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4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
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5.  บทคัดย่อ 

การศึกษาการงอกของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 ที่ระยะเวลา
การเข้าห้องร้อนแตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design : CRD จ านวน 5 
ซ้ า 5 กรรมวิธี คือการอบเมล็ดปาล์มด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน ใช้เมล็ด
จ านวน 500 เมล็ดต่อกรรมวิธี ด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่ ผลการทดลอง พบว่า เมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน ให้ความงอกสูงสุด 77.7 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 เข้าห้องร้อนที่
อุณหภูมิ 39±1ºC นาน 60 วัน ให้ความงอกสูงสุด 34.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการอบเมล็ด
นาน 70 50 และ 40 วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 33.2 30.8 และ 28.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น าเมล็ดที่ได้
ไปปลูกและประเมินความแข็งแรงของต้นกล้าที่อายุ 4 เดือน โดยการวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้า ได้แก่ 
จ านวนใบทั้งหมด ความยาวยอด ความยาวราก และน้ าหนักแห้งสะสม ต้นกล้าปาล์มน้ ามันจากท้ังสองพันธุ์เมื่อ
เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน ให้ความยาวต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่ าสุด 
และการอบเมล็ดนาน 60 และ 80 วัน ให้น้ าหนักแห้งของต้นกล้าสูงสุด 
Abstract 
 The study of germination and seedling of oil palm using Suratthani 7 and Suratthani 8 
under different heat treatment duration. The experimental design was completely 
randomized design (CRD) for testing 500 seeds at 39 ± 1ºC  with 5 different conditions as 
follow: for 40 50, 60, 70 and 80 days, the experiments were conducted for 5 replications. 
This experiment was conducted at Krabi Oil Palm Research Center from 2017 to 2018. The 
result showed that germination percentage of Suratthani 7 oil palm hybrid seed reach the 



highest at 77.7% when heating at 39 ± 1ºC for 50 days, No significantly differences of the 
germination percentage in Suratthani 8 oil palm hybrid seed was observed at 40, 50, 60 and  
70 days. The germinated seeds were planted and parameters included rate of stem length, 
root length, fresh weight and dry weight were determined in 4 months old oil palm. Both 
varieties of oil palm heated at 39 ± 1 ºC for 40 days, gave the lowest stem length, root 
length, fresh weight and dry weight, while seedlings for 60 and 80 days, gave the highest dry 
weight. 
6. ค าน า 

     ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจ ระบบการผลิตเมล็ดปาล์มน้ ามันจึงต้องตอบสนองต่อผู้ใช้จ านวน

มาก ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจึงต้องการความรวดเร็วและได้ปริมาณเมล็ดที่มาก กระบวนการผลิต

เริ่มจากการดูแลระบบการผสมเพ่ือให้ได้เมล็ดดูราที่ไม่มีการปนเปื้อนทางพันธุกรรม เก็บเกี่ยวเมล็ดที่สุกแก่ แต่

เนื่องจากปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีการพักตัว จึงต้องน าเมล็ดไปผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนเพ่ือท าลาย

การพักตัวก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงอกของเมล็ดได้ กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์

ธานีได้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันออกมาแล้ว จ านวน 9 สายพันธุ์  ปาล์มน้ ามันแต่ละสายพันธุ์ได้จากคู่ผสมที่

แตกต่างกันจึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความแปรปรวน โดยมีผลจากสภาพแวดล้อมที่

ได้รับและพันธุกรรมของตัวพืชเอง ส่งผลให้ระยะเวลาการเข้าห้องร้อน ตลอดจนการเจริญเติบโตในแปลงเพาะ

กล้าที่แตกต่างกัน การศึกษาดังกล่าวผลที่ได้จะมีประโยชน์ในแง่การยืนยันผลและทราบลักษณะการตอบสนอง

ของปาล์มน้ ามันพันธุ์ใหม่ที่กรมฯได้ผลิตออกมา เพ่ือสามารถน ามาใช้จัดการวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต

งอกให้เหมาะสม อันจะส่งผลต่อการลดการใช้แรงงาน รวมถึงพลังงานต่างๆท าให้ลดต้นทุนการผลิต 

7.  วิธีด าเนินการ     
 - อุปกรณ์ 

 1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 
 2. ตู้อบความชื้น 
 3. ห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 39±1 ºC (heating room) 
 4. ห้องเพาะเมล็ด (Germinated room) 
 5. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามัน ได้แก่ สารป้องกันก าจัดเชื้อรา ตะกร้า 

