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Abstract
Currently, maize is a crop type that is in high demands for producing animal feeds. 

However, maize cultivation often has problems with low germination and seed vigor. This 
is the result of an ineffective post-planting process and improper storage which leads to 
seed deterioration. This experiment aims to study the results of seeds coated with Captan 
and Metalaxyl after the seed priming process. The changes in germination and growth of 
maize seedlings after the storage process were also monitored. The experiment was 
conducted at the Seed Technology Laboratory, Faculty of Agricultural Production, Maejo 
University. The experiment results are as follows. When tested in a laboratory condition, 
maize seeds coated with 0.5 g.ai. of Captan and Metalaxyl did not have decreased 
germination rate and vigor after stored for four months when compared to non-coated. 
Nevertheless, when tested in the greenhouse, it was found that after storing the seeds 
for three months, the differences of the germination and speed of germination were not 
statistically significant. At the same time, after stored for four months, seeds coated with 
0.5 g.ai. of Metalaxyl had better germination and higher speed of germination compared 
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to those coated with Captan, but the differences were not statistically different. 
Furthermore, when looking at changes in seedling growth, it was found that after four 
months of seed storage, seeds coated with 0.5 g.ai. of Captan and Metalaxyl had better 
shoot lengths and shoot fresh weight and the differences were statistically significant 
when compared to non-coated, when tested both in the laboratory and greenhouse 
conditions. Regarding the shoot length, when tested in the greenhouse, it was found that 
after the 4 months storage, all methods of seed coating did not result in the difference 
of shoot length which was also not statistically significant compared to non-coated.
Keywords: Seed conditioning, seed priming, seed quality, fungicide

บทคัดยอ
ขาวโพดเลีย้งสตัวเปนพชืทีม่คีวามตองการใชมากในปจจบุนัเพือ่ใชในการแปรรปูเปนพชือาหารสตัว 

แตในการเพาะปลูกมักประสบปญหากับความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุที่ตํ่า เปนผลกระทบ
ทีม่าจากกระบวนการหลังการเก็บเก่ียวท่ีไมมปีระสิทธภิาพ และการเก็บรกัษาท่ีไมเหมาะสม ทาํใหเมลด็พนัธุ
มีการเสื่อมสภาพไดงาย งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเคลือบเมล็ดดวย Captan และ 
Metalaxyl ที่ผานการทําไพรมมิ่งและติดตามการเปลี่ยนแปลงความงอก การเจริญเติบโตของตนกลา
ขาวโพดเลีย้งสัตวหลงัผานการเก็บรกัษา โดยทาํการทดลองท่ีหองปฏบิตักิารเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ สาขาวชิา
พืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ มีผลการทดลองดังนี้ การเคลือบเมล็ดพันธุขาวโพด
ดวย Captan และ Metalaxyl ทีอ่ตัรา 0.5 g.ai. ไมทาํใหคณุภาพความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ
ลดลงตลอดการเก็บรักษานาน 4 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมื่อตรวจสอบ
ในสภาพหองปฏิบัติการ แตเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 
3 เดือน ความงอกและความเร็วในการงอกยังคงไมพบความแตกตางกันในทางสถิติ แตการเคลือบเมล็ด
ดวย Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. มีความงอกและความเร็วในการงอกดีกวาการเคลือบเมล็ดดวย Captan 
และไมมคีวามแตกตางกนัในทางสถติเิมือ่ผานการเกบ็รกัษาไปแลวนาน 4 เดอืน เมือ่ตรวจสอบการเปลีย่น
การเจรญิเตบิโตของตนกลาพบวา หลงัผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 4 เดือน การเคลอืบเมล็ดดวย Captan 
และ Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความยาวตนและนํ้าหนักสดลําตนดีกวา และแตกตางในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมื่อตรวจสอบทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพ
เรอืนทดลอง สวนความยาวรากเมือ่ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษา
นาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมทําใหความยาวรากตนกลามีความแตกตางกันในทางสถิติกับ
เมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ
คําสําคัญ: การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การไพรมเมล็ดพันธุ คุณภาพเมล็ดพันธุ สารเคมีปองกันเชื้อรา
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คํานํา
ในปจจุบันขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นถือไดวาเปน

