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Abstract
Field corn is a main crop used in the animal feed industry. Therefore, the crop is in 

high demand. However, during the corn production process, degradation of field corn 
seed quality is an important problem for farmers. This has shortened the storage time of 
the corn seeds. To solve this problem, seed priming and seed coating technology is 
applied to improve the quality of seeds. This current experiment aims to study the 
changes of corn seed quality after being primed with different portions of KNO

3
 and being 

coated with fungicides. The experiment was conducted at the Seed Technology Laboratory, 
Faculty of Agricultural Production, Maejo University. The experiment was divided into two 
groups and the results are as follow. For the first group of experiments, corn seeds were 
primed with different portions of KNO

3
. It was found that seeds primed with 1.5 grams of 

KNO
3
 had a higher speed of radical emergence, better germination, and a higher speed 

of germination, longer shoot length, and longer root length, and improved total seedlings 
compared to seeds that were not primed. Importantly, the differences were statistically 
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significant. Concerning the second group of experiments, seeds primed with the two best 
portions of KNO

3
, the seeds were then coated and storage in the controlled condition. 

The result shows that, when tested in the experimental house, after being stored for 
three and four months, coated seeds primed with 1.5 grams of KNO

3
 had better germination 

compared to seeds that were not primed. The difference was found statistically significant.
Keywords: Seed enhancement, seed priming, seed quality, fungicide

บทคัดยอ
ขาวโพดเลีย้งสัตวเปนวตัถดุบิสาํคญัสาํหรบัใชในอตุสาหกรรมอาหารสตัว จงึมคีวามตองการผลผลติ

จาํนวนมาก แตในกระบวนการผลติยงัคงประสบปญหาการเสือ่มคณุภาพของเมลด็พนัธุลดลงอยางรวดเรว็ 
จึงทําใหเก็บรักษาเมล็ดพันธุไดสั้นลง จากปญหาดังกลาวจึงไดนําเทคโนโลยีดานการไพรมและการเคลือบ
เมล็ดพันธุมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุใหดีขึ้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
เปลีย่นแปลงคุณภาพของเมล็ดพนัธุขาวโพดเล้ียงสตัวหลงัผานการไพรมเมลด็พนัธุดวย KNO

3 
และเคลือบ

เมล็ดรวมกับสารเคมีปองกันเชื้อราในอัตราที่แตกตางกัน ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยี
เมลด็พนัธุ สาขาพชืไร คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ โดยแบงการทดลองออกเปน 2 หวัขอ
ดังนี้ การทดลองที่ 1 จากการไพรมเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวรวมกับ KNO

3
 ในอัตราที่แตกตางกัน

พบวา การใช KNO
3
 อัตรา 1.5 กรัม ทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวมีความเร็วในการงอกราก ความเร็ว

ในการงอก ความยาวตน ความยาวราก และผลรวมของตนกลา ดกีวาและแตกตางกนัในทางสถติกิบัเมลด็
ทีไ่มไดผานการไพรมมิง่ สวนการทดลองที ่2 หลงัจากนาํวธิกีารไพรมเมลด็ท่ีดทีีส่ดุ 2 อตัรา มาเคลอืบแลว
นาํไปเก็บรกัษานาน 3 และ 4 เดือน ผลการทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดท่ีผานการทําไพรมมิง่ดวย KNO

3
 

อัตรา 1.5 กรัม มีความงอกหลังผานการเก็บรักษา มากกวาและแตกตางในทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดผาน
การไพรมมิ่งเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
คําสําคัญ: การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ การไพรมเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สารเคมีปองกันเชื้อรา

คํานํา
 ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนผลิตผลทางการเกษตร

ทีส่าํคญัของประเทศไทย ประมาณรอยละ 90-94 ของ
ผลผลติทัง้หมด ใชเปนวตัถดุบิหลกัในอตุสาหกรรม
การผลติอาหารสัตวทีม่กีารขยายตัวตามการเติบโต
ของภาคปศุสตัว มรีายงานความตองการใชขาวโพด
เลีย้งสตัวของโลกเพ่ิมมากข้ึน ทัง้ในภาคอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ (มูลนิธิเกษตรรักษสิ่งแวดลอม, 2560) 
แตการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในไทยกลับมีไมเพียง
พอตอความตองการใชและการสงออก เนื่องจาก
เนื้อท่ีเพาะปลูกมีแนวโนมลดลงจาก 7.23 ลานไร 
ในป 2557/58 เหลือ 6.71 ลานไร ในป 2561/62 
หรือลดลงรอยละ 1.29 ตอป ทั้งยังราคารับซื้อท่ี
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ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562) ประกอบกับตนทุนการผลิต
ที่เพ่ิมสูงขึ้น จากปจจัยเหลานี้เกษตรกรสวนใหญ
จึงหันไปปลูกพืชอาหารสัตวชนิดอื่นทดแทน ซึ่งให
ผลตอบแทนท่ีดกีวา ประกอบกบัปญหาในเรือ่งของ
ผลผลิตทีด่อยคุณภาพ ประสิทธภิาพในการผลิตตํา่ 
ทําใหความช้ืนเกินมาตรฐานในการรับซื้อที่กําหนด 
เมลด็เสยีหายจากการแตกหัก รวมไปถึงสิง่ปลอมปน
ที่ติดมากับเมล็ด ซึ่งอาจเร่ิมมาต้ังแตการเส่ือม
คณุภาพของเมล็ดพันธุทีส่งผลตอความแข็งแรงของ
เมลด็พนัธุ จงึทาํใหเมลด็มคีวามสามารถในการงอก
ลดลง ตนกลามกีารเจริญเติบโตชา เจริญไปเปนตน
พืชที่ไมสมบูรณ ทําใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต
ทีเ่กบ็จาํหนาย นอกจากนี ้จากลกัษณะทางพนัธกุรรม
และสภาพแวดลอมหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
ยงัเปนสาเหตสุาํคญัทําใหคณุภาพกอนการปลกูและ
หลงัการปลกูของเมลด็พนัธุขาวโพดมปีระสทิธภิาพ
การใชประโยชนลดลง (วันชัย, 2542)

