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บทคัดย่อ
ภัยแล้งนับว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่ส่งผลต่ อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าว การศึกษาครัง้ นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณของซิลกิ อนทีเ่ หมาะสมทีใ่ ส่ในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 และเพื่อศึกษาผลของซิลกิ อนต่อความต้านทานต่อสภาวะขาดน้าของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
โดยการวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD จานวน 12 ซ้า ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ ระดับการให้น้า
ในอัตราที่ต่างกัน 4 อัตรา ได้แก่ การให้น้ าอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ (ระดับการให้น้ าปกติ) , 50, 25 และ 12.5
เปอร์เซ็นต์ของการให้น้าเต็มอัตรา ปริมาณการใช้ซลิ กิ อนในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน 5 อัตรา ได้แก่ การใช้ซลิ กิ อน
(ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากอุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอัตรา 0, 50, 150, 300 และ 500 กิโลกรัมต่อไร่ จากการทดลอง
พบว่ า ระดับ การให้น้ า ที่ล ดลง ส่ง ผลท าให้ก ารเจริญ เติบ โตและองค์ป ระกอบของผลผลิต ข้า วลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับการให้น้าปกติ นอกจากนี้ปริมาณซิลกิ อนยังมีผลต่อทัง้ การเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ของผลผลิตข้าว โดยซิลกิ อนทีป่ ริมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้การเจริญเติบโต (ความสูงต้น น้าหนักแห้ง
รากและลาต้น จานวนต้นต่อกอ อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง อัตราการคายน้ า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปาก
ใบ) รวมทัง้ องค์ประกอบของผลผลิต (จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณ
ผลผลิตต่อต้น) เพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ซลิ กิ อนทีป่ ริมาณอื่น อีกทัง้ ยังส่งผลให้จานวนเมล็ดลีบลดลง
ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นผลให้ปริมาณผลผลิตเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าซิลกิ อนปริมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถ
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ช่วยลดความเครียดจากสภาวะขาดน้ าทีม่ ผี ลต่อข้าวพันธุ์ ปทุมธานี 1 อีกทัง้ ยังเป็ นปริมาณทีเ่ หมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 อีกด้วย
คาสาคัญ : การเจริญเติบโต; ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1; ซิลกิ อน; ผลผลิต; ระดับการให้น้า

Abstract
Drought is considered to be a serious factor limiting rice production and quality. The objective
of this study was to determine suitable amount of silicon application in soil for growth and yield and
the effect of silicon on the resistance to drought stress of rice cv. Pathum Thani 1 under different water
supply. A pot experiment was undertaken in factorial in CRD with 12 replications. The study factors
were (1) different levels of water supply, corresponding to 100 (normal condition or control), 50, 25
and 12.5 % of full water supply, and (2) different levels of silicon, corresponding to 0, 50, 150, 300
and 500 kg/rai. The results showed that decreased water level as a result, the growth and yield
components of rice decreased when comparing to those of the control. In addition, different levels of
silicon also influenced both growth and yield of rice cv. Pathum Thani 1. Silicon at 300 kg/rai increased
growth (plant height, root dry weight, shoot dry weight, tiller number per plant, photosynthetic rate,
transpiration rate and stomatal conductance) and yield components (panicle number per plant, filled
grains per panicle, 100 grain weight and yield per plant) of rice cv. Pathum Thani 1 when compared
with other silicon level and it also reduced the undeveloped grains per panicle as a result, the
productivity increases. It was, therefore, concluded that 300 kg/rai of silicon reduced the effect of
toxicity from drought stress to rice cv. Pathum Thani 1 and it was also suitable for the growth and yield
of rice cv. Pathum Thani 1.
Keywords: growth; rice cv. Pathum Thani 1; silicon; yield; level of water supply

1. คานา

เข้า ถึง ของระบบชลประทานยัง ไม่ ท วั ่ ถึง ส าหรับ
พื้นที่การปลูกข้าวของประเทศไทย พื้นที่ปลูกข้าว
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตนาน้ าฝนทีม่ ปี ริมาณน้ าค่อนข้าง
จากัด จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว รวมทัง้
ส่งผลทาให้ผลผลิตของข้าวลดลง (Hanson et al.,
1990) ดังนัน้ ปั ญหาภัยแล้งนับว่าเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญ
ทีท่ าให้ผลผลิตข้าวมีความแปรปรวน โดย (ธวัชชัย,
2535) พบว่าเมื่อต้นข้าวได้รบั สภาวะการขาดน้ าใน
ระยะทีม่ กี ารเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ จะทาให้
ผลผลิตลดลงประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์และผลผลิตจะ
ลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อต้นข้าวได้รบั สภาวะขาด

