
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ช่ือแผนงานวิจัย    แผนงานวิจัยและพัฒนาดานเมล็ดพันธุพืช    

2. ช่ือโครงการวิจัย   โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาระดับความเขมขนและระยะเวลาในการแชสารละลาย

เตตราโซเลียมสําหรับประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง                          

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

Tetrazolium Solutions for the  Evaluation of the 

Viability of Peanut Seed 

4. คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง   นางสาวสุมนา  จําปา สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

ผูรวมงาน  นางสาวนิภาภรณ  พรรณรา สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเชียงใหม 

             นางสาวกัณทิมา  ทองศรี สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
             นางสาวศุภลักษ  สัตยสมิทสถิต สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
             นางสาวภภัสสร  วฒันกุลภาคิน สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 

             นายสนอง บัวเกตุ สังกัด ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก 
5. บทคัดยอ 

  วิธีเตตราโซเลียมเปนวิธีท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ  

จุดมุงหมายของการศึกษานี้เพ่ือหาความเขมขนและระยะเวลาในการแชสารละลายท่ีเหมาะสมในการแช

สารละลายเตตราโซเลียมเพ่ือประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ ถ่ัวลิสง วางแผนการทดลองแบบ 4x3 

factorial ใน completely randomize design (CRD) จํานวน 4 ซํ้า มี 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ี 1 ระดับของ

ความเขมขนสารละลายเตตราโซเลียม 4 ระดับ คือ ความเขมขน 1 0.50 0.10 และ 0.05 เปอรเซ็นตและปจจัย

ท่ี 2 ระยะเวลาในการแชสารละลายเตตราโซเลียม 3 ระยะเวลา คือ  4 5 และ 6 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส พบวาความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 1 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการแช 4-6 ชั่วโมงท่ี

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสใหผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความ

งอกมาตรฐานมากท่ีสุด และท่ีระดับความเขมขน 0.5 0.1 และ 0.05 เปอรเซ็นตระยะเวลาในการแชสารละลาย 

6 ชั่วโมง ใหผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานมาก

ท่ีสุด ดังนั้นหากใชความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 1 เปอรเซ็นต แชนาน 4 ชั่วโมง หรือความเขมขน 

0.5 เปอรเซ็นต แชนาน 6 ชั่วโมง สามารถประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงได 

คําสําคัญ : 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. คํานํา     
  ถ่ัวลิสงเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีไดรับความสนใจ จัดอยูในกลุมพืชผลิตไมเพียงพอกับความตองการ
ใชภายในประเทศ เพราะถ่ัวลิสงเปนพืชอาหารท่ีบริโภคงาย เปนสวนประกอบอาหารคาวหวานตาง ๆ และเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป บางสวนนําไปสกัดน้ํามัน และกากใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สําหรับความตองการใช
ถ่ัวลิสงภายใน ประเทศมีสูงถึงปละ 100,000 ตัน เปนผลทําใหผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการใช จึงตองมี
การนําเขาจากตางประเทศ แตเนื่องจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกําหนดใหถ่ัวลิสงเปนพืชท่ีรักษาระดับ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก ดังนั้นแนวทางท่ีจะรักษาระดับพ้ืนท่ีเพาะปลูก ก็คือ การเพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี ลดตนทุนการผลิต 
หรือเพ่ิมผลตอบแทนแกเกษตรกร การเพ่ิมผลผลิตถ่ัวลิสงมีปจจัยหลายประการ เชน พันธุ การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 
การดูแลรักษา ตลอดจนถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ เนื่องจากคุณภาพเมล็ดพันธุเปนสิ่งท่ีบงถึงจํานวนตนตอพ้ืนท่ี
ปลูก เมล็ดพันธุเปนตนทุนหลักของการผลิตถ่ัวลิสงของเกษตรกร เมล็ดพันธุดีจึงสามารถลดตนทุนการผลิตลง
ได เกษตรกรจึงมีความตองการเมล็ดพันธุดีเพ่ิมมากข้ึน  
  เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุดวยวิธีเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) เปนวิธีการท่ี
สามารถตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุไดอยางรวดเร็ว บางครั้งหรือบางกรณีอาจมีความจําเปนตองการ
ทราบผลอยางรีบดวน หรือในกรณีเฉพาะคือเมล็ดมีการพักตัว อาจนําเมล็ดพักตัวเหลานั้นมาตรวจสอบความมี
ชีวิต  โดยใชเวลาเพียง 1 วัน ก็สามารถทราบถึงคุณภาพเมล็ดพันธุได ซ่ึงสมาคมผูตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
(Association of Official Seed Analyze, AOSA) ไดจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบข้ึนในป ค.ศ. 1970  
แนะนําวิธีการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงโดยวิธี Tetrazolium test โดยใชสารละลายเตตราโซ
เลียมความเขมขน 1 เปอรเซ็นต แชนาน 3-4 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  อยางไรก็ตามสารเตตราโซ
เลียมมีราคาแพง เปนสารท่ีมีพิษ (poisonous) เปนสารกอมะเร็ง (carcinogenic) และเปนอันตรายหากสูดดม
หรือกลืน หากสัมผัสดูดซึมไดทางผิวหนัง ตา และ ระบบการหายใจ ดังนั้นหากสามารถเลือกใชระดับความ
เขมขนของสารละลายเตตราโซเลียมโดยผลการประเมินความมีชีวิตไมตางจากความเขมขน 1 เปอรเซ็นต จะ



