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บทคัดย่อ 

  กำรศึกษำผลของภำชนะบรรจุเมล็ดพันธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกต่อคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ในสภำพกำรเก็บ
รกัษำ โดยเก็บรกัษำเป็นเวลำ 12 เดือน ซึ่งท ำกำรทดสอบทกุๆ 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือหำภำชนะบรรจุ และวิธีกำร
เก็บรกัษำที่เหมำะสม พบว่ำ กำรเก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมอุณหภูมิที่ 20+2 องศำเซลเซียส 
ควำมชืน้ของเมล็ดพันธุ์ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทุกๆ ภำชนะบรรจุ เปอรเ์ซ็นตค์วำมงอกของเมล็ดพันธุ์ พบว่ำ กำรเก็บ
รกัษำในสภำพไม่ควบคมุอณุหภูมิ กำรเก็บรกัษำในถุงพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศ มีเปอรเ์ซ็นตค์วำมงอกสงูที่สุด คือ  84 
เปอรเ์ซ็นต์ รองลงมำ คือ กำรเก็บรกัษำถุงพลำสติกแบบสุญญำกำศ ถุงฟอยล์แบบสุญญำกำศ และถุงฟอยล์แบบไม่
สญุญำกำศ โดยมีเปอรเ์ซ็นตค์วำมงอก 80, 74 และ 65 ตำมล ำดบั แต่ในกำรเก็บรกัษำที่อุณหภูมิที่ 20+2 องศำเซลเซียส 
โดยเก็บในถงุพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศมีควำมงอกสงูที่สดุ คือ 83 เปอรเ์ซ็นต ์ รองลงมำ คือ กำรเก็บรกัษำถุงพลำสติก
แบบสญุญำกำศ ถงุฟอยลแ์บบสุญญำกำศ และถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ โดยมีเปอรเ์ซ็นตค์วำมงอก 78 , 75 และ 67 
ตำมล ำดบั ในดำ้นควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุท์  ำกำรทดสอบโดยวิธีควำมเร็วในกำรงอก พบว่ำ กำรเก็บรกัษำในสภำพไม่
ควบคมุอณุหภูมิและควำมชืน้ ในกำรเก็บที่ภำชนะถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ มีควำมเร็วในกำรงอกเฉล่ียสูงที่สดุ 7.8 
ตน้ต่อวนั  
ค ำส ำคญั: เมล็ดพนัธุ ์ภำชนะบรรจุ สภำพกำรเก็บรกัษำ คณุภำพของเมล็ดพนัธุ ์เมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือก 

Abstract 
 Study on the effect of hulled peanut seed containers on seed quality under storage conditions. By 
keeping for 12 months, which was tested every 2 months. It was found that the storage under temperature 
control and the temperature was controlled at 20+2 °C, seed moisture there was no difference in all the 
containers. The percentage of seed germination found that the untempered storage condition. St orage in 
airtight plastic bags, the highest percentage of germination was 84%, followed by vacuum plastic bag 
storage vacuum foil bag and non-vacuum foil bags the percentage of germination was 80, 74 and 65, 
respectively. But in the storage at a temperature of 20 + 2 ° C, stored in a non-vacuum plastic bag, the 
highest germination was 83%, followed by plastic bag storage vacuum vacuum foil bag and non-vacuum foil 
bags the percentage of germination was 78, 75 and 67, respectively. In terms of seed vigor, germination 



speed was tested. To store in an airtight plastic bag container. The highest average germination speed was 
7.8 plants per day. 