พืชที่มีความสําคัญเปนอยางมากในดานการนํามา
แปรรูปเปนอาหารสัตว โดยมีความตองการท่ีเพ่ิม
สูงมากข้ึนจาก 7.89 ลานตันเปน 8.08 ลานตัน 
ซึ่งผลผลิตที่ผลิตออกมาไดนั้นยังไมเพียงพอตอ
ความตองการใชภายในประเทศ (สมาคมผูผลิต
อาหารสัตวไทย, 2561) ในดานการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวนั้นกําลังประสบปญหาการเสื่อมคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ ซึ่งสงผลกระทบเปนอยางมากตอ
การเพาะปลูก ทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณลดลง 
รวมถึงการสูญเสียเมล็ดพันธุ ที่ เสื่อมคุณภาพ
ในระหวางการเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรสูญเสีย
รายไดเปนจาํนวนมาก ซึง่การเสือ่มคุณภาพของเมลด็
มสีาเหตหุลกัมาจากกระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่ว
ทีไ่มไดมาตรฐาน หรอืผลกระทบจากระยะเวลาของ
การเกบ็รักษาเมลด็พนัธุ อกีทัง้ปญหาการเขาทาํลาย
ของโรคและแมลง จงึเปนสาเหตุสาํคัญทาํใหคณุภาพ
กอนการปลูกและหลังการปลูกของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดมีประสิทธิภาพการใชประโยชนลดลง

จากปญหาดงักลาว จงึไดประยกุตใชเทคโนโลยี
การไพรมและการเคลือบเมล็ดมาใชยกระดับคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุขาวโพด โดยวิธีการไพรมเมล็ดพันธุ
เปนหนึง่ในวธิกีารท่ีสามารถยกระดบัการเสือ่มคณุภาพ
เมลด็พันธุได โดยจะทําใหเมลด็พันธุสามารถงอกได
รวดเร็วข้ึน สมํ่าเสมอ ตนกลามีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
และสามารถเพิ่มผลผลิตที่มากข้ึนจากเดิม (บุญมี, 
2558; Dutta, 2018; Waqas et al., 2019) โดย
วิธีการไพรมเมล็ดพันธุ จะสงผลกระตุ นใหเกิด
กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาของเมลด็พันธุ 
และไปทาํใหเกดิพลงังานเพิม่มากขึน้จากกระบวนการ
หายใจ และการไพรมเมล็ดพันธุจะชวยใหเมล็ดมี

ความพรอมในการงอกในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 
โดยการกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ การเตรียม
การงอกเมล็ดเปนวธิกีารปรับปรงุคณุภาพเมล็ดพนัธุ
ทางสรีรวิทยา โดยใหเมล็ดดูดนํา้เพ่ือกระตุนการงอก 
แตยังไมถึงระดับท่ีทําใหรากงอก (นภาพร และ
พีระยศ, 2561) อยางไรก็ตาม การไพรมเมล็ดพันธุ
สามารถชวยใหคุณภาพเมล็ดพันธุดีไดระยะหนึ่ง 
เมล็ดพันธุ ก็จะกลับมาเส่ือมคุณภาพอีกคร้ังจาก
ปจจัยสภาพแวดลอมของความช้ืนและอุณหภูมิที่
ไมเหมาะสม (บุญมี, 2558) จากปญหาดังกลาว 
การนําวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ มาประยุกตใช
รวมกับวิธีการไพรมเมล็ดพันธุจะเปนการปกปอง
เมลด็พนัธุจากสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสมซึง่เปน
ตวัเรงใหเมลด็พนัธุเกิดการเสือ่มคณุภาพ อกีท้ังการ
เคลือบเมล็ดยงัสามารถนําพาสารออกฤทธ์ิใหตดิไปกับ
เมลด็พนัธุและในระยะตนกลาได จากกระบวนการ
เตรยีมความงอกใหกบัเมล็ดพนัธุโดยวิธกีารไพรมมิง่
และการเคลือบเมล็ดพันธุรวมกับสารเคมีปองกัน
เชือ้รา ยงัคงมคีวามจาํเปนตองศกึษาการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุหลังผานการปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการนําไป
ศึกษาการปองกันการเกิดโรคกับเมล็ดและตนกลา
หลังการเพาะปลูก

ดังนั้น งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศกึษาการเคลอืบเมลด็ดวย Captan และ Metalaxyl 
ที่ผานการทําไพรมมิ่งและติดตามการเปล่ียนแปลง
ความงอกและการเจริญเตบิโตของตนกลาขาวโพด
เลี้ยงสัตวหลังผานการเก็บรักษานาน 4 เดือน เพื่อ
เปนหนึ่งในวิธีการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ 
การปองกันโรคในระยะตนกลา ซึ่งจะสงผลในการ
เพิ่มผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวใหมีคุณภาพ
เพิ่มสูงข้ึน
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อุปกรณและวิธีการ
การทดลองน้ีใชเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว

สายพันธุ MJU 63-1 ดําเนินการทดลอง ณ หอง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ สาขาวิชาพืชไร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ โดย
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) ระหวางเดือน กรกฎาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอนการ
ทดลอง ดังตอไปน้ี

