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ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรื องแสงต่ อคุณภาพและการเรื องแสง
ของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม
Effects of Seed Coating with Fluorescent Compound on Quality and
Fluorescence of Hybrid Cucumber Seeds
เกศินี ถนอมขวัญ1*, คณิต วิชิตพันธุ์2 และ บุญมี ศิริ1*
Kaesinee Thanomkwan1, Kanit Vichitphan2 and Boonmee Siri1*
บทคัดย่ อ: การป้องกันการปลอมเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์แตงกวา โดยการเคลือบ
ร่วมกับสารเรื องแสง เป็ นการท�ำเครื่ องหมายเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึง่ การ
ทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาชนิดและความเข้ มข้ นของสารเรื องแสงที่เหมาะสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ์
แตงกวา โดยการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการเรืองแสงของเมล็ดพันธุ์แตงกวาหลังการเคลือบร่วมกับ
สารเรืองแสงชนิดต่างๆ โดยด�ำเนินการทดลองทีห่ ้ องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีทางเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ และตรวจสอบคลืน่ การเรืองแสงของเมล็ดพันธุท์ หี่ ้องปฏิบตั กิ ารกลาง คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ CRD จ�ำนวน 3 ซ� ้ำ โดยใช้ Polyvinylpyrrolidone (PVP-K30)
ที่ความเข้ มข้ น 7 % เป็ นสารเคลือบ และเคลือบร่วมกับสารเรื องแสง 3 ชนิด คือ rhodamine B, curcumin และ
auramine O โดยแต่ละชนิดใช้ ความเข้ มข้ นเท่ากันคือ 0.1%, 0.5% และ 1.0% จากการทดลองพบว่า เมล็ดพันธุ์
แตงกวาที่ผา่ นการเคลือบด้ วยสารเรื องแสงทัง้ 3 ชนิด ไม่ท�ำให้ ความงอก และความเร็ วในการงอกของเมล็ด
พันธุ์แตกต่างกัน แต่เมื่อน�ำไปเร่งอายุพบว่า เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้ วย auramine O ที่ความเข้ มข้ น 0.5 และ
1.0% ท�ำให้ ความงอกและความเร็วในการงอกลดลงมากกว่าวิธีการอืน่ ๆ เมือ่ ตรวจสอบในสภาพห้ องปฏิบตั กิ าร
ส่วนการเรื องแสงลดลงเพียงเล็กน้ อยเมื่อตรวจสอบการเรื องแสงภายใต้ แสงยูวี และจากการตรวจด้ วยเครื่ อง
Spectrophotometer พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้ วย rhodamine B, curcumin และ auramine O จะปรากฏที่
ช่วงความยาวคลื่น 610, 540 และ 525 นาโนเมตร ตามล�ำดับ ดังนันจากการทดลองนี
้
้สรุปได้ วา่ การเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง rhodamine B ทีค่ วามเข้ มข้ น 0.5% เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ์
แตงกวาเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ท�ำให้ ยากต่อการเลียนแบบ และสามารถน� ำมาใช้
ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ได้
ค�ำส�ำคัญ: เมล็ดพันธุ์ปลอม ความงอก การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ อัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น
ABSTRACT: The Anti-counterfeit on cucumber seeds made by coating with fluorescent
compound creates the invisible mark onto the surface of the seed; in a format that can’t be
seen with the naked eye. The objective of this experiment was to study the optimum type and
concentration of fluorescent substances to identify the cucumber seeds including the quality
and efficiency of the fluorescence of cucumber seeds after coating with different types of
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fluorescent substances. The experiment was conducted at Seed Technology Section of Seed
Processing Plant, Faculty of Agriculture while the detection of the fluorescence on the seed
was implemented at Central Laboratory, Faculty of Technology Khon Kaen University. The
experimental design was completely randomized design with three replications. Seed coating
were used Polyvinylpyrolidone (PVP-K30) at 7% concentration for coating substances. Three
types of fluorescent substances were used: rhodamine B, curcumin and auramine O at the rates
of 0.1%, 0.5% and 1.0%. After seed coating and accelerated ageing, the evaluation and detection
on seed quality showed the result that germination and speed of germination of coated seeds
with three types of fluorescent compound at all three concentration rates were not significantly
different. But which accelerated aging coated seed with auramine O at the rates of 0.5 and 1.0%
showed decline of the germination percentage and speed of germination more than any other
methods, when tested in laboratory. The fluorescence decreased slightly when detected under
UV-light. Then the detection by spectrophotometer found that coated seed with rhodamine B,
curcumin and auramine O had fluorescence at the maximum wavelength of 610, 540 and 525
nm, respectively. The experiment concluded that the seed coating with rhodamine B at the rate
of 0.5% the most suitable method for coating cucumber seeds in prevention of counterfeit seeds
and is difficult to imitate which could be used in the seed industry.
