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ผลของสารพอกและวัสดุประสานต่างชนิดกัน ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก
Effect of different pelleting materials and binders on seed quality
of small seed size field corn.
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บทคัดย่อ: ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่เป็นการค้า เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาดจะถูกคัดทิ้ง เพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขนาดของ
เมล็ดข้าวโพดไร่ขนาดเล็กโดยวิธีการพอกเมล็ด โดยศึกษาชนิดของสารพอก วัสดุประสาน และอัตราส่วนของสารพอกที่
เหมาะสมในการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก ด�ำเนินการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ อาคาร
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยน�ำเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดไร่ขนาดเล็กทีค่ า้ ง
บนตะแกรงขนาด (14/64นิ้ว) มาพอกด้วยวัสดุพอกที่แตกต่างกัน 7 ชนิด คือ Vermiculite, bentonite, pumice, calcium
sulphate, calcium carbonate, charcoal และขุยมะพร้าว ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ร่วมกับวัสดุประสาน 4 ชนิด
คือ hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), gum arabic, carboxymethyl cellulose (CMC power) และ methyl
cellulose (ในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกัน) จากนัน้ น�ำเมล็ดทีผ่ า่ นการพอกมาตรวจสอบลักษณะต่างๆ คือ ความสม�่ำเสมอของ
การพอก น�้ำหนักเมล็ดพันธุ์ การละลายของสารพอก ความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ความงอก และความเร็วในการงอก
ผลการทดลองพบว่า สารพอกสูตร bentonite ผสมกับ charcoal ร่วมกับวัสดุประสานคือ HPMC ท�ำให้ความงอกและ
ความเร็วในการงอกของเมล็ดข้าวโพดไร่สูงที่สุด คือ 99 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกและ
วัสดุพอกชนิดอื่นๆ และมีความเร็วในการงอกสูงที่สุดคือ 24.9
ค�ำส�ำคัญ: การพอกเมล็ดพันธุ์ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์
ABSTRACT: In commercial corn production, small seed size is discarded from the seed lot and used as the animal
feed, resulting in less profit to the seed industry. Therefore, the objective of this research was to increase seed size
by seed pelleting methods. In this study, the types of filler pelleting materials and ratio of binder materials were
investigated. The experiment was conducted at Seed Quality Test Laboratory of Seed Processing Plant, Faculty of
Agriculture, Khon Kaen University. Small seed size of hybrid corn that retained on grade 14/64” diameter sieve
perforations were pelleted with seven different types and ratios of fillers (vermiculite, bentonite, pumice, calcium
sulphate, calcium carbonate, charcoal and coconut) with four different types of binders (hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC), gum arabic, carboxymethyl cellulose (CMC power) and methyl cellulose). After pelleting, pelleted seeds
were tested to for consistency of pelleting, weight increase, dissolution time of pellet, pH and seed quality including
germination and speed of germination. The result showed that the suitable formula of seed pelleting was the mixture
of bentonite and charcoal with binder HPMC as seed pelletted with these matherials showed highest germination
and speed of germination.
Keywords: pelleting, seed enhancement, seed quality.
