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บทคัดยอ 

การศึกษาเพ่ือหาอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับทําลายการพักตัวเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุ
ขอนแกน 6 และ ขอนแกน 84-7 ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก ในฤดูแลง ป 2561 และ 
2562  วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซํ้า กรรมวิธีทดลองประกอบดวย การอบท่ีอุณหภูมิ 50ºC 
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 72 90 108 126 144 และ 168 ชั่วโมง ผลการ
ทดลอง พบวา เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 หลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ มีความงอกรอยละ 43- 46 แต
เม่ือผานการอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง มีความงอกเพ่ิมข้ึนรอยละ 73 -75%   สวนเมล็ดพันธุถ่ัว
ลิสงพันธุขอนแกน 84-7 หลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ มีความงอกเพียงรอยละ 5- 8  แตเม่ือผานการอบท่ี
อุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกเพ่ิมข้ึนรอยละ 74-76  สูงกวากรรมวิธีอ่ืนๆ  สําหรับความเร็ว
ในการงอกของถ่ัวลิสงท้ัง 2 พันธุ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก ดังนั้น วิธีการใชความรอนทําลายการพัก
ตัวท่ีเหมาะสมถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 คือ การอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง สวนวิธีการใชความรอน
ทําลายการพักตัวถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 คือ การอบท่ีอุณหภูมิ 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. คํานํา                                

 การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงปกติจะใชเวลา 10 วันจึงจะทราบผล แตถ่ัวลิสงบางพันธุท่ีเปนพวก

เวอรจิเนีย (Virginia) เมล็ดมีระยะการพักตัวหลังเก็บเก่ียวประมาณ 30 – 360 วัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพันธุของถ่ัวลิสง 

เชน ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ระยะเวลาการพักตัวประมาณ 42 วัน  สวนถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 ระยะเวลาการ

พักตัวประมาณ 28 วัน  การพักตัวของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงมีขอดี คือ ทําใหเมล็ดท่ีสุกแกแลวไมงอกคาตนหรือเนา

เสียหายในดิน และยังทําใหเมล็ดพันธุเก็บรักษาไวไดนาน การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุจําเปนตองมีการทําลาย

การพักตัวเพ่ือใหทราบความงอกเม่ือนําไปปลูก  จวงจันทรและโชคชัย (2531) แนะนําใหใชความรอนทําลายการ

พักตัวของถ่ัวลิสงโดยการอบท่ีอุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง แต ISTA (2014) ระบุวิธีการ

ทําลายการพักตัวถ่ัวลิสงโดยการอบดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ซ่ึงถ่ัวลิสงแตละพันธุมีระยะเวลาในการพักตัว

ตางกัน เพ่ือใหการทํางานในหองปฏิบัติการ ทํางานไดตอเนื่องและไดผลท่ีถูกตอง ควรจะหาระยะเวลาในการอบ

สําหรับการทําลายการพักตัวของถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 และ ขอนแกน 6 กอนการทดสอบความงอก 

7. วิธีดําเนินการ                          
         อุปกรณ 
            - เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 และ ขอนแกน 6 
           -  ตูอบความรอน 
           -  อุปกรณสําหรับเพาะความงอกในหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
 
 
         แบบและวิธีการทดลอง 
 ถ่ัวลิสงแตละพันธุวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized  Design  (CRD ) จํานวน 7 
กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก 

1. อบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง  
2. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง 
3. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 90 ชั่วโมง 
4. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง 
5. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 126 ชั่วโมง 
6. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมง 
7. อบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7และพันธุขอนแกน 6 ท่ีเพ่ิงเก็บเก่ียวนํามาทดสอบความชื้น 

ความบริสุทธิ์ ความงอกเริ่มตนของเมล็ดพันธุและความเร็วในการงอก 
2. นําเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 84-7และพันธุขอนแกน 6 นําไปทําลายการพักตัวตามกรรมวิธีท่ี

กําหนด หลังจากนั้นนําเมล็ดมาเพาะในทรายเปนเวลา 10 วัน แลวประเมินความงอกของเมล็ดพันธุและความเร็ว
ในการงอก (ISTA, 2019) 



วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุมีดังนี้ 
1) การตรวจสอบความชื้น โดยการตัดเปนชิ้นขนาดไมเกิน 7 มม. อบท่ีอุณหภูมิ 103 องศา

