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Abstract
Seed coating is a process in which polymer are thinly coated around the seeds in 

order to coat them with various types of active compound such as insecticide, fungicide, 
and plant nutrients. In the present, seed coating technology has become the main method 
of seed production process for trade and export. Therefore, the body of knowledge and 
expertise in seed coating, coating formulations, and coating technology are trade secrets. 
Nevertheless, seed coating has gained tremendous attention from involved sectors or 
education institutions in Thailand. They have started to do research on it continuously. 
This article presents the body of knowledge of seed coating, and seed coating methods 
including sub-topics discussing important elements for successful seed coating process 
particularly the information of seed coating equipment, seed coating substances or 
polymers, and active compound. The author hopes that this article will be highly useful 
for those interested in the topic and those who are learning about the topic for future 
application.
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บทคัดยอ
การเคลือบเมล็ดพันธุเปนการนําพอลิเมอรมาหอหุมรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุอยางเบาบาง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนําพาสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ ใหติดไปกับเมล็ดพันธุ เชน สารปองกันแมลง สารปองกัน
เช้ือรา และธาตุอาหารพืช เปนตน ปจจุบนัเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพนัธุเปนวธิกีารหลักในกระบวนการ
ผลติเมล็ดพันธุเพ่ือการคาและการสงออก จงึทาํใหองคความรู ทกัษะความเช่ียวชาญดานการเคลือบเมล็ด
พันธุ สูตรสารเคลือบ และเทคโนโลยีที่ใชในการเคลือบเมล็ดพันธุเปนความลับทางการคา อยางไรก็ตาม
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังคงใหความสนใจและศึกษาคนควากันอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันบทความนี้จึงไดเสนอองคความรูดานการเคลือบ และวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ โดยจะ
ประกอบดวยหัวขอยอยที่เปนองคประกอบสําคัญตอกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะขอมูลของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ สารเคลือบหรือพอลิเมอร และสารออกฤทธิ์ชนิดตางๆ 
ซึ่งผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะเปนประโยชนแกผูสนใจหรือกําลังศึกษาจะนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในโอกาสตอไป
คําสําคัญ:  การเคลือบเมล็ดพันธุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ

คํานํา
เมล็ดพนัธุคอืรากฐานของชวีติทางการเกษตร 

จึงมีความสําคัญตอกระบวนการผลิตพืช เพื่อใหได
คณุภาพและผลผลิตสงู ดงันัน้คุณภาพของเมลด็พนัธุ
จึงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอกระบวนการผลิตพืช 
ซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุขึ้นอยูกับความแข็งแรง
ในชวงการเจริญเติบโตของตนพืช รวมถึงข้ันตอน
การเก็บเก่ียวและหลังการเก็บรักษา (Murphy, 
2017; Yang and Wen, 2017) ซึ่งปจจัยเหลาน้ี
มผีลตอการเส่ือมสภาพของเมล็ดพนัธุได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในขั้นตอนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ซึ่งมี
เงือ่นไขหรอืปจจยัหลายอยางทีส่ามารถลดคณุภาพ
ของเมล็ดพันธุได เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสง และ
ปจจัยการเขาทําลายของโรคและแมลง เปนตน 
(Taylor et al., 1998) จากปจจัยดังกลาว ทําใหมี
ขั้นตอนการปฏิบัติต อเมล็ดพันธุ หรือ “seed 
treatment” ซึ่งเปนการจัดการกับเมล็ดพันธุทันที
หลงัการเกบ็เกีย่วจากแปลงปลูก (Murphy, 2017) 

เพื่อลดความเสียหายของคุณภาพเมล็ดพันธุจาก
ปจจัยตางๆ โดยทั่วไปรูปแบบในการทํา seed 
treatment มักจะใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัด
ศตัรขูองเมล็ดพนัธุ และชวยในการปรับปรงุคณุภาพ
ความงอกของเมล็ดพันธุ ไดแก การคลุกเมล็ดพันธุ 
การเคลือบเมล็ดพันธุ  และการพอกเมล็ดพันธุ  
เปนตน

