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วัสดุประสานส�ำหรับการพอกเมล็ดพันธุ ์
Binder Material for Seed Pelleting
จักรพงษ์ กางโสภา1*
Jakkrapong Kangsopa1*
บทคัดย่อ: วัสดุประสาน คือ หนึ่งในองค์ประกอบของการพอกเมล็ดพันธุ์ มีบทบาทส�ำคัญคือเป็ นสารเชื่อม
ยึดระหว่างเมล็ดพันธุแ์ ละวัสดุพอกให้ยดึ ติดกันจนเป็ นเมล็ดพอกที่สมบูรณ์ การพอกเมล็ดพันธุใ์ ห้ประสบผล
ส�ำเร็จต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของวัสดุประสานแต่ละชนิด โดยทั่วไปวัสดุประสาน
มีทงั้ ชนิดสามารถละลายได้ในน�ำ้ หรือสามารถละลายได้ขนึ ้ อยูก่ บั ค่า pH และประเภทไม่ละลายน�ำ้ และแต่ละ
ประเภทจะถูกน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การพอกเมล็ดที่แตกต่างกัน ปั จจุบนั วัสดุประสานถูกน�ำมาใช้
พอกเมล็ดมีทงั้ ชนิดเดี่ยว ชนิดผสม และประเภทการค้าในระดับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
จะมีหลายประเภทให้เลือกใช้ แต่มีขอ้ ควรค�ำนึงถึงคือ การเลือกชนิดของวัสดุประสานให้เหมาะสมกับชนิดของ
เมล็ดพันธุแ์ ละชนิดของวัสดุพอกเพื่อผลส�ำเร็จของการพอกเมล็ดพันธุ์ ดังนัน้ เพื่อเพิม่ แนวทางการตัดสินใจเลือก
ใช้วสั ดุประสานที่ถกู ต้อง รวมถึงเพิ่มองค์ความรูท้ ่วั ไปที่เกี่ยวข้องกับวัสดุประสาน ในบทความนีจ้ งึ ได้นำ� เสนอ
เรื่อง ประเภททั่วไปของวัสดุประสาน การเลือกใช้วสั ดุประสานที่เหมาะสมต่อการพอกเมล็ดพันธุ์ คุณสมบัติ
ทั่วไปและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุประสาน คุณสมบัติการน�ำพาสารออกฤทธิ์ และลักษณะการตรวจ
สอบคุณภาพของวัสดุประสานหลังการพอกร่วมกับเมล็ดพันธุ์
ค�ำส�ำคัญ: สารเชื่อมยึด วัสดุประสาน พอลิเมอร์ การเคลือบเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
ABSTRACT: Binders are one component of seed coating. They play a role of binding seeds and
materials for pelleting which results in complete pelleting seeds. Successful seed pelleting requires
understanding of primary properties of each type of binders. In general, there are two types of binders
which are water soluble binder substances and binder substances soluble under pH conditions. Each
type of binder substance is applied in seed pelleting for different purposes. There are absolute, mixed,
and commercial binder substances available in the seed industry. Despite a wide variety of binding
substances, what should be taken into consideration is selecting the type of binder substances appropriate
for the type of seeds and pelleting materials for the successful seed pelleting. Therefore, in order to offer
more alternatives to guidelines for selecting the right binder substance and to provide the general body
of knowledge related to binder substances, this article presents common types of binder substances,
how to select binder substances appropriate for seed pelleting, common properties and the utilization
of binder substances, properties of the active ingredients, and characteristics of quality inspection of
binder substances after being coated around the seeds.
Keywords: Adhesive, binder, polymer, seed coating, seed conditioning
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บทน�ำ
เทคโนโลยีการปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์
ปั จจุบันถูกยกระดับจนกลายเป็ นความจ�ำเป็ นใน
หลาย ๆ อุตสาหกรรมการเพาะปลูกพืชทั่วโลก ซึง่ มี
รายงานในปี 2014 มีมลู ค่าทางการตลาดประมาณ
53.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มจะมี
มูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึน้ ภายในปี 2020 อีก
มากถึง 1.63 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Pedrini et al.,
2017) จากการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าทางการตลาดจะ
เห็ น ได้ชัด ว่า ทิ ศ ทางการแข่ง ขัน ของอุต สาหกรรม
เมล็ดพันธุ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว อีกทัง้ มีการพัฒนาสายพันธุพ์ ชื ชนิดใหม่ท่ี
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพือ่ การเจริญเติบโตของพืช
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนีป้ ระเทศทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
การแข่งขันมักมีการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทาง
เมล็ดพันธุอ์ ย่างต่อเนือ่ ง เพราะปัจจัยความส�ำเร็จนีจ้ ะ
เข้ามามีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมการเพาะปลูกพืชให้
ได้ทงั้ ปริมาณและผลผลิตพืชทีส่ งู จึงท�ำให้อตุ สาหกรรม
เมล็ด พัน ธุ์ข องต่า งประเทศเข้ม แข็ ง และมั่น คงมา