 
 

ค าน า 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ถั่วลิสงจัดเป็น

พืชที่นิยมปลุกกันมำกในระบบเกษตรของประเทศ เพรำะมีอำยุกำรเก็บเกี่ยวค่อนขำ้งสัน้เกษตรกรสำมำรถเลือกปลูกได้
หลำยฤด ู(สมจินตนำและคณะ, 2542) ประโยชนข์องถั่วลิสงที่ส ำคัญคือใชเ้มล็ดเป็นอำหำรและสกัดน ำ้มัน มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูงเป็นแหล่งสำรอำหำรโปรตีนและไขมัน เมล็ดถั่วลิสงแหง้ประกอบดว้ยน ำ้มันรอ้ยละ 45-55 ซึ่งมีปริมำณสูง
กว่ำพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ และมีโปรตีนรอ้ยละ 25-26 (ยภุำวรรณ และคณะ,2546)  
          ถั่วลิสงสำมำรถปลูกไดท้ั่วทกุภำคของประเทศ สำมำรถเจริญเติบโตไดด้ีในดินร่วม หรือดินร่วนปนทรำย ปลกูไดท้ั้ง
ในฤดฝูน และฤดแูลง้ พนัธุถ์ั่วลิสงที่หน่วยงำนรำชกำรรบัรองและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลกูทั่วไปแบ่งได ้2 ประเภท คือ พนัธุ์
เพ่ือบริโภคฝักสด ได้แก่ พันธุ์ สข 38, กำฬสินธุ์ 2, ขอนแก่น 60-2 และขอนแก่น 4 และถั่วลิสงเพ่ือผลิตเมล็ดแหง้ ไดแ้ก่ 
พนัธุ์ไทนำน 9, ขอนแก่น 5, ขอนแก่น 60-1 และขอนแก่น 60-3 (กรมส่งเสริมกำรเกษตร,2561) ถั่วลิสงนอกจำกจะเป็นพืช
อำหำรโปรตีนสูง ยังบ ำรุงดินไดอ้ย่ำงดี รวมทัง้เป็นพืชเสริมรำยไดแ้ก่เกษตรกรในระบบกำรปลูกพืชหมนุเวียน (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร,2557) 

ส ำหรบัควำมตอ้งกำรใชถ้ั่วลิสงภำยในประเทศ พบว่ำ มีกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ เพ่ิมขึน้ ท ำใหมี้ควำมตอ้งกำรใชถ้ั่วลิสงสูงถึงปีละ 100 ,000 ตัน เป็นผลท ำใหผ้ลผลิตไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใช ้
จึงมีกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2553 มีกำรน ำเขำ้ถั่วลิสงและผลิตภณัฑ ์รวม 56 ,935 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 1,595.7 
ลำ้นบำท ปริมำณน ำเขำ้สงูถึง 50 เปอรเ์ซ็นตข์องควำมตอ้งกำรใช ้ส่วนกำรส่งออกในปี 2554 มีกำรส่งออกถั่วลิสงปรุงแต่ง 
เมล็ด ฝักแห้งและน ้ำมัน รวม 3,827 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 490.3 ล้ำนบำท (ส่ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร , 2554) จำก
กำรศึกษำปัญหำกำรผลิตถั่วลิสง พบว่ำ ปัญหำที่ส ำคญัที่สุด คือ กำรขำดแคลนเมล็ดพันธุท์ี่ดี เนื่องจำกเมล็ดพันธุถ์ั่วลิสง
เป็นพืชที่มีน ำ้มนัในเมล็ดสูง จึงท ำใหไ้ม่สำมำรถเก็บรกัษำเมล็ดพนัธุใ์นสภำพที่ไม่ไดค้วบคมุอณุหภูมิ และควำมชืน้ไวน้ำน
ขำ้มปีได ้และอีกทั้งจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำในรูปแบบทั้งฝัก ซึ่งเกษตรกรตอ้งเสียเวลำในกำรจัดกำรกะเทำะเปลือกถั่วลิสง 
และจ ำเป็นตอ้งใชส้ถำนที่เก็บรกัษำค่อนขำ้งมำก จึงท ำกำรศึกษำกำรเก็บรกัษำเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในรูปแบบกำรกะเทำะ
เปลือกในภำชนะต่ำงๆ และในสภำพต่ำงๆ ใหมี้คณุภำพเหมำะส ำหรบักำรเป็นเมล็ดพนัธุท์ี่ดี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 - อุปกรณ ์ - เมล็ดพันธุถ์ั่วลิสงพนัธุข์อนแก่น 84-8 ที่มีควำมชืน้ไม่เกิน 10 เปอรเ์ซ็นต ์   
- เครื่องกะเทำะเมล็ดพนัธุ์แบบลอ้ยำง 
- ภำชนะบรรจุ ถงุพลำสติกแบบสญุญำกำศและไม่สญุญำกำศ  
- ภำชนะบรรจุ ถงุฟอยลแ์บบสญุญำกำศและไม่สญุญำกำศ 
- สภำพกำรเก็บรกัษำ           

