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Abstract 

The  objective  of  this experiment  was  to  study  the  effects  of  seed  coating  substances  on  seed    
quality   of super sweet  corn  seed. There were 5 treatments. T1 was uncoated seed,  T2 was Polymer,  T3  was 
Polymer + metalaxyl, T4  was Polymer + metalaxyl  and coated polymer  again  and T5  was Hydroxypropyl  
methylcellulose .  Seed in  T2, T3, T4,  and T5  were  coated  using  seed  coater  model SKK 07 at  temperature of 
35 - 40 °C. Seed  quality  were determined  after coating,   and after  seeds  were  accelerated aging at 45 °C, 
100% RH for 8 days which  were  examined  every  two  days. The results showed  that seed coating  reduced  
moisture content . The  germination  rate  was  not significantly different   between  the  treatments both in   
laboratory  and field conditions. Though,  the  coating   seeds  of   Polymer + metalaxyl (T3) , Polymer + metalaxyl  
and  coated   polymer  again (T4)  trend  to  show  higher  germination  in  laboratory  condition and  the coating  
seed of  HPMC (T5)  was highest  germination in field condition . On day 4 of accelerated aging, the coating seed 
of Polymer (T2) and HPMC (T5) were highest  germination in laboratory  and  field  respectively .  
 

บทคัดยอ 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาผลของสารเคลือบที่มีผลตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพิเศษโดยการ
เคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุแบบถังหมุน SKK 07 ใชอุณหภูมิ  35 – 40  องศาเซลเซียส ใชสาร
และวิธีเคลือบ 5 วิธีดวยกัน คือ ไมเคลือบสาร (T1), เคลือบพอลิเมอร (T2), เคลือบพอลิเมอรผสม  metalaxyl (T3), เคลือบพอลิ
เมอรผสม metalaxyl แลวพนพอลิเมอรทับ(T4) และ Hydroxypropyl methylcelluose (HPMC) (T5) จากนั้นนํามาตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุในลักษณะตาง ๆ หลังการเคลือบและหลังการเรงอายุเมล็ดพันธุที่ 45 °ซ 100 %RH เปน
เวลา 8 วัน ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุทุก 2 วัน ผลการทดลองพบวาการเคลือบเมล็ดพันธุทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุลดลง 
และเมล็ดพันธุที่เคลือบพอลิเมอรผสม metalaxyl (T3)  และเมล็ดเคลือบพอลิเมอรผสม metalaxy lแลวพนพอลิเมอรทับ(T4)   
มีแนวโนมความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในหองปฏิบัติการสูงกวาเมล็ดไมเคลือบสาร  และเมื่อตรวจสอบความงอกในสภาพไร
พบวาเมล็ดที่เคลือบ HPMC (T5)  มีความงอกสูงที่สุด เมื่อนําเมล็ดพันธุมาเรงอายุ 4 วัน ความงอกของเมล็ดพันธุที่เคลือบดวย
พอลิเมอร (T2) และเมล็ดที่เคลือบ HPMC (T5)  มีความงอกมากที่สุดเมื่อเพาะในสภาพหองปฏิบัติการและในสภาพไร
ตามลําดับ 
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บทนํา 
 

 ประเทศไทยเปนฐานการผลิตเมล็ดพันธุที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานเพื่อสงออกในป  

2548 มากถึง 191.51  ตัน  คิดเปนมูลคา  57.11 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2548)  เมล็ดพันธุที่ใชในการเพาะปลูก

จะตองมีทั้งความงอกและความแข็งแรงสูงแตเมล็ดพันธุมักเสียหายเนื่องจากการเขาทําลายของเชื้อราในดินหรือเชื้อราในโรง

เก็บ   การคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราเปนวิธีหนึ่งที่ชวยปองกันเชื้อราไดแตอาจทําใหเกิดการสูญเสียของสารและ

