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บทคัดย่ อ
การเก็บผลกฤษณาจากสายต้ นแม่ไม้ พนั ธุ์จํานวน 5 ตัวอย่างจากพื ้นที่ อ.บ่อไร่ และ อ.เขาสมิง จ.ตราด
บันทึกลักษณะทางกายภาพของผลและเมล็ดพันธุ์ หลังจากเก็บรักษาผลกฤษณาที่อณ
ุ หภูมิตํ่า 10 ซ เป็ น
เวลานาน 10, 20 และ 25 วัน พบว่าผลมีสีเปลี่ยนจากสีเขียว หรื อเขียวเหลือง เป็ นสีเทา หรื อสีนํ ้าตาลเข้ ม และผล
มีรอยแตกที่ผล เมื่อนําผลออกมาวางในอุณหภูมิห้องหลังจากเก็บผลในอุณหภูมิตํ่าดังกล่าว เมล็ดพันธุ์คงมี
ความชื ้นที่สงู 36 ถึง 52 % เมล็ดยังมีความมีชีวิตที่สงู ถึง 100 % อย่างไรก็ตาม เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อยูใ่ นผล
ของสายต้ น บ่อไร่ 4 และ เขาสมิง 4 เป็ นเวลานาน 20 และ 25 วัน พบว่าความมีชีวิตลดลงตามลําดับ แสดงว่า
เมล็ดพันธุ์ไม้ กฤษณาเป็ นเมล็ดประเภท recalcitrant seed ซึง่ เมล็ดจะสูญเสียคุณภาพได้ งา่ ยเมื่อเมล็ดแห้ ง การ
เก็บรักษาผลของสายต้ นแม่ไม้ กฤษณาในที่อณ
ุ หภูมิตํ่า จะสามารถรักษาความชื ้นของเมล็ดและคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ภายในผลได้ นาน