Keywords: counterfeit seed, germination, accelerated aging, ultraviolet, wavelength

บทน�ำ
แตงกวาเป็ นพืชผักทีน่ ยิ มน�ำมาประกอบอาหาร
และแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ จึงมีพื ้นทีป่ ลูกทัว่ ทุก
ภูมภิ าคของประเทศไทย ด้ วยเหตุนี ้แตงกวาจึงจัดเป็ น
พืชผักทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้น ๆ
ของไทย และมีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกถึง
64,321 กิโลกรัม ซึง่ มีมลู ค่ากว่า 291.49 ล้ านบาท
(สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย, 2560) และพบรายงานว่า
เมล็ดพันธุ์แตงกวามีมลู ค่าสูง อีกทังยั
้ งเป็ นทีต่ ้ องการ
ของตลาดทังในและต่
้
างประเทศ จากความส�ำคัญ
ดังกล่าวท�ำให้ บคุ คลบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์
จากธุรกิจการค้ าเมล็ดพันธุ์ โดยน�ำเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มี
คุณภาพมาท�ำการปลอมแปลง หรื อลอกเลียนแบบ
(พจนา และคณะ 2557) ซึง่ เมล็ดพันธุ์ปลอมนี ้อาจ
เป็ นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่ำกว่ามาตรฐานหรื อมี
คุณภาพไม่ตรงตามสายพันธุ์ ท�ำให้ ผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมาก
(Gao and Zhou, 2005 อ้ างถึงใน Guan et al., 2013b)
จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับเมล็ดพันธุ์ พยายามที่จะป้องกัน และก�ำจัดเมล็ด
พันธุ์ปลอมเหล่านี ้ออกไปจากตลาด แต่เป็ นเรื่องยาก
ที่จะประสบความส�ำเร็ จเนื่องจากการพัฒนาที่บรรจุ
ภัณ ฑ์ ไ ม่ ส ามารถป้อ งกัน การปลอมเมล็ด พัน ธุ์ ไ ด้

และยังสามารถลอกเลียนแบบได้ งา่ ย (Cai, 2009;
Wang, 2009 อ้ างถึงใน Guan et al., 2013c)
ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีการเคลือบเม็ดยามา
ประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จดั เป็ นเทคนิค
หนึง่ ที่จะช่วยต่อต้ านการปลอมเมล็ดพันธุ์ได้ โดย
การเคลือบ (coating) เป็ นการน�ำพาสารให้ ตดิ ไป
กับเมล็ดพันธุ์อย่างบางเบา สม�่ำเสมอ และติดแน่น
รอบผิวของเมล็ด (Taylor and Harman, 1990) และ
ถ้ าเติมสารที่มีคณ
ุ สมบัติในการเรื องแสงเข้ าไปจะยิ่ง
ยากต่อการลอกเลียนแบบ เนื่องจากเป็ นวิธีที่มนุษย์
ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า แต่จะมองเห็น
เมื่ อ น� ำ มาตรวจสอบภายใต้ แ สงอัล ตราไวโอเลต
(UV) ซึง่ จะสามารถแก้ ปัญหา และป้องกันการปลอม
เมล็ดพันธุ์ได้ ดียิ่งขึน้ เนื่ องจากสารเรื องแสงจะ
สามารถระบุแหล่งทีม่ าของเมล็ดพันธุ์ได้ และง่ายต่อ
การติดตาม (Nair et al., 2011) ดังนันการน�
้
ำเมล็ด
พันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงมาท�ำการแช่ เคลือบ หรื อพอก
เมล็ดด้ วยสารเรื องแสงจะท�ำให้ สามารถตรวจสอบ
การปลอมเมล็ดพันธุ์ได้ อย่างรวดเร็ ว (Guan et al.,
2013b)
สารเรื องแสงที่น�ำมาใช้ ในการสร้ างเอกลักษณ์
ให้ กบั เมล็ดพันธุ์มีหลากหลายชนิดเช่น การเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรื องแสงไรโบฟลาวิน (Sikhao
et al., 2014b) ซึง่ เป็ นวิธีการทีง่ า่ ยไม่มผี ลต่อคุณภาพ
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ของเมล็ดพันธุ์ และยังสามารถเรื องแสงได้ นานถึง
10 เดือน (พจนา และคณะ, 2557, 2558) แต่ไรโบฟลาวินมี
ความจ�ำเพาะต่อพอลิเมอร์ เจลาตินเท่านัน้ นอกจากนี ้
ยังมี DNA ที่สามารถสร้ างเอกลักษณ์ได้ เนื่องจากมี
การเรื องแสง (Sikhao et al., 2014a) แต่การใช้
DNA มีข้อจ�ำกัดในเรื่ องของราคาต้ นทุนที่สงู และ
กระบวนการต่างๆ ซับซ้ อน ท�ำให้ มีการศึกษาหาสาร
เรื องแสงที่สามารถท�ำได้ งา่ ย ต้ นทุนต�่ำ มีเสถียรภาพ
ในการเรืองแสง ไม่เป็ นพิษต่อการงอก และการเจริญ
