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บทคัดยอ
การศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ด และปริมาณน้ํามันของสบู
ดํา โดยเก็บเกี่ยวสบูดําพันธุโคราชที่อายุ 55 วันหลังผสมเกสร (ผลสีเหลือง) และ 85 วันหลังผสมเกสร (ผลสีดํา)
จากแปลงทดลองภาควิ ช าพื ช ไรน า คณะเกษตร กํา แพงแสน มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร จังหวั ด นครปฐม
ระหวางเดือน กันยายน 2551-เมษายน 2552 นํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH
เปนเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot จํานวน 4 ซ้ํา Main plot คือระยะเวลาในการเก็บ
รักษา 7 ระยะ ที่ 0 1 2 3 4 5 และ 6 เดือน sub plot คือสภาพการเก็บรักษา 2 สภาพ ไดแก อุณหภูมิหอง และ
อุณหภูมิ 15 ± 3๐C-60 % RH sub-sub plot คืออายุการเก็บเกี่ยวที่ 55 วันหลังผสมเกสร และ 85 วันหลังผสม
เกสร ผลการทดลองพบวา ความชื้นของเมล็ดจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความงอกของเมล็ดลดลง เมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษาเพิ่มขึ้น เมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH มีความงอกลดลงนอยกวาเมล็ดที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิหอ ง และเมล็ดจากผลสีเหลืองมีความงอกสูงกวาเมล็ดจากผลสีดํา ดัชนีการงอก และอัตราการ
เจริญเติบโตของตนกลาใหผลในทํานองเดียวกัน คาการนําไฟฟาจะเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในเดือนที่ 6 โดยเมล็ดที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองมีคาการนําไฟฟาสูงกวาเมล็ดซึ่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH และเมล็ดจาก
ผลสีดํามีคาการนําไฟฟาเทากับ 183.17 μScm-1g-1 ซึ่งสูงกวาเมล็ดจากผลสีเหลืองโดยมีคาการนําไฟฟาเทากับ
97.60 μScm-1g-1 ปริมาณน้ํามันของเมล็ดสบูดําสูงสุดกอนการเก็บรักษา เทากับ 53.58 % และลดลงเหลือ
48.13 % หลังเก็บรักษานาน 6 เดือน และเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH มีปริมาณน้ํามันของ
เมล็ดลดลงนอยกวาเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
คําสําคัญ : สบูดํา การเก็บรักษา ความงอก ความแข็งแรงของเมล็ด ปริมาณน้ํามัน
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ABSTRACT
The influence of harvesting time and storage condition on seed quality and oil content of physic
nut (Jatropha curcas L.) cv. Korat was investigated. Seeds were harvested at 55 (yellow fruit) and 85
(black fruit) days after pollination (DAP) from Department of Agronomy field experiment, Faculty of
Agriculture at Kamphaeng Saen Kasetsart University, Nakorn Pathom during September 2008 - April
2009. The experiment was arranged in Split-split plot with 4 replications. Main plot (M) was 7 levels of
storage periods at 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 months. Sub plot (T) was 2 storage conditions at ambient
condition and 15±3๐C-60% RH. Sub-sub plot (C) was 2 harvesting times at 55 DAP and 85 DAP. The
results showed that seed moisture content increased, whereas germination percentage decreased
with storage time. Seeds stored at 15±3๐C-60 % RH had higher germination percentage than those at
ambient condition. Seeds from yellow fruit exhibited higher germination percentage than those from
black fruit. Germination index and seedling growth rate showed the similar results with germination
percentage. After 6 months of storage, the electrical conductivity (EC) of seed was highest. The seeds
stored at ambient condition showed higher EC than those at 15±3๐C-60 % RH. The EC of seeds from
black fruit was 183.17 μScm-1g-1 greater than those from the seeds of yellow fruit (97.60 μScm-1g-1).
Oil content had highest with initial (before storage) 53.58 % and decreased to 48.13 % after 6 months
and seed stored at 15±3๐C-60 % RH had decreased of oil content less than seeds storage at ambient
condition.
Keywords : physic nut, storability, seed germination, seed vigor, oil content
E-mail : sirinapa434@hotmail.com