ยาวนาน
โดยหนึง่ ในอุตสาหกรรมที่ประสบผลส�ำเร็จ
และถูก พัฒ นามาอย่า งต่อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุบัน คื อ
เทคโนโลยีการพอกเมล็ดพันธุ์ โดยการพอกเมล็ดพันธุ์
เป็นการเติมเต็ม หรือห่อหุม้ เมล็ดด้วยสารเฉือ่ ยหรือวัสดุ
พอกชนิดต่าง ๆ ท�ำให้เมล็ดทีถ่ กู พอกมีขนาดรู ปร่าง
และน�ำ้ หนักของเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การ
พอกเมล็ด พัน ธุ์ใ ห้ส ำ� เร็จ มี อ งค์ป ระกอบอยู่ห ลาย
อย่าง หนึ่งในปั จจัยที่สำ� คัญคือ “วัสดุประสาน”
หรือสารเชื่อมยึด เพราะวัสดุประสานมีหน้าที่หลัก
ส�ำคัญเพื่อช่วยให้วสั ดุพอกและเมล็ดพันธุย์ ึดเกาะ
กันอย่างแน่นหนาโดยสารพอกไม่แตก แยกตัว หรือ
หลุดร่วงออกจากกัน ในปั จจุบนั มีนักวิจัยทั่วโลก
เลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระสานแตกต่ า งชนิ ด กั น ออกไป
ส�ำ หรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษาการพอกเมล็ ด พั น ธุ์ ย ก
ตัวอย่างเช่น Carboxymethyl cellulose,
Hydroxymethyl cellulose, Methyl cellulose,
Commercial substances, Carrageenan,
Chitosan, Gum arabic, Dextran, Maida, Polyacrylic
acid, Polyethylene glycol, Polyacrylamide, Polyvinyl
acetate, Polyvinyl alcohol, Polyvinylpyrrolidone และ
Ca-alginate gels เป็นต้น จากความหลากหลายของ

ชนิดวัสดุประสานจึงท�ำให้มีคณ
ุ สมบัติทางเคมีแตก
ต่างกัน เมื่อน�ำมาเตรียมให้อยูใ่ นรูปของสารละลาย
พร้อมใช้จึงท�ำให้วัสดุประสานมีความเหมาะสมที่
จ�ำเพาะเจาะจงต่อชนิดของสารพอกและชนิดของ
เมล็ดพันธุส์ ำ� หรับใช้พอกเมล็ดแตกต่างกัน เพราะ
ฉะนัน้ ผูใ้ ช้หรือผูส้ นใจเรื่องการพอกเมล็ดพันธุจ์ ึงมี
ความจ�ำเป็ นต้องรูจ้ กั บทบาทหน้าที่ คุณสมบัตเิ บือ้ ง
ต้น และ การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของก้อนพอก
เพื่อให้การพอกเมล็ดพันธุป์ ระสบผลส�ำเร็จมากที่สดุ
ดังนัน้ บทความนี ้ มีขอบเขตการกล่าวถึง
ความส�ำคัญของวัสดุประสาน คุณสมบัตขิ องวัสดุ
ประสาน ลักษณะการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ
ประสานต่อการพอกร่วมกับเมล็ดพันธุ์ การเลือกใช้
วัสดุประสานที่เหมาะสมต่อการพอกเมล็ดพันธุ์ และ
ความส�ำเร็จของการใช้วสั ดุประสานชนิดต่าง ๆ โดย
ไม่ได้ระบุขอ้ มูลเชิงลึกในระดับคุณสมบัติทางเคมี
ของวัสดุประสาน บทความนีจ้ ึงเป็ นองค์ความรู ้
ทั่ว ไปส�ำ หรับ ผู้ท่ี ส นใจศึกษาหรือจะท�ำความรู จ้ ัก
กับ “วัสดุประสาน” ที่มีความส�ำคัญอย่างไรต่อการ
พอกเมล็ดพันธุพ์ ืช
การพอกเมล็ดพันธุ ์
การพอกเมล็ดพันธุม์ ีองค์ประกอบของการ
พอกเมล็ดให้ประสบความส�ำเร็จอยูห่ ลายอย่าง ใน
บทความนีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะส่วนส�ำคัญคือ ความ
หมายของการพอกเมล็ดพันธุแ์ ละความส�ำคัญของ
วัสดุประสาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความหมายของการพอกเมล็ดพันธุพ์ ชื
การพอกเมล็ดพันธุ์ คือ การท�ำให้เมล็ด
พันธุถ์ กู ห่อหุม้ ด้วยสารเฉื่อยหรือวัสดุพอกชนิดต่าง
ๆ เช่น calcium carbonate, talcum, lime stone,
bentonite, zeolite, pumice, limestone, gypsum,
talc, vermiculite และ diatomaceous earth
เป็ นต้น บทบาทส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ให้มีขนาดรู ปร่างและน�ำ้
หนักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยทั่วไปเมล็ดที่ผา่ น
การพอกจะประกอบด้วยการรวมตัวจาก 1) เมล็ด
พันธุพ์ ืช 2) วัสดุพอก และ 3) วัสดุประสาน และจาก
การรวมตัวจากทัง้ 3 ส่วน จะท�ำให้เกิดเมล็ดพอก
ของเมล็ดที่สมบูรณ์ นอกจากนี ้ เพื่อให้เกิดการน�ำไป
ใช้โดยเกิดประโยชน์สงู สุดจึงนิยมเพิ่มเติมสารออก
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ฤทธิ์ชนิดต่างๆ ให้ตดิ ไปกับเมล็ดพันธุต์ ามวัตถุประสงค์
ของผูใ้ ช้ ยกตัวอย่างเช่น ธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช สาร
ป้องกันโรคแมลง สารจุลนิ ทรียช์ วี ภาพ และสารระบุ
ความเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
พอกเมล็ดมีองค์ประกอบส�ำคัญอยู่หลายปั จจัยเพื่อ
ให้การพอกเมล็ดพันธุป์ ระสบผลส�ำเร็จ โดยสามารถ
จ�ำแนกปัจจัยความส�ำเร็จของการพอกเมล็ดพันธุไ์ ด้ 5
ปัจจัย ดังนี ้ 1) ชนิดของเครือ่ งพอกเมล็ดพันธุ์ (5%); 2)
ชนิ ดและความหนื ดที่ เหมาะสมของวัสดุประสาน
(30%); 3) ชนิดและขนาดอนุภาคของวัสดุพอก (20%);
4) เทคนิคความเชีย่ วชาญผูป้ ฏิบตั งิ าน (40%) และ 5)
องค์ประกอบอืน่ ๆ (5%) (จักรพงษ์, 2557) ดังนัน้ การ
พอกเมล็ด พัน ธุ์จึง มี ค วามส�ำ คัญ ต่อ การยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุอ์ ย่างมาก อีกทัง้ เทคนิคการพอก
เมล็ ด พัน ธุ์ยัง เป็ น องค์ป ระกอบหลัก ที่ จ �ำ เป็ น ต่ อ
กระบวนการพอกเมล็ดพันธุใ์ ห้ประสบความส�ำเร็จ และ