ถุงพลาสติกทนร้อน ถุงมือ มีดขูดเมล็ด 
 6. เครื่องชั่ง 
 - วิธีการ  
 การศึกษาระยะเวลาการเข้าห้องร้อนเพ่ือท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วย 1) ปาล์มน้ ามัน

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7  และ 2) ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 แต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบสุ่ม



สมบู รณ์  (Completely Randomized Design: CRD) มี  5  กรรมวิ ธี  จ าน วน  5 ซ้ าๆละ  100 เมล็ ด 
ประกอบด้วย 

1. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน 
2. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน 
3. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน 
4. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 70 วัน 
5. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 80 วัน 
ใช้เมล็ดปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8  เก็บเกี่ยวจากทะลายสุกแก่อายุ  6 เดือน 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดงอกเริ่มจากการเก็บเกี่ยวทะลายน ามาสับแยกผลออกจากทะลาย บ่มไว้นาน 7 -10 วัน 
หลังจากนั้นน าไปเข้าเครื่องตีเมล็ดเพ่ือแยกส่วนเปลือกออกจากเมล็ด น าเมล็ดที่ได้มาท าความสะอาด แยก
เมล็ดเสียรวมถึงสิ่งเจือปนอ่ืนๆออก น าเมล็ดไปแช่น้ าประมาณ 7 วัน เพ่ือให้เมล็ดมีความชื้นประมาณ 17- 
19%  น าเมล็ดมาล้างท าความสะอาด หลังจากนั้นแช่เมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ตากเมล็ดให้แห้ง น ามา
บรรจุใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น เติมอากาศแล้วมัดปากถุงให้แน่น น าเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิ 39±1 °C นาน 40 50 
60 70 และ 80 วัน ตามล าดับ ในช่วงเวลาดังกล่าว ท าการเปิดปากถุงเพ่ือให้อากาศถ่ายเทสัปดาห์ละครั้ง ครบ
ตามเวลาที่ก าหนดแต่ละกรรมวิธีแล้ว น าเมล็ดออกมาแช่น้ าประมาณ 15 วัน เพ่ือให้เมล็ดมีความชื้นประมาณ  
19-21% ท าความสะอาดเมล็ดและแช่สารป้องกันก าจัดเชื้อราอีกครั้ง บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกชั้นเดียวมัดปาก
ถุงให้แน่นแล้วน าเข้าห้องเพาะ เปิดถุงเพ่ือให้ความชื้นโดยการฉีดพ่นน้ าเป็นครั้งคราว  

ประมาณ 7-15 วัน เมล็ดจะเริ่มทยอยงอก แยกเมล็ดงอกที่แทงหน่อและรากในเวลาเดียวกัน จัดเป็น
เมล็ดงอกรุ่นเดียวกัน แล้วท าการคัดแยกเมล็ดงอกสมบูรณ์แต่ละรุ่น โดยใช้เมล็ดงอกส าหรับการทดลองเป็นรุ่น
เดียวกัน น าเมล็ดที่ได้ลงแปลงปลูก ดูแลรักษาต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกเป็นเวลา 4 เดือน ประเมินความ
แข็งแรงด้วยการวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าในรูปจ านวนใบทั้งหมด ความยาวยอด ความยาวราก และถอน
ต้นไปวิเคราะห์หาน้ าหนักแห้งสะสมทั้งต้น โดยน าเข้าอบด้วยความร้อนอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 800C นาน 48 ชม.  

วิธีการค านวณหาเมล็ดงอกสมบูรณ์และเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 
 เมล็ดงอกสมบูรณ์(%) =    จ านวนเมล็ดงอกสมบูรณ์ x 100 

     จ านวนเมล็ดที่ทดลองทั้งหมด 
 เมล็ดงอกไม่สมบูรณ์(%) =    จ านวนเมล็ดงอกผิดปกติ x 100 

      จ านวนเมล็ดที่ทดลองทั้งหมด 
 - เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ปีที่เริ่มต้น..2559....ปีที่สิ้นสุด...2561... 
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่ อ.คลองท่อม จ. กระบี่  
 
 
 



8.  ผลการทดลองและวิจารณ์  
ท าลายการพักตัวโดยการน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 50 60 

