
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชื่อแผนงานวิจัย    แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์พืช    

2. ชื่อโครงการวิจัย   โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารละลาย

เตตราโซเลียมส าหรับประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง                          

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    :  Study on Concentration and Duration of Immersion of 

Tetrazolium Solutions for the  Evaluation of the 

Viability of Peanut Seed 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นางสาวสุมนา  จ าปา สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวนิภาภรณ์  พรรณรา สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 
             นางสาวกัณทิมา  ทองศรี สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

             นางสาวศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

             นางสาวภภัสสร  วฒันกุลภาคิน สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
             นายสนอง บัวเกตุ สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

5. บทคัดย่อ 

  วิธีเตตราโซเลียมเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์   

จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้เพ่ือหาความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารละลายที่เหมาะสมในการแช่

สารละลายเตตราโซเลียมเพ่ือประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง วางแผนการทดลองแบบ 4x3 

factorial ใน completely randomize design (CRD) จ านวน 4 ซ้ า มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ระดับของ

ความเข้มข้นสารละลายเตตราโซเลียม 4 ระดับ คือ ความเข้มข้น 1 0.50 0.10 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์และปัจจัย

ที่ 2 ระยะเวลาในการแช่สารละลายเตตราโซเลียม 3 ระยะเวลา คือ  4 5 และ 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส พบว่าความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 1 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการแช่ 4-6 ชั่วโมงที่

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสให้ผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความ

งอกมาตรฐานมากที่สุด และท่ีระดับความเข้มข้น 0.5 0.1 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการแช่สารละลาย 

6 ชั่วโมง ให้ผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมาก



ที่สุด ดังนั้นหากใช้ความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 1 เปอร์เซ็นต์ แช่นาน 4 ชั่วโมง หรือความเข้มข้น 

0.5 เปอร์เซ็นต์ แช่นาน 6 ชั่วโมง สามารถประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงได้ 

ค าส าคัญ : วิธีเตตราโซเลียม ถั่วลิสง 

 

Abstract 

  Tetrazolium test is a quick and effective in assessing the viability of the seeds. The aim 

of this study was to determine the concentration and duration of the infusion solution suitable 

for infusion solution, tetrazolium test to assess the viability of seeds, peanuts. The 

experimental design was 4x3 factorial in completely randomize design (CRD) with 4 replications 

with two factors,  factor 1 levels of concentration solution, tetrazolium solution 4 levels of 

concentration 1 0.50 0.10 and 0.05 percent and a factor of 2 duration of Immersion. 

tetrazolium solution immersion 3 period is 4  5 and 6 hours at 35 ° C. The concentrations of 

tetrazolium solution 1 percent in the immersion period of 4-6 hours at 35 ° C to assess the 

viability of the seed germination of peanut close to the very highest standards. And at 

concentrations of 0.5, 0.1 and 0.05 percent in the period to 6 hours of immersion solutions by 

evaluating the viability of peanut seed germination close to the very highest standards. Thus, 

if the concentration of tetrazolium solution immersion for 4 hours, 1 percent or 0.5 percent, 

immersion for 6 hours to assess the viability of peanut seeds. 

Key word : Tetrazolium test  peanut seed 

6. ค าน า     
  ถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจ จัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ เพราะถ่ัวลิสงเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารคาวหวานต่าง ๆ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป บางส่วนน าไปสกัดน้ ามัน และกากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส าหรับความต้องการใช้
ถั่วลิสงภายใน ประเทศมีสูงถึงปีละ 100,000 ตัน เป็นผลท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงต้องมี
การน าเข้าจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรก าหนดให้ถั่วลิสงเป็นพืชที่รักษาระดับ
พ้ืนที่เพาะปลูก ดังนั้นแนวทางท่ีจะรักษาระดับพ้ืนที่เพาะปลูก ก็คือ การเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ ลดต้นทุนการผลิต 
หรือเพ่ิมผลตอบแทนแก่เกษตรกร การเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงมีปัจจัยหลายประการ เช่น พันธุ์ การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
การดูแลรักษา ตลอดจนถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งที่บ่งถึงจ านวนต้นต่อพ้ืนที่



