บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผล
4.1 คุณภาพเบื้องตนของเมล็ดพันธุ
เตรียมเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ทําความสะอาด แลวนําไปลดความชื้น นาน 2 วัน จน
ความชื้นเมล็ดเหลือต่ํากวา 12 %แลวนําเมล็ดไปปลูกถายเชื้อดวยสารแขวนลอยสปอรเชื้อรา (Spore
Suspension คลุกเมล็ดเปนเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง เพื่อใหเชื้อรามีครบทุกระยะการเจริญ (Fungi
Growth Stage) ตรวจวัดหาความชื้นเพื่อเตรียมปรับสภาพความชื้นบรรจุลงภาชนะเก็บไวในที่
อุณหภูมิ15 oC เปนเวลา 2 วัน ใชเวลาในการปรับสภาพเมล็ดพันธุประมาณ 5 วัน เมื่อเริ่มทําการ
ทดลอง นําเมล็ดออกจากหองเย็นใหอุณหภูมิกลับเขาสูอุณหภูมิหองกอน นําเมล็ดไปทําทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุทันที
การทดสอบคุณภาพเบื้องตนของเมล็ดพันธุ กอนทําการปรับสภาพเมล็ดพันธุ เปรียบเทียบ
กับ เมล็ดที่ผานการปรับความชื้น และปลูกถายเชื้อรา A .flavus แลว
ตารางที่ 4.1 การทดสอบคุณภาพเบื้องตนของเมล็ดพันธุข าวโพดกอนการทดลอง
ความงอก (%)
ความ
แข็งแรง
ชนิดของเมล็ดพันธุ ตนกลาปกติ ตนกลาผิดปรกติ
(%)
เมล็ดพันธุปกติ
เมล็ดพันธุผานการ
ปรับสภาพ

99.75
78.00

0.25
22.00

100.00
97.35

น้ําหนัก
1,000เมล็ด
(g.)
255.75
225.0

พบวา เมล็ดพันธุปกติ มีคุณภาพเบื้องตนระดับมาตรฐาน ในขณะที่เมล็ดพันธุที่ผานการ
ปรับสภาพ มีคุณภาพของเมล็ดพันธุลดลงอันเนื่องจากมีความเสียหายจากเชื้อรา A.flavus เขาทําลาย
ดังแสดงผลในตารางที่ 4.1
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4.2 การตรวจหาเชื้อรา ที่ปนเปอนมากับเมล็ดพันธุ ตรวจสอบโดยวิธีเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร
Potato Dextrose Agar
ตารางที่ 4.2 เชื้อราที่ปนเปอนมากับเมล็ดพันธุ ตรวจสอบโดยวิธีเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
เชื้อรา

เชื้อราที่ปนเปอ นมากับเมล็ดพันธุ (Containminate infection)
เมล็ดพันธุปกติ (%)

เมล็ดพันธุผานการปรับสภาพ (%)

A. flavus

25.00

100.00

A. niger

6.00

0.00

รวม

31.00

100.00

พบวา การปนเปอนของเชื้อราในเมล็ดพันธุปกติ มีการปนเปอนของเชื้อราในตระกูล
Aspergillus spp. ซึ่งเปนเชื้อราในโรงเก็บรวมกันเพียง 31.00 % เมล็ดพันธุผานการปรับสภาพ จะ
ตรวจพบเชื้อรา A .flavus 100.00 % เพราะในเมล็ดทุกเมล็ดจะมี Spore จากการปลูกถายเชื้อโดยใช
Spore suspension ของ A .flavus และมีการตรวจพบเชื้อราในกลุม Fusarium spp. โดยจะมีลักษณะ
ของเสนใยสีขาวเจริญขึ้นมาอยางไมสม่ําเสมอ เนื่องจาก เชื้อราในกลุม Fusarium spp.จะเปนเชื้อรา
seed borne fungi จะมีการพักตัวและเจริญจากภายในเมล็ด การทําความสะอาดโดยใชสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรด จะไมสามารถเขาไปถึงภายในได เมื่อทําการทดสอบเชื้อรา เมล็ดจะไดรับ
ความชื้นจาก อาหาร PDA จนงอก เชื้อรา Fusarium spp. ภายในเมล็ดก็จะสามารถเจริญขึ้นมาได แต
การเจริญของเชื้อรากลุม Aspergillus spp. และ Fusarium spp.สามารถเจริญในที่เดียวกันได ในการ
วัดผลการทดลองจึงทําการตรวจวัดเพียงแค การปนเปอนของ Aspergillus spp. เทานั้น
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4.3 ประสิทธิภาพของ RF ในการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ปนเปอนมากับเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

% A. flavus Infection

จากการตรวจหาเชื้อรา A. flavus ที่ปนเปอนมากับเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีคาเริ่มตน 100 %
โดยวิธีเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อPDA พบวา ที่ระดับอุณหภูมิ 50, 60 และ 70 °C ไมมีการลดลงของ
ปริมาณเชื้อราในทุกๆระยะเวลา แตที่ระดับอุณหภูมิ 80 °C การปนเปอนของเชื้อรามีแนวโนมลดลง
ทุกระยะเวลา ที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 นาที การปนเปอนของเชื้อรา มีคา 23.66, 6.16 ,14.58 ,19.46 และ
40.76 % ตามลําดับ
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
50°C

60°C

70°C

80°C

Control

Temperature °C
4min.

5min.

6min.

7min.

8min.