- วิธีการ  ท ำกำรวำงแผนกำรทดลองแบบ Split Plot in CRD จ ำนวน 4 ซ  ำ้ ประกอบดว้ย 
 ปัจจยัหลกั (Main plot) คือ ภำชนะบรรจุ มี 4 แบบ ไดแ้ก่ 
 1. ถงุพลำสติกแบบสญุญำกำศ (Vacuum Bag : LDPE ขนำด 24 x 36 เซนติเมตร) 



 2. ถงุพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ (Non Vacuum Bag : LDPE ขนำด 24 x 36 เซนติเมตร) 
 3. ถงุฟอยลแ์บบสญุญำกำศ (ขนำด 24 x 36 เซนติเมตร) 
 4. ถงุฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ (ขนำด 24 x 36 เซนติเมตร) 
 ปัจจยัรอง (Sub plot) คือ ระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำ ไดแ้ก่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือน 
 โดยเก็บรกัษำใน 2 สภำพกำรเก็บรกัษำ 
 1. ไม่ควบคมุอณุหภูมิและควำมชืน้ 
 2. เก็บรกัษำที่อณุหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส ควำมชืน้สมัพทัธ ์50 – 60 เปอรเ์ซ็นต ์
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ด ำเนินกำรทดสอบควำมงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนกำรเก็บรกัษำ โดยวิธีตรวจสอบคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ตำม

มำตรฐำนของสมำคมเมล็ดพันธุส์ำกล (ISTA, 2018) โดยวิธีกำรเพำะทรำย ซึ่งใชเ้มล็ดพนัธุ์จ ำนวน 4 ซ  ำ้ ซ  ำ้ละ 100 เมล็ด 
ในห้องเพำะควำมงอกที่อุณหภูมิสลับ 20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 16 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ     
8 ชั่วโมง ตรวจนับควำมงอกครั้งแรก (Frist count) 5 วันหลังเพำะ และนับครั้งสุดท้ำย (Final count) 10 วันหลังเพำะ     
ท ำกำรประเมินตน้อ่อน และท ำกำรบนัทึกขอ้มลูกำรประเมิน ดงันี ้

  1.1       ตน้อ่อนปกติ (Normal Seedling)  
   1.2 ตน้อ่อนผิดปกติ (Abnormal Seedling) 

  1.3 เมล็ดแข็ง (Hard Seed) 
  1.4 เมล็ดสด (Fresh Seed) 
  1.5 เมล็ดตำย (Dead Seed) 
2. หำควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ โดยตรวจสอบคุณภำพของเมล็ดพันธุ์ตำมมำตรฐำนของสมำคมเมล็ดพันธุ์สำกล  

(ISTA, 2018) ด้วยวิธีอบลมรอ้น โดยใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมำตัดให้มีขนำดเล็ก ไม่เกิน 7 มิลลิเมตร บรรจุในกระป๋อง
อลูมิเนียม ชั่งน ้ำหนักก่อนน ำไปอบ แล้วน ำไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 17 ชั่ วโมง แล้วค ำนวณ          
หำเปอรเ์ซ็นตค์วำมชืน้ ดงันี ้ 

