลายออก ผึ่งให้แห้งด้วย
กระดาษเพาะหรือกระดาษซับ 4 - 5 นาที ที่อุณหภูมิ 43 oC จากนั นน าเมล็ดที่ผึ่งแล้วใส่ขวดแก้ว 
(ขวดแก้วหรือภาชนะที่เป็นแก้วพร้อมฝาปิด) น าส าลีชุบแอมโมนียให้ชุ่มใส่ลงในขวดแก้ว โดยไม่ให้
ส าลีสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์โดยตรง ปิดฝาให้สนิท แอมโมเนียจะท า ปฏิกิริยากับอินดอกซิล อะซีเตทที่
เข้าไปสู่รอยแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์รอยแตกร้าวจะปรากฏสีน  าเงินเขียวหรือน  าเงิน ม่วง บันทึก
จ านวนเมล็ดที่ติดสี 
 3.3. การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิสลับ 
20 <-> 30 oC ประเมินความงอกท่ี อายุ 8 วัน 
- การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ โดยน าเมล็ดไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 
41oC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความชื นสัมพัทธ์ 100% เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดไปเพาะความงอก  
ด้วยทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิ 20<->30 oC ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน 

 
การบันทึกข้อมูล 
1. น  าหนักผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. ความชื นของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว ก่อนเก็บรักษาและระหว่างการเก็บรักษา 
3. การแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียวและก่อนเก็บรักษา 



4. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บรักษาและระหว่างการเก็บรักษาทุกๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ 
 
- เวลาและสถานที่       ปีที่เริ่มต้น ตุลาคม 2561 ปีที่สิ นสุด กันยายน 2563 
        ณ แปลงเกษตรกร อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และ 
         ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 8.1. ความงอกก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 
 จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดยี่ห้อ 
KUBOTA รุ่น DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 7 ฟุต เครื่องยนต์ มีก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็วรอบ 
ในการเก็บเกี่ยวประมาณ 300 - 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชั่วโมง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
219 กก./ไร่ ความชื น 19.0% ค่อนข้างสูงเนื่องจากขณะเก็บเกี่ยวเครื่องเกี่ยวนวดจะเกี่ยวต้นถั่วเหลือง
ดินและหญ้าเข้าไปในถังเก็บเมล็ดด้วยท าให้ความชื นค่อนข้างสูง การแตกร้าว 55% ค่อนข้างสูงมาก
เมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวและทุบด้วยมือ ซึ่งมีการแตกร้าวอยู่ที่ประมาณ 10% หลังจากปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 162 กก./ไร่ ความชื น 10.9% ความงอก 82% ความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 55% การแตกร้าว 48.75% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษา
ในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 1) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 85% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 89% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 82% เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย 
85% แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 89% เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์  มีความงอกสูงสุดที่ 
89% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 83% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความ
งอกสูงสุดที่ 86% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 
81% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอก



เมล็ดพันธุ์สูงสุด เท่ากับ 89 89 และ 89% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 79% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 82% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย76% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย 80% แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 78% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกสูงสุดที่ 81% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 75% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอก
สูงสุดที่ 76% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 64% 
และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่ระหว่าง 80 - 82% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 78% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
88% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 74% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความ
งอกเฉลี่ย 83% แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 79% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC  ในส่วนของการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความ
งอกสูงสุดที่ 82% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 
71% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกไม่
แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกสูงสุดที่ 67% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 57% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC 



มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุด เท่ากับ 88 83 และ 82% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 84% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด 87 - 89% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 75% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ  
มีความงอกเฉลี่ยสูงเท่ากัน คือ 83% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
ที่มีความงอกเฉลี่ย 74% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 84% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
ที่มีความงอกเฉลี่ย 70% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ความงอกไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุ
เมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการ
ใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่ระหว่าง 
83 - 89% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรั กษาเมล็ดพันธุ์ 
ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC และ 
20oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 73 และ 72% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ 
และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 80 และ 81% ตามล าดับ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 69% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC  ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
80% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 59% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการใช้การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศความงอก
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 79% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอกเฉลี่ย 56% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 24% ส่วนวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์กรรมวิ ธีอ่ืนๆ 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิ 



ในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 15oC การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  
ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25 oC 
มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่ระหว่าง 75 - 81% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 77% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเท่ากับ 
89% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 63% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกันการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และ 
25oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเท่ากับ 81 และ 78% 
ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 70 
และ 69% ตามล าดับ ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี เมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 89 81 และ 
78% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม  