1. การไพรมเมล็ดพันธุ
การไพรมเมล็ดพันธุทําโดย นําเมล็ดขาวโพด

เลี้ยงสัตวไปแชในสารละลาย KNO
3
 ความเขมขน 

0.4% ในตูควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาท่ีกําหนด นําเมล็ด
พันธุที่ผานการไพรมมาลางดวยน้ําเปลา โดยให
เมล็ดถูกน้ําไหลผานเปนเวลา 2 นาที หลังจากน้ัน
ซับนํ้าที่ผิวเมล็ด และนําไปลดความชื้นในสภาพ
อณุหภมูหิองเปนเวลา 48 ชัว่โมง จนความช้ืนเมลด็
เทากับความชื้นเริ่มตน (7%)

2. การศึกษาอายุการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุขาวโพด
เลีย้งสตัว หลงัผานการเคลือบเมลด็ดวย Captan 
และ Metalaxyl หลังผานการไพรมเมล็ด

นาํเมลด็ทีผ่านการไพรมจากหวัขอที ่1. มาผาน
กรรมวิธกีารเคลือบเมล็ด โดยใช Carboxylmethyl 
cellulose (CMC) ทีอ่ตัรา 0.1 กรมั เปนสารเคลอืบ 
แลวนาํมาผสมรวมกับสารเคมีปองกันเช้ือรา 2 ชนดิ 
คือ Captan และ Metalaxyl โดยมีกรรมวิธีการ
ทดลองดังนี้ เมล็ดไมเคลือบ T1), การเคลือบเมล็ด
ทีผ่านการไพรมดวยพอลเิมอรเพยีงอยางเดยีว T2), 
เมล็ดที่ผานการไพรมแลวเคลือบดวย Captan 
อัตรา 0.5 g.ai. T3) และเมล็ดที่ผานการไพรมแลว
เคลือบดวย Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. T4) ตาม
การแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) จากนั้นนําเมล็ด
ที่ผานการเคลือบไปลดความชื้นในสภาพอุณหภูมิ
หองเปนเวลา 48 ชั่วโมง จนความชื้นเมล็ดเทากับ
ความช้ืนเร่ิมตน (7%) แลวแบงเมล็ดออกเปน 2 สวน 
โดยสวนแรกนําไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
หลังเคลือบเมล็ดพันธุในสภาพหองปฏิบัติการและ
ในสภาพเรือนทดลอง สวนที่ 2 นําไปเก็บรักษาใน
สภาพหองควบคุมสภาพแวดลอมในถุงอลูมิเนียม
ฟอยลทีอ่ณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ 
75% จากน้ันทําการสุมเมล็ดพันธุทกุๆ 1 เดือน เปน
ระยะเวลา 4 เดือน มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ
ในลักษณะตางๆ ทั้งในสภาพหองปฏิบัติการและ
ในสภาพเรือนทดลอง

Table 1  Show seed coating formulation of field corn seed after primed seeds.

Coating substance
Seed coating formulation

T1 T2 T3 T4

Carboxylmethyl cellulose (CMC) (g)
Captan (g.ai.)
Metalaxyl (g.ai.)
Water (ml)

-
-
-
-

0.1
-
-

99.9

0.1
0.5
-

99.4

0.1
-

0.5
99.4
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3. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ
3.1 การตรวจสอบความงอกในสภาพหอง

ปฏบิตักิาร สุมเมล็ดพนัธุทีผ่านกระบวนการเคลือบ
และไมเคลือบเมล็ดจํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด 
มาทดสอบความงอกโดยวิธ ีBetween paper (BP) 
จากนั้นนําไปไวในตูเพาะความงอกอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส แลวตรวจนับจาํนวนเมล็ดพนัธุทีง่อก
เปนตนกลาปกติในวันที ่4 และวันที ่7 (ISTA, 2018) 
จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอกของ
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.2 การตรวจสอบความงอกในสภาพเรือน
ทดลอง สุมเมล็ดพนัธุทีผ่านกระบวนการเคลือบและ
ไมเคลือบจํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 เมล็ด มาทดสอบ
ความงอกในถาดหลุม ซึ่งใชพีทมอส (peat moss) 
เปนวัสดุเพาะเมล็ด ตรวจนับจํานวนเมล็ดพันธุที่
งอกเปนตนกลาปกติในวันที่ 4 และวันที่ 7 โดยทํา
ทั้งหมด 4 ซํ้า ในทุกกรรมวิธี ในสภาพเรือนทดลอง 
(ISTA, 2018) จากนั้นนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