ข้ า ว ( Oryza sativa L.) ถื อ ว่ า เ ป็ น พื ช
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยและมีพ้นื ที่ปลูก
กระจายอยู่ทวทุ
ั ่ กภาคของประเทศ เนื่องจากข้าว
เป็ นอาหารหลักของคนไทย รวมทัง้ ประชากรโลกใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีป เอเชีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ซึ่งประเทศ
เหล่ า นี้ เ ป็ น ประเทศที่บ ริโ ภคข้า วเป็ น อาหารหลัก
(สมชาย, 2548) อย่ า งไรก็ ต าม พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว
ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกได้รบั ปั ญหาภัยแล้ง ซึ่ง
เกิด จากปริม าณน้ า ฝนที่ไ ม่ เ พีย งพอรวมทัง้ การ
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น้าในระยะการสร้างรวงอ่อนจนถึงรวงแก่เต็มที่
เมื่อพืชได้รบั สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ย่อมส่งผลต่ อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
(พั ช นี และคณะ, 2544) ดั ง นั ้น การน าซิ ลิ ก อน
(silicon) มาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ เพิ่ม ผลผลิต และเพิ่ม
ความต้ า นทานต่ อ สภาพแวดล้อ มที่ไ ม่ เ หมาะสม
ย่อมเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทาได้ ซิลกิ อน
จากอุตสาหกรรมซีเมนต์เป็ นวัสดุแคลเซียมซิลเิ กตที่
มี รู พ รุ น (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ จ ากอุ ต สาหกรรม
ปู น ซีเ มนต์ ) ซิลิก อนที่พืช ดู ด ซึม จากดิน จะมีก าร
สะสมในผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อชัน้ ผิวมีลกั ษณะเป็ น
ชัน้ บาง ๆ เรียกว่าชัน้ ซิลกิ า (silica layer) ทาให้พชื
มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น (ยงยุทธ, 2552) และ
ช่ ว ย ลดกา รสู ญ เสี ย น้ า แ ก่ พื ช (Emadian and
Newton, 1989) การสะสมของซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ
ของพืชจะขึ้นอยู่กบั ชนิดของพืช การคายน้ า และ
ชนิ ด ของพื ช โดยผ่ า นกลไกการดู ด ซึ ม การ
เคลื่ อ นย้ า ยซิ ลิ ก อนไปยั ง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช
(Yamaji et al., 2012)

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากอุตสาหกรรม
ซีเมนต์มคี ่าวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สมบัตขิ องดินก่อนปลูก
สมบัตดิ นิ
ผลวิเคราะห์
ค่าความเป็ นกรดด่าง
7.11
ค่าการนาไฟฟ้ า (dS/m)
0.04
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%)
2.03
ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในดิน (%)
0.10
ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์ (mg/kg)
7.09
ปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได้ (mg/kg)
110.07

ตารางที่ 2 องค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
อุตสาหกรรมซีเมนต์
องค์ประกอบ
1. pH
2. SiO2
3. CaO
4. Fe2O3
5. MgO
6. other

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ factorial in
CRD จานวน 12 ซ้า ซ้าละ 1 กระถาง กระถางละ 1
ต้ น ประกอบด้ว ย 2 ปั จ จัย ได้แ ก่ ปั จ จัย ที่ 1 คือ
ระดับการให้น้าในอัตราทีต่ ่างกัน 4 อัตรา ได้แก่ การ
ให้น้ าอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ (1.8 ลิตรต่ อกระถาง)
ซึง่ เป็ นปริมาณทีด่ นิ มีความอุม้ น้ าพอดี, 50, 25 และ
12.5 เปอร์เซ็นต์ ของการให้น้ าเต็มอัตรา ปั จจัยที่ 2
คือ ปริมาณการใช้ซลิ กิ อนในอัตราที่แตกต่างกัน 5
อัต รา ได้แ ก่ การใช้ซิลิก อน (ผลิต ภัณฑ์ท่ีไ ด้จ าก
อุตสาหกรรมซีเมนต์) ในอัตรา 0, 50, 150, 300 และ
500 กิโลกรัมต่อไร่ (0, 0.80, 2.40, 4.80 และ 8.00
กรัมต่อกระถาง) ตัวอย่างดินทีน่ ามาศึกษาเป็ นหน้า
ดิน ซึ่ง มีค่ า วิเ คราะห์ดิน ก่ อ นปลู ก ดัง ตารางที่ 1