คํานํา
ปจจุบันทั่วโลกกําลังประสบปญหาวิกฤตการณน้ํามันอยางหนัก และมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้นใน
อนาคต เมื่อราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นทําใหราคาขายภายในประเทศสูงขึ้นดวย สงผลใหคาครองชีพเพิ่ม
สูงขึ้น และมีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งการผลิตในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม สบูดําเปนพืชหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีศักยภาพในการ
นํามาใชเปนพืชพลังงานทดแทน เนื่องจากมีปริมาณน้ํามันในเมล็ดสูงซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาก
เหมาะที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการใชน้ํามันดีเซล และสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ตางๆ มากมาย
สบูดํา (Physic nut หรือ Purging nut) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas Linn. อยูในวงศ
Euphorbiaceae เปนพืชที่อยูในวงศเดียวกับยางพารา สบูแดง มันสําปะหลัง มะยม (รักษ, 2549) เปนพืช
พื้นเมืองในอเมริกากลาง ชาวโปรตุเกสนําเขามาในประเทศไทยตอนสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา สบูดําสามารถ
เจริญเติบโตไดในสภาพอากาศที่แหงแลง แตการออกดอกใหผลผลิตตองการสภาพดินที่มีความชุมชื้น (พรชัย,
2549) สบูดําเปนพืชที่มีปริมาณน้ํามันในเมล็ดสูงทําใหเมล็ดมีอายุการเก็บรักษาสั้น ดังนั้นเมื่อเก็บเมล็ดไวนาน
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จะสงผลตอความงอก และองคประกอบภายในเมล็ดสบูดํา ทําใหปริมาณน้ํามันภายในเมล็ดลดลง เมล็ดเกิด
การเสื่อมคุณภาพ จึงถือไดวาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุสบูดํามีความสําคัญอยางมาก ทั้งการเก็บรักษาไวเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ปลูกขยายพันธุ หรือเพื่อนําไปสกัดน้ํามันในภายหลัง จึงจําเปนที่จะตองศึกษาถึงวิธีการเก็บรักษาที่
ถูกตองและเหมาะสม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อใหไดเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพ
ดี ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพเมล็ด
และปริมาณน้ํามันของสบูดําพันธุโคราช เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการผลิตเมล็ดพันธุและการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุตอไป

อุปกรณและวิธีการ
เก็บเกี่ยวสบูดําพันธุโคราชที่อายุ 55 วันหลังผสมเกสร (ผลสีเหลือง) และ 85 วันหลังผสมเกสร (ผลสีดํา)
จากแปลงทดลองภาควิ ช าพื ช ไรน า คณะเกษตร กํา แพงแสน มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร จังหวั ด นครปฐม
ระหวางเดือน กันยายน 2551-เมษายน 2552 นํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH
เปนเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot จํานวน 4 ซ้ํา Main plot คือระยะเวลาในการเก็บ
รักษา 7 ระยะ คือ 0 1 2 3 4 5 และ 6 เดือน sub plot คือสภาพการเก็บรักษา 2 สภาพ ไดแก อุณหภูมิหองและ
อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH sub-sub plot คืออายุการเก็บเกี่ยวที่ 55 วันหลังผสมเกสร และ 85 วันหลังผสม
เกสร สุมเก็บผลสบูดําจากตนอายุ 2 ป นําผลมากะเทาะเมล็ดดวยมือ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ และปริมาณ
น้ํามันกอนนําไปเก็บรักษา จากนั้นนําเมล็ดสบูดํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 %RH
เปนเวลา 6 เดือน ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (จวงจันทร, 2529) และปริมาณน้ํามันของเมล็ดทุก ๆ เดือน ดังนี้
1. ความงอกมาตรฐาน (Standard germination) สุมตัวอยางเมล็ดซ้ําละ 25 เมล็ด จํานวน 4 ซ้ํา ใชทรายละเอียด
เปนวัสดุเพาะ ตรวจนับความงอกที่ 14 วันหลังเพาะ โดยนับจํานวนตนออนปกติ ตนออนผิดปกติและเมล็ดตาย
2. ความชื้นของเมล็ด (Seed moisture content) ตรวจสอบโดยวิธี hot-air oven สุมตัวอยางเมล็ดซ้ําละ 10
เมล็ด จํานวน 4 ซ้ํา ชั่งน้ําหนักสดแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักแหง
แลวคํานวณหาคาความชื้นของเมล็ดจากสูตร ดังนี้
ความชื้นของเมล็ด (%) = (น้ําหนักสด - น้ําหนักแหง) x 100
น้ําหนักสด
3. ความแข็งแรงของเมล็ด (Seed vigor)
3.1 ดัชนีการงอก (Germination index) หรืออัตราเร็วในการงอก (Speed of germination) ตรวจสอบและ
ประเมินผลความงอกทุกวันจากวิธีการในขอ 1 โดยตรวจนับจํานวนตนกลาปกติที่งอกในแตละวัน จากนั้นนํามา
คํานวณดัชนีการงอกของเมล็ด ดังนี้
ดัชนีการงอกของเมล็ด = ผลบวกของ จํานวนตนกลาที่งอก
จํานวนวันหลังเพาะ
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3.2 ความยาวยอด (Shoot length) และความยาวราก (Root length) สุมตนกลาที่งอกปกติจากวิธีการในขอ 1
มาซ้ําละ 10 ตน จํานวน 4 ซ้ํา วัดความยาวของรากและยอดบันทึกผล
3.3 อัตราการเจริญเติบโตของตนกลา (Seedling growth rate) สุมตนกลาที่งอกปกติจากวิธีการในขอ 1 ซ้ําละ
10 ตน จํานวน 4 ซ้ํา นําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง ชั่งหาน้ําหนักแหงของตนกลา
SGR (มิลลิกรัม/ตน) = น้ําหนักแหงของตนกลาปกติ
จํานวนตนกลาปกติ
3.4 คาการนําไฟฟาของเมล็ด (Electrical conductivity test) นําเมล็ดสบูดําตัวอยางละ 10 เมล็ด ชั่งหาน้ําหนัก
เมล็ด จํานวน 4 ซ้ํา แชน้ํากลั่น 75 มิลลิลิตร เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง วัดคาการนําไฟฟาดวย
เครื่อง conductivity meter (Jenway Model 4510) อานคาเปน μScm-1 (microSiemens/centimeter) แลวหาร
ดวยน้ําหนักเมล็ดจะไดหนวยเปน μScm-1g-1
EC = คาการนําไฟฟาของน้ําแชเมล็ด – คาการนําไฟฟาของน้ํากลั่น
น้ําหนักเมล็ด
4. วิเคราะหเปอรเซ็นตน้ํามันของเมล็ดสบูดํา สุมตัวอยางเมล็ดสบูดํากอนการเก็บรักษา และหลังจากเก็บ
รักษาทุก ๆ เดือน มาวิเคราะหหาเปอรเซ็นตน้ํามันของเมล็ดโดยการสกัดดวยเครื่อง soxhlet extractor (Buchi B811) ใช Petroleum ether เปนตัวทําละลาย ระเหยตัวทําละลายออก นําน้ําหนักน้ํามันที่สกัดไดไปคํานวณหา
เปอรเซ็นตน้ํามันตอน้ําหนักแหง (Kangsadalampai and Sungpuag, 1984)
เปอรเซ็นตน้ํามันตอน้ําหนักแหง = น้ําหนักของน้ํามันที่ได × 100
น้ําหนักของตัวอยาง
การวิเคราะหทางสถิติ ขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD

ผลการทดลองและวิจารณ
ความชื้นของเมล็ดที่ระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และมีความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเก็บรักษากับสภาพการเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษากับ
อายุเก็บเกี่ยว เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นความชื้นของเมล็ดจะลดลงในชวงแรกหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
โดยความชื้นของเมล็ดกอนการเก็บรักษา คือ 10.36 % และลดลงเหลือ 8.22 % ที่ 6 เดือน หลังเก็บรักษา เมล็ดที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH มีความชื้นสูงกวาเมล็ดที่เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิหอง ในขณะที่อายุ
เก็บเกี่ยวไมมีผลตอความชื้นของเมล็ด (ตารางที่ 1) ในขณะที่ Worong et al. (2008) พบวา ความชื้นของเมล็ด
สบูดําเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และความชื้นของเมล็ดที่ปลอดภัยตอการเก็บรักษา คือ 7.9-8.4 %
ผลการทดสอบความงอกของเมล็ดสบูดําที่ระยะเวลา สภาพการเก็บรักษา และอายุเก็บเกี่ยวมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเก็บรักษากับสภาพการเก็บ
รักษา พบวา เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นจะมีผลทําใหความงอกของเมล็ดสบูดําลดลง เมล็ดสบูดํามี
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ความงอกกอนการเก็บรักษา 77 % และยังคงมีความงอกสูงกวา 70 % หลังจากเก็บรักษานาน 2 เดือน จากนั้น
ความงอกจะลดลงเหลือ 38.25 % เมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน สวนการเก็บรักษาเมล็ดสบูดําที่อุณหภูมิ 15±3๐C60 % RH มีความงอกสูงกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง ซึ่งสอดคลองกับสุปราณี และคณะ (2551) พบวา
เมล็ดพันธุสบูดําที่เก็บรักษาเปนระยะเวลา 12 เดือน มีความงอกลดลง และเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13±2๐C45 % RH มีความงอกลดลงนอยกวาเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง Ratree (2004) พบวา เปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดสบูดําจะลดลงอยางเห็นไดชัดเจนเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น โดยเปอรเซ็นตความงอกจะ
ลดลง 90 89 88 86 85 77 55 และ 43 % หลังจากเก็บรักษาไวเปนเวลา 0 7 14 21 28 56 84 และ 112 วัน
ตามลําดับ การเก็บรักษาเมล็ดสบูดําที่อุณหภูมิหองมีผลทําใหความงอกของเมล็ดลดลง แตการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 20๐C สามารถเก็บรักษาเมล็ดสบูดําไดนานขึ้น อยางไรก็ตาม หลังจากที่เก็บรักษาไวนาน 5 เดือน ความ
งอกของเมล็ดจะลดลงอยางรวดเร็ว สําหรับความงอกของเมล็ดสบูดําที่มีอายุเก็บเกี่ยว 55 วันหลังผสมเกสร (ผลสี
เหลือง) คือ 63.77 % สูงกวาเมล็ดที่มีอายุ 85 วันหลังผสมเกสร (ผลสีดํา) ซึ่งมีความงอก 56.07 % (ตารางที่ 1)
เนื่องจากผลสีเหลืองเปนระยะที่เมล็ดเขาสูระยะสุกแกทางสรีรวิทยาจึงมีเปอรเซ็นตความงอกสูงกวาเมล็ดจากผล
สีดําซึ่งเลยระยะสุกแกทางสรีรวิทยาไปแลว (ภาณี และคณะ, 2550)
ดัชนีการงอกของเมล็ดสบูดําที่ระยะเวลา สภาพการเก็บรักษา และอายุเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเก็บรักษากับสภาพการเก็บรักษา และ
ระยะเวลาในการเก็บรักษากับอายุเก็บเกี่ยว ดัชนีการงอกของเมล็ดจะลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
ดัชนีการงอกกอนการเก็บรักษา 14.97 ลดลงเหลือ 6.86 ที่ 6 เดือน หลังการเก็บรักษา เมล็ดที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH มีดัชนีการงอกสูงกวาเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และเมล็ดจากผลสีเหลืองมี
ดัชนีการงอก 11.30 สูงกวาเมล็ดจากผลสีดําซึ่งมีดัชนีการงอกเทากับ 10.90 (ตารางที่ 1)
สํ า หรั บ การวั ด ค า นํ า ไฟฟ า เป น การวั ด ปริ ม าณสารที่ รั่ ว ไหลออกจากเมล็ ด ค า ที่ วั ด ได แ สดงถึ ง การ
เสื่อมสภาพจากการกักเก็บสารตาง ๆ ซึ่งเปนปรากฏการณแรกของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด (จวงจันทร, 2529)
เมื่อเมมเบรนเสื่อมคุณภาพอยางรุนแรงเมล็ดจะมีคาการนําไฟฟาสูง เนื่องจากมีสารรั่วไหลออกมาจากเมล็ดเปน
