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บทคัดยอ
ศึกษาผลของการแหงตอคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุยางพารา (Hevea brasiliensis) พันธุ RRIM
600 โดยเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพแหงที่อุณหภูมิหองนาน 0, 7, 14 และ 30 วัน พบวาเมล็ดพันธุยางพารา
ความชื้น 24.18 เปอรเซ็นต มีความงอกสูง 87 เปอรเซ็นต เมื่อความชื้นในเมล็ดพันธุลดต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต เมล็ด
พันธุยางพารามีความงอกเหลือเพียง 6-9 เปอรเซ็นต และมีความแข็งแรงลดลงอยางมาก เมล็ดพันธุยางพาราที่แหง
มีการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดลดลงอยางมาก มีน้ําหนักแหงของเอนโดสเปรมลดลง แตน้ําหนักแหงของ
ตนออนเพิ่มขึ้น และมีปริมาณของ linoleic acid และ linolenic acid ในตนออน เอนโดสเปรม และทั้งเมล็ดเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : ความงอก, การแหงของเมล็ดพันธุ, เมล็ดพันธุสด, ยางพารา
Abstract
Physiological quality of rubber (Hevea brasiliensis) seeds clone RRIM 600 stored in dry condition at
room temperature for 0, 7, 14 and 30 days was investigated. Results showed that 24.18 % moisture content seed
had high germination of 87 %. Whereas, seed with moisture content lower than 20 % gave only 6-9 %
germination and dramatically decrease in seed vigor. The dehydrated seeds had also marked reduction in CO2
release and endosperm dry weight. But embryo dry weight, contents of linoleic acid and linolenic acid in
embryo, endosperm and whole seed increased in the dehydrated seeds.
Key words: germination, seed desiccation, recalcitrant seed, para rubber (Hevea brasiliensis)
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งอกทั้งหมด และ Shorea leprosula มีความงอกเพียง
36.7 เปอรเซ็นต [8] การสูญเสียความชื้นของเมล็ด
พันธุที่รวงหลนจากตนแมมาอยูบนพื้นสวนยางที่แหง
ทําให เ มล็ด พันธุที่ เก็บ รวบรวมมาไดมีค วามงอกต่ํ า
หรือมีการสูญเสียความงอกไปอยางรวดเร็ว เปน
ปญหาสําคัญในการใชสําหรับผลิตตนตอเพื่อการติด
ตาต อ ไป จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาผลของการแห ง ที่ มี ต อ
คุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุยางพารา เพื่อที่
จะเปนขอมูลเบื้องตนที่จะนําไปสูการศึกษาที่จะเขาใจ
กระบวนการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุยางพาราได
มากขึ้ น ซึ่ ง อาจจะช ว ยลดหรื อ แก ป ญ หาต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการขยายพันธุและการอนุรักษพันธุกรรม
ยางพาราตอไป