ภาพที่ 4.1 การปนเปอนเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีคาเริ่มตน 100 %
จากการตรวจหาเชื้อรา A. flavus ที่ปนเปอนมากับเมล็ดพันธุขาวโพดโดยวิธีเพาะบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อสูตร Potato Dextrose Agar พบวา ที่ระดับอุณหภูมิ 50 °C, 60 °C และ 70 °C ไมมีการลดลง
ของปริมาณเชื้อราในทุกๆระยะเวลา แตที่ระดับอุณหภูมิ 80 °C จะสามารถกําจัด เชื้อรา A. flavus ได
เพียงบางสวน
ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการใหคลื่น Radio frequency แกเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยง
สัตว มีผลตอการกําจัดเชื้อรา A. flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง
ภาคผนวกที่ ผ.3) และมีความสัมพันธรวมกับการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ในวิธีการตรวจหาดวยวิธีวางเมล็ดบนอาหารวุน PDA ในเมล็ดพันธุ
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ขาวโพด โดยที่ อุณหภูมิ 50 °C, 60 ° C และ 70 °C ไมสามารถกําจัดเชื้อรา A. flavus ไดเลย ไมวา
จะเพิ่มระยะเวลาในการใหคลื่นนานเทาไรก็ตาม โดยจะตรวจพบเสนใยสีเขียวขึ้นบริเวณผิวเมล็ด
ขาวโพดและบนผิวอาหารวุน เนื่องจาก เชื้อรา A. flavus เมื่อขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อจะมีสีเขียวซึ่ง
เปนสีของ conidial head ที่เจริญเสนใย (hyphae) สวนของกานชูสปอรจะโปงออกรูปรางคอนขาง
กลม (vesicle) เปนสวนที่จะใหกําเนิดสปอร (sterigme หรือ pialide) ซึ่งอาจมีชั้นเดียว (uniseruate)
หรือสองชั้น (diseratiate) ในกรณีที่มี 2 ชั้น ชั้นในสวนที่ติดกับ vesicle เรียกวา metulae (primary
stseratiate) สวนชั้นนอก ซึ่งเปน phailide (secondary sterigma) ตรงสวนปลายเปนที่เกิดของสปอร
(conidia) ซึ่งสวนมากมีรูปรางกลมผนังขรุขระเล็กนอย และเกิดตอกันเปนลูกโซ (Kenneth and
Derothy, 1965 ; Alexophus and Mims, 1979) โครงสรางเหลานี้จะมีความสามารถในการทนตอ
อุณหภูมิสูง ซึ่งการใชความรอนที่ระดับนี้ จะสามารถกําจัดเชื้อราไดเพียงบางสวน แต สปอรของ
เชื้อรา A. flavus จะมีโครงสรางที่ทนทานตอความรอน ทําไมสามารถกําจัด A. flavus ได เมื่อ
สภาพแวดลอมเหมาะสม เชื้อรา A. flavus ก็จะเจริญขึ้นมาใหมได
แตเมื่อใหอุณหภูมิแกเมล็ดที่ 80 °C ซึ่งเปนระดับอุณหภูมิที่สูงพอที่จะใชกําจัดเชื้อรา
สามารถกําจัดเชื้อรา A. flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุได โดยที่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกําจัด
เชื้อราคือ การใหคลื่นเปนระยะเวลานาน 5 นาที ทั้งนี้เนื่องจากวาที่สภาพความชื้นเมล็ดพันธุที่
ระยะเวลา 5 นาที ความชื้นจะยังคงลดลงไมมาก ทําใหการใหคลื่น Radio frequency แกเมล็ด เมล็ด
จะมีการดูดซับพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลวเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนไดดีกวาเมล็ดที่มี
ความชื้นเมล็ดพันธุที่ระยะเวลา ผานไปมากกวา 6 นาทีขึ้นไป ซึ่ง ความชื้นในเมล็ดจะลดลงมากกวา
มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อรา A. flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุไดต่ํากวา ในขณะที่ หากใชเวลาที่
นอยกวา 5 นาที คือ ที่ 4 นาที การกําจัดเชื้อราจะเปนไปไดนอยกวา เนื่องจากระยะเวลาในการไดรับ
ความรอนไมนานพอที่จะกําจัดเชื้อรา A. flavus
ระยะเวลาในการใหคลื่น RF มีผลตอการลดลงของเชื้อ A .flavus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ในวิธีการตรวจหาดวยวิธีวางเมล็ดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในเมล็ดที่มี
ความชื้นเริ่มตน 14.25 % เมื่อใหอุณหภูมิแกเมล็ดที่ 80°C สามารถกําจัดเชื้อรา A .flavus ที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุได โดยที่เวลา ที่4 นาที จะมีการปนเปอนของเชื้อราเหลืออยู 23.66 %และที่ระยะเวลา ที่ 5
นาที การปนเปอนของเชื้อราจะลดลง เหลือ 6.16 % หลังจากนั้น ที่ระยะเวลา 6 ,7 และ 8 นาที การ