ผลลัพธ์
10
51.65 %
37.63 %
1.83 %
0.56 %
8.33 %

2.2 การปลูกและการดูแลรักษา
เพาะกล้าพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ลงในถาด
หลุมเพาะกล้าทีม่ ขี นาด 2.4 x 2.4 x 4.0 เซนติเมตร
ทีบ่ รรจุดว้ ยหน้าดินและขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1 : 1
โดยปริมาตร เมื่อต้นกล้าอายุ 10 วัน ย้ายปลูกลง
กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กระถางละ
1 ต้ น ที่ บ รรจุ ด้ ว ยดิ น ปลู ก 5 กิ โ ลกรั ม ที่ ผ สม
คลุกเคล้ากับซิลิกอนรูปแบบหยาบในอัตราต่ าง ๆ
เข้ากันดีแล้ว เมื่อต้นข้าวอายุ 6 วัน หลังปลูกใส่ปุ๋ย
ครั ้ง แรก ด้ ว ยปุ๋ ยเคมี สู ต ร 16-20-0 อั ต รา 35
กิโลกรัมต่อไร่ (0.56 กรัมต่อกระถาง) ร่วมกับสูตร
0-0-60 อั ต รา 10 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ (0.16 กรั ม ต่ อ
กระถาง) และใส่ปยครั
ุ๋ ง้ ที่ 2 ด้วยปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0
33
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อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (0.32 กรัมต่อกระถาง) เมื่อ
ต้นกล้าอายุ 30 วันหลังปลูก ให้น้ าในระดับต่าง ๆ
ทุกวันตลอดการทดลอง ฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติ
เพื่อกาจัดโรคและแมลงที่เข้าทาลายในช่วงต่ า ง ๆ
ของการเจริญเติบโต
2.3 การเก็บผลการทดลอง
บันทึกการเจริญเติบโต โดยบันทึกความ
สูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ จานวนต้นต่อกอ
น้าหนักแห้งราก และน้าหนักแห้งลาต้น บันทึกอัตรา
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง อัตราการคายน้ า และอัตรา
ก า รเปิ ดปิ ดข องป ากใบ ด้ ว ยเครื่ อง portable
photosynthetic (LI-6400, Li-cor, USA) เ มื่ อ ข้ า ว
อายุ 70 วันหลังปลูก (ระยะตัง้ ท้อง) วัดกลางใบของ
ใบทีม่ กี ารพัฒนามากทีส่ ดุ (ใบที่ 2 ของข้าว) (Zhang
et al., 2017) บัน ทึ ก ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบผลผลิ ต
ได้ แ ก่ จ านวนรวงต่ อ กอ จ านวนเมล็ ด ต่ อ รวง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดลีบต่อรวง น้ าหนัก 100
เมล็ด ที่ค วามชื้น 14 เปอร์ เ ซ็น ต์ ผลผลิต ต่ อ ต้ น
วิเ คราะห์ ป ริม าณซิลิก อน (เปอร์ เ ซ็น ต์ ) ในส่ ว น
ต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ราก ลาต้น รวงและเปลือกหุม้
เมล็ด โดยใช้วธิ ีวเิ คราะห์ท่ดี ดั แปลงมาจาก Nayer
และคณะ (1975)
2.4 การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนตามวิธี 4 x 5
factorial in CRD เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s new range test (DMRT)
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS

ส่งผลให้ความสูง น้ าหนักแห้งรากและลาต้น และ
จานวนต้นต่อกอมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (ตาราง
ที่ 3) ในขณะที่ร ะดับ การให้น้ า ที่ 50 เปอร์เ ซ็น ต์
ร่วมกับการใส่ซลิ กิ อนทีป่ ริมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่
ส่งผลให้ขา้ วมีจานวนต้นต่อกอสูงทีส่ ุด (15.11±0.19
ต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับสิง่ ทดลองอื่น (ตารางที่ 3)
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Manal และคณะ
(2014) ที่พบว่าสภาวะเครียดจากการขาดน้ าส่งผล
ให้ข้า วมีก ารเจริญ เติบ โตในส่ว นของความสูง ต้ น
จานวนต้นต่อกอและชีวมวลของรากลดลง โดยบาง
การศึกษารายงานว่าภายใต้สภาวะขาดน้ า ซิลกิ อน
มีความสามารถในการช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของรากได้ อาจมีผลมาจากซิลิกอนช่วยทาให้ราก
พืชมีการเจริญเติบโตทางความยาวและมีการขยาย
ขนาดของผนั ง เซลล์ ใ นบริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ ที่ มี ก าร
เจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ (Hattori et al., 2003) อีก
ทัง้ อาจเป็ นผลมาจากซิลกิ อนช่วยกระตุ้นให้รากพืช
มีการดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึน้ หรืออาจกล่าวได้
ว่าการดูดซึมน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้จะช่วยส่งเสริมให้บริเวณ
รากเกิดการแลกเปลี่ยนประจุเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วย
ส่งเสริมให้กจิ กรรมของรากสามารถดาเนินได้อย่าง
ปกติ (Chan et al., 2011) จึ ง เป็ นผลท าให้ พื ช มี
ความต้านทานต่อสภาวะขาดน้าได้มากยิง่ ขึน้
3.2 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตรา
การคายน้า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปากใบ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช้ ซิ ลิ ก อนจาก
อุตสาหกรรมซีเมนต์ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ภายใต้
ระดับการให้น้ าทีแ่ ตกต่างกันของข้าวพัน ธุป์ ทุมธานี
1 จากผลการทดลองพบว่ า ระดับ การให้ น้ า และ
ปริมาณซิลกิ อนมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
อัตราการคายน้ า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปากใบ
อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) โดยพบว่าระดับการให้
น้ า ที่ล ดลง ส่ ง ผลให้ ลัก ษณะดัง กล่ า วมีค่ า ลดลง
เนื่ อ งจากคลอโรพลาสต์ ซ่ึง เป็ นส่ ว นที่ส าคัญ ต่ อ
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้รบั ความเสียหาย

