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ศึกษาการสรางเอกลักษณของเมล็ดพันธุแตงกวาลูกผสม
โดยการใชสารพอลิเมอรรวมกับสารเรืองแสง
Study on seed identity creation of hybrid cucumber seed
by polymer with fluorescence compound
พจนา สีขาว1, พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ2์ ปยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ3 และ บุญมี ศิร1*ิ
Potjana Srikaow1, Pattana Teerapornchaisit2 Piyasak Chaumpluk3 and Boonmee Siri1*
บทคัดยอ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับเมล็ดพันธุดวยการเคลือบสารพอลิเมอรรวมกับสารเรือง
แสง ทําการทดลองที่หองปฏิบัติการทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเมล็ดพันธุ โรงงาน
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการเตรียมสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุชนิดตางๆ ผสมดวยสาร
ที่มีการเรืองแสงในชวงคลื่นแสงที่แตกตางกัน จากนั้นจึงนํามาเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวา โดยใช gelatin ที่มีความเขมขน 5 เปอรเซ็นต
เปนพอลิเมอร เคลือบดวยเครื่องเคลือบชนิดจานหมุน รุน SKK10 จากนั้นแบงเมล็ดพันธุเปนสองสวน สวนแรกนําไปตรวจสอบการ
เรืองแสงในชวงคลื่นที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และเมล็ดพันธุสวนที่สองนําไปตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังจากการ
เคลือบและหลังจากการเรงอายุที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 100 เปอรเซ็นต เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวาเมล็ดพันธุมี
การเรืองแสงโดยใหแสงสีเหลืองเมื่อไดรับแสงจากเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา รุน SPECTRA300 ที่ความยาวคลื่น 254
นาโนเมตร และสามารถตรวจวัดโดยใชเครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอรโฟโตมิเตอร SHIMADZU รุน RF-5301 PC ที่ความยาวคลื่น
กระตุน 450 นาโนเมตร การเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยพอลิเมอรรวมกับสารเรืองแสงไมมีผลตอความงอกและความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพันธุ
ดังนัน้ การเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยสารเคลือบเรืองแสงสามารถสรางความเปนเอกลักษณของเมล็ดพันธุซึ่ง
สามารถตรวจสอบได
คําสําคัญ: การเคลือบเมล็ดพันธุ ไรโบฟลาวิน เจลาติน
Abstract: The objective of this experiment was to create seed identity by polymer with fluorescent substance. The experiment
was conducted at Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, Faculty of Science and at Seed Technology Laboratory,
Seed Processing Plant, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. Cucumber seeds were coated with seed coating
substances, the mixture of fluorescent substance and 5% gelatin polymer using spin seed coater (Model SKK10). Coated seeds
were then subsequently divided into two parts, the first part was detected seeds fluorescence using Hand-UV (Model
1

ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002
Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
3
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*
Corresponding author: boonmee@kku.ac.th

164

แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ : 163-170 (2555).

spectra300;  = 254 nm) and the second part was subjected to seed quality test, after coating and after accelerated aging with
100% relative humidity at 42oC for 72 hours. It was found that coated seed had yellow fluorescent light under Hand-UV and
coated seed could be detected at excitation wavelength of 450 nm by SHIMADZU Spectrofluorometerphotometer (Model RF5301PC). Germination percentage and speed of germination were not affected when coated seed with fluorescent substance.
Therefore, cucumber seed coated with fluorescent polymer could be used to create seed identity that can be detectable.
Keywords: seed coating, riboflavin, gelatin