สารติดไมสมํ่าเสมอ   การแกปญหาดังกลาวทําไดโดยวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุซึ่งทําใหสารเกาะติด ยึดแนนกับผิวเมล็ดไมเกิด

การหลุดรวง  และมีความสม่ําเสมอ   โดยเมล็ดไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางไป (Taylor and Harman, 1990)  การทดลองนี้จึง

ศึกษาแนวทางการเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพดหวานดวยสารเคลือบชนิดตาง ๆ รวมกับการใชสารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อปองกัน

เชื้อราอันเปนสาเหตุโรคพืช 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการทดลองที่หองปฏิบัติการของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ   คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประกอบดวย2 การ ทดลองยอย คือ 

 การทดลองที่ 1  ศึกษาผลของสารเคลือบที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุหลังจากการเคลือบ โดยการเคลือบเมล็ดพันธุ

ขาวโพดหวานดวยเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุแบบถังหมุนรุน   SKK 07   ใชอุณหภูมิ  35 – 40  องศาเซลเซียส   ใชสารและวิธี

เคลือบ  5  วิธีดวยกัน คือ        ไมเคลือบสาร (T1),  เคลือบพอลิเมอร (T2),  เคลือบพอลิเมอรผสม  metalaxyl (T3),  เคลือบพอ

ลิเมอรผสม  metalaxyl แลวพนพอลิเมอรทับ(T4)  และ Hydroxypropyl  methylcelluose (HPMC) (T5)   จากนั้นนําเมล็ด

พันธุที่เคลือบสารชนิดตาง ๆ และเมล็ดไมเคลือบสารมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบ คือ ความชื้นของเมล็ด

พันธุ  ความงอกของเมล็ดพันธุในหองปฏิบัติการ  ความงอกของเมล็ดพันธุในสภาพไร  และความเร็วในการงอก ตามกฎของ 

ISTA (1996) 

 การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารเคลือบที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุโดยวิธีการเรงอายุเมล็ด   นําเมล็ดพันธุไมเคลือบ

สารและเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบดวยสารเคลือบแตละชนิดจากการทดลองที่ 1  มาเรงอายุเมล็ดพันธุที่อุณหภูมิ  45  องศา

เซลเซียส  ความชื้นสัมพันธ  100  เปอรเซ็นต  เปนเวลา  8  วัน สุมเมล็ดพันธุมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุทุก  2   วัน 

เชนเดียวกับการทดลองที่ 1 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

1.ผลของสารเคลือบที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุหลังจากการเคลือบ 
 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบพบวา   เมล็ดที่เคลือบดวยพอลิเมอรผสม metalaxl (T3)  และเมล็ด

ที่เคลือบดวยพอลิเมอรผสม  metalaxyl แลวพนพอลิเมอรทับ(T4) มีความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในหองปฏิบัติการสูงเมล็ดที่

เคลือบดวยสารเคลือบชนิดอื่นและเมล็ดไมเคลือบสารแตไมมีความแตกตางทางสถิติกัน    ซึ่งการใชพอลิเมอรรวมกับ 

metalaxyl  อาจทําใหมีการติดเชื้อในสวนเปลือกหุมเมล็ดและตนออนนอยกวาการเคลือบดวยพอลิเมอรเพียงอยางเดียว 

(McGee et al.,1994)  และเมล็ดที่เคลือบดวย  HPMC (T5) มีความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในสภาพไรและความเร็วในการ

งอกสูงกวาเมล็ดที่เคลือบดวยสารเคลือบชนิดอื่นและเมล็ดไมเคลือบสารแตไมมีความแตกตางทางสถิติกัน (Table 1)  

เนื่องจาก  HPMC เปนสารที่สามารถดูดความชื้นไดจึงสงผลใหอัตราการงอกเพิ่มขึ้น (McGee et al., 1993) 
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Table 1 Effects of seed coating substances on seed  quality  of super sweet  corn  seed  after coating. 1/   