Abstract
Five clonings of agarwood fruit were collected from Bor Rai and Khaw Saming District, Trad
Province. The fruit and seed physical characteristics were observed. The fruit changed the colour
from green or yellow-green to gray or dark brown and found the fruit dehiscence when fruit was
subsequently placed in ambient condition of 10, 20 and 25 days after 10C temperature storages.
The extracted seed of all cloning were obtained the high seed moisture content of 36 to 52 % and
high seed viability at 100 % after low temperature storage. However, the seed viability of extracted
seed of Bor Rai 4 and Khaw Sming 4 decreased after 20 and 25 days storage. This study was
confirmed that agarwood seed was the recalcitrant seed performance which a very sensitive to
desiccation. The low temperature storage for agarwood fruit was the most effective method for a
significantly maintaining high seed moisture and high seed quality.
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คํานํา
ไม้ กฤษณาได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนเป็ นผลผลิตจากป่ าที่มีการปลูกเป็ นเชิงการค้ า และถือเป็ นไม้ ป่าประเภทหา
ยากใกล้ สญ
ู พันธุ์ อยูภ่ ายใต้ ความตกลงระหว่างประเทศที่ค้าผลผลิตไม้ กฤษณา (Convention on International
Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora: CITES) (นันทวัน และอรนุช, 2539) สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ในพื ้นที่ที่เป็ นดินทราย หรื อดินที่มีความเป็ นด่างสูง ที่มีความลาดชัน หรื อที่ใกล้ นํ ้า ในความสูงของ
พื ้นที่ที่สงู ไม่เกิน 1,000 ม. จากระดับนํ ้าทะเล และมีการเจริญเติบโตได้ ดีในพื ้นที่ที่สงู 500 ม. จากระดับนํ ้าทะเล
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(http://www.thai-agarwood.com/index.php?m=agarwood) ไม้ กฤษณาอาจไม่สามารถให้ นํ ้ามันหรื อยางไม้ ที่
เป็ นประโยชน์ทกุ ต้ น หรื อต้ นที่สามารถให้ ผลผลิตได้ จริ งก็ยงั ไม่สามารถระบุได้ เช่นกัน ดังนั้นความหลากหลายของ
ไม้ กฤษณาในประเทศไทยมีอยูห่ ลายแบบ เช่น ผลรูปไข่ปลายมน ผิวมีขนสั้นประปรายหรื อเกลี ้ยง ฐานผลติดอยู่
บนกลีบรวมซึง่ แฉกของกลีบส่วนบนยาวไล่เลี่ยกับกลีบรูประฆังส่วนล่าง และแฉกของกลีบรวมบานตลบลงล่าง ไม่
หุ้มแนบผล ไม้ กฤษณามีถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ์ในพื ้นที่ป่าดิบ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย พม่า
มาเลเซีย อินโดนิเซีย สุมาตรา เกาะบอร์ เนียวตอนเหนือ ตะวันออกของฟิลิปปิ นส์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และ
ภาคใต้ ของประเทศไทย (http://www.thai-agarwood.com/index.php?m=agarwood) ชาวอาหรับและชาวปาร์
ซี (Parsee) นิยมนําไม้ หอมมาเผาไฟเพื่ออบห้ องให้ มีกลิน่ หอม ไม้ กฤษณา มีชื่อสามัญว่า Agarwood หรื อ Aloe
wood หรื อ Eagle wood หรื อ Aloe wood มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Aquilaria malaccensis Lamk. หรื อ Aquilaria
agallocha Roxb. จัดอยูใ่ นวงศ์ THYMELAEACEAE เป็ นไม้ หอมและพืชสมุนไพรชนิดหนึง่ ที่มีสรรพคุณทางยา
มากมาย เช่น แก่นไม้ ใช้ บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ บํารุงตับและปอดให้ เป็ นปกติ และนํ ้ามันกฤษณาสามารถใช้ รักษา
โรคผิวหนัง แก้ โรคเรื อ้ น และมะเร็ ง (นันทวัน และอรนุช, 2539)
เกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดตราดมักจะขยายพันธุ์ด้วยการรอให้ เมล็ดแก่ร่วงจากต้ นแม่ลงพื ้นดินที่พรวนไว้
บริ เวณโคนต้ นแล้ วรอให้ เมล็ดงอกจึงล้ อมกล้ าไม้ ออกมาจําหน่าย หรื อเก็บผลที่สกุ แก่และร่วงลงพื ้นดิน ทําให้ เมล็ด
ไม้ อาจมีการคละกันไม่สามารถระบุความสมบูรณ์ของกล้ าไม้ และไม่เป็ นการจัดการที่เหมาะสม ดังนั้นการศึกษา
เพื่อหาข้ อมูลเบื ้องต้ นของลักษณะผล คุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ ผลไม้ กฤษณาของสายต้ นแม่ไม้ จากเกษตรกรที่
ปลูกไม้ กฤษณาที่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดตราด เป็ นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ เพื่อการวิจยั วิธีการเก็บรักษาผลและ
เมล็ดไม้ กฤษณาที่เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพสามารถงอกเป็ นต้ นกล้ าที่แข็งแรง สนับสนุนยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ไม้
กฤษณา ภายใต้ การจัดการคุณภาพผลกฤษณา การเก็บรักษาเชื ้อพันธุกรรม และการขยายพันธุ์ไม้ กฤษณาพันธุ์ดี
ชวนพิศ และคณะ (2549) รายงานว่าผลกฤษณาที่เก็บรักษาในที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่าในเวลาสั้นๆ (5 วัน) จะมี
การแตกของผลได้ ในช่วงแรกเมื่อนําผลออกมาวางในอุณหภูมิห้อง ซึง่ มีปริ มาณน้ อยกว่าและช้ ากว่าผลที่เก็บใน
อุณหภูมิห้องตั้งแต่เริ่ มต้ น และการเก็บรักษาในที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่านานขึ ้นก็ยิ่งทําให้ ผลแตกได้ ช้าลงเมื่อนําออกมาวาง
ต่อในอุณหภูมิห้อง นอกจากนั้นสีผลจะมีการเปลี่ยนสีมากในผลที่เก็บรักษาในห้ องเย็น 10 C กล่าวคือผลจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็ นสีนํ ้าตาลบางส่วนในระหว่างเก็บรักษา โดยเฉพาะผลที่เก็บนานขึ ้นสีของผลจะเปลี่ยนเร็ วขึ ้น
เมื่อวางต่อในอุณหภูมิห้อง นอกจากนี ้การแตกของผลมีความไม่สมํ่าเสมอ เนื่องจากความสุกแก่ของผลไม่เท่ากัน
นอกจากนั้นความชื ้นภายในผลก็มีสว่ นสําคัญต่อความมีชีวิต
จึงทําให้ การแตกของผลมีความแปรปรวนมาก
เช่นเดียวกับความชื ้นสัมพันธ์และอุณหภูมิโดยรอบ
อุปกรณ์ และวิธีการ
เก็บผลกฤษณาจากสายต้ นแม่ไม้ กฤษณาของเกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอบ่อไร่ และอําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด กล่าวคือ จํานวน 4 สายต้ น จากสวนไม้ กฤษณาของ นางสาวจันทร์ จิรา เพ็ชรรัตน์ 157 ม3 ต.นนทรี อ.บ่อไร่
จ.ตราด และจํานวน 1 สายต้ นของนายสมพร สิงห์ดําจันทร์ เลขที่ 4 ทุง่ นนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพของผลและเมล็ดพันธุ์ที่ระยะเก็บเกี่ยว (ที่อายุผล 70-75 วัน หลังดอกบาน) ข้ อมูลที่เก็บบันทึก ได้ แก่
สีผล ด้ วยแถบเทียบสี (Colour Chart) วัดขนาดความกว้ าง ความยาว และความหนาของเมล็ด บันทึกนํ ้าหนักผล
โดยชัง่ นํ ้าหนัก 100 ผล นํ ้าหนัก 100 เมล็ด ความชื ้นของเมล็ดทั้งก่อนและหลังเก็บรักษา ด้ วยวิธีการอบใน