ปจจุบนัวธิกีารท่ีไดรบัความนิยมอยางมากของ
บริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุคือ วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ 
เนือ่งจากวิธกีารเคลือบเมล็ดพนัธุเปนวธิกีารปฏิบตัิ
ตอเมลด็พนัธุ โดยการนาํสารละลายจําพวกพอลิเมอร 
(polymer) มายึดเกาะรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุ 
(Pedrini et al., 2017) อีกท้ังสารละลายเหลานี้
สามารถเพิม่สารออกฤทธิท์ีม่คีณุสมบตัใินการยกระดบั
เมลด็พนัธุใหมคีณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุ กอน
นาํไปใชเพาะปลกูได เชน ธาตอุาหารพชื ฮอรโมนพชื 
และสารเรงการเจริญเติบโต เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถเพ่ิมสารออกฤทธ์ิจําพวกสารปองกัน
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กาํจดัโรคและแมลงไดอกีดวย จากปจจัยดงักลาวจึง
ทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุเปนที่นิยมในเชิงการคา 
และเกษตรกรผูปลูกพืช เนื่องจากวิธีการเคลือบ
เมล็ดพันธุ สามารถรับประกันคุณภาพความงอก 
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุได

ดังนั้นวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ จึงได รับ
ความนิยมและความสนใจ ทั้งบริษัทผูผลิตเมล็ด
พันธุและเกษตรกรผูเพาะปลูกพืช ทําใหเมล็ดพันธุ
หลังการเก็บเก่ียวจากแปลงปลูกมาอยูในสภาพท่ี
พรอมใชและพรอมเก็บรักษา โดยท่ียังคงรักษา
คณุภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ
ไวในระยะเวลายาวนาน และเนื่องจากบทความนี้
มีขอบเขตการกลาวถึง การเคลือบเมล็ดพันธุ และ
วธิกีารเคลือบเมล็ดพนัธุ โดยไมไดระบุขอมลูเชิงลกึ
ในระดบัคณุสมบัตทิางเคมขีองสารเคลอืบเมลด็พนัธุ 
ดังน้ันบทความนี้จึงเปนองคความรูทั่วไป สําหรับ
ผูทีส่นใจจะทาํความรูจกักบั “การเคลอืบเมลด็พนัธุ” 
ที่มีความสําคัญตอกระบวนการการเพ่ิมผลผลิต
ของพืชในปจจุบัน

การเคลือบเมล็ดพันธุ
การเคลือบเมล็ดพันธุคือ การนําสารสะสม

ที่มีลักษณะบางเบา มาฉาบยึดเกาะใหสมํ่าเสมอไป
บนผิวของเมล็ดพันธุ (film coating) โดยเมล็ด
จะถูกหอหุ มเปนแผนฟลมบางๆ จําพวก thin 
polymer การเคลือบเมล็ดพันธุไดพัฒนามาจาก
วธิกีารคลุกเมลด็รวมกบัสารเคมี สาํหรบัการปองกนั
กําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆ เชน โรคโคนเนา 
(dumping-off) และการเขาทาํลายของหนอนเจาะ
รากขาวโพด เปนตน (Ramsey, 1975; Scott, 
1975; Taylor et al., 1998) แตดวยวธิกีารดังกลาว
ทาํใหเกษตรกรสมัผสักบัสารเคมีโดยตรง จงึอาจกอ
ใหเกิดความเสี่ยงเปนอันตรายตอสุขภาพของ
เกษตรกรผูใช เนือ่งจากวิธกีารคลุกเมล็ดเปนวธิกีาร

ที่เกษตรกรสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง อาจจะสัมผัส
ทางมือ หรือการสูดดม สารเคมีจะคอยๆ ซึมผาน
เยื่อผิวหนังสะสมไปเร่ือยๆ จนทําใหเกษตรกรปวย
หรือเสียชีวิตได (ธิดารัตน, 2560; Pedrini et al., 
2017; Murphy, 2017) ดงันัน้การเคลือบเมล็ดพนัธุ
จึงเขามาแกไขขอบกพรองดังกลาว เมื่อพิจารณา 
Figure 1 จะพบวา เมล็ดพันธุหัวหอมมีรูปราง
ที่ไมแนนอน บิด เบ้ียว และขนาดเล็ก แตวิธีการ
เคลือบเมล็ดพันธุดวยสารเคลือบ สามารถไปสะสม
อยูรอบๆ ผิวเมล็ดไดอยางสมํ่าเสมอในทุกซอกมุม
ที่มีสวนบิดเบี้ยว จึงทําใหวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
เหมาะสมสามารถนําไปใชรวมกับเมล็ดพันธุเกือบ
ทุกชนิด ทั้งนี้การเคลือบเมล็ดพันธุใหประสบผล
สําเร็จตองข้ึนอยูกับความเหมาะสมของชนิดสาร
เคลือบและชนิดของเมล็ดพันธุดวย

ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการที่
เหมาะสมสาํหรบัการพฒันาเพือ่ปฏบิตัติอเมล็ดพนัธุ
หลังการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา ทําให
เกษตรกรลดปญหาการสัมผสัสารเคมีโดยตรง และ
เปนการเพิ่มศักยภาพการใชสารเคมีรวมกับเมล็ด
พนัธุไดอยางสูงสดุ นอกจากน้ีการเคลือบเมล็ดพนัธุ
ยงัสามารถเพิม่สารออกฤทธิใ์หกบัเมลด็พนัธุได เชน 
ธาตอุาหารพืช ฮอรโมนพชื สารกระตุนการงอก สาร
กําจัดวัชพืช สารปองกันเชื้อรา สารปองกันแมลง 
และสารเคมีปองกันโรคพืช เปนตน (Taylor and 
Harman, 1990; Ester, 1994; Taylor et al., 
1998; Pedrini et al., 2017) เมื่อเกษตรกร
นําเมล็ดพันธุ ไปเพาะปลูกจะทําใหสามารถดึง
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ที่เคลือบติดอยูกับ
เมลด็พนัธุในขณะทีง่อกไดทนัท ีซึง่แตกตางจากการ
หวานหรือโรยสารเคมีไปตามรองปลูกทาํใหตนกลา
ได รับสารเคมีไม สมํ่าเสมอ และอาจสูญเสีย
ประสิทธิภาพสารเคมีกอนตนกลาจะนําไปใช
ประโยชนได (Bruggink, 2005)
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วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ
โดยปกติแลววิธีการเคลือบเมล็ดพันธุที่ถูก

เผยแพรในบทความวารสารวิชาการท้ังในประเทศ
และตางประเทศจะถูกเปดเผยขอมูลเพียงเล็กนอย 
เนื่องจากเปนความลับทางการคารวมกับบริษัท
ผูรวมวจิยั หรอืบรษิทัผูจางใหทาํวจิยั ดงันัน้เทคโนโลยี
สําหรับใชเคลือบเมล็ดพันธุ รวมท้ังวัสดุอุปกรณ
จะถูกปดบังไมสามารถเปดเผยได หรือติดในเร่ือง
ของสทิธบิตัรดานกฎหมาย คอืการถือสทิธคิุมครอง
ทางปญญาประดิษฐ จึงทําใหระบบการเคลือบ
เมล็ดพันธุที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยังคงเปน
ความลับทางการคาของบริษัทผู ถือครองสิทธ์ิ 
(Taylor et al., 1998; Pedrini et al., 2017; 
Murphy, 2017) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาใน
กรณขีองสถาบันทางการศึกษา สวนใหญจะประยุกต
ใชวธิกีารเคลือบเมล็ดอยางอิสระ (กรณีไมมสีวนรวม
ในดานงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม) และเปน

วธิกีารขนาดเล็กท่ีเรียบงาย เชน เคร่ืองเขยาในหอง
ปฏิบัติการ การเคลือบเมล็ดดวยมือ การเขยาเมล็ด
ในถุงพลาสติก หรือเทคโนโลยีเครื่องปนเหวี่ยง
ขนาดเล็กทีผ่ลติข้ึนใชเองภายในประเทศหรือนาํเขา
จากตางประเทศ เปนตน (Gregg and Billups, 
2010; Murphy, 2017)

วิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ จําเปนตองมีวัสดุ
อุปกรณหลัก 4 ชนิด ประกอบดวย 1) เมล็ดพันธุ 
2) เคร่ืองเคลือบหรืออุปกรณสําหรับใชเคลือบ
เมล็ดพันธุ  3) สารเคลือบหรือพอลิเมอร และ 
4) สารออกฤทธิ์ เชน ธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช 
สารปองกันกําจัดโรคและแมลง เปนตน

1. เมล็ดพันธุ  ชนิดของเมล็ดพันธุ มีความ
สําคัญตอการเลือกชนิดของสารเคลือบ เนื่องจาก
เมลด็พนัธุแตละชนิดมลีกัษณะของเปลือกหุมเมล็ด
ที่แตกตางกัน เชน ผิวเรียบมัน หรือผิวขรุขระ
ไมสมํา่เสมอ เปนตน จงึทาํใหการคดัเลอืกชนดิของ

