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บทคัดย่อ 

การศึกษาเพ่ือหาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับท าลายการพักตัวเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 และ ขอนแก่น 84-7 ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในฤดูแล้ง ปี 2561 และ 
2562  วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ  า กรรมวิธีทดลองประกอบด้วย การอบที่อุณหภูมิ 50ºC 
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 72 90 108 126 144 และ 168 ชั่วโมง ผลการ
ทดลอง พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 หลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ มีความงอกร้อยละ 43- 46 แต่
เมื่อผ่านการอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง มีความงอกเพ่ิมขึ นร้อยละ 73 -75%   ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 หลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเพียงร้อยละ 5- 8  แต่เมื่อผ่านการอบที่
อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกเพ่ิมขึ นร้อยละ 74-76  สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  ส าหรับความเร็ว
ในการงอกของถั่วลิสงทั ง 2 พันธุ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก ดังนั น วิธีการใช้ความร้อนท าลายการพัก
ตัวที่เหมาะสมถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 คือ การอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง ส่วนวิธีการใช้ความร้อน
ท าลายการพักตัวถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 คือ การอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง 

 
 

ABSTRACT 
 

  A study to determine the temperature and the time for breaking the dormancy of 
peanut seeds in two cultivars, Khon Kaen 84-7 and 6. The research was conducted in 
Phitsanulok Seed Research and Development Center in dry season 2018-2019. Two 
temperature, 40 and 50 ºC for 72 90,108,126,144, 168 hours were tested in the completely 
randomized design with four replications. The results showed that the germination percentages 
of peanut var. Khon Kaen 6 were 43-46 after seed processing, however the germination 
percentages were increased to 73-75 after breaking seed dormancy by incubated seed as 40ºC 
for 108 hours. Moreover, the germination percentage of peanut var. Khon Kaen 84-7 were 5-8 
after seed processing, however the germination percentages were increased to 74-76 after 



breaking seed dormancy by incubated seed as 40ºC for 168 hours. Consequently, heat 
treatments breaking dormancy methods, seed incubated in 40ºC for 108 and 168 hours, were 
found to break seed dormancy of peanut Khon Kaen 6 and Khon Kaen 84-7 cultivar, 
respectively. 
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6. ค าน า                                

 การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงปกติจะใช้เวลา 10 วันจึงจะทราบผล แต่ถั่วลิสงบางพันธุ์ที่เป็นพวก

เวอร์จิเนีย (Virginia) เมล็ดมีระยะการพักตัวหลังเก็บเกี่ยวประมาณ 30 – 360 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับพันธุ์ของถั่วลิสง 

เช่น ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ระยะเวลาการพักตัวประมาณ 42 วัน  ส่วนถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ระยะเวลาการ

พักตัวประมาณ 28 วัน  การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมีข้อดี คือ ท าให้เมล็ดที่สุกแก่แล้วไม่งอกคาต้นหรือเน่า

เสียหายในดิน และยังท าให้เมล็ดพันธุ์เก็บรักษาไว้ได้นาน การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จ าเป็นต้องมีการท าลาย

การพักตัวเพ่ือให้ทราบความงอกเมื่อน าไปปลูก  จวงจันทร์และโชคชัย (2531) แนะน าให้ใช้ความร้อนท าลายการ

พักตัวของถั่วลิสงโดยการอบที่อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง แต่ ISTA (2014) ระบุวิธีการ

ท าลายการพักตัวถั่วลิสงโดยการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 40 ºC ซึ่งถั่วลิสงแต่ละพันธุ์มีระยะเวลาในการพักตัว

ต่างกัน เพ่ือให้การท างานในห้องปฏิบัติการ ท างานได้ต่อเนื่องและได้ผลที่ถูกต้อง ควรจะหาระยะเวลาในการอบ

ส าหรับการท าลายการพักตัวของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 และ ขอนแก่น 6 ก่อนการทดสอบความงอก 

7. วิธีด าเนินการ                          
         อุปกรณ์ 
            - เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 และ ขอนแก่น 6 
           -  ตู้อบความร้อน 
           -  อุปกรณ์ส าหรับเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 
 



         แบบและวิธีการทดลอง 
 ถั่วลิสงแต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized  Design  (CRD ) จ านวน 7 
กรรมวิธี 4 ซ  า ได้แก ่

1. อบที่อุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง  
2. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง 
3. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 90 ชั่วโมง 
4. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง 
5. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 126 ชั่วโมง 
6. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมง 
7. อบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7และพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่เพ่ิงเก็บเกี่ยวน ามาทดสอบความชื น 

ความบริสุทธิ์ ความงอกเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์และความเร็วในการงอก 
2. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 84-7และพันธุ์ขอนแก่น 6 น าไปท าลายการพักตัวตามกรรมวิธีที่