เติบโตของต้ นกล้ า และสารเรื องแสงชนิดหนึง่ ที่นิยม
น�ำมาใช้ กันอย่างแพร่ หลายเพื่อป้องกันการปลอม
แปลงเมล็ดพันธุ์ คือ rhodamine B ซึง่ เป็ นสารที่มี
เสถียรภาพสูง ไม่เป็นพิษต่อเมล็ดพันธุ์ สามารถเรืองแสง
ได้ ยาวนาน (ชนกเนตร, 2559ค; Guan et al., 2013a;
Tian et al., 2013; Tian et al., 2014) และมีการ
พิสจู น์แล้ วว่าปลอดภัย (Tian et al., 2014) นอกจาก
นีย้ ังมีการน�ำสารเรื องแสงอีกหลายชนิดมาใช้ เพื่อ
สร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์ เช่น curcumin,
safranine-T (ชนกเนตร และบุญมี, 2557) และ
fluorescein (Guan et al., 2013b) เป็ นต้ น นอกจาก
นี ้ยังมีสารเรื องแสงอีกหลายชนิดแต่สารเรื องแสงใน
ปั จจุบนั มีราคาค่อนข้ างแพง ท�ำให้ มีการค้ นหาสาร
เรื องแสงที่มีราคาถูก และปริ มาณที่เหมาะสมกับ
การงอก และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า
ดังนัน้ งานทดลองนี จ้ ึงมี วัตถุประสงค์ เพื่ อหา
ชนิดและความเข้ มข้ นของสารเรืองแสงทีเ่ หมาะสมใน
การเคลือบร่วมกับเมล็ดพันธุ์แตงกวา และติดตาม
การเรื อ งแสงของเมล็ ด พัน ธุ์ แ ตงกวาทัง้ หลัง การ
เคลือบและหลังการเร่ งอายุของเมล็ดที่เคลือบด้ วย
สารเรื องแสงชนิดต่างๆ ซึง่ ผลที่ได้ จากการศึกษาใน
ครังนี
้ ้จะเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกเพือ่ ป้องกันการปลอมแปลง
หรือลอกเลียนแบบเมล็ดพันธุ์ ท�ำให้เมล็ดพันธุม์ คี ณ
ุ ภาพ
และตรงตามสายพันธุ์ อีกทังท�
้ ำให้ผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น
วิธีการศึกษา
ด�ำเนินงานทดลองที่ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะ
เกษตรศาสตร์ และห้ องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ เมล็ดพันธุ์
แตงกวาลูกผสม และท�ำการวิจยั ระหว่างเดือน เมษายน
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– ธันวาคม 2560 โดยด�ำเนินวิธีการทดลองดังนี ้
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรื องแสง
เตรียมสารเคลือบโดยใช้ Polyvinylpyrrolidone
(PVP-K30) ที่ความเข้ มข้ น 7% โดยน� ้ำหนัก จากนัน้
เติมสารออกฤทธิท์ มี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเรืองแสง 3 ชนิด
คือ rhodamine B (RB), curcumin (CM) และ
auramine O (AO) ของ sigma-aldrich ที่ระดับ
ความเข้ มข้ นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0.1%, 0.5%
และ 1.0 % โดยน� ้ำหนัก จากนันน�
้ ำไปเคลือบร่วมกับ
เมล็ดพันธุ์แตงกวา โดยใช้ เครื่องเคลือบระบบจานหมุน
รุ่น SKK 10 และลดความชื ้นของเมล็ดหลังการเคลือบ
ด้ วยเครื่ องลดความชื ้นระบบลมแห้ งแบบหมุนเหวีย่ ง
รุ่น SKK 40-2 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส จนกระทัง่
ความชื ้นเมล็ดพันธุ์มีความชื ้นเท่ากับความชื ้นของ
เมล็ดพันธุ์เริ่ มต้ น (7%)
การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดย
วิธีการเร่ งอายุหลังการเคลือบเมล็ด
น�ำเมล็ดที่ผ่านการเคลือบและไม่เคลือบร่ วม
กับสารเรื องแสงของแต่ละกรรมวิธีทดลองใส่ในถุง
ผ้ าขนาด 10x20 เซนติเมตร วางลงบนตะแกรงที่อยู่
ในกล่องเร่งอายุ ภายในกล่องมีน� ้ำปริมาณ 100 มิลลิลติ ร
โดยให้ ระดับน� ้ำอยูต่ �่ำกว่าตะแกรง 2 เซนติเมตร ปิ ด
กล่องให้ สนิทแล้ วน�ำไปไว้ ในตู้เร่ งอายุเมล็ดพันธุ์ที่มี
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 100
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 96 ชัว่ โมง จากนันน�
้ ำ
เมล็ดพันธุม์ าตรวจสอบคุณภาพเมล็ดในลักษณะต่าง ๆ
คือ การงอกราก ความงอก และความเร็ วในการงอก
ตามหัวข้ อการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
1. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ใน
สภาพห้ องปฏิบตั กิ าร