การไพรมเมลด็พนัธุ (seed priming) เปนการ
เตรียมการงอกใหเมล็ดพันธุดวยการเพิ่มความชื้น
ใหกับเมล็ดพันธุ โดยจะใหเมล็ดคอยๆ ดูดซับนํ้า 
ในสภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการใหความช้ืน การไพรมเมล็ดพันธุ
ชวยเพิม่อตัราการหายใจ กระตุนกจิกรรมการทาํงาน
ของเอนไซม และกระบวนการทางชีววิทยาตางๆ 
ภายในเมล็ด ซึ่งจะชวยใหเมล็ดพันธุงอกไดเร็วขึ้น 
งอกดีและสม่ําเสมอ ตนกลามกีารเจริญเตบิโตดีขึน้ 
สงผลใหตนพืชเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตทีม่ากข้ึน 
ทั้งน้ียังสามารถเพ่ิมฮอรโมนพืชหรือธาตุอาหารพืช
บางชนิดในขั้นตอนการแชเมล็ดเพื่อใหดูดซับน้ํา 
เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการไพรมเมล็ดพันธุใหดี
ยิ่งขึ้นได เชน Na

2
SO

4
, CaCl

2
, KNO

3 
เปนตน 

(บุญมี, 2558) อยางไรก็ตาม การไพรมเมล็ดพันธุ
เปนเพยีงการเตรยีมความพรอมใหกบัเมล็ดพนัธุได
ในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผานไปก็จะเกิดการเสื่อม
คุณภาพ เนื่องจากถูกกระตุนดวยปจจัยภายนอก
ในธรรมชาต ิจงึไดนาํวธิกีารเคลอืบเมลด็พนัธุ (seed 
coating) ดวยการทําใหสารเคลือบติดแนนไปกับ
เมล็ดพันธุ โดยสารเคลือบท่ีมีความสามารถในการ
แลกเปล่ียนความช้ืนกับสภาพแวดลอมได อยางเชน 
PEG, CMC ที่ทําใหสารออกฤทธิ์ที่เคลือบเมล็ด
ไมหลดุรวงระหวางการนาํไปใช ปองกนัปจจยัภายนอก
ทีจ่ะเขามากระตุนใหเกดิการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
ภายในเมล็ด จึงชวยชะลอการเสื่อมสภาพของ
เมล็ดพันธุ ทําใหประสิทธิภาพในการไพรมเมล็ด
พันธุ ยังคงอยู และชวยยืดอายุในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ (บุญมี, 2558)

ดังนั้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาผลของการไพรมเมลด็พนัธุดวย KNO

3
 รวมกับ

การเคลือบเมล็ดตอความงอก การเจริญเติบโตของ
ตนกลา และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดเล้ียงสัตว เพ่ือเปนหน่ึงในวิธีการยกระดับ
คณุภาพเมลด็พนัธุและเพือ่เพิม่ผลผลติของขาวโพด
เลี้ยงสัตวใหมีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึน

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลอง ณ หองปฏิบัติการ

เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ และโรงเรอืนทดลองสาขาวชิา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ โดยมีทั้งหมด 2 การทดลอง ซึ่งทั้ง 2 การ
ทดลองวางแผนการทดลองแบบ completely 
randomized design (CRD) 3 ซํา้ แบงการทดลอง
ออกเปนทั้งหมด 2 การทดลอง ดังนี้
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1. การทดลองที่ 1 การศึกษาอัตราของ KNO
3
 ที่

เหมาะสมสาํหรบัการไพรมเมล็ดพนัธุขาวโพด
เล้ียงสัตว

โดยการแชเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ 
MJU 62-1 ในสารละลาย KNO

3
 ในอตัราทีแ่ตกตาง

กัน โดยมีกรรมวิธีทดลองคือ เมล็ดที่ไมไดแช T1), 
เมล็ดที่ผานการแชดวยนํ้า T2), เมล็ดที่ผานการทํา
ไพรมมิ่งดวย KNO

3
 อัตรา 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 

1.1, 1.3 และ 1.5 กรัม T3), T4), T5), T6), T7), 
T8), T9) และ T10) ตามลําดับ ซึ่งในแตละกรรมวิธี

การไพรมเมล็ดแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) โดย
เมล็ดท่ีถูกเตรียมในแตละกรรมวิธีจะถูกแชในตู
ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาจึงนําเมล็ดพันธุ
ออกมาลางดวยนํา้เปลาผานนํา้ไหลเปนเวลา 2 นาที 
แลวซับนํา้ท่ีผวิเมล็ดและนําไปลดความช้ืนในสภาพ
อุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวนําเมล็ด
ที่ผ านการไพรมมาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
ในสภาพหองปฏบิตักิาร แลวคดัเลอืกวธิกีารท่ีดทีีส่ดุ 
2 กรรมวิธีไปใชในการทดลองที่ 2

Table 1  Show seed priming formulation of field corn seed on 45 grams per treatment 
(150 seeds).