ตารางท่ี 1 แสดงความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท า
การเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ปี 2562 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 89a 77cd 82b 88ab 80a 89a 

 
NoVacuum+PE2/ 85ab 80abc 88a 89a 68c 85b 

 
Vacuum+Foil3/ 84ab 76de 80b 87abc 68c 77d 

 
NoVacuum+Foil4/ 83bc 82a 67ef 78ef 81a 71e 

  Sack5/ 82bc 82a 74cd 75fg 69c 63f 
เฉลี่ย   85A 79A 78A 84A 73A 77A 
20 oC Vacuum+PE1/ 85ab 71fg 83b 83cde 75b 81c 

 
NoVacuum+PE2/ 81bc 69g 79bc 83bcd 75b 79cd 

 
Vacuum+Foil3/ 70e 77cd 68e 74fgh 71bc 68e 

 
NoVacuum+Foil4/ 82bc 80abc 63fg 80de 80a 65f 

  Sack5/ 89a 78bcd 79bc 74fgh 59d 70e 
เฉลี่ย   81B 75B 74B 79B 72A 72B 
25 oC Vacuum+PE1/ 83bc 65h 82b 82dg 70c 78d 

 
NoVacuum+PE2/ 78cd 70fg 78bc 82de 67c 70e 

 
Vacuum+Foil3/ 83bc 70fg 68ef 73gh 70c 71e 

 
NoVacuum+Foil4/ 89a 81ab 70de 84bcd 79a 63f 

  Sack5/ 83bc 75de 71de 70h 56d 69e 
เฉลี่ย   83AB 73C 73B 78B 68B 70C 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 81bc 63h 51i 43k 0f 0g 

 
NoVacuum+PE2/ 75d 58i 67ef 58i 24e 0g 

 
Vacuum+Foil3/ 69e 73ef 39j 52j 0f 0g 

 
NoVacuum+Foil4/ 86ab 76de 60gh 60i 0f 0g 

  Sack5/ 81bc 64h 57h 56i 0f 0g 
เฉลี่ย   78C 67D 55C 54C 5C 0D 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 3.28 2.91 4.15 3.61 4.6 3.49 
ns Not Significant       ** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสตกิสาน 



ตารางที่ 2 แสดงความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวด และท า
การเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 
 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 67d 66 79a 75abc 67a 62cde 

 
NoVacuum+PE2/ 66d 68 75abc 71cde 54e 67bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 70cd 71 71cde 77a 54e 52h 

 
NoVacuum+Foil4/ 78ab 61 70de 70cde 58cde 67bc 

  Sack5/ 77ab 66 73abcd 73abc 62b 73a 
เฉลี่ย   72B 66 74A 73A 59A 64A 
20 oC Vacuum+PE1/ 66d 59 77ab 75abc 62bc 66bcd 

 
NoVacuum+PE2/ 67cd 68 78a 71bcd 58cde 65bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 70cd 68 60g 70cde 59bcd 60efg 

 
NoVacuum+Foil4/ 80a 67 60fg 63f 58cde 57fg 

  Sack5/ 79ab 58 71bcd 68e 63ab 66bcd 
เฉลี่ย   73B 64 69B 69BC 60A 63AB 
25 oC Vacuum+PE1/ 73bc 63 73abc 69de 54e 60efg 

 
NoVacuum+PE2/ 65d 69 75abc 73abc 56de 56gh 

 
Vacuum+Foil3/ 82a 66 63fg 74abc 67a 66bcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 79ab 62 66ef 69de 61bc 64bcd 

  Sack5/ 83a 64 77abc 59fg 54e 66bcd 
เฉลี่ย   77A 65 71B 69C 58A 62B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 69cd 65 76abc 76ab 54e 63cde 

 
NoVacuum+PE2/ 66d 63 76abc 73abc 67a 64bcde 

 
Vacuum+Foil3/ 83a 66 63fg 75abc 54e 69ab 

 
NoVacuum+Foil4/ 82a 63 70de 75abc 49f 62def 

  Sack5/ 78ab 56 61fg 57g 36g 37i 
เฉลี่ย   76A 63 69B 71AB 52B 59C 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ns ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ns ** ** ** ** 

  CV% 4.42 6.55 4.82 4.12 4.03 4.27 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุง

ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสญุญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 



8.2. ความงอกก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 
การศึกษาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดยี่ห้อ 