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การเจริญเติ บโต
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช้ ซิ ลิ ก อนจาก
อุตสาหกรรมซีเมนต์ในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ภายใต้
ระดับการให้น้ าทีแ่ ตกต่างกันของข้าวพันธุป์ ทุมธานี
1 จากผลการทดลองพบว่าระดับการให้น้ าที่ลดลง
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ที่เกิดจากอนุ มูลอิสระ (Smirnoff, 1995) ดังนัน้ เมื่อ
พืชมีการเปิ ดปิ ดของปากใบลดลงย่อมส่งผลทาให้
ระดับการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงเช่นกัน และเมื่อ
พิจ ารณาที่ป ริม าณซิลิก อน พบว่ า ซิลิ ก อนที่ใ ช้ใ น
ปริ ม าณ 300 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ท าให้ อ ั ต ราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง อัตราการคายน้ า และอัตราการ
เปิ ดปิ ดของปากใบมีค่าสูงทีส่ ุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
สิง่ ทดลองที่ไม่มกี ารใส่ซลิ กิ อนและการใส่ซลิ กิ อนที่
ปริมาณ 50, 150 และ 500 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่

4) เนื่องจากซิลกิ อนมีบทบาทต่อการช่วยรักษาเม็ด
สีทจ่ี าเป็ นต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ได้แก่
คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และแคโรทีนอยด์ไ ด้
(Lobato et al., 2009) การใช้ ซิ ลิ ก อนจะช่ ว ยลด
ความเสียหายทีเ่ กิดกับการสังเคราะห์คลอโรฟิ ลล์บี
ได้ พืชจะมีการสะสมของซิลกิ อนทีบ่ ริเวณผนังเซลล์
ซึ่ ง สามารถช่ ว ยปกป้ องพื ช ได้ ท างอ้ อ ม ท าให้
คลอโรฟิ ลล์บี รวมทัง้ องค์ประกอบที่สาคัญในการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงยังคงอยู่ (Parida et al., 2007)

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตทางลาต้นของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในระดับการให้น้ าและปริมาณซิลิกอนที่
แตกต่างกัน
ปั จจัย
ความสูงต้น (cm) น้าหนักแห้งราก (g) น้าหนักแห้งลาต้น (g) จานวนต้นต่อกอ
ระดับการให้น้า (A)
100 %
77.39± 2.01 a 1/
7.38±0.51 a
28.67±1.38 a
13.58±1.08 b
50 %
77.09± 2.72 a
7.37±0.58 a
26.69±1.62 b
14.44±0.66 a
25 %
57.35± 0.85 b
6.92±0.56 b
18.20±0.67 c
8.43±0.56 c
12.50 %
40.57± 1.25 c
3.34±0.35 c
10.30±0.62 d
4.71±0.58 d
ปริมาณซิลกิ อน (B)
0 kg/rai
61.82±15.53 b 2/
5.89±1.69 c
20.41±7.47 b
9.74±3.89 b
50 kg/rai 62.63±15.97 b
6.14±1.73 bc
20.67±7.37b
9.87±3.99 b
150 kg/rai 63.11±16.27 b
6.35±1.86 ab
21.22±7.59 ab
10.57±4.39 a
300 kg/rai 64.69±16.37 a
6.64±1.94 a
21.82±8.33 a
10.79±4.42 a
500 kg/rai 63.26±16.32 b
6.24±1.87 abc
20.70±7.73 b
10.48±4.19 a
A
**
**
**
**
B
**
*
**
**
A*B
ns
ns
ns
*
C.V. (%)
2.70
8.00
5.16
5.57
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ที่ตามด้วยตัว อัก ษรพิม พ์เ ล็ก เหมือ นกัน ไม่ ม ีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิติท่ร
ี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการให้น้ า ; 2/ ค่าเฉลีย่ ในแนวตัง้ ที่
ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี
DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปริมาณซิลกิ อน; * มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ่รี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 %; ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 99 %; ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ตารางที่ 4 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตราการคายน้ า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปากใบของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ในระดับการให้น้าและปริมาณซิลกิ อนทีแ่ ตกต่างกัน
ปั จจัย

อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
(µmol/m2s)

อัตราการคายน้า อัตราการเปิ ดปิ ดของปากใบ
(mmol/m2s)
(mmol/m2s)