Priming 
substance

Seed priming formulation

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

KNO
3
 (g)

Water (ml)
-
-

-
100

0.1
99.9

0.3
99.7

0.5
99.5

0.7
99.3

0.9
99.1

1.1
98.9

1.3
98.7

1.5
98.5

2. การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของการเคลือบ
เมล็ดหลังผานการไพรมเมล็ดพันธุขาวโพด
เล้ียงสัตว

หลังการคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดจากการ
ทดลองที ่1 ทัง้หมด 2 กรรมวธิ ีจากนัน้นํามาเคลอืบ
เมล็ดดวย carboxylmethyl cellulose (CMC) ที่
อตัรา 0.1% โดยสามารถแบงกรรมวธิใีนการเคลอืบ
ไดดงันีค้อื เมลด็ไมเคลอืบ T1), เมลด็ทีไ่พรมดวยน้ํา
และเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร T2), เมล็ดที่ผาน
การทําไพรมดวย KNO

3 
อัตรา 1.3 และ 1.5 กรัม 

และเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร T3) และ T4) 
ตามลําดับ แลวนําไปลดความช้ืนในสภาพอุณหภูมิ
หองเปนเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้แบงเมลด็ออกเปน 
2 สวน โดยสวนแรกนําไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ

หลังเคลือบเมล็ดพันธุที่ผานการไพรมมิ่ง สวนที่ 2 
นาํไปเก็บรกัษาในสภาพหองควบคมุสภาพแวดลอม 
(อุณหภูมิ 4 °C ความชื้นสัมพัทธ 75%)

3. การบันทึกขอมูล
3.1 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุในสภาพ

หองปฏิบัติการ
 การทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ โดย

ทําการทดสอบคุณภาพเมล็ดดวยวิธี Between 
paper (BP) ทาํทัง้หมด 3 ซํา้ ซํา้ละ 50 เมลด็ จากนัน้
นาํไปท่ีตูเพาะความงอกท่ีอณุหภมู ิ25 องศาเซลเซียส 
แลวทาํการประเมนิผลความงอก โดยทําการตรวจนบั
ความงอกในวนัท่ี 4 ของการเพาะเมลด็ (first count) 
และนับอีกครั้งเมื่อครบ 7 วันที่ทําการเพาะเมล็ด 
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(final count) โดยนาํมาประเมนิผลตรวจสอบความ
งอกตามหลักวิธีการของ ISTA (2018) จากนั้น
ประเมินลักษณะเมล็ดตางๆ หลังผานการทดสอบ
ดังนี้

1) การตรวจสอบลักษณะเมล็ดตาย ทําโดย
ประเมินผลจากลักษณะเมล็ดที่ไมงอก เมล็ดอยูใน
สภาพไมสด เนา เละ หรืออาจจะมีเชื้อราขึ้นบน
เมล็ด ประเมินท้ังหมด 3 ซํ้า แลวจึงนํามาคํานวณ
หาเปอรเซ็นตเมล็ดตาย

2) การตรวจสอบลักษณะเมล็ดสด ทําโดย
ประเมินลักษณะของเมล็ดที่มีชีวิต สามารถดูดน้ํา
ไดแตไมงอก เมล็ดอยูในสภาพสด และสมบูรณ ทํา
ทัง้หมดจาํนวน 3 ซํา้ แลวจงึนํามาประเมนิเปอรเซน็ต
เมล็ดแข็ง

3) การตรวจสอบลักษณะตนกลาผิดปกติ 
ทําโดยการประเมินตนกลาที่ไมสามารถเจริญ
เปนตนกลาทีป่กตไิด หรอืตนกลาทีม่รีากและลาํตน
ไมสมบูรณ ทําทั้งหมดจํานวน 3 ซํ้า แลวนํามา
ประเมินเปนเปอรเซ็นตตนกลาผิดปกติ

4) การตรวจสอบการงอกราก ทาํโดยประเมนิ
จากจํานวนรากท่ีงอกในแตละกรรมวิธีทดลอง ทํา 
3 ซํา้ โดยเร่ิมนบัเมือ่เมล็ดมกีารงอกรากท่ีความยาว 
2 มลิลเิมตร ในวันที ่1 และวนัที ่3 หลงัจากการเพาะ
ทดสอบคณุภาพเมลด็พันธุ จากน้ันนาํไปคํานวณหา
เปอร เซ็นต การงอกรากของตนกลาข าวโพด
เลี้ยงสัตว ดังนี้

5) การตรวจสอบความเร็วในการงอกราก 
ดําเนินการตรวจนับรากที่มีความยาว 2 มิลลิเมตร 
ในทุกวันตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 หลังการเพาะ 

ทําทั้งหมด 3 ซํ้าในทุกกรรมวิธี จากนั้นนํามา
คํานวณหาความเร็วในการงอกรากของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ดังนี้

6) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 
ดาํเนินการตรวจนับจํานวนเมล็ดพนัธุทีง่อกเปนตน
กลาปกตใินวนัท่ี 4 และวนัท่ี 7 โดยทาํท้ังหมด 3 ซํา้
ในทุกกรรมวิธี จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นต
ความงอกของตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว (ISTA, 
2018)