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงเป็ นทีน่ ยิ มส�ำหรับการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุพ์ ชื หลายชนิด และจากปัจจัย
การพอกเมล็ดพันธุเ์ ห็นได้ชดั ว่า นอกจากเทคนิคความ
เชีย่ วชาญของผูป้ ฏิบตั งิ านแล้ว ปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อมา
ของการพอกเมล็ดพันธุ์ คือ “วัสดุประสาน”

จากภาพ Figure 1 แสดงถึงล�ำดับขัน้ ตอน
ของหน้าทีว่ สั ดุประสาน โดยพิจารณาจาก Figure 1A
คือ วัสดุประสานหลังถูกเตรียมให้อยูใ่ นรูปสารละลาย
จากนัน้ เมือ่ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการพอกเมล็ดพันธุ์ วัสดุ
ประสานจะถูกฉีดพ่นผ่านท่อฉีดพ่นไปยังเมล็ดพันธุ์
ขณะถูกปั่นเหวีย่ งอยูใ่ นถังพอกเมล็ดพันธุ์ (Figure 1B)
ต่อมาวัสดุพอกจะถูกเติมเข้าไปในถังพอกผ่านทางท่อ
ปล่อยวัสดุพอกเพื่อให้วสั ดุพอกรวมตัวกับเมล็ดพันธุ์
โดยมีวสั ดุประสานเป็นสารเชือ่ มยึดดังภาพ Figure 1B
จากนัน้ เมล็ดพันธุจ์ ะถูกปั่ นเหวี่ยงไปเรื่อย ๆ จน
กระทั่ง ได้ข นาดเมล็ ด พอกตามขนาดที่ ต ้อ งการ
จากภาพ Figure 1C แสดงถึงเมล็ดพอกที่ถกู วัสดุ
ประสานแผ่ปกคลุมเชื่ อมยึดระหว่างวัสดุพอกและ
เมล็ดพันธุอ์ ย่างแน่นหนา และรวมเป็นส่วนเดียวกัน จาก
นัน้ จะได้เมล็ดพอกทีม่ ขี นาดสมบูรณ์ ดังภาพ Figure 1D
โดยปกติเมล็ดพอกจะมีขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ 1-4 เท่าจากเดิม
ดังนัน้ บทบาทหน้าทีท่ ส่ี ำ� คัญของวัสดุประสานคือ ช่วย
ยึดเกาะให้เมล็ดพันธุแ์ ละวัสดุพอกเชื่อมติดกันอย่าง
แน่นหนา อีกทัง้ ยังช่วยคงสภาพเมล็ดพอกให้มคี วาม
แข็งแรง ไม่มกี ารหลุดกร่อนของสารพอกจนกว่าเมล็ด
พอกจะถูกน�ำไปใช้เพาะปลูก

2. ความส�ำคัญของวัสดุประสาน
วัสดุประสาน คือ สารเหนียวที่มีความ
หนืดอยูร่ ะหว่าง 7.0-30.0 ตารางมิลลิเมตร/วินาที
ขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตแิ ต่ชนิดของวัสดุประสาน โดย
มีหน้าที่เชื่อมยึดให้เมล็ดพันธุแ์ ละวัสดุพอกเกาะยึด
ติดกัน วัสดุประสานที่ดีตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตทิ ่ีละลายน�ำ้
ได้งา่ ย ท�ำให้ไม่ขดั ขวางต่อกระบวนการซึมผ่านของ
น�ำ้ และอากาศเข้าสูเ่ มล็ดพันธุห์ ลังการพอกเมล็ด ซึง่
กลุ่มของวัสดุประสานมีมากมายหลายประเภทใน
การเลือกใช้ มีทงั้ สารเคมีสงั เคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
โดยส่วนใหญ่นยิ มใช้กนั มาก ได้แก่ Methyl cellulose,
Hydroxypropylmethyl cellulose, Carboxymethyl
cellulose, Methylhydroxyethyl cellulose, Gum
arabic, Polyacrylamide, Polyvinyl acetate, Polyvinyl
alcohol และ Maida เป็นต้น ดังนัน้ การเลือกใช้
ประเภทของวัสดุประสานให้เหมาะสมต่อวัสดุพอก
และชนิดของเมล็ดพันธุ์ คือ หนึง่ ในปั จจัยส�ำคัญของ
การพอกเมล็ดพันธุใ์ ห้ประสบผลส�ำเร็จ

ประเภททั่วไปของวัสดุประสาน
วัสดุประสานมีให้เลือกใช้ตามคุณสมบัติ
และความเหมาะสมต่อ ปั จ จัย การพอกเมล็ด พัน ธุ์
หลายประเภท ในบทความนี จ้ ะยกตัวอย่างโดย
จ�ำ แนกตามความสามารถในการละลายของ
วัสดุประสาน ดังนี ้
1.วั ส ดุ ป ระสานสั ง เคราะห์ท่ี ส ามารถ
ละลายน�ำ้ ได้ (water-soluble binder) วัสดุประสาน
เหล่านีน้ ิยมน�ำมาใช้สำ� หรับพอกเมล็ดพันธุม์ ากที่สดุ
เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการก่ อ ฟิ ล์ม ที่ แ ข็ ง แรง
ทนทาน ละลายน�ำ้ ได้งา่ ย และไม่เป็ นอันตรายต่อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภท ดังนี ้ (Kadajji and Betageri, 2011;
Zoubari, 2015)
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Figure 1 Binder liquid (A), Rotating pan (B), Show the function of the pelleting materials (C),
Complete pelleted seed.
Source: modified Figure 1B from Pedrini et al. (2017)

2)
วัสดุประสานสกัดจากธรรมชาติท่ี
สามารถละลายน�ำ้ ได้ (Natural Water Soluble
Polymers) ยกตัวอย่างเช่น Xanthan Gum, Guar
Gum, Pectins, Chitosan Derivatives, Dextran,
Carrageenan, Hydroxypropylmethyl cellulose
(HPMC), Hydroxypropyl cellulose (HPC),
Hydroxyethyl cellulose (HEC), Sodium carboxy
methyl cellulose (Na-CMC), Starch หรือ Starch
Based Derivatives เป็ นต้น
2. วัสดุประสานทีไ่ ม่ละลายน�ำ้ (waterinsoluble binder) วัสดุประสานกลุม่ นีน้ ยิ มน�ำมาใช้
ผสมรวมกับกลุม่ ทีส่ ามารถละลายน�ำ้ ได้ เพือ่ ให้เมล็ด
พอกดูดซับน�ำ้ ได้ชา้ เช่น การเพาะปลูกพืชในพืน้ ที่
หิมะปกคลุก หรือต้องการปลูกพืชให้มจี ำ� นวนวันงอก
ของเมล็ดแตกต่างกัน หรือกรณีใช้พอกเมล็ดร่วมกับ
ธาตุอาหารพืชเพื่อให้ตน้ กล้าได้รบั ปุ๋ ยละลายอย่างช้า
ๆ วัสดุประสานกลุม่ นีไ้ ด้แก่ (Lactide-co-glycolide)
polymers (Kadajji and Betageri, 2011) โดยเป็ น
พอลิเมอร์สลายตัวได้ทางชีวภาพ นิยมน�ำมาใช้ใน
การควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเม็ดยา เป็ นต้น (Sun et al., 2016)
3. วัสดุประสานทีม่ กี ารละลายขึน้ อยู่