เซลเซียส ระยะเวลา 17 ชั่วโมง 
2) การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย จํานวน 100 เมล็ด/ซํ้า เก็บไวในหองเพาะความ

งอกอุณหภูมิ   20<->30 ºC ประเมินความงอกท่ี อายุ 10 วัน  
 

        - ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ = ผลบวกของ    
     

 
3. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลหากรรมวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการทําลายการพักตัวเมล็ด 

พันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7และพันธุขอนแกน 6   
 

การบันทึกขอมูล 
1.ความชื้นของเมล็ดพันธุ 
2.ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ  
3. ความงอกของเมล็ดพันธุกอนและหลังการทําลายการพักตัว 
4. ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุกอนและหลังการทําลายการพักตัว 
- เวลาและสถานท่ี     เริ่มตน ตุลาคม 2560 – สิ้นสุด กันยายน 2562  
                                             ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 

 ป 2561 เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื้น 9.4% ความบริสุทธิ์ 

98.5% ความงอก 43% (เมล็ดสดไมงอก 36%) เม่ือทําลายการพักตัวตามกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน พบวา 

การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 73% เปนเมล็ดสดไมงอกเพียง 

1% (ตารางท่ี 1) แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมง ซ่ึงมี

ความงอก 63% สําหรับความเร็วในการงอกเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยท่ีการอบท่ีอุณหภูมิ 

40 ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมงมีความเร็วในการงอกสูงสุด คือ 9.13 แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับการ

การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 144 ชั่วโมงท่ีมีความเร็วในการงอก 7.81 สวนการอบท่ีอุณหภูมิ 50 

ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC 

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ความงอกไมมีความแตกตางทางสถิติ คือ 43  46 และ 36% ตามลําดับ ซ่ึง

ความเร็วในการงอกของวิธีการทําลายการพักตัวของท้ัง 3 กรรมวิธี (5.34  5.69 และ 4.44 ) เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับความงอกซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติเชนเดียวกัน ป 2562 เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุ

ขอนแกน 6 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื้น 9.2% ความบริสุทธิ์ 99.0% ความงอก 46% (เมล็ดสดไมงอก 

39%) เม่ือทําลายการพักตัวตามกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน พบวา การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 

ชั่วโมง เปนไปในทิศทางเดยีวกันกับป 2561 โดยมีความงอกสูงสุด คือ 75% (เมล็ดสดไมงอก 2%) มีความ

แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ สําหรับความเร็วในการงอก การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 108 

   จํานวนตนกลาท่ีงอก 

    จํานวนวันหลังเพาะ 



ชั่วโมง มีความเร็วในการงอกสูงสุดเชนเดียวกันกับความงอก คือ 9.31 มีความแตกตางทางสถิติกับ

กรรมวิธี อ่ืนๆ สวนการอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง และการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC 

ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ความงอกไมมีความแตกตางทางสถิติ (45 และ 34%) 

 ป 2561 ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื้น 9.2% ความบริสุทธิ์ 98.0% 

ความงอก 5% (เมล็ดสดไมงอก 90%) เม่ือทําลายการพักตัวตามกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน พบวา การอบท่ี

อุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 74% เปนเมล็ดสดไมงอก 6% (ตารางท่ี 2) 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับการอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ซ่ึงมีความงอก 63% ซ่ึง

ความเร็วในการงอกเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยท่ีการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 

ชั่วโมง มีความเร็วในการงอก 9.19 ไมมีความแตกตางทางสถิติกับการอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC ระยะเวลา 72 

ชั่วโมง ซ่ึงมีความเร็วในการงอก 7.81 สวนการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 และ 90 ชั่วโมง ความ

งอกและความเร็วในการงอกไมมีความแตกตางทางสถิติ ความงอก 11 และ 22% และ ความเร็วในการ

งอก 1.34 และ 2.75 ตามลําดับ สวนป 2562 ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 หลังปรับปรุงสภาพ มีความชื้น 

9.3% ความบริสุทธิ์ 98.5% ความงอก 8% (เมล็ดสดไมงอก 92%) เม่ือทําลายการพักตัวตามกรรมวิธีท่ี

แตกตางกัน พบวา การอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง มีความงอกสูงสุด คือ 76% (เมล็ดสด