3.3 การตรวจสอบความเร็วในการงอกใน
สภาพหองปฏิบัติการและในสภาพเรือนทดลอง 
ดาํเนนิการตรวจนบัจาํนวนเมลด็พนัธุทีส่ามารถงอก
เปนตนกลาปกตใินทกุๆ วนั ตัง้แตเริม่เพาะครัง้แรก
ที่ 4 วัน จนถึงวันที่ 7 หลังเพาะ จากนั้นนํามา
คาํนวณหาความเร็วในการงอกของตนกลาขาวโพด
เลี้ยงสัตว

3.4 การตรวจสอบความยาวตนและความ
ยาวรากในสภาพหองปฏิบตักิาร โดยสุมตนกลาปกติ
ที่อายุ 7 วันหลังเพาะ ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน การ
ตรวจวัดความยาวตน โดยวัดต้ังแตสวนรอยตอของ
ตนกับรากไปจนถึงปลายสุดใบจริง (foliage leaf) 
สวนความยาวราก วัดจากบริเวณปลายรากจนถึง
บริเวณขอตอระหวางสวนรากและลําตนของ

ตนกลา (Baki and Anderson, 1973) และการ
ประเมินความยาวตนกลาทั้งหมด ตรวจวัดตั้งแต
ปลายรากไปจนจนถึงปลายสุดใบจริง สวนการ
ตรวจสอบความยาวตนในสภาพเรือนทดลอง 
วัดจากบริเวณขอตอตนและรากไปจนถึงปลายสุด
ใบจริง (foliage leaf) ใชหนวยเปนเซนติเมตร

3.5 การตรวจสอบนํ้าหนักสดตนกลาและ
นํ้าหนักสดลําตน การตรวจสอบในสภาพหอง
ปฏบิตักิาร นาํตนกลาท่ีมสีวนของลาํตนและรากมา
ชั่งนํ้าหนักสดเปนนํ้าหนักสดของตนกลา สวนการ
ตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง นําสวนของลําตน
ของตนกลามาทาํการตรวจสอบน้ําหนกัสด ทาํทัง้หมด 
4 ซํ้า ซํ้าละ 10 ตน โดยใชหนวยเปนมิลลิกรัม

4. การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหขอมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ 

และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพด
เลี้ยงสัตวหลังผานการเก็บรักษาตามลักษณะตางๆ 
ใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized 
Design (CRD) โดยแปลงขอมลูเปนเปอรเซน็ตความ
งอกของเมล็ดพนัธุ เพือ่วเิคราะหทางสถิต ิโดยใชวธิี 
Arcsine transformation และเปอรเซ็นตเมื่อ
ขอมูลมีคาเปน 0 มีการแปลงคาโดยวิธี square  
และเปรยีบเทียบคาเฉลีย่โดยวธิ ีLeast Significant 
Difference (LSD) วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติสําเร็จรูป

ผลการวิจัยและวิจารณ 
1. การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ ข าวโพด

เลี้ยงสัตวในสภาพหองปฏิบัติการ
หลังจากการเคลือบเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว

ดวยวิธีแตกตางกัน แลวนําไปเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
เปนเวลา 4 เดอืน จากนัน้สุมนาํมาตรวจสอบคณุภาพ
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เมลด็พนัธุทกุๆ 1 เดอืน ผลการทดลองเมือ่ตรวจสอบ
ความงอกในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา การเคลอืบ
เมล็ดที่ผานการทําไพรมมิ่งทุกวิธีการไมมีผลทําให
เมล็ดมีความงอกแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมผานการ
เคลือบตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 4 เดือน 
สวนการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษานาน 3 เดือน การเคลอืบ
เมล็ดทุกวิธีการยังคงมีความงอกของเมล็ดพันธุ 
ไมแตกตางกนัในทางสถิตเิมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ด
ที่ไมไดผานการเคลือบ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
การเก็บรักษาในเดือนที่ 4 พบวา การเคลือบเมล็ด
ดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว ทําใหเมล็ดมี
ความงอกดีที่สุดและแตกตางกันในทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ (Table 2) จากนั้น
ตรวจสอบความเร็วในการงอกในสภาพหองปฏิบตักิาร
ยังคงพบวา เมล็ดไมเคลือบและการเคลือบเมล็ด
ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันในทางสถิติของ
ความเร็วในการงอกตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
นาน 4 เดือน สวนการประเมินความเร็วในการงอก
หลังการตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบวา 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 3 เดือน ไมพบ
ความแตกตางกันในทางสถิตขิองความเร็วในการงอก 
แตเมื่อตรวจสอบในเดือนท่ี 4 พบวา การเคลือบ
เมล็ดดวยสารเคลือบเพียงอยางเดียว และการ
เคลือบเมล็ดดวย Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ทาํให
เมลด็มคีวามเรว็ในการงอกดกีวาและแตกตางกนัใน
ทางสถิต ิเมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ดทีผ่านการเคลือบ
รวมกับ Captan อัตรา 0.5 g.ai. แตไมพบความ
แตกตางกันในทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดผานการ
เคลือบ (Table 3)