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บทน�ำ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ
ปีละ 20,000 ล้านบาท (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2554) และมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพิ่มมากขึ้น ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัง
จากเก็บเกี่ยว และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์จะมีเมล็ดที่ไม่ได้ขนาดถูกคัดทิ้งไม่สามารถ
ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ถูกคัดทิ้งยังคง
มีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในด้านพันธุกรรมครบถ้วน
แต่เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กมีการสะสมอาหารในเมล็ด
น้อยกว่าเมล็ดข้าวโพดขนาดใหญ่อาจท�ำให้การงอก
ไม่สม�่ำเสมอ และต้นกล้าที่ได้มีขนาดเล็ก ท�ำให้ไม่
สามารถจ�ำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจากตลาดไม่
ยอมรับ ต้องจ�ำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ในราคากิโลกรัม
ละ 4-5 บาท ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเมล็ด
พันธุ์ จากปัญหาดังกล่าวอาจจะแก้ไขได้โดยการพอก
เมล็ดพันธุ์ ซึง่ การพอกเมล็ดพันธุส์ ามารถเพิม่ คุณภาพ
และเพิม่ มูลค่าเมล็ดพันธุไ์ ด้ อย่างไรก็ดสี ำ� หรับการพอก
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในปัจจุบันคือ ท�ำให้เมล็ดมีขนาดเพิ่ม
ขึ้นตามความต้องการ โดยการเพิ่มสารเติมเต็ม (filler)
เช่น เบนโทไนต์ เพอร์ไลต์ หรือเวอร์มิคูไลต์ ร่วมกับ
วัสดุประสาน (binder) ที่มีความเหนียวแต่ไม่ขัดขวาง
การดูดซึมน�้ำ พอกคลุมเมล็ดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตาม
ความต้องการ (Halmer, 1987) จากการศึกษาพบว่า
ในปัจจุบันมีสารพอกเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิด และ

มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ
ได้ศกึ ษาสารพอก วัสดุประสาน และอัตราส่วนของสาร
พอกทีเ่ หมาะสมในการพอกเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดไร่ขนาด
เล็ก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ไร่ขนาดเล็ก ให้สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับการ
เพาะปลูกได้ต่อไป
วิธีการศึกษา
1. การศึ ก ษาสารพอก วั ส ดุ ป ระสาน และ
อัตราส่วนของสารพอกที่เหมาะสมในการพอก
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็ก
การเตรียมวัสดุประสาน โดยการคัดเลือกพอลิเมอร์
4 ชนิด คือ hydroxypropyl methylcellulose (HPMC),
gum arabic, carboxymethyl cellulose (CMC
power) และ methyl cellulose ในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่าง
กัน และวัสดุพอกทีแ่ ตกต่างกัน 7 ชนิด คือ vermiculite,
bentonite, pumice, calcium sulphate, calcium
carbonate, charcoal และขุยมะพร้าว ในอัตราที่
แตกต่างกัน (Table 1) จากนั้นน�ำมาพอกข้าวโพดไร่
คือพันธุ์ SPP033 ที่ลอดผ่านตะแกรงขนาด 14/64 นิ้ว
มีน�้ำหนัก 100 เมล็ด16.5 กรัม โดยใช้เครื่องพอกแบบ
ถังหมุน ด้วยความเร็วรอบ 95 รอบต่อนาที แล้วน�ำ
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกมาลดความชื้นโดยใช้เครื่อง
ลดความชื้นระบบลมแห้งรุ่น SKK08 ที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่างๆ

Table 1 Types and ratio of binders and fillers for corn seed pellteting.
Binders
Fillers
hydroxypropyl methylcellulose
vermiculite
gum arabic
bentonite
carboxymethyl cellulose
pumice
methyl cellulose
calcium sulphate
calcium carbonate
charcoal
coconut fiber

Ratio(Binder:Filler (W/V))
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
1:1, 1:2, 2:1, 2:2
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2. การบันทึกข้อมูล
