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บทคัดยอ: หลักการสําคัญในการพอกเมล็ดคือตองรักษาคุณภาพของเมล็ดไวได ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ผลของสัดสวนสารพอกตอคุณสมบัติบางประการทางกายภาพของเมล็ดพอก ไดแก อัตราการดูดน้ําของเมล็ด และการงอกของ
เมล็ดพัน ธุ ข าวโพดห วาน  ทํากา รทดลองที่หองป ฏิบัติการ  โรงงาน ปรับ ปรุงสภ าพเม ล็ดพัน ธุ  คณะเกษตรศาสต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําการพอกเมล็ดดวยเครื่องแบบระบบจานหมุน รุน SKK10 และระบบฉีดพน รุน SKK05 โดยใชวัสดุพอก
และวัสดุประสานในอัตราสวนแตกตางกัน ซึ่งสูตรสารพอกคิดเปนอัตราสวนโดยปริมาตรระหวางวัสดุประสาน : วัสดุพอกชนิด
ละเอียด : วัสดุพอกชนิดหยาบ ผลการทดลองพบวา สูตรสารพอกที่มีสัดสวนของวัสดุพอกชนิดหยาบเปนสวนผสมสามารถชวยลด
การแตกราวของเมล็ดพอกเมื่ออยูในสภาพแหงได  ชวยใหเมล็ดมีความแข็ง สามารถทนตอแรงกระแทกที่ระดับสูง อีกทั้งความชื้น
สามารถซึมผานไดดีกวาเมล็ดที่พอกดวยวัสดุพอกชนิดละเอียดเพียงอยางเดียว และไมทําใหความงอกของเมล็ดลดลง นอกจากนี้
ยังพบวาการพอกเมล็ดพันธุดวยเครื่องแบบจานหมุนและเครื่องแบบถังหมุนไมทําใหคุณภาพความงอกของเมล็ดพันธุแตกตางกัน  
คําสําคัญ: การพอกเมล็ดพันธุ, เบนโทไนท, ผงข้ีเล่ือย, ขาวโพดหวาน, คุณภาพเมล็ดพันธุ 
 
ABSTRACT : Principle of seed pelleting method could be maintain the seed quality. The objective of this experiment 
were investigated of pelleting substance proportion and different methods on some physical properties of pelleted 
seed such as seed imbibitions rate and seed germiability of hybrid super sweet corn seeds. The experiment was 
conducted at seed laboratory of the Seed Processing Plants, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. The seeds 
were pelleted with the mixture of various pelleting materials and different bider materials by centri-coater machine 
model SKK10 and spay-drum type machine model SKK05. The mixture pelleting substances were used as ratio of 
volume of binder materials to fine filler materials and  rough filler materials. The results indicated that the recipe of 
seed pelleting with rough filler materials could be decreased pelleted cracking after dried. They were increased 
hardness of pelleted seed, high impact tolerance and seed imbibitions rate than pelleted seeds with fine filler 
material only. Also the germination of seeds were not significantly with the unpelleted seed. Furthermore, the 
germination percentage of pelleted seeds were not significantly with different type of machine.   
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