กับ pH (pH-dependent binder) วัสดุประสานทีม่ ี
การละลายขึน้ อยูก่ บั ค่า pH ยกตัวอย่างคือ Cellulose
acetate phthalate (CAP), Cellulose acetate

trimellitate (CAT), Hydroxypropyl methylcellulose
phthalate (HPMCP) และ Eudragit L หรือ S เป็ นต้น
(Kadajji and Betageri, 2011)
จากความหลากหลายของชนิ ด และ
ประเภทของวัส ดุ ป ระสานท�ำ ให้ปั จ จั ย การพอก
เมล็ดพันธุ์มีความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์เพิ่มสูง
ขึน้ และจากคุณสมบัติของวัสดุประสานดังกล่าว
ท�ำให้มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้
การรู จ้ ักคุณสมบัติของวัสดุประสานเบือ้ งต้นและ
การเลื อ กใช้ใ ห้เ หมาะสมจึ ง มี ค วามส�ำ คัญ อย่ า ง
มากต่อการพอกเมล็ดพันธุใ์ ห้ประสบผลส�ำเร็จ
การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระสานที่เ หมาะสมต่ อ การ
พอกเมล็ดพันธุ ์
จากคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ป ระสานดั ง ที่
กล่าวมาข้างต้น ชัดเจนว่ามีวัสดุประสานหลาก
หลายประเภทให้เลือกใช้ ท�ำให้การเลือกใช้วัสดุ
ประสานให้เ หมาะสมต่ อ ชนิ ด ของวัส ดุพ อกและ
ชนิดของเมล็ดพันธุ์มีความส�ำคัญมากที่สุด การ
เลื อ กใช้ วั ส ดุ ป ระสานจะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ
กระบวนการขึน้ รู ปเมล็ดพอกในเครื่องพอกเมล็ด
พันธุ์ วัสดุประสานที่เหมาะสมควรเลือกใช้กลุ่ม
วัสดุประสานที่ ได้จากสารสกัดจากธรรมชาติหรือ
ที่ มี โ ครงสร้ า งจากอนุ พั น ธ์ เ ซลลู โ ลสจากพื ช
เนื่ อ งจากวั ส ดุ ป ระสานเหล่ า นี ้มี โ ครงสร้า งเป็ น
ร่างแห จึงมีความหนื ดที่เหมาะสมและช่วยให้
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เมล็ดจับรวมตัวกับวัสดุพอกได้งา่ ยยิ่งขึน้
ท�ำให้
การขึน้ รูปก้อนพอกระหว่าง 1 เมล็ดพันธุต์ อ่ 1 เมล็ด
พอกมีความส�ำเร็จสูง นอกจากนี ้ ความหนืด ยังเป็ น
หนึ่ ง ในคุณ สมบัติ ท่ี ส ำ� คัญ ของการคัด เลื อ กชนิ ด
ของวัสดุประสาน เมื่อพิจารณาวัสดุประสานที่มี
ขายเชิงการค้าในรู ปพร้อมใช้ ยกตัวอย่างเช่น Seed
dynamics™, Mahendra Overseas™, The Dow
Chemical Company™ และ Globachem™
เป็ นต้น ดังนัน้ การรูจ้ กั คุณสมบัตขิ องวัสดุประสาน
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จึ ง มี ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเพื่ อ เลื อ กใช้
ส�ำหรับพอกเมล็ดพันธุ์ เช่น การใช้ Hydroxypropyl
methylcellulose ส�ำหรับเมล็ดยาสูบ (จักรพงษ์
และบุญมี, 2557) Carboxy methyl cellulose
ส�ำหรับเมล็ดถั่วมะแฮะ (Anbarasan et al., 2016)
เป็ นต้น

Figure 2 Binding material, a total of 10 binders were reported in 50 publications between years
2010-2017
จาก Figure 2 เป็ นข้อมูลผูใ้ ช้วสั ดุประสาน
ส�ำหรับใช้พอกเมล็ดพันธุช์ นิดต่าง ๆ จากการรวบรวม
การเผยแพร่บทความวิชาการ จ�ำนวน 50 เรือ่ ง ใน
ระหว่างปี 2010-2017 พบว่า มีการเลือกใช้วสั ดุ
ประสานแตกต่างกันถึง 10 ชนิด อย่างไรก็ตาม วัสดุ
ประสานบางส่วนไม่ถกู เปิ ดเผย ซึง่ มีจำ� นวนสูงทีส่ ดุ
คือ 26% ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากเป็ นความลับทางการ
ค้าหรือเป็ นวัสดุประสานที่มสี ทิ ธิคมุ้ ครองที่ไม่ยอมรับ
ให้ถกู เปิ ดเผย ในกรณีวสั ดุประสานทางค้ายังคงมี
แนวโน้มถูกเลือกใช้ในงานวิจยั มากถึง 14% ถือว่า
มากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับวัสดุประสานชนิดอืน่ ๆ
อาจเนื่องมาจากเป็ นสูตรส�ำเร็จรู ปที่มีความเหมาะ
สม หรือเป็ นการท�ำวิจยั เพื่อสนับสนุนวัสดุประสาน

ทางการค้า นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะวัสดุ
ป ร ะ ส า น ช นิ ด เ ดี ย ว พ บ ร า ย ง า น ก า ร ใ ช้
Hydroxypropyl methylcellulose มากถึง 12% รอง
ลงมาคือ การใช้ Carboxymethyl cellulose,
Maida, Polyvinyl alcohol และ Gum arabic ซึง่ มี
สัดส่วน 8% เท่ากัน ดังนัน้ จากการรวบรวมการ
รายงานงานวิจยั ในช่วงระยะเวลา 7 ปี พบว่ามีการ
เลื อ กใช้วัส ดุป ระสานหลายชนิ ด ต่อ ชนิ ด ของวัส ดุ
พอกและชนิดของเมล็ดพันธุท์ ่ีแตกต่างกัน และยัง
คงมีแนวโน้มที่นกั วิจยั ที่จะค้นหาวัสดุประสานชนิด
ใหม่ ๆ เพื่อสามารถระบุความจ�ำเพาะของชนิดวัสดุ
ประสานต่อ ชนิ ด ของเมล็ด พัน ธุ์ไ ด้เ พิ่ ม มากขึน้ ใน
อนาคต
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คุณสมบัติท่ วั ไปและการน�ำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุ
ประสาน
ในปั จจุบนั วัสดุประสานมีมากมายหลาย
ประเภท ซึ่งบทความนีจ้ ะยกตัวอย่างคุณสมบัติ
ทั่วไปที่ นักวิจัยนิ ยมน�ำไปศึกษาพอกร่วมกับเมล็ด
พันธุก์ นั อย่างแพร่หลาย ดังนี ้
1) Methylcellulose (MC) ลักษณะทั่วไป
เป็ นผงสีขาวหรือเหลืองอ่อน ละลายได้ดีในน�ำ้ และ
มีการพองตัวและกระจายอย่างช้า ๆ ส�ำหรับการใช้
เป็ นสารเชื่อมยึดควรใช้เกรดที่มีความหนืดต�่ำ หรือ