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผ่านการพอกใน
แต่ละกรรมวิธี จ�ำนวนกรรมวิธีละ 3 ซ�้ำมาตรวจสอบ
คุณภาพในลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.1 คุ ณ สมบั ติ ทางด้ า นกายภาพของเมล็ ด
พันธุ์หลังพอก
		 2.1.1 การขึ้นรูป ในระหว่างการพอกเมล็ด
พันธุจ์ ะมีการสังเกตสารพอกทีต่ ดิ ไปกับเมล็ดพันธุ์ และ
สารพอกสามารถคลุมเมล็ดให้เป็นลักษณะกลมได้และ
สม�่ำเสมอ
		 2.1.2 น�้ำหนักเมล็ดพันธุ์หลังพอก สุ่มนับ
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกจากแต่ละกรรมวิธี กรรมวิธี
ละ 3 ซ�้ำๆละ 100 เมล็ด มาชั่งหาน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
		 2.1.3 ความสม�่ำเสมอของเมล็ดพันธุ์หลัง
การพอก สุม่ เมล็ดพันธุท์ ผี่ า่ นการพอกจ�ำนวน 3 ซ�ำ้ ๆ ละ
100 เมล็ด มาคัดแยกโดยการร่อนผ่านตะแกรงรูเปิด
กลมขนาด 20/64 นิ้ว แล้วตรวจสอบปริมาณเมล็ด
พันธุ์ที่ตกค้างอยู่บนตะแกรงแล้วน� ำมาค�ำนวณหา
เปอร์เซ็นต์ความสม�่ำเสมอของเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการ
พอก
		 2.1.4 ความเป็ น กรด-ด่ า ง ของสารพอก
สุม่ เมล็ดพันธุท์ ผี่ า่ นกระบวนการพอกกรรมวิธลี ะ 3 ซ�้ำๆ
ละ 5 เมล็ดมาละลายน�ำ้ และตรวจความเป็นกรด - ด่าง
ของสารพอกด้วยเครื่อง pH meter
		 2.1.5 ระยะเวลาการละลายของสารพอก น�ำ
เมล็ดพันธุห์ ลังการพอกแช่ในน�ำ้ ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร
จ�ำนวน 3 ซ�้ำๆ 5 เมล็ด และจับเวลาในการละลายของ
สารพอกทีห่ ลุดออกจากเมล็ด และหยุดเวลาเมือ่ พบว่า
สารพอกหลุดออกจากเมล็ดจนหมด
2.2 คุณสมบัติด้านสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
หลังการพอก
		 2.2.1 ความงอกของเมล็ ด พั น ธุ ์ ใ นสภาพ
ห้องปฏิบัติการ สุ่มเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านกระบวนการพอก
จ�ำนวน 3 ซ�้ำๆ ละ 100 เมล็ด มาทดสอบความงอก
โดยวิธี Between Paper (BP) น�ำไปไว้ในตู้เพาะความ
งอก แล้วตรวจนับความงอกครั้งแรกหลังการเพาะที่ 4
วัน และตรวจนับความงอกครัง้ สุดท้ายที่ 7 วันหลังเพาะ

โดยน�ำมาประเมินผลการตรวจสอบความงอกตามวิธี
ของ ISTA (2004) จากนั้นรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์
ความงอก
		 2.2.2 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่
เพาะในสภาพห้องปฏิบตั กิ ารโดยประเมินจากการตรวจ
นับจ�ำนวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติและจ�ำนวน
วันที่งอกตั้งแต่เริ่มเพาะจนถึงวันสุดท้ายจากนั้นน�ำมา
ค�ำนวณหาความเร็วในการงอกของเมล็ด ตามวิธีของ
ISTA (2004)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA)
ตามแผนการทดลองแบบ Complete Randomized
Design (CRD) เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของแต่ละกรรมวิธี
ด้วยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
คุณภาพทางด้านกายภาพของเมล็ดพันธุห์ ลังพอก
จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพทางด้ า นกายภาพ
ของเมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วโพดไร่ ห ลั ง การพอก พบว่ า สาร
พอกที่ ส ามารถพอกเมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วโพดไร่ ข นาด
เล็กได้มีทั้งหมด 6 ต�ำรับ (Table 2) และจากการน�ำ
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), gum
arabic, carboxymethyl cellulose (CMC power)
และ methyl cellulose มาเป็นวัสดุประสานในการ
พอกเมล็ด พบว่า hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC) มีคณ
ุ สมบัตใิ นการน�ำมาใช้เป็นวัสดุประสาน
ที่ดี คือมีความเหนียว และยืดหยุ่น (ณรงค์, 2534;
พิสทิ ธิ,์ 2535) สามารถยึดเกาะกับวัสดุพอกได้ดขี นึ้ เป็น
รูปทรงกลมได้ง่าย และจากวัสดุพอกทั้ง 7 ชนิด พบว่า
bentonite, vermiculite และ charcoal สามารถน�ำ
มาพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็กได้ดี เนื่องจาก