Figure 1  Show of a pelleted (left) and film coated (right) onion (Allium cepa) seed
Source:  Murphy (2017)
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สารเคลือบมีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดของเมล็ด 
เพื่อทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุประสบผลสําเร็จ
สูงสุด

2. เคร่ืองเคลือบเมล็ดพันธุ นับเปนอุปกรณ
หลักสําหรับใชเปนสวนคลุกเคลาเมล็ดพันธุและ
สารเคลือบ โดยปจจุบันลักษณะของเครื่องเคลือบ
เมล็ดที่เปนที่นิยมทั่วไป สําหรับใชศึกษาในสถาบัน
การศึกษา และหรือเปนที่นิยมใชในบริษัททางการ
คาเมล็ดพันธุในหลายประเทศทั่วโลก คือ แบบ 
fluidized bed, แบบ rotary coater และแบบ 
rotating pan (Figure 2) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทของ
เครื่องเคลือบมีลักษณะการทํางานคราว ๆ ดังนี้

2.1 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Fluidized 
bed มีรูปทรงสูงยาวคลายทรงกรวยหรือทรง
กระบอก มหีลกัการทาํงานโดยใหเมลด็พนัธุลอยตวั
ในอากาศอยู ในกระบอกดวยระบบลมเปา (air 
flow) จากดานลาง จากนั้นสารเคลือบ (binder: 
liquid or slurry) จะถูกนาํเขาจากดานลางของฐาน
กระบอกเชนเดยีวกันกับระบบเปาลม จงึทาํใหเมลด็
ที่ลอยตัวอยูกลางกระบอกของเครื่องเคลือบไดรับ
สารเคลอืบทีฉ่ดีพนอยางสมํา่เสมอทกุเมลด็ ใชเวลา
ในการเคลือบเมล็ดประมาณ 30 - 60 วินาที/ครั้ง 
จึงเหมาะสมใช ร วมกับเมล็ดขนาดเล็กจนถึง
ขนาดกลาง ยกตัวอยางเชน เมล็ดพันธุพริก แตง 
มะเขือเทศ คะนา เปนตน (Figure 2A)

(A)                                (B)                             (C)

Figure 2  Show different types of equipment for use in seed coating, Fluidized bed (A), rotary 
coater (B) and rotating pan (C)

Adapted from: Pedrini et al. (2017)
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2.2 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Rotary 
coater หรือแบบปนเหวี่ยง มีรูปทรงกระบอกฐาน
กวาง แตไมสูงยาวเหมือนเครื่องเคลือบแบบ 
Fluidized bed โดยที่ฐานของเคร่ืองเคลือบจะมี
จานแบบหมุนเหวี่ยง ดวยความเร็วรอบคงที่ อีกทั้ง
สามารถกําหนดความเร็ว/รอบ ไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของเมล็ดพันธุ สวน
ตรงกลางของเครือ่งเคลอืบจะมจีานหมนุขนาดเลก็
อยูตรงกลางเพ่ือใชเปนสวนสงตอสารเคลือบให
กระจายไปรอบๆ จานหมุนปนเหว่ียง ซึง่สารเคลือบ
จะถูกปลอยจากดานบนของตัวเครื่อง (binder: 
liquid) ไปยังจานหมุนกระจายสารเคลือบ โดย
ทั่วไปจะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/
นาที และใชเวลาในการเคลือบเมล็ดพันธุประมาณ 
30 - 60 วินาที/ครั้ง เพื่อลดความเสียหายของ
เมล็ดพนัธุทีอ่าจเกิดขึน้จากเคร่ืองเคลือบเมล็ด เมือ่
เคลือบเมล็ดพันธุเปนเวลานาน (Figure 2B)

2.3 เครือ่งเคลอืบเมลด็พนัธุแบบ Rotating 
pan หรอืแบบถงัหมนุ มรีปูทรงคลายบาตรพระหรือ
จานปนเม็ดปุย รูปทรงถังจะมีลักษณะเอียง เพื่อให
เมล็ดสามารถกล้ิงอยูภายในถังขณะท่ีเคร่ืองกําลัง
หมุน โดยมีทอสงสารเคลือบ (binder: liquid) มายัง
ดานหนาของถังเคลือบ เพื่อใหสามารถฉีดพนสาร
เคลอืบไปยังเมล็ดทีก่าํลงักลิง้อยูภายในถังเคลือบได 
การทาํงานทีเ่หมาะสมของเครือ่งเคลอืบแบบถงัหมนุ
จะใชความเร็วรอบประมาณ 30 - 50 รอบ/นาที 
และใชเวลาประมาณ 1 - 3 นาที/ครั้ง ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธของปริมาณของสารเคลือบที่ถูก
ฉีดพนไปยังเมล็ดในแตละครั้ง (Figure 2C)