7) การตรวจสอบความเ ร็วในการงอก 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทุกๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที ่4 วนั (first count) จนถงึวนัที ่7 หลงัเพาะ (final 
count) โดยทาํทัง้หมด 3 ซํา้ในทกุกรรมวธิ ีจากนัน้
นํามาคํานวณหาความเร็วในการงอกของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ดังนี้

8) การตรวจสอบความยาวตนและความยาว
ราก โดยประเมินในวันที่ 7 ของการเพาะเมล็ด ทํา
โดยสุมตนกลาจํานวน 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน แลวนํา
มาวดัความยาวตน และความยาวรากดวยไมบรรทดั 
โดยวดัตัง้แตโคนตนจนถงึปลายใบของตนกลา และ
วดัจากโคนตนลงมาจนถงึปลายรากของตนกลา โดย
มีหนวยเปนมิลลิเมตร

× 100การงอกราก (%) = 
จํานวนเมล็ดที่งอกราก
จํานวนเมล็ดที่เพาะ

ผลรวมของ 
[จํานวนรากที่งอกในแตละวัน]

จํานวนวันหลังเพาะ

ผลรวมของ 
[จาํนวนตนกลาปกตทิีง่อกในแตละวนั]

จํานวนวันหลังเพาะ

ความเร็ว
ในการงอกราก 
(ราก/วัน)

ความเร็ว
ในการงอก 
(ตน/วัน)

=

=
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3.2 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุใน
สภาพเรือนทดลอง

การตรวจสอบในระดับเรือนทดลอง ซึ่งไม
ควบคุมสภาพแวดลอม จะทําการเพาะเมล็ด
ขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใชพีทมอสเปนวัสดุปลูก โดย
จะเพาะเมล็ดจํานวน 5 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ดในทุก
กรรมวิธใีนถาดหลมุ โดยประเมนิคุณภาพเมลด็พนัธุ
ตามลักษณะ ดังนี้

1) การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ 
ดาํเนินการตรวจนับจาํนวนเมล็ดพันธุทีง่อกเปนตน
กลาปกตใินวนัที ่4 และวนัที ่7 โดยทาํทัง้หมด 3 ซํา้
ในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง (ISTA, 2018) 
จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอกของ
ตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

2) การตรวจสอบความเ ร็วในการงอก 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทกุๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที่ 4 วัน จนถึงวันที่ 7 หลังเพาะ โดยทําทั้งหมด 
3 ซํ้าในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง (ISTA, 
2018) จากนัน้นํามาคาํนวณหาความเรว็ในการงอก
ของตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.3 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
นําเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบและไมเคลือบ

มาเกบ็รกัษาเมลด็พันธุทีห่องควบคมุสภาพแวดลอม
ทีอ่ณุหภูม ิ4 องศาเซลเซียส แลวทําการสุมตวัอยาง
เมล็ดพันธุที่เก็บรักษามาทําการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุในทุกๆ 1 เดือน เปนระยะเวลา 4 เดือน

4. การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูผลของการเคลอืบเมลด็ทีผ่าน

การทาํไพรมมิง่ ตอความงอกและการเจริญเตบิโตของ

ตนกลาขาวโพดหวานเลีย้งสตัว โดยทัง้ 2 การทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) โดยแปลงขอมูลเปนเปอรเซ็นต
ความงอกของเมลด็พนัธุ เพือ่วเิคราะหทางสถิต ิโดย
ใชวิธี Arcsine transformation และเปอรเซ็นต
เมือ่ขอมลูมคีาเปน 0 มกีารแปลงคาโดยวธิ ีsquare  
และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) วิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป

ผลการวิจัยและวิจารณ
การทดลองที่ 1 การคัดเลือกอัตรา KNO

3
 ที่มีผล

ตอความงอกและการเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ ข าวโพด

เลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ
หลังจากการไพรมเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวดวย

วิธีแตกตางกัน จากนั้นนํามาตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการพบวา เมล็ดเนา 
มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่มีการ
ไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 0.3 กรัม (T4) สงผล

ใหมีจํานวนของเมล็ดเนามากกวาการไพรมเมล็ด
ดวยนํ้า (T2) และการไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 

0.7 กรัม อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางกัน
ในทางสถิตเิมือ่เปรยีบเทียบกับวธิกีารอืน่ๆ สวนการ
ตรวจสอบเมล็ดสดและตนกลาผิดปกติพบวา การ
ไพรมเมล็ดพันธุ ทุกวิธีการไมทําใหมีจํานวนของ
เมล็ดสดและตนกลาผดิปกติแตกตางกันในทางสถิติ
กับเมล็ดท่ีไมไดผานการไพรม (Table 2) สวน
การตรวจสอบการงอกรากยังคงพบวาไมมีความ
แตกตางกนัในทางสถิต ิแตทกุวธิกีารไพรมเมลด็พนัธุ
ทาํใหเมลด็มคีวามเร็วในการงอกรากดีมากกวาและ
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แตกตางกันในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ด
ที่ไมไดผานการไพรม สวนการตรวจสอบความงอก
พบวา การไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มี

ความงอกดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไพรมเมล็ดดวยน้ําและเมล็ด
ที่ไมไดผานการไพรม แตไมพบความแตกตางเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ สวนการตรวจสอบ
ความเร็วในการงอกพบวา การไพรมเมล็ดรวมกับ 
KNO

3
 ทุกอัตรา มีความเร็วในการงอกดีมากกวา

และแตกตางในทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ไพรมเมล็ดดวยน้ําและเมล็ดที่ไมไดผานการไพรม 
(Table 3)

