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ค าน า 
การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุใ์นพืน้ทีเ่ขตรอ้นชืน้และกึง่รอ้นชืน้เป็นเร ือ่งทีย่ากพอสมควร  หากไม่มอีปุกรณท์ีอ่อกแบบ
เพือ่ใหเ้มล็ดพนัธุอ์ยูใ่นสภาพทีแ่หง้และเย็น ก็จะท าใหคุ้ณภาพของเมล็ดพนัธุเ์สือ่มไปอยา่งรวดเรว็ อณุหภมูสิงูและ
ความชืน้ในชว่งระหวา่งการเก็บจะเพิม่การเผาผลาญของเมล็ดพนัธุแ์ละเหมาะกบัการขยายพนัธุข์องแมลงทีก่ดักนิ
เมล็ด (Lale and Vidal, 2003; Upadhyay and Ahmad, 2011) เทคโนโลยเีชน่ตูเ้ย็น, เคร ือ่งลดความชืน้ และยา
ฆ่าแมลงอาจชว่ยป้องกนัไม่ใหเ้กดิสภาพทีท่ าใหเ้มล็ดพนัธุเ์สยีหายได ้แตเ่กษตรกรรายยอ่ยในเขตรอ้นอาจไม่มสีิง่ของ
เหลา่นี ้วธิดี ัง้เดมิทีค่นในพืน้ทีใ่ชก้นัอยูเ่พือ่ป้องกนัแมลงมอียูห่ลายวธิ ีและสว่นใหญม่กัใชว้ธิแีชห่รอืเคลอืบเมล็ดพนัธุ ์
กอ่นเก็บ และมจีุดมุ่งหมายเพือ่ฆ่า ท าลายหรอืป้องกนัไม่ใหแ้มลงเขา้มาใกลเ้มล็ดพนัธุ ์สารบางอยา่งอาจชว่ยลดอตัรา
การเตบิโตของแมลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แตก็่อาจลดความมชีวีติของเมล็ดพนัธุล์งดว้ยเชน่กนั ดงัน้ัน สิง่ส าคญัคอื
คน้หาใหไ้ดว้า่สารหรอืรปูแบบไหนทีจ่ะเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพทีเ่กษตรกรควรใช ้เจา้หนา้ทีว่จิยัของ
เอคโคเอเชยีไดว้เิคราะหร์ปูแบบการป้องกนัไว ้5 แบบทีใ่ชต้น้ทนุต ่า เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพในการป้องกนัการเตบิโต
ของแมลงกดักนิเมล็ดพนัธุท์ีพ่บไดท้ ัว่ไป ทีม่ชี ือ่วา่ดว้งถัว่เขยีว (Callosobruchus maculatus) ในการเก็บรกัษา
เมล็ดพนัธุถ์ ัว่แปบ (Lablab purpureus L.) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของเอคโคกอ่นหนา้นีจ้าก ECHO 
research by Croft et al. 2012 จงึมกีารวเิคราะหแ์ตล่ะรปูแบบทัง้แบบปิดผนึกสญูญากาศและปิดผนึกแบบธรรมดา  
 
แมลงกดักนิเมล็ดเชน่ดว้งถัว่เขยีวมองเห็นและป้องกนัไดย้าก เพราะแมลงนีจ้ะวางไขไ่วต้ ัง้แตร่ะยะทีเ่มล็ดก าลงัเตบิโตใน
แปลงปลกู (ภาพที ่1A) และฟักออกจากไขใ่นระยะเวลาการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุเ์พือ่กดักนิเมล็ดพนัธุท์ีโ่ตเต็มที ่
(Chauhan and Ghaffar 2002) ดว้งถัว่เขยีวจะเพิม่จ านวนขึน้อยา่งรวดเรว็ในสภาพอณุหภมูอิุน่และรอ้นชืน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่นาน ดว้งเหลา่นีจ้ะสามารถกดักนิเมล็ดพนัธุท์ีเ่ก็บรกัษาไวไ้ปเป็นจ านวนมาก ซึง่เมล็ดพนัธุเ์หลา่นีถ้กูเก็บ
รกัษาไวเ้พือ่ใชเ้ป็นอาหารหรอืเพือ่เพาะปลกูในปีถดัไป (ภาพที ่1B) อยา่งไรก็ตาม ดว้งถัว่เขยีวนีม้ลีกัษณะเหมอืนกบั
แมลงอืน่ๆคอืไม่สามารถเตบิโตครบวงจรชวีติไดโ้ดยปราศจากออกซเิจน (Ahn et al. 2013)  วธิกีารท าใหเ้กดิสภาพ
สญูญากาศเป็นวธิกีารทีอ่าจใชเ้พือ่ลดปรมิาณออกซเิจนส าหรบัแมลงในขัน้ตอนการเก็บเมล็ดพนัธุไ์ด ้(Van Huis 
1991; ดภูาพที ่1C) เป้าหมายของการทดลองนีค้อืเพือ่คน้หาทางเลอืกทีใ่ชต้น้ทนุต ่าควบคูไ่ปกบัการเก็บในสภาพ
สญูญากาศ เพือ่ทดสอบวา่จะมผีลตอ่การเตบิโตของดว้งถัว่เขยีวอยา่งไร อกีทัง้จะชว่ยรกัษาชวีติของเมล็ดพนัธุไ์ด ้
หรอืไม่  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-017-0415-0
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‘ภาพที ่1 วงจรชวีติของดว้งถัว่เขยีว (A) ความเสยีหายในเมล็ดทีส่งัเกตุเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า (B) และถัว่แปบภายในถุงระหว่างการ
ทดลอง (C)  
 