1. บทนํา
ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull-Arg.) เปน
พืชอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย การปลูก
ยางพาราจําเปนตองอาศัยเมล็ดพันธุจํานวนมากเพื่อให
งอกเปนตนตอ ในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยตองใช
ตนพันธุสําหรับปลูกไมต่ํากวา 35 ลานตน [1] จะเห็น
วาเมล็ดพันธุมีความสําคัญตอการเพาะปลูกยางพารา
เปนอยางมาก เมล็ดพันธุยางพาราเปนเมล็ดพันธุสด
(recalcitrant seeds) ซึ่งมักจะสูญเสียความงอกเร็วและ
มีอายุเก็บรักษาสั้น [2] โดยมีปจจัยสําคัญที่ทําใหเมล็ด
พัน ธุ ย างพาราสู ญ เสี ย ความมี ชี วิต หากอยู ใ นสภาพ
ดังตอไปนี้ เมล็ดมีความชื้นต่ํากวา 15-20 เปอรเซ็นต
อุณหภูมิสูง (45 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิเยือกแข็ง (0
องศาเซลเซียส) [2,3] และมีรายงานวาเมล็ดพันธุ
ยางพาราที่หลนจากตนมีความงอกลดลงอยางรวดเร็ว
ภายใน 20 วัน เทานั้น [4] ซึ่งนาจะมีสาเหตุจากการ
สูญเสียความชื้นของเมล็ดพันธุ Greggains และคณะ
[5] ไดศึกษาผลของการการสูญเสียความชื้นที่มีตอ
ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ Avicennia marina พบวา
ในระยะที่ เ มล็ ด หล น จากต น ใหม ๆ เมล็ ด พั น ธุ มี
ความชื้น 65 เปอรเซ็นต โดยทั้งลําตนใตใบเลี้ยง ใบ
เลี้ยง ตนออน และราก ตางก็มีค วามชื้นอยูในระดับ
ใกล เ คี ย งกั น ความมี ชี วิ ต ของเมล็ ด พั น ธุ ช นิ ด นี้ จ ะ
ลดลงเมื่อเมล็ดมีความชื้นต่ํากวา 60 เปอรเซ็นต และ
เมล็ดจะตายทั้งหมดที่ความชื้น 47 เปอรเซ็นต สวน
เมล็ดพันธุ Shorea robusta และเมล็ดพันธุ Quercus
nigra ตางก็มีความงอกลดลงหลังจากความชื้นใน
เมล็ดลดต่ําลง [6,7] ในเมล็ดพันธุ Pometia pinnata
และ Shorea leprosula ที่มีความชื้นเมล็ด 40.94 และ
46.67
เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ มี ค วามงอก 100
เปอรเซ็นต แตเมื่อความชื้ นเมล็ดลดลงเหลือ 10
เปอรเซ็นต เมล็ดพันธุ Pometia pinnata สูญเสียความ

2. อุปกรณและวิธีการ
เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM
600 จากสวนยางของเกษตรกรจังหวัดยะลาในชวง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ
ที่รวงใหมทุกวันในชวงเวลาประมาณ 5 วัน จากนั้น
นําเมล็ดพันธุมาคัดแยกเมล็ดที่เปนโรค เกา แตก ราว
ทิ้ง นําเมล็ดพันธุที่ดีมาลางน้ําใหสะอาด ผึ่งเมล็ดพันธุ
ไวในที่รมที่อุณหภูมิหองนานประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อ
ใหผิวเปลือกเมล็ดพันธุแหง จากนั้นจึงนําเมล็ดพันธุ
ประมาณ 10 กิโลกรัม มาเก็บรักษาในสภาพแหงโดย
วางในตะกราพลาสติกขนาด กวาง x ยาว ประมาณ 38
x 10 เซนติเมตร (ประมาณ 350-400 เมล็ดตอตะกรา)
บนพื้นที่อุณหภูมิหอง (อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ 27.7
องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธประมาณ 79.4
เปอรเ ซ็น ต) และสุ ม เมล็ ดพั นธุ ที่ผา นการเก็ บ รั กษา
นาน 0, 7, 14 และ 30 วันหลังเก็บรักษา มาทดสอบ
คุณภาพ ดังตอไปนี้
2.1 ความชื้นและน้ําหนักแหง
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2.1.1 เมล็ดพันธุ นําเมล็ดพันธุ จํานวน 5
เมล็ด ทํา 4 ซ้ํา รวม 20 เมล็ด มาทุบใหเปลือกแตก ชั่ง
น้ํา หนั ก สดเมล็ ด พัน ธุ อบที่ อุ ณ หภู มิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นชั่งน้ําหนักแหงและ
คํานวณความชื้นของเมล็ดพันธุโดยอาศัยน้ําหนักสด
เปนเกณฑ
2.1.2 เอนโดสเปรมและตนออน (แกนตน
ออนและใบเลี้ยง) นําเมล็ดพันธุ จํานวน 5 เมล็ด ทํา 4
ซ้ํา รวม 20 เมล็ด มาทุบเปลือกเมล็ดใหแตกและแยก
สวนของเปลือกออกไป ตัดสวนของเอนโดสเปรมให
แยกออกจากส ว นของต น อ อ น ชั่ ง น้ํ า หนั ก สดของ
เอนโดสเป ร ม และน้ํ า หนั ก สดของต น อ อ น จากนั้ น
นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 48
ชั่ ว โมง เมื่ อ ครบกํ า หนด ชั่ ง น้ํ า หนั ก แห ง ของแต ล ะ
สวน คํานวณความชื้นของเอนโดสเปรมและตนออน
โดยอาศัยน้ําหนักสดเปนเกณฑ
2.2 ความงอก
ทําโดยเพาะเมล็ดพันธุทั้งเปลือกในทราย
ในตะกราพลาสติก จํานวน 50 เมล็ด ทํา 4 ซ้ํา รวม
200 เมล็ด วางกระบะเพาะในโรงเรือนพลาสติก
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยี
และการอุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 92 เปอรเซ็นต ใหน้ําสม่ําเสมอ
การประเมินความงอกของเมล็ดพันธุยางพารา ทําโดย
การตรวจนับตนกลาที่งอกโผลพนทรายและมีลักษณะ
สมบูรณแข็งแรง ในวันที่ 14 และ 21 วันหลังเพาะ [2]
2.3 ดัชนีการงอก
นําผลการตรวจนับ ตนกล าปกติที่ไดจาก
การทดสอบความงอกในขอ 2.2 มาคํานวณหาดัชนี
การงอกจากสูตร