เปอรเ์ซ็นตค์วำมชืน้ในเมล็ดพนัธุ ์    =  M2 – M3  X  100 
                                                         M2 – M1 
โดยท่ี  M1  คือ น ำ้หนกักระป๋องและฝำปิด 
         M2 คือ น ำ้หนกัเมล็ดพรอ้มกระป๋องและฝำปิดก่อนอบ 
         M3 คือ น ำ้หนกัเมล็ดพรอ้มกระป๋องและฝำปิดหลังอบ 
3. หำควำมแข็งแรงของถั่วลิสง ทดสอบโดยวิธีกำรวัดควำมเร็วในกำรงอกของเมล็ดพนัธุ ์พนัธุโ์ดยอำศยัหลกักำร

ที่ว่ำเมล็ดพนัธุท์ี่มีควำมแข็งแรงสงูจะงอกไดเ้ร็วกว่ำเมล็ดพนัธุท์ี่มีควำมแข็งแรงต ่ำ โดยน ำเมล็ดพนัธุ์ที่ตอ้งกำรตรวจสอบมำ
เพำะแลว้นบัจ ำนวนเมล็ดท่ีงอกทกุวนัแลว้น ำมำค ำนวณหำควำมเร็วในกำรงอกตำมสูตร ดงันี ้

 ควำมเร็วในกำรงอก = จ ำนวนตน้กลำ้ปกติ + ... + ... + จ ำนวนตน้กลำ้ปกติ 
                                         นบัวนัที่ 1                               นบัวนัสดุทำ้ย 
4. ท ำกำรบรรจุเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงกะเทำะเปลือกดว้ยเครื่องกะเทำะเมล็ดถั่วลิสงแบบลอ้ยำง ลงในภำชนะบรรจุ

ต่ำงๆ และเก็บรกัษำไวใ้นอณุหภูมิท่ีก ำหนด และเก็บรกัษำไวเ้ป็นเวลำ 12 เดือน แลว้ท ำกำรทดสอบ หำเปอรเ์ซ็นตค์วำม
งอก ควำมชืน้ และควำมแข็งแรงทกุๆ 2 เดือน 

 



การบันทึกข้อมูล  
1. เก็บขอ้มลูคณุภำพของเมล็ดพนัธุก์่อนกำรเก็บรกัษำ ไดแ้ก่ ควำมงอก (ISTA, 2018) ควำมชืน้ (ISTA, 2018) 
    และควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ ์โดยใชวิ้ธีหำควำมเร็วในกำรงอก   
2. เก็บขอ้มลูคณุภำพของเมล็ดพนัธุห์ลงักำรเก็บรกัษำ ไดแ้ก่ ควำมงอก (ISTA, 2018) ควำมชืน้ (ISTA, 2018)  
    และควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ ์โดยใชวิ้ธีหำควำมเร็วในกำรงอก ทกุๆ 2 เดือน เป็นเวลำ 12 เดือน 
3. เก็บขอ้มลูอณุหภูมิ และควำมชืน้ ทัง้ 2 สภำพกำรเก็บรกัษำ โดยใช ้Data logger 
 
 - เวลำและสถำนที่  เร่ิม ตลุำคม 2562 ถึง กนัยำยน 2564  
  หอ้งปฏิบตัิกำรตรวจสอบคณุภำพเมล็ดพนัธุ ์ศนูยวิ์จยัและพัฒนำเมล็ดพนัธุ์พืชขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

     
ผลการทดลองและวิจารณ ์

 ผลการทดลอง  
 จำกกำรศึกษำผลของภำชนะบรรจุเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกต่อคณุภำพของเมล็ดพันธุ์ในสภำพกำร
เก็บรกัษำ ซึ่งท ำกำรเก็บรกัษำเป็นระยะเวลำ 12 เดือน และท ำกำรทดสอบคุณภำพทุกๆ 2 เดือน โดยเก็บขอ้มูลก่อนกำร
เก็บรกัษำ พบว่ำ เมล็ดพันธุถ์ั่วลิสงที่ท  ำกำรกะเทำะเปลือก มีควำมงอก 71 เปอรเ์ซ็นต ์ควำมชืน้ 4.7 เปอรเ์ซ็นต ์และควำม
แข็งแรง โดยวิธีกำรวดัควำมเร็วในกำรงอก 6 ตน้ต่อวนั (ตำรำง 1) 