อุณหภูมิ 106C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง. (ISTA, 2003) แบ่งผลกฤษณาแต่ละสายต้ นเป็ น 4 ส่วนๆ ละ 200 ผล วาง
แผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCB) จํานวน 3 ซํ ้า โดยส่วนที่ 1 กะเทาะเมล็ดของ
ไม้ กฤษณาทั้ง 5 สายต้ น เก็บข้ อมูลความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บรักษาผล ส่วนที่ 2 ทําการเก็บรักษาผลของ
กฤษณาในถุงพลาสติกปิ ดผนึกภายใต้ อณ
ุ หภูมิตํ่า 10 C เป็ นเวลา 15, 20 และ 25 วัน แล้ วนําผลออกมาวางใน
อุณหภูมิห้องต่อเป็ นเวลา 1, 2 และ 3 วัน ก่อนแยกเมล็ดออกจากผล รวบรวมเมล็ดพันธุ์ในแต่ละกรรมวิธีเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ ทําการศึกษาความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ไม้ กฤษณาหลังการเก็บรักษา ด้ วยวิธีการเพาะเมล็ดใน
กระดาษเพาะที่ชื ้นเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง แล้ วลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออกก่อนแช่ในสารละลาย 2,3,5 triphenyl
tetrasodium chloride (TZ) มีความเข้ มข้ น 1 % อุณหภูมิ 40 C. นาน 3 ชัว่ โมง ล้ างนํ ้าสะอาดทําการประเมิน
จํานวนเมล็ดที่ตดิ สีของสารละลาย 2,3,5 triphenyl tetrasodium formazan เป็ นวิธีดดั แปลงสําหรับการ
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดถัว่ เหลือง (ISTA, 2003)
ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาลักษณะภายนอกของผลกฤษณาพันธุ์ดีทั้ง 5 สายต้ น พบว่ามีสีของผลที่คล้ ายกัน คืออยู่
ในกลุม่ สีเขียวขุน่ (dull yellow green) และสีเขียวใส (bright yellow green) กล่าวคือ มีกลุม่ สายต้ นที่มีสีเขียวขุน่
2 ระดับ ได้ แก่ สายต้ นบ่อไร่ 1 บ่อไร่ 3 และเขาสมิง 4 มีสีเขียวขุน่ ในระดับ 3GY 3312 และสายต้ นบ่อไร่ 2 มีสี
เขียวขุน่ มากกว่าในระดับ 5GY 3514 ส่วนสายต้ นบ่อไร่ 4 มีสีเขียวใสในระดับแถบเทียบสี 5GY 3505 (Figure 1)
ขนาดของผลกฤษณาของแม่ไม้ พนั ธุ์ดีทั ้ง 5 สายต้ น มีรูปร่างและขนาดของผลแตกต่างกัน ดังแสดงใน Figure 2
และ Figure 3 กล่าวคือ สายต้ นบ่อไร่ 1 และบ่อไร่ 2 มีรูปร่างผลที่ยาวเรี ยว และขนาดผลใกล้ เคียงกัน คือ 420
กรัมต่อ นํ ้าหนัก 100 ผล (Table1) ส่วนสายต้ นบ่อไร่ 3 และบ่อไร่ 4 มีรูปร่างที่ยาวเรี ยวแต่มีความกว้ างของผล
มากกว่าสองสายต้ นแรก และขนาดผล 680 และ 700 กรัมต่อ นํ ้าหนัก 100 ผล (Table1)
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Figure 1 Fruit colour of 5 clonings of agarwood from Bor Rai (BR) and Khaw Saming (KS) District, Trad
Province.
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Figure 2 Fruit size (fruit width, fruit length and fruit thick) of 5 clonings of agarwood from Bor Rai (BR)
and Khaw Saming (KS) District, Trad Province