ดัชนีการงอก = ผลบวกของ

จํานวนตนกลาปกติในวันที่ตรวจนับ
จํานวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ

2.4 ความสูงและน้ําหนักแหงตนกลา
สุ ม วั ด ความสู ง ของต น กล า ที่ ไ ด จ ากการ
ทดสอบความงอกในขอ 2.2 จํานวน 5 ตน ทํา 4 ซ้ํา
โดยวั ด ในวั น ที่ 21 หลั ง เพาะ จากนั้ น ตั ด ต น กล า
ดังกลาวที่ระดับผิวทราย นําไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักแหง คํานวณหา
น้ําหนักแหงของตนกลาตอตน
2.5 ปริ ม าณกรดไขมั น อิ ส ระและปริ ม าณ
คารบอนไดออกไซด
สุ ม เมล็ ด พั น ธุ ย างพาราที่ เ ก็ บ รั ก ษาใน
สภาพแหงที่อุณหภูมิหอง นาน 0, 7, 14 และ 30 วัน
หลังเก็บรักษา มาทุบเปลือกเมล็ดใหแตกและแยกสวน
ของเปลือกออกไป ใชมีดคมตัดแยกโครงสรางของ
เมล็ดพันธุ ดังนี้ (1) ทั้งเมล็ด (แยกเอาเปลือกแข็งออก
แล ว ) (2) ส ว นของใบเลี้ ย งกั บ แกนต น อ อ น และ
(3) เอนโดสเปรม นําชิ้นสวนดังกลาวใสในขวดแกว
หลั ง จากนั้ น นํ า ไปที่ ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เพื่อ
วิเคราะหป ริม าณกรดไขมัน อิส ระ linoleic และ
linolenic acids (g/kgDw) (เครื่องมือทดสอบ : HP
6850 Gas Chromatograph with Flame Ionization
Detector; เทคนิคการทดสอบ : Gas Chromatography;
สภาวะการทดสอบ : Inlet temp 290 oC, Detector
temp 300 oC, Oven initial temp 210 oC, 7 min,
Ramp to 250 oC at 20 oC/min, Column HP-Innowax,
length 30 m, 250 μm I.D, 0.25 μm film thickness)
และปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด (%) (เครื่องมือ
ทดสอบ : HP 6890N Gas Chromatograph with
Thermal conductivity Detector; เทคนิคการทดสอบ :
Gas Chromatography; สภาวะการทดสอบ : Inlet
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temp 100 oC, Oven temp 40 oC, hold for 3 min,
Ramp to 120 oC at 8 oC/min, hold 120 oC for 3 min,
Detector temp 200 oC, Column ShinCarbon ST
100/120 micropacked column, length 2 m, 1.0 mm
I.D) [9]
วางแผนการทดลองแบบสุ ม ตลอด (CRD,
completely randomized design) วิเคราะหความ
แปรปรวนของขอมูล (ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของขอมูลดวยวิธี Duncan, s multiple range test