ระดับการให้น้า (A)
100 %
5.09±0.42 a 1/
0.95±0.19 a
20.44±3.85 a
50 %
4.56±0.36 b
0.88±0.15 ab
18.76±2.52 ab
25 %
4.60±0.59 c
0.79±0.17 bc
17.45±2.52 b
12.50 %
4.46±0.46 d
0.73±0.25 c
14.57±3.69 c
ปริมาณซิลกิ อน (B)
0 kg/rai
4.42±0.43 b 2/
0.71±0.13 b
16.98±3.59 bc
50 kg/rai
4.66±0.49 ab
0.81±0.23 ab
17.84±3.34 b
150 kg/rai
4.59±0.44 b
0.89±0.23 a
18.77±4.00 ab
300 kg/rai
4.97±0.38 a
0.91±0.18 a
19.82±3.54 a
500 kg/rai
4.62±0.57 ab
0.82±0.17 ab
15.36±3.07 c
A
**
**
**
B
*
*
**
A*B
ns
ns
ns
C.V. (%)
8.85
21.71
15.25
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ที่ตามด้วยตัว อัก ษรพิม พ์เ ล็ก เหมือ นกัน ไม่ ม ีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิติท่ร
ี ะดับความ
2/
เชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการให้น้ า ; ค่าเฉลีย่ ในแนวตัง้ ที่
ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติ ท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี
DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปริมาณซิลกิ อน; * มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ่รี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 %; ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 99 %; ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
3.3 องค์ประกอบของผลผลิ ต
การศึก ษาผลของระดับ การให้น้ า และ
ปริมาณซิลกิ อนต่อองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า
ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยของระดับการให้น้ า
และปริมาณซิลกิ อน เมื่อพิจารณาทีร่ ะดับการให้น้ า
พบว่าระดับการให้น้ าทีล่ ดลง ส่งผลทาให้จานวนต้น
ต่อกอของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 มีค่าลดลง และระดับ
การให้น้ า ที่ลดลงจนถึง 12.50 เปอร์เ ซ็น ต์ พบว่ า
ข้ า วพัน ธุ์ ป ทุ ม ธานี 1 ไม่ ส ามารถให้ ผ ลผลิต ได้

สาหรับปริมาณซิลิกอนที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า
การใส่ซลิ กิ อนที่ปริมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผล
ให้ขา้ วมีจานวนต่อกอสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
การไม่ ใ ส่ ป ริ ม าณซิ ลิ ก อนและการใส่ ซิ ลิ ก อนที่
ปริม าณอื่น นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า การใส่ซิลิก อนถึง
300 และ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ยังทาให้จานวนรวงต่อ
กอของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 มีแนวโน้มลดลง (ตาราง
ที่ 5) จากผลการทดลองพบว่าระดับการให้น้ าและ
ปริม าณซิลิก อนมีผ ลต่ อ องค์ป ระกอบของผลผลิต
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3.4 ปริมาณซิ ลิกอนในส่วนต่างๆของพืช
ปริม าณซิลิก อนที่ส ะสมในส่ ว นต่ า ง ๆ
ของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 พบว่าระดับการให้น้ าและ
ปริมาณซิลกิ อนมีสง่ ผลต่อเปอร์เซ็นต์ซลิ กิ อนในส่วน
ของรากอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ( p < 0.01)
กล่าวคือ เมื่อมีการลดระดับการให้น้ าลงจากการให้
น้ า ปกติ ส่ ง ผลให้ป ริม าณซิลิก อนที่ส ะสมในส่ ว น
ต่ า ง ๆ ของพื ช ลดลง แต่ ร ะดับ การให้ น้ า ที่ 50
เปอร์เ ซ็น ต์ ส่ ง ผลให้ร ากข้า วมีป ริมาณซิลิก อนสูง
ที่สุด (0.31 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 7) นอกจากนี้ยงั
พบว่ า ปริม าณซิลิก อนที่แ ตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ การ
สะสมของซิลิกอนในส่วนต่ าง ๆ ของพืช โดยการ
สะสมซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ ของข้าวพันธุป์ ทุมธานี
1 มีผ ลแปรผัน ตามกับ ปริม าณซิลิก อนที่เ พิ่ม ขึ้น
ซิลิก อนมีก ารเคลื่อ นย้า ยไปยังส่วนเหนือ ดิน โดย
การเคลื่อ นย้า ยผ่ า นทางไซเล็ม (xylem) หรือ ท่ อ
ลาเลีย งน้ า ของพืชในรูปของกรดซิลิซิก [Si(OH)4]
(ยงยุ ท ธ, 2552; Ding et al., 2008) โดยอาศัย การ
คายน้ าของพืชเป็ นตัวกลางสาคัญในการเคลื่อนย้าย
ซิลิก อนไปยัง ส่ ว นต่ า ง ๆ ของพืช (Yamaji et al.,
2008; Yamaji et al., 2012) เมื่ อ พื ช ได้ ร ับ สภาวะ
เครี ย ดจากการขาดน้ า ค่ า ศั ก ย์ ข องน้ า (water
potential) ในใบและน้าในเซลล์พชื จะมีปริมาณลดลง
(Siddique et al., 2000; Farooq et al., 2009) ส่งผล
ต่อการเปิ ดปิ ดของปากใบ ซึง่ เป็ นการตอบสนองของ
พื ช เมื่ อ พื ช ได้ ร ั บ สภาวะขาดน้ า (Reddy et al.,
2004; Farooq et al., 2009) ด้วยเหตุ น้ีจึงส่งผลทา
ให้การสะสมของซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ ของพืชลดลง
ด้ ว ย นอกจากนี้ Sonobe และคณะ (2011) และ
Ming และคณะ (2012) รายงานว่าสิง่ ทดลองทีม่ กี าร
ใส่ซิลิกอนสามารถช่วยส่งเสริมการดูดน้ าของราก
พืชได้ จึงส่งผลให้พชื มีการดูดซึมซิลกิ อนโดยผ่าน
ทางรากพืชได้เพิ่มขึน้ จากการทดลองพบว่าพืชมี
การสะสมซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ ของพืชในปริมาณที่
แตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น เดีย วกับ การศึก ษาของ