ใช้อตั ราระหว่าง 0.3%-1.0% โดยน�ำ้ หนัก โดยเลือก
ใช้แต่ละอัตราให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดพันธุ์
และความเข้ากันได้กบั ชนิดของวัสดุพอก ถ้าเตรียม
Methylcellulose ด้วยอัตราความเข้มข้นสูงจะท�ำให้
สารละลายจับตัวกันแน่น และแข็งได้งา่ ยแม้จะถูก
เตรียมในสภาพอุณหภูมิหอ้ ง จึงไม่สามารถน�ำมาใช้
ฉีดพ่นส�ำหรับเป็ นสารเชื่อมยึดได้
2) Hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC) คือ วัสดุประสานที่มีความหนืดสูงคล้าย
กับ Methylcellulose ส�ำหรับใช้เป็ นกาวเชื่อมยึดจะ
ใช้เกรดที่มีความหนืดต�่ำ HPMC มีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
แลกเปลี่ยนความชืน้ กับบรรยากาศไม่มาก สามารถ
ละลายน�ำ้ ได้ดี แต่ไม่ละลายในน�ำ้ ร้อน จึงมีการน�ำ
มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของชนิดเมล็ดพันธุ์
อั ต ราที่ เ หมาะสมส�ำ หรั บ การน�ำ มาใช้ ค วรอยู่
ระหว่าง 0.2%-4.0% โดยน�ำ้ หนัก ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั
เกรดของ HPMC ที่เลือกใช้ จากการรายงานของ
จักรพงษ์ และบุญมี (2557ก) พบว่า การใช้ HPMC
อัตรา 4% โดยน�ำ้ หนัก สามารถรวมตัวกับ Pumice
และเมล็ดพันธุย์ าสูบได้เป็ นอย่างดี มีความกร่อนไม่
ถึง 1% และไม่มีผลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์
ยาสูบ
3) Carboxymethyl cellulose (CMC)
เป็ นของแข็งสีขาวไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส ไม่เป็นอันตราย
ไม่มผี ลเสียต่อสิง่ แวดล้อม ละลายน�ำ้ ได้ดี มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นสารเพิ่มความหนืดที่ช่วยในการยึดเกาะได้เป็ น
อย่างดี เนือ่ งจากเป็นพอลิเมอร์ท่ีละลายน�ำ้ ได้ง่ายจึง
นิ ย มถูก น�ำ มาดัด แปลงเพื่ อ ใช้เ ป็ น วัส ดุป ระสาน
ส�ำหรับพอกเมล็ดพันธุ์ โดยส่วนใหญ่ยงั คงถูกเลือก
ใช้ในอัตราระหว่าง 0.5%-5.0% โดยน�ำ้ หนัก ตาม
เกรดการผลิต และขึน้ อยู่กับชนิดของเมล็ดพันธุ์
และวัสดุพอก ยกตัวอย่างจากการรายงานของ

Anbarasan et al. (2016) ซึง่ ใช้ CMC อัตรา 5 กรัม
เป็ นวัสดุประสานส�ำหรับพอกเมล็ดร่วมกับถั่วมะแฮะ
พบว่ามีความงอกดีมากกว่าเมล็ดไม่พอกเมื่อพอก
เมล็ดร่วมกับ วัสดุพอกชนิด Noni และ Tulasi อัตรา
200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม นอกจากนี ้
จักรพงษ์ และบุญมี (2558) รายงานเพิ่มเติมว่า การ
ใช้ CMC อัตรา 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 กรัม พบว่า
หลังการพอกเมล็ดไม่มีผลต่อความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุผ์ กั กาดหอม
4) Polyvinylpyrolidone (PVP) มีความ
สามารถละลายได้ดีในน�ำ้ , ethanol และ methanol
เป็ นต้น ซึง่ PVP จะมีหลายเกรดคุณภาพ เช่น
PVP-K15, PVP-K30, PVP-K60, PVP-K64,
PVP-K90 และ PVP-K120 เป็ นต้น (Ashland,
2014) โดยเกรดที่มีคา่ K-value ต�่ำกว่า K90 ไม่
เหมาะส�ำหรับน�ำมาเป็ นวัสดุประสาน ส่วนมากนิยม
น�ำ ไปใช้ส ำ� หรับ เป็ น สารตั้ง ต้น ส�ำ หรับ ใช้เ ป็ น สาร
เคลื อ บทางเภสัช ศาสตร์ห รือ สามารถประยุก ต์ใ ช้
เป็ นสารเคลือบเมล็ดพันธุไ์ ด้ ทัง้ นี ้ PVP-K90 สามารถ
ใช้เป็ นวัสดุประสานได้ตงั้ แต่อตั รา 3% โดยน�ำ้ หนักขึน้
ไป แต่เนื่องจากเป็ นสารสังเคราะห์จึงควรผสมรวม
กับวัสดุประสานชนิด MC, HPMC หรือ CMC
เป็ นต้น จะท�ำให้คณ
ุ สมบัตกิ ารเป็ นสารเชื่อมยึดมี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึน้ ยกตัวอย่างจากการรายงาน
ของ จักรพงษ์ และบุญมี (2557ก) พบว่าการใช้
PVP-K30 และ PVP-K90 ส่งผลให้การพอกเมล็ด
พั น ธุ์ ย าสู บ ไม่ มี ค วามสม�่ำ เสมอเสมอของเมล็ ด
พอก อีกทัง้ มีเปอร์เซ็นต์ความกร่อนของเมล็ดพอก
มากถึง 10 และ 30% ตามล�ำดับ
5) Polyvinyl alcohol (PVA) มีลกั ษณะ
เป็ นผงสีขาวจนถึงสีครีม สามารถแบ่งออกได้หลาย
เกรดตามความหนืด ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ดีกรีของโพลิเมอ
ไรเซซัน และค่าร้อยละของกระบวนการแอลกอฮอล์ลิ
ซิส โดยจะสามารถละลายน�ำ้ ได้มากขึน้ เมือ่ น�ำ้ หนัก
โมเลกุลลดลง และละลายได้ดใี นน�ำ้ ร้อน แต่ความ
แข็งแรง การดึงยืด ความคงทนต่อการฉีกขาด และ
การอ่ อ นงอจะดี ขึ น้ เมื่ อ น�้ำ หนั ก โมเลกุ ล เพิ่ ม ขึ น้
ส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุประสานควรใช้
ในเกรดทีม่ คี วามหนืดต�ำ่ อยูร่ ะหว่างอัตรา 3%-10%
โดยน�ำ้ หนัก อย่างไรก็ตาม PVA ควรเป็ นสารตัง้ ต้น
แ ล ะ ใ ช้ ผ ส ม ร ว ม กั บ วั ส ดุ ป ร ะ ส า น ก ลุ่ ม
methylcellulose เนื่องจากจะช่วยให้สามารถรวม
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ตัวกับวัสดุพอกและเมล็ดพันธุไ์ ด้ดีย่ิงขึน้ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าใช้ PVA เพียงอย่างเดียวพอกร่วมกับ
เมล็ดพันธุข์ นาดเล็ก ไม่สามารถขึน้ รูปเมล็ดพอกได้