KUBOTA รุ่น DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 7 ฟุต เครื่องยนต์ มีก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็วรอบ 
ในการเก็บเกี่ยวประมาณ 300 - 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชั่วโมง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
243 กก./ไร่ ความชื น 19.0% การแตกร้าว 50% หลังจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ 191 กก./ไร่ ความชื น 7.5% ความงอก 78% ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 70% การแตกร้าว 
45% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ 
โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบ
ความงอกทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 2) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน 
(ตารางท่ี 2) พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 25oC และอุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 77 และ 76% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC นอกจากนี  การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
มีความงอกเฉลี่ย 78% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่มี 
ความงอกเฉลี่ย 77% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกันการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ 
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ย 82 และ 79% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
กับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกเฉลี่ย 83% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ แตกต่างกัน 
ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 และ 20 oC การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ 
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอก
ระหว่าง 77 - 80% ไม่มีความแตกต่างอย่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์ 
ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 25 oC 
และอุณหภูมิห้อง ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (63 - 66%) โดยที่วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ 
ทั ง 5 ชนิด ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา 4 อุณหภูมิ และไม่
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 74% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศ มีความงอกเฉลี่ย 79 และ 75% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้



ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 73% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ย 78% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 71% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 oC ส าหรับการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ความงอกไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25 oC การเก็บรักษาใน
สภาพอุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ  
มีความงอก 89% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 61% 
และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ  
และการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองการใช้
ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
20 และ 25oC มีความงอกระหว่าง 73 - 79% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 73% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก75 และ 
77% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 73% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุดเท่ากับ 75% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 68% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอก 73 และ 74% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิ ติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 59% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ในส่วนการเก็บรักษา 
ที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกระหว่าง 
73 - 76% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 57% และพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ 
และการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
โดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 oC และการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกระหว่าง 
73 - 77% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 



เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 และ 
25oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 59 60 และ 58% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศมีความงอกสูงสุดที่ 67% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
ซึ่งมีความงอกเพียง 62% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก 62 และ 59% ตามล าดับ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 63% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 oC 
การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุดที่ 67% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเพียง 54% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุด คือ 67% แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 36% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
โดยการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอกระหว่าง 63 - 67% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC 
ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 64 และ 63% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี การใช้ถุงพลาสติกสานมีความงอก 73% แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทั ง 4 ชนิด เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความ
งอก 66 และ 65% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานซึ่งมีความงอก 
66% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ในส่วนของการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก 66 และ 64% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานซึ่งมีความงอก 66% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุด คือ 69% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเพียง 37% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศ  มีความงอกระหว่าง 64 - 73% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 



ตารางท่ี 3 แสดงความงอกหลังจากการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่อง
เกี่ยวนวด และท าการเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน  ณ ห้องปฏิบัติการ
ของศวม.เชียงใหม่ปี 2562 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 69bc 58de 57abd 49cde 54d 53b 

 
NoVacuum+PE2/ 71b 73a 51c 58ab 62b 51bc 

 
Vacuum+Foil3/ 54ef 60cde 43d 49cde 53d 30gh 

 
NoVacuum+Foil4/ 64bcd 51f 53bc 63a 65ab 66a 

  Sack5/ 62cde 63bcd 62a 55bc 51de 35fg 
เฉลี่ย   64A 61A 53A 55A 57A 47A 
20 oC Vacuum+PE1/ 66bc 58de 55bc 33gh 48e 27h 

 
NoVacuum+PE2/ 64bcd 70ab 41de 42ef 38f 17i 

 
Vacuum+Foil3/ 79a 59cde 37e 43def 41f 45cd 

 
NoVacuum+Foil4/ 57de 64bcd 38de 51bc 32g 46cd 

  Sack5/ 54ef 58de 58ab 38fg 32g 38ef 
เฉลี่ย   64A 62A 46B 42B 38C 35B 
25 oC Vacuum+PE1/ 55ef 60cde 56bc 48cde 32g 27h 

 
NoVacuum+PE2/ 68bc 66bc 28f 43def 49e 18i 

 
Vacuum+Foil3/ 64bcd 53ef 42de 38fg 58c 30gh 

 
NoVacuum+Foil4/ 67bc 66bc 55bc 51bcd 68a 42de 

  Sack5/ 70bc 58de 56bc 29h 39f 28gh 
เฉลี่ย   65A 61A 47B 42B 49B 29C 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 40g 18i 3gh 1i 0h 0j 

 
NoVacuum+PE2/ 47fg 26g 1h 0i 0h 0j 

 
Vacuum+Foil3/ 41g 11j 1gh 0i 0h 0j 

 
NoVacuum+Foil4/ 54ef 19hi 7g 3i 0h 0j 

  Sack5/ 48fg 25gh 3gh 1i 0h 0j 
เฉลี่ย   46B 20B 3C 1C 0D 0D 

  F-test ( C ) ns ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 7.62 7.87 8.65 12.17 5.32 13.5 
 ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสตกิสาน 