สามารถลดตนทุนของการทดสอบวิธีนี้และยังลดอันตรายกับผูปฏิบัติงานอีกดวย ซ่ึง Bittencourt and Vieira 
(1997) พบวาใชสารละลายเตตราโซเลียมความเขมขน 0.05 เปอรเซ็นต ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 40 องศา
เซลเซียส สามารถประเมินเปอรเซ็นตความมีชีวิตได เม่ือนํามาทดสอบในหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุของศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลกพบวา การติดสีของเมล็ดพันธุจางมาก ทําใหการประเมิน
ความมีชีวิตคอนขางยาก ซ่ึงจะทําใหไดคาความมีชีวิตไมสัมพันธกับความงอกมาตรฐาน จึงทําการศึกษาเพ่ือหา
ระดับความเขมขนและระยะเวลาในการแชสารละลายท่ีเหมาะสมเพ่ือประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง
ตอไป 
7.วิธีดําเนินการ    
    - อุปกรณ       

1. อุปกรณสุมเก็บตัวอยาง ไดแก  หลาวสุมตัวอยาง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 

2. วัสดุอุปกรณ ไดแก กระดาษเพาะ, ปากคีบ (forceps) 

3. สารเคมี ไดแก สารละลายเตราโซเลียม 

4. กลองจุลทรรศนชนิด stereo microscope พรอมอุปกรณกลองถายภาพ 
5. เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 

    - วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 4x3 factorial in CRD มี 4 ซํ้า ซํ้าละ 100 เมล็ด ประกอบดวย  
- ปจจัยท่ี 1  คือ ระดับของความเขมขนสารละลายเตตราโซเลียม 4 ระดับ คือ 

1. ความเขมขน 1.00 %  

2. ความเขมขน 0.50 %  

3. ความเขมขน 0.10 %  

4. ความเขมขน 0.05 %  

- ปจจัยท่ี 2 คือ ระยะเวลาในการแชสารละลายเตตราโซเลียม 3 ระยะ คือ 

 1. เวลา 4 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

 2. เวลา 5 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

 3. เวลา 6 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

          วธิีปฏิบัติการทดลอง 

   1. เตรียมเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยการเพาะความงอก

ดวยทราย จํานวน 100 เมล็ด/ซํ้า ระยะเวลา 10 วัน แลวประเมินความงอกมาตรฐาน 

การตรวจสอบความงอกมาตรฐาน (standard germination test) สุมเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง จํานวน 4 

ซํ้าๆละ 100 เมล็ดมาเพาะในทราย (sand method) นํากลองทรายใสไวในหองเพาะ ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 25± 2

องศาเซลเซียส ตรวจประเมินความงอกตนออน 10 วันหลังเพาะ ตามวิธีการของ ISTA (2015) 

   2. เตรียมเมล็ดพันธุสําหรับการตรวจสอบเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) นําเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงมา

บมโดยหุมดวยกระดาษเพาะเปยกชื้น ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดมาแช

ในสารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีท่ีกําหนด เก็บในท่ีมืด จากนั้นนําเมล็ดท่ีผานการแชสารละลายเตตรา



โซเลียมมาลางและแชเมล็ดดวยน้ําสะอาดเพ่ือหยุดปฏิกิริยาของสารละลายเตตราโซเลียม ศึกษารูปแบบการติด

สีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดสี 

  3. เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง เปนระยะเวลา 6 เดือน ทุกเดือน สุมตัวอยางมาตรวจสอบความงอก