3. สารเคลือบหรือพอลิเมอร สารเคลือบ
เมล็ดพันธุในปจจุบันมีมากหลายชนิด ทั้งในสวนที่
เปนพอลิเมอรและสวนที่เปนสารเคลือบสําเร็จรูป
ในเชงิการคา อยางไรกต็าม สารเคลอืบเมลด็พันธุทีด่ี

ตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุ สาร
เคลือบเมล็ดพันธุควรเปนสารชีวภาพหรือสารเคมี
ที่ทําใหเมล็ดพันธุมีการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาดทีีส่ดุ (พจนา, 2559) ทาํใหการเลอืกใช
สารเคลอืบเมล็ดพนัธุใหเหมาะสมตอชนดิของเมลด็
มีความสําคัญมาก ดังนั้นการรูจักคุณสมบัติของ
สารเคลือบจึงมคีวามสําคญัตอการตัดสนิใจเลือกใช
สารเคลือบ ซึง่จะทําใหการเคลือบเมล็ดพันธุประสบ
ผลสาํเรจ็มากทีส่ดุ โดยปกตมิกัจะจาํแนกพอลเิมอร
หรือสารเคลือบตามความสามารถในการละลาย คอื

3.1 พอลเิมอรสงัเคราะหทีส่ามารถละลาย
นํ้าได (water-soluble binder) โดยพอลิเมอร
เหลานี้นิยมนํามาใชสําหรับเคลือบพันธุมากที่สุด 
(Kadajji and Betageri, 2011; Zoubari, 2015) 
ยกตัวอยางเชน Poly ethylene glycol (PEG), 
Polyvinyl alcohol (PVA), Polyvinylpyrolidone 
(PVP), Polyacrylic acid (PAA), Polyacrylamides, 
N-(2-Hydroxypropyl) methacrylamide 
(HPMA), Divinyl Ether-Maleic Anhydride 
(DIVEMA), Polyoxazoline, Polyphosphates, 
Polyphosphazenes, Xanthan Gum, Guar 
Gum, Pectins, Chitosan Derivatives, Dextran, 
Carrageenan, Hydroxypropylmethyl 
cellulose (HPMC), Hydroxypropyl cellulose 
(HPC), Hydroxyethyl cellulose (HEC), Sodium 
carboxy methyl cellulose (Na-CMC) เปนตน

3.2 พอลิเมอรที่ไมละลายนํ้า (water-
insoluble binder) พอลิเมอรกลุมนี้นิยมนํามาใช
ผสมรวมกับกลุ มที่สามารถละลายนํ้าได ไดแก 
Lactide-co-glycolide polymers เปนตน (Kadajji 
and Betageri, 2011)

3.3 พอลิเมอรที่มีการละลายขึ้นอยู กับ 
pH (pH-dependent binder) ไดแก Cellulose 
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acetate phthalate (CAP), Cellulose acetate 
trimellitate (CAT) และ Hydroxypropyl 
methylcellulose phthalate (HPMCP) เปนตน 
(Kadajji and Betageri, 2011)

จากความหลากหลายของชนิดและประเภท
ของพอลิเมอรทําใหปจจัยการเคลือบเมล็ดพันธุมี
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคเพ่ิมสูงขึ้น และจาก
คุณสมบัติของพอลิเมอรดังกลาวทําใหพอลิเมอรมี
บทบาทหนาที่แตกตางกันออกไป ฉะนั้นการรูจัก

คุณสมบัติของพอลิเมอรเบื้องตน และการเลือกใช
ใหเหมาะสมจึงมีความสําคัญมากตอการเคลือบ
เมล็ดพันธุ เมื่อพิจารณา Table 1 จะพบวา ในชวง
ระยะเวลา 10 ป (2009 - 2019) มีรายงานการใช
สารเคลอืบหลายชนดิรวมกับเมลด็พนัธุทีแ่ตกตางกนั 
ทั้งสารเคลือบในรูปของพอลิเมอรและสารเคลือบ
ในเชิงการคา โดยสารเคลือบท่ีไดรวบรวมมาไวใน 
Table 1 สวนใหญมักถูกรายงานถึงความสําเร็จ
ในการเคลือบรวมกับเมล็ดพันธุพืช