8.3 ความงอกหลังจากการเร่งอายุก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความงอกหลังจากการ

เร่งอายุ 55% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 
ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ทดสอบความงอกหลังจากการเร่งอายุ ทุก ๆ 1 เดือน (ตารางท่ี 3) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25oC 
ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 64 64 และ 65% ตามล าดับ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การใช้ถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 71% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 62% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 79% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 54% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุอยู่ระหว่าง 64 - 68% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 83% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
54% ไม่มีความแตกต่างอย่างมีทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 48% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่
แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 79% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 และ 
25oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 61 62 และ 61% 
ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 73% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
63% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกันการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC 
การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 70% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
58% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ 66% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 58% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสาน และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่าง
กัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 15oC และ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 73 และ 70% ตามล าดับ 



แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็น
ชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 57% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ 62% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกันกับ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 55% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 58% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศความงอกหลังจากการเร่งอายุ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิใน
การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศและถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 57 62 และ 58% ตามล าดับ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็น
ชุดควบคุม 

เมื่อเกบ็รักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC 
การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 63 และ 51% 
ตามล าดับ  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 55 และ 38% ตามล าดับ ส าหรับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศความงอกหลังจาก
การเร่งอายุสูงสุด เท่ากับ 51% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ 29% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
บรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ
สูงสุด คือ 63% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเกบ็รักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 57% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง กล่าวคือ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 65% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
ที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 51% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 48% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 32% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 68% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ



การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 39% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุ
เมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และ 25oC มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ 65 และ 68% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 47% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 66% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 35% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 45 และ 
46% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ 38% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC การใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 42% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 28% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
บรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากเร่งอายุสูงสุด 
คือ 66% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

8.4 ความงอกหลังจากการเร่งอายุก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 70% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 
ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
ทดสอบความงอกหลังจากการเร่งอายุ ทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 4) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 64% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 72% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ใน
ท านองเดียวกัน การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ
เฉลี่ย 77% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุเฉลี่ย 55% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุอยู่ระหว่าง 59% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
64% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 52% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บ



รักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 77% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 62% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการ
ใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 56 และ 59% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 34% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และอุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 62% แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 48% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC เช่นเดียวกันการใช้
ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 58% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 49% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 44% ส่วน การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 50% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 32% เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
โดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 60% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 แสดงความงอกหลังจากการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่อง
เกี่ยวนวด และท าการเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการ
ของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 59efg 48efg 54bc 70a 49cdef 50abcd 

 
NoVacuum+PE2/ 64cde 62a 46de 49fgh 50bcde 45cde 

 
Vacuum+Foil3/ 72b 50cde 60a 58cd 50bcde 45cde 

 
NoVacuum+Foil4/ 50jk 56abc 58ab 52defg 46defg 52abc 

  Sack5/ 50ijk 50cde 48cde 45i 52abcd 30f 
เฉลี่ย   59B 53A 53A 55B 50A 45B 
20 oC Vacuum+PE1/ 58fg 49def 49cde 68a 49cdef 53a 

 
NoVacuum+PE2/ 63de 56abc 46de 65ab 46defg 49bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 77a 59ab 58ab 56cde 55abc 46bcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 68bc 44ghi 49cde 55cde 49cdef 57a 

  Sack5/ 55ghi 34j 49cde 53defg 44efgh 44de 
เฉลี่ย   64A 48B 50B 60A 49A 50A 
25 oC Vacuum+PE1/ 53hij 55abc 37g 51defg 53abc 48bcde 

 
NoVacuum+PE2/ 53hij 43hi 49cde 53cdef 42ghi 44de 

 
Vacuum+Foil3/ 57fgh 54bcd 53bc 53cdef 56ab 47bcde 

 
NoVacuum+Foil4/ 59efg 46fgh 54abc 50efgh 57a 34f 

  Sack5/ 50jk 51cde 44de 49ghi 45efg 41e 
เฉลี่ย   54C 50B 47C 51C 51A 43B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 60def 49defg 38fg 57cde 37i 49bcd 

 
NoVacuum+PE2/ 64cd 22k 50cd 57cde 54abc 48bcde 

 
Vacuum+Foil3/ 48k 34j 37g 60bc 43fgh 51abcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 57fgh 42i 43ef 48hi 39hi 33f 