สุม่ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตวั อย่างละ 3 ซ� ้ำ ซ� ้ำละ
50 เมล็ด น�ำมาทดสอบความงอกแบบ between of
paper (BP) และประเมินผลความงอกโดยการตรวจ
นับต้ นกล้าปกติครังแรก
้ (first count) ที่ 4 วันหลังเพาะ
และตรวจนับต้ นกล้ าปกติครัง้ สุดท้ าย (final count)
ที่ 8 วันหลังเพาะ (ISTA, 2013)
2. การตรวจสอบความงอกในสภาพเรือนทดลอง
สุม่ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตวั อย่างละ 3 ซ� ้ำ ซ� ้ำละ
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50 เมล็ด มาทดสอบโดยใช้ พีทมอสเป็ นวัสดุเพาะ
ประเมินผลความงอก ที่ 4-8 วันหลังเพาะเช่น
เดี ย วกัน กับ การตรวจสอบในภาพห้ อ งปฏิ บัติก าร
(ISTA, 2013)
3. การตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพ
ห้ องปฏิบตั กิ าร และสภาพเรื อนทดลอง
ความเร็ วในการงอกเป็ นการวัดความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์ โดยตรวจนับต้ นกล้ าปกติทกุ วันตังแต่
้
การตรวจนับครัง้ แรก (first count) จนถึงวันสุดท้ าย
ของการตรวจนับ (final count) (4-8 วัน) จากนันน�
้ ำ
มาค� ำ นวณหาความเร็ ว ในการงอกตามสูต รดัง นี ้
(ISTA, 2013)
ความเร็ วในการงอก (ต้ นต่อวัน) = ผลรวมของ
จ�ำนวนต้ นกล้ าปกติที่งอกในแต่ละวัน
จ�ำนวนวันหลังเพาะเมล็ด
การตรวจสอบการเรื องแสงที่ผิวของเมล็ดพันธุ์
1. การตรวจสอบการเรื องแสงของเมล็ดพันธุ์
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่ วม
กับสารเรื องแสงทุกชนิดและทุกระดับความเข้ มข้ น
จ�ำนวน 7 กรัมของแต่ละกรรมวิธที ดลอง มาตรวจสอบ
การเรืองแสงทีผ่ วิ ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา โดยใช้ เครื่อง
ฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา (Hand UV)
CHROMATO-VUE CABINET รุ่น UVGL-58
Handheld UV Lamp ทีค่ วามยาวคลืน่ 365 นาโนเมตร
2. การตรวจสอบช่วงคลื่นการเรื องแสง
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่ วม
กับสารเรื องแสงจ�ำนวน 10 เมล็ดของแต่ละกรรมวิธี
ทดลองมาตรวจสอบช่ ว งคลื่ น การเรื อ งแสงด้ ว ย
เครื่ อง Spectrophotometer ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น
Fluorescence Spectrometer LS-55 ทีค่ วามยาวคลืน่
400 นาโนเมตร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ
สารเรื องแสงด้ วยชนิดและระดับความเข้ มข้ นแตก
ต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ completely
randomized design (CRD) แปลงข้ อมูลความงอก
ของเมล็ ด พั น ธุ์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ วิ ธี
arcsine transformation วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s multiple
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range test (DMRT) ด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิตสิ �ำเร็ จรูป
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาร่ วมกับสารเรื อง
แสงด้ วยชนิดและระดับความเข้ มข้ นที่แตกต่างกัน
ท�ำให้ มีผลต่อการเปลี่ยนคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทงั ้
ด้ านความงอกและเสถียรภาพในการเรื องแสงของ
เมล็ดพันธุ์แตงกวาหลังการเคลือบแตกต่างกัน โดย
มีผลการทดลองหลังการเคลือบ และหลังการเร่ง
อายุดงั นี ้
คุ ณ ภาพของเมล็ ด พั น ธุ์ แ ตงกวาหลั ง เคลื อ บ
ร่ วมกับสารเรื องแสง และหลังการเร่ งอายุ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ แ ตงกวาใน
สภาพห้ องปฏิบตั กิ ารพบว่า เมล็ดไม่เคลือบ และ
การเคลือบเมล็ดร่ วมกับสารเรื องแสงทุกชนิดและ
ทุ ก ระดั บ ความเข้ มข้ นไม่ ท� ำ ให้ ความงอกและ
ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวาแตกต่างกัน