 
วธิกีารทดลอง 
เราทดสอบรปูแบบทีใ่ชต้น้ทนุต ่า 6 รปูแบบการเก็บเมล็ดพนัธุใ์นสภาพภมูอิากาศรอ้นชืน้ แตล่ะวธิกีารไดร้บัค าแนะน า
จากสมาชกิเครอืขา่ยของเอคโค ทกุวธิจีะมที ัง้ถงุเมล็ดพนัธุท์ีปิ่ดผนึกแบบสญูญากาศและมถีงุเมล็ดพนัธุท์ีปิ่ดไวแ้บบ
ธรรมดาทีไ่ม่สบูอากาศออก นอกจากนีไ้ดน้ าแตล่ะวธิไีปเปรยีบเทยีบกบัเมล็ดทีไ่ม่ผ่านกรรมวธิใีดๆไม่วา่จะเป็นแบบ
สญูญากาศหรอืแบบธรรมดา วธิเีหลา่นีไ้ดแ้ก:่ 
 
1. น า้ยาฟอกขาว 10% น ามาใชล้า้งเมล็ดกอ่นเก็บ 
2. ผงขา่บด คลกุผสมกบัเมล็ดพนัธุก์อ่นเก็บ  
3. สารก าจดัแมลง คาบารลิ ทีซ่ ือ้มาจากรา้นคา้ในพืน้ที ่คลกุผสมกบัเมล็ดพนัธุก์อ่นเก็บ  
4. ผงถา่นไมไ้ผ่บด คลกุผสมกบัเมล็ดกอ่นเก็บ  
5. ผงซกัฟอก คลกุผสมกบัเมล็ดพนัธุก์อ่นเก็บ 
6. น า้มนัพชืท าอาหาร คลกุผสมใหเ้คลอืบเมล็ดพนัธุก์อ่นเก็บ  
 
เราแบ่งเมล็ดถัว่แปบใสใ่นถงุพลาสตกิและน าสารทีใ่ชท้ดสอบแตล่ะสตูรใสล่งไป ในระยะเวลา 1 ปีถดัมา เราประเมนิ
เมล็ดพนัธุใ์นถงุตา่งๆเพือ่ดวูา่มดีว้งถัว่เขยีวหรอืไม่และทดสอบความมชีวีติประมาณทกุๆ 2 เดอืน โดยท าการวดั
ปรมิาณแมลงทีม่อียูท่ ัง้หมด ดว้ยการนับและบวกจ านวนไข ่ตวัออ่น ตวัเต็มวยั และรทูีถ่กูแมลงเจาะ ในเมล็ดทีเ่สยีหาย 
นอกจากนีย้งัมกีารทดสอบการมชีวีติของเมล็ดพนัธุท์กุคร ัง้ ดว้ยการทดสอบอตัราการงอกของเมล็ด การวดัการมชีวีติ
ของเมล็ดท าโดยการนับจ านวนวนักอ่นทีป่รมิาณเมล็ด 50% จะงอก (ขัน้ตอนนีส้ าคญัเพราะการงอกของเมล็ดในเวลา
เดยีวกนัเป็นสิง่ส าคญัตอ่เกษตรกร ทีส่ว่นใหญท่ าการเกษตรแบบพึง่พาเวลาทีฝ่นตกเพือ่ท าการเพาะปลกู)   
 