Table 1  Seed coating with polymer of several plants 

Type of seeds Coating polymers Reference

Rice
Soybean
Cotton
Soybean
Soybean
Rice
Cucumber
Wheat
Cucumber
Vinhatico
Pigeonpea
Cotton

Cucumber

C. korshinskii
Cucumber
Lettuce
Cucumber

Chitosan
Chitosan
Aminopolysaccharide
Commercial product
Polyvinyl alcohol
Ethyl cellulose
Hydroxypropyl methycellulose
Commercial product
Polyvinyl alcohol, Methyl cellulose
Polyvinyl acetate
Commercial product
Sodium alginate, sodium dodecyl 
sulfate, acacia
Hydroxypropylmethyl cellulose, 
polyvinyl alcohol, polyvinylpyrrolidone-
K30, polyvinylpyrrolidone-K90, 
commercial product
Polyacrylamide
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K90)
Carboxymethyl cellulose
Polyvinylpyrrolidone (PVP-K30)

Zeng and Shi (2009)
Zeng and Zhang (2010)
Zeng and Mei (2011)
Gesch et al. (2012)
Damasceno et al. (2013)
Casta1eda et al. (2014)
Keawkham et al. (2014)
Colla et al. (2015)
Kaewkham et al. (2016a)
Sousa et al. (2016)
Korishettar et al. (2016)
Tu et al. (2016)

Kaewkham et al. (2016b)

Su et al. (2017)
Hansuri and Siri (2018)
Kangsopa et al. (2018)
Thanomkwan et al. (2019)
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4. สารออกฤทธ์ิ คือ กลุมของสารเคมีหรือ
ชีวเคมีที่มีความจําเปนตอการความงอก และความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ ดวยการใชสารเคลือบเปน
ตัวกลางนําพาสารออกฤทธ์ิ ยกตัวอยางเชน ธาตุ
อาหารพชื ฮอรโมนพชื สารเรงการเจรญิเตบิโตของ
พชื สารแกการพกัตวัของเมลด็ สารปองกนัโรคและ

แมลง สารปองกันกาํจดัวชัพชื สารจลุนิทรยีชวีภาพ 
และสารปองกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ พืช 
เป นตน ซึ่งสารออกฤทธ์ิคือส วนเติมเต็มเพ่ือ
ยกระดับการใชเมล็ดพันธุหลังการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุใหเกิดประโยชนสูงท่ีสุด (Table 2)

Table 2  Seed coating with polymer and active ingredient of several plants

Type of 
seeds

Coating polymers Active ingredients Reference

Rice Polykote® Flowable Thiram, 
Vitavax 200

Rettinassababady et 
al. (2012)

Pea Product of Seed 
Science Center of 
Zhejiang University

Rhodamine B, 
safranine T

Tian et al. (2013)

Soybean Amphiphilic co-
polymers

Thiram Kaushik et al. (2013)

Corn Collor Seed® He Red 
polymer

Bacillus subtilis Junges et al. (2013)

Cucumber Gelatine Ribofl avin Sikhao et al. (2014)

Cotton Polykote® Thiram, Imidacloprid, 
Flowable thiram, 
Vitavax 200

Badiger et al. (2015)

Soybean Poly[poly(oxyethylene-
300)-oxyglutaroyl], 
Poly[poly(oxyethylene-
600)-oxyglutaroyl], 
Poly[poly(oxyethylene-
1000)-oxyglutaroyl]

Imidacloprid Adak et al. (2016)
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Type of 
seeds

Coating polymers Active ingredients Reference

Cucumber Polyvinyl alcohol Difenoconazole, 
carboxin, 
pyraclostrobin

Kaewkham et al. 
(2016b)

Pigeonpea Incotec Pvt. Ltd.® Zn and Fe 
nanoparticles

Korishettar et al. 
(2016)

Cucumber Polyvinylpyrrolidone 
(PVP-K90)

Gibberellic acid (GA
3
), 

Indole-3-acetic acid 
(IAA),
Indole-3-butyric acid 
(IBA), Alpha-
naphthalene acetic 
acid (NAA)

Hansuri and Siri (2018)

Lettuce Carboxymethyl 
cellulose

Pseudomonas 
fl uoresces 31-12, 
Bacillus subtilis

Kangsopa et al. (2018)

Corn Starch-based
bioplastic

Imidacloprid, 
Metalaxyl-M, A. fl avus 
NRRL 30797

Accinelli et al. (2016)

Cucumber Polyvinylpyrrolidone 
(PVP-K30)

Rhodamine B, 
curcumin, auramine O

Thanomkwan et al. 
(2019)

Table 2  Seed coating with polymer and active ingredient of several plants (Cont.)