70 และ 80 วัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พบว่า การอบเมล็ดเพ่ือท าลายการพักตัวเมล็ดเวลานาน 50 วัน ท าให้
เมล็ดมีความงอกสูงสุด 77.7% แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบด้วยความร้อนนาน 60 40 
80 และ 70 วัน มีความงอก 72.0 67.7 60.8 และ 57.1% ตามล าดับ การอบเมล็ดนานมีแนวโน้มให้
เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติสูงขึ้น โดยการอบเมล็ดนาน 80 วัน ท าให้มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์สูงสุด 18.4% 
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบเมล็ดนาน 70 60 40 และ 50 มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 16.6 
14.4 13.3 และ 11.6% ตามล าดับ (ตารางที่ 1) พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า ท าลายการพักตัวโดยการน าเมล็ด
ปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60  วัน ท าให้เมล็ดมีความงอกสูงสุด 34.9% แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับการอบเมล็ดด้วยความร้อนนาน 40 50 และ 70 วัน โดยมีความงอก 28.2 30.8 และ 
33.2% ตามล าดับ การอบเมล็ดนาน 80 วัน มีความงอกเมล็ดต่ าสุด 11.6% (ตารางที่ 2)  การอบเมล็ดด้วย
ความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 50 และ 60  วัน ท าให้พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่
แตกต่างทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามการอบเมล็ดนาน 60 ให้ความงอกสูงสุด (34.9%) สอดคล้องกับการทดลอง
ของ Beugre และคณะ (2009) รายงานว่า การน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 
60  วัน ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด จากการทดลองพบว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีความงอกค่อนข้างต่ า 
ระยะเวลาเข้าห้องร้อนเพ่ือท าลายการพักตัวที่มากขึ้นท าให้พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 งอกได้น้อยลง สอดคล้องกับ
การทดลองของ Mok (1982) ที่พบว่า การงอกลดลงเมื่อเพ่ิมระยะเวลาการให้ความร้อน การอบเมล็ดนาน 60 
วัน มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์สูงสุด 17.0% แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบเมล็ดนาน 50 40 
70 และ 80 วัน มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 14.5 12.6 12.4 และ 6.7% ตามล าดับ  

เมื่อน าต้นกล้าที่ได้จากทุกกรรมวิธีไปเพาะเลี้ยงและดูแลรักษาในเรือนเพาะช า เพ่ือประเมินความ
แข็งแรง พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พบว่า การอบเมล็ดนาน 80 และ 50 วัน ท าให้จ านวนใบสูงสุด 6.02 และ 5.98 
ใบต่อต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติแต่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับระยะเวลาการอบเมล็ดอ่ืน 
การอบเมล็ดนาน 60 วัน ท าให้ความยาวต้น ความยาวราก และน้ าหนักสดทั้งต้นสูงสุด พิจารณาน้ าหนักแห้ง
ทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 80 และ 60 วัน มีค่าสูงสุด 5.03 และ 4.79 กรัมต่อต้น ตามล าดับ แต่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) จากการทดลองเห็นได้ว่า เมื่ออบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 50 วัน เมล็ดมีความงอกสูง แต่อย่างไรก็ตามการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 80 วัน 
ให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งจากต้นกล้าสูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการอบเมล็ดนาน 60 วัน ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาการเจริญเติบโตในภาพรวมด้านความยาวต้น ความยาวราก น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของต้นกล้าจึง
สรุปว่า ต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน มีแนวโน้มให้ต้นกล้าที่แข็งแรง
กว่า 

พิจารณาพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 80 และ 40 วัน มีจ านวนใบสูงสุด 5.80 
5.47 และ 5.21 ใบต่อต้น ตามล าดับ แต่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ความยาวต้นและความยาวรากไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ น้ าหนักสดทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 วัน มีค่าสูงสุด 16.97 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้ง



ทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 60 วัน มีค่าสูงสุด 6.47 กรัมต่อต้น (ตารางที่ 4) การอบเมล็ดด้วยความร้อน
อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน ท าให้พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ความงอกสูงสุดแต่เมื่อพิจารณาต้นกล้าในภาพรวม
พบว่า ข้อมูลที่ได้ค่อนข้างมีความหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 
39±1 ºC นาน 60 วัน ให้น้ าหนักแห้งรวมสูงสุด สอดคล้องกับรายงานของ Fondom (2010) ศึกษาการ
ท าลายการพักตัวของเมล็ดปาล์มน้ ามันจ านวน 10 คู่ผสม ใช้อุณหภูมิ 39±1 0C  ที่ระยะเวลา 60 80 100 และ 
120 วัน พบว่า การอบเมล็ดที่ระยะเวลานาน 60 วัน ท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกและการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าในแปลงดีที่สุด การเพ่ิมเวลาอบเมล็ดปาล์มน้ ามันที่มากขึ้นท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าลดลง อย่างไรก็ตามจากการทดลองนี้มีข้อสังเกตว่า ต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความ
ร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 80 วัน จากท้ังสองพันธุ์มีแนวโน้มเจริญเติบโตดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์ที่
งอกได้มีจ านวนน้อยกว่าเมื่อน ามาปลูกในสภาพโรงเรือนมีความหนาแน่นของต้นกล้าน้อยกว่า ท าให้ได้รับปัจจัย
ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีกว่าโดยเฉพาะแสงแดด 
 
ตารางที่ 1. ความงอกและเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์จากลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 
ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี (วัน) ความงอก        

(%) 
งอกไม่สมบูรณ์ (%) 

40 67.7ab 13.3ab 

50 77.7a 11.6b 

60 72.0ab 14.4ab 

70 57.1b 16.6ab 

80 60.8ab 18.4a 

F-test * * 

cv(%) 18.2 26.4 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2. ความงอกและเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์จากลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 
ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 
 
กรรมวิธี (วัน) ความงอก        

(%) 
งอกไม่สมบูรณ์ (%) 

40 28.2a 12.6b 

50 30.8a 14.5ab 

60 34.9a 17.0a 

70 33.2a 12.4b 

80 11.6b 6.7c 

F-test ** * 

cv(%) 27.1 28.3 

 
 
ตารางที่ 3. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี จ านวนใบ

ทั้งหมด 
ความยาวต้น
(ซม.) 

ความยาวราก
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
ทั้งต้น  
(กรัม) 

40 4.78b 23.76b 13.44b 9.16b 3.33c 
50 5.98a 31.73ab 18.01ab 13.60a 4.58ab 
60 4.53b 34.05a 20.06a 14.77a 4.79a 
70 4.45b 23.57b 15.74ab 10.16b 3.69bc 
80 6.02a 32.00ab 18.08ab 13.64a 5.03a 

F-test ** * * ** ** 

cv(%) 9.3 23.0 20.6 19.6 18.1 

 
 
 
 



ตารางที่ 4. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 

กรรมวิธี จ านวนใบ
ทั้งหมด 

ความยาวต้น
(ซม.) 

ความยาวราก
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

40 5.21a 30.2 18.41 8.73c 3.79c 
50 5.80a 38.5 20.18 16.97a 4.49bc 
60 4.25b 30.2 19.25 13.43b 6.47a 
70 4.45b 38.9 21.13 11.08bc 5.07b 
80 5.47a 38.4 20.18 13.82ab 5.65ab 

F-test ** ns ns ** ** 

cv(%) 5.3 18.8 17.9 18.7 17.9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1 เมล็ดงอกสมบูรณ์ปาล์มน้ ามัน   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 2 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ถอนล าต้นเพื่อวิเคราะห์หาน้ าหนักแห้งสะสม 
 
 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน ให้
ความงอกสูงสุด 77.7 เปอร์เซ็นต์  
  2. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน ให้
ความงอกสูงสุด 34.9 เปอร์เซ็นต์  

3. ต้นกล้าปาล์มน้ ามันจากท้ังสองพันธุ์เมื่อเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน ให้ความยาว
ต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่ าสุด ต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 60 และ 80 วัน ให้น้ าหนักแห้งของต้นกล้าสูงสุด 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.ได้ข้อมูลระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบเมล็ดเพ่ือท าลายการพักตัวของเมล็ดปาล์มน้ ามันพันธุ์สุ
ราษฎร์ธานี 7 และ 8 ท าให้เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง สามารถงอกได้อย่างรวดเร็วและต้นกล้าปาล์ม
น้ ามันที่มีคุณภาพด ี
      2. ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับใช้ช่วยวางแผนกระบวนการผลิตเมล็ดงอก    อันจะส่งผลต่อการลด
ต้นทุนผลผลิตช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรผู้เพาะกล้าปาล์มน้ ามันเข้าถึงแหล่งพันธุ์ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
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