อย่างสม�่ำเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในเมล็ดพันธุย์ าสูบ
(จักรพงษ์ และบุญมี (2557ข) นอกจากนี ้ กรณีใช้
PVA โดยไม่มีการฉีดพ่น สามารถใช้เป็ นกาวเชื่อม
ยึดที่ดีและมีความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งผสมรวมกับ
วัสดุประสานชนิดอื่น ๆ เช่นการประยุกต์ใช้เป็นสาร
เชื่อมยึดในเทคโนโลยีการพอกเมล็ดพันธุห์ ลายเมล็ด
หรือ “Agglomeration” เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น จากการ
รายงานของ Sikhao et al. (2015) พบว่า เมื่อใช้
PVA อัตรา 8%-16% สามารถใช้เป็ นสารเชื่อมเกาะ
เมล็ดพอกของเมล็ดมะเขือเทศและเมล็ดผักกาดหอม
ได้สำ� เร็จ
6) Gum acacia มีคณ
ุ สมบัตลิ ะลายได้ดี
ในน�ำ้ ไม่ละลายในน�ำ้ มัน สารละลาย acacia จะให้
ความหนืดต�่ำ ถ้าต้องใช้สำ� หรับพอกเมล็ดพันธุต์ อ้ ง
ใช้ในปริมาณค่อนข้างมาก เหมาะส�ำหรับน�ำใช้เป็ น
สารตัง้ ต้นส�ำหรับใช้เป็ นสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ แต่
สามารถประยุกต์ใช้เป็ นวัสดุประสานได้ตามความ
เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น Prakash et al. (2015)
พบว่า การใช้ gum arabic อัตรา 5% โดยน�ำ้ หนัก
เป็ นอัตราที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการพอกร่วมกับ
เมล็ดพันธุง์ า
7) วัสดุประสานทางการค้า ปั จจุบนั มี
บริษั ท เริ่ม ผลิ ต วัส ดุประสานส�ำเร็จรู ปเพื่อจ�ำหน่าย
ภายในประเทศหรือทั่วโลก แต่สว่ นมากยังคงเป็นสูตร
ความลับ เฉพาะของบริ ษั ท ที่ ผ ลิ ต เมล็ ด พอกเพื่ อ
จ�ำหน่ายเป็ นการค้า และยังคงมีนกั วิจยั ทีไ่ ด้นำ� วัสดุ
ประสานทางการค้ามาเป็ นวัสดุประสานส�ำหรับใช้
พอกเมล็ดพันธุเ์ พือ่ การวิจยั ยกตัวอย่างเช่น Olivera et
al. (2017) ใช้วสั ดุประสานยีห่ อ้ Equate® ส�ำหรับพอก
เมล็ด Festuca arundinacea Schreb และ Madsen et
al. (2012) ใช้วสั ดุประสานยีห่ อ้ Selvol-205® ส�ำหรับ
พอกเมล็ดหญ้า Pseudoroegneria spicata (Prush.)
เป็ นต้น
8) วัสดุประสานชนิดอืน่ ๆ เนื่องจากวัสดุ
ประสานมีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกัน ท�ำให้สามารถเลือก
ใช้ได้หลายชนิดตามความเหมาะสม และหรือค้นหา
วัสดุประสานชนิดใหม่ ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสม
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และจ�ำเพาะต่อชนิดของเมล็ดพันธุเ์ พิ่มมากขึน้ ยก
ตัวอย่างชนิดของวัสดุประสานชนิดต่างๆ ดังนี ้
Ca-alginate gels (Mvila et al., 2015), 10% ของ
maida (Srimathi et al., 2013; Ramesh and
Muthukrishnan, 2015), 10% ของสารละลาย
น�ำ้ ตาล (Ramzan et al., 2016), 60 ml/kg ของ
polyvinyl acetate (Shashibhaskar et al., 2012)
เป็ นต้น
คุณสมบัตกิ ารน�ำพาสารออกฤทธิ์
หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ท่ี ส� ำ คั ญ ของวั ส ดุ
ประสานนอกจากเป็ นสารเชื่อมยึดระหว่างวัสดุพอก
และเมล็ดพันธุ์ ยังมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นตัวน�ำพาสารออก
ฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ ให้ตดิ ไปกับเมล็ดพันธุห์ ลังการพอก
เมล็ดตามวัตถุประสงค์ของผูผ้ ลิตหรือผูบ้ ริโภค กลุม่
ของสารออกฤทธิย์ กตัวอย่างเช่น ธาตุอาหารพืช ฮอร์โมน
พืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช สารแก้การพักตัวของ
เมล็ด สารป้องกันโรคและแมลง สารป้องกันก�ำจัดวัชพืช
สารจุลนิ ทรียช์ วี ภาพ และสารป้องกันการปลอมแปลง
เมล็ดพันธุพ์ ชื เป็นต้น โดยสารออกฤทธิค์ อื ส่วนเติมเต็ม
เพือ่ ยกระดับการใช้เมล็ดพันธุห์ ลังการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุใ์ ห้เกิดประโยชน์สงู ที่สดุ ดังนัน้ อีกหนึง่
บทบาททีส่ ำ� คัญของวัสดุประสานคือ เป็นตัวกลางเพือ่
น�ำพาสารออกฤทธิใ์ ห้ตดิ ไปกับเมล็ดพอก เพือ่ สนับสนุน
ให้เมล็ดพันธุม์ คี วามพร้อมทุก ๆ ด้านส�ำหรับการงอก
มากทีส่ ดุ จาก Figure 3 แสดงลักษณะการพอกเมล็ด
พันธุด์ ว้ ยสารออกฤทธิช์ นิดต่าง ๆ โดยจาก Figure 3A
และ 3B ซึง่ เป็นกลุม่ สารออกฤทธิท์ ม่ี คี วามรุนแรง อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุห์ ลังการงอกได้ ฉะนัน้
ควรถูกยึดติดด้วยวัสดุประสานไว้รอบๆ ภายนอกของ
เมล็ดพันธุ์ นอกจากนี ้ ยังเป็นด่านแรกเพือ่ ช่วยป้องกัน
การเข้าท�ำลายเมล็ดพันธุข์ องโรคและแมลงได้ทนั ที
ส่วน Figure 3C และ Figure 3D เป็นกลุม่ สารออกฤทธิ์
ชนิดช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดพันธุแ์ ละการเจริญ
เติบโตของต้นกล้า ดังนัน้ การท�ำให้สารเหล่านีถ้ กู เกาะ
ยึดติดไว้ใกล้เมล็ดพันธุ์ จะท�ำให้เมล็ดพันธุเ์ มือ่ อยูใ่ น
กระบวนการงอกสามารถน�ำสารออกฤทธิท์ ม่ี ปี ระโยชน์
เหล่านีไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที
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Figure 3 Show features the pelleted seeds with different types of active ingredient.