บทนํา
เมล็ดพันธุพืชเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งดาน
การผลิต ทางการเกษตรเพราะเมล็ดพั นธุคือจุ ดเริ่มต น
ของการผลิ ต หากเกษตรกรเลื อ กใช เ มล็ ด พั นธุ ที่ ดี มี
คุ ณ ภาพได ม าตรฐานทั้ ง ด า นความงอกและไม มี
สิ่งเจือปนหรือพันธุปลอมปน รวมถึงการมีกรรมวิธีการ
ผลิ ตที่ ได มาตรฐาน ก็จ ะทํ าใหเ กษตรกรมีโ อกาสใน
ความสํ า เร็ จ ในการผลิ ต สู ง ซึ่ ง การตลาดเมล็ ด พั น ธุ
ในชว ง 10 ป ที่ผา นมา หลายสว นงานทั้งภาครั ฐและ
เอกชนได เ ข ามามี บ ทบาทในการพั ฒนาสายพั น ธุ พื ช
ต า งๆ ให ก า วหน า อย า งรวดเร็ ว และเมล็ ด พั น ธุ ก็ มี
คุณภาพสูงขึ้นเรื่ อยๆ แตขณะเดียวกันก็ยังมีกลุมหรื อ
ภาคเอกชนบางส ว นยั งคงแสวงหาผลประโยชน จ าก
การคาเมล็ดพันธุโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณ
และจริ ย ธรรม เช น การจํ า หน า ยเมล็ ด พั น ธุ ที่ ไ ม มี
คุณภาพ เมล็ดพันธุปลอมหรือลอกเลียนแบบ ตลอดจน
การขโมยเมล็ ด พั น ธุ จ ากแปลงผลิ ต ของบริ ษั ท อื่ น ๆ
รวมทั้งการขโมยสายพันธุพอแมอีกดวย (สมาคมการคา
เมล็ดพันธุไทย, 2551) จึงนําเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ด
พันธุ (seed coating) ซึ่งเปนวิทยาการใหมทางดานเมล็ด
พันธุที่ไดพัฒนาเทคนิคการเคลือบมาจากอุตสาหกรรม
การเคลือบยา เปนการใชพอลิเมอรที่มีความเหนียวแลว
ผสมสารออกฤทธิ์ ชนิ ด ต า งๆ สี และสารเติ มแต งมา
เคลือบลงบนเมล็ดพันธุอยางบางเบา ยึดติดแนนกับผิว
เมล็ด ไม เ กิด การหลุ ดร วงและสม่ํ าเสมอ (Taylor and
Harman, 1990) มาใช และได มี ก ารนํ า เอาสารที่ มี
คุณสมบัติในการเรืองแสงมาผสมเพื่อเคลือบลงบนผิว