Figure 3 Fruit characteristic of 5
clonings of agarwood
from Bor Rai (BR) and
Khaw Saming (KS)
District, Trad Province.
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Figure 4 Seed characteristic of 5 clonings of agarwood from Bor Rai (BR) and Khaw Saming (KS)
Dist., Trad Prov.
สีและรูปร่างของเมล็ดทั้ง 5 สายต้ น มีลกั ษณะแตกต่างกัน (Figure 4) ซึง่ เปลือกหุ้มเมล็ดมีสีนํ ้าตาลดํา
รูปหัวใจ ส่วนขนาดของเมล็ดที่แสดงข้ อมูลของนํ ้าหนัก 100 เมล็ด (Table 1 และ Figure 5) พบว่า เมล็ดทั้ง 5
สายต้ น มีขนาดใกล้ เคียงกันแต่สว่ นรกของเมล็ด (placenta) ที่เชื่อมต่อกับเนื ้อผลส่วนในมีรูปร่างไม่เหมือนกัน
ด้ านหน้ ามีแถบสีขาวใหญ่ ส่วนด้ านหลังจะเป็ นพื ้นที่เข้ มเช่นเดียวกับสีของเปลือกหุ้มเมล็ด ยกเว้ นสายต้ นบ่อไร่ 2
ซึง่ มีขีดสีขาวตามความยาวอยูด่ ้ านหลังของเมล็ด สายต้ นบ่อไร่ 3 มีขนาดเมล็ดใหญ่ที่สดุ ส่วนบ่อไร่ 4 มีขนาด
เมล็ดที่มีสว่ นรกของเมล็ด ที่ยาวที่สดุ สายต้ นเขาสมิงเป็ นเมล็ดไม้ กฤษณาที่มีขนาดเมล็ดเล็กที่สดุ
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Figure 5 Seed size of 5 clonings of agarwood from Bor Rai (BR) and Khaw Saming (KS) District, Trad
Province
การเก็บรักษาผลไม้ กฤษณาทั้ง 5 สายต้ น ภายในถุงพลาสติกปิ ดผนึกที่อณ
ุ หภูมิ 10 C ทําให้ ความชื ้น
ของผลและของเมล็ดมีการเปลี่ยนแปลงน้ อย ไม่แตกต่างจากความชื ้นเริ่ มต้ น กล่าวคือ สภาพแวดล้ อมดังกล่าว
สามารถรักษาความชื ้นภายในได้ ดี สอดคล้ องกับการศึกษาของชวนพิศ และคณะ (2549) ที่สรุปว่าอุณหภูมิที่ตํ่ามี

ประสิทธิภาพในการควบคุมความชื ้นภายในเมล็ดไม้ กฤษณาที่ยงั อยูใ่ นผลได้ จากการศึกษาพบว่านํ ้าหนักของผล
หลังการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 C ลดลงจากระยะเริ่ มต้ นก่อนเก็บรักษา คือ 14.6 ถึง 28.1 % เมื่อหลังเก็บรักษา
ผลกฤษณานาน 10 วัน หรื อ 10.1 ถึง 25.9 % เมื่อเก็บรักษานาน 20 วัน และเมื่อเก็บรักษานาน 25 วัน นํ ้าหนัก
ของผลจะลดลง 1 ถึง 21.5 % (Table 1) ผลจากสายต้ นบ่อไร่ 1 มีการลดลงของนํ ้าหนักผลน้ อยที่สดุ และสายต้ น
บ่อไร่ 4 มีการลดลงของนํ ้าหนักผลสูงที่สดุ การลดลงของนํ ้าหนักผลส่งผลให้ นํ ้าหนัก 100 เมล็ดมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้ อย แต่ความชื ้นภายในเมล็ดยังคงสูงใกล้ เคียงกับระยะก่อนเก็บรักษา ทําให้ เมล็ดยังมีความมีชีวติ ที่สงู เมื่อ
เมล็ดไม้ ยงั อยูภ่ ายในผลระหว่างเก็บรักษา
Table 1 One hundred fruit weight (g), 100 seed weight (g), seed moisture content (SMC) (%) and
seed viability (%) of 5 clonings of agarwood from Bor Rai (BR) and Khaw Saming (KS) Dist.,
Trad Prov. at initial stage, 10, 20 and 25 days after 10 C temperature fruit storage.
Cloning