จํานวนมากเปนสาเหตุใหเมล็ดสูญเสียความมีชีวิต (Pearce and Samad, 1980; Muasya et al., 2006) จาก
การทดลองพบวา ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาและอายุเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษาเพิ่มขึ้นคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 138.38 เปน 149.85 μS cm-1g-1 เมล็ดสบูดําที่เก็บรักษาใน
สภาพอุณหภูมิหองมีคาการนําไฟฟา 142.92 μScm-1g-1 สูงกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH ซึ่งมี
คาการนําไฟฟา 137.85 μScm-1g-1 สําหรับเมล็ดสบูดําจากผลสีเหลืองมีคาการนําไฟฟา 97.60 μScm-1g-1 ซึ่งต่ํา
กวาเมล็ดจากผลสีดําที่มีคาการนําไฟฟา 183.17 μScm-1g-1 จะเห็นไดวาเมล็ดที่มีการเสื่อมคุณภาพจะมีการ
เพิ่มขึ้นของสารที่รั่วไหลออกมาจากเมล็ดซึ่งสอดคลองกับการลดลงของความงอก (ตารางที่ 1)
สําหรับความยาวยอดและความยาวรากของตนกลาสบูดําที่ระยะเวลา สภาพการเก็บรักษา และอายุเก็บ
เกี่ยวแตกตางกัน พบวา สบูดํามีการเจริญเติบโตของรากสูงสุด 9.93 ซม.ที่ 2 เดือน หลังเก็บรักษา และต่ําสุด
9.32 ซม. ที่ 1 เดือน หลังเก็บรักษา เมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH และอายุ
เก็บเกี่ยวขณะที่ผลสีเหลืองและสีดําการเจริญเติบโตของรากไมแตกตางกัน การเจริญเติบโตของยอดสูงสุดกอน
การเก็ บ รั ก ษา คื อ 25.74 ซม.และต่ํ า สุ ด 21.82 ซม. ในเดื อ นที่ 1 หลั ง การเก็ บ รั ก ษา เมล็ ด ที่ เ ก็ บ รั ก ษาที่
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อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH การเจริญเติบโตของยอดไมแตกตางกัน ในขณะที่เมล็ดจากผลสี
ดํามีการเจริญเติบโตของยอด 24 ซม. สูงกวาเมล็ดจากผลสีเหลืองที่มีการเจริญเติบโตของยอด 22.67 ซม.
(ตารางที่ 2)
อัตราการเจริญเติบโตของตนกลาที่ระยะเวลาในการเก็บรักษาและอายุเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาลดลง
อัตราการเจริญเติบโตของตนกลากอนการเก็บรักษาสูงที่สุด คือ 352.33 มก./ตน และลดลงเหลือ 278.74 มก./ตน
ที่ 6 เดือน หลังเก็บรักษา เมล็ดที่เก็บ รักษาที่อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH อัตราการ
เจริญเติบโตของตนกลาไมแตกตางกัน สําหรับเมล็ดจากผลสีเหลืองมีอัตราการเจริญเติบโตของตนกลา 327.81
มก./ตน สูงกวาเมล็ดจากผลสีดําที่มีอัตราการเจริญเติบโตของตนกลา 310.21 มก./ตน (ตารางที่ 2) เมล็ดพันธุที่
มีความแข็งแรงสูงยอมมีอัตราการเจริญเติบโตของตนกลาของเมล็ดสูงกวาเมล็ดที่มีความแข็งแรงต่ํา และที่ระยะ
สุกแกทางสรีรวิทยาเมล็ดยอมจะมีความแข็งแรงสูงที่สุด (จวงจันทร, 2523)
การวิเคราะหปริมาณน้ํามันของเมล็ดสบูดําที่ระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการเก็บรักษากับสภาพการเก็บรักษา เมื่อ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นปริมาณน้ํามันของเมล็ดลดลง ปริมาณน้ํามันของเมล็ดสบูดํากอนการเก็บ
รักษาสูงที่สุดคือ 53.58 % และยังคงมีปริมาณน้ํามันของเมล็ดสูงกวา 50 % หลังเก็บรักษานาน 5 เดือน จากนั้น
ลดลงเหลือ 48.13 % หลังเก็บรักษานาน 6 เดือน เมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15±3๐C-60 % RH มีปริมาณ
น้ํามันของเมล็ดเทากับ 51.93 % สูงกวาเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองซึ่งมีปริมาณน้ํามันของเมล็ด 51.10 %
(ตารางที่ 2) สุปราณี และคณะ (2551) พบวา เมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นปริมาณน้ํามันของสบูดํา accession
KUBP 74 ลดลงแตปริมาณน้ํามันของเมล็ดสบูดําที่เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิหองเพิ่มขึ้นจาก 52.7 เปน 53.0
% สวนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13±2๐C-45 % RH ปริมาณน้ํามันลดลงจาก 53.0 เปน 51.1 % เมื่อเก็บรักษา
เปนเวลา 12 เดือน สําหรับปริมาณน้ํามันของเมล็ดจากผลสีเหลืองเทากับ 51.83 % สูงกวาเมล็ดจากผลสีดําซึ่งมี
ปริมาณน้ํามันในเมล็ด 51.19 % จาการทดลองของ Worong et al. (2008) พบวา การเก็บรักษาเมล็ดสบูดําใน
สภาพไมมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธสามารถเก็บไวไดนาน 1 เดือน สําหรับปลูก และสามารถเก็บ
รักษาไดนานประมาณ 5 เดือน เพื่อนําไปใชสกัดน้ํามัน