มาตรฐานของเมล็ดพันธุ และนําเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงแชสารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีท่ีกําหนด ศึกษา

รูปแบบการติดสีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดส ี

การบันทึกขอมูล 
1. ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ  
2. ความงอกของเมล็ดพันธุประเมินจากการติดสีของเมล็ดพันธุ  
3. รูปแบบการติดสีสารละลายเตตราโซเลียม    
   - เวลาและสถานท่ี      
ระยะเวลา  - ตุลาคม 2558 – กันยายน  2561 
สถานท่ีดําเนินการ - หองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  

                       ศูนยวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืชพิษณุโลก                                          
                     

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 
1. เตรียมเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 จากการปลูกฤดูแลงเดือนธันวาคม 2558 และปลายฤดูฝน
เดือนมิถุนายน 2559 ตรวจสอบความงอกมาตรฐาน โดยการเพาะเมล็ดในทราย จํานวน 100 เมล็ด/ซํ้า (4 ซํ้า) 
ตรวจนับความงอกท่ีอายุ 10 วันหลังเพาะ แลวประเมินความงอกมาตรฐาน (ISTA, 2015) 
2. การตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ ดวยวิธีเตตราโซเลียม (Tetrazolium test) 
   โดยนําเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงมาบมโดยหุมดวยกระดาษเพาะเปยกชื้นในกลองพลาสติก (ขนาดกวาง x ยาว 
x สูง 10x12x6 เซนติเมตร) แลวเก็บในตูเพาะความงอก ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 16 ชั่วโมง 

จากนั้นนําเมล็ดมาแชในสารละลายเตตราโซเลียมตามกรรมวิธีท่ีกําหนด เก็บรักษาในท่ีมืด แลวนําเมล็ดท่ีผาน
การแชสารละลายเตตราโซเลียมมาลางและแชเมล็ดดวยน้ําสะอาดเพ่ือหยุดปฏิกิริยาของสารละลายเตตราโซ
เลียม ประเมินรูปแบบการติดสีและประเมินความงอกจากรูปแบบการติดสี 
    วิธีการประเมินการติดสีของสารละลายเตตราโซเลียม จัดรูปแบบการติดสีของเมล็ดพันธุได 8 รูปแบบ
รูปแบบท่ี 1 ราก ตนออนและใบเลี้ยงติดสีเปนสีแดง (ภาพท่ี 1 A) เปนเมล็ดท่ีมีชีวิตจะมีการติดสีท่ีสมบูรณท้ัง
เมล็ด หรือใบเลี้ยงติดสีมากกวา 50 เปอรเซ็นต  
รูปแบบท่ี 2  ไมมีการติดสีบริเวณตนออน (ภาพท่ี 1 B1)  
รูปแบบท่ี 3 ไมติดสีบริเวณตนออนและใบเลี้ยง ภาพท่ี 1 B2)  
รูปแบบท่ี 4 ไมติดสีบริเวณราก (ภาพท่ี 1 B3)   
รูปแบบท่ี 5 ไมติดสีบริเวณรากและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 1 B4)  
รูปแบบท่ี 6 ไมติดสีบริเวณรากและตนออน(ภาพท่ี 1 B5)  
รูปแบบท่ี 7 ไมติดสีท้ังราก ตนออนและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 1 B6)  
รูปแบบท่ี 2 – 7 จัดเปนเมล็ดพันธุไมมีชีวิต  
รูปแบบท่ี 8  ไมติดสีเลยท้ังเมล็ด (ภาพท่ี 1 C) ซ่ึงจัดเปนเมล็ดตาย 



   เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ฤดูแลง (เดือนธันวาคม 2558) นําไปลดความชื้นเหลือ 9% 
นํามาตรวจสอบเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน และยอมดวยสารละลายเตตราโซเลียมท่ีระดับความเขมขน
แตกตางกัน 4 ระดับคือ 1, 0.5, 0.1 และ 0.05 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาในการแช 4, 5 และ 6 ชั่วโมง เพ่ือ
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความเขมขนของสารละลาย
เตตราโซเลียมท่ีใชการแชสารละลายท่ีระยะเวลาตางๆ โดยการยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1% ในระยะเวลาแช
ไมแตกตางกันทางสถิติท้ัง 3 ระยะ ในระยะเวลาในการแช 4 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความงอก 81% และการแชท่ี 
5 และ 6 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 80% และ 81% ตามลําดับ และท่ีระดับความเขมขนของสารละลาย
เตตราโซเลียม 0.5% ท่ีระยะเวลาในการแช 5 ชั่วโมงและ 6 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความมีชีวิตของเมล็ดพันธุไม
แตกตางกันทางสถิติ (เปอรเซ็นตความมีชีวิต 78-81%) ท่ีระดับความเขมขน 0.1 และ 0.5% ท่ีระยะเวลาใน
การแช 6 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความมีชีวิตสูงท่ีสุดท่ี 78 และ 72 เปอรเซ็นตตามลําดับ และเม่ือเทียบกับ
เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน พบวาการแชสารละลายเตตราโซเลียมท่ีระดับความเขมขน 1% ท่ีระยะเวลา 4 
และ 5 ชั่วโมงมีคาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 87% ภายหลังทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง
หลังการเก็บรักษาเดือนท่ี 1 พบวา เปอรเซ็นตการยอมสีท่ีระดับความเขมขน 0.5% ในระยะเวลาในการแช 5 
ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 80% ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับท่ีระยะเวลาในการแชสารละลาย 6 
ชั่วโมง มีคาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานมากท่ีสุด (80 เปอรเซ็นต) หลังการเก็บรักษาเดือนท่ี 2 
การยอมสีท่ีระดับความเขมขน 0.5% ในระยะเวลาในการแช 5 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 70% ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับท่ีระยะเวลาในการแชสารละลาย 6 ชั่วโมงมีคาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอก
มาตรฐานมากท่ีสุด (71 เปอรเซ็นต)  หลังการเก็บรักษาเดือนท่ี 3 การยอมสีท่ีระดับความเขมขน 0.5% และ
1% ในระยะเวลาในการแช 5 และ 6 ชั่วโมงตามลําดับ มีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 50% คาใกลเคียงกับ
เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานมากท่ีสุด (58 เปอรเซ็นต) และท่ีระยะเวลาในการแชสารละลายความเขมขน 
0.5% ท้ัง 3 ระยะเวลาในการแชไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  และหลังการเก็บรักษาเดือนท่ี 4 พบวาการ
ยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1% และ0.5% ในระยะเวลาในการแช 5 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 43% เม่ือ
เปรียบเทียบกับความงอกมาตรฐาน พบวาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 46 เปอรเซ็นต หลังการ
เก็บรักษาเดือนท่ี 5 พบวา การยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1% และ 0.5% ในระยะเวลาการแช 6 ชั่วโมง มี
เปอรเซ็นตความมีชีวิต 23% และ มีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 21% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับความงอก
มาตรฐาน พบวาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 25 เปอรเซ็นต และ หลังการเก็บรักษาเดือนท่ี 6 
พบวา การยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1% และ 0.5% ในระยะเวลาการแช 6 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 
6% เม่ือเปรียบเทียบกับความงอกมาตรฐาน พบวาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 7 เปอรเซ็นต 
  เมล็ดพันธุถ่ัวลิสงพันธุขอนแกน 84-7 ปลายฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 2559) ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุพืชพิษณุโลก และเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงท่ีอายุ 98-125 วันนําไปลดความชื้นเหลือ 9% นําไป
ตรวจสอบความงอกมาตรฐานไดเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน    และยอมดวยสารละลายเตตราโซเลียมท่ี
ระดับความเขมขนแตกตางกัน 4 ระดับคือ 1, 0.5, 0.1 และ 0.05 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาในการแช 4, 5 และ 
6 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความเขมขน
ของสารละลายเตตราโซเลียมท่ีใชการแชสารละลายท่ีระยะเวลาตางๆ โดยการยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1% 
ในระยะเวลาแชแตกตางกันทางสถิติท้ัง 3 ระยะ ในระยะเวลาในการแช 6 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความมีชีวิต 94% 
และท่ีระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5% ท่ีระยะเวลาในการแช 6 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความ
มีชีวิตของเมล็ดพันธุ 93% เม่ือทําการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 1 เดือน พบวาท่ีระดับความเขมขน 1% 
ระยะเวลาในการแช 4 ชั่วโมง และ 0.5% ท่ีระยะเวลาในการแช 5 ชั่วโมง เปอรเซ็นตความมีชีวิต 94 และ 97 