จากผลของการไพรมเมล็ดดวย KNO
3
 ทําให

มกีารเปลีย่นแปลงของคณุภาพเมลด็พนัธุในลกัษณะ
ทีแ่ตกตางกัน ทาํใหความเร็วในการงอกราก ความงอก 
และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ ขาวโพด
เลี้ยงสัตวดีขึ้นจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากสารละลาย 
KNO

3
 สําหรับใชไพรมเมล็ดมีคุณสมบัติสามารถ

แตกตัวเปน K+ และ NO
3
- โดย NO

3
- ที่เมล็ด

ดูดไปชวยใหเกิดการสังเคราะหโปรตีนเพิ่มขึ้น การ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น มีผลใหคุณภาพของเมล็ดพันธุ
เพิ่มขึ้นดวย (ชณิตรา และคณะ, 2553) นอกจากนี้
ที่เปนสวนประกอบของโปรโตพลาสซึมและผนัง
ของเซลลพืชจะอยูในรูป NO

3
- พืชจะตองรีดิวซ 

NO
3
- ใหเปน NH

4
+ แลวนํา NH

4
+ ไปใชสรางกรด

อะมิโนตอไป ซึ่งไนโตรเจน (N) เปนองคประกอบ
ของสารชีวโมเลกุลมากมายในเซลลพืช ทําใหเมล็ด
เมื่อดูดไนเตรทเขาไปจะชวยใหเมล็ดสังเคราะห
โปรตีนเพิ่มขึ้น จึงสงผลโดยตรงทําใหเมล็ดมี
พฒันาการการงอกและการเจริญเตบิโตทีด่มีากกวา

เมลด็ท่ีไมไดผานการไพรมเมลด็พนัธุ (บญุม,ี 2558; 
นภาพร และพรีะยศ, 2561; Barker and Pilbeam, 
2007) รวมถงึ KNO

3
 มสีวนในการเพิม่กจิกรรมของ

เอนไซม amylase protease และ lipase 
ซึ่งเอนไซมดังกลาวมีสวนชวยในการสลายอาหาร
สํารองในเมล็ด (endosperm) ในระหวางการงอก 
(ดนัย, 2539; Gupta et al., 2011) นอกจากนี้ 
Hilton and Thomas (1986) ยังไดสนับสนุนเพิ่ม
เติมวา KNO

3
 ชวยทําใหเมล็ดดูดซึมกาซออกซิเจน

ไดดีขึ้น ซึ่งออกซิเจนเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการ
งอกของเมล็ด โดยมีผลชวยในกระบวนการหายใจ
และการยอยสลายอาหารภายในเมล็ด นอกจากน้ี 
จักรพงษ และคณะ (2563) ยังพบวา การทํา 
Osmopriming ดวย KNO

3
 อตัรา 0.5% ทาํใหเมลด็

พนัธุขาวโพดหวานมคีวามงอกสงูท่ีสดุคอื 93% และ
แตกตางกับวิธีการอื่นๆ สอดคลองกับ พจนา และ
บุญมี (2550) รายงานวา การกระตุนการงอกของ
เมล็ดพริกหวานท่ีผานการเรงอายุโดยการไพรม
เมล็ดดวย vitamin C, KNO

3
 และ KNO

3
 รวมกับ 

KH
2
PO

4
 ทําใหเมล็ดพันธุมีการงอกและความเร็ว

ในการงอกเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราที่แตกตางกันของ 
KNO

3
 นัน้ยงัสงผลตอลกัษณะทางการงอกของเมลด็

ทีแ่ตกตางกัน สอดคลองกับ Ruttanaruangboworn 
et al. (2017) ไดไพรมเมล็ดขาวพันธุขาวดอกมะลิ 
105 และ กข15 ดวย KNO

3
 1% และ 2% พบวาการ

ไพรมดวย KNO
3
 1% มเีปอรเซน็ตความงอกสูงกวา 

และสําหรับการใช KNO
3
 เกินอัตราความเขมขนที่

เหมาะสมตอการทําไพรมมิ่งในพืชชนิดนั้นๆ จะ
ทําใหเมล็ดดูดนํ้าไดชาลง อีกทั้งเปนอันตรายตอ
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ
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Table 2  Dead seed, fresh seed and abnormal seedling of field corn seed after primed 
seed with difference rate of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Dead seed 
(%)2 (%)4 Fresh seed 

(%)
Abnormal 

seedling (%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

1 ab3

0 b
1 ab
3 a
1 ab
0 b
1 ab
1 ab
1 ab
2 ab

(-100)
0

(+200)
0

(-100)
0
0
0

(+100)

2
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
1
1
0

Mean 0.89 0.40 0.60

F-test * ns ns

CV. (%) 40.13 48.99 40.32

ns, *: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 respectively.
1 T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2 Data are transformed by square root  before statistical analysis.
3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.
4  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) and decrease (-) compared 

to the control.
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Table 3  Radicle emergence, speed of radicle emergence, germination percentage and 
speed of germination of field corn seed after primed seed with difference rate 
of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Radicle 
emergence 

(%)2

Speed of 
radicle 

emergence 
(roots/day)

(%)4 Germination 
(%)

(%)
Speed of 

germination 
(plants/day)

(%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

92
92
97
95
97
97
93
97
97
94

34.33 c3

41.77 ab
42.77 a
41.89 ab
43.77 a
41.22 ab
38.33 b
43.77 a
45.00 a
44.88 a

(+22)
(+25)
(+22)
(+27)
(+20)
(+12)
(+27)
(+31)
(+31)

95 c
96 bc
97 a-c
98 ab
97 a-c
97 a-c
98 ab
97 a-c
98 ab
100 a

(+1)
(+2)
(+3)
(+4)
(+2)
(+3)
(+2)
(+3)
(+5)

23.56 b
23.84 b
24.63 a
24.66 a
24.53 a
24.90 a
24.63 a
24.56 a
24.83 a
24.50 a

(+1)
(+5)
(+5)
(+4)
(+6)
(+5)
(+4)
(+5)
(+4)

Mean 41.77 98.30 24.46

F-test ns ** * **

CV.(%) 7.66 4.70 5.31 1.51

ns, *, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 
respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed 
data are presented.