ปลูก เมล็ดพันธุ์เป็นต้นทุนหลักของการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร เมล็ดพันธุ์ดีจึงสามารถลดต้นทุนการผลิตลง
ได ้เกษตรกรจึงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ดีเพ่ิมมากข้ึน  
  เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) เป็นวิธีการที่
สามารถตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งหรือบางกรณีอาจมีความจ าเป็นต้องการ
ทราบผลอย่างรีบด่วน หรือในกรณีเฉพาะคือเมล็ดมีการพักตัว อาจน าเมล็ดพักตัวเหล่านั้นมาตรวจสอบความมี
ชีวิต  โดยใช้เวลาเพียง 1 วัน ก็สามารถทราบถึงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ ซึ่งสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
(Association of Official Seed Analyze, AOSA) ได้จัดท ามาตรฐานการตรวจสอบขึ้นในปี ค.ศ. 1970  
แนะน าวิธีการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงโดยวิธี Tetrazolium test โดยใช้สารละลายเตตราโซ
เลียมความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ แช่นาน 3-4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  อย่างไรก็ตามสารเตตราโซ
เลียมมีราคาแพง เป็นสารที่มีพิษ (poisonous) เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogenic) และเป็นอันตรายหากสูดดม
หรือกลืน หากสัมผัสดูดซึมได้ทางผิวหนัง ตา และ ระบบการหายใจ ดังนั้นหากสามารถเลือกใช้ระดับความ
เข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียมโดยผลการประเมินความมีชีวิตไม่ต่างจากความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ จะ
สามารถลดต้นทุนของการทดสอบวิธีนี้และยังลดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ซึ่ง Bittencourt and Vieira 
(1997) พบว่าใช้สารละลายเตตราโซเลียมความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 40 องศา
เซลเซียส สามารถประเมินเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตได้ เมื่อน ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกพบว่า การติดสีของเมล็ดพันธุ์จางมาก ท าให้การประเมิน
ความมีชีวิตค่อนข้างยาก ซึ่งจะท าให้ได้ค่าความมีชีวิตไม่สัมพันธ์กับความงอกมาตรฐาน จึงท าการศึกษาเพ่ือหา
ระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารละลายที่เหมาะสมเพื่อประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ต่อไป 
7.วิธีด าเนินการ    
    - อุปกรณ์       

1. อุปกรณส์ุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่  หลาวสุ่มตัวอย่าง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 

2. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษเพาะ, ปากคีบ (forceps) 

3. สารเคมี ได้แก่ สารละลายเตราโซเลียม 

4. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 
5. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 

    - วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 4x3 factorial in CRD มี 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด ประกอบด้วย  
- ปัจจัยที่ 1  คือ ระดับของความเข้มข้นสารละลายเตตราโซเลียม 4 ระดับ คือ 

1. ความเข้มข้น 1.00 %  

2. ความเข้มข้น 0.50 %  

3. ความเข้มข้น 0.10 %  



4. ความเข้มข้น 0.05 %  

- ปัจจัยที่ 2 คือ ระยะเวลาในการแช่สารละลายเตตราโซเลียม 3 ระยะ คือ 

 1. เวลา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

 2. เวลา 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

 3. เวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

          วธิีปฏิบัติการทดลอง 

   1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยการเพาะความงอก

ด้วยทราย จ านวน 100 เมล็ด/ซ้ า ระยะเวลา 10 วัน แล้วประเมินความงอกมาตรฐาน 

การตรวจสอบความงอกมาตรฐาน (standard germination test) สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จ านวน 4 

ซ้ าๆละ 100 เมล็ดมาเพาะในทราย (sand method) น ากล่องทรายใส่ไว้ในห้องเพาะ ที่อุณหภูมิคงที่ 25± 2

องศาเซลเซียส ตรวจประเมินความงอกต้นอ่อน 10 วันหลังเพาะ ตามวิธีการของ ISTA (2015) 

   2. เตรียมเมล็ดพันธุ์ส าหรับการตรวจสอบเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมา

บ่มโดยหุ้มด้วยกระดาษเพาะเปียกชื้น ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดมาแช่

ในสารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีที่ก าหนด เก็บในที่มืด จากนั้นน าเมล็ดที่ผ่านการแช่สารละลายเตตรา

โซเลียมมาล้างและแช่เมล็ดด้วยน้ าสะอาดเพ่ือหยุดปฏิกิริยาของสารละลายเตตราโซเลียม ศึกษารูปแบบการติด

สีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดสี 

  3. เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทุกเดือน สุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความงอก

มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ และน าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแช่สารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีที่ก าหนด ศึกษา

รูปแบบการติดสีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดสี 

การบันทึกข้อมูล 
1. ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์  
2. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ประเมินจากการติดสีของเมล็ดพันธุ์  
3. รูปแบบการติดสีสารละลายเตตราโซเลียม    
   - เวลาและสถานที่      
ระยะเวลา  - ตุลาคม 2558 – กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ - ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  

                       ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก                                          
                     

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 จากการปลูกฤดูแล้งเดือนธันวาคม 2558 และปลายฤดูฝน
เดือนมิถุนายน 2559 ตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยการเพาะเมล็ดในทราย จ านวน 100 เมล็ด/ซ้ า (4 ซ้ า) 
ตรวจนับความงอกที่อายุ 10 วันหลังเพาะ แล้วประเมินความงอกมาตรฐาน (ISTA, 2015) 
2. การตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) 
   โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมาบ่มโดยหุ้มด้วยกระดาษเพาะเปียกชื้นในกล่องพลาสติก (ขนาดกว้าง x ยาว 
x สูง 10x12x6 เซนติเมตร) แล้วเก็บในตู้เพาะความงอก ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 

จากนั้นน าเมล็ดมาแช่ในสารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีที่ก าหนด เก็บรักษาในที่มืด แล้วน าเมล็ดที่ผ่าน
การแช่สารละลายเตตราโซเลียมมาล้างและแช่เมล็ดด้วยน้ าสะอาดเพ่ือหยุดปฏิกิริยาของสารละลายเตตราโซ
เลียม ประเมินรูปแบบการติดสีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดสี 
    วิธีการประเมินการติดสีของสารละลายเตตราโซเลียม จัดรูปแบบการติดสีของเมล็ดพันธุ์ได้ 8 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 ราก ต้นอ่อนและใบเลี้ยงติดสีเป็นสีแดง (ภาพที่ 1 A) เป็นเมล็ดที่มีชีวิตจะมีการติดสีที่สมบูรณ์ทั้ง
เมล็ด หรือใบเลี้ยงติดสีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  
รูปแบบที่ 2  ไม่มีการติดสีบริเวณต้นอ่อน (ภาพที ่1 B1)  
รูปแบบที่ 3 ไม่ติดสีบริเวณต้นอ่อนและใบเลี้ยง ภาพที ่1 B2)  
รูปแบบที่ 4 ไม่ติดสีบริเวณราก (ภาพที ่1 B3)   
รูปแบบที่ 5 ไม่ติดสีบริเวณรากและใบเลี้ยง (ภาพที ่1 B4)  
รูปแบบที่ 6 ไม่ติดสีบริเวณรากและต้นอ่อน(ภาพที่ 1 B5)  
รูปแบบที่ 7 ไม่ติดสีทั้งราก ต้นอ่อนและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 1 B6)  
รูปแบบที่ 2 – 7 จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่มีชีวิต  
รูปแบบที่ 8  ไม่ติดสีเลยทั้งเมล็ด (ภาพท่ี 1 C) ซึ่งจัดเป็นเมล็ดตาย 
   เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม 2558) น าไปลดความชื้นเหลือ 9% 
น ามาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน และย้อมด้วยสารละลายเตตราโซเลียมที่ระดับความเข้มข้น
แตกต่างกัน 4 ระดับคือ 1, 0.5, 0.1 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาในการแช่ 4, 5 และ 6 ชั่วโมง เพ่ือ
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารละลาย
เตตราโซเลียมที่ใช้การแช่สารละลายที่ระยะเวลาต่างๆ โดยการย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1% ในระยะเวลาแช่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ระยะ ในระยะเวลาในการแช่ 4 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 81% และการแช่ที่ 
5 และ 6 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 80% และ 81% ตามล าดับ และท่ีระดับความเข้มข้นของสารละลาย
เตตราโซเลียม 0.5% ที่ระยะเวลาในการแช่ 5 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 78-81%) ที่ระดับความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% ที่ระยะเวลาใน
การแช่ 6 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสูงที่สุดที่ 78 และ 72 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน พบว่าการแช่สารละลายเตตราโซเลียมที่ระดับความเข้มข้น 1% ที่ระยะเวลา 4 
และ 5 ชั่วโมงมีค่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 87% ภายหลังท าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
หลังการเก็บรักษาเดือนที่ 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์การย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 0.5% ในระยะเวลาในการแช่ 5 



ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 80% ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับที่ระยะเวลาในการแช่สารละลาย 6 
ชั่วโมง มีค่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมากที่สุด (80 เปอร์เซ็นต์) หลังการเก็บรักษาเดือนที่ 2 
การย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 0.5% ในระยะเวลาในการแช่ 5 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 70% ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระยะเวลาในการแช่สารละลาย 6 ชั่วโมงมีค่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐานมากที่สุด (71 เปอร์เซ็นต์)  หลังการเก็บรักษาเดือนที่ 3 การย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 0.5% และ
1% ในระยะเวลาในการแช่ 5 และ 6 ชั่วโมงตามล าดับ มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 50% ค่าใกล้เคียงกับ
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมากที่สุด (58 เปอร์เซ็นต์) และที่ระยะเวลาในการแช่สารละลายความเข้มข้น 
0.5% ทั้ง 3 ระยะเวลาในการแช่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และหลังการเก็บรักษาเดือนที่ 4 พบว่าการ
ย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1% และ0.5% ในระยะเวลาในการแช่ 5 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 43% เมื่อ
เปรียบเทียบกับความงอกมาตรฐาน พบว่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 46 เปอร์เซ็นต์ หลังการ
เก็บรักษาเดือนที่ 5 พบว่า การย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1% และ 0.5% ในระยะเวลาการแช่ 6 ชั่วโมง มี
เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 23% และ มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 21% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับความงอก
มาตรฐาน พบว่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 25 เปอร์เซ็นต์ และ หลังการเก็บรักษาเดือนที่ 6 
พบว่า การย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1% และ 0.5% ในระยะเวลาการแช่ 6 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 
6% เมื่อเปรียบเทียบกับความงอกมาตรฐาน พบว่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 7 เปอร์เซ็นต ์
  เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ปลายฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 2559) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุ์พืชพิษณุโลก และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่อายุ 98-125 วันน าไปลดความชื้นเหลือ 9% น าไป
ตรวจสอบความงอกมาตรฐานได้เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน    และย้อมด้วยสารละลายเตตราโซเลียมที่
ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับคือ 1, 0.5, 0.1 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาในการแช่ 4, 5 และ 
6 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้น
ของสารละลายเตตราโซเลียมที่ใช้การแช่สารละลายที่ระยะเวลาต่างๆ โดยการย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1% 
ในระยะเวลาแช่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ระยะ ในระยะเวลาในการแช่ 6 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 94% 
และท่ีระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5% ที่ระยะเวลาในการแช่ 6 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความ
มีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ 93% เมื่อท าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าที่ระดับความเข้มข้น 1% 
ระยะเวลาในการแช่ 4 ชั่วโมง และ 0.5% ที่ระยะเวลาในการแช่ 5 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 94 และ 97 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (94 เปอร์เซ็นต์) มากที่สุด เมื่อเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 2 เดือนพบว่าที่ระดับความเข้มข้น 1% ระยะเวลาในการแช่ 5 ชั่วโมง และ 0.5% ที่ระยะเวลาใน
การแช่ 5 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตที่ 97 และ 89 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐาน (94 เปอร์เซ็นต์) มากที่สุด เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนพบว่าที่ระดับความเข้มข้น 1% 
ระยะเวลาในการแช่ 4 ชั่วโมง และ 0.5% ท่ีระยะเวลาในการแช่ 6 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตที่ 83 และ 79 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (80 เปอร์เซ็นต์) มากที่สุด ภายหลังเก็บรักษา 
4 เดือน พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียมที่ใช้การแช่
สารละลายที่ระยะเวลาต่างๆ โดยการย้อมสีที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาแช่ไม่



แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ระยะ โดยที่ระดับความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์แช่นาน 4 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์ความมี
ชีวิตสูงที่สุด 68 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน พบว่าการแช่สารละลายเตตราโซ
เลียมที่ระดับความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการแช่ 4 ชั่วโมง และระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ 
ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมงมีค่าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 78 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการเก็บรักษา
เป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่า ที่ความเข้มข้น 1  เปอร์เซ็นต์ 4 ชั่วโมง และความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ 5 
ชั่วโมง  มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมากที่สุด (61 60 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ) ภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ 4 ชั่วโมง และที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ 6 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมากที่สุด 
(39 40 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) (ตารางท่ี 2)   
  จากการประเมินการติดสีของสารละลายเตตราโซเลียม สามารถจัดรูปแบบการติดสีของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ได้ 8 รูปแบบรูปแบบที่ 1 ราก ต้นอ่อนและใบเลี้ยงติดสีเป็นสีแดง (ภาพที่ 2 A) เป็นเมล็ดที่มีชีวิตจะมีการติดสีที่
สมบูรณ์ท้ังเมล็ด หรือใบเลี้ยงติดสีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  
รูปแบบที่ 2  ไม่มีการติดสีบริเวณต้นอ่อน (ภาพที ่2 B1)  
รูปแบบที่ 3 ไม่ติดสีบริเวณต้นอ่อนและใบเลี้ยง ภาพที ่2 B2)  
รูปแบบที่ 4 ไม่ติดสีบริเวณราก (ภาพที ่2 B3)   
รูปแบบที่ 5 ไม่ติดสีบริเวณรากและใบเลี้ยง (ภาพที ่2 B4)  
รูปแบบที่ 6 ไม่ติดสีบริเวณรากและต้นอ่อน(ภาพที่ 2 B5)  
รูปแบบที่ 7 ไม่ติดสีทั้งราก ต้นอ่อนและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 2 B6)  
รูปแบบที่ 2 – 7 จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่มีชีวิต  
รูปแบบที่ 8  ไม่ติดสีเลยทั้งเมล็ด (ภาพท่ี 2 C) ซึ่งจัดเป็นเมล็ดตาย  
  จากการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียมที่ใช้ในการแช่
สารละลายที่ระยะเวลาต่างๆ พบว่า ถ้าความเข้มข้นของสารลดต่ าลง จะต้องใช้ระยะเวลาในการแช่สารละลาย
เตตราโซเลียมยาวนานขึ้น กล่าวคือ ที่ระดับความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการแช่สารละลาย 4-6 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน 
ในขณะที่ความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5 0.1 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ต้องแช่สารละลายนานถึง 
6 ชั่วโมงจะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (ตารางที่ 1 
และตารางที่ 2 )  การทดลองของ Bittencourt (1997) พบว่า การลดความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซ
เลียมเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์ แช่นาน 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ให้ผลการติดสีมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับความงอกมาตรฐาน นั่นคือความเข้มข้นที่ลดลงจะท าให้ความสามารถในการติดสีสูงขึ้นเมื่อ
ระยะเวลาในการแช่นานขึ้น หากต้องการจะลดระดับความเข้มข้นของสารลงความเข้มข้นที่สามารถประเมิน
ความมีชีวิตได้คือที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการแช่ 6 
ชั่วโมง ส่วนที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม 0.1 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการแช่
สารละลาย 6 ชั่วโมงท าให้ประเมินการติดสีได้ยากเนื่องจากความเข้มของการติดสีจางมาก เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ถั่ว



ลิสงในสารละลายเตตราโซเลียมที่ระดับความเข้มข้นต่างกันแต่ระยะเวลาในการแช่ เท่ากันจะให้รูปแบบการติด
สีที่เหมือนกันแต่จะมีความเข้มของการติดสีต่างกัน (ภาพท่ี 2) 
 การทดสอบเตตราโซเลียมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการแช่
สารละลาย 4 ชั่วโมงเนื้อเยื่อมีการติดสีชัดเจน การประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ท าได้ไม่ยากนัก ซึ่งความ
แม่นย าในการตรวจสอบนั้นพัฒนาขึ้นได้โดยการฝึกเปรียบเทียบผลการตรวจสอบเตตราโซเลียมกับการตรวจสอบ
ความงอก และสอดคล้องกับค าแนะน าของสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Association of Official Seed 
Analyze, AOSA) จัดท าขึ้นในปี ค.ศ. 1970   
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
การทดสอบเตตราโซเลียมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาในการแช่

สารละลาย 4 ชั่วโมง เนื้อเยื่อมีการติดสีชัดเจน ให้ผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้ใกล้เคียงกับ
เปอร์เซ็นต์ความงอกมากท่ีสุด ซึ่งความแม่นย าในการตรวจสอบนั้นพัฒนาขึ้นได้โดยการฝึกเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสอบเตตราโซเลียมกับการตรวจสอบความงอก สอดคล้องกับค าแนะน าของสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ (Association of Official Seed Analyze, AOSA) จัดท าขึ้นในปี ค.ศ. 1970  ดังนั้นหากใช้สารละลายเตตรา
โซเลียมความเข้มข้นต่ ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการแช่สารละลายอาจไม่เพียงพอต่อการติดสีของเนื้อเยื่อ
ของเมล็ดท าให้ยากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อที่มีชีวิตและเนื้อเยื่อที่ไม่มีชีวิต ดังนั้น การประเมิน
ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงโดยการลดระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียมต่ ากว่า 1 เปอร์เซ็นต์
จะต้องใช้ระยะเวลาในการแช่สารละลายนานขึ้น จะสามารถลดต้นทุนและอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเตตราโซ
เลียมได้ 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ทราบระดับความเข้มข้นและระยะเวลาของสารละลายเตตราโซเลียมที่เหมาะสมส าหรับการแช่เมล็ด