ตวัอยางการรายงานการศกึษาทีเ่กีย่วกบัการ
ใชธาตุอาหารพืชเคลือบเมล็ดพันธุ Hara (2015) 
เช น  การเคลือบเมล็ด พันธุ  ถั่ ว เหลืองด  วย
สารประกอบโมลิบดีนัมในอัตรา 0.5 - 1 โมลของ
โมลิบดีนัม/เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม พบวา สามารถ
ชวยตนกลาถั่วเหลืองที่ปลูกในพ้ืนที่นํ้าทวมขัง
ยนืตนไดเพิม่ขึน้ (Hara, 2015) จงึทาํใหการเคลอืบ

เมล็ดถ่ัวเหลืองดวยโมลิบดีนัม สามารถลดความ
เสียหายจากน้ําทวมท่ีเกิดขึ้นหลังการหยอดเมล็ด
เพาะปลูกได ตอมา Hara (2016) ไดรายงานการ
เคลือบเมล็ดขาวสาลีดวยโมลิบดีนัมอัตรา 0.05 - 
0.5 โมลของโมลิบดีนัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
ยงัคงทาํใหตนกลาขาวสาล ีตัง้ตวัไดไมนอยกวา 54 % 
สวน Rehman and Farooq (2016) รายงานวา 
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เมือ่เคลือบเมล็ดขาวสาลีดวยธาตุอาหารพืชสงักะสี 
(Zn) พบวา สามารถทําใหการงอก การเจริญเติบโต
ของตนกลา และผลผลิตของเมล็ดขาวสาลีเพิ่ม
มากขึ้น สวนการเคลือบเมล็ดพันธุถั่วเหลืองดวย
โมโนโซเดียมฟอสเฟตปริมาณ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 
1 กิโลกรัม พบวา มีจํานวนของปมรากถั่ว และ
ผลรวมของจํานวนเมล็ด/ตน เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 
(Soares et al., 2016)

สวนการใชกลุ มจุลินทรียเพื่อชวยสงเสริม
การงอกและการเจริญเติบโตของพืช พบวา การ
เคลือบเมล็ดพันธุแตงเทศดวย Bacillus subtilis 
B006 ไมทําใหความงอกของเมล็ดแตกตางกัน ทั้ง
หลงัการเคลอืบและหลงัการเกบ็รกัษานาน 4 เดอืน 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดเคลือบ (กุศล และ
พิศาล, 2555) สวน Kaewkham et al. (2016b) 
รายงานวา เมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ แตงกวาดวย 
B. subtilis และ P. fluorescens ที่ความเขมขน 
1 × 105 และ 1 × 107 cfu/seed ทําใหนํ้าหนักสด
ของรากตนกลาแตงกวาเพ่ิมสูงขึ้นมากกวาตนกลา
ของเมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ และมรีายงานของ 
Tu et al. (2016) ทีเ่คลือบเมล็ดฝายดวย B. subtilis 
SL-13 โดยมีสูตรสารเคลือบ คือ sodiumalginate 
1.0 % (w/v), polyvinyl alcohol 4.0 %, sodium 
dodecyl sulfate 1.0 %, acacia 0.6 %, bentonite 
0.5 % และ microcapsules 10 % (v/v) พบวา 
สามารถเพิ่มความงอกของเมล็ดฝายไดเพิ่มขึ้น 
28.74 % นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของ
ความสงูของตนกลา ความยาวราก นํา้หนกัสดทัง้ตน 
และน้ําหนักแหงทัง้ตน เพิม่ขึน้ 52.70 %, 25.13 %, 
46.47 % และ 33.21 % ตามลําดับ นอกจากน้ี
มีรายงานการใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราและ
แมลงรวมกับการเคลือบเมล็ดพันธุ โดย Sousa et 
al. (2016) รายงานวา เมื่อเคลือบเมล็ดพันธุ 