ผลการทดลอง 
วธิกีารเก็บแบบสญูญากาศเป็นการเก็บทีไ่ดผ้ลดมีาก (ภาพที ่2, A และ B; ผลของการเก็บแบบสญูญากาศเป็นแทง่สี
ฟ้า ตดิกบัแทง่สแีดง) ถงุทีเ่ก็บแบบสญูญากาศทัง้หมดสามารถป้องกนัไม่ใหไ้ขห่รอืตวัออ่นของดว้ง เตบิโตและไม่
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สามารถท าลายกดักนิเมล็ดได ้นอกจากนีก้ารเก็บแบบสญูญากาศยงัรกัษาการมชีวีติของเมล็ดพนัธุไ์ดด้ว้ย หลงัจาก
การเก็บในระยะเวลา 1 ปี เมล็ดทีเ่ก็บแบบสญูญากาศสามารถรกัษาอตัราการงอกที ่65-70% (ภาพที ่3A)  
 
รปูแบบทีเ่ก็บแบบปิดผนึกธรรมดาแสดงถงึระดบัประสทิธภิาพตา่งๆกนั (P < 0.05) โดยดจูากปรมิาณแมลงทีเ่กดิขึน้ 
(ภาพที ่2B)  น า้ยาฟอกขาวและผงซกัฟอกเป็นวธิทีีไ่ดผ้ลนอ้ยทีส่ดุ ขณะทีผ่งขา่บด, คาบารลิ, ถา่น และน า้มนัท าให ้
จ านวนดว้งลดต ่ากวา่กลุม่เปรยีบเทยีบ มเีพยีงการใชน้ า้มนัทีใ่หผ้ลอยา่งน่าพอใจทีต่ ่ากวา่ (P < 0.05) กลุม่
เปรยีบเทยีบ การใชน้ า้มนัชว่ยลดปรมิาณของแมลงเทา่กนักบัในตวัอยา่งทีเ่ก็บแบบสญูญากาศและแบบธรรมดา 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากน า้มนัมผีลเสยีตอ่การมชีวีติของเมล็ด จงึไม่แนะน าใหใ้ช ้(ภาพที ่3B) 
 

 
ภาพที ่2 ผลทีไ่ดจ้ากการเก็บแบบสญูญากาศและแบบธรรมดาดว้ยสตูรตา่งๆ (A) และผลการพบแมลงในเมล็ดจาก
การเก็บดว้ยวธิกีารตา่งๆ (B) ดว้ยวธิกีารแบบสญูญากาศ (แทง่สนี า้เงนิ) และแบบธรรมดา (แทง่สแีดง) หลงัการเก็บ
เวลา 1 ปี การเก็บแบบสญูญากาศชว่ยป้องกนัการเตบิโตและขยายพนัธุข์องแมลงตลอดการศกึษาวจิยั โดยน า้ยาฟอก
ขาวและผงซกัฟอกไม่ชว่ยยบัยัง้การเตบิโตและขยายพนัธุข์องแมลง ขณะทีข่า่ คาบารลิ, ถา่น และน า้มนั แสดงผลทีน่่า
พอใจในการยบัยัง้การเตบิโตของแมลง การป้องกนัดว้ยวธิตีา่งๆทีม่ตีวัอกัษรก ากบัไวใ้หผ้ลทีต่า่งกนัอยา่งเห็นไดช้ดั (P 
< 0.05) ดว้ยการทดสอบของ Fishers least significant difference (LSD) 
 
การมชีวีติของเมล็ดพนัธุไ์ม่มคีวามแตกตา่งอยา่งชดัเจน (P > 0.05) ระหวา่งการเก็บแบบสญูญากาศและแบบ
ธรรมดาตัง้แตต่น้จนถงึการตรวจสอบตวัอยา่งในเดอืนสดุทา้ย (ภาพที ่3A) อยา่งไรก็ตาม จากการสรปุการศกึษานี ้
พบวา่ถงุทีปิ่ดผนึกแบบสญูญากาศชว่ยรกัษาการมชีวีติของเมล็ด ขณะทีถ่งุทีปิ่ดแบบธรรมดาท าใหอ้ตัราการมชีวีติ
ของเมล็ดลดลง (ภาพที ่3A) สว่นวธิกีารเก็บอกี 6 วธิมีคีวามแตกตา่งกนัอยา่งเห็นไดช้ดั (P < 0.01) ดา้นการมชีวีติ
ของเมล็ดตลอดเวลาการศกึษา (ภาพที ่3B) การใชน้ า้ยาฟอกขาวท าใหก้ารมชีวีติของเมล็ดลดลงและมผีลเล็กนอ้ยใน
การยบัยัง้การเตบิโตของแมลง ขณะทีก่ารใชน้ า้มนัพชืชว่ยป้องกนัการเตบิโตของแมลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพแตท่ าให ้
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การมชีวีติของเมล็ดลดลง วธิกีารอืน่ๆใหผ้ลทีค่ลา้ยกนักบักลุม่เปรยีบเทยีบ และไม่ไดท้ าใหก้ารมชีวีติของเมล็ดพนัธุม์ี
การเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน   
 