3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 
DMRT.

4  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) compared to the control.
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2. การเปลีย่นแปลงการเจรญิเตบิโตของตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ

เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเล้ียงสัตว เมื่อตรวจสอบในสภาพหอง
ปฏบิตักิารพบวา การไพรมเมลด็รวมกบั KNO

3
 อตัรา 

1.5 กรัม ทําใหตนกลามีความยาวลําตนมากที่สุด
และแตกตางกันในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วธิกีารอ่ืนๆ สวนการตรวจสอบความยาวรากพบวา 
การไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม ยังคง

ทําใหตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีความยาวราก

มากกวาและแตกตางในทางสถติกิบัการไพรมเมลด็
ดวย KNO

3
 อัตรา 1.1 กรัม และเมล็ดที่ไมไดผาน

การไพรมแตไมพบความแตกตางกันในทางสถิตเิมือ่
เปรยีบเทียบกับวธิกีารอืน่ๆ และเมือ่พจิารณาตนกลา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวยังคงพบวา การไพรมเมล็ดดวย 
KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มีผลรวมของรากและลําตน

ของตนกลาข าวโพดเลี้ยงสัตว ดีมากกวาและ
แตกตางในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ
ที่ไมไดผานการไพรม (Table 4)

Table 4  Shoot length, root length and total seedling of field corn seed after primed seed 
with difference rate of KNO

3
 and tested under laboratory condition.

Treatment1

Laboratory condition

Shoot 
length (mm)

(%)3 Root length 
(mm)

(%)
Total seedling 

(mm)
(%)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

99.70 b2

116.05 b
120.53 b
119.43 b
111.70 b
117.13 b
119.77 b
119.40 b
125.97 b
163.30 a

(+16)
(+21)
(+20)
(+12)
(+17)
(+20)
(+20)
(+26)
(+64)

135.07 b
155.90 ab
163.33 ab
163.60 ab
160.03 ab
160.33 ab
158.40 ab 
147.83 b
166.17 ab
186.50 a 

(+15)
(+21)
(+21)
(+18)
(+19)
(+17)
(+9)
(+23)
(+38)

234.77 c
271.95 bc
289.30 ab 
283.03 ab
271.73 bc
277.47 a-c
285.93 ab
267.23 bc
307.03 ab
321.70 a

(+16)
(+23)
(+21)
(+16)
(+18)
(+22)
(+14)
(+31)
(+37)

Mean 121.30 159.72 281.01

F-test * ** **

CV.(%) 15.27 11.69 8.70

ns, *, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 
respectively.
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1  T1 = Control, T2 = Priming + H
2
O, T3 = Priming + KNO

3
 0.1 g., T4 = Priming + KNO

3
 0.3 g., 

T5 = Priming + KNO
3
 0.5 g., T6 = Priming + KNO

3
 0.7 g., T7 = Priming + KNO

3
 0.9 g., 

T8 = Priming + KNO
3 
1.1 g., T9 = Priming + KNO

3
 1.3 g., T10 = Priming + KNO

3
 1.5 g.

2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 
DMRT.

3  The number in parenthesis refer to percentage of increase (+) compared to the control.

ซึง่จากผลการทดลองแสดงใหเหน็วา การไพรม
เมล็ดดวย KNO

3 
ทําใหเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

มกีารเปลีย่นแปลงดานการเจรญิเตบิโตทีแ่ตกตางกนั 
โดยเฉพาะการไพรมเมลด็ดวย KNO

3
 อตัรา 1.5 กรมั 

ทําใหเมล็ดมีความยาวลําตน ความยาวราก และ
ผลรวมของตนกลาขาวโพดดีมากกวาเมล็ดท่ี
ไมไดผานการเคลือบอยางชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจาก KNO

3
 ที่ใชไพรมเมล็ดพันธุมีสวน

ในการเพ่ิมกจิกรรมของเอนไซม amylase protease 
และ lipase ซึง่เอนไซมดงักลาวมสีวนชวยในการสลาย
อาหารสํารองในเมล็ด (endosperm) ในระหวาง
การงอกของเมล็ด ดังนั้น จึงสามารถทําใหการงอก
และการพฒันาการของตนกลาเกดิขึน้ไดเรว็กวาเดมิ 
(ดนัย, 2539; Gupta et al., 2011) สอดคลองกับ
การทดลองของ Anosheh et al. (2011) ที่ทําการ
ไพรมเมล็ดขาวโพดลูกผสมรวมกับ KNO

3
 พบวา 

สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตในดานความยาว
ของตนกลาขาวโพดลูกผสมได รวมถึงจากการ
รายงานของ Nawaz et al. (2017) ที่พบวา การ
ไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