Bentonite มีคุณสมบัติเป็นวัสดุดูดซับความชื้นได้ดี
สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนได้ (Hirota et al,
(1989) ส่วน vermiculite เป็นวัสดุดูดซับที่ดี มีน�้ำหนัก
เบาความพรุนสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) และ
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charcoal มีคณ
ุ สมบัตทิ มี่ รี พู รุน สามารถอุม้ น�้ำได้ดี ส่ง
ผลให้รากพืชขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีคณ
ุ สมบัตใิ น
การปรับปรุงดิน (เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่, 2546)
และการขึ้ น รู ป ของสารพอกแต่ ล ะชนิ ด พบว่ า สู ต ร
ต�ำรับที่ 3 ขึ้นรูปได้ยาก และสูตรต�ำรับที่ 2, 4, 5 และ
6 (Table 2) ขึ้นรูปได้ง่าย คือสารพอกมีการเกาะติด
กับเมล็ดพันธุ์ได้ดีในขณะท�ำการพอกเมล็ด และจาก
การสังเกตพบว่า สารพอกสามารถท�ำให้เมล็ดขึ้นรูป
เป็นลักษณะกลมได้เร็วมีความสม�่ำเสมอของสารพอก
และพบว่าทุกสูตรต�ำรับท�ำให้น�้ำหนักเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับมวลของวัสดุพอก
และวัสดุประสานในแต่ละชนิด และพบว่าสูตรสาร
พอกที่พอกด้วย vermiculite จะมีน�้ำหนักเมล็ดพันธุ์
หลังพอกน้อยกว่าสูตรสารพอกสูตรต่างๆ (Table 2)
เนื่องจาก vermiculite มีน�้ำหนักเบา (น�้ำหนักเบากว่า
perline เล็กน้อย) มีความพรุน และเป็นฉนวนป้องกัน
ความร้อนและไฟฟ้า (กรมทัพยากรธรณี, 2551 ) และ
จากคุณสมบัติดังกล่าว จึงมีการน�ำมาบดให้ละเอียด
เพือ่ ใช้เป็นวัสดุเติมเต็ม ในการพอกเมล็ดพันธุ์ สามารถ
ท�ำให้เมล็ดพอกมีนำ�้ หนักเบา มีความพรุน และสามารถ
ขึ้นรูปเมล็ดพอกได้อย่างสม�ำ่ เสมอ (ศศิธร และคณะ,
2550) และพบว่าสูตรสารพอกทุกสูตรต�ำรับมีความ
สม�่ำเสมอของสารพอก 90-95 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.4-8.2 ซึ่งเหมาะสมต่อ
การงอกของเมล็ดข้าวโพดเพราะไม่เป็นกรดมากเกิน
ไป ส่วนการละลายน�้ำของสารพอก พบว่าสารพอก
ที่ ล ะลายน�้ ำ ช้ า คื อ ใช้ เ วลาในการละลายมากกว่ า
45นาที คือสูตรสารพอกทีพ่ อกด้วย Vermiculite เพราะ
คุณสมบัติของ vermiculite มีลักษณะเป็นผลึกซ้อน
กันเมื่อโดนน�้ำจะพองตัวออกมีความยืดหยุ่นสูง (กรม
ทัพยากรธรณี, 2551) และสูตรสารพอกละลายน�้ำได้
เร็วใช้เวลาในการละลายคือ 35 นาที (Table 2) คือ
สูตรสารพอกที่ประกอบด้วย calcium sulphate และ
charcoal เนื่องจาก calcium sulphate เป็นแร่ที่ไม่มี
คุณสมบัติเป็นผลึกแต่จะเป็นผงสีขาว สามารถละลาย
น�้ำได้ (กรมทัพยากรธรณี, 2551) และ charcoal มี
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คุณสมบัติที่มีรูพรุน สามารถอุ้มน�้ำได้ดี (เทคโนโลยี
เกษตรแนวใหม่, 2546)
คุณภาพทางด้านสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุห์ ลังพอก
จากการตรวจสอบความงอกของเมล็ ด พั น ธุ ์
ข้าวโพดไร่ขนาดเล็กที่ผ่านการพอกด้วยต�ำรับต่างๆ
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ทาง
สถิติอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่ง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาด
เล็กที่ผ่านการพอกด้วยสูตรต�ำรับที่ 5 (bentonite+
charcoal+HPMC) มีความงอก และความเร็วในการ
งอกสูงที่สุด รองลงมาคือ สูตรต�ำรับที่ 6 (calcium
sulphate+charcoal+HPMC) และสูตรต� ำรับที่ 2
(vermiculite+HPMC) มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 99, 91
และ 90 ตามล�ำดับ และมีความเร็วในการงอก 24.9,
22.8 และ 22.6 ตามล�ำดับ (Table 3) เนื่องจาก
bentonite มีน�้ำหนักมาก และหลังการลดความชื้น
ท�ำให้ผิวของเมล็ดพันธุ์ปริแตก (Veena, 2007) จึง
มีการน�ำเอา charcoal ผสมในวัสดุพอกเนื่องจากมี
น�้ำหนักเบามีรูพรุนมาก (เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่,
2546) ท� ำ ให้ เ มื่ อ น� ำ มาพอกเมล็ ด พั น ธุ ์ ท� ำ ให้ เ มล็ ด