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ดพันธุ์หลังการเร่ งอายุ
เห็นได้ชดั ว่า เมล็ดพันธุแ์ ตงกวามีความงอกและความเร็ว
ในการงอกลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวิธีการเคลือบ
เมล็ดร่วมกับ auramine O ที่ความเข้ มข้ น 0.5%
และ 1.0% ท�ำให้ความงอกและความเร็วในการงอกลดลง
มากกว่าวิธีการอื่นๆ เนื่องจากต้ นกล้ ามีลกั ษณะผิด
ปกติมากขึ ้น และไม่สามารถเจริ ญเติบโตเป็ นต้ น
กล้ าทีส่ มบูรณ์ได้ จงึ ส่งผลให้ ความงอก และความเร็ว
ในการงอกลดลง (Figure 1A, 1C) ส่วนการตรวจ
สอบความงอกในสภาพเรื อนทดลองพบว่า หลังการ
เคลื อ บเมล็ ด ทุก กรรมวิ ธี ไ ม่ ท� ำ ให้ ค วามงอกและ
ความเร็ วในการงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวาแตกต่าง
กัน (Figure 1B, 1D) เช่นเดียวกับวิธีการเร่งอายุ ซึง่
ไม่พบความแตกต่างกันในทางสถิติ แต่เห็นได้ ชดั ว่า
ความงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลดลง เมื่อเปรี ยบ
เทียบระหว่างหลังการเคลือบและหลังการเร่ งอายุ
เมล็ดพันธุ์แตงกวา
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าการเคลือบเมล็ด
พันธุ์ร่วมกับ rhodamine B, curcumin และ
auramine O ไม่สง่ ผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
หลังการเคลือบเนื่องจากสารเรื องแสงไม่เป็ นพิษต่อ
เมล็ดพันธุ์ โดยการทดลองนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั
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ของ ชนกเนตร และบุญมี (2557) ที่รายงานว่าการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศด้ วย rhodamine B,
curcumin และ safranine T ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความงอกหลังการเคลือบ นอกจากนี ้ Guan et al.
(2013a) พบว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ยาสูบในสารละลาย
rhodamine B ไม่สง่ ผลต่อกระทบต่อความงอกและ
การตังตั
้ วของต้ นกล้ า
ส่วนเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ผ่านการเคลือบร่ วม
กับสารเรื องแสงแล้ วน�ำมาตรวจสอบความแข็งแรง
ด้ วยวิธีการเร่งอายุพบว่า ความงอก และความเร็ ว
ในการงอกของเมล็ ด พัน ธุ์ ที่ ผ่ า นการเคลื อ บด้ ว ย
auramine O ที่ความเข้ มข้ น 0.5% และ 1.0% ลดลง
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อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมล็ด
พั น ธุ์ ที่ เ คลื อ บร่ วมกั บ สารเรื องแสงชนิ ด อื่ น ๆ
เนื่ องจากการเร่ งอายุท�ำให้ เมล็ดพันธุ์มีความแข็ง
แรงลดลง ท�ำให้ สง่ ผลกระทบต่อเมล็ดพันธุ์ในด้ าน
ความงอก และความเร็ วในการงอก โดย Al-Maskri
et al. (2003) รายงานว่าในขณะที่เร่งอายุเมล็ดพันธุ์
แครอท (Daucus carota L.) ท�ำให้ เกิด lipid
peroxidation เพิม่ ขึ ้น ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสูญเสียคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ (Basra et al., 2003) และเมื่อ
พิจารณาในงานทดลองนี ้ พบว่าเมื่อปริ มาณความ
เข้ มข้ นของ auramine O เพิ่มสูงขึ ้น จะส่งผลต่อ
ความงอกและความแข็งแรงของต้ นกล้ า ท�ำให้ ต้น

Figure 1 Effect of accelerated ageing (open bars) and non-aged (solid bars) coated cucumber
seeds under the laboratory (A, C) and greenhouse (B, D) on germination and speed of
germination. T1: non-coated, T2: coated seed with PVP-K30 alone, and T3-T5: coated with
rhodamine B at the rate 0.1%, 0.5% and 1.0%, respectively, T6-T8: coated with curcumin
at the rate 0.1%, 0.5% and 1.0%, respectively, and T9-T11: coated with auramine O at the
rate 0.1%, 0.5% and 1.0%, respectively in the coating formulation.