เปอรเซ็นตตามลําดับใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (94 เปอรเซ็นต) มากท่ีสุด เม่ือเก็บรักษาเปน
ระยะเวลา 2 เดือนพบวาท่ีระดับความเขมขน 1% ระยะเวลาในการแช 5 ชั่วโมง และ 0.5% ท่ีระยะเวลาใน
การแช 5 ชั่วโมง เปอรเซ็นตความมีชีวิตท่ี 97 และ 89 เปอรเซ็นตตามลําดับใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอก
มาตรฐาน (94 เปอรเซ็นต) มากท่ีสุด เม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลา 3 เดือนพบวาท่ีระดับความเขมขน 1% 
ระยะเวลาในการแช 4 ชั่วโมง และ 0.5% ท่ีระยะเวลาในการแช 6 ชั่วโมง เปอรเซ็นตความมีชีวิตท่ี 83 และ 79 
เปอรเซ็นตตามลําดับใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (80 เปอรเซ็นต) มากท่ีสุด ภายหลังเก็บรักษา 
4 เดือน พบวา มีปฏิสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียมท่ีใชการแช
สารละลายท่ีระยะเวลาตางๆ โดยการยอมสีท่ีระดับความเขมขน 1 และ 0.5 เปอรเซ็นต ในระยะเวลาแชไม
แตกตางกันทางสถิติท้ัง 3 ระยะ โดยท่ีระดับความเขมขน 1 เปอรเซ็นตแชนาน 4 ชั่วโมงมีเปอรเซ็นตความมี
ชีวิตสูงท่ีสุด 68 เปอรเซ็นต และเม่ือเทียบกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน พบวาการแชสารละลายเตตราโซ
เลียมท่ีระดับความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ท่ีระยะเวลาการแช 4 ชั่วโมง และระดับความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 
ท่ีระยะเวลา 6 ชั่วโมงมีคาใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 78 เปอรเซ็นต ภายหลังการเก็บรักษา
เปนระยะเวลา 5 เดือน พบวา ท่ีความเขมขน 1  เปอรเซ็นต 4 ชั่วโมง และความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 5 
ชั่วโมง  มีเปอรเซ็นตความมีชีวิตใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานมากท่ีสุด (61 60 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ) ภายหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน ท่ีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 4 ชั่วโมง และท่ีความ
เขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 6 ชั่วโมง มีเปอรเซ็นตความมีชีวิตใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐานมากท่ีสุด 
(39 40 เปอรเซ็นตตามลําดับ) (ตารางท่ี 2)   
  จากการประเมินการติดสีของสารละลายเตตราโซเลียม สามารถจัดรูปแบบการติดสีของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง
ได 8 รูปแบบรูปแบบท่ี 1 ราก ตนออนและใบเลี้ยงติดสีเปนสีแดง (ภาพท่ี 2 A) เปนเมล็ดท่ีมีชีวิตจะมีการติดสีท่ี
สมบูรณท้ังเมล็ด หรือใบเลี้ยงติดสีมากกวา 50 เปอรเซ็นต  
รูปแบบท่ี 2  ไมมีการติดสีบริเวณตนออน (ภาพท่ี 2 B1)  
รูปแบบท่ี 3 ไมติดสีบริเวณตนออนและใบเลี้ยง ภาพท่ี 2 B2)  
รูปแบบท่ี 4 ไมติดสีบริเวณราก (ภาพท่ี 2 B3)   
รูปแบบท่ี 5 ไมติดสีบริเวณรากและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 2 B4)  
รูปแบบท่ี 6 ไมติดสีบริเวณรากและตนออน(ภาพท่ี 2 B5)  
รูปแบบท่ี 7 ไมติดสีท้ังราก ตนออนและใบเลี้ยง (ภาพท่ี 2 B6)  
รูปแบบท่ี 2 – 7 จัดเปนเมล็ดพันธุไมมีชีวิต  
รูปแบบท่ี 8  ไมติดสีเลยท้ังเมล็ด (ภาพท่ี 2 C) ซ่ึงจัดเปนเมล็ดตาย  
  จากการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียมท่ีใชในการแช
สารละลายท่ีระยะเวลาตางๆ พบวา ถาความเขมขนของสารลดต่ําลง จะตองใชระยะเวลาในการแชสารละลาย
เตตราโซเลียมยาวนานข้ึน กลาวคือ ท่ีระดับความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการแชสารละลาย 4-6 
ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส มีเปอรเซ็นตความมีชีวิตใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน 
ในขณะท่ีความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5 0.1 และ 0.05 เปอรเซ็นต ตองแชสารละลายนานถึง 
6 ชั่วโมงจะใหคาเปอรเซ็นตความมีชีวิตท่ีมีแนวโนมใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (ตารางท่ี 1 
และตารางท่ี 2 )  การทดลองของ Bittencourt (1997) พบวา การลดความเขมขนของสารละลายเตตราโซ
เลียมเปน 0.05 เปอรเซ็นต แชนาน 3 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ใหผลการติดสีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับความงอกมาตรฐาน นั่นคือความเขมขนท่ีลดลงจะทําใหความสามารถในการติดสีสูงข้ึนเม่ือ
ระยะเวลาในการแชนานข้ึน หากตองการจะลดระดับความเขมขนของสารลงความเขมขนท่ีสามารถประเมิน



ความมีชีวิตไดคือท่ีระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 0.5 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการแช 6 
ชั่วโมง สวนท่ีระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม 0.1 และ 0.05 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการแช
สารละลาย 6 ชั่วโมงทําใหประเมินการติดสีไดยากเนื่องจากความเขมของการติดสีจางมาก เม่ือแชเมล็ดพันธุถ่ัว
ลิสงในสารละลายเตตราโซเลียมท่ีระดับความเขมขนตางกันแตระยะเวลาในการแชเทากันจะใหรูปแบบการติด
สีท่ีเหมือนกันแตจะมีความเขมของการติดสีตางกัน (ภาพท่ี 2) 
 การทดสอบเตตราโซเลียมท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเขมขน 1 เปอรเซ็นตระยะเวลาในการแช
สารละลาย 4 ชั่วโมงเนื้อเยื่อมีการติดสีชัดเจน การประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุทําไดไมยากนัก ซ่ึงความ
แมนยําในการตรวจสอบนั้นพัฒนาข้ึนไดโดยการฝกเปรียบเทียบผลการตรวจสอบเตตราโซเลียมกับการตรวจสอบ
ความงอก และสอดคลองกับคําแนะนําของสมาคมผูตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ (Association of Official Seed 
Analyze, AOSA) จัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1970   
 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : 
การทดสอบเตตราโซเลียมท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ความเขมขน 1 เปอรเซ็นตระยะเวลาในการแช

สารละลาย 4 ชั่วโมง เนื้อเยื่อมีการติดสีชัดเจน ใหผลการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุไดใกลเคียงกับ
เปอรเซ็นตความงอกมากท่ีสุด ซ่ึงความแมนยําในการตรวจสอบนั้นพัฒนาข้ึนไดโดยการฝกเปรียบเทียบผลการ
ตรวจสอบเตตราโซเลียมกับการตรวจสอบความงอก สอดคลองกับคําแนะนําของสมาคมผูตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ (Association of Official Seed Analyze, AOSA) จัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1970  ดังนั้นหากใชสารละลายเตตรา
โซเลียมความเขมขนต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการแชสารละลายอาจไมเพียงพอตอการติดสีของเนื้อเยื่อ
ของเมล็ดทําใหยากท่ีจะแยกความแตกตางระหวางเนื้อเยื่อท่ีมีชีวิตและเนื้อเยื่อท่ีไมมีชีวิต ดังนั้น การประเมิน
ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงโดยการลดระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียมต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต
จะตองใชระยะเวลาในการแชสารละลายนานข้ึน จะสามารถลดตนทุนและอันตรายท่ีเกิดจากการใชสารเตตราโซ
เลียมได 
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

  ทราบระดับความเขมขนและระยะเวลาของสารละลายเตตราโซเลียมท่ีเหมาะสมสําหรับการแชเมล็ด

พันธุถ่ัวลิสงเพ่ือการประเมินความมีชีวิตอยางรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 1 ระดับความเขมของเมล็ดพันธุจากการยอมดวยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงท่ีระดับ

ความเขมขนตางๆ 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการติดสีจากการยอมดวยสารละลายเตตราโซเลียมของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสง 

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



ตารางท่ี 1 เปอรเซ็นตความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงฤดูแลง ท่ีระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซเลียม  
4 ระดับ ท่ีระยะเวลาการแชตางๆ กอนการเก็บรักษาและภายหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 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 

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%

จากการทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 
 

 

 

 

  



ตารางท่ี 2 เปอรเซ็นตความมีชีวิตของเมล็ดพันธุถ่ัวลิสงปลายฤดูฝน ท่ีระดับความเขมขนของสารละลายเตตราโซ
เลียม  4 ระดับ ท่ีระยะเวลาการแชตางๆ กอนการเก็บรักษาและภายหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 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 

คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%

จากการทดสอบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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