ปนเปอนของเชื้อรา จะมีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น เปน 4.58, 19.46 และ40.76 % ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับที่ระยะเวลาที่ 5 นาที
ซึ่ง เมื่อดูจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นจากการใหคลื่น RF แลว ทุกๆอุณหภูมิ เมื่อ
ระยะเวลาในการใหคลื่น Radio frequency ที่ยาวนานขึ้น ความชื้นจะมีแนวโนมที่ลดลง โดยที่
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ระยะเวลาที่ 5 นาที จะเปนระยะเวลาที่ความชื้น จะคงรักษาระดับความชื้นเมล็ดพันธุใกลเคียงกับ
กอนที่จะลดลงจนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตั้งแตระยะเวลาที่ 6 นาทีเปนตนไป ยิ่งระยะเวลา
ในการใหคลื่น RF นานเทาใด ความชื้นในเมล็ดก็จะเหลือนอยลงตามลําดับ
ทั้งนี้เนื่องจากวาที่สภาพความชื้นเมล็ดพันธุสูงเมื่อใหRF แกเมล็ด เมล็ดจะมีการดูดซับ
พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลวเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนไดดีกวาเมล็ดที่มีความชื้นเมล็ดพันธุ
ต่ํา จึงทําใหเมล็ดที่มีความชื้นเริ่มตนสูง มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อรา A. flavus ที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุไดสูงกวา สอดคลองกับ Cwiklinski and Von Hörsten (1999) ที่ใหคลื่นไมโครเวฟแก
เมล็ดพันธุขาวสาลีที่อุณหภูมิ 70-75 °C เปนระยะเวลา 150-180 วินาที พบวา ในเมล็ดที่มีความชื้น
เริ่มตน 10 % สามารถกําจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุไดอยางสมบูรณ และ Cavalcant and Muchavej
(1993) ทําการใหคลื่นไมโครเวฟแกเมล็ดเปนระยะเวลา 0-7 นาทีสามารถลดการปนเปอนของเชื้อรา
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุถั่วเหลือง, ถั่วลันเตา, ขาวสาลี และขาวโพดเลี้ยงสัตว ได การใหอุณหภูมิสูง
สามารถทําลายเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุได โดยที่ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ
ทางเคมีภายในเมล็ดเพราะในการใชความรอนทําลายเชื้อ เชื้อจะถูกทําลายที่ทุกอุณหภูมิที่เหนือ
ระดับต่ําสุดของอุณหภูมิที่สามารถทําลายเชื้อได และการทําลายเชื้อจะเกิดไดเร็วขึ้นที่อุณหภูมิสูงๆ
และชาลงที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งที่ระดับอุณหภูมิสูงที่สามารถทําลายเชื้อไดโดยเร็วแตการเกิดปฎิกิริยาทาง
เคมีที่เปลี่ยนไปจะเกิดไดชากวา ฉะนั้นแลวการใชอุณหภูมิสูงในการทําลายเชื้อไมสงผลตอการเสีย
สภาพของสารประกอบทางเคมี แตทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่ใหแกเมล็ดพันธุดวย ประกอบกับ ทนง
(2535) พบวา ความรอนชื้นมีผลในการทําลายเชื้อมากกวาความรอนแหงหลายสิบเทา และในวัตถุ
แหงจะตองใชความรอน เพื่อการฆาเชื้อสูงกวาและใชเวลานานกวาวัตถุที่มีน้ํามากดวยเชนกัน
ในการวัดผลการทดลอง การปนเปอนของเชื้อ A. flavus จะตรวจพบเสนใยสีขาวของ
Fusarium spp. ดวย โดยที่ Fusarium spp.จะขึ้นปกคลุมเมล็ดในบางสวน แต A. flavus ก็ยังสามารถ
เจริญไดดี และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จํานวนเมล็ดที่มีเสนใย และปริมาณเสนใยก็ลดลงดวยเชนกัน จน
ที่อุณหภูมิ 80°C ไมปรากฏการปนเปอนของเชื้อรา Fusarium spp.เลยซึ่งมีความไปไดวา Fusarium
spp.จะสามารถกําจัดโดยการใช RF ได
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4.4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในเมล็ด
จากการตรวจหาปริมาณความชื้นในเมล็ดพันธุภายหลังจากใหคลื่น RF ที่ระดับอุณหภูมิ 4
ระดับ คือ 50, 60, 70 และ 80 °C เปนระยะเวลา 4, 5, 6, 7 และ 8 นาที แกเมล็ดพันธุ ที่มีความชื้น
เมล็ดเริ่มตน 12.51% wet basis พบวา ความชื้นในเมล็ดมีแนวโนมลดลงตามระดับของอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่นานขึ้น โดยมี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาคผนวก
ที่ ผ.4) และพบวาทั้งสองปจจัยตางมีอิทธิพลรวมกัน ดังแสดงในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงความชื้นในเมล็ดพันธุขา วโพดที่มีความชืน้ เริ่มตน 12.51%
การใหคลื่น RF แกเมล็ดพันธุที่ระดับอุณหภูมิตางกันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความชื้นใน
เมล็ดพันธุ โดยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และเวลาสงผลใหเกิดการสูญเสียความชื้นในเมล็ดมากขึ้น
พบวา ในเมล็ดที่มีความชื้นเริ่มตน 12.51% wb.ที่ระดับอุณหภูมิต่ําสุด 50 °C ความชื้นในเมล็ดลดลง
นอยที่สุด เปน 12.50 % wb.ที่เวลา4 นาที และที่อุณหภูมิสูงสุด 80 °C ความชื้นในเมล็ดลดลงมาก
ที่สุด เปน 12.18 % wb.ที่เวลา 8 นาที
ภายหลังจากการใหคลื่น RF แกเมล็ดพันธุขาวโพด พบวาการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่
และระยะเวลาในการใหคลื่น RF แกเมล็ดมีผลตอการลดลงของความชื้นในเมล็ดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และปจจัยทั้งสองตางมีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ระดับของ
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อุณหภูมิที่ใหคลื่น RF แกเมล็ดพันธุที่ตางกันมีผลใหความชื้นเมล็ดลดลงตางกัน โดยที่อุณหภูมิสูง
จะมีผลใหการลดลงของความชื้นตามระยะเวลาที่ใหคลื่น RF ที่ยาวนานขึ้น แตระยะเวลาในการให
ความรอนมีผลตอความชื้นเมล็ดไมมากนักเมื่อเทียบกับความชื้นเริ่มตน
ภายในเมล็ดจะประกอบไปดวยโมเลกุลของน้ําที่เปนความชื้นในเมล็ด เมื่อใหคลื่น
Radiofrequency แกเมล็ด ซึ่งเปนไปตามหลักการใหความรอนดวยพลังงานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่กลาวไววาการดูดซับพลังงานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟามีความสัมพันธกับ คาไดอิเลคทริก K’ของ
วัตถุที่ไดรับคลื่นแมเหล็ก (คาที่แสดงถึงความสามารถของสารประกอบในวัตถุที่สามารถกักเก็บ
พลังงานไฟฟาไวไดเมื่อนําสารประกอบนั้นไปไวในสนามไฟฟา กระแสสลับ), แฟกเตอรการ
สูญเสียไดอิเลคทริค K’’ (คาพลังงานที่สูญเสียไปเพื่อเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนในวัตถุ) หากคา
นี้สูงแสดงวาเกิดความรอนไดสูง และคา Loss tangen ซึ่งคือคา tan ó = K’ / K’’ (Hastea et.al.,
1988) จะสามารถดูดซับพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลนที่
เกิดจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ําเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนได ซึ่งความรอนที่เกิดขึ้นนี้
จะไปทําใหอุณหภูมิภายในเมล็ดสูงขึ้น แรงดันภายในของเมล็ดอันเนื่องมาจาก โมเลกุลองน้ําไดรับ
พลังงานจนเกิดการเคลื่อนที่กลายเปนความดันที่สูงกวาภายนอกเมล็ดที่มีอุณหภูมิต่ํากวา จะทําให
น้ําในเมล็ดเคลื่อนออกมาจากภายในเมล็ดเพื่อรักษาสมดุลความดันนี้ ทําให ความชื้นในเมล็ดลดลง
ยิ่งอุณหภูมิสูงมากเทาไร การเคลื่อนที่ของน้ําจากในเมล็ดออกสูภายนอกก็จะเปนไปไดมากเทานั้น
สอดคลองกับ Christoph et al. (2000) รายงานวาในกระบวนการลดความชื้นเมล็ดพันธุโดยใชคลื่น
แมเหล็กไฟฟา คลื่น RF และไมโครเวฟ ระดับพลังงานที่เกิดจากการใหคลื่นความแมเหล็กไฟฟาแก
เมล็ดพันธุจะมีความสัมพันธอยางสูงกับปริมาณความชื้นในเมล็ด โดยที่ระดับความชื้นในเมล็ดที่สูง
สงผลใหเมล็ดมีการดูดซับพลังงานและเอื้อตอการเกิดประสิทธิภาพในการถายเทและนําพาความ
รอนในเมล็ดเกิดไดสูง และ Shivhare et al. (1992) รายงานวา การลดความชื้นเมล็ดพันธุขาวโพดจะ
มีความสัมพันธกับ คา การดูดซับพลังงานของวัตถุ ระยะเวลาที่ใหแกเมล็ด ซึ่งจะมีความสัมพันธ
อยางมากตอระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเมล็ดและอัตราการลดความชื้นที่เกิดขึ้น และ Jolicoeur et
al. (1982) พบวา ความชื้นเมล็ดพันธุจะมีความสัมพันธอยางมากตอระดับอุณหภูมิสุดทายของเมล็ด
ภายหลังจากที่ไดรับคลื่นไมโครเวฟ โดยพบวาในเมล็ดถั่วเหลืองที่มีความชื้นเริ่มตนต่ําจะมีการดูด
ซับพลังงานจาก คลื่นไมโครเวฟนอยกวาเมล็ดที่มีความชื้นเริ่มตนสูง