ผลจำกกำรทดลอง หลังจำกเก็บรกัษำ ในสภำพกำรเก็บรกัษำไม่ควบคมุอณุหภูมิ และควำมชืน้ พบว่ำควำมงอก
มำตรฐำนของเมล็ดพันธุ์ มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกำรเก็บรักษำในภำชนะ
ถงุพลำสติกแบบสุญญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนสงูสุดอยู่ที่ 91 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำ 6 เดือน มีควำมงอก
มำตรฐำน 80 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 8 เดือน ท ำใหมี้ควำมงอกมำตรฐำนต ่ำที่สุด คือ 70 เปอรเ์ซ็นต ์กำรเก็บ
รกัษำในภำชนะถงุพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนสงูสดุอยู่ที่ 93 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งไม่แตกต่ำง
กนัทำงสถิติกับกำรเก็บรกัษำนำน 12 เดือน โดยมีควำมงอกมำตรฐำน 90 เปอรเ์ซ็นต ์  กำรเก็บรกัษำในภำชนะถงุฟอยล์
แบบสุญญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนสูงสุดอยู่ที่ 86 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำ 6 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำน   
77 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 8 เดือน ท ำใหมี้ควำมงอกมำตรฐำนต ่ำที่สุด คือ 51 เปอรเ์ซ็นต ์กำรเก็บรกัษำใน
ภำชนะถุงฟอยลแ์บบไม่สุญญำกำศนำน 12 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนสูงสุดอยู่ที่ 82 เปอรเ์ซ็นต์  รองลงมำ 4 เดือน มี
ควำมงอกมำตรฐำน 73 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมงอกมำตรฐำนต ่ำที่สุด คือ 50 เปอรเ์ซ็นต์  
(ตำรำง 2) ควำมชืน้ของเมล็ดพันธุ์ มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกำรเก็บรกัษำใน
ภำชนะถุงพลำสติกแบบสุญญำกำศนำน 2 เดือน มีควำมชืน้ต ่ำสุดอยู่ที่ 4.58 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำ 4 เดือน มีควำมชื้น 
4.65 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมชืน้สูงที่สุด คือ 7.00 เปอรเ์ซ็นต์ กำรเก็บรกัษำในภำชนะ
ถงุพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมชืน้ต ่ำที่สุดคือ  4.80 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำให้
มีควำมชืน้สูงที่สดุ คือ 6.83 เปอรเ์ซ็นต ์กำรเก็บรกัษำในภำชนะถงุฟอยลแ์บบสญุญำกำศนำน 2 เดือน มีควำมชืน้ต ่ำสดุอยู่
ที่ 4.68 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำ 4 เดือน มีควำมชืน้ 4.85 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมชืน้สงูที่สุด 
คือ 7.60 เปอรเ์ซ็นต์ กำรเก็บรักษำในภำชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมชื้นต ่ำสุดอยู่ที่  4.60 
เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำ 10 เดือน มีควำมชืน้ 4.83 เปอรเ์ซ็นต ์และเม่ือเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมชืน้สูงที่สุด คือ 
6.83 เปอรเ์ซ็นต ์(ตำรำง 4) ควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์โดยวิธีวดัควำมเร็วในกำรงอก มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติอย่ำงยิ่ง 
ที่ระดบัควำมเชื่อมั่น 99 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกำรเก็บรกัษำในภำชนะถุงพลำสติกแบบสุญญำกำศนำน 12 เดือน มีควำมเร็วใน