ก าหนด หลังจากนั นน าเมล็ดมาเพาะในทรายเป็นเวลา 10 วัน แล้วประเมินความงอกของเมล็ดพันธุ์และความเร็ว
ในการงอก (ISTA, 2019) 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีดังนี  
1) การตรวจสอบความชื น โดยการตัดเป็นชิ นขนาดไม่เกิน 7 มม. อบที่อุณหภูมิ 103 องศา

เซลเซียส ระยะเวลา 17 ชั่วโมง 
2) การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย จ านวน 100 เมล็ด/ซ  า เก็บไว้ในห้องเพาะความ

งอกอุณหภูมิ   20<->30 ºC ประเมินความงอกท่ี อายุ 10 วัน  
 

        - ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ = ผลบวกของ    
     

 
3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลหากรรมวิธีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการท าลายการพักตัวเมล็ด 

พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7และพันธุ์ขอนแก่น 6   
 

การบันทึกข้อมูล 
1.ความชื นของเมล็ดพันธุ์ 
2.ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์  
3. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนและหลังการท าลายการพักตัว 
4. ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนและหลังการท าลายการพักตัว 

   จ านวนต้นกล้าที่งอก 

    จ านวนวันหลังเพาะ 



- เวลาและสถานที่     เริ่มต้น ตุลาคม 2560 – สิ นสุด กันยายน 2562  
                                             ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ปี 2561 เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื น 9.4% ความบริสุทธิ์ 

98.5% ความงอก 43% (เมล็ดสดไม่งอก 36%) เมื่อท าลายการพักตัวตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน พบว่า 

การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 73% เป็นเมล็ดสดไม่งอกเพียง 

1% (ตารางที่ 1) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมง ซึ่งมี

ความงอก 63% ส าหรับความเร็วในการงอกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยที่การอบท่ีอุณหภูมิ 

40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมงมีความเร็วในการงอกสูงสุด คือ 9.13 แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการ

การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมงที่มีความเร็วในการงอก 7.81 ส่วนการอบที่อุณหภูมิ 50 

ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบที่อุณหภูมิ 40 ºC 

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ คือ 43  46 และ 36% ตามล าดับ ซึ่ง

ความเร็วในการงอกของวิธีการท าลายการพักตัวของทั ง 3 กรรมวิธี (5.34  5.69 และ 4.44 ) เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับความงอกซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติเช่นเดียวกัน ปี 2562 เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์

ขอนแก่น 6 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื น 9.2% ความบริสุทธิ์ 99.0% ความงอก 46% (เมล็ดสดไม่งอก 

39%) เมื่อท าลายการพักตัวตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน พบว่า การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 

ชั่วโมง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปี 2561 โดยมีความงอกสูงสุด คือ 75% (เมล็ดสดไม่งอก 2%) มีความ

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส าหรับความเร็วในการงอก การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 

ชั่วโมง มีความเร็วในการงอกสูงสุดเช่นเดียวกันกับความงอก คือ 9.31 มีความแตกต่างทางสถิติกับ

กรรมวิธี อ่ืนๆ ส่วนการอบที่ อุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบที่ อุณหภูมิ  40 ºC 

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (45 และ 34%) 

 ปี 2561 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื น 9.2% ความบริสุทธิ์ 98.0% 

ความงอก 5% (เมล็ดสดไม่งอก 90%) เมื่อท าลายการพักตัวตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน พบว่า การอบที่

อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 74% เป็นเมล็ดสดไม่งอก 6% (ตารางที่ 2) 

แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการอบที่อุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ซึ่งมีความงอก 63% ซึ่ง

ความเร็วในการงอกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยที่การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 

ชั่วโมง มีความเร็วในการงอก 9.19 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการอบที่อุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 

ชั่วโมง ซึ่งมีความเร็วในการงอก 7.81 ส่วนการอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 และ 90 ชั่วโมง ความ



งอกและความเร็วในการงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ความงอก 11 และ 22% และ ความเร็วในการ

งอก 1.34 และ 2.75 ตามล าดับ ส่วนปี 2562 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื น 

9.3% ความบริสุทธิ์ 98.5% ความงอก 8% (เมล็ดสดไม่งอก 92%) เมื่อท าลายการพักตัวตามกรรมวิธีที่

แตกต่างกัน พบว่า การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 76% (เมล็ดสด

ไม่งอก 4%) มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 มีระยะเวลา

การพักตัวนานกว่าถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ระยะเวลาที่ใช้ในการท าลายการพักตัวจึงนานกว่าถั่วลิสงพันธุ์