จากผลการทดลองแสดงใหเหน็วา การเคลอืบ
เมล็ดรวมกับ Captan และ Metalaxyl ไมทําให
คุณภาพความงอกและความเร็วในการงอกของ

เมล็ดพันธุลดลง ซึ่งไมพบความแตกตางกันในทาง
สถิติตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในสภาพหอง
ปฏบิตักิารนาน 4 เดอืน เชนเดียวกันกบัการตรวจสอบ
ในสภาพเรือนทดลองตลอดระยะเวลา 3 เดือน 
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมพบความแตกตางกัน
ในทางสถิติของความงอกและความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว แตการเคลือบ
เมล็ดรวมกับสารเคมีปองกันเชื้อราทั้ง 2 ชนิด เริ่ม
มีแนวโนมทําใหคุณภาพของเมล็ดลดลงหลังผาน
การเก็บรักษานาน 4 เดือน ทั้งนี้เนื่องจาก Captan 
เปนกลุมสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ประเภทสัมผัส โดย
ออกฤทธ์ิยบัยัง้การเจรญิเตบิโตและการสรางสปอร
ของเช้ือราโดยตรง (พิสุทธิ์, 2550) จากการใช 
Captan เคลอืบรวมกบัเมลด็พนัธุโดยตรงอาจสงผล
ตอคุณภาพเมล็ดพันธุทั้งหลังการเคลือบและการ
เก็บรักษาโดยเฉพาะการใช Captan ในปริมาณ
ความเขมขนสูง ยิ่งจะสงผลตอคุณภาพความงอก
ของเมลด็พนัธุมากขึน้ อยางไรกต็าม การใช Captan 
สําหรับเคลือบรวมกับเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
ในอัตรา 0.5 g.ai. จะไมมีผลเสียหายตอคุณภาพ
ความงอกและความแขง็แรงของเมลด็พนัธุหลงัการ
เคลือบและหลังการเก็บรักษานาน 4 เดือนเมื่อ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารและนาน 2 เดอืน
เมือ่ตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง อกีท้ัง Captan 
เปนสารออกฤทธ์ิประเภทสัมผัสเม่ือใชในอัตรา
ที่ไมเหมาะสมจะมีผลกระทบตอการเคล่ือนยาย
คารโบไฮเดรต (Petit et al., 2012) ซึ่งเปนแหลง
พลังงานในกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ

สวนการเคลือบเมล็ดดวยพันธุ Metalaxyl 
แสดงใหเหน็วาเม่ือเมล็ดถูกเกบ็รักษาเปนเวลานาน
อาจมผีลทําใหเมลด็ดดูซึม Metalaxyl เขาไปภายใน
เมล็ดผานความช้ืน จึงทําใหเมล็ดมีความเสียหาย
จากสารเคมไีดเมือ่ผานการเกบ็รกัษาเปนเวลานาน 
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จึงทําใหเมล็ดเส่ือมคุณภาพ โดยจะไปมีผลตอการ
สังเคราะหปริมาณโปรตีนภายในเมล็ดลดลง
ในกระบวนการงอก เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) มีสวน
ในการทําลายผนังเมมเบรน เชน กระบวนการ 
peroxidation และกรดไขมันอิสระยังทําให
โครงสรางของไมโทคอนเดรีย (mitochondria) 
ผิดปกติ แลวยังกระทบกระเทือนตอกระบวนการ
หายใจของเซลลดวย (Priestley, 1986) นอกจากน้ี 
พบรายงานการใช Metalaxyl รวมกับเมล็ดพันธุ
ชนิดอื่น ยกตัวอยางการรายงานของ Keawkham 
et al. (2014) พบวาการเคลือบเมล็ดพันธุแตงกวา

ดวย Metalaxyl อัตรา 1 และ 2 เทา มีผลทําให
ความงอกของเมล็ดพนัธุแตงกวาลดลงจากเดิม 4% 
ทั้ง 2 อัตรา สวน วรรณวิไล และคณะ (2544) 
พบวาการคลุกเมล็ดดวย Metalaxyl อัตรา 0.1% 
โดยนํา้หนกั สามารถควบคมุโรคเนาระดบัดนิสาเหตุ
จากเช้ือรา Pythium aphanidermatum ได โดย
ไมมีผลตอคุณภาพการงอกของเมล็ด ดังนั้นจากผล
การทดลองแสดงใหเห็นวา หลังผานการเก็บรักษา
ไปแลวนาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดรวมกับ 
Metalaxyl ยงัคงมีความงอกและความแขง็แรงของ
เมล็ดพันธุดีมากกวาการเคลือบเมล็ดดวย Captan

Table 2  Germination percentage (%) of coated field corn seeds in laboratory and 
greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

 992

98
99
98

99
99
99
99

99
98
98
99

97
97
98
97

99
99
99
97

99
99
99
97

96
99
79
96

94 bc3

97 a
93 c
95 b

F-test
CV.(%)

ns
6.92

ns
5.50

ns
5.99

ns
8.09

ns
6.27

ns
5.49

ns
16.76

**
2.06

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1 T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
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.
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Table 3  Speed of germination (plant/day) of coated field corn seeds in laboratory and 
greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

24.67
24.44
24.67
24.50

24.83
24.61
24.61
24.63

24.67
24.50
24.50
24.60

24.27
24.33
24.50
24.26

24.51
24.80
24.77
24.30

24.51
24.80
24.77
24.30

22.42
23.64
19.18
23.17

23.30 ab2

23.86 a
22.63 b
23.53 a

F-test
CV.(%)

ns
2.04

ns
1.18

ns
1.59

ns
2.98

ns
2.0

ns
3.23

ns
18.87

**
1.77

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.

2. การเปล่ียนแปลงทางดานการเจริญเตบิโตของ
ตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตว

เมื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางดานการ
เจริญเติบโตของตนกลาขาวโพดเล้ียงสัตว และ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏิบัติการพบวา หลังผาน
การเก็บรักษานาน 2 เดือน การเคลือบเมล็ดทุกวิธกีาร 
ไมทาํใหความยาวของตนกลามคีวามแตกตางกันกบั
เมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ แตเมือ่ผานการเกบ็รกัษา
ไปแลวนาน 3 และ 4 เดือนพบวา การเคลือบเมล็ด
ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. และ Metalaxyl อตัรา 
0.5 g.ai. ทําใหตนกลามีความยาวลําตนดีมากกวา
และแตกตางกนัในทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ
เคลือบเมล็ดเพียงอยางเดียวและเมล็ดที่ไมไดผาน
การเคลอืบ สวนการตรวจสอบในสภาพเรอืนทดลอง

พบวา การตรวจสอบความยาวของลําตนตนกลา
ตลอดการเก็บรกัษานาน 4 เดอืนมคีวามแตกตางกนั
ในทางสถิต ิโดยการเคลือบเมล็ดดวย Captan อตัรา 
0.5 g.ai. และ Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. มคีวามยาว
ของลําตนตนกลาดมีากกวาและแตกตางกันในทาง
สถิต ิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเมลด็ทีไ่มไดผานการเคลอืบ
ตลอดระยะเวลาการเกบ็รกัษานาน 4 เดอืนในสภาพ
ควบคุมสภาพแวดลอม (Table 4)

จากการพจิารณาตรวจสอบความยาวรากของ
ตนกลา เมือ่ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิารพบวา 
การเคลือบเมล็ดทุกวธิกีารไมทาํใหตนกลามคีวามยาว
ของรากแตกตางกนักับเมลด็ท่ีไมไดผานการเคลอืบ 
และเมื่อพิจารณาความยาวของตนกลาหลังผาน
การเก็บรักษานาน 2 เดือนไมพบความแตกตางกัน
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ในทางสถิติ แตเมื่อตรวจสอบความยาวตนกลา
หลังผานการเก็บรักษานาน 3 เดือนพบวา การ
เคลือบเมล็ดดวย Captan อัตรา 0.5 g.ai. และ 
Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ทาํใหตนกลามคีวามยาว
ของตนกลาดีมากกวาและแตกตางกันในทางสถิติ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเคลอืบเมลด็ดวยสารเคลอืบ
เพียงอยางเดียวและเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ 
และเมื่อพิจารณาตรวจสอบความยาวของตนกลา
พบวาไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (Table 5)

เมื่อพิจารณาตรวจสอบน้ําหนักสดของ
ตนกลาหลังตรวจสอบในสภาพหองปฏิบตักิารพบวา 
เมล็ดทีถ่กูเคลือบดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. และ 
Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ทําใหนํ้าหนักสดของ
ตนกลาดีมากกวาและแตกตางในทางสถิตกิบัวิธกีาร
อื่นๆ แตไมพบความแตกตางในทางสถิติของ
นํ้าหนักสดตนกลา เมื่อผานการเก็บรักษานาน 
2 เดือน และเม่ือสุมตรวจสอบในเดือนที่ 3 พบวา 
การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. ทาํให
ตนกลามีนํ้าหนักสดตนกลาดีที่สุด คือ 8,560 
มิลลิกรัม และแตกตางในทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการอื่นๆ แตเมื่อสุมตรวจสอบในเดือนที่ 4 
พบวา การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. 
และ Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีนํ้าหนักสด
ตนกลาดีมากกวาและแตกตางในทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบเมล็ด 
จากนัน้พิจารณาตรวจสอบนํา้หนกัสดลาํตนตนกลา
พบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 2 เดือน 
การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการไมทําใหลําตนตนกลามี
นํ้าหนักสดที่แตกตางกันกับเมล็ดที่ไมไดผานการ
เคลือบ และเมื่อสุมตรวจสอบในเดือนที่ 3 และ 4 
พบวา การเคลือบเมลด็ดวย Captan อตัรา 0.5 g.ai. 
และ Metalaxyl อตัรา 0.5 g.ai. ยังคงมีนํ้าหนักสด

ของลําตนตนกลาดมีากกวาและแตกตางกันในทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆ (Table 6)

จากผลการทดลองแสดงใหเหน็ชัดเจนวา เมือ่
ผานการเก็บรักษาไปแลวนาน 3 และ 4 เดือน การ
เคลือบเมล็ดรวมกับ Captan และ Metalxyl ยงัคง
มคีวามยาวของลําตนตนกลาดมีากกวาเมลด็ทีไ่มได
ผานการเคลือบเม่ือตรวจสอบทั้งในสภาพหอง
ปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง แตการเคลือบ
เมล็ดทุกวิธีการไมทําใหการเปลี่ยนแปลงของราก
ตนกลาแตกตางกันกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 4 เดือน แตจะ
พบการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนหลังผานการเก็บรกัษา
นาน 4 เดือนของนํ้าหนักสดตนกลา เมื่อตรวจสอบ
ในสภาพหองปฏิบัติการและน้ําหนักสดลําตนของ
ตนกลาเม่ือตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง ซึง่การ
เคลือบเมล็ดดวย Captan และ Metalxyl ยังคง
ทําใหการเปล่ียนของน้ําหนักสดดีมากกวาเมล็ด
ไมเคลอืบอยางชดัเจน ทัง้นี ้Captan และ Metalxyl 
เปนสารเคมอีอกฤทธิป์องกนักําจัดเชือ้ราทีส่ามารถ
สงผลกระทบตอการยืดขยายของเซลลตนกลาได 
ซึ่งเมื่อเมล็ดดูดซึมสารเคมีเขาไปภายในเมล็ดจะ
ทาํใหเมลด็เกดิการเส่ือมคณุภาพของเมล็ดพนัธุ โดย
การเส่ือมคุณภาพดังกลาวจะมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ของโปรตนีและการทาํงานของเอนไซมภายในเมลด็
ลดลง ซึง่มผีลตอการกระตุนการทาํงานของเอนไซม 
l ipoxygenase และการเพิ่มขึ้นของ l ipid 
peroxidation จงึสงผลใหเอนไซมถกูยับยัง้โดยการ
ยอยสลายโปรตีน ทําใหเกิดการหยุดชะงักของ
เยื่อหุมเซลลและกระบวนการตางๆ ซึ่งทําใหเกิด
ความเสียหายตอเมล็ดพันธุ (McDonald, 1999; 
McCord, 2000; Thobunluepop et al., 2009) 
ตลอดจนการสูญเสียความมีชวีติของเมล็ดพนัธุหรอื
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เกิดความผิดปกติกับตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตวได 
อยางไรกต็ามจากผลการทดลองยงัคงแสดงใหเหน็วา 
การเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวใน
สภาพควบคุมสภาพแวดลอมเปนเวลา 4 เดือน 
ยังไมมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงดานการ
เจริญเติบโตของลําตน ราก และนํ้าหนักสดตนกลา
ของขาวโพดเลี้ยงสัตว

นอกจากน้ียังพบการรายงานการใช Captan 
และ Metalaxyl รวมกับเมล็ดพันธุ ชนิดอื่นๆ 
ยกตวัอยางการรายงานของ Kavitha et al. (2009) 
พบวา การพอกเมล็ดพริกดวย Captan (3 g/kg) + 
imidachloprid (2 g/kg) พบวา ทําใหตนกลามี
ความยาวราก ความยาวตน ดชันคีวามแขง็แรง และ
นํา้หนักแหงของตนกลาดีมากกวาเมลด็ไมพอก และ 

จกัรพงษ และบุญม ี(2557) รายงานถงึคณุภาพและ
อายุการเก็บรกัษาของเมล็ดพนัธุยาสูบหลังการพอก
เมลด็รวมกบัสารปองกนัเชือ้ราพบวา เมือ่เกบ็รกัษา
เมล็ดพอกนาน 4 เดือน มีความงอกลดลงจากเดิม 
30-50% และคุณภาพหลังการพอกเมล็ดรวมกับ 
Metalaxyl, Captan และ Pylaclostrobin 
สามารถเก็บรกัษาใหมคีณุภาพความงอกและความ
แขง็แรงไดนานประมาณ 2-3 เดอืน ตอมา จกัรพงษ 
และคณะ (2563) พบวา การเคลือบเมล็ดดวย 
Captan อัตรา 2 g.ai. ทําใหตนกลามีความยาว
ลําตนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ 
และการเคลือบเมล็ดดวย Captan อัตรา 4 และ 
6 g.ai. มีความยาวผลรวมของตนกลาถั่วเหลือง
ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไมเคลือบ

Table 4  Shoot length (cm) of coated field corn seeds in laboratory and greenhouse 
conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

13.37
12.94
12.94
13.74

11.39
12.10
12.02
13.67

11.37 b2

12.08 b
13.12 a
13.20 a

10.75 b
11.39 b
12.30 a
12.43 a

13.65 b
14.68 ab
15.18 a
15.35 a

7.33 b
7.91 b
8.53 a
8.45 a 

8.17 b
9.39 a
10.06 a
10.19 a

7.65 c
9.10 b
9.42 a
9.33 a

F-test
CV.(%)

ns
6.83

ns
4.50

**
3.44

**
4.56

*
4.19

**
4.62

**
5.40

**
3.35

ns, *, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by 

DMRT.
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Table 5  Root length and seedling length of coated field corn seeds in laboratory condition 
tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition

Root length (cm) Seedling length (cm)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

19.12
20.38
20.94
20.14

18.61
18.84
19.83
17.70

19.99
19.81
19.58
20.03

19.29
19.82
20.12
20.23

32.49
33.32
33.88
33.89

36.00
30.94
31.85
30.89

31.36 c2

31.89 b
32.69 a
33.23 a

30.03
31.21
32.43
32.66

F-test
CV.(%)

ns
4.63

ns
7.02

ns
3.22

ns
5.24

ns
3.15

ns
19.12

**
1.60

ns
4.47

ns, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT.

Table 6  Seedling fresh weight and Shoot fresh weight of coated field corn seeds in laboratory 
and greenhouse conditions tests following storage under controlled condition.

Treatment1

Laboratory condition Greenhouse condition 

Seedling fresh weight (mg) Shoot fresh weight (mg)

Storage period (months)

1 2 3 4 1 2 3 4

T1
T2
T3
T4

7,106 b2

7,003 b
8,430 a
8,226 a

6,660
7,533
7,423
7,226

6,640 c
7,313 b
8,560 a
7,716 b

6,146 b
6,320 ab
6,916 a
6,870 a

4,796
5,266
5,346
5,083

2,583
2,916
3,033
2,830

3,086 b
3,293 b
3,780 a
3,983 a

2,820 c
3,573 bc
3,780 a
3,680 a

F-test
CV.(%)

**
5.82

ns
5.22

**
4.48

*
4.29

ns
7.77

ns
7.34

**
5.87

**
5.97

ns, *, **: Not significantly difference, significantly different at P≤0.05 and P≤0.01 respectively.
1  T1 = Untreated, T2 = coating with CMC, T3 = coating with captan 0.5 g.ai., T4 = coating 

with metalaxyl 0.5 g.ai.,
2  Means within a column followed by the same letter are not significantly at P≤0.05 by DMRT05.
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สรุปผลการวิจัย
เมลด็พนัธุขาวโพดเลีย้งสตัวทีผ่านการเคลอืบ

ดวย Captan และ Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. 
ไมทําใหคุณภาพความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุลดลงตลอดการเก็บรักษานาน 4 เดือน 
เมือ่เปรียบเทียบกับเมล็ดทีไ่มไดผานการเคลือบเม่ือ
ตรวจสอบในสภาพหองปฏบิตักิาร แตเมือ่ตรวจสอบ
ในสภาพเรือนทดลองพบวา การเคลือบเมล็ดดวย 
Metalaxyl อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความงอกและ
ความเร็วในการงอกดีกวาการเคลือบเมล็ดดวย 
Captan แตเมือ่ตรวจสอบการเปลีย่นการเจรญิเตบิโต
ของตนกลาพบวา หลังผานการเก็บรักษาไปแลว
นาน 4 เดือน การเคลือบเมล็ดดวย Captan และ 
Metalaxyl ที่อัตรา 0.5 g.ai. ยังคงมีความยาวตน
และนํา้หนกัสดลาํตนดกีวาและแตกตางในทางสถติ ิ
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมไดผานการเคลือบ 
เมือ่ตรวจสอบท้ังในสภาพหองปฏิบตักิารและสภาพ
เรือนทดลอง
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