พันธุ์ข้าวโพดไร่ขนาดเล็กงอกได้ดีกว่าสารพอกสูตร
ต�ำรับอื่นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร (2550)
ที่ศึกษาการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานด้วยวัสดุ
ประสาน (non-ionic polyacrylamide) 3 ระดั บ
ได้แก่ 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์ (มวล/ปริมาตร) และใช้
bentonite เป็นวัสดุเติมเต็ม 4 ระดับ ได้แก่ 2, 3, 4 และ
5 กิโลกรัม จากการทดลอง พบว่าการใช้วัสดุประสาน
ในทุกระดับความเข้มข้นไม่มผี ลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ขณะทีป่ ริมาณ bentonite มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอก
ความเร็วในการงอก โดยเมื่อใช้ bentonite 2 กิโลกรัม
จะท�ำให้เปอร์เซ็นต์ความงอก และความเร็วในการงอก
สูงสุด และจากการศึกษาของ ธีรศักดิ์ (2554) ได้ศกึ ษา
สารพอกที่เหมาะสมในการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่
พันธุ์ SPP053 ขนาด 14/64 นิ้ว โดยใช้วัสดุประสาน 3
ชนิด คือ hydroxyproply methylcellulose (HPMC),
polyvinyl alcohol และpolyvinyl pyrolidone พอก
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ร่วมกับวัสดุพอก 3 ชนิด คือ bentonite, vermiculite
และcalcium carbonate โดยใช้ poly ethylene
glycol6000 (PEG6000) เป็นพลาสติไลเซอร์ พบว่า
การพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย hydroxyproply methylcellulose 7% + poly ethylene glycol6000 2% +
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vermiculite ท�ำให้เมล็ดมีความงอก และความเร็วใน
การงอกที่เพาะในห้องปฏิบัติการ และสภาพไร่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ด
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ไม่ได้พอก

Table 2 Physiological quality of small size corn seed after pelleting with different fillers and binders.
Treatments
Forming
Seed weight after
consistency
pH
Dissolving
pelleting (g.)
of seed pelleting (%)
(minute)
T1
T2
Easy
40.4 (59%)
95
6.7
>45
T3
Hard
70.5 (77%)
90
7.5
45
T4
Easy
44.8 (63%)
90
8.2
40
T5
Easy
60.5 (73%)
95
6.4
40
T6
Easy
40.8 (60%)
95
7.5
35
T1: non pelleting, T2: vermiculite+HPMC (2:2 w/v), T3: calcium sulphate+HPMC (1:2 w/v), T4: charcoal+HPMC
(1:2 w/v), T5: bentonite+ charcoal+HPMC (1:2 w/v), T6: calcium sulphate+charcoal+HPMC (2:1 w/v)
Table 3 Germination percentage and speed of germination under laboratory condition of small corn seed after
seed pelleting.
Treatments
Germination1/ (%)
Speed of germination
non pelleting
92 b
21.1 b
vermiculite+HPMC (2:2 w/v)
94 ab
22.8 b
calcium sulphate+HPMC (1:2 w/v)
63 c
15.8 c
charcoal+HPMC (1:2 w/v)
50 d
12.5 d
bentonite+ charcoal+HPMC (1:2 w/v)
99 a
24.9 a
calcium sulphate+charcoal+HPMC (2:1
90 b
22.6 b
w/v)
F-test
**
**
CV(%)
2.35
2.95
**, significance at p≤0.01 level.
1/
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT.
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

จากการศึกษาผลของสารพอกเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด
ไร่ ข นาดเล็ ก ด้ ว ยวั ส ดุ พ อก และวั ส ดุ ป ระสาน ต่ า ง
ชนิดกัน ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า สารพอกสูตร
bentonite ผสมกั บ charcoal ใช้ วั ส ดุ ป ระสาน
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) ท�ำให้
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ สูงที่สุด คือ 99 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกและ
วัสดุพอกชนิดอื่นๆ และมีความเร็วในการงอกสูงที่สุด
คือ 24.9
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