กำรงอกสงูที่สุดอยู่ที่ 10 ตน้ต่อวนั รองลงมำ 4 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอก 9.3 ตน้ต่อวันและเก็บรกัษำนำน 10 เดือน ท ำ
ใหมี้ควำมเร็วในกำรงอกต ่ำที่สุด คือ 5.5 ตน้ต่อวนั กำรเก็บรกัษำในภำชนะถุงพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศนำน 12 เดือน        
มีควำมเร็วในกำรงอกสูงที่สุดอยู่ที่ 12.5 ตน้ต่อวนั รองลงมำ 4 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอก 9.5 ตน้ต่อวัน และเก็บรกัษำ
นำน 2 เดือน ท ำใหมี้ควำมเร็วในกำรงอกต ่ำที่สุด คือ 5.5 ตน้ต่อวนั กำรเก็บรกัษำในภำชนะถงุฟอยลแ์บบสญุญำกำศนำน 
12 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอกสงูที่สดุอยู่ที่ 10 ตน้ต่อวัน รองลงมำ 4 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอก 8.8 ตน้ต่อวัน และเก็บ
รกัษำนำน 8 เดือน ท ำให้มีควำมเร็วในกำรงอกต ่ำที่สุด คือ 5.3 ต้นต่อวัน กำรเก็บรกัษำในภำชนะถุงฟอยล์แบบไม่
สญุญำกำศนำน 12 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอกสงูที่สดุอยู่ที่ 11.5 ตน้ต่อวนั รองลงมำ 4 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอก 7.0 
ตน้ต่อวนั และเก็บรกัษำนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมเร็วในกำรงอกต ่ำที่สดุ คือ 3.5 ตน้ต่อวนั (ตำรำง 6) 
 และผลจำกกำรทดลอง หลังจำกเก็บรักษำ ในสภำพกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และ
ควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์พบว่ำ ควำมงอกมำตรฐำนของเมล็ดพนัธุ ์ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ โดยกำรเก็บรกัษำใน
ภำชนะถุงพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศนำน 12 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนสูงสุดอยู่ที่ 92 เปอรเ์ซ็นต ์รองลงมำกำรเก็บ
รกัษำในภำชนะถงุฟอยดแ์บบสุญญำกำศนำน 4 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำน 89 เปอรเ์ซ็นต ์และกำรเก็บรกัษำในภำชนะ
ถงุฟอยดแ์บบไม่สุญญำกำศนำน 8 เดือน มีควำมงอกมำตรฐำนต ่ำที่สดุ คือ 40 เปอรเ์ซ็นต์ (ตำรำง 3) ควำมชืน้ของเมล็ด
พนัธุ์ ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยกำรเก็บรกัษำในภำชนะถุงพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศนำน 2 เดือน มีควำมชืน้
ต ่ำสุดอยู่ที่ 4.35 เปอรเ์ซ็นต์ รองลงมำกำรเก็บรักษำในภำชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญำกำศ 2 เดือน มีควำมชืน้ 4.38 
เปอรเ์ซ็นต ์และกำรเก็บรกัษำในภำชนะถงุพลำสติกแบบสญุญำกำศ นำน 6 เดือน มีควำมชืน้สูงที่สดุ คือ 6.48 เปอรเ์ซ็นต ์
(ตำรำง 5) ควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุโ์ดยวิธีวดัควำมเร็วในกำรงอก ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติ โดยกำรเก็บรกัษำใน
ทกุๆ ภำชนะบรรจุนำน 12 เดือน มีควำมเร็วในกำรงอกสงู ซึ่งภำชนะถุงพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศ มีควำมเร็วในกำรงอก
สงูที่สดุอยู่ที่ 12.5 ตน้ต่อวนั รองลงมำภำชนะถงุพลำสติกแบบสญุญำกำศ มีควำมเร็วในกำรงอก 12.0 ตน้ต่อวัน และเก็บ
รกัษำภำชนะถงุฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศนำน 6 เดือน ท ำใหมี้ควำมเร็วในกำรงอกต ่ำที่สดุ คือ 3.0 ตน้ต่อวนั (ตำรำง 7) 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรวิจัยนี ้ สรุปผลไดว่้ำ กำรเก็บรกัษำที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชื้นสัมพัทธ์ 50-60 % 
นำน 12 เดือน ในถงุพลำสติกแบบไม่สุญญำกำศมีควำมงอกเฉล่ียสูงสดุ 83% และควำมแข็งแรงโดยวิธีหำควำมเร็วในกำร
งอกสูงสุดเฉล่ีย 7.6 ตน้ต่อวัน กำรเก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคุมอุณหภูมิ และควำมชืน้ นำน 12 เดือน ในถุงพลำสติกไม่
สุญญำกำศ มีควำมงอกสูงที่สุด 84%  และควำมแข็งแรงโดยวิธีหำควำมเร็วในกำรงอกสูงสุดเฉล่ีย 7.8 ต้นต่อวัน และ
ควำมชืน้ในทกุภำชนะบรรจุ และในทกุๆสภำพกำรเก็บรกัษำไม่มีควำมแตกต่ำงกนั 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และเกษตรกรสำมำรถน ำผลงำนนีไ้ปใชป้ระโยชน ์ในกำรเก็บรกัษำเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงใน

รูปแบบอื่นๆได ้และเป็นกำรเก็บรกัษำโดยเป็นกำรประหยดัพืน้ที่เก็บรกัษำ และง่ำยต่อกำรเก็บรกัษำกลุ่มเป้ำหมำยคือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง และเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิวสง 
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ภาคผนวก 
 
ตำรำง 1 แสดงคณุภำพของเมล็ดพนัธุถ์ั่งลิสงกะเทำะเปลือกก่อนกำรเก็บรกัษำ 
 

พนัธุ์ 
ควำมชืน้เฉล่ีย 
(เปอรเ์ซ็นต)์ 

ควำมงอกมำตรฐำนเฉล่ีย 
(เปอรเ์ซ็นต)์ 

ควำมเร็วในกำรงอกเฉล่ีย 
(ตน้ต่อวนั) 

ถั่วลิสง 
พนัธุข์อนแก่น 84-8 

4.7 71 6 

 
 
ตำรำง 2 แสดงควำมงอกของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน  
โดยเก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคมุอณุหภูมิและควำมชืน้  
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคมุอุณหภูมิ และควำมชืน้ เฉล่ีย 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 80 bc AB 91 a A 80 a AB 70 a B 78 ab AB 79 ab AB 80 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 93 a A 93 a A 79 a AB 67 a B 84 a AB 90 a A 84 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 86 ab A 86 a A 77 a A 51 b B 74 ab A 73 b A 74 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 70 c A 73 b A 50 b B 51 b B 67 b AB 82 ab A 65 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 82 86 71 60 76 81   

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์       9.25 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์             11.41 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำง 3 แสดงควำมงอกของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน  
โดยเก็บรกัษำที่อณุหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์ เฉล่ีย 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 83 84 74 57 81 88 78 b 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 88 91 80 70 79 92 83 a 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 72 89 74 62 69 82 75 b 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 67 81 51 40 81 81 67 c 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 77 AB 86 A 70 B 57 C 77 AB 86 A   

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์       8.68 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์             14.41 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 
 
ตำรำง 4 แสดงควำมชืน้ของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน  
           โดยเก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคุมอณุหภูมิและควำมชืน้ 
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคมุอุณหภูมิ และควำมชืน้ เฉล่ีย 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 4.58 b C 4.65 a C 7.00 b A 5.50 a B 5.03 a BC 4.98 a BC 5.29 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 4.88 ab BC 4.80 a C 6.83 b A 5.43 a B 5.00 a BC 5.08 a BC 5.33 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 4.68 b C 4.85 a C 7.60 a A 5.53 a B 4.80 a C 5.03 a BC 5.41 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 5.13 a BC 4.60 a C 6.83 b A 5.45 a B 4.83 a C 5.00 a BC 5.30 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 4.81 4.73 7.06 5.48 4.91 5.02  