ของเมล็ ด ทํ า ให ส ามารถระบุ เครื่ อ งหมายบนผิว ของ
เมล็ ด พั น ธุ แสดงความเป น เอกลั ก ษณ ป อ งกั น และ
หลีกเลี่ยงการปลอมปนและการขโมยสายพันธุเมื่อเปน
เมล็ด พันธุ สร างองคค วามรูและสร างเทคโนโลยีการ
เคลือ บเมล็ ดพั นธุ แตงกวา เพื่อ การประยุก ตใ ชใ นเชิ ง
พาณิชยตอไป
วิธีการศึกษา
1. การเตรียมสารเคลือบเมล็ดพันธุ
โดยการละลายพอลิ เ มอร (gelatin) ที่ มี ค วาม
เข มข น 5 เปอร เ ซ็ นต ในน้ํ า อุ น (อุ ณ หภู มิ 40 องศา
เซลเซี ยส) เติ มสารเพิ่ มความยื ดหยุ น คื อ polyethylene
glycol ที่มีความเขมขน 1 เปอรเซ็นต สารเติมแตงที่ชวย
ในการห อหุมและเพิ่ มความเนี ยน คือ titanium dioxide
และ iriodin ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ผสมดวยสีผสม
อาหาร ความเขมเขน 0.5 เปอรเซ็นต และสรางเอกลักษณ
ของเมล็ ดพันธุดวยการเติม Riboflavin ที่มีความเขมข น
ตางกั น คื อ 2, 3, 4 และ 5 เปอร เซ็ นต แล วประเมิ น
คุ ณ สมบั ติ ของสารเคลื อบที่ ไ ม เ ติ มและเติ มสารสร า ง
เอกลักษณ 4 ระดับความเขมขนที่กลาวไวขางตน ไดแก
วัดคาความหนืดของสาร โดยใช Brookfield viscometer
คาความเปนกรดด างของสาร โดยใช pH meter และค า
การละลายของฟลม
2. การเคลื อ บเมล็ ด พั นธุ แ ตงกวาด ว ยด ว ยพอลิ เ มอร
รวมกับสารเรืองแสง
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เคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยเครื่องเคลือบระบบ
จานหมุ น SKK10 จากสารเคลื อบที่ เตรี ยมขึ้ นในข อ 1
จากนั้นตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุทันที จึงนํามา
ลดความชื้ นให อยู ในระดั บ ใกล เคี ย งกั บ ความชื้ น ของ
เมล็ดพั นธุกอนการเคลือบด วยเครื่ องลดความชื้ นระบบ
ลมแห ง SKK09 ที่ ค วบคุ มอุ ณหภู มิ 35 องศาเซลเซี ย ส
แลวแบงเมล็ดออกเปน 2 สวน สวนแรกนําไปตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุห ลังการเคลือบ และสวนที่สองนําไป
ตรวจสอบความแข็ งแรงของเมล็ ดพั นธุหลังการเคลือบ
โดยวิธีการเรงอายุ
2.1 ศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ
แตงกวาหลังจากการเคลือบ
นําเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบดวยสารเคลือ บ
ตํารับละ 50 เมล็ด จํานวน 3 ซ้ํา มาตรวจสอบคุณภาพ
ทางด า นกายภาพ คื อ ความสม่ํา เสมอของการเคลื อ บ
โดยการให คา คะแนน 1-5 และคุ ณภาพเบื้ องตน ของ
เมล็ดพันธุในลักษณะตางๆ ไดแก ความงอกและความ
แข็ งแรง (ความเร็ ว ในการงอก) ของเมล็ ด ที่ เ พาะใน
สภาพห อ งปฏิ บั ติ ก าร เปรี ย บเที ย บกั บ เมล็ ด พั น ธุ ที่
เคลือบสารพอลิเมอรและเมล็ดพันธุที่ไมเคลือบสาร
2.2 ศึ ก ษาการเปลี่ ยนแปลงคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ
แตงกวาที่เคลือบสารหลังจากการเรงอายุ
เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพันธุหลังจาก
การเคลื อบจึ งนํ าเมล็ดพั นธุ ที่ผานการเคลือบแล วมาเร ง
อายุ โดยนําเมล็ดพันธุใสบนตะแกรงลวดที่วางเหนือน้ํา
ในกล องพลาสติ กให ระดั บน้ํ า อยู ต่ํ ากว าตะแกรงลวด
ประมาณ 2 เซนติเมตร และสูงจากพื้นกลอง 2 เซนติเมตร
เพื่ อ ให เ มล็ ด ได รั บ ความชื้ น สั ม พั ท ธ ป ระมาณ 100
เปอรเซ็นต ปดฝากลองใหสนิทไวในตูเรงอายุที่ควบคุม
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้น
จึงนําเมล็ดพันธุที่ผานการเรงอายุแลวมาตรวจสอบความ
งอกและความเร็ วในการงอกของเมล็ ดพั นธุ ที่ เพาะใน
สภาพหองปฏิบัติการเทียบกับเมล็ดพันธุที่ไมไดเคลือบ
สาร
3. การตรวจสอบสารเรืองแสงที่เคลือบลงบนผิวเมล็ด
พันธุ