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กล้าแสดงอาการผิดปกติ และไม่สามารถเติบโตเป็ น
ต้ นกล้ าที่สมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามการน�ำสารเรื อง
แสงมาใช้ กบั เมล็ดพันธุ์ควรเลือกใช้ ในปริ มาณความ
เข้ มข้ นที่เหมาะสม (Guan et al., 2011อ้ างถึงใน
Guan et al., 2013b) ซึง่ เมื่อพิจารณาทังความงอก
้
และความเร็ ว ในการงอกเห็ น ได้ ชัด ว่า การเคลื อ บ
เมล็ดร่วมกับ rhodamine B และ curcumin ทุก
ระดับความเข้ มข้ นไม่ท�ำให้ คณ
ุ ภาพของเมล็ดพันธุ์
แตงกวาเปลี่ยนแปลงไป แต่การเคลือบเมล็ดด้ วย
auramine O จะพบความแตกต่างทางสถิตเิ มื่อน�ำ
มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการเร่ งอายุ
ซึง่ มีผลท�ำให้ ความงอกของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลดลง
มากกว่าวิธีการอื่นๆ เมื่อตรวจสอบทังในสภาพห้
้
อง
ปฏิบตั กิ ารและสภาพเรื อนทดลอง
เสถียรภาพในการเรื องแสงของเมล็ดพันธุ์หลัง
การเคลือบและหลังการเร่ งอายุ
จากการเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาร่ วมกับสาร
เรื องแสงต่างชนิดกันด้ วยความเข้ มข้ นที่แตกต่างกัน
เพื่อค้ นหาสารเรื องแสงที่เหมาะสมในการน� ำมาส
ร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์แตงกวาเพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ และน�ำเมล็ดพันธุ์ทเี่ คลือบ
ร่ วมกับสารเรื องแสงไปตรวจสอบการเรื องแสงด้ วย
เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา และเครื่อง
spectrophotometer ซึง่ ผลการทดลองพบว่าเมื่อ
น�ำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบร่ วมกับสารเรื องแสง
rhodamine B, curcumin และ auramine O ไป
ตรวจสอบการเรื องแสงด้ วยเครื่ องฉายแสง
อัลตราไวโอเลตแบบพกพา (Hand-UV) จะสังเกต
เห็นเมล็ดพันธุ์ในที่มืดภายใต้ แสงยูวีด้วยตาเปล่า
โดยเมล็ดพันธุ์แตงกวาทีไ่ ม่ได้ เคลือบ (T1) และเคลือบ
ด้ วยพอลิเมอร์เพียงอย่างเดียว (T2) จะเห็นว่าเรืองแสง
เป็นสีน� ้ำเงิน แต่เมล็ดพันธุท์ เี่ คลือบร่วมกับ rhodamine B
ทุกระดับความเข้ มข้ น (T3-T5) มีการเรื องแสงเป็ นสี
ส้ มแดง และที่ความเข้ มข้ น 1.0% (T5) มีการเรื อง
แสงชัดทีส่ ดุ แต่กใ็ กล้เคียงกับทีค่ วามเข้ มข้ น 0.5% (T4)
ผลการทดลองนี ้เช่นเดียวกันกับเคลือบเมล็ดพันธุ์ถวั่
ลันเตา (Tian et al., 2013) และมะเขือเทศ (ชนกเนตร
และบุญมี, 2559ข) ด้ วย rhodamine B ซึง่ พบว่าการ
เรืองแสงเป็ นสีส้มแดง ส่วนเมล็ดพันธุ์ทเี่ คลือบร่วม
กับ curcumin ที่ความเข้ มข้ น 0.1% (T6) ไม่สามารถ
สังเกตเห็นการเรื องแสงได้ เนื่องจาก curcumin มี
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ความสามารถในการละลายน� ้ำต�่ำ (Stanic, 2017)
และปริ มาณความเข้ มข้ น 0.1% ที่น�ำมาใช้ น้อยมาก
และละลายในแอลกอฮอล์ได้ ดีกว่าน� ้ำ (Compound
interest, 2016) ท�ำให้ ไม่เห็นการเรื องแสง แต่เมื่อ
เพิ่มความเข้ มข้ นเป็ น 0.5% (T7) และ 1.0% (T8)
ท�ำให้ เห็นการเรื องแสงเป็ นสีเหลืองอมเขียวชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์มะเขือ
เทศด้ วย curcumin จะเห็นการเรื องแสงเป็ นสีเหลือง
(ชนกเนตร และบุญมี, 2557) และส�ำหรับเมล็ดพันธุ์
ที่เคลือบร่วมกับ auramine O ทุกระดับความเข้ มข้ น
(T9-T11) จะเห็นการเรื องแสงเป็ นสีเหลืองอมเขียว
และที่ความเข้ มข้ น 0.5% และ 1.0% มีการเรื องแสง
ชัดเจนที่สดุ เมื่อน�ำเมล็ดพันธุ์ที่ผา่ นการเคลือบร่วม
กับสารเรื องไปเร่งอายุพบว่า การเรื องแสงของเมล็ด
พันธุ์ที่เคลือบด้ วยสารเรื องแสงต่างชนิ ดกันมี การ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย แต่ยงั คงมีการเรื องแสงเป็ นสี
ส้ มแดง (rhodamine B) สีเหลืองอมเขียว (curcumin
และ auramine O) อย่างชัดเจน และใกล้ เคียงกับ
หลังการเคลือบ (Figure1B) เช่นเดียวกันกับ พจนา