Initial stage
BR1
BR2
BR3
BR4
KS4
10 Days after 10C
storage
BR1
BR2
BR3
BR4
KS4
20 Days after 10C
storage
BR1
BR2
BR3
BR4
KS4
25 Days after 10C
storage
BR1
BR2
BR3
BR4
KS4

100 fruit weight (g)
weight decrease (%)

100 seed weight
(g)

SMC (%) /
different

seed viability
(%)

420
420
700
680
780

18.97
19.60
23.05
19.03
18.63

33.45
32.37
38.45
42.04
45.28

100
100
100
100
100

358.6 (14.6)
340.2 (19.0)
561.0 (19.9)
488.9 (28.1)
571.0 (26.8)

19.18
20.32
23.87
18.82
18.15

36.67
39.87
48.52
40.47
36.40

100
100
100
80
100

377.4 (10.1)
352.9 (16.1)
576.3 (17.7)
503.8 (25.9)
587.2 (24.7)

18.42
21.25
24.38
18.64
17.31

40.94
46.07
46.14
47.25
44.02

100
100
100
60
100

416.1 (1.0)
375.4 (10.6)
620.3 (11.4)
533.6 (21.5)
627.1 (19.6)

19.55
21.09
24.17
19.43
17.62

34.57
45.53
46.18
51.75
45.40

100
100
100
40
80
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Figure 6 Fruit appearance at 10, 20 and 25 days after 10 C storage follow up 1 and 2 days ambient
storage; BR1 10 days after 10 C storage and 2 days ambient storage (A), BR4 10 days
after 10 C storage and 2 days ambient storage (B), BR1 20 days after 10 C storage (C),
BR1 20 days after 10 C storage and 1 days ambient storage (D), KS4 25 days after 10 C
storage (E) and KS4 25 days after 10 C storage and 1 days ambient storage (F).
ผลกฤษณาที่เก็บรักษาในห้ องที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า 10 C เป็ นเวลานาน 10 และ 20 วัน เมื่อนําผลออกมาวาง
ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 1 วัน จะมีการแตกของผลได้ น้อยกว่าและช้ ากว่าผลที่เก็บในอุณหภูมิห้องตังแต่
้ เริ่ มต้ น (Figure 6)
การเก็บรักษาในห้ องที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่านาน 25 วัน ไม่พบการแตกของผลเมื่อวางที่อณ
ุ หภูมิห้องต่ออีก 1 วัน ได้ แก่

ผลของไม้ กฤษณาสายต้ นเขาสมิง 4 (KS4) (Figure 6) สีของผลไม่เปลี่ยนมากนักเมื่อเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 C
นานขึ ้น แต่เมื่อวางต่อที่อณ
ุ หภูมิห้อง 1 และ 2 วัน สีของผลจะเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก กล่าวคือผลจะเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็ นสีนํ ้าตาลบางส่วนในระหว่างเก็บรักษาและสีจะเปลี่ยนเร็ วขึ ้นเมื่อวางที่อณ
ุ หภูมิห้องนานขึ ้น (Figure 6)
การแตกของผลไม่สมํ่าเสมออาจเป็ นผลจากตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษามีความสุกแก่ที่ไม่เท่ากัน กล่าวคือผลที่นําออกจาก
ที่อณ
ุ หภูมิตํ่ามาวางในอุณหภูมิห้อง มีการแตกของผลน้ อยและช้ าลง เนื่องจากผลต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับอุณหภูมิที่
สูงอีกครัง้ และมีเนื ้อเยื่อของเปลือกที่หอ่ หุ้มผลเริ่ มมีเซลล์ที่ตาย เห็นเป็ นสีดํา คล้ ายกับการเกิด chilling injury
เช่นเดียวกับการศึกษาของชวนพิศ และคณะ (2549) ที่ได้ รายงานว่าผลกฤษณาที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิตํ่าเป็ น
เวลานานมีสีผลที่เปลี่ยนไป เกิดเป็ นสีเทา และเทาเข้ มขึ ้น มีรอยแยกที่เห็นได้ ชดั เจน
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Figure 7 Seed viability potential of 5 agarwood clonings; 10 days after 10 C storage and 1 day follow
ambient storage (A), 20 days after 10 C storage and 1 day follow ambient storage (B), 25
days after 10 C storage and 1 day follow ambient storage (C) from 2 locations sample; Bor
Rai (BR) and Khaw Saming (KS).
นอกจากนั้นความชื ้นของผลและของเมล็ด เนื่องจากเปลือกหุ้มผลกฤษณามีสว่ นช่วยป้องกันการสูญเสีย
ความชื ้นของเมล็ดได้ ดี โดยเฉพาะผลกฤษณาที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกปิ ดผนึกควบคุมที่อณ
ุ หภูมิ 10 C
สามารถเก็บความชื ้นของเมล็ดไม้ กฤษณาอยูร่ ะดับ 38-52 % ซึง่ เป็ นความชื ้นที่มีความสําคัญต่อการรักษาความมี
ชีวิตของเมล็ดภายในผลของไม้ กฤษณา และเป็ นความชื ้นของเมล็ดไม้ กฤษณาที่ระดับปลอดภัยต่อความมีชีวิต