ไมงอก 4%) มีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 มีระยะเวลา

การพักตัวนานกวาถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 ระยะเวลาท่ีใชในการทําลายการพักตัวจึงนานกวาถ่ัวลิสงพันธุ

ขอนแกน 6  ซ่ึงการอบอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีความงอกต่ําสุด คือ 12% สวนความเร็ว

ในการงอกเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยท่ีการอบท่ีอุณหภูมิ 40 ºC ระยะเวลา 168 ชั่วโมง 

มีความเร็วในการงอกสูงสุด คือ 9.44 มีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ สวนการอบอุณหภูมิ 40 

ºC ระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีความเร็วในการงอกต่ําสุด คือ 1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ความงอก (%) และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 ท่ีทําลายการพัก 

              ตัวตามกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน ณ หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุศูนยวิจัยและ   

     พัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก ในฤดูแลง 2561 และ ฤดูแลง 2562 

กรรมวิธีทําลายการพักตัว 

ฤดูแลง 2561 ฤดูแลง 2562 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

ความงอก 

(%) 

ความเรว็ใน

การงอก 

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

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

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

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

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

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

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

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 15.38 17.70 13.70 11.00 

เมลด็ถ่ัวลิสงไมทําลายการพักตัว 43 5.35 46 5.72 

         ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขท่ีตามดวยตัวอักษรตางกันมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความเปนไปได 0.05 
 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 2 ความงอก (%) และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ท่ีทําลาย

     การพักตัวตามกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน ณ หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุศูนยวิจัย

     และพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก ในฤดูแลง 2561 และ ฤดูแลง 2562  

กรรมวิธีทําลายการพักตัว 

ฤดูแลง 2561 ฤดูแลง 2562 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

ความงอก 

(%) 

ความเร็วใน

การงอก 

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

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

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

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

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

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

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

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 21.94 17.82 13.46 13.42 

เมล็ดถ่ัวลิสงไมทําลายการพักตัว 5 0.60 8 0.97 

         ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขท่ีตามดวยตัวอักษรตางกันมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความเปนไปได 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  



  ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 เมล็ดมีระยะพักตัวหลังเก็บเก่ียวประมาณ 28 วัน สวนถ่ัวลิสงพันธุ 
ขอนแกน 84-7 เมล็ดมีระยะหลังเก็บเก่ียวประมาณ 42 วัน ในกรณีท่ีตองการใชเมล็ดพันธุหลังเก็บเก่ียว
ทันที  จึงมีความจําเปนตองทําลายการพักตัวเพ่ือจะใหทราบความงอกกอนท่ีจะนําเมล็ดพันธุไปใช
ประโยชน  สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุนานาชาติ (ISTA) กําหนดใหอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC กอนเพาะความ
งอกในหองปฏิบัติการ ซ่ึงระยะเวลาการพักตัวของถ่ัวลิสงแตละพันธุแตกตางกัน ดังนั้น วิธีการใชความ
รอนทําลายการพักตัวถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 คือ การอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 108 ชั่วโมง สวน
วิธีการใชความรอนทําลายการพักตัวถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 คือ การอบท่ีอุณหภูมิ 40ºC ระยะเวลา 
168 ชั่วโมง 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 1.ถายทอดวิธีการใชความรอนทําลายการพักตัวของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 และ     

ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ใหแกหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุท้ังหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

 2. ถายทอดวิธีการใชความรอนทําลายการพักตัวของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 6 และ     

ถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ใหแกนักวิชาการเกษตร นักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 

11. คําขอบคุณ (ถามี) -   

12. เอกสารอางอิง  

จวงจันทร ดวงพัตรา และ โชคชัย กิตติธเนศวร. 2531. การศึกษาเบื้องตนเรื่องการพักตัวและการแกการ 
         พักตัวของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงเมล็ดโต. หนา 457 – 461. ใน: รายงานการสัมมนาถ่ัวลิสงครั้งท่ี 7  
         วันท่ี 16 – 18  มีนาคม 2531 พัทยา.  

 ISTA. 2014. International rules for seed testing.  International Seed Testing Association,  
                    Bassesdorf, Switzerland. 
 ISTA. 2019. International rules for seed testing.  International Seed Testing Association, 
                    Bassesdorf, Switzerland. 

13. ภาคผนวก -  

* จัดสงขอมูลไปยังกลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือสงขอมูลทาง  
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