และคณะ (2557) พบว่าความเข้ มในการเรื องแสง
ของเมล็ ด พั น ธุ์ ที่ เ คลื อ บร่ วมกั บ สารเรื องแสง
ribroflavin หลังการเร่งอายุใกล้ เคียงกับเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้ เร่งอายุ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับผลจากงาน
วิจยั นี ้ แสดงให้ เห็นว่า ความชื ้น และอุณหภูมิสงู จาก
การเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์มีผลต่อความเข้ มของการ
เรื องแสงเพียงเล็กน้ อย ซึง่ Compound interest
(2016) ได้ อธิบายว่าการเรื องแสงนันเกิ
้ ดจากการที่
อิเล็กตรอนในโมเลกุลของสารได้ ดูดกลืนพลังงาน
รังสีอลั ตราไวโอเลตจากไฟยูวี ท�ำให้ ระดับพลังงาน
หรื ออิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ไปยังระดับพลังงาน
ที่สงู ขึ ้น ซึง่ อยูใ่ นสภาวะที่ไม่เสถียร (excited state)
ท� ำ ให้ อิ เ ล็ก ตรอนพยายามที่ จ ะกลับ สู่ส ภาวะเดิ ม
และในระหว่ า งลดระดับ พลัง งานลงสู่ส ภาวะพื น้
(ground state) เกิดพลังงานส่วนเกินขึ ้นจึงปลดปล่อย
พลังงานนี ้ออกมาในรูปของสเปกตรัมหรื อแสงที่มอง
เห็นได้ ด้วยตาเปล่า
การน� ำ เมล็ด พัน ธุ์ แ ตงกวาที่ ผ่า นการเคลื อ บ
ด้ วยสารเรื องแสงต่างชนิดกันทังเมล็
้ ดพันธุ์หลังการ
เคลือบ และหลังการเร่งอายุมาตรวจสอบการเรื อง
แสงด้ วยเครื่ อง spectrophotometer พบว่า เมล็ด
พันธุ์ที่เคลือบด้ วย rhodamine B ปรากฏการเรื อง
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แสงที่ชว่ งความยาวคลื่น (wavelength) 610 nm
ทุกระดับความเข้ มข้ น (Figure 2B, 2F) เมล็ดที่
เคลือบด้ วย curcumin ปรากฏการเรื องแสงที่ชว่ ง
ความยาวคลื่น 540 nm (Figure 2C, 2G) แต่เมล็ด
พันธุ์ที่เคลือบด้ วย curcumin ที่ความเข้ มข้ น 0.1%
(T6) ไม่ปรากฏความยาวคลื่นในการเรื องแสง ซึง่ ผล
การตรวจสอบเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การ
ตรวจสอบด้ วยเครื่ อง Hand UV คือเห็นการเรื องแสง
สีน�ำ้ เงินซึ่งเป็ นการเรื องแสงของเปลือกเมล็ดพันธุ์
แตงกวา และเมล็ดที่เคลือบด้ วย auramine O จะ
ปรากฏการเรื องแสงที่ชว่ งความยาวคลื่น 525 nm
ทุกระดับความเข้ มข้ น (Figure 2D, 2H) ซึง่ คล้ าย
กับงานทดลองของ ชนกเนตร และบุญมี (2557) ที่
รายงานว่ า เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศที่ เ คลื อ บด้ วย
rhodamine B และ curcumin มีการเรื องแสงเป็ นสี
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แดงอมส้ ม และเหลือง ตามล�ำดับ และเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ ไ ด้ เคลื อ บร่ วมกั บ สารเรื องแสงจะปรากฏ
ความยาวคลื่นแสงในช่วงอื่น ซึง่ ช่วงความยาวคลื่น
ในการเรื อ งจะแตกต่า งกัน ขึน้ อยู่กับ ชนิ ด ของสาร
เรื องแสงและช่วงความยาวคลื่นในการเรื องแสงจะมี
ความจ�ำเพาะต่อชนิดของสารเรื องแสง ดังนันถ้
้ า
เ ป็ น ส า ร ช นิ ด เ ดี ย ว กั น จ ะ ป ร า ก ฏ ใ น ช่ ว ง
ความยาวคลื่นแสงที่ใกล้ เคียงกัน การเคลือบเมล็ด
พันธุ์ร่วมกับสารเรื องแสงชนิดต่างๆ สามารถสร้ าง
เอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์ได้ อย่างจ�ำเพาะเจาะจง
เพื่อใช้ ส�ำหรับป้องกันการลอกเลียนแบบได้ (ชนก
เนตร และบุญมี, 2559ก; Guan et al., 2013a) และ
ยังเป็ นการยกระดับการป้องกันการปลอมแปลงให้
ซับซ้ อนยิ่งขึ ้น และยากต่อการเลียนแบบ

Figure 2 The fluorescence of cucumber seed under long-UV light of non-accelerated aging coated
seeds (A) and accelerated aging after coated seeds (B), T1: Non coated seed, T2: coated
with polymer, T3-T5: coated with rhodamine-B at 0.1%, 0.5% and 1.0% respectively,
T6-T8: coated with curcumin at 0.1%, 0.5% and 1.0% respectively, T9-T11: coated with
auramine-O at 0.1%, 0.5% and 1.0% respectively.