การเก็บรั กษาในสภาพแหง เมล็ ดพั นธุมี
ความชื้นในเมล็ด ตนออน และเอนโดสเปรม ลดลง
ตามความยาวนานของการเก็บรักษา โดยกอนการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุทั้งเมล็ด ตนออน และเอนโดสเปรม มี
ความชื้นอยูในชวง 24.18-27.06 เปอรเซ็นต (รูปที่ 1)
หลังการเก็บรักษานาน 7 วัน ทั้งสามสวนมีความชื้น
ลดลงเป น 17.97, 20.40 และ 18.47 เปอร เ ซ็ น ต
ตามลําดับ จากนั้นความชื้นลดต่ําลงจนเหลือ 10.28,
9.01 และ 8.19 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเก็บรักษา
นาน 30 วัน นอกจากนี้ ยังพบวาโครงสรางตาง ๆ ของ
เมล็ดพันธุมีความชื้นอยูระดับเดียวกันในชวง 0-14 วัน
ของการเก็บรักษา ยกเวนที่อายุ 30 วัน เอนโดสเปรมมี
ความชื้นใกลเคียงกับตนออน แตต่ํากวาทางสถิติกับ
ความชื้นทั้งเมล็ด

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาในสภาพ
แห ง ที่ มี ต อ ความชื้ น ของเมล็ ด และส ว นประกอบ
ภายในเมล็ดพันธุ

Moisture content (%)

30
25

Embryo

20
Endosperm

15
10

Whole seed

5
0
0

7

14

30

Days after storage (days)

รูปที่ 1 ความชื้นของเมล็ด ตนออน และเอนโดสเปรมของเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่เก็บรักษาใน
สภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง นาน 0-30 วัน
สถิติ อยูในชวง 3.13-3.16 กรัมตอเมล็ด แตน้ําหนัก
แห ง ต น อ อ นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทางสถิ ติ จ าก 0.19 กรั ม ต อ
เมล็ด เปน 0.27-0.32 กรัมตอเมล็ด ในทางตรงกันขาม
น้ําหนักแหงของเอนโดสเปรมลดลงทางสถิติจาก 1.58
กรัมตอเมล็ดเปน 1.37-1.42 กรัมตอเมล็ด หลังการเก็บ

3.2 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาในสภาพ
แหงที่มีตอน้ําหนักแหงของเมล็ด และสวนประกอบ
ภายในเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุมีน้ําหนักแหงตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา 30 วันในสภาพแหง ไมแตกตางกันทาง
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จากเอนโดสเปรมมีการเคลื่อนยายมาอยูที่ตนออนจาก
การดูดซับของใบเลี้ยง ทําใหน้ําหนักแหงของตนออน
เพิ่มสูงขึ้นทางสถิติหลังจากเก็บรักษาได 7 วัน และไม
แตกตางกันทางสถิติตลอดการเก็บรักษานาน 30 วัน

รักษานาน 7-30 วัน (รูปที่ 2) และพบวาน้ําหนักแหง
ส ว นใหญ ส ะสมในส ว นของเอนโดสเป ร ม ซึ่ ง มี
น้ําหนักแหงมากกวาตนออน 4-8 เทา เป น ไปได ว า
ในระหวางที่เมล็ดพันธุยังคงมีชีวิตอยู อาหารสะสม

Dry weight (g/seed)

3.5
3
2.5
2

Embryo

1.5

Endosperm

1

Whole seed

0.5
0
0

7

14

30

Days after storage (days)

รูปที่ 2 น้ําหนักแหงของเมล็ด ตนออน และเอนโดสเปรมของเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่เก็บรักษาใน
สภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง นาน 0-30 วัน
ในสภาพแหง
3.4.1 คารบอนไดออกไซด กอนการเก็บ
รั ก ษา วั ด ปริ ม าณแก ส คาร บ อนไดออกไซด ที่ ป ลด
ปลอยออกมาจากเมล็ดพันธุยางพาราทั้งเมล็ด เอนโด
สเปรม และตนออนได 11.78, 13.50 และ 5.68
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุยางพาราทั้งเมล็ดและโครงสรางอื่นที่เปนสวน
ของเอนโดสเปรมและตนออน ปลดปลอยคารบอนได
ออกไซดลดลงตลอดการเก็บรักษานาน 7, 14 และ 30
วัน โดยมีคาอยูระหวาง 1.50-0.05, 2.71-0.03 และ
1.33-0.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (รูปที่ 3)
3.4.2 ปริมาณ linoleic acid ในเมล็ดพันธุ
ยางพาราทั้งเมล็ดและเอนโดสเปรมกอนการเก็บรักษา
มีปริมาณ linoleic acid 1.53 และ 1.63 กรัมตอกิโล
กรัม น้ําหนักแหง ตามลํา ดับ มีแ นวโนม เพิ่ ม ขึ้นเล็ ก