รงควัตถุ (pigment) ที่เกี่ยวของกับการสังเคราะห
แสงและกิจกรรมของเอนไซมที่เกี่ยวของกับการ
ตานอนุมูลอิสระของตนกลาขาวโพดในสภาวะ
เครียดจากโลหะหนักอยางตะกั่ว (Pb) ได อีกทั้ง
เม่ือพิจารณาผลรวมของตนกลาพบวา การทํา 
Osmopriming ดวย KNO

3
 อตัรา 0.5% และ 1.0% 

สงผลตอความยาวตนและความยาวรากตนกลา
ขาวโพดหวาน ซึ่งการใช KNO

3
 แสดงใหเห็นวามี

ความสําคญัในการสรางและการเคล่ือนยายอาหาร
พวกแปงและนํ้าตาลไปเล้ียงสวนท่ีมีการเจริญ
เติบโต จึงสงเสริมและสนับสนุนความยาวของราก
และตนกลาใหเพิ่มข้ึนได (พิทยา, 2554; ยงยุทธ, 
2558)

การทดลองที่ 2 การศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวหลังผานการเคลือบ
เมล็ดพันธุ
การเปลี่ยนแปลงความงอกและความเร็วในการ
งอกของเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตวที่ผานการไพรม
รวมกบัการเคลอืบเมลด็พนัธุหลงัผานการเกบ็รกัษา
ในสภาพควบคุมสภาพแวดลอม

หลงัการคัดเลือกอัตราของ KNO
3
 ทีเ่หมาะสม

ตอการไพรมรวมกบัเมล็ดพนัธุขาวโพดเลีย้งสตัว คอื 
อัตรา 1.3 และ 1.5 กรัม จากน้ันนําเมล็ดที่ผาน
การไพรมในแตละอัตรามาเคลือบเมล็ดดวย 
carboxylmethyl cellulose แลวนําไปเก็บรักษา
ไวในสภาพควบคุมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 
4 เดือน จากน้ันสุมตรวจสอบความงอกในสภาพ
หองปฏบิติัการพบวา ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา
นาน 4 เดือน ไมทําใหเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบ
ทุกวิธีการมีความงอกแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมได
ผานการเคลือบเมล็ด สวนการตรวจสอบในสภาพ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):15-30
J. Agri. Prod. 25



เรือนทดลองพบวา เมล็ดพันธุที่ผานการเก็บรักษา
เดือนที่ 1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ
ของความงอกเมล็ดพนัธุ แตเมือ่ตรวจสอบเมล็ดพันธุ
หลังผานการเก็บรักษานาน 3 และ 4 เดือนพบวา 
มคีวามแตกตางกนัในทางสถติ ิโดยการเคลอืบเมลด็
พันธุหลังผานการไพรมเมล็ดดวย KNO

3
 อัตรา 1.3 

และ 1.5 กรัม ทําใหเมล็ดมีความงอกดีมากกวา
เมล็ดทีไ่มไดผานการไพรมและเคลือบเมล็ด แตไมมี
ความแตกตางกันในทางสถิติกับการไพรมเมล็ด
ดวยนํ้า (Table 5)

สวนการตรวจสอบความเร็วในการงอกพบวา 
ตลอดระยะการเก็บรกัษานาน 4 เดือน เม่ือตรวจสอบ
ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง 
การเคลือบเมล็ดทีผ่านการไพรมมิง่ทกุวิธกีารไมทาํให
ความเร็วในการงอกของเมล็ดมีความแตกตางกัน
ในทางสถิตกิบัเมล็ดทีไ่พรมดวยนํา้และเมลด็ทีไ่มได
ผานการไพรมมิง่ อยางไรก็ตาม พบความแตกตางกัน
ในทางสถิติเมื่อผานการเก็บรักษาเมล็ดไปแลวนาน 
1 เดือน หลงัผานการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง 
โดยการเคลือบเมล็ดที่ผานการไพรมดวย KNO

3
 

อัตรา 1.5 กรัม มีความเร็วในการงอกดีมากกวา
เมล็ดที่ไพรมดวยนํ้าและเมล็ดที่ไมไดผานการทํา
ไพรมมิ่ง แตไมพบความแตกตางกันในทางสถิติกับ
การเคลือบเมล็ดที่ผานการไพรมดวย KNO

3
 อัตรา 

1.3 กรัม (Table 6)
ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาตรวจสอบความงอกใน

สภาพหองปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง การ
เคลือบเมล็ดพันธุที่ผานการไพรมยังคงมีความงอก
ทีด่ ีซึง่เห็นไดชดัเจนเม่ือผานการตรวจสอบในสภาพ
เรือนทดลองหลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 
3 และ 4 เดือน ความงอกของเมล็ดยังคงดีมากกวา
เมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ โดยสารเคลือบจะมี
คุณสมบัติปองกันการดูดซับนํ้า หรือชะลอการ

เคลื่อนตัวของนํ้าเขาสู เมล็ดพืชได (Henning, 
1990) อีกท้ังสามารถลดอันตรายจากการแชเมล็ด
ในนํ้าไดเปนอยางดี (Hwang and Sung, 1991) 
รวมถงึอนัตรายท่ีไดรบัจากปจจยัสภาพอณุหภมูติํา่ 
(Ni, 2001) และการเคลือบเมล็ดยังชวยปกปอง
อันตรายจากสภาวะความเครียดตางๆ ที่เกิดจาก
การเร งอายุของเมล็ดพันธุ และการเก็บรักษา 
(Sherin, 2003) อีกท้ังการไพรมเมล็ดนั้นเปนการ
เตรียมความพรอมสําหรับเมล็ดกอนกระบวนการ
งอกราก และการไพรมโดยใชสารละลายของ KNO