ขอนแก่น 6  ซึ่งการอบอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีความงอกต่ าสุด คือ 12% ส่วนความเร็ว

ในการงอกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยที่การอบที่อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง 

มีความเร็วในการงอกสูงสุด คือ 9.44 มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนการอบอุณหภูมิ 40 

ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีความเร็วในการงอกต่ าสุด คือ 1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ความงอก (%) และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่ท าลายการพัก 

              ตัวตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและ   

     พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในฤดแูล้ง 2561 และ ฤดูแล้ง 2562 

กรรมวิธีท าลายการพักตัว 

ฤดูแล้ง 2561 ฤดูแล้ง 2562 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

1.อบที่อุณหภูมิ 50ºCระยะเวลา 72 ชั่วโมง  43cd 5.34cd 45cd 5.56c 

2.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 72 ชั่วโมง 46cd 5.69cd 47c 5.81c 

3.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 90 ชั่วโมง 36d 4.44d 34d 4.19d 

4.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 108 ชั่วโมง 73a 9.13a 75a 9.31a 

5.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 126 ชั่วโมง 54bc 6.75bc 53bc 6.63c 

6.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 144 ชั่วโมง 63ab 7.81ab 62b 7.75b 

7.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 168 ชั่วโมง 54bc 6.75bc 53bc 6.63c 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 15.38 17.70 13.70 11.00 

เมล็ดถั่วลิสงไม่ท าลายการพักตัว 43 5.35 46 5.72 

         ในคอลัมนเ์ดียวกัน ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดับความเป็นไปได้ 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ความงอก (%) และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ที่ท าลาย

     การพักตัวตามกรรมวิธีที่แตกต่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัย

     และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในฤดูแล้ง 2561 และ ฤดูแล้ง 2562  

กรรมวิธีท าลายการพักตัว 

ฤดูแล้ง 2561 ฤดูแล้ง 2562 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

1.อบที่อุณหภูมิ 50ºCระยะเวลา 72 ชั่วโมง  63ab 7.81ab 62b 7.69b 

2.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 72 ชั่วโมง 11d 1.34e 12f 1.44f 

3.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 90 ชั่วโมง 22d 2.75e 24e 3.00e 

4.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 108 ชั่วโมง 40c 5.00d 42d 5.25d 

5.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 126 ชั่วโมง 50bc 6.25cd 52c 6.44c 

6.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 144 ชั่วโมง 55bc 6.88bc 57bc 7.13bc 

7.อบที่อุณหภูมิ 40ºCระยะเวลา 168 ชั่วโมง 74a 9.19a 76a 9.44a 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 21.94 17.82 13.46 13.42 

เมล็ดถั่วลิสงไม่ท าลายการพักตัว 5 0.60 8 0.97 

         ในคอลัมนเ์ดียวกัน ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดับความเป็นไปได้ 0.01 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 เมล็ดมีระยะพักตัวหลังเก็บเกี่ยวประมาณ 28 วัน ส่วนถั่วลิสงพันธุ์ 
ขอนแก่น 84-7 เมล็ดมีระยะหลังเก็บเกี่ยวประมาณ 42 วัน ในกรณีที่ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว
ทันที  จึงมีความจ าเป็นต้องท าลายการพักตัวเพ่ือจะให้ทราบความงอกก่อนที่จะน าเมล็ดพันธุ์ไปใช้
ประโยชน์  สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA) ก าหนดให้อบที่อุณหภูมิ 40ºC ก่อนเพาะความ
งอกในห้องปฏิบัติการ ซึ่งระยะเวลาการพักตัวของถั่วลิสงแต่ละพันธุ์แตกต่างกัน  ดังนั น วิธีการใช้ความ
ร้อนท าลายการพักตัวถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 คือ การอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง ส่วน
วิธีการใช้ความร้อนท าลายการพักตัวถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 คือ การอบที่อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 
168 ชั่วโมง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1.ถ่ายทอดวิธีการใช้ความร้อนท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 และ     

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ให้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

 2. ถ่ายทอดวิธีการใช้ความร้อนท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 และ     

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ให้แก่นักวิชาการเกษตร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) -   

12. เอกสารอ้างอิง  

จวงจันทร์ ดวงพัตรา และ โชคชัย กิตติธเนศวร. 2531. การศึกษาเบื องต้นเรื่องการพักตัวและการแก้การ 
         พักตัวของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต. หน้า 457 – 461. ใน: รายงานการสัมมนาถั่วลิสงครั งที่ 7  
         วันที่ 16 – 18  มีนาคม 2531 พัทยา.  
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 ISTA. 2019. International rules for seed testing.  International Seed Testing Association, 
                    Bassesdorf, Switzerland. 

13. ภาคผนวก -  
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