(จ านวนเมล็ ด ดี แ ละจ านวนเมล็ ด ลี บ ต่ อรว ง
(เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) น้ า หนั ก 100 เมล็ ด และปริ ม าณ
ผลผลิต ต่ อ ไร่ ) อย่ า งมีนั ย ส าคัญ (p < 0.01) โดย
พบว่าระดับการให้น้ าที่ลดลงจนถึง 25 เปอร์เซ็นต์
ของการให้น้าปกติ ส่งผลทาให้จานวนเมล็ดดีต่อรวง
และปริมาณผลผลิตต่อต้นลดลง คิดเป็ น 22.79 และ
32.14 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะทีจ่ านวนเมล็ด
ลี บ และน้ า หนั ก 100 เมล็ ด มี ค่ า เพิ่ม ขึ้น คิ ด เป็ น
48.74 และ 0.84 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกับระดับการให้น้าปกติ (ตารางที่ 5) เนื่องจาก
การขาดน้ าส่งผลให้เกิดการสร้างรวงทีล่ ดลงและทา
ให้ อ ัต ราการเกิ ด เมล็ ด ลี บ เพิ่ ม สู ง ขึ้น (Liu et al.,
2006) สาหรับปริมาณซิลกิ อนที่แตกต่างกัน พบว่า
ซิ ลิ ก อนที่ ป ริ ม าณ 300 กิ โ ลกรัม ต่ อ ไร่ ส่ ง ผลให้
จ านวนเมล็ ด ดี ต่ อ รวง น้ า หนั ก 100 เมล็ ด และ
ปริม าณผลผลิต ต่ อ ต้ น มีค่ า สูง ที่สุ ด อีก ทัง้ การใส่
ซิลกิ อนปริมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการให้
น้าทีร่ ะดับ 50 เปอร์เซ็นต์ ยังพบว่าทาให้เปอร์เซ็นต์
เ ม ล็ ด ลี บ ข อ ง ข้ า ว มี ค่ า ต่ า ที่ สุ ด ( 30. 55±6. 89
เปอร์เ ซ็น ต์) เมื่อ เปรีย บเทียบกับสิ่ง ทดลองอื่น ๆ
และให้ผลไม่แตกต่างกับการให้น้ าปกติร่วมกับการ
ใส่ ซิ ลิ ก อนที่ 300 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ (ตารางที่ 6)
นอกจากนี้การให้น้ าที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับ
การใส่ซิลิกอน 300 กิโลกรัมต่ อไร่ยงั ส่งผลให้ข้าว
พันธุ์ปทุมธานี 1 มีน้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณ
ผลผลิตต่อต้นมีค่าสูงที่สุด (378.10 กิโลกรัมต่อไร่)
เมื่อ เปรีย บเทียบกับสิ่ง ทดลองอื่น ๆ (ตารางที่ 6)
ด้ ว ยเหตุ น้ี เ นื่ อ งจากซิ ลิ ก อนมี ส่ ว นช่ ว ยในการ
ปรับปรุงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเมื่อพืชอยู่
ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง โดยการปรับปรุงการเปิ ดปิ ด
ของปากใบ นอกจากนี้ยงั รวมถึงการช่วยส่ง เสริม
การผลิตเม็ดสี ซึ่งมีความจาเป็ นต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช (Chen et al., 2011) ด้วยเหตุน้ีจงึ
ท าให้พืช มีก ารเจริญ เติบ โตอย่ า งเป็ น ปกติ และมี
องค์ประกอบของผลผลิตเพิม่ ขึน้
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Hossain et al. (2001) ที่พบว่าข้าวมีการสะสมของ
ซิลกิ อนในส่วนของใบ ลาต้น และเมล็ดแตกต่างกัน
โดยพบว่าพืชมีการสะสมซิลิกอนในส่วนของใบสูง
ที่สุด รองลงมา คือ ลาต้นและเมล็ด เนื่องจากพืชมี

การดูดซิลกิ อนจากดินมาสะสมได้มากน้อยแตกต่าง
กันกันออกไปตามชนิดพืชและส่วนประกอบของพืช
(ยงยุทธ, 2552)