สรุปผลและเสนอแนะ
เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น มีผลทําใหความงอก ดัชนีการงอก ความยาวยอดและความ
ยาวราก อัตราการเจริญเติบโตของตนกลาและปริมาณน้ํามันของเมล็ดลดลง ในขณะที่ความชื้นและคาการนํา
ไฟฟาของเมล็ดเพิ่มขึ้น การเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่อุณหภูมิหองจะทําใหเมล็ดเกิดการเสื่อมคุณภาพไดเร็วกวาการ
เก็บรักษาเมล็ดไวในหองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เมล็ดจากผลสีเหลืองเปนระยะที่เมล็ดมีความสุก
แกทางสรีรวิทยาซึ่งจะใหคุณภาพเมล็ดพันธุดีที่สุด ในขณะที่เมล็ดจากผลสีดําเปนระยะที่เมล็ดผานชวงความสุก
แกทางสรีรวิทยาไปแลวทําใหเมล็ดเริ่มเสื่อมคุณภาพ สงผลตอความงอก ความแข็งแรง และปริมาณน้ํามันของ
เมล็ด ดังนั้นควรเก็บเกี่ยวสบูดําพันธุโคราชที่อายุ 55 วันหลังผสมเกสร (ผลสีเหลือง) และเก็บรักษาเมล็ดพันธุไว
ในหองที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธได จะทําใหอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุยาวนานยิ่งขึ้น
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Table 1 Influence of harvesting time and storage condition on seed quality of physic nut (Jatropha
curcas L.) cv. Korat.
Seed moisture
content (%)