สุมเมล็ ดพั นธุ ที่ ผานการเคลือบด วยสารเคลื อบ
เมล็ดพันธุแ ละไมเคลือบ จากขอ 2 มาตรวจสอบการเรือง
แสงดวยตาเปลาภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตร ดวยเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลต
แบบพกพา รุน SPECTRA300
ตรวจสอบด วยวิ ธี ฟลู ออโรเมทรี โดยนํ าเมล็ ด
พันธุแตงกวาที่ผานการเคลือบดวยสารเคลือบเรืองแสงมา
ขู ด เอาเฉพาะส ว นของสารเคลื อ บมาบดให ล ะเอี ย ด
จากนั้ นนํ ามาตรวจสอบความเข มของแสงฟลู อ อเรส
เซนซเทียบกับ riboflavin ดวยเครื่องสเปกโตรฟลูออโร
มิเตอร โฟโตมิเตอร SHIMADZU รุน RF-5301 PC ที่
ความยาวคลื่นกระตุน 450 นาโนเมตร โดยใสลงใน solid
sample holder เกลี่ ยให เนี ยนสม่ํ าเสมอกั นให เต็ มช อ ง
จากนั้ นวั ดความเข มของแสงฟลู ออเรสเซนซ ของสาร
เคลือบ แลวบันทึกผล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประเมินคุณสมบัติของสารเคลือบ ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงคุ ณภาพของเมล็ดพันธุหลังจากการเคลือบ
และหลั ง จากการเร ง อายุ โดยการวิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลอง
แบบ Completely randomized design (CRD) ทํ าการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
กลุมดวย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยใช
โปรแกรมวิเคราะหทางสถิตสิ ําเร็จรูป
ผลการศึกษาและวิจารณ
1. คุณสมบัติของสารเคลือบ
จากการตรวจสอบคา ความเปน กรดด างของสาร
เคลือบสูตรตางๆ พบวาสารเคลือบที่เตรียมขึ้นจากพอลิ
เมอรและพอลิเมอรรวมกับ riboflavin ทุกความเขมขน
มีความเปนกลาง ซึ่งไมพบความแตกตางกัน ทางสถิ ติ
เมื่ อวั ดค าความหนืด ของสารไม พบความแตกต างกั น
ทางสถิติเชนเดียวกัน ทั้งนี้สูตรของสารเคลือบทุกตํารับ
มีความหนืดอยูระหวาง 229-237 cps จึงทําใหไดสาร
เคลือบที่ดี ไมมีอุปสรรคตอกระบวนการเคลือบ (Table
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1) เช นเดี ย วกั น กั บ พจนา และคณะ (2553) ที่เ คลื อ บ
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยแปงขาวเหนียวดัดแปรที่มี
ความหนื ด 150-170 cps เพราะความหนื ด ของสาร
เคลื อ บที่ ดี ไ ม ค วรเกิ น 300 cps (อรอนงค , 2548)
สอดคลองกับงานวิจัยของ ผดุงขวัญ และคณะ (2551)
ไดศึกษาการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดโดย
ใชพอลิเมอรชนิดชอบน้ําเปนสารกอฟลม พบวา ความ
เปนกรดดางและความหนืดของสารเคลือบ ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของพอลิเมอรที่เลือกใช และเมื่อตรวจสอบ
คาการละลายของฟลมที่ไดจากสารเคลือบทั้ง 5 ตําหรับ
พบวามีคาการละลายที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากเตรียม
จากพอลิ เ มอร ที่ มีชนิ ด และความเข มข น เดี ย วกั น ซึ่ ง
พบวามีคาการละลายของฟลมสูง เมื่อเคลือบลงบนผิว
ของเมล็ ด พั น ธุ แ ล ว นํ า ไปเพาะปลู ก จะทํ า ให เ มล็ ด
สามารถงอกไดอยางรวดเร็ว
2. การตรวจสอบสารเรืองแสงที่เคลือบลงบนผิวของ
เมล็ดพันธุ
2.1 ตรวจสอบด วยเครื่อ งฉายแสงอัล ตราไวโอเลต
แบบพกพา
เมื่อนําเมล็ดพันธุที่ผ านการเคลือบดวยพอลิเมอร
รว มกั บ สารเรื องแสงแล ว ไปตรวจสอบการเรื อ งแสง
ดวยเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา (HandUV) ภายใตแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 254
นาโนเมตร โดยสังเกตความชัดเจนของแสงฟลูออเรส
เซนซด ว ยตาเปล า พบว า เมล็ ดพั น ธุแ ตงกวาที่ เ คลื อ บ
ดว ยพอลิ เ มอรร ว มกั บสารเรือ งแสงที่ สังเกตเห็ นแสง
ฟลูออเรสเซนซบนผิวของเมล็ดไดชัดเจนมีเพียง 3 สูตร
คือ สูตร T3 - T5 โดยจะใหแสงเปนสีเหลือง (Figure 1)
2.2 ตรวจสอบด ว ยเครื่ อ งสเปกโตรฟลู อ อโร
มิเตอรโฟโตมิเตอร
เมื่ อ นํ า สารเคลื อ บที่ ขู ด ออกจากผิ ว ของเมล็ ด
พันธุแตงกวาไปวิเคราะหความเขมของแสงฟลูออเรส
เซนซ ด วยเทคนิ คฟลู อ อโรเมทรี (Fluorometry) จาก
Figure 2 พบวามีการเรืองแสงที่ความยาวคลื่นกระตุน
เดี ย วกั น ทุ ก อั ต ราความเข ม ข น ของสารเรื อ งแสงที่
เคลือบลงบนผิวของเมล็ด พันธุ (T2-T5) เมื่อ เทียบกั บ
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สารเรืองแสงที่ใชรวมกับพอลิเมอร นอกจากนี้ยั งพบวา
ความเข มของแสงฟลู อ อเรสเซนซ ข องสารเคลื อ บที่
ประกอบดวยพอลิ เมอรรวมกับสารเรืองแสงที่มีความ
เขมขนตางกันจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณสารเรือ ง
แสงในสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุ
จากการตรวจสอบและติดตามการเรืองแสงที่ผิว
ของเมล็ดพันธุดวยเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบ
พกพาและเครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอรโฟโตมิเตอร
จะเห็นวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยพอลิเมอร
รวมกับสารเรืองแสงที่ผิวของเมล็ดนั้น มีสารเรืองแสง
เคลื อ บติ ด อยู ที่ ผิ ว เมล็ ด และสามารถตรวจสอบได
ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุดวยสารเรืองแสงจึงบงบอก
ถึงเอกลักษณของเมล็ดพันธุ ปองกันการปลอมปน และ
ระบุความเปนเจาของแตละบริษัทได เชนเดียวกันกับ ป
ยะศักดิ์ (2552) ไดศึกษาดีเอ็นเอบอกเอกลักษณสําหรับ
การเคลือบเมล็ดพันธุมะเขือเทศพันธุสี ดาทิพย 1 และ
การตรวจวัดดวยยีนเซ็นตเซอร พบวาเฉพาะเมล็ดพันธุ
ที่เคลือบดวยดีเอ็นเอเทานั้นที่ตรวจสอบพบโมเลกุลของ
ดีเอ็นเอบอกเอกลักษณ นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยี
สําหรั บธุรกิจเมล็ดพั นธุมาใช ไดแก Audio MarQ ซึ่ ง
เครื่ องมื อใช ตรวจสอบความเปนเจาของเมล็ดด วยเสียง
โดยเมล็ดตองผานการเคลือบดวยสารที่เปนเครื่องหมาย
(marker) ของบริ ษั ท นั้ น ๆ สามารถตรวจสอบผ า น
พลาสติก กระดาษ ถุงกระสอบ และยังสามารถตรวจสอบ
เมล็ ดเดี่ ย วๆหลั งปลู กในแปลงได นานถึ ง 8 สั ป ดาห
(ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
, 2551)
3. ผลของสารเคลื อ บที่มี ต อความแข็ งแรงของเมล็ ด
พันธุแตงกวาหลังจากการเคลือบและการเรงอายุ
3.1 ผลของสารเคลื อ บที่ มี ต อคุ ณ ภาพของเมล็ ด
พันธุแตงกวาหลังจากการเคลือบ
ภายหลังจากการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวย
พอลิเมอรรวมกับสารเรืองแสง พบวาเมล็ดพันธุที่เคลือบ
ดวยพอลิเมอรรวมกับสารเรืองแสงมีความสม่ําเสมอของ
การเคลือบดีกวาเมล็ดพันธุที่เคลื อบดวยพอลิ เมอรเพียง
อยางเดี ยว แตไมมีความแตกตางกันทางสถิ ติ เนื่องจาก
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เตรี ยมจากสารเคลื อบตํ ารั บเดี ยวกั น (บุญมี และคณะ,
2553) นอกจากนี้ยั งพบว าไม มีผลต อความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุทั้งดานความงอกและความเร็วในการงอกของ
เมล็ ดพั น ธุ เมื่ อเที ยบกั บเมล็ ดพั น ธุ ที่ ไ ม ไ ด เคลื อบสาร
(Table 2) สอดคลอ งกับงานทดลองของ Ming et al.
(2004) ที่ไดพบวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาไมมีผล
ตอ ความงอกของเมล็ ด เชน เดีย วกัน กั บ ธี รศั ก ดิ์ และ
ปริ ย านุ ช (2552) และ ธิ ด ารั ต น และบุ ญมี (2553) ที่
รายงานวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาไมมีผลตอความ
งอกและความเร็ วในการงอกของเมล็ ดพั นธุ เนื่ องจาก
ลักษณะพื้นผิวเปลือกของเมล็ดพันธุแตงกวาที่เรียบและ
ลื่น อาจมีผลตอประสิทธิภาพการยึดเกาะของสารเคลือบ
ซึ่งสารเคลือบอาจจะหลุดออกมาหรือละลายไดงาย จึงทํา
ใหเมล็ดแตงกวาที่เคลือบและไมเคลือบมีอัตราการดูดน้ํา
ที่ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดกระบวนการตางๆ ภายในเมล็ด
เช น การดู ด น้ํ า ของโปรตี น การเปลี่ ย นแปลงของ
โครงสรางตางๆ ภายในเซลล การหายใจ การสังเคราะห
สารโมเลกุ ล ใหญ แ ละการยื ด ตั ว ของเซลล เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปสูเอ็มบริโอที่มีเมทาบอลิซึมสูง และเกิด
การเคลื่อนยายอาหารละสมในเมล็ด จนเขาสูกระบวนการ
งอกและเจริญเติบโต (Bewley and Black, 1985) ไดไม
แตกตางกันระหวางเมล็ดพันธุที่เคลือบและไมเคลือบสาร
นอกจากนี้แลวกระบวนการเคลือบยังไมมีผลตอความ
งอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ (สุวารี และ
คณะ, 2550)
3.2 ผลของสารเคลื อ บที่ มี ต อคุ ณ ภาพของเมล็ ด
พันธุแตงกวาหลังจากการเรงอายุ
จากการตรวจสอบความแข็ งแรงของเมล็ ด
พัน ธุแ ตงกวาที่ผ านการเคลือ บดว ยพอลิ เ มอรร วมกั บ
สารเรื องแสงโดยวิธี การเร งอายุที่ อุณหภูมิ 42 องศา
เซลเซี ย ส ความชื้ น สั มพั ท ธ 100 เปอร เ ซ็ น ต เป น
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง พบวาเมล็ดพันธุมีความงอกและ
ความเร็ว ในการงอกไมแ ตกต า งกั นทางสถิ ติร ะหว า ง
เมล็ดที่เคลือบและไมเคลือบสาร (Table 3) สอดคลอง
กับงานทดลองของ Almeida et al. (2005) ที่ไดศึกษา
การเคลือบเมล็ดบร็อคโคลีดวย hydroxyethyl cellulose