ตารางที่ 5 องค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ในระดับการให้น้าและปริมาณซิลกิ อนทีแ่ ตกต่างกัน
ปั จจัย

จานวนรวงต่อกอ

จานวนเมล็ดดีต่อ จานวนเมล็ดลีบ น้าหนัก 100 ปริมาณผลผลิต
รวง (%)
ต่อรวง (%)
เมล็ด (g)
ต่อต้น (g)

ระดับการให้น้า (A)
100 %
10.39±0.93 b 1/ 63.23±7.02 a 36.77±7.02 c 21.43±0.69 b 23.93±4.53 a
50 %
11.37±0.46 a 54.45±10.09 b 45.55±10.09 b 21.91±0.69 a 20.45±4.39 b
25 %
9.72±1.04 c
48.82±8.65 c 54.69±6.62 a 21.61±0.83 a 7.69±2.68 c
12.50 %
0.00±0.00 d
0.00±0.00 d
0.00±0.00 d
0.00±0.00 c 0.00±0.00 d
ปริมาณซิลกิ อน (B)
0 kg/rai
7.21±4.53 c 2/ 37.90±24.68 c 37.10±24.23 a 15.32±9.85 d 10.99±9.04 c
50 kg/rai
7.65±4.70 bc
40.31±25.28 bc 34.69±22.67 ab 15.74±10.11 c 12.30±9.97 bc
150 kg/rai
8.30±5.03 a
43.73±27.46 ab 31.93±20.72 b 16.12±10.35 b 14.28±11.18 ab
300 kg/rai
8.17±4.97 ab
48.20±30.24 a 30.05±21.99 b 16.68±10.08 a 15.10±10.53 a
500 kg/rai
8.02±4.87 ab
37.99±23.53 c 37.49±23.24 a 15.23±9.79 d 11.83±10.70 c
A
**
**
**
**
**
B
**
**
**
**
**
A*B
ns
ns
*
**
ns
C.V. (%)
7.56
14.50
14.80
1.66
19.98
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ที่ตามด้วยตัว อัก ษรพิม พ์เ ล็ก เหมือ นกัน ไม่ ม ีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิติท่ร
ี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการให้น้ า ; 2/ ค่าเฉลีย่ ในแนวตัง้ ที่
ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี
DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปริมาณซิลกิ อน; * มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ่รี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 %; ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 99 %; ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

4. สรุป

ปทุ ม ธานี 1 ได้ ส าหรั บ ปริ ม าณซิ ลิ ก อนที่ 300
กิโลกรัมต่อไร่ ถือว่าเป็ นปริมาณทีเ่ หมาะสมต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตและการให้ ผ ลผลิ ต ของข้ า วพั น ธุ์
ปทุมธานี 1 มากทีส่ ดุ

ระดับการให้น้ าที่ลดลง ส่งผลทาให้ขา้ วพันธุ์
ปทุมธานี 1 มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ลดลง
โดยปริม าณซิลิก อนที่เ พิ่ม ขึ้น สามารถช่ ว ยเพิ่ม
ความต้ า นทานต่ อ สภาวะขาดน้ า ของข้ า วพั น ธุ์
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ตารางที่ 6 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปริมาณซิลกิ อนและระดับการให้น้าต่อจานวนต้นต่อกอ จานวนเมล็ดลีบต่อรวง
และน้าหนัก 100 เมล็ดของข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
ระดับการให้น้า
องค์ประกอบ ปริมาณซิลกิ อน
ค่าเฉลีย่ รวม
ผลผลิต
(kg/rai)
12.50 %
100 %
50 %
25 %
0
12.25±0.25 c 1/ 14.00±0.50 b 8.25±0.75 d 4.44±0.51 e 9.74±3.89
50
12.50±0.50 c 14.25±0.66 ab 8.25±0.55 d 4.48±0.13 e 9.87±3.99
150
14.33±0.38 ab 14.75±0.43 ab 8.43±0.59 d 4.77±0.75 e 10.57±4.39
จานวน
ต้นต่อกอ
300
14.42±0.52 ab 15.11±0.19 a 8.70±0.75 d 4.92±0.63 e 10.79±4.42
500
14.42±0.38 ab 14.08±0.88 ab 8.50±0.43 d 4.93±0.90 e 10.48±4.19
ค่าเฉลีย่ รวม 13.58±1.08 14.44±0.66 8.43±0.56
4.71±0.58
def
abc
a
37.73±6.75 52.76±6.78 57.89±7.50 0.00±0.00 g 37.10±24.23
0
50
35.59±3.65 ef 50.08±9.95 abc 53.11±6.58 abc 0.00±0.00 g 34.69±22.67
จานวน
เมล็ดลีบ
150
34.43±8.75 ef 46.23±7.82 cd 47.07±5.91 bcd 0.00±0.00 g 31.93±20.72
ต่อรวง
300
31.77±8.46 f 30.55±6.89 f 57.87±4.55 a 0.00±0.00 g 30.05±21.99
(%)
500
44.33±1.73 cde 48.14±1.33 abc 57.49±4.32 ab 0.00±0.00 g 37.49±23.24
ค่าเฉลีย่ รวม 36.77±7.02 45.55±10.09 54.69±6.62 0.00±0.00
21.56±0.18 ef 21.43±0.00 ef 20.33±0.25 g 0.00±0.00 h 15.32± 9.85
0
50
21.57±0.62 ef 21.68±0.01 def 21.70±0.10 def 0.00±0.00 h 15.74±10.11
น้าหนัก
150
22.32±0.20 abc 21.90±0.16 cde 22.17±0.15 bcd 0.00±0.00 h 16.12±10.35
100 เมล็ด
300
21.29±0.17 f 22.78±0.75 a 22.63±0.15 ab 0.00±0.00 h 16.68±10.08
(g)
500
20.42±0.11 g 21.31±0.12 f 21.23±0.21 f 0.00±0.00 h 15.23± 9.79
ค่าเฉลีย่ รวม 21.43±0.69 21.91±0.69 21.61±0.83 0.00±0.00
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ที่ต ามด้วยตัว อัก ษรพิม พ์เ ล็ก เหมือ นกัน ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิติท่ร
ี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในระดับการให้น้ าและ
ปริมาณซิลกิ อน