ผลการทดลองเป็ นการศึกษาเบื อ้ งต้ นพบว่า
เ ม ล็ ด พั น ธุ์ แ ต ง ก ว า ที่ ผ่ า น ก า ร เ ค ลื อ บ ด้ ว ย
rhodamine B และ curcumin ไม่ท�ำให้ คณ
ุ ภาพของ
เมล็ดพันธุเ์ ปลีย่ นแปลง และยังคงเรืองแสงอย่างชัดเจน
เมื่อผ่านการเร่งอายุ ดังนัน้ rhodamine B และ
curcumin จึงมีความเหมาะสมส�ำหรับน�ำมาใช้ ใน
การสร้ างเอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ เมล็ ด พั น ธุ์ แ ตงกวา

ลูกผสม แต่สารเรื องแสงที่นา่ สนใจในการน�ำมาใช้
สร้ างเอกลักษณ์มากทีส่ ดุ คือ rhodamine B เนือ่ งจาก
มีการเรื องแสงชัดเจน ยาวนาน และมีราคาต�่ำกว่า
เมื่อเทียบกับสารเรื องแสงอีก 2 ชนิด คือ curcumin
และ auramine O ถึงแม้ วา่ curcumin เป็ นสารที่ได้
มาจากธรรมชาติ สามารถเรื องแสงได้ ดี และไม่เป็ น
พิษต่อเมล็ดพันธุ์ อย่างไรก็ตาม curcumin สามารถ
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Figure 3 The fluorescence emission spectra from a spectrophotometer of after coated seeds; (A)
T1: non-coated, T2: coated seed with PVP-K30 alone, (B) T3-T5: mixed with rhodamine
B at the rate 0.1%, 0.5% and 1.0%, (C) T6-T8: mixed with curcumin at the rate 0.1%,
0.5% and 1.0% respectively, (D) T9-T11: mixed with auramine O at the rate 0.1%, 0.5%
and 1.0% in the coating formulation, respectively. And accelerated aging; (E) T1: noncoated, T2: coated seed with PVP-K30 alone, (F) T3-T5: mixed with rhodamine B at the
rate 0.1%, 0.5% and 1.0%, (G) T6-T8: mixed with curcumin at the rate 0.1%, 0.5% and
1.0% respectively, (H) T9-T11: mixed with auramine O at the rate 0.1%, 0.5% and 1.0%
respectively.
น�ำมาใช้ ได้ แต่มีราคาต้ นทุนสูงกว่า rhodamine B
ดั ง นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอแนะน� ำ ให้ ใช้ ในระบบเกษตร
อินทรี ย์มากกว่า และส�ำหรับ auramine O สามารถ
เรื องแสงได้ ดีถึงแม้ ว่าจะใช้ ในระดับความเข้ มข้ นต�่ำ
แต่ราคาต้ นทุนก็ยงั สูงกว่า rhodamine B อย่างไร
ก็ตามการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรื องแสงจะ
ยัง มี ก ารรายงานเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การเก็ บ รั ก ษา
เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้ วยสารเรื องแสงในด้ านของการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพและการเรื องแสงของเมล็ด
พันธุ์หลังการเก็บรักษาเพื่อเป็ นเกณฑ์ทางเลือกใน
การตัด สิ น ใจส� ำ หรั บ น� ำ มาใช้ ในเชิ ง การค้ าเพื่ อ
ป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวได้

สรุ ป
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรื องแสงชนิด
ต่าง ๆ สามารถสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์ได้
อย่างจ�ำเพาะเจาะจง และยังเป็ นการป้องกันการปลอม
เมล็ดพันธุ์ได้ ดียิ่งขึ ้น และยากต่อการเลียนแบบ ซึง่
จากงานวิจัยสรุ ปได้ ดังนี ้ การเคลือบเมล็ดพันธุ์
แตงกวาร่วมกับ rhodamine B ที่ความเข้ มข้ นแตก
ต่างกันไม่มีผลต่อการงอกราก ความงอก และความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์เมื่อทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ
และเรื อนทดลอง ความเข้ มในการเรื องแสง ของ
เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้ วยสารเรืองแสงชนิดต่าง ๆ มีการ
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เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยหลังการเร่ งอายุ แต่ช่วง
ความยาวคลื่ น ในการเรื อ งแสงยั ง คงอยู่ ใ นช่ ว ง
ความยาวคลื่นเดียวกัน การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วย
rhodamine B ที่ความเข้ มข้ น 0.5% เป็ นวิธีการที่
เหมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ น� ำ มาใช้ สร้ างความเป็ น
เอกลักษณ์ให้ กบั เมล็ดพันธุ์แตงกวามากที่สดุ
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจยั และงานวิจยั
เพือ่ อุตสาหกรรม (พวอ.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจยั (สกว) บริ ษัท เจียไต๋ จ�ำกัด ที่อนุเคราะห์
เมล็ดพันธุ์แตงกวาเพื่อใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ และ
บุคลากรของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุเคราะห์
สถานที่ใช้ ในการด�ำเนินงานทดลองในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
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2557.การเคลือบเมล็ดพันธุ์แตงกวาด้ วยสาร
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