60

4.5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ
4.5.1 ความงอกของเมล็ดพันธุ (Seed Germination)
การตรวจสอบความงอกมาตรฐานในเมล็ดพันธุแสดงในรูปของตนกลาปรกติ ภายหลังจาก
ใหคลื่น RF พบวา ความงอกของเมล็ดเปลี่ยนแปลงตามระดับของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่
นานขึ้น โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางภาคผนวกที่ ผ.5) ระดับอุณหภูมิที่
ใหแกเมล็ด มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเปอรเซ็นตความงอก และพบวาทั้งสองปจจัยตางมีอิทธิพล
รวมกัน
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ภาพที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงความงอกในเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีความงอกเริ่มตน 78.00 %
การใหคลื่น RF ที่ระดับอุณหภูมิสูง 50 และ60 °C แกเมล็ดมีผลใหเปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ดต่ําลง การใหคลื่น RF ที่ระดับอุณหภูมิ 70 °C ขึ้นไป มีผลใหความงอกของเมล็ดลดลงอยาง
มาก โดยมีเปอรเซ็นตความงอกลดลงมากกวาครึ่ง และที่ระดับอุณหภูมิ 80 °C ความงอกของเมล็ด
จะลดลงเกือบสิ้นเชิง ระยะในการให RF เวลามีผลตอการงอกเล็กนอย ดังแสดงในภาพที่ 4.3
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ภายหลังจากการใหคลื่น RF แกเมล็ดพันธุขาวโพด พบวาการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิ
และระยะเวลาที่ใหคลื่นแกเมล็ดพันธุที่มีผลตอการลดลงของเปอรเซ็นต ความงอกในรูปของตนกลา
ปรกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ด และ
ระยะเวลาในการใหคลื่นของเมล็ดมีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน พบวาที่
ระดับอุณหภูมิ 50 °C เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดยังคงอยูในระดับที่ใกลเคียงกับชุดควบคุมแตก็
มีแนวโนมลดลง เมื่อระยะเวลาในการใหคลื่นเพิ่มขึ้น โดยที่บางระยะเวลา เมล็ดมีเปอรเซ็นตความ
งอกสูงกวาชุดควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากวาการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดมีผลใหปริมาณ
เชื้ อ สาเหตุ โ รคที่ มี ผ ลต อ การงอกและการพั ฒ นาเป น ต น กล า ปรกติ ที่ ติ ด มากั บ เมล็ ด พั น ธุ ล ดลง
ประกอบกับภายหลังจากการใหคลื่นRF เมื่อเมล็ดไดรับอุณหภูมิสูงขึ้นน้ําที่อยูภายในเมล็ดจะเปน
เสมือนตัวกลางที่ชวยปองกันการเกิดความเสียหายแกเซลลภายในเมล็ด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ Jolicoeur et al. (1982) ที่ทดลองใหคลื่นไมโครเวฟแกเมล็ดที่มีความชื้นเริ่มตนสูง การดูดซับ
พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟที่ใหเกิดขึ้นจากโมเลกุลของน้ําอิสระภายในเมล็ดเปนหลัก ซึ่งจะชวย
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเมล็ดเมื่อเมล็ดไดรับอุณหภูมิสูงขึ้น สงผลใหเปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดยังคงสูงอยู แตที่ระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดที่ 60 °C และ70 °C เปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ดลดลง ในขณะที่ระดับอุณหภูมิ 80°C เมล็ดจะถูกทําลายเนื่องจากความรอนจนหมด และ
แนวโนมของความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใหคลื่น RF
เนื่องจากวา ที่ระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดที่สูง ในชวงเริ่มตนของการใหคลื่นRF แกเมล็ด
ทําใหอุณหภูมิภายในเมล็ดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียน้ําในเมล็ดอยางรวดเร็ว เมื่อ
ระยะในการใหคลื่น RF มากขึ้น น้ําในเมล็ดก็จะมีการสูญเสียออกไปจากเมล็ด ทําใหชวงทายของ
การใหคลื่น RF เมล็ดมีปริมาณน้ําอิสระที่เปนเสมือนตัวชวยปองกันความเสียหายแกเมล็ดลดลง
ประกอบกับตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการใหคลื่น RF แกเมล็ด ตองรักษาระดับอุณหภูมิของเมล็ดให
คงที่ เมื่อโมเลกุลของน้ําอิสระในเมล็ดลดลงแตการดูดซับพลังงานยังดําเนินการตอเนื่องเพื่อรักษา
อุณหภูมิในเมล็ดใหคงที่ การดูด ซับพลังงานในเมล็ ดจะเกิดจากน้ําที่เ ปนองคประกอบของ
สารประกอบทางเคมีภายในเซลลที่เปนสวนประกอบของโปรตีนและไขมันในสวนที่มีชีวิตของ
เมล็ด กอใหเกิดความเสียหายแกเมล็ดและไดตนกลาที่ผิดปรกติมากขึ้น (Shivhare et al. 1991;
Schiffman, 1987; Wilson and Mcdonald, 1986) ซึ่ง Wilson and Mcdonald (1986) พบวา ที่ระดับ
ความชื้นเมล็ดพันธุเริ่มตนต่ําเมื่อใหอุณหภูมิที่สูงแกเมล็ดสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคประกอบ
ทางเคมีภายในเมล็ดและเซลลภายในเมล็ดเพิ่มมากขึ้น Nelson and Walker (1961) พบวา ในการลด
ความชื้นเมล็ดพันธุโดยคลื่น RF ปริมาณความชื้นในเมล็ดเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่มีผลตอ
ความสามารถในการงอกและการตั้งตัวของตนกลา
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4.5.2 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ (Seed Vigor)

% Normal Vigor

ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุโดยวิธีเพาะเมล็ดในกระบะทรายชื้น พบวาความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ มีแนวโนมลดลงตามระดับของอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดที่เพิ่มขึ้นโดยมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ด ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของ
เมล็ด พบวา ที่ระดับอุณหภูมิ 50 และ 60°C ความแข็งแรงของเมล็ดขาวโพดจะยังคงสูง โดยลดลง
เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ยังไมไดรับคลื่น RF เล็กนอย แตก็มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(ตารางภาคผนวกที่ ผ.6) แตเมื่อระดับอุณหภูมิ สูง 70°C ความแข็งแรงของเมล็ดขาวโพดจะลดต่ําลง
มาก และเมื่อระดับอุณหภูมิ สูง 80°C เมล็ดจะสูญเสียความแข็งแรงของเมล็ดไปอยางสิ้นเชิง ตน
ออนจะตายไมสามารถพัฒนาเปนตนได ดังแสดงในภาพที่ 4.4

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
50°C

60°C

70°C

80°C

Control

Temperature °C
4min.

5min.

6min.

7min.

8min.

ภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีความแข็งแรงเริ่มตน97.35%
การเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดมีผลใหความแข็งแรงของเมล็ดลดลง ทั้งนี้
เนื่องจากวา ความรอนที่เกิดขึ้นจะไปทําใหไขมันซึ่งมีโครงสรางโมเลกุลที่สามารถรับพลังงานได
เชนเดียวกับน้ํา ซึ่งเมื่อไดรับพลังงานจากการใหคลื่น RF จะเกิดความรอนขึ้นจนกระทั่ง โมเลกุล
ของไขมันในเมล็ดมีการแตกตัวออกปริมาณกรดไขมันอิสระ และที่อุณหภูมิเดียวกัน แตระยะเวลา
ในการใหคลื่น RF ที่นานขึ้น จะทําใหไขมันในเมล็ดมีการแตกตัวเปนกรดไขมันอิสระมากขึ้น
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เชนกัน เมื่อมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น จะสงผลใหเกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ เพราะเมื่อปริมาณกรด
ไขมันอิสระในเมล็ดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรดไขมันไมอิ่มตัวซึ่งจะเปนเสมือนตัวกลางในการเกิด
กระบวนการ autoxidation กอใหเกิดสารอนุมูลอิสระหรือสารพิษที่จะมีผลในการทําลายโครงสราง
ตางๆ หรือเนื้อเยื่อภายในเมล็ดโดยเกิดการรวมตัวของอนุมูลอิสระกับโปรตีนมีผลให lipoprotein ที่
เปนองคประกอบของเยื่อหุมผนังเซลล สูญเสียความสามารถในการควบคุมการผานเขาออกของสาร
(permeability) กอใหเกิดการรั่วไหลของสารประกอบทางเคมีภายในเซลลในขณะเดียวกัน DNA จะ
เกิดการสูญเสียสภาพและหนาที่ไป หากปรากฏการณนี้เกิดบริเวณสวนที่มีชีวิตของเมล็ดหรือตน
ออน จะสงผลใหความแข็งแรงของเมล็ดพันธุลดลง ทําใหไดตนกลาที่มีลักษณะผิดปรกติจนไม
สามารถงอกเปนตนออนที่สมบูรณได (Copeland, 1976; Harrington, 1972; Harrington, 1973,
Delouche, 1981; Yaklich and Barla-Szabo, 1993) Nelson and Walker (1961) พบวา การใหคลื่น
Radio frequency แกเมล็ดพันธุ navy bean ที่มีความชื้นเมล็ดที่สูง สงผลใหเกิดการเสื่อมสภาพของ
เมล็ดพันธุ ซึ่งสอดคลองกับ Wilson and McDonald (1986) กลาวถึงการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการใหคลื่นไมโครเวฟจะสัมพันธกับการเกิด lipid peroxidation ที่เพิ่มขึ้น
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4.5.3 ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ (Seed Viability)

% Normal TZ

ทดสอบความมี ชี วิ ต ของเมล็ ด พั น ธุ โ ดยวิ ธี ย อ มสี ต น อ อ นด ว ยสารเตตระโซเลี ย ม
(Tetrazolium salt) พบวาความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ มีแนวโนมลดลงตามระดับของอุณหภูมิที่ใหแก
เมล็ดที่เพิ่มขึ้นโดยมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางภาคผนวกที่ ผ.7) ระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ด
ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความมีชีวิตของเมล็ด และพบวาทั้งสองปจจัยตางมีอิทธิพลรวมกัน
พบวา ที่ระดับอุณหภูมิ 50 และ 60 °C ความมีชีวิตของเมล็ดขาวโพดจะยังไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับเมล็ดที่ยังไมไดรับคลื่น RF ไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางภาคผนวกที่ 3) แตเมื่อระดับ
อุณหภูมิ สูง 70 °C ความมีชีวิตของเมล็ดขาวโพดจะลดต่ําลงมากกวาครึ่ง และเมื่อระดับอุณหภูมิ สูง
80 °C เมล็ดจะสูญเสียความมีชีวิตของเมล็ดไปอยางสิ้นเชิง ดังแสดงในภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงความมีชีวิตในเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีความมีชีวิตเริ่มตน99.98%
พบวา การเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดมีผลใหความมีชีวิตของเมล็ดลดลง ทั้งนี้
การวัดความมีชีวิตและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดยใชการยอมสีตนออนดวยสารเตตระโซเลียม
(Tetrazolium salt)โดยอาศัยปฏิกิริยาของเอนไซม ดีไฮโดรจีเนส (dehydrogenase enzyme) ซึ่ง
ปลดปลอยไฮโดรเจนอิออน (H+) เมื่อทําปฏิกิริยาในเซลลและเนื้อเยื่อที่มีชีวิต หากเมล็ดที่ยังมีชีวิต
กระบวนการสร า งและปลดปลอ ยไฮโดรเจนอิอ อนก็ จ ะยั ง คงมี อ ยูเ รื่อ ยๆ แตถ า เมล็ด เริ่ ม มี ก าร
เสื่อมสภาพ ไฮโดรเจนอิออนก็จะมีนอยลง และเมื่อเมล็ดตายก็จะไมมีไฮโดรเจนอิออนเกิดขึ้นใน
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เมล็ด Byrd (1970) พบวา dehydrogenase enzyme ของเมล็ดขาวโพดจะลดลงเมื่อเมล็ดเสื่อมสภาพ
(deteriorate) การตรวจสอบ activity ของ dehydrogenase enzyme นี้สามารถกระทําไดโดยวิธีการที่
เรียกวา tetrazolium test ซึ่งอาศัยหลักสําคัญที่วาในเนื้อเยื่อหรือ cell แตละ cell ของเมล็ดแตละชนิด
จะมี enzyme ตัวนี้ปรากฏอยู เพื่อทําปฏิกิริยากับ tetrazolium salt ที่มีชื่อเต็มวา 2,3,5-triphenyl
tetrazolium chloride ซึ่งไมมีสีและอยูในรูปของ diffusable ก็จะเปลี่ยนเปนสีแดงและเปน non
diffusable form ฉะนั้น cell หรือเนื้อเยื่อที่มี dehydrogenase enzyme ก็จะติดสีแดงดังปฏิกิริยา (ภาพ
ที่ 4.1)
N -N C6H5
C6H5 – C

2e + 2H

N –NH – C6H5
C6H5 – C

N= N(+) – C6H5
Cl (-)
2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride
Colorless diffusible