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

อานวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์

ขอขอบคุ ณ ทุ น สนั บ สนุ นการวิ จ ั ย จาก
กองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภททุน
วิจ ัย ทัว่ ไป ส าหรับ นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ตามสัญ ญาเลขที่ ทน
23/2561 และทุนบัณฑิตเรียนดี เพื่อศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
ขอขอบคุณ บริษัท Taiheiyo Cement Corporation
(ประเทศญีป่ ่ นุ ) ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลและ

6. รายการอ้างอิ ง
ธวัชชัย ณ นคร, 2535, ความสัมพันธ์ระหว่างดิน
น้ า และพื ช , เอกสารเพื่ อ การถ่ า ยท อด
เทคโนโลยี ชุดความรู้เทคโนโลยีการพัฒ นา
ทีด่ นิ , สานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
พัชนี ชัยวัฒน์, Bottrel, D.G. และ Bernado, E.N.,
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ตารางที่ 7 ปริมาณซิลิกอน (เปอร์เซ็นต์) ในส่วนของราก ลาต้น รวง และเปลือกหุ้มเมล็ดของข้าวพัน ธุ์
ปทุมธานี 1 ในระดับการให้น้าและปริมาณซิลกิ อนทีแ่ ตกต่างกัน
ปั จจัย

ปริมาณซิลกิ อน
ในส่วนของราก

ปริมาณซิลกิ อน
ในส่วนของลาต้น

ปริมาณซิลกิ อน
ในส่วนของรวง

ปริมาณซิลกิ อนในส่วน
ของเปลือกหุม้ เมล็ด

ระดับการให้น้า (A)
100 %
0.25±0.07 b 1/
4.15±0.45 a
1.84±0.12 a
4.27±0.30 a
50 %
0.31±0.01 a
2.46±0.82 b
0.82±0.33 b
3.73±0.43 b
25 %
0.27±0.07 b
1.13±0.42 c
0.47±0.24 c
2.07±0.72 c
12.50 %
0.26±0.05 b
0.65±0.26 d
0.00±0.00 d
0.00±0.00 d
ปริมาณซิลกิ อน (B)
0 kg/rai
0.20±0.05 c 2/
1.71±1.43 b
0.61±0.69 b
2.18±1.79 c
50 kg/rai
0.24±0.05 c
1.98±1.51 ab
0.73±0.71 ab
2.44±1.69 bc
150 kg/rai
0.28±0.05 b
2.13±1.32 ab
0.80±0.65 a
2.53±1.64 ab
300 kg/rai
0.33±0.05 a
2.25±1.50 a
0.88±0.80 a
2.58±1.77 ab
500 kg/rai
0.33±0.05 a
2.41±1.59 a
0.91±0.74 a
2.85±1.94 a
A
*
**
**
**
B
**
*
**
**
A*B
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
17.56
25.16
25.43
15.08
1/ ค่ า เฉลี่ย ในแนวตัง้ ที่ตามด้วยตัว อัก ษรพิม พ์เ ล็ก เหมือ นกัน ไม่ ม ีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิติท่ร
ี ะดับความ
2/
เชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการให้น้ า ; ค่าเฉลีย่ ในแนวตัง้ ที่
ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี
DMRT เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปริมาณซิลกิ อน; * มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ่รี ะดับความ
เชื่อมัน่ 95 %; ** มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 99 %; ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
2544, ผลของซิ ลิ ก อนในต้ น ข้ า วต่ อ เพลี้ ย
กระโดดสีน้ าตาล, ว.การเกษตร 19(3): 179211.
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