พันธุ์ถั่วลิสงเพื่อการประเมินความมีชีวิตอย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 1 ระดับความเข้มของเมล็ดพันธุ์จากการย้อมด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ระดับ

ความเข้มข้นต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการติดสีจากการย้อมด้วยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 

           (A) เมล็ดมีชีวิต 
           (B1-B6) เมล็ดพันธุ์ไม่มีชีวิต 
           (C) เมล็ดตาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฤดูแล้ง ที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซเลียม  
4 ระดับ ที่ระยะเวลาการแช่ต่างๆ ก่อนการเก็บรักษาและภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
ระยะเวลาในการแช่
สารละลาย (factor 2) 

(ชั่วโมง)  

ระดบัความเขม้ขน้ของ
สารละลายเตตราโซเลียม 

(factor 1)  
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

ระยะเวลาการเก็บรกัษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 

4 hr. 1% 81a 83a 72a 47a 25c 17b 4b 
5 hr.  80a 78ab 68a 40b 43a 18b 5ab 
6 hr.  78a 72b 73a 50a 35b 23a 6ab 
4 hr. 0.50% 59b 72b 60b 45ab 28b 16b 3b 
5 hr.  81a 80a 63b 39b 43a 16b 4b 
6 hr.  78a 84a 69a 49a 37a 21a 6a 
4 hr. 0.10% 55c 62b 58b 45b 25a 6b 2b 
5 hr.  71b 75a 61b 22c 28a 9ab 3ab 
6 hr.  78a 56b 68a 51a 26a 10a 4a 
4 hr. 0.05% 52b 60b 54a 39a 18b 4b 2b 
5 hr.  57b 72a 47b 45a 22b 9a 3ab 
6 hr.  72a 49c 59a 44a 30a 8a 4a 

ANOV (F-test) factor 1 ** ** ** ** ** ** ** 
ANOV (F-test) factor 2 ** ** ** ** ** ** ** 
ANOV (F-test) 1x2 ** ** * ** ** * * 
CV (%)  - 5.3 7.1 6.2 9.4 16.8 16.6 19.9 
Germination (%)  -  87 80 71 58 46 25 7 



ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 
 

 

 

 

  

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงปลายฤดูฝน ที่ระดับความเข้มข้นของสารละลายเตตราโซ
เลียม  4 ระดับ ที่ระยะเวลาการแช่ต่างๆ ก่อนการเก็บรักษาและภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
ระยะเวลาในการแช่
สารละลาย (factor 2) 

(ชั่วโมง)  

ระดบัความเขม้ขน้ของ
สารละลายเตตราโซเลียม 

(factor 1)  
(เปอรเ์ซน็ต)์ 

ระยะเวลาการเก็บรกัษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 

4 hr. 1%  81 c    94 b 86 b 83 a 68 a 61 a 39 a 
5 hr.  91 b 99 a  97 a 85 a 67 a 63 a 35 b 
6 hr.  94 a 100 a 100 a 84 a 62 a 63 a 38 a 
4 hr. 0.50% 89 b 88 b 82 c 69 b 64 a 50 b 31 b 
5 hr.  84 c 97 a 89 b 82 a 62 a 60 a 38 a 
6 hr.  93 a 99 a 98 a 79 a 64 a 63 a 40 a 
4 hr. 0.10% 85 a 77 c 79 b 61 b 52 b 25 c 31 b 
5 hr.  79 c 87 b 87 a 69 a 63 a 36 b 34ab 
6 hr.  80 b 91 a 89 a 73 a 65 a 69 a 36 a 
4 hr. 0.05% 62 c 75 b 73 b 65 a 45 b 26 c 28 c 
5 hr.  66 b 84 a 81 a 67 a 59 a 34 b 32 b 
6 hr.  74 a  82 a 79 a 67 a 59 a 47 a 37 a 

ANOV (F-test) factor 1 ** ** ** ** ** ** ** 

ANOV (F-test) factor 2 ** ** ** ** ** ** ** 
ANOV (F-test) 1x2 ** * * * ** ** ** 
CV (%)  - 5.1 2.8 2.8 5.4 9 6.7 5.8 



Germination (%)  -  99 94 94 80 78 61 40 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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