3.3 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาในสภาพ
แหงที่มีตอความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ
ยางพารา
เมล็ดพันธุยางพาราที่เก็บรักษาในสภาพ
แห ง ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง ก อ นการเก็ บ รั ก ษามี ค วามงอก
87.00 เปอรเซ็นต จากนั้นลดลงอยางมากเหลือเพียง
6.00-9.00 เปอรเซ็นต หลังจากเก็บรักษานาน 7-14 วัน
และเมล็ดพันธุสูญเสียความงอกทั้งหมดหลังจากเก็บ
รักษานาน 30 วัน (ตารางที่ 1) ความแข็งแรงของเมล็ด
พั น ธุ ใ นรู ป ของดั ช นี ก ารงอก ความสู ง ของต น กล า
และน้ําหนักแหงของตนกลาลดลงสอดคลองกับความ
งอกของเมล็ดพันธุหลังการเก็บรักษา
3.4 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณคารบอนได
ออกไซดที่ปลดปลอยออกมาและปริมาณกรดไขมัน
อิสระของเมล็ดพันธุยางพาราในระหวางการเก็บรักษา
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linoleic acid เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนหลังจากเก็บรักษา
จาก 1.20 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักแหงเปน 1.50, 1.95
และ 1.83 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักแหง หลังเก็บรักษา
นาน 7, 14 และ 30 วัน ตามลําดับ

นอยหลังจากการเก็บรักษานาน 7-30 วัน โดยในทั้ง
เมล็ดและเอนโดสเปรม มีปริมาณ linoleic acid อยู
ระหวาง 1.56-1.67 และ 1.60-1.71 กรัมตอกิโลกรัม
น้ําหนักแหง ตามลําดับ (รูปที่ 4) สวนตนออนมี

ตารางที่ 1 ความงอก ดัชนีการงอก ความสูงตนกลา และน้ําหนักแหงตนกลาของเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM
600 ที่เก็บรักษาในสภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง นาน 0-30 วัน
ระยะเวลาการเก็บรักษา
ความงอก
ดัชนีการงอก
ความสูงตนกลา
น้ําหนักแหงตนกลา
ในสภาพแหง (วัน)
(%)
(ซม.)
(กรัม/ตน)
0
87.00 a
1.50 a
33.84 a
0.34 a
7
9.00 b
0.11 b
20.27 b
0.13 b
14
6.00 b
0.08 b
15.89 b
0.08 b
30
0.00 b
0.00 b
0.00 c
0.00 c
F-test
**
**
**
*
C.V. (%)
29.52
23.72
23.78
24.56
*, ** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกัน แตกตางกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’ s multiple
range test

รูปที่ 4 ปริมาณ linoleic acid ในโครงสรางสวนตาง
ๆ ของเมล็ดพันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่
เก็บรักษาในสภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง นาน
0, 7, 14 และ 30 วัน

รูปที่ 3 ปริ ม าณคาร บ อนไดออกไซด ที่ ป ลดปล อ ย
ออกมาจากโครงสรางสวนตาง ๆ ของเมล็ด
พันธุยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่เก็บรักษาใน
สภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง นาน 0, 7, 14 และ
30 วัน
238