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์ 
      

5.24 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์ 
      

5.43 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 



ตำรำง 5 แสดงควำมชืน้ของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน  
โดยเก็บรกัษำที่อณุหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์ เฉล่ีย 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 4.53 4.78 6.48 5.55 5.00 5.18 5.25 a 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 4.35 4.68 6.03 5.48 4.95 5.10 5.10 b 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 4.43 4.80 6.45 5.33 4.75 5.10 5.14 b 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 4.38 4.75 6.33 5.35 4.95 4.95 5.12 b 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 4.42 E 4.75 D 6.32 A 5.42 B 4.91 CD 5.08 C 
 

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์       
2.74 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์             3.78 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 
 
ตำรำง 6 แสดงควำมแข็งแรงโดยวิธีวัดควำมเร็วในกำรงอกของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือก ที่เก็บรกัษำ 
ในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน โดยเก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคุมอณุหภูมิและควำมชืน้ 
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำในสภำพไม่ควบคมุอุณหภูมิ และควำมชืน้ เฉล่ีย  

(ตน้ต่อวนั) 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 4.8 b D 9.3 a A 8.0 a AB 7.0 a BC 5.5 a CD 10.0 b A 7.4 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 5.5 ab C 9.5 a B 6.8 a C 6.8 ab C 6.0 a C 12.5 a A 7.8 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 6.8 a BC 8.8 a AB 6.5 a C 5.3 bc C 5.5 a C 10.0 b A 7.1 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 4.3 b C 7.0 b B 3.5 b C 4.5 c C 5.0 a BC 11.5 ab A 6.0 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 5.3 8.6 6.2 5.9 5.5 11.0   

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์       19.58 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์             15.24 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 
 



ตำรำง 7 แสดงควำมแข็งแรงโดยวิธีวัดควำมเร็วในกำรงอกของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือก ที่เก็บรกัษำ 
ในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน โดยเก็บรกัษำที่อณุหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้  
50-60 เปอรเ์ซ็นต ์
 

ภำชนะในกำรเก็บรกัษำ 
เก็บรกัษำที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศำเซลเซียส และควำมชืน้ 50-60 เปอรเ์ซ็นต ์ เฉล่ีย  

(ตน้ต่อวนั) 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เดือน 

ถุงพลำสติกแบบสญุญำกำศ 6.3 8.5 6.0 5.8 5.8 12.0 7.4 a 

ถุงพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 5.3 8.8 6.3 7.0 5.8 12.5 7.6 a 

ถุงฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 4.8 9.0 5.5 6.0 5.3 10.8 6.9 b 

ถุงฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 3.8 8.3 3.0 4.0 5.8 11.5 6.0 c 

เฉล่ีย (เปอรเ์ซ็นต)์ 5.0 C 8.6 B 5.2 C 5.7 C 5.6 C 11.7 A   

C.V. A (เปอรเ์ซ็นต)์       11.12 

C.V. B (เปอรเ์ซ็นต)์             16.83 

 
หมำยเหต:ุ - ค่ำเฉล่ียในแนวตัง้ (a, b, c, d) หรอืในแนวนอน (A, B, C, D) Treatment คู่ใดก ำกบัดว้ยอกัษร 
     ที่เหมือนกนั แสดงว่ำ ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัทำงสถิติท่ีระดบัควำมเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดย 
     วิธี DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภำพ 1 แสดงควำมงอกของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน (เปอรเ์ซ็นต)์ 
 
 
 
 

ภำพ 2 แสดงควำมแข็งแรงของเมล็ดพนัธุถ์ั่วลิสงแบบกะเทำะเปลือกที่เก็บรกัษำในภำชนะต่ำงๆ เป็นเวลำ 12 เดือน 
(จ ำนวนตน้ต่อวนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 3  แสดงภำชนะบรรจุ ถงุพลำสติกแบบสญุญำกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 4 แสดงภำชนะบรรจุ ถงุพลำสติกแบบไม่สญุญำกำศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 5 แสดงภำชนะบรรจุ ถงุฟอยลแ์บบสญุญำกำศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 6 แสดงภำชนะบรรจุ ถงุฟอยลแ์บบไม่สญุญำกำศ 