การตรวจสอบคุ ณภาพของวัสดุ ประสานหลั ง
การพอกร่วมกับเมล็ดพันธุ ์
การพอกเมล็ ด พัน ธุ์ใ ห้ป ระสบผลส�ำ เร็จ
เกิดจากปั จจัยต่าง ๆ ทัง้ เครือ่ งมือในการพอก และ
ปั จจัยประเภทต่าง ๆ ของสารพอกเมล็ดพันธุ์ โดย
เฉพาะอิทธิ พลที่เกิดจากการเลือกใช้วสั ดุประสาน
ควรมี เ กณฑ์ก ารตรวจสอบเพื่ อ คั ด เลื อ กชนิ ด ที่
เหมาะสมส�ำ หรับ เป็ น วัส ดุป ระสานส�ำ หรับ พอก
เมล็ดพันธุ์ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของ
เมล็ ด พอกหลัง การพอกด้ว ยวั ส ดุ ป ระสานชนิ ด
ต่าง ๆ ในปั จจุบันจึงมีเกณฑ์การตรวจสอบแบ่ง
ออกได้ 2 ประเภท คือ
1. การตรวจสอบทางด้านกายภาพของ
เมล็ดพอก วัสดุประสาน คือ สารเชื่อมยึดระหว่าง
วัสดุพอกและเมล็ดพันธุ์ จึงมีความส�ำคัญต่อผล
ส�ำเร็จในการพอกเมล็ดพันธุ์ ดังนัน้ แล้วลักษณะที่
ควรตรวจสอบหลังการพอกเมล็ดพันธุ์ มีดงั นี ้
1) จ�ำนวนเมล็ดพันธุใ์ นเมล็ดพอก คือ
การตรวจสอบที่สำ� คัญ เนื่องจากวัสดุประสานคือ
จุดเริ่มต้นของการขึน้ รู ปเมล็ดพอก ส่วนใหญ่การ
พอกเมล็ดพันธุม์ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มขนาดเมล็ด
พันธุ์ 1 เมล็ดต่อ 1 เมล็ดพอก ซึง่ วัสดุประสานมี
คุณสมบัติทางเคมีเฉพาะแตกต่างกัน ท�ำให้มี
คุ ณ สมบั ติ ด ้ า นความหนื ด และความเป็ นสาร
เชื่อมยึดแตกต่างกัน ท�ำให้เมื่อพอกเมล็ดแล้วอาจมี
การรวมตัวกันระหว่างเมล็ดพันธุ์และวัสดุพอกไม่

สม�่ำเสมอ ส่งผล 1 เมล็ดพอก อาจมีจำ� นวนเมล็ด
พันธุม์ ากกว่า 1 เมล็ด ซึง่ มากเกินวัตถุประสงค์ท่ีตงั้
ไว้ และท�ำให้การพอกเมล็ดพันธุไ์ ม่ประสบผลส�ำเร็จ
2) ความสม�่ำเสมอของก้อนพอกเมล็ด
พันธุห์ ลังการพอก ความสวยงามของเมล็ดพอก คือ
หนึง่ ในรูปลักษณ์ภายนอกที่บง่ บอกถึ ง คุณ ภาพที่ ดี
ของเมล็ดพอก โดยเมล็ดพอกต้องมีขนาดและ
รู ปร่างสม�่ำเสมอใกล้เคียงกัน มีผิวเรียบเนี ยน
รู ปร่างกลม หรือกลมรี ทัง้ นี ก้ ารเปลี่ยนแปลง
ขนาดและรู ป ร่ า งก้ อ นพอกขึ ้น อยู่ กั บ ชนิ ด ของ
เมล็ดพันธุ์
3) การละลายน�ำ้ ของสารพอก การตรวจ
สอบการละลายน�ำ้ ของเมล็ดพอก คือ การยืนยัน
คุ ณ ภาพของเมล็ ด พอกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง
เนื่องจากเมล็ดพันธุเ์ ปรียบเสมือนก�ำลังถูกสวมเสือ้
เกาะหนา ๆ เมื่อต้องการให้เมล็ดพันธุ์งอกได้ตาม
ปกติ สารพอกหรือเสือ้ เกาะที่ห่อหุม้ เมล็ดพันธุ์
จ�ำเป็นต้องมีคณ
ุ สมบัตกิ ารละลายน�ำ้ ทีด่ ี เพือ่ ให้เมล็ด
พันธุส์ ามารถดูดซับน�ำ้ อากาศ และองค์ประกอบอืน่ ๆ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ ดังนัน้ วัสดุ
ประสานทีด่ ตี อ้ งละลายน�ำ้ ได้ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
4) ความแข็งของเมล็ดพอก ความส�ำคัญ
ของการตรวจสอบความแข็ ง ของเมล็ ด พอกเป็ น
ปั จ จัย บ่ ง บอกถึ ง คุณ ภาพของเมล็ ด พอกเมื่ อ ถู ก
เคลื่อนย้าย หรือถูกขนส่งเพื่อรอจ�ำหน่าย เมล็ดพอก
จะมีผลกระทบจากการขัดสี เขย่า หรือแรงกระแทก
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จากปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ อาจมีผลท�ำให้เมล็ด
พอกแตกเสียหายตลอดจนคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ได้ จาก Figure 4A แสดงถึงเครื่องมือตรวจวัด
ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง เ ม็ ด ย า ใ น ท า ง เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์
(Tablet Hardness, Vankel®, NJ, USA) และ
สามารถน�ำ มาประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่ อ ตรวจสอบความ
แข็งของก้อนพอกได้ โดยวางเมล็ดพอกไว้ตรงจุด
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(A1) จากนัน้ เมื่อเครือ่ งเริม่ ท�ำงาน จุด (A2) จะ
เคลื่อนเข้าหาจุด (A1) ด้วยความเร็วคงที่และมีแรง
อัด 5 กิโลกรัม เครือ่ งจะตรวจสอบความแข็งของ
เมล็ด พอกที่ ส ามารถต้า นทานแรงอัด ออกมาเป็ น
หน่วยกิโลกรัม โดยทั่วไปความแข็งของเมล็ดพอก
ทางการค้าสามารถทนแรงกดทับได้ประมาณ 0.60.9 กิโลกรัม

Figure 4 Show machine tools for testing pelleted seeds physical characteristics. Tablet hardness
machine (A) and Friabilitor machine (B)
5) คุณภาพการเกาะติดของสารพอก และ
เปอร์เซ็นต์ความกร่อนของก้อนพอก วัสดุประสานที่
ดี ค วรมี คุณ สมบัติ เ ชื่ อ มยึด ระหว่ า งวัส ดุพ อกและ
เมล็ดพันธุใ์ ห้เชื่อมเกาะกันอย่างหนาแน่น ไม่พบ