Standard
germination
(%)

Germination
index

EC
(μScm-1g-1)

Storage periods (M)
before storage

10.36

a1/

77.00

a

14.97

a

138.38 bc

1 month after storage

9.24

b

75.25

a

13.66

b

135.10 c

2 month after storage

8.28

c

72.50

a

13.28

c

135.58 bc

3 month after storage

7.70

d

60.44

b

11.25

d

137.49 bc

4 month after storage

7.58

d

48.88

c

9.55

e

141.29 abc

5 month after storage

7.90

cd

47.13

c

8.14

f

144.99 ab

6 month after storage

8.22

c

38.25

d

6.86

g

149.85 a

F-test
C.V. (%)

**

**

**

*

B

15.16
57.39

B

4.13
10.57

B

7.75
142.92

A

62.45

A

11.63

A

137.85

Storage

Ambient condition

5.96
8.28

conditions (T)

15 ± 3๐C - 60 % RH

8.65

F-test
C.V. (%)

**

**

**

ns

14.29
63.77

a

3.61
11.30

a

8.04
97.60

b

10.90

b

183.17 a

Harvesting

55 DAP (yellow)

3.62
8.37

times (C)

85 DAP (black)

8.57

56.07

F-test

ns

**

**

**

C.V. (%)

5.55

18.56

3.89

7.12

MxT

**

*

**

ns

MxC

*

ns

**

ns

TxC

ns

ns

ns

ns

F-test

MxTxC
ns
ns
ns
ns
1/
Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD
* = significant at 95 %
** = significant at 99 %
ns = non-significant difference
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Table 2 Influence of harvesting time and storage condition on seedling growth test SGR and oil content
of physic nut (Jatropha curcas L.) cv. Korat.
Root length

Shoot length

SGR

oil content

(cm)

(cm)

(mg plant-1)

(%)

Storage periods (M)
before storage

9.69

ab1/

25.74 a

352.33

a

53.58 a

1 month after storage

9.32

c

21.82 c

344.71

a

53.24 a

2 month after storage

9.93

a

22.70 bc

336.25

ab

52.51 ab

3 month after storage

9.52

bc

24.80 a

320.51

abc

51.99 abc

4 month after storage

9.55

bc

22.95 b

307.83

bcd 51.06 bc

5 month after storage

9.52

bc

22.50 bc

292.71

cd

50.09 cd

6 month after storage

9.37

bc

22.82 bc

278.74

d

48.13 d

F-test
C.V. (%)

*

**

**

**

4.78

6.14

15.65

4.52

Storage

Ambient condition

9.60

23.30

317.81

51.10 B

conditions (T)

15 ± 3๐C - 60 % RH

9.51

23.37

320.21

51.93 A

F-test

ns

ns

ns

**

C.V. (%)

2.88

3.56

10.07

1.91

Harvesting

55 DAP (yellow)

9.63

22.67 b

327.81

a

51.83

times (C)

85 DAP (black)

9.49

24.00 a

310.21

b

51.19

F-test

ns

**

**

ns

C.V. (%)

4.06

4.22

10.32

3.14

MxT

**

*

ns

*

MxC

**

**

ns

ns

TxC

ns

ns

ns

ns

F-test

MxTxC
ns
ns
ns
ns
1/
Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD
* = significant at 95 %
** = significant at 99 %
ns = non-significant difference
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