Treaments2 / Moisture content  
(%) 

Germination in 
laboratory (%) 

Germination in field 
(%) 

Speed of germination 

Control(T1) 9.67a 80.67    58.33ab   13.84ab 

T2 9.11b 78.00 56.33b 13.02b 

T3 9.14b 86.67   65.00ab   15.71ab 

T4 9.17b 83.33   61.67ab  14.88ab 

T5 9.05b 76.67 72.33a 16.67a 

F-TEST ** ns ns ns 

C.V. (%) 0.85 8.21 12.86 12.39 
1/  mean values within a column followed by the same letter do not differ significantly according to t-test at P≤0.05 
2/ T1  uncoated seed,  T2 was Polymer,  T3  was Polymer + metalaxyl, T4  was Polymer + metalaxyl  and coated polymer  again  and 

T5  was Hydroxypropyl  methylcellulose  
 
2. ผลของสารเคลือบที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุโดยวิธีการเรงอายุเมล็ด 

หลังการเรงอายุเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 2 วัน  พบวาความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในหองปฏิบัติการที่เคลือบดวย 

HPMC (T5) และเมล็ดไมเคลือบสารมีความงอกสูงกวาเมล็ดพันธุที่เคลือบดวยวิธีการอื่น  และเมื่อเรงอายุเมล็ดพันธุ  4 วัน  

เมล็ดเคลือบดวยพอลิเมอร (T2) และ HPMC(T5)  มีความงอกสูงกวาเมล็ดไมเคลือบสารและเมล็ดพันธุที่เคลือบดวยวิธีการอื่น

แตไมแตกตางทางสถิติกัน สวนความงอกของเมล็ดพันธุที่เพาะในสภาพไรพบวา  เมื่อเรงอายุเมล็ดพันธุ 2 และ 4 วัน พบวา

เมล็ดพันธุที่เคลือบดวย HPMC (T5) มีความงอกสูง แตไมแตกตางทางสถิติกัน  (Figure1 )  ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ 

Almeida et al. (2005)  ไดศึกษาการเคลือบเมล็ดบร็อคโคลีดวย  hydroxyethyl cellulose (HEC)  พบวาคุณภาพเมล็ดพันธุ

ดานความงอกและความเร็วในการงอก   และความงอกของเมล็ดพันธุที่ผานการเรงอายุไมมีความแตกตางทางสถิติจากเมล็ดที่

ไมไดเคลือบ จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวากระบวนการเคลือบเมล็ดไมทําใหคุณภาพของเมล็ดพันธุลดลง    

ในทางตรงกันขามเมื่อนําเมล็ดพันธุขาวโพดหวานมาเพาะในแปลงปลูกการเคลือบดวยสารเคลือบชนิดตาง ๆ มีแนวโนมทําให

เมล็ดพันธุงอกไดดีขึ้นและเร็วกวาเมล็ดพันธุที่ไมเคลือบสาร (Figure2) 
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Figure1 Germination percentage in laboratory (A) and field condition (B) of sweet corn seed after  

accelerated   aging 8 days 
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สรุป 
 

1. หลังการเคลือบ   การเคลือบเมล็ดพันธุดวยพอลิเมอรรวมกับสารปองกันกําจัดเชื้อรามีผลทําใหความงอกของเมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวานที่เพาะในหองปฏิบัติการสูงกวาเมล็ดเคลือบดวยพอลิเมอรเพียงอยางเดียวและเมล็ดไมเคลือบสาร  
2. เมล็ดพันธุขาวโพดหวานที่ผานกระบวนการเคลือบแลวมีความงอกมากกวาเมล็ดพันธุที่ไมเคลือบสาร  
3. กระบวนการเคลือบและสารเคลือบไมมีผลตอความงอกของเมล็ดพันธุหลังการเคลือบและหลังการเรงอายุเมล็ดพันธุ  
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Figure 2 Speed of germination of sweet corn seed  after accelerated  aging  8 days 
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