+ HCl
N=N – C6H5

2,3,5-triphenyl tetrazolium formazan
red color non-diffusable

ภาพที่ 4.6 ปฏิกริยา dehydrogenase enzyme activity โดย tetrazolium salt (นงลักษณ, 2528)
tetrazolium salt นี้เปน oxidation-reduction indicator ปกติเปนผงใชในรูปของสารละลายที่
ไมมีสีและ diffusable เมื่อซึมผานเขาไปในcell ที่มีชีวิตซึ่งมีการหายใจ dehydrogenase enzyme ซึ่ง
เกี่ยวของกับกระบวนการหายใจจะมี H+ transferred ออกมา tetrazolium chloride ก็จะถูก reduce ไป
เปน tetrazolium formazan ซึ่ง non-diffusable และมีสีแดง
ซึ่งที่อุณหภูมิ 50°C และ 60°C เมล็ดจะยังคงความมีชีวิตไวไดอยู เนื่องจากระดับอุณหภูมิ
ไมสู ง พอที่จ ะทํ าให น้ํ า ในเมล็ ด มี ก ารเคลื่ อ นที่ อ อกจากเมล็ ด มากนั ก เมล็ด จะยังมี น้ํ า เปน ตั ว รั บ
พลังงานไวไดอยูซึ่งเมื่อเกิดความรอนจากการรับคลื่น RF เขาไปแลว สวนของ dehydrogenase
enzyme จะยั ง คงสภาพไว ไ ด กิ จ กรรมของเอนไซม จ ะยั ง คงมี อ ยู การสร า ง และปลดปล อ ย
ไฮโดรเจนอิออน จะยังคงอยู การยอมติดสีโดยใช tetrazolium จึงยังไดผลการยอมใกลเคียงกับชุด
ควบคุม แตเมื่อเวลาที่ใหคลื่นนานมากขึ้น การยอมติดสีก็มีแนวโนมลดลงเล็กนอย เพราะอาจมีน้ํา
โดนดึงออกจากเมล็ดไปไดบาง ทําใหความรอนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับ dehydrogenase enzyme
บางเล็กนอย แตเมื่ออุณหภูมิ เพิ่มขึ้นเปน 70°C ความมีชีวิตจะลดลงมาก และเมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
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เปน 80°C ความมีชีวิตแทบจะหมดไปอยางสิ้นเชิง เพราะวา ที่ระดับอุณหภูมิ 70°C เปนตนไปนั้น
น้ําในเมล็ดจะมีการสูญเสียออกจากเมล็ดไดมาก และ ที่ 80°C ก็จะสูญเสียน้ําในเมล็ดมากขึ้นไปอีก
ทําใหเมล็ดมีน้ําในการดูดซับพลังงานที่นอยลง อีกทั้ง ขณะน้ําในเมล็ดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้น ความ
รอนก็จะมีการแผไปทั่วเมล็ด ทําให dehydrogenase enzyme ถูกทําลาย กิจกรรมของเอนไซม ในการ
สราง และปลดปลอยไฮโดรเจนอิออน ก็จะลดนอยลง ทําใหการยอมสีโดย Tetrazolium salt จะยอม
ติดไดนอย แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตที่ลดลง (นงลักษณ, 2528)
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4.5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีของเมล็ดพันธุ
4.5.1 รูปแบบของโปรตีนในเมล็ด
วัดปริมาณโปรตีนรวมหรือโปรตีนหยาบ (Crude protein) ตามวิธีของ Kjedahl and Soxhlet
Method ปรากฏวา การปลอยคลื่นRF ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการปลอยคลื่นไมมีผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงคุ ณภาพ (ตารางภาคผนวกที่ ผ.8) โดยปริมาณโปรตีนรวม จะไมมีก าร
เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 4.6
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ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีนรวมในเมล็ดพันธุขาวโพดที่มีคาเริ่มตน 7.09 %
ภายหลังจากการใหคลื่นRF แกเมล็ดพันธุขาวโพด พบวาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และ
ระยะเวลาที่ใหคลื่น RF แกเมล็ด ปริมาณโปรตีนรวมในเมล็ดลดลงเพียงเล็กนอย โดยคาที่วัดไดยัง
ใกลเคียงกับชุดควบคุม แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของระดับอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ดและ
ความชื้นเมล็ดพันธุเริ่มตนกลับไมมีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากวา
การดูดซับพลังงานจากคลื่น RF ของเมล็ด การเปลี่ยนรูปของพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปเปน
พลังงานความรอนเกิดเปนอุณหภูมิสะสมในเมล็ด และชวงระยะเวลาที่ใหคลื่น RF แกเมล็ดไมเพียง
พอที่ จ ะชั ก นํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสารประกอบโปรตี น รวมภายในเมล็ ด ซึ่ ง เป น
องคประกอบทางเคมีของเมล็ดในสวนของตนออน, สารประกอบโปรตีนที่อยูในสวนอื่นๆของ
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เมล็ด รวมทั้ง กรดอมิโนเปนลักษณะที่ถูกกําหนดทางพันธุกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเมล็ดพันธุเพราะวาอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใหแกเมล็ด
ไมเพียงพอที่จะทําใหอุณหภูมิสะสมในเมล็ดสูงถึงจุดที่สามารถชักนําใหเกิดการสังเคราะห Heat
shock proteins ขึ้นในเมล็ดได (ดนัย, 2539) ประกอบกับภายหลังจากเมล็ดไดรับ Radio frequency
จะเกิดการกระจายพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นไปทั่วเมล็ด หากตองการศึกษาถึงการชักนําใหเกิดการ
สังเคราะห Heat shock proteins ควรให Radio frequency เฉพาะจุดที่ตองการศึกษาโดยเฉพาะสวน
ของเอ็มบริโอที่มีชีวิตเพื่อที่จะสามารถชักนําใหมีการสังเคราะห Heat shock proteins เกิดขึ้นได
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4.5.2 กิจกรรมของเอนไซมดไี ฮโดรจีเนส ( Dehydrogenase enzyme activity)
ทดสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase
Activity) ตามวิธีของ Karl Hostetler lab, UCSD, 1980s.โดยใชวิธีการสกัดเอาสารละลาย แลวนํามา
วัดคาดูดกลืนแสงโดยเครื่อง Spectrophotometer ที่ชวงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร ปรากฏวา
การปลอยคลื่นRF ระดับอุณหภูมิ และระยะเวลาในการปลอยคลื่นไมมีผลตอความเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส (ตารางภาคผนวกที่ ผ.9) โดยผลที่วัดไดจะใกลเคียงกันทุกๆ
กรรมวิธี ดังแสดงในภาพที่ 4.7
38.00

G6PDH activity

37.00
36.00
35.00
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
50°C

60°C

70°C

80°C

Control

Temperature °C
4min.