Vinhatico ดวย captan 0.25 กรัม พบวา เมล็ด
ไมมีเช้ือรา Plathymenia reticulate ติดรวมอยู
กับเมล็ดพันธุ อีกท้ังเม่ือมีสวนผสมของธาตุอาหาร
พืชสูตรผสมอัตรา 50 กรัม ยิ่งทําใหเมล็ดมีนํ้าหนัก
ของ 1,000 เมล็ด เพิ่มสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับ
เมลด็ท่ีไมไดผานการเคลือบ สวน Kangsopa et al. 
(2018) ไดเคลือบเมล็ดพันธุผักกาดหอมรวมกับ 
P. fluorescens 31 - 12 จากนัน้นาํไปปลูกทดสอบ
ในระบบการปลูกพืชไรดิน พบวา มีนํ้าหนักสดใบ 
นํา้หนกัสดราก นํา้หนกัแหงใบ และนํา้หนกัแหงราก
มากกวาและแตกตางกันในทางสถิติอยางชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดควบคุม

อยางไรก็ตาม การเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับ
สารออกฤทธิ์มีทั้งขอดีและขอเสีย ถาเลือกใชอัตรา
ของสารออกฤทธิ์ในแตละประเภทมากเกินไป อาจ
จะมีผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุได ถา
เลอืกใชในอตัราทีไ่มเหมาะสมจะทาํใหการปรบัปรงุ
สภาพเมล็ดพันธุ  ดวยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ 
ไมประสบผลสาํเรจ็ได ดงันัน้การศกึษาหาชนดิและ
อัตราสวนของสารออกฤทธ์ิที่เหมาะสม จึงมีความ
จําเปนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะทําใหเมล็ดพันธุเสื่อม
คุณภาพไปจากเดิม และสารออกฤทธิ์คือกุญแจ
สาํคญัทีจ่ะชวยยกระดบัวธิกีารเคลอืบเมลด็พนัธุให
เกิดประโยชนมากที่สุดและประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุดในการผลิตพืชในยุคปจจุบัน

สรุป
การเคลอืบเมลด็พนัธุเปนเทคโนโลยสีมยัใหม

ทีถ่กูใชกนัอยางแพรหลายในปจจบุนั เนือ่งจากเปน
วธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพการใชเมลด็พนัธุเพือ่ใหเกดิ
ประโยชนสูงท่ีสุด โดยการนําพาสารออกฤทธิ์ที่มี
สวนในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ การใชเพื่อ
การเพาะปลูกท่ีงาย และเปนวิธีการปรับปรุงสภาพ
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เมล็ดพันธุหลังการเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อนําไปใชในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในระยะ
เวลานานไดมากขึ้น โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
เมลด็พันธุ อยางไรกต็ามการเคลือบเมลด็พนัธุยงัคง
มีความจําเพาะเจาะจงตอผูถือครองความลับของ
สตูรการเคลอืบเมลด็พนัธุ เชน การจดสทิธบิตัร หรอื
ขอมูลอยูภายใตความลับของบริษัทผู ทําการคา
เมล็ดพันธุ ดังน้ันผูเรียนรูหรือผูที่สนใจการเคลือบ
เมล็ดพันธุ  ควรทําความเข าใจเบื้องต นของ
องคประกอบที่สําคัญในการเคลือบเมล็ดพันธุ ดังนี้ 
1) จาํเปนตองรูจกัคณุสมบัตเิบือ้งตนของพอลิเมอร 
เพื่อการตัดสินใจเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
ของการเคลือบเมล็ดพันธุ  2) จําเปนตองรู จัก
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเคลือบเมล็ดพนัธุ เชน ชนดิของ
เคร่ืองเคลือบเมล็ดพันธุ และเคร่ืองลดความช้ืน
เมล็ดพันธุ เปนตน เพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
คัดเลือกชนิดของเมล็ดพันธุและสารเคลือบเมล็ด
ที่เหมาะสม สําหรับใชรวมกับเครื่องมือที่ใชเคลือบ
เมล็ด และการดูแลคุณภาพเมล็ดพันธุ หลังการ
เคลือบดวยการลดความช้ืนที่ถูกวิธี และ 3) ควรมี
ความรู ความเขาใจเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ หลังการเคลือบ เพ่ือใหมีเกณฑการ
ตรวจสอบท่ีแนนอน สําหรับใช คัดเลือกสูตร
การเคลือบเมล็ดพันธุที่มีความเหมาะสม โดยไมมี
ผลกระทบหรือเปนอันตรายตอคุณภาพเมล็ดพันธุ
หลังการเคลือบ
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