การหลุดร่อนหรือหลุดกร่อนของสารพอกที่ห่อหุม้
เมล็ดพันธุ์ จาก Figure 4B คือ เครือ่ งมือตรวจสอบ
ความกร่อนของเม็ดยา (Friabilitor, Vankel®, NJ,
USA) และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ตรวจวัดความ
กร่อนของเมล็ดพอกได้เป็ นอย่างดี หลักการท�ำงาน
คือ แกนหมุนทัง้ 2 ข้าง ระหว่าง (B1) และ (B2) จะ
หมุนไปพร้อม ๆ กัน สามารถตัง้ ค่าจ�ำนวนรอบต่อ
นาทีได้ตามความต้องการ ลักษณะเมล็ดพอกเมื่อ
อยู่ในภาชนะหมุนจะมีแกนส�ำหรับหยุดเมล็ดพอก
เพื่อยกขึน้ ไปในระดับสูงสุด จากนัน้ เมล็ดพอกจะ
ตกลงกระทบไปยัง พื น้ ด้า นล่ า งของภาชนะหมุน
(Figure 4B3) ซึง่ การตรวจสอบนี ้ จะเป็ นการท�ำงาน

ของจ�ำนวนรอบหมุนและจ�ำนวนการตกกระทบของ
เมล็ดพอก จากนัน้ น�ำเมล็ดพอกไปตรวจสอบหา
ปริมาณน�ำ้ หนักที่หายไปของสารพอก ถ้าพบการ
เปลี่ ย นแปลงของน�้ำ หนั ก ไม่ ห ายไปหรื อ หายไป
เพียงเล็กน้อย แสดงถึงประสิทธิภาพของการพอก
เมล็ดที่ดีและวัสดุประสานสามารถยึดเกาะระหว่าง
เมล็ดพันธุแ์ ละวัสดุพอกได้อย่างหนาแน่น
2. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุห์ ลัง
การพอก การพอกเมล็ดพันธุเ์ ป็ นการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุท์ ่ีมีผลกระทบต่อทัง้ ภายในและภายนอก
ของเมล็ดพันธุ์ โดยผลกระทบดังกล่าว เกิดจาก
อิทธิพลของวัสดุประสาน วัสดุพอก และปั จจัยจาก
เมล็ดพันธุ์ ถูกปั่ นเหวี่ยงในเครื่องพอกเมล็ดพันธุ์
เป็ นระยะเวลานาน 30-90 นาที จนเมล็ดพันธุม์ ี
ขนาดและรู ปร่างเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลต่อ
เมล็ดพันธุบ์ อบช�ำ้ โครงสร้างภายในเมล็ดได้รบั
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ความเสียหาย รวมทัง้ ปัจจัยจากการเพิม่ สารออกฤทธิ์
ชนิดต่าง ๆ เมือ่ พิจารณาจากอิทธิพลต่าง ๆ อาจมีผลก
ระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุห์ ลังการปรับปรุ งสภาพ
เมล็ดพันธุไ์ ด้ นอกจากนี ้ อาจมีผลกระทบโดยตรง
จากชนิ ด ของวัส ดุป ระสานทีอ่ าจมีความเป็ นพิษต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุไ์ ด้ หรือไปขัดขวางต่อกระบวนการ
ดูดซึมน�ำ้ หรืออากาศของเมล็ดเมล็ดพันธุ์ ท�ำให้เมล็ด
พันธุอ์ ยู่ในสภาพไม่เหมาะสมต่อกระบวนการงอก
เป็นต้นกล้าปกติได้ ดังนัน้ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุจ์ งึ มีความส�ำคัญและควรได้รบั การตรวจสอบทุก
ครัง้ คือ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี ้
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ด พัน ธุ์ใ นลัก ษณะอื่ น ๆ
สามารถเพิ่มเติมได้ดงั นี ้ ความชืน้ ของเมล็ดพันธุ์
ภายในเมล็ดพอก ดัชนีการงอก ความเร็วในการงอก
การเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติ บ โตของต้น กล้า
เช่น ความยาวต้น ความยาวราก และน�ำ้ หนักแห้ง
เป็นต้น ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ขึน้ อยูต่ ามความเหมาะสม และ
วัตถุประสงค์ของการพอกเมล็ดร่วมกับสารออกฤทธิ์
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงของการสังเคราะห์
เอนไซม์ภายในเมล็ดหลังการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุ
ไนโตรเจน เป็ นต้น (Mvila et al., 2015)
สรุ ป
วัสดุประสานส�ำหรับใช้พอกร่วมกับเมล็ด
พัน ธุ์ใ นปั จ จุบัน มี ม ากมายหลายชนิ ด รวมถึง วัส ดุ
ประสานส�ำ เร็จ รู ป ที่ ถูก จ�ำ หน่ า ยในรู ป ของการค้า
ดังนัน้ การเลือกใช้วสั ดุประสานเพื่อให้เหมาะสม
ส�ำหรับการพอกเมล็ดพันธุ์ คือ 1) จ�ำเป็ นต้องรูจ้ กั
คุณสมบัติเบือ้ งต้นของวัสดุประสานเพื่อการตัดสิน
ใจเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การพอกเมล็ด
พันธุ์ 2) จ�ำเป็ นต้องรูจ้ กั องค์ประกอบอื่น ๆ ของ
กระบวนการพอกเมล็ดพันธุเ์ พื่อช่วยเพิ่มการตัดสิน
ใจมากขึน้ เช่นชนิดของวัสดุพอกและลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดพันธุ์ และ 3) มีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลัง
การพอก มีเกณฑ์การตรวจสอบที่แน่นอน เพื่อใช้
ส�ำหรับการคัดเลือกชนิดของวัสดุประสานที่เหมาะ
สม อีกทัง้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเป็ นอันตราย
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุห์ ลังการพอก
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