ปที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

91.30 เปอรเซ็นต สูญเสียความงอกทั้งหมดภายใน 20
วัน หลั งการเก็ บ รั กษาในสภาพแหง ที่อุ ณหภูมิ หอ ง
การลดลงของความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุยางในสภาพแหงนาจะเกิดขึ้นจากสาเหตุตาง ๆ
ดังตอไปนี้
4.1 การลดลงของอาหารสะสมในเมล็ ด สด
จากอัตราการหายใจที่สูง ธรรมชาติของเมล็ดพันธุสด
ที่ขณะรวงหลนจากตนแมยังคงมีความชื้นเมล็ดพันธุ
สูง (hydrate tissue) ในระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหเมล็ด
พันธุมีเมแทบอลิซึมมาก มีอัตราการหายใจสูง ทําให
ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกมามาก (รูปที่ 3)
ซึ่งอัตราการหายใจของเมล็ดพันธุเปนตัวบงชี้เมแทบอ
ลิซึมไดดี [11] นั่นคือมีการยอยสลายอาหารสะสมมาก
ทําใหอาหารสะสมในเมล็ดพันธุลดลง จากขอมูลการ
ทดลองพบวาในชวงที่เมล็ดพันธุยังมีอัตราความมีชีวิต
สูง มีการยอยสลายอาหารสะสมในเอนโดสเปรมอยาง
มาก ซึ่งพิจารณาไดจากการลดลงของน้ําหนักแหงของ
เอนโดสเปรมโดยเมล็ดพันธุกอนเก็บรักษามีน้ําหนัก
แหงของเอนโดสเปรม 1.58 กรัมตอเมล็ด และลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหลือเพียง 1.37 กรัมตอเมล็ด
ภายใน 7 วัน ของการเก็บรักษาในสภาพแหง (รูปที่ 2)
ซึ่งการลดลงของอาหารสะสมเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
เมล็ดพันธุสูญเสียความแข็งแรงหรือความมีชีวิต [12]
4.2 การเสื่อมสภาพของเซลลจากการแหงของ
เนื้อเยื่อที่สูญเสียความชื้นของเมล็ดระหวางการเก็บ
รักษาในสภาพแหงหรือตกอยูในสภาพสวนยางที่มี
แสงแดดสองและแหงนานเกินไป ดังนั้นเมล็ดพันธุ
ยางที่ อ ยู ใ นสภาพแห ง (dehydrate) นาน ๆ จนมี
ความชื้ น ต่ํ า กว า ระดั บ ความชื้ น วิ ก ฤต คื อ 15-20
เปอรเซ็นต เซลลจะเสื่อมสภาพเนื่องจากผนังเซลล
และเซลล เ มมเบรนได รั บ ความเสี ย หายและมี ก าร
เสื่อมสภาพของออรแกแนลภายในเซลล [3] ทําให

3.4.3 ปริมาณ linolenic acid เมล็ดพันธุ
ยางพาราทั้งเมล็ด และโครงสรางอื่นที่เปนสวนของ
เอนโดสเปรมและตนออน ที่ผานการเก็บรักษานาน 730 วัน มีปริมาณ linolenic acid 0.55-0.57, 0.60-0.62
และ 0.29-0.39 กรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักแหง
ตามลําดับ ซึ่งสูงกวากอนการเก็บรักษา (รูปที่ 5)
นอกจากนี้ ยังพบวาตนออนมีปริมาณ linolenic acid
ต่ํากวาเอนโดสเปรมและทั้งเมล็ด

รูปที่ 5 ปริมาณ linolenic acid ในโครงสรางสวน
ตาง ๆ ของเมล็ด พัน ธุย างพาราพัน ธุ RRIM
600 ที่เก็บรักษาในสภาพแหง ที่อุณหภูมิหอง
นาน 0, 7, 14 และ 30 วัน

4. วิจารณ
จากขอมูลการทดลองจะเห็นไดวาเมล็ดพันธุ
ยางพาราที่มีค วามงอกเริ่ม ตนสู ง 87.00 เปอร เซ็น ต
เก็ บ รัก ษาในสภาพแห ง ที่อุ ณ หภู มิ ห อ ง มีค วามงอก
ลดลงอยางมาก เหลือเพียง 6.00-9.00 เปอรเซ็นต
หลั ง จากเก็ บ รั ก ษานาน 7-14 วั น และเมล็ ด พั น ธุ
สูญเสียความงอกทั้งหมดหลังจากเก็บรักษานาน 30
วัน (ตารางที่ 1) เชนเดียวกับ Mercykutty และคณะ
[10] ที่พบวาเมล็ดพันธุยางพาราที่มีความงอกเริ่มตน
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เกิดความเสียหายกับเมมเบรน (membrane damage)
ทําให histones สูญเสียสภาพเดิม เกิดความเสียหายตอ
ดีเอ็นเอ และสงผลทําใหเมล็ดพันธุตายในที่สุด [3]

ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของเซลล ล ดลง รวมถึ ง มี
เมแทบอลิ ซึ ม และมี ก ารย อ ยสลายอาหารสะสม
นอยลง เห็นไดจากน้ําหนักแหงของเอนโดสเปรมและ
ตนออ นคอ นขา งคงที่ใ นช วง 7-30 วั น ของการเก็ บ
รักษาในสภาพแหง (รูปที่ 2) โดยเมล็ดพันธุจะมีการ
หายใจลดลงดวย สังเกตไดจากเมล็ดพันธุที่แหงมีการ
ปลดปล อ ยคาร บ อนไดออกไซด ล ดลง (รู ป ที่ 3)
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ นี้ ยั ง พ บ ใ น เ ม ล็ ด พั น ธุ Machilus
thunbergii ที่มีการหายใจลดลงอยางมากจนเปนศูนย
หลังจากความชื้นของเมล็ดพันธุลดลง [13] ดังนั้น
เมล็ดพันธุที่แหงจนมีความชื้นต่ํากวาความชื้นวิกฤต
จะมีเมแทบอลิซึมนอยและการนําอาหารสะสมมาใช
เพื่อการสรางพลังงานสําหรับการงอกนอยลง ดังนั้น
เมล็ดพันธุยางที่แหงจึงงอกไดนอยลงมาก (ตารางที่ 1)
4.3 ปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acids)
เพิ่มขึ้นทําใหเซลลเสื่อมสภาพ [14] การแหงของเมล็ด
พันธุยางพารายังอาจสงผลใหเอนไซมยอยสลายกรด
ไขมั น ในเมล็ ดมากขึ้ น [3] ทั้งนี้ เมล็ดพั นธุย างพารา
สะสมน้ํามันเปน หลัก โดยในใบเลี้ยงมี น้ํามันสูงถึ ง
40-50.2 เปอรเซ็นต [15] Georgi และคณะ (1932 อาง
โดย Chin et al., 1981) [3] รายงานวาในระหวางที่
เมล็ดพันธุยางพาราที่กําลังเสื่อมสภาพ มีปริมาณกรด
ไขมันอิสระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีองคประกอบสําคัญเปน
กรดไขมันไมอิ่มตัว (unsaturation) ชนิด linoleic acid
และ linolenic acid [16] จากการทดลองนี้ ในเมล็ด
พันธุยางพาราที่แหงหรือมีความชื้นต่ํามีปริมาณของ
linoleic acid และ linolenic acid ในตนออนเพิ่มขึ้น
อยางเดนชัด (รูปที่ 4 และ 5) สอดคลองกับในเมล็ด
พันธุ Glycine max [17] และเมล็ดพันธุ Telfairia
occidentalis [18] โดยกรดไขมันไมอิ่มตัวเหลานี้
สามารถปลดปลอยอนุมูลอิสระ (free radical) ที่ทําให

5. สรุป
5.1 เมล็ดพันธุยางพารา ความชื้น 24.18
เปอรเซ็นต มีความงอกสูง 87 เปอรเซ็นต เมื่อความชื้น
ลดต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต มีความงอกเหลือเพียง 6-9
เปอรเซ็นต และมีความแข็งแรงลดลงอยางมาก
5.2 เมล็ดพันธุยางพาราที่แหง มีการปลดปลอย
คารบอนไดออกไซดลดลงอยางมาก มีน้ําหนักแหง
ของเอนโดสเปรมลดลง แตน้ําหนักแหงของตนออน
เพิ่มขึ้น และมีปริมาณ linoleic acid และ linolenic
acid ในตนออน เอนโดสเปรม และทั้งเมล็ดเพิ่มขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ น ทร และขอขอบคุ ณ (1)
ศู น ย เ ครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ในการวิ เ คราะห ก รดไขมั น อิ ส ระและ
คารบอนไดออกไซด (2) นางสาวนุชนารถ ฝอยทอง
ที่มีสวนชวยเหลือในการทํางานทดลอง (3) แผนกวิชา
เทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ที่อนุเคราะหหองปฏิบัติการสําหรับการ
ทดลอง (4) สถานีอุตุนิยมวิทยาปตตานี ที่เอื้อเฟอ
ขอ มู ลอุ ณหภูมิ แ ละความชื้น สัม พัท ธข องอากาศใน
ระหวางการทดลอง และ (5) ภาควิชาพืชศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัย
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