  Sack5/ 52ijk 48efg 32g 7j 2j 0 g 
เฉลี่ย   56C 39C 40D 46D 35B 36C 

  F-test ( C ) ** * ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 4.5 7.62 7.14 7.07 7.23 9.24 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสตกิสาน 



เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้
เมล็ดพนัธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 70% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 45% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 15oC 
เช่นเดียวกันกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 68% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 53% ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเท่ากัน คือ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 49%  ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ 7% เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง  และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ด
พันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ
เมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 70 และ 68% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ15 20 และ
25oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 50 49 และ 51% 
ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุเท่ากัน คือ 50% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ 52% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ 
มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 55% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 44% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ สูงสุด คือ 57% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 45% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
ที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 2% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกหลังจากการเร่ง



อายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 57% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษา
เมล็ดพนัธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 50% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี  การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 50 และ 52% ตามล าดับ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 30% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC นอกจากนี  การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 53 และ 57% ตามล าดับ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
44% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่ง
อายุ 48 และ 47% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 41% ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
สูงสุด คือ 51% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 0% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุ
เมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 53 และ 57% ตามล าดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 

8.5 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความชื นหลังจากการ
ปรับปรุงสภาพ 10.9% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่
แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความชื นทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 5) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มี
ความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
20oC นอกจากนี  การบรรจุในถุงพลาสติกสาน มีความชื นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 10.4% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื นเฉลี่ย 9.9% เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ที่ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื นเฉลี่ย 
10.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การบรรจุ
ด้วยถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ที่มีความงอกเฉลี่ย 9.9% 9.8% และ 9.8% 
ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและ



ถุงพลาสติกไมแ่พ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื นสูงสุดที่ 10.3% และ 10.3% ตามล าดับ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานและถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศที่มี
ความชื นเฉลี่ย 9.9% และ 9.8% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื นสูงสุดที่ 10.4% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสานที่มีความชื นเฉลี่ย 
10.1% และ 10.1% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
บรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด 
เท่ากับ 9.8 9.8 และ 9.8% ตามล าดับ 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 25oC 
และอุณหภูมิห้อง ความชื นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (10.2 - 11%) โดยที่วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทั ง 
5 ชนิด ความชื นไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา 4 อุณหภูมิ 
และไม่พบปฎิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูม ิ20oC มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.5% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื นเฉลี่ย 
10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื น 10.6% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน ให้ค่าความชื นเฉลี่ย 11% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื น
เฉลี่ย 10.3 และ 10.3% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ในส่วนของการใช้ถุงฟอยด์
แพ็คสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นที่ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ ที่มีความชื นเฉลี่ย 10.4% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ และ 
ถุงพลาสติกสาน มีความชื นสูงสุดที่ 11.0% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์
ไม่แพ็คสุญญากาศ ที่มีความชื นเฉลี่ย 10.4% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับ
อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็ค
แบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC 
มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 10.3 และ 10.3% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 



ตารางท่ี 5 แสดงความชื นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท าการ
เก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2562 
 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 10.1g 10.5 10.6cde 10.8bc 10.9cd 10.9ab 

 
NoVacuum+PE2/ 10.3bcd 10.5 10.8ab 10.9ab 11.0bc 11.1a 

 
Vacuum+Foil3/ 9.9h 10.6 10.7bcd 10.7cd 10.9cd 10.9ab 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.3bcd 10.3 10.6cde 10.5ef 10.8cd 10.6cd 

  Sack5/ 10.4ab 10.6 10.9a 10.9ab 10.9cd 9.4g 
เฉลี่ย   10.2B 10.5 10.7B 10.8B 10.9A 10.5B 
20 oC Vacuum+PE1/ 9.9h 10.3 10.3f 10.3f 10.3f 10.2f 

 
NoVacuum+PE2/ 10.1fg 10.2 10.3f 10.6de 10.5e 10.3ef 

 
Vacuum+Foil3/ 9.8h 10.5 10.6cde 10.9ab 10.8cd 10.7bc 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.3bcd 10.2 10.5def 10.3f 10.5e 10.4def 

  Sack5/ 9.8h 10.3 11.0a 9.9g 8.7g 11.1a 
เฉลี่ย   9.9D 10.3 10.5C 10.4C 10.2C 10.5B 
25 oC Vacuum+PE1/ 10.3bcd 10.6 10.8ab 11.0ab 11.1ab 11.1a 