ของเมล็ด (ชวนพิศ และคณะ, 2549) สอดคล้ องกับรายงานของ Willan (1987) ที่กล่าวถึงลักษณะของเมล็ดที่เป็ น
recalcitrant seed ซึง่ เป็ นเมล็ดประเภทที่สญ
ู เสียความมีชีวิตได้ งา่ ยถ้ าความชื ้นของเมล็ดลดลง โดยปกติความชื ้น
ของเมล็ดเหล่านี ้ต้ องมีไม่น้อยกว่า 20-50% และไม่สามารถเก็บรักษาได้ นาน
ความมีชีวิตของเมล็ดไม้ กฤษณาทั้ง 5 สายต้ น พบว่ามีความมีชีวิตที่สงู ในระยะเริ่ มต้ น และลดลงเมื่อเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 C เป็ นเวลานานขึ ้นตามลําดับ กล่าวคือ เมล็ดที่กะเทาะจากผลที่เก็บรักษาเป็ นเวลา 10 วัน
ยังสามารถให้ ความมีชีวิตที่สงู เช่นเดียวกับเมล็ดที่ระยะเริ่ มต้ น ส่วนเมล็ดที่กะเทาะจากผลที่เก็บรักษาเป็ นเวลา 20
และ 25 วัน ความมีชีวิตของเมล็ดจะลดลง ดังนั้นเมล็ดไม้ กฤษณาที่เก็บรักษาในรูปของผลแก่ในอุณหภูมิ 10 C
จะสามารถรักษาความมีชีวิตของเมล็ดได้ นานถึง 20 วัน โดยมีความมีชีวติ ระหว่าง 80-100 % (Table 1 และ
Figure 7) โดยเฉพาะสายต้ นบ่อไร่ 4 (BR4) จากอําเภอบ่อไร่ ซึง่ ประสิทธิภาพของการเก็บรักษาได้ สั้นกว่าสายต้ น
อื่นๆ และความมีชีวิตลดลงเหลือเพียง 40 % เมื่อเก็บผลนานถึง 25 วัน ในอุณหภูมิ 10 C
สรุ ป
เมล็ดไม้ กฤษณาเป็ นเมล็ดพืชประเภทเสื่อมคุณภาพได้ งา่ ยภายใต้ สภาพความชื ้นภายในเมล็ดตํ่า ดังนั้น
การเก็บรักษาทั้งผลภายใต้ อณ
ุ หภูมิ 10 C สามารถเก็บรักษาได้ นาน 25 วัน และมีคณ
ุ ภาพความชื ้นและความมี
ชีวิตของเมล็ดพันธุ์ที่ดี หลังการเก็บรักษาผลในอุณหภูมิ 10 C ทําให้ การแตกของผลได้ ในอุณหภูมิห้องได้ ช้าลง
หลังการเก็บรักษาผลในอุณหภูมิดงั กล่าวเป็ นเวลานานถึง 25 วัน เมล็ดไม้ กฤษณาในสายต้ นบ่อไร่ 1, บ่อไร่ 2 และ
บ่อไร่ 3 ยังมีความมีชีวิตที่สงู 100 %
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