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บทคัดยอ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางความเปนเอกลักษณใหกับเมล็ดพันธุดวยการเคลือบสารพอลิเมอรรวมกับ
สารเรืองแสง ทําการทดลองที่หองปฏิบัติการทางเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเมล็ด
พันธุ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการเตรียมสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธุชนิด
ตางๆผสมดวยสารที่มีการเรืองแสงในชวงคล่ืนแสงที่แตกตางกัน จากนั้นจึงนํามาเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวา โดยใช gelatin ที่มี
ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต เปนพอลิเมอรที่เคลือบดวยเครื่องเคลือบชนิดจานหมุน SKK10 จากนั้นแบงเมล็ดพันธุเปนสองกลุม 
กลุมแรกนําไปตรวจสอบการเรืองแสงในชวงคลื่นที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา พบวาเมล็ดพันธุมีการเรืองแสงโดยใหแสงสี
เหลืองเมื่อไดรับแสงจากเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเลตแบบพกพา รุน SPECTRA300 ที่ความยาวคล่ืน 254 นาโนเมตร และ
สามารถตรวจวัดโดยใชเครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอรโฟโตมิเตอร SHIMADZU รุน RF-5301 PC ที่ความยาวคล่ืนกระตุน 450 
นาโนเมตรได และเมล็ดพันธุกลุมที่สองนําไปตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังจากการเคลือบและหลังจากการเรงอายุที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 100 เปอรเซ็นต เปนเวลา 72 ช่ัวโมง พบวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวาดวยพอ
ลิเมอรรวมกับสารเรืองแสงไมมีผลตอความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ จึงสรุปไดวาการเคลือบเมล็ดพันธุ
แตงกวาดวยสารเคลือบเรืองแสงสามารถสรางความเปนเอกลักษณของเมล็ดพันธุซึ่งสามารถตรวจสอบได 
คําสําคัญ: เมล็ดพันธุแตงกวา, การเคลือบเมล็ดพันธุ, สารเรืองแสง, เอกลักษณเมล็ดพันธุ 
 
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 Seed 
Technology Laboratory, Seed Processing Plant, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. Cucumber seed 
were coated by spin seed coater (Model SKK10) with seed coating substances mixed with different wavelength of 
fluorescent substance as 5% gelatin polymer. After that, to divided seed for 2 parts, first part; detected seeds 
fluorescence could be visible light found that coated seed has yellow fluorescent light under Hand-UV (Model 
spectra300;  = 254 nm). The coated seed could be detected at excitation wavelength of 450 nm by SHIMADZU 
Spectrofluorometerphotometer (Model RF-5301PC). The second part, coated seeds were tested seed quality test 
after coating and accelerated aging with 100% relative humidity at 42๐C for 72 hours. The result indicated that 
seeds coated with fluorescent substance did not affect on germination percentage and speed of germination. 
Furthermore, it could be created cucumber seed identity with fluorescent polymer.  
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