 
NoVacuum+PE2/ 10.3abc 10.5 10.8ab 10.6de 10.9cd 10.9ab 

 
Vacuum+Foil3/ 10.2def 10.4 10.9a 11.2a 10.7d 11.1a 

 
NoVacuum+Foil4/ 9.8h 10.4 10.4ef 10.3f 10.3f 10.5cde 

  Sack5/ 9.9h 10.3 10.6cde 10.5ef 10.7d 10.7bc 
เฉลี่ย   10.1C 10.4 10.7B 10.7B 10.7B 10.9A 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 10.1fg 10.5 11.0a 11.0ab 0.0h 0.0h 

 
NoVacuum+PE2/ 10.4a 10.8 10.9a 10.9ab 11.2a 0.0h 

 
Vacuum+Foil3/ 10.3abc 11.0 11.0a 10.9ab 0.0h 0.0h 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.2cde 10.7 10.4ef 10.9ab 0.0h 0.0h 

  Sack5/ 10.1efg 10.7 11.0a 10.9ab 0.0h 0.0h 
เฉลี่ย   10.2A 10.8 10.9A 10.9A 2.2D 0.0C 

  F-test ( C ) ** ns ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ns ** ** ** ** 

  CV% 0.62 1.98 1.42 1.30 1.32 1.57 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสตกิแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุง

ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสญุญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 

 



เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ20oC มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.4% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ และถุงพลาสติกสานให้ค่าเฉลี่ย 10.9 และ 10.9% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิต ิกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.5% เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื นเฉลี่ยสูงเท่ากับ คือ 10.9% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความชื นเฉลี่ย 9.9% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 11.2% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื นเฉลี่ย 
10.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศให้ค่าความชื นสูงสุด คือ 11.0% ความชื นไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ การใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีค่าความชื นเท่ากับ 10.9 10.9 10.9 และ 
10.9% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่
แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
20oC ให้ค่าความชื นต่ าที่สุด เท่ากับ 9.9% และการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องมีความชื นเมล็ดพันธุ์สูงสุด 11% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 

เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง ที่มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุด 2.2% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมี
ความชื นเฉลี่ยสูงสุด คือ 11% ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์
แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสานที่มีความชื นเฉลี่ย 
(10.8 - 10.9%) เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมี
ความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่
มีความชื นเฉลี่ย 8.7% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศมีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื นเฉลี่ย 10.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนที่
อุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ให้ความชื นเฉลี่ยสูงสุด คือ 11.2% ส่วนวัสดุที่
ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์กรรมวิธีอ่ืนๆ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื นเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 8.7% แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 25oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 15oC 20oC และอุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุ
เมล็ดพันธุ์มีความชื นสูงสุดเท่ากับ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สานที่มีความชื นเฉลี่ย 9.4% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสาน บรรจุเมล็ด



พันธุ์มีความชื นสูงสุด 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ ให้ค่าความชื นต่ าที่สุด 10.2% ที่การเก็บรักษา 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นสูงสุด เท่ากับ 11.1% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความชื นต่ าที่สุด 
คือ 10.5% การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง วัสดุที่ใช้บรรจุ
เมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื นเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุ
เมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเท่ากับ 9.4% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 15oC 
ถุงพลาสติกสานที่อุณหภูมิ 20oC ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ 
ที่อุณหภูมิ 25oC 

8.6 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความชื นหลังจากการ
ปรับปรุงสภาพ 7.9% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่าง
กัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 
เดือน ทดสอบความงอกทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 6) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 
1 เดือน (ตารางที่ 6) พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC 20oC 25oC และ
อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.4 7.4 7.4 และ7.4% ตามล าดับ ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการบรรจุเมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติกสานจะให้ค่าเฉลี่ยความชื นสูงสุด เท่ากับ 
7.7% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 7.0% ที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 

oC นอกจากนี  การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ย 7.5% และ7.5% 
ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  กับการบรรจุด้วยถุงพลาสติกสาน ที่มีความชื น
เฉลี่ย 7.1% การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ ให้ความชื นสูงสุด เท่ากับ 7.5%  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุ
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื นต่ าสุด 
เท่ากับ 7.2% การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การบรรจุถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศ มีค่าความชื นสูงสุด คือ 7.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการ
บรรจุถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 7.2% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด 
เท่ากับ 7.0% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
ที่อุณหภูมิห้องท่ีเป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.1% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื นสูงสุด 
เท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ



สุญญากาศ ที่ให้ค่าความชื นต่ าที่สุด เท่ากับ 6.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC 
ส่วนการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศให้ค่าเฉลี่ยความชื นสูงสุด 
เท่ากับ 7.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ ที่ให้ความชื นเฉลี่ย 6.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการบรรจุ 
ในถุงพลาสติกสาน ให้ค่าความชื นสูงสุด เท่ากับ 7.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
บรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ ที่ให้ความชื นเฉลี่ย 7.1 7.1 และ 7.1% ตามล าดับ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 

oC และใน
ท านองเดียวกันการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้อง ถุงพลาสติกสาน ให้ความชื นสูงสุด เท่ากับ 10.0% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้
ความชื นต่ าสุดเท่ากับ 7.2% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 6.9% แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.2% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื นเฉลี่ย 8.7% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื น 7.5% และ 7.5% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
15oC ส่วนถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ  ให้ค่าความชื นเฉลี่ย 7.3% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสาน  ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและ ถุงฟอยด์
ไม่แพ็คสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื นเฉลี่ย 7.2  7.2 7.1 และ 7.1% ตามล าดับ เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC  ในส่วนของการใช้ถุงพลาสติกสาน บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นที่ 8.0% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ ที่มีความชื นเฉลี่ย 7.1% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกสาน 
มีความชื นสูงสุดที่ 11.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
สุญญากาศ ที่มีความชื นเฉลี่ย 7.2% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และ ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 7.1 7.1 
และ 7.1% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 



ตารางท่ี 6 แสดงความชื นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท าการ
เก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 7.0h 7.4de 7.5def 7.6fg 7.5gh 7.5gh 

 
NoVacuum+PE2/ 7.3ef 7.3def 7.6de 8.8b 7.3i 7.9e 

 
Vacuum+Foil3/ 7.3ef 7.1fgh 7.5def 7.7f 7.4hi 7.2i 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.6bc 6.9gh 8.5b 7.5gh 7.3i 7.4h 

  Sack5/ 7.7ab 8.2b 8.7b 8.1de 8.1c 8.6c 
เฉลี่ย   7.4 7.4B 7.8B 8.0B 7.5C 7.7B 
20 oC Vacuum+PE1/ 7.4de 7.0gh 7.2gh 7.7f 7.5gh 7.4h 

 
NoVacuum+PE2/ 7.5cd 7.3def 7.1h 7.4h 7.3i 7.5gh 

 
Vacuum+Foil3/ 7.4de 7.1fgh 7.3fgh 7.4h 7.7ef 7.4h 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.5cd 6.9gh 7.1h 7.2i 7.3i 7.4h 

  Sack5/ 7.1gh 7.0gh 7.2h 7.7f 7.3i 7.6fg 
เฉลี่ย   7.4 7.1C 7.2D 75D 7.4D 7.5C 
25 oC Vacuum+PE1/ 7.5cd 7.1fgh 7.4efg 7.4h 7.9d 7.4h 

 
NoVacuum+PE2/ 7.2fg 7.4de 7.5def 7.2i 7.9d 7.2i 

 
Vacuum+Foil3/ 7.8a 7.1fgh 7.5def 7.7f 7.6fg 7.7f 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.2fg 7.1fgh 7.1h 8.6c 7.3i 9.1b 

  Sack5/ 7.4de 7.8c 8.0c 7.1ij 8.8b 7.4h 
เฉลี่ย   7.4 7.3B 7.5C 7.6C 7.9B 7.8B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 7.6bc 7.5d 7.6de 7.0j 8.1c 7.3hi 

 
NoVacuum+PE2/ 7.2fg 7.3def 7.7d 7.0j 7.8de 7.3hi 

 
Vacuum+Foil3/ 7.4de 7.2efg 7.4efg 8.0e 7.6fg 8.1d 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.4de 7.4de 7.2gh 8.2d 7.4hi 7.9e 

  Sack5/ 7.3ef 10.0a 11.2a 11.1a 10.8a 10.3a 
เฉลี่ย   7.4 7.9A 8.2A 8.3A 8.3A 8.2A 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ns ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 1.21 1.71 1.76 1.28 1.15 1.35 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by 

Duncan’s new multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุง

ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพค็แบบสญุญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 



เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 20oC  มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.5% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
ให้ค่าเฉลี่ย 8.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ 
มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.5% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้การใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกสาน มีความชื นเฉลี่ยสูงเท่ากับ คือ 7.7 และ 7.7% ตามล าดับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้การใช้ถุงฟอยด์ ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื น
เฉลี่ย 7.2% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื น
เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความชื น
เฉลี่ย 7.1% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้
ถุงพลาสติกสานให้ค่าความชื นสูงสุด คือ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ให้ความชื นต่ าที่สุด 
เท่ากับ 7.0 และ 7.0% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ 
และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง ให้ค่าความชื นต่ าที่สุด เท่ากับ 7.0% 
และ 7.0% ตามล าดับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง มีความชื นเมล็ดพันธุ์
สูงสุด11.1% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิ

เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.4% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกสาน ให้ค่าเฉลี่ย 8.1% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์
ไม่แพ็คสุญญากาศ มีความชื นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.3 และ 7.3% ตามล าดับ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 7.7% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสานที่มีความชื นเฉลี่ย
ต่ าสุด 7.3 7.3 และ 7.3% ตามล าดับ ที่การเก็บรักษา 20oC โดยที่การใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื น
เฉลี่ยสูงสุด คือ 8.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความชื นเฉลี่ย 7.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนที่อุณหภูมิห้องการใช้
ถุงพลาสติกสาน ให้ความชื นเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื นเฉลี่ย 7.4% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์
กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุ งพลาสติก 
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC 
และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสาน 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ 20 oC และถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ 25 oC 
มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 และ 7.3% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความชื นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษา



ที่อุณหภูมิ 20oC มีค่าความชื นเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 7.5% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
มีความชื นสูงสุดเท่ากับ 8.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศ ที่มีความชื นเฉลี่ย 7.2% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสาน 
บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นสูงสุด 7.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
ให้ค่าความชื นต่ าที่สุด 7.4 7.4 และ7.4% ตามล าดับ ที่การเก็บรักษา 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ 
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื นสูงสุด เท่ากับ 9.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความชื นต่ าที่สุด คือ 7.2% การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใน
ถุงพลาสติกสานมีความชื นสูงสุด เท่ากับ 10.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุ
โดยใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื นเมล็ดพันธุ์
ต่ าสุดเท่ากับ 7.3 7.3% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC 
มีความชื นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเท่ากับ 7.2% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ท าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด สามารถท าการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้วัสดุบรรจุและอุณหภูมิเก็บรักษาดังนี  ที่อุณหภูมิ 15 oC สามารถ
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศและถุงพลาสติกสาน ส่วนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่อุณหภูมิ 20 oC สามารถใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ในการ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่ว เหลือง                
ที่อุณหภูมิ 25 oC สามารถใช้ ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ 
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่
อุณหภูมิห้อง สามารถใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งให้ผล
ความงอกสูงกว่าความงอกมาตรฐานของชั นพันธุ์จ าหน่าย (65%) แม้จะผ่านการเก็บรักษาไปแล้ว 6 
เดือน แต่หากพิจารณาผลความงอกท่ีดีที่สุดจากการเก็บรักษาทั ง 2 ปี คือการบรรจุในถุงพลาสติกแพ็ค
แบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 15 oC  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
การบรรจุในถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 15 oC สามารถใช้ในการเก็บรักษา

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวดได้ดีที่สุด  
-กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ 



 2. หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอ่ืน ๆ 
 3. มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

 : - 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
กัณทิมา  ทองศรี  นรีลักษณ์ วรรณสาย  นิภาภรณ์ พรรณรา  สุดารัตน์ โชคแสน  สนอง บัวเกตุ และ

รวีวรรณ  เชื อกิตติศักดิ์. 2557. การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง. รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ นสุด. 

ฐานิสร  นาคเกื อ. 2537. การออกแบบและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองพ่วงต่อรถแทรคเตอร์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นิลุบล  ทวีกุล และละอองดาว  แสงหล้า. 2553. วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง. 
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 

สถาบันวิจัยพืชไร่. 2547. เอกสารวิชาการการปลูกพืชไร่. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2561. ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารสถิติการเกษตรเลขท่ี 402. 108 หน้า. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ภาคผนวก  
  
 
 
 
 
 
 
 

    (a)             (b) 
 การเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเหลืองโดยเครื่องเก่ียวนวด        เมล็ดถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวด 

 
 
 
 
 
 
 

 
               (c)        (d) 

       เมล็ดถั่วเหลืองท่ีได้จากเครื่องเกี่ยวนวด        ผลผลิตที่ตกหล่นเสียหายในแปลงผลิตหลัง 
         การใช้เครื่องเก่ียวนวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

    (e)         (f) 
เมล็ดถั่วเหลืองท่ีแตกร้าวจากเครื่องเก่ียวนวด      บรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและน าไปเก็บรักษา 
            ตามกรรมวิธีdoa.in.th 