3
 

สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม σ-amylase 
และปรมิาณนํา้ตาลไดมากกวาเมลด็ทีไ่มไดผานการ
ไพรมดวย KNO

3
 (Basra et al., 2005) จึงทําให

เมล็ดยังคงสามารถงอกไดดี และมีความเร็วในการ
งอกดเีมือ่ผานการเคลือบเมลด็ สอดคลองกับ บญุมี 
และสุวารี (2554) พบวาการเคลือบเมล็ดขาวโพด
หวานดวยสารเคลอืบชนิดตางๆ แลวนําไปเกบ็รักษา 
ทําใหเมล็ดพันธุที่ผานการเคลือบมีความงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดดีมากกวาเมล็ดที่ไมไดผาน
การเคลือบ เม่ือตรวจสอบท้ังในสภาพหองปฏิบตักิาร
และสภาพเรือนทดลอง นอกจากนี้ พจนา (2551) 
ยงัไดศกึษาการทํา seed priming ดวย KNO

3
 รวมกับ 

KH
2
PO

4
 ทําใหเมล็ดพันธุพริกหวานมีความงอก

ที่เพาะในหองปฏิบัติการเพิ่มข้ึน และพบวามีอายุ
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ในสภาพที่ไม ควบคุม
สภาพแวดลอมไดนานกวาเมล็ดที่ไมผานการทํา 
seed priming และพบรายงานที่สามารถทําให
การงอกของตนกลาดีขึ้น และเพิ่มความยาวของ 
embryo ใน tetraploid ของเมล็ดพันธุแตงโม
มากข้ึน ดังนั้นการทํา seed priming จึงชวยยืด
เวลาในการดดูซับนํา้ของการงอกใหยาวนานออกไป 
และการซอมแซมผนังเยื่อหุมเซลลใหเขาสูสภาวะ
ปกติมีเวลายาวนานขึ้น (McDonald, 2000)
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Table 5  Germination percentage (%) of coated field corn seeds after coating and storing 
under controlled storage condition.

Treatment1

Storage period (months)

Laboratory condition Greenhouse condition

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

99 2, 3

100
98
100

99
99
99
99

99
100
99
100

99
98
99
100

100
100
99
99

99
99
99
97

93
88
94
95

99
99
99
97

91 b
95 ab
97 a
99 a

90 b
93 ab
96 a
99 a

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns * *

C.V. (%) 1.29 1.54 1.30 0.82 0.81 1.16 4.41 1.17 2.40 3.63

ns, *: Not significantly difference and significantly different at P≤0.05 respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Coating + (Priming + KNO

3
 1.3 g.), T4 = Coating + 

(Priming + KNO
3
 1.5 g.)

2  Data are transformed by the arcsine before statistical analysis and back transformed data are 
presented.

3  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

Table 6 Speed of germination (plant/day) of coated field corn seeds after coating and 
storing under controlled storage condition.

Treatment1

Storage period (months)

Laboratory condition Greenhouse condition

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

T1
T2

T3
T4

24.65
24.94

24.51
25.00

24.47
24.93
24.53
24.73

24.65
24.94
24.51

25.00

12.17
12.10
12.41

12.40

12.48

12.50
12.38
12.40

24.40

24.44
24.00
25.65

21.25 bc2

19.96 c
22.09 ab
23.28 a

24.40
24.44
24.02

24.65

10.21
9.44
10.46

11.30

10.33

9.98
10.29
10.98

F-test ns ns ns ns ns ns ** ns ns ns

C.V. (%) 1.39 1.44 1.39 1.18 1.07 1.65 4.68 1.66 9.66 6.82

ns, **: Not significantly difference and significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Control, T2 = Priming + H

2
O, T3 = Coating + (Priming + KNO

3
 1.3 g.), T4 = Coating + 

(Priming + KNO
3
 1.5 g.)

2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):15-30
J. Agri. Prod. 27



สรุปผลการวิจัย
จากผลของการไพรมเมล็ดพันธุดวย KNO

3
 

รวมกบัการเคลอืบเมลด็ตอความงอก การเจรญิเติบโต
ของตนกลา และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ
ขาวโพดเล้ียงสตัว มผีลสรุปในแตละการทดลองดังนี้ 
การทดลองที ่1 สรุปไดวา การใช KNO

3
 อตัรา 1.5 กรมั 

ทาํใหเมลด็พนัธุขาวโพดเลีย้งสตัวมคีวามเรว็ในการ
งอกราก ความงอก ความยาวตน ความยาวราก และ
ผลรวมของตนกลาดมีากกวาและแตกตางกนัในทาง
สถิติกับเมล็ดที่ไมไดผานการไพรมมิ่ง สวนการ
ทดลองที ่2 สามารถสรปุไดวา การเคลอืบเมลด็ดวย 
carboxy methyl cellulose อัตรา 0.1% ที่ผาน
การทําไพรมมิ่งดวย KNO

3
 อัตรา 1.5 กรัม มีความ

งอกหลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 3 และ 
4 เดือน ดีกวาและแตกตางในทางสถิติกับเมล็ด
ทีไ่มไดผานการไพรมมิง่เม่ือตรวจสอบในสภาพเรือน
ทดลอง
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