5min.

6min.

7min.

8min.

ภาพที่ 4.8 การเปลี่ยนแปลง กิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนสในเมล็ดพันธุขา วโพดที่มีคาเริ่มตน
35.84 mmol/min/mg-protein
ภายหลังจากการใหคลื่นRF แกเมล็ดพันธุขาวโพด และตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส (Dehydrogenase enzyme activity) ในรูปของ G6PDH (glucose-6phosphate dehydrogense) หรือ G6PDH enzyme activity พบวาการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิที่ให
คลื่น RF แกเมล็ดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเกิดกิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนสในเมล็ดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แตระยะเวลาในการ ใหคลื่น RF ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
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การเพิ่มอุณหภูมิที่ใหแกเมล็ด สงผลใหการเกิดกิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส ลดลง
ตามระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยที่ระยะเวลาที่ใหคลื่น RF เทากันการเกิดกิจกรรมของเอนไซมดี
ไฮโดรจีเนสในเมล็ดที่มีอุณหภูมิต่ํา จะลดลงในปริมาณที่นอยกวาเมล็ดที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสัมพันธ
กับหลักการทํางานของเอนไซมที่วาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับหนึ่งจะมีผลไปกระตุนการ
ทํางานของเอนไซมใหสูงขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานไดของเอนไซมเพิ่มขึ้น แตเมื่อ
อุณหภูมิสูงถึงระดับหนึ่งจะมีผลใหประสิทธิภาพ การทํางานของเอนไซมสูงสุด เมื่อใหอุณหภูมิใน
ระดับที่สูงกวานี้เอนไซมซึ่งเปนสารประกอบประเภทโปรตีนจะเริ่มเสียสภาพธรรมชาติ เปนเหตุให
อัตราเร็วของปฎิกิริยาลดลง ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานไดลดลงเชนกัน (สุรีย และคณะ,
2540) ที่ระดับอุณหภูมิ 50°C การเกิดกิจกรรมของเอนไซมยังคงอยูในระดับที่ใกลเคียงกับชุด
ควบคุมเพราะวา ที่ระดับอุณหภูมินี้เมล็ดยังมีความชื้นในเมล็ดอยูสูงซึ่งปริมาณของความชื้นในเมล็ด
จะเปนเสมือนตัวชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกเซลลแตที่ระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ตั้งแต 60°C
โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 80°C เปนตนไป ณ ระดับอุณหภูมินี้ปริมาณความชื้นที่มีอยูในเมล็ดเหลืออยู
นอย การดูดซับพลังงานจากคลื่นRF ที่ใหแกเมล็ดจะถูกดูดซับไวโดยน้ําที่เปนองคประกอบทางเคมี
ของเมล็ด โดยเฉพาะน้ําที่เปนองคประกอบของโปรตีน สงผลใหเกิดความเสียหายแกโครงสราง
โปรตีนในเมล็ด ซึ่งจะมีผลใหเกิดการเสียสภาพของเอนไซมดวยเชนกัน และ Christoph et al.
(2000) ใหขอสังเกตวาการใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาแกเมล็ดพันธุที่มีความชื้นสูง ณ ระดับเริ่มตนของ
การใหคลื่นแมเหล็กไฟฟาแกเมล็ด เมล็ดจะเกิดการดูดซับพลังงานอยางสูงทําใหประสิทธิภาพใน
การเปลี่ยนรูปของพลังงานเปนพลังงานความรอนเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วนี้มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางขนาดเล็กในเมล็ดและสงผลใหเอน
ไชมในเมล็ดไมสามารถเกิดกิจกรรมได Kozhevnikova and Stank (1966) พบวา การใหคลื่นความถี่
สูง สามารถยับยั้งการเกิดกิจกรรมของเอนไซมบางชนิดในผักและผลไมได และ Pour et al. (1981)
แสดงใหเห็นวาการใหคลื่นไมโครเวฟแกเมล็ดถั่วเหลืองที่ระดับ 250-300 cal/g มีผลใหกิจกรรมของ
เอนไซม urease, lopoxyenase ลดลง
ในสวนของระยะเวลาที่ใหคลื่น Radio frequency ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการเกิด
กิจกรรมของเอนไซมดีไฮโดรจีเนส เพราะวา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเคมีอันเนื่องมาจาก
ความรอนจากการใหคลื่น RF นั้น enzyme ซึ่งเปนโครงสรางของโปรตีน จะไดรับความรอนใน
ระดับอุณหภูมิเปาหมาย (Target temperature) ตั้งแตชวงแรกที่เริ่มทําการนับเวลา ซึ่งภายในเมล็ดทุก
เมล็ด จะมีอุณหภูมิเทากันทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามจากความรอน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
มาตั้งแตเริ่มแรกอยูแลว แมจะใหคลื่น RF ไปนานอีกเทาไรก็ตาม ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีก

