
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีส้ินสุด  
---------------------------- 

1. แผนงานวิจัย   วิจัยและพัฒนาดานเมล็ดพันธุพืช 
2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 
    กิจกรรม     วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 
    กิจกรรมยอย    - 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) ผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคราน้ําคางและแมลง 

ศัตรูตอคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน    
   ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Effects of Seed Coating with Fungicides and Insecticides  

on Sweet Corn Seed Quality and Storage 
4. คณะผูดําเนินงาน 
   หัวหนาการทดลอง  เชาวนาถ พฤทธิเทพ    ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
   ผูรวมงาน   ชูชาติ บุญศักดิ์     ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
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อนุวัฒน จันทรสุวรรณ สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน 
5. บทคัดยอ  

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคราน้ําคาง
ตอคุณภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ดําเนินการระหวางป 2559-2560 ท่ีศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาท วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซํ้า 14 กรรมวิธี ดําเนินการเคลือบหรือคลุกเมล็ดตาม
กรรมวิธีท่ีกําหนด และเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ผลการทดลองพบวา การคลุกเมล็ดดวยสารเคมี 
dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ด
พันธุ 1 กก. และการเคลือบเมล็ดดวย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. เมล็ดมี
เปอรเซ็นตความงอกไมแตกตางกัน ระหวาง 85.0-86.5 เปอรเซ็นต ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ระหวาง 
74.0-87.5 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม เม่ือพิจารณามาตรฐานเมล็ดพันธุ พบวา การ
เคลือบเมล็ดดวยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP 
อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดดวย metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มล./
เมล็ดพันธุ 1 กก. ใหเปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุอยูในมาตรฐานเมล็ดพันธุ โดยมี
เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดระหวาง 72.0-82.5 เปอรเซ็นต ผลการควบคุมโรคราน้ําคางในสภาพไร
เกษตรกร พบวา วิธีการเคลือบเมล็ดดวยสารเคมีไดเมทโทมอรฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมตอ
เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมโรคราน้ําคางไดดีท่ีสุด เปนโรคระหวาง 1.4 และ 6.3 เปอรเซ็นต  
คําหลัก: การเคลือบเมล็ด สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ขาวโพดหวาน การเก็บรักษา คณุภาพเมลด็ โรครานํ้าคาง 

 
ABSTRACT 

An effect of seed coating and seed dressing with fungicides on sweet corn seed 
quality and storage was conducted during 2016-2017 at Chai Nat Field Crops Research 
Center. Seed coated and seed dressing with 14 different rates of fungicides were 
deployed as randomized complete block design. The results showed that seed dressing 



 

with dimethomorph 50% WP at the rate 10 and 20 g/1 kg seed, seed dressing with 
captan 50% WP at the rate 3 and 7 g/1 kg seed and the coated seeds with captan 50% 
WP at the rate 3 g/1 kg seed presented 85.0 to 86.5% germination and 74.0 to 87.5% 
germination after accelerated aging after 6 months of storage under laboratory 
conditions. Moreover, the coated seeds with dimethomorph 50% WP at the rate 10 and 
20 g/1 kg seed, the coated seeds with captan 50% WP at the rate 3 and 7 g/1 kg seed 
and  the seed dressing with metalaxyl M 35% ES at the rate of 7 ml/1 kg seed presented 
72.0 to 82.5% germination. However, seed coating with dimethomorph at the rate of 10 
and 20 g/1 kg seed effectively protected downy mildew which showed disease rate of 
1.4 and 6.3 percent of infected plants, respectively. 
Key words: seed coating, fungicides, sweet corn, storage, seed quality, downy mildew  
 

6. คํานํา 
 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการผลิตขาวโพดหวาน โรคท่ี
สําคัญของขาวโพดหวาน ไดแก โรคราน้ําคาง เปนโรคท่ีสําคัญมากท่ีสุดโรคหนึ่ง ทําใหผลผลิตลดลง 30-
100 เปอรเซ็นต (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2545) การลใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคควรมุงเนน
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค การเคลือบเมล็ดพันธุ (seed coating) เปนเทคนิคท่ีทํา
ใหสารเคมีเกาะติดเมล็ดอยางสมํ่าเสมอ ปองกันสารพิษสัมผัสกับมือ ลดการฟุงกระจายของสารเคมี 
ประหยัดการใชสารเคมีเนื่องจากใชสารเคมีในปริมาณนอยโดยเพ่ิมความสมํ่าเสมอในการรับสารเคมีท่ีติด
ไปกับเมล็ด การคลุกเมล็ดพันธุควรเลือกใชชนิดของสารเคมีใหเหมาะสมเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
กับเมล็ดพันธุ สารเคมีบางกลุมเปนพิษตอเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเมล็ดมีความชื้นสูงมากกวา 14 
เปอรเซ็นต เมล็ดพันธุมักไดรับอันตรายจากสารเคมีไดงาย มีรายงานวา เมล็ดพันธุขาวโพดหวานท่ีคลุกดวย
สารเคมีเมทาแลกซิล เอ็ม (metalaxyl-M) สามารถเก็บรักษาไดนาน 12 เดือน ในสภาพหองควบคุม
อุณหภูมิ และประมาณ 6 เดือน ในสภาพอุณหภูมิหอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของเมล็ดพันธุหลังการเก็บ
เก่ียว (ภาณี และคณะ, 2540) ปจจุบันไดมีรายงานการใชสารเคลือบเมล็ดเพ่ือรักษาคุณภาพ และการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน รวมถึงการปองกันโรคราน้ําคางโดยการเคลือบเมล็ดกอนปลูกดวยสารเคมี 
เชน metalaxyl M 35% ES หรือ dimethomorph 50% WP สามารถปองกันกําจัดโรคราน้ําคางได 
ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดการเกิดโรคไดอยางมีประสิทธิภาพทดแทนการ
คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชเมทาแลกซิลท่ีปจจุบันในบางพ้ืนท่ีไมสามารถควบคุมโรคได ดังนั้น 
การเคลือบเมล็ดพันธุกอนปลูกจึงเปนวิธีการปองกันท่ีดีท่ีสุดในการลดการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตของขาวโพดหวาน รวมถึงการลดข้ันตอนการเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูก เนื่องจากไมตองทําการ
คลุกเมล็ดพันธุกับสารเคมีกอนปลูกอีกและลดโอกาสเสี่ยงในการไดรับสารพิษของเกษตรกรผูปฏิบัติงาน
และมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดตอ
คุณภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และการปองกันกําจัดโรคราน้ําคางขาวโพดหวาน 
 
7. วิธีดําเนินการ 
- อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน พันธุชัยนาท 2  



2. สารเคมีปองกันกําจัดโรค ไดแก metalaxyl M 35% ES, dimethomorph 50% WP, 
captan 50% WP  

3. ปุยเคมี 15-15-15 และ 46-0-0  
4. สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช  
5. เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ และอุปกรณการเคลือบ 
6. อุปกรณตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  

- วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซํ้า ประกอบดวยวิธีการเคลือบหรือคลุกเมล็ดพันธุ

ขาวโพดหวาน จํานวน 14 กรรมวิธี ดังนี้ 
1. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
2. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 14 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ 

1 กิโลกรัม 
3. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมตอเมล็ดพันธุ 

1 กิโลกรัม 
4. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัมตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
5. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม captan 50% WP อัตรา 3 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
6. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม captan 50% WP อัตรา 7 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
7. เคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร 
8. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
9. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 14 มิลลิลิตรตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
10. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
11. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัมตอเมล็ดพันธุ  

1 กิโลกรัม 
12. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม captan 50% WP อัตรา 3 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
13. คลุกเมล็ดดวยพอลิเมอรผสม captan 50% WP อัตรา 7 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 
14. ไมเคลือบและไมคลุกเมล็ดดวยสารเคมี 

ทดสอบการเก็บรักษาเมล็ดพันธุท่ีผานการเคลือบหรือคลุกดวยสารเคมีชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบ
กับการไมเคลือบ หรือไมคลุกสารเคมี เปนเวลา 6 เดือน โดยบรรจุเมล็ดพันธุตามกรรมวิธีตาง ๆ ในถุง
อลูมิเนียมฟอยด ขนาด 5.5 x 12 นิ้ว ถุงละ 1 กิโลกรัม ปดผนึกถุงดวยเครื่องปดผนึกไฟฟา เก็บรักษาใน
สภาพหองท่ีควบคุมอุณหภูมิ สุมตัวอยางเมล็ดเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุทุก
เดือน 

การบันทึกขอมูลเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดพันธุ ตรวจวัดความชื้นโดยวิธี hot air oven 
(AOSA, 1993)  เปอรเซ็นตความงอกมาตรฐาน (standard germination) โดยวิธีเพาะกระดาษ (BP) 



 

ประเมินความงอกตามมาตรฐานสากลของการตรวจสอบความงอก (ISTA, 1996) ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
งอก (mean germination time: MGT) (AOSA, 1993) เปอรเซ็นตความแข็งแรง ตรวจสอบโดยวิธีการ
เรงอายุ (accelerated ageing) (Hampton and TeKrony, 1995) เพาะเชนเดียวกับการทดสอบความ
งอกมาตรฐาน และประเมินความงอก 7 วันหลังการเพาะ ตามมาตรฐานสากลของการตรวจสอบความงอก 
(ISTA, 1996) ความยาวของราก (root length) และความยาวของยอดออน เชนเดียวกับการทดสอบ
ความงอกมาตรฐาน โดยวัดความยาวของรากและยอดออนของตนกลาท่ีงอกปกติหลังการเพาะ 5 วัน  

หลังเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน ประเมินการเปนโรคราน้ําคางของขาวโพดหวานในสภาพแปลง
ทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จํานวน 3 ซํ้า ปลูกขาวโพดพันธุ 
Tuxpeño ท่ีออนแอตอโรคราน้ําคาง รอบแปลงทดลองท้ัง 4 ดานเปนแหลงแพรเชื้อรา เม่ือขาวโพดมีอายุ 
1 สัปดาห ปลูกเชื้อโรคราน้ําคาง โดยเตรียม spore suspension ความเขมขน 5x104 สปอรตอมิลลิลิตร 
และทําการพนลงบนตนพืช เม่ือขาวโพดแสดงอาการของโรคชัดเจน  ปลูกขาวโพดหวานกรรมวิธีตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีแปลงยอยขนาด 4.5x6 เมตร จํานวน 6 แถวตอแปลงยอย โดยใชระยะหางระหวางแถวเทากับ 75 
เซนติเมตร ระยะระหวางตน 25 เซนติเมตร จํานวน 1 ตนตอหลุม ใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัมตอไรกอนปลูก และใสปุย 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 ครั้ง เม่ือขาวโพดหวานอายุ 
20 วันและ 40 วันหลังงอก ทําการพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเม่ือพบการระบาด บันทึกขอมูล
การเกิดโรคราน้ําคางเม่ือขาวโพดหวานอายุ 30 วัน โดยนับจํานวนตนท้ังหมด และจํานวนตนท่ีแสดง
อาการของโรคราน้ําคาง คํานวณเปอรเซ็นตการเปนโรค 
- เวลาและสถานท่ี 
 เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 ณ หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท  
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ   

ผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุกอนการทดลอง พบวา เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด 93.0 
เปอรเซ็นต ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุตรวจสอบโดยวิธีการเรงอายุ 91.0 เปอรเซ็นต หลังการเคลือบหรือ
คลุกเมล็ดดวยสารเคมี พบวาเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด ระหวาง 68.0-93.0 เปอรเซ็นต ความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ ระหวาง 50.0-93.5 เปอรเซ็นต โดยพบวาการเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอรไมมีผลตอความ
งอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดยมีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด เทากับ 90.0 เปอรเซ็นต ความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ เทากับ 89.0 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม (Table1-2) 

เม่ือเปรียบเทียบอัตราของสารเคมีท่ีใช พบวา การใชสารเคมีในอัตราท่ีสูงข้ึนสงผลใหเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ดลดลง ท้ังการใชสารเคมี metalaxyl dimethomorph หรือ capan ผลการทดลองท่ี
ไดสอดคลองกับเปอรเซ็นตเมล็ดงอกไมสมบูรณและเปอรเซ็นตเมล็ดตาย โดยพบวาการใชสารเคมีเคลือบ
หรือคลุกเมล็ด ใหเปอรเซ็นตเมล็ดงอกไมสมบูรณและเมล็ดตายสูงกวาเมล็ดท่ีไมผานการเคลือบหรือคลุก
เมล็ด (Table 1-2)  

ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุในสภาพหองท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพันธ 50 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน พบวาการคลุกเมล็ดดวยสารเคมี dimethomorph 
50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. และ
การเคลือบเมล็ดดวย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกสูงไม
แตกตางกัน ระหวาง 90.5-94.0 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมท่ีมีเปอรเซ็นตความงอก 
เทากับ 95.5 เปอรเซ็นต โดยพบวาการเคลือบเมล็ดดวย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 



กก. การคลุกเมล็ดดวยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% 
WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ระหวาง 88.5-91.0 เปอรเซ็นต 
ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม และการเคลือบเมล็ดพันธุดวยพอลิเมอร ท่ีมีความงอกของเมล็ดหลังวิธีการ
เรงอายุ เทากับ 93.0 และ 87.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table1-2) 

ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ  เปนเวลา 6 เดือน พบวาการคลุกเมล็ดดวยสารเคมี 
dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ด
พันธุ 1 กก. และการเคลือบเมล็ดดวย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. เมล็ดมี
เปอรเซ็นตความงอกสูงไมแตกตางกัน ระหวาง 85.0-86.5 เปอรเซ็นต ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ 
ระหวาง 74.0-87.5 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม ท่ีใหความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด
เทากับ 90.0 และ 88.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณามาตรฐานเมล็ดพันธุ พบวา หลังการเก็บรักษาเปนเวลา 6 เดือน การเคลือบเมล็ด
ดวยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 
7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดดวย metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มล./เมล็ดพันธุ 1 กก. 
ใหเปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุอยูในมาตรฐานเมล็ดพันธุ โดยมีเปอรเซ็นตความ
งอกของเมล็ดระหวาง 72.0-82.5 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีกรรมวิธีท่ีเคลือบหรือคลุกเมล็ดดวยสารเคมี 
metalaxyl M 35% ES อัตรา 14 มล./เมล็ดพันธุ 1 กก. มีผลใหเปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุลดต่ําเร็วกวากรรมวิธีอ่ืน โดยเมล็ดท่ีผานการเคลือบดวย metalaxyl M สามารถเก็บรักษา
ไดเปนระยะเวลา 1 เดือน ในขณะท่ีเมล็ดท่ีผานการคลุกสามารถเก็บรักษาได 5 เดือน (Table 3-4)  

จากผลการทดลอง แสดงใหเห็นวาการเคลือบหรือคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีสงผลตอความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ  ท้ังนี้จากการเคลือบเมล็ดพันธุทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุเพ่ิมข้ึนสูง จึงเปน
ปญหาท่ีสําคัญในการเคลือบเมล็ดท่ีภายหลังการเคลือบตองทําการลดความชื้นอยางรวดเร็ว (บุญมี, 2551) 
นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการเคลือบเมล็ด ซ่ึงตองมีการหมุนเหวี่ยงเมล็ดพันธุในเครื่องเคลือบ
เพ่ือใหสารเคลือบเกาะติดอยางสมํ่าเสมอ จึงมีผลตอความแข็งแรงของเมล็ดได ซ่ึงการเรงอายุเมล็ดพันธุ
เปนการประเมินความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ โดยเมล็ดพันธุท่ีมีความแข็งแรงสูง เม่ือผานการ
เรงอายุแลวความงอกของเมล็ดพันธุจะลดลงนอยกวาเมล็ดพันธุท่ีมีความแข็งแรงต่ํา (จวงจันทร, 2529) 

ผลการควบคุมโรคราน้ําคางในสภาพไรเกษตรกร ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเปนระยะเวลา 
6 เดือน พบวา วิธีการเคลือบเมล็ดดวยสารเคมีไดเมทโทมอรฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมตอเมล็ด
พันธุ 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมโรคราน้ําคางไดดีท่ีสุด เปนโรคระหวาง 1.4 และ 6.3 เปอรเซ็นต ไม
แตกตางจากการคลุกเมล็ดดวยสารเคมีไดเมทโทมอรฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 
กิโลกรัมท่ีพบการเกิดโรคระหวาง 5.2 และ 8.4 เปอรเซ็นต แตแตกตางจากการเคลือบหรือคลุกเมล็ดดวย
สารเคมี  metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 และ 14 มล./เมล็ดพันธุ 1 กก. หรือสารเคมี captan 50% 
WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราน้ําคางต่ํา เปนโรค
ระหวาง 23.7-38.2 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมและการเคลือบเมล็ดดวยพอลิเมอร เปนโรครา
น้ําคางสูงสุด คือ 75.1 และ 78 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 5) 
 
9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1.การคลุกเมล็ดดวยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 
50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. และการเคลือบเมล็ดดวย captan 50% WP อัตรา 3 



 

กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกระหวาง 85.0-86.5 เปอรเซ็นต ความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุระหวาง 74.0-87.5 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากกรรมวิธีควบคุม สามารถเก็บเมล็ดพันธุนาน 6 เดือน 

2. การเคลือบเมล็ดดวยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ 
captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดดวย metalaxyl M 35% 
ES อัตรา 7 มล./เมล็ดพันธุ 1 กก. ใหเปอรเซ็นตความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุอยูในมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ  

3. วิธีการเคลือบหรือคลุกเมลด็ดวยสารเคมีไดเมทโทมอรฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมตอ
เมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม ใหผลในการควบคุมโรคราน้ําคางไดดีจากการประเมินในสภาพไร เปนโรคระหวาง 
1.4-8.4 เปอรเซ็นต 

 
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคราน้ําคางในขาวโพดหวาน โดยการเคลือบหรือคลุกเมล็ดพันธุดวย
สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแนะนําแกเกษตรกรและผูประกอบการดานเมล็ดพันธุได 
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Table 1 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after coating.  

Treatment 
Germination (%)1/ 

Normal seedling  Abnormal seedling Dead seed 
1. coated with metalaxyl 7 ml 80.0 d         10.0 c 10.0 d 
2. coated with metalaxyl 14 ml 68.0 e  9.5 bc 22.5 e 
3. coated with dimethomorph 10 g 88.5 ab 5.5 abc  6.0 abc 
4. coated with dimethomorph 20 g 85.0 bc 7.0 abc  8.0 bcd 
5. coated with captan 3 g 88.0 abc 7.5 abc  4.5 ab 
6. coated with captan 7 g 91.5 a 5.5 abc  3.0 a 
7. coated with polymer  90.0 a 5.0 ab  5.0 ab 

8. dressing with metalaxyl 7 ml 89.5 ab 4.0 a  6.5 a-d 

9. dressing with metalaxyl 14 ml 83.5 cd 7.0 abc  9.5 cd 

10. dressing with dimethomorph 10 g 93.0 a 4.5 a  2.5 a 

11. dressing with dimethomorph 20 g 93.0 a 4.0 a  3.0 a 

12. dressing with captan 3 g 93.0 a 4.5 a  2.5 a 

13. dressing with captan 7 g 93.0 a 3.5 a  3.5 a 
14. Non treated 93.0 a 3.5 a  3.5 a 

CV. (%) 3.6          21.4         17.9 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 
 

Table 2 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after coating and accelerated  
   aging.  

Treatment 
Germination (%) 

Normal seedling  Abnormal seedling Dead seed 
1. coated with metalaxyl 7 ml 77.5 d  7.0 abc   15.5 b 
2. coated with metalaxyl 14 ml 50.0 f 16.5 e   33.5 c 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.0 bc  6.5 abc    7.5 a 
4. coated with dimethomorph 20 g 86.5 bc 10.5 bcd    6.0 a 
5. coated with captan 3 g 82.0 cd 11.5 cde    6.5 a 
6. coated with captan 7 g 91.0 ab  4.5 a    4.5 a 
7. coated with polymer  89.0 ab  7.0 abc    4.0 a 

8. dressing with metalaxyl 7 ml 88.5 ab  4.5 a    7.0 a 

9. dressing with metalaxyl 14 ml 66.5 e 14.5 de   19.0 b 

10. dressing with dimethomorph 10 g 93.0 a  4.5 a    3.5 a 

11. dressing with dimethomorph 20 g 93.5 a  3.5 a    3.0 a 

12. dressing with captan 3 g 93.0 a  3.5 a    3.0 a 

13. dressing with captan 7 g 90.5 ab  5.5 ab    4.0 a 
14. Non treated 93.0 a  2.5 a    4.5 a 

CV. (%) 4.7 17.2 12.4 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 



 

Table 3 Seed germination under laboratory of sweet corn seed during six months storage  
   under controlled condition.     

Treatment 
Storage period (months)1/ 

1  2      3    4      5      6 
1. coated with metalaxyl 7 ml 87.5 b-e 80.5 c 79.0 c  73.5 c  69.5 d 63.0 e   
2. coated with metalaxyl 14 ml 63.5 g 61.0 e  51.5 e  51.0 d  43.0 e  33.5 f 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.5 c-f  86.0 b  86.0 b 85.5 ab  84.5 ab 82.5 b 
4. coated with dimethomorph 20 g 84.5 ef 85.0 b 81.5 bc 81.5 b 78.5 c 72.0 cd 
5. coated with captan 3 g 91.5 a-d  87.0 b 86.5 b  85.5 ab  85.5 ab  77.0 c  
6. coated with captan 7 g 81.0 f 86.5 b 86.0 b 83.5 ab 81.0 b 76.0 c 
7. coated with polymer  93.0 abc 87.5 b 86.0 b 90.5 a  85.0 ab  82.0 b  
8. dressing with metalaxyl 7 ml 85.0 def 89.0 b 89.0 b 84.5 ab  79.0 c 77.5 c 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 69.0 g 74.0 d 73.0 d  70.5 c 70.0 d 69.0 d 
10. dressing with dimethomorph 10 g 94.0 ab  92.0 a 91.0 ab 87.5 ab  87.5 ab 85.0 ab 
11. dressing with dimethomorph 20 g 91.0 a-e 92.5 a 90.0 ab 85.0 ab 86.0 ab 85.0 ab 
12. dressing with captan 3 g 94.0 ab 93.0 a 91.5 ab 90.5 a 87.5 ab 86.5 ab 
13. dressing with captan 7 g 90.5 a-e 89.5 b 86.5 b 86.5 ab 86.0 ab 86.0 ab 
14. Non treated 95.5 a 93.5 a 93.5 a 91.0 a  90.0 a  90.0 a  

CV. (%)  14.7   14.5  14.3   14.3  15.4   15.6 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 
 

Table 4 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after accelerated aging during  
   six months storage under controlled condition.  

Treatment 
Storage period (months)1/ 

1  2      3    4      5      6 
1. coated with metalaxyl 7 ml 80.5 de 74.5 d 69.5 e 64.0 c 63.5 de 58.5 d 
2. coated with metalaxyl 14 ml 54.0 f 46.5 e 41.0 f 36.5 d 24.0 f 22.5 f 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.5 bcd 83.0 bc  77.5 d  76.0 b 71.5 d  66.0 cd 
4. coated with dimethomorph 20 g 84.0 b-e 82.0 c 80.0 cd 76.5 b 65.0 de 59.5 d 
5. coated with captan 3 g 88.5 abc 84.0 bc 81.5 cd 81.5 ab 80.0 bc 72.0 bc  
6. coated with captan 7 g 85.5 b-e 82.5 c 77.5 d 77.0 b 76.0 c 71.0 bc 
7. coated with polymer  87.0 abc 84.5 bc 83.0 bc 82.0 ab 76.5 c 76.5 bc 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 86.5 bcd 70.0 d  84.0 bc 81.0 ab 80.5 bc 69.5 bc 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 74.5 e 86.5 bc 67.5 e 63.5 c 61.5 e 47.5 e 
10. dressing with dimethomorph 10 g 92.5 a  92.0 a  90.5 ab  89.5 a  87.5 ab  87.5 ab  
11. dressing with dimethomorph 20 g 89.0 abc 88.5 ab 84.5 bc 83.0 ab 82.0 bc 74.0 bc 
12. dressing with captan 3 g 91.0 ab 90.5 ab 90.5 ab 90.0 a 88.5 ab 85.0 ab  
13. dressing with captan 7 g 90.0 ab 89.0 ab 87.5 ab 87.5 ab 86.5 ab 81.5 bc 
14. Non treated 93.0 a 92.5 a 92.0 a 90.0 a 89.5 a 88.0 a 

CV. (%) 15.3 15.7 15.7  13.3 16.7 15.4 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 



Table 5 Effect of fungicide application on percentage of sweet corn infected by downy  
   mildew under natural infection at farmer’s field, Uthaithani province, rainy  
   season, 2017. 

Treatment % Infection1/ 
1. coated with metalaxyl 7 ml 30.8 c 
2. coated with metalaxyl 14 ml 30.7 c 
3. coated with dimethomorph 10 g  6.3 a 
4. coated with dimethomorph 20 g  1.4 a 
5. coated with captan 3 g 29.4 c 
6. coated with captan 7 g 28.7 c 
7. coated with polymer  75.1 d 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 38.2 c 

9. dressing with metalaxyl 14 ml 28.9 c 
10. dressing with dimethomorph 10 g  8.4 ab 
11. dressing with dimethomorph 20 g  5.2 a 
12. dressing with captan 3 g 29.4 c 

13. dressing with captan 7 g 23.7 bc 
14. Non treated 78.0 d 

CV (%)                                     21.8 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. Data are transferred by Arcsine (Sqr(X/100)) 
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