(HEC) พบวาหลังการเคลือบและหลังการเรงอายุเมล็ด
พันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุดานความงอกและความเร็วใน
การงอกของเมล็ดพันธุที่เคลือบสารไมมีความแตกตาง
ทางสถิติจากเมล็ดที่ไมไดเคลือบ
สรุป
การเคลื อบเมล็ ด พัน ธุ ด วยพอลิ เ มอร รว มกับ สาร
เรืองแสงบนผิวเมล็ด สามารถตรวจสอบได เมื่อฉายแสง
อัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และ
สามารถตรวจวั ด โดยใช เ ครื่ อ งสเปกโตรฟลู อ อโร
มิเตอรโฟโตมิเตอร ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ซึ่ง
การเคลือบเมล็ดพันธุพอลิเมอรรวมกับสารเรืองแสงไม
มีผ ลตอ ความงอกและความเร็ ว ในการงอกของเมล็ ด
พันธุ จึงเปนแนวทางในการสรางเอกลักษณเพื่อนํามาใช
ในเชิงพาณิชยตอไปได
คําขอบคุณ
โครงการปริ ญ ญาเอกกาญจนาภิ เ ษก ที่ ใ ห ก าร
สนับสนุ นทุนในการวิจั ย อาคารปรับ ปรุงสภาพเมล็ ด
พันธุ คณะเกษตรศาสตร และหอ งปฏิบั ติการทางเคมี
คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยขอนแกน ที่ใ ห ความ
อนุเคราะหสถานที่และอุปกรณในการทดลอง
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Table 1 Effects of seed coating substances on viscosity, pH and film dissolve of coating formulations.
Coating formulation
Polymer
Polymer with 2% riboflavin
Polymer with 3% riboflavin
Polymer with 4% riboflavin
Polymer with 5% riboflavin
F-test
C.V. (%)
ns: non-significant