 
 
ภาพที ่3 คา่เฉลีย่อตัราการงอกของเมล็ดระหวา่งตวัอยา่งเมล็ดทีเ่ก็บแบบสญูญากาศ(เสน้สนี า้เงนิ) และแบบธรรมดา 
(เสน้สแีดง) (A) และการใชร้ปูแบบตา่งๆกบัเมล็ดในระยะเวลา 1 ปี (B)  
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ภาพที ่4 คา่เฉลีย่เวลาการงอกของเมล็ดถงึ 50 %ระหวา่ง (A) เมล็ดทีเ่ก็บแบบสญูญากาศและแบบธรรมดา และ (B) 
การใชส้ตูรตา่งๆในการเก็บเมล็ดในเวลา 1 ปี   
 
ตวัอยา่งเมล็ดทัง้ทีเ่ก็บแบบสญูญากาศและแบบธรรมดามรีปูแบบทีค่ลา้ยกนัดา้นการงอกของเมล็ด โดยการวดัจ านวน
วนัทีป่รมิาณเมล็ดงอกถงึ 50% (ภาพที ่4A) ลกัษณะเสน้ทีเ่ป็นยอดแหลมในเดอืนที ่6 (M6) อาจมสีาเหตจุากเวลาที่
ถงึชว่งอากาศทีเ่ย็นลงและการเปลีย่นแปลงของฤดทูีม่แีสงนอ้ยลงและความชืน้นอ้ยลง และเสน้ทีล่าดต ่าลงถดัจากน้ัน 
ซึง่แสดงถงึการใชเ้วลาในการงอกนอ้ยลง น่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศฤดใูบไมผ้ลทิีอุ่น่ขึน้ในชว่งหลงัของการทดสอบ 
รปูแบบตา่งๆทีใ่ชม้ผีลไม่มากนักตอ่จ านวนคา่เฉลีย่วนัของการงอกของเมล็ดถงึ 50% และเมล็ดทัง้หมดจากทกุรปูแบบ
ไดร้บัผลกระทบจากสภาพอากาศตามฤดกูาลในเดอืนที ่6 (ภาพที ่4B)   
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สรุป 
การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุด์ว้ยการปิดผนึกแบบสญูญากาศเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ และสภาพสญูญากาศนีย้งัชว่ย
รกัษาการมชีวีติของเมล็ดในตลอดระยะเวลาทีเ่ก็บ และยงัยบัยัง้การเตบิโตของแมลงทีจ่ะกดักนิเมล็ดทีเ่ก็บไว ้โดยวธิกีาร
สรา้งสภาพสญูญากาศดว้ยตน้ทนุทีม่รีาคาไม่แพงจากเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เชน่การใชท้ีส่บูลมรถจกัรยานน ามา
เปลีย่นเป็นการสบูลมออกจากถงุหรอืภาชนะบรรจไุด ้แต่หากการปิดผนึกแบบสญูญากาศไม่สามารถท าไดใ้นบาง
สถานการณ ์ยงัมวีธิอีืน่ๆอกีหลายวธิทีีอ่ธบิายไวใ้นการศกึษานีท้ีจ่ะชว่ยลดปรมิาณดว้งถัว่เขยีวและยงัชว่ยรกัษาการม ี
ชวีติของเมล็ดพนัธุด์ว้ย ไดแ้ก ่การใชค้ารบ์ารลิ, ถา่น และผงขา่บด สว่นการใชน้ า้มนัจะชว่ยป้องกนัไม่ใหด้ว้งเตบิโตแต่
เป็นวธิทีีไ่ม่แนะน าใหใ้ชเ้พราะจะท าใหก้ารมชีวีติของเมล็ดพนัธุล์ดลงอยา่งมาก  
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