pH
7.76
7.23
7.11
7.74
7.02
ns
0.38

( T0
)

Viscosity (cps)
230.33
233.11
229.90
237.68
231.65
ns
2.46

( T2
)

Film dissolve (%)
70.11
71.08
72.16
70.52
73.63
ns
2.27

( T3
)

( T4
( T3
( T5
)
)
)
Figure 1. Hand-UV fluorescence detection of seed coating by polymer with fluorescence substances on hybrid
cucumber seed (T0: non-coated seed, T1: Polymer, T2: Polymer with 2% Riboflavin, T3: Polymer with
3% Riboflavin, T4: Polymer with 4% Riboflavin, T5: Polymer with 5% Riboflavin)
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Intensity (W/m2)
(control)

Wavelength (nm)
Figure 2 Spectrofluorometerphotometer detection of seed coating by polymer with fluorescences substance on
hybrid cucumber seed (T1: Polymer, T2: Polymer with 2% Riboflavin, T3: Polymer with 3%
Riboflavin, T4: Polymer with 4% Riboflavin, T5: Polymer with 5% Riboflavin)
Table 2 Effects of seed coating substances on coating uniformity, germination and vigour (speed of germination) of
hybrid cucumber seeds.
Coating formulation

Non-coated
Polymer
Polymer with 2% riboflavin
Polymer with 3% riboflavin
Polymer with 4% riboflavin
Polymer with 5% riboflavin
F-test
C.V. (%)
ns: non-significant

Coating uniformity
0.0
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
ns
0.91

Seed germination
(%)
100.00
99.66
98.66
99.66
100.00
98.66
ns
1.11

Speed of germination
(plants per day)
24.96
24.83
24.62
24.79
24.96
24.66
ns
1.15

Table 3 Effects of seed coating substances seed germination and speed of germination after aged for 72 hour of hybrid
cucumber seeds.
Coating formulation
Seed germination1 (%)
Speed of germination (plant per day)
Non-coated
98.33
24.50
Polymer
98.33
23.92
Polymer with 2% riboflavin
99.33
24.17
Polymer with 3% riboflavin
99.33
24.17
Polymer with 4% riboflavin
97.66
23.79
Polymer with 5% riboflavin
98.66
24.21
F-test
ns
ns
C.V. (%)
1.01
1.28
ns: non-significant
1
Data in percentage was transformed using arc sine transformation before analysis. Back-transformed data are presented

