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บทคัดย่อ
ถัวลิ
่ สงเป็ นหนึ่งในพืชตระกูลถัวที
่ อ่ ุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ซึง่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
และมีพน้ื ทีป่ ลูกอยู่ทวประเทศไทย
ั่
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีการนาซิลกิ อนทีเ่ ป็ นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ซีเมนต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายทางการเกษตร การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณ
ซิลกิ อนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ทม่ี ตี ่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถัวลิ
่ สง โดยวางแผนการทดลองแบบ
completely randomized design (CRD) จานวน 10 ซ้า ประกอบด้วยซิลกิ อน 5 ระดับ ได้แก่ 0, 50, 100, 150
และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองพบว่าซิลกิ อนมีผลต่อความสูงและจานวนกิง่ ต่อต้น แต่ซลิ กิ อนทุกระดับ
ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตติ ่อน้ าหนักแห้ง ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลกิ อนในส่วน
ต่าง ๆ ของพืช ดังนัน้ การใช้ซลิ กิ อนในระดับทีแ่ ตกต่างกันไม่สามารถเพิม่ การเจริญเติบโตและเพิม่ ผลผลิตของ
ถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8 ได้ เมื่อเปรียบเทียบการไม่ใส่ซลิ กิ อน
คาสาคัญ : อุตสาหกรรมซีเมนต์; การเจริญเติบโต; ถัวลิ
่ สง; ซิลกิ อน; การเคลื่อนย้าย; ผลผลิต

Abstract
Peanut is one of the economically important legumes, which are rich sources of protein and
carbohydrate, with wide spread growing area throughout Thailand. However, the use of silicon, as a
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by- product from cement industry, is considered to be various benefits for the agricultural sector. The
aim of this study was to investigate the effect of silicon levels from the cement industry on the growth
and yield of peanut. The experiment was arranged in completely randomized design ( CRD) with 10
replications consisting of 5 levels of silicon; 0, 50, 100, 150 and 200 kg per rai. The results showed
that silicon gave the effects on plant height and branch number per plant, but all silicon levels had no
significant difference on dry matter, yield, yield components and silicon translocation in plant parts.
Therefore, the growth and the yield of peanut (A. hypogaea var. Khon Kaen 84-8) did not increase by
using different silicon levels when compared with those by non-silicon.
Keywords: cement industry; growth; peanut; silicon; translocation; yield

1. คานา

ต่อการเจริญเติบโตและส่งผลไปถึงผลผลิตทีเ่ กิดขึน้
ด้วย การนาซิลิกอนมาใช้เสริมสาหรับการปลูกถัว่
ลิสงนัน้ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพของกิจกรรมการเจริญ
เติบโตของถัวลิ
่ สงได้ดมี ากยิง่ ขึน้ จากการศึกษาของ
Epstein (1999) พบว่าซิลกิ อน (Si) เป็ นธาตุทม่ี มี าก
ในดินเป็ นอันดับสองรองจากออกซิเจน ซึ่งซิลกิ อน
ถือได้ว่าเป็ นธาตุเสริมประโยชน์ทส่ี าคัญต่อพืช โดย
จะเป็ นประโยชน์ต่อพืชทีม่ กี ารสะสมซิลกิ อนเท่านัน้
พืชจะมีการสะสมซิลกิ อนในผนังของเนื้ อเยื่อชัน้ ผิว
ของพืช (Prychid et al., 2004) หากพืช มีป ริม าณ
ซิลกิ อนสะสมทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ จะทาให้พชื มี
การเจริญเติบโตและผลผลิตทีม่ มี ากขึน้ ตามไปด้วย
ในขณะเดียวกัน หากพืชมีปริมาณซิลิก อนสะสมที่
มากหรือ ต่ า เกิน ไป จะท าให้พืช มีอ ัต ราการเจริญ
เติบโตและการให้ผลผลิตที่ช้าลง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แต่
ละชนิดพืชด้วยว่าเป็ นพืชทีม่ กี ารดูดซับซิลกิ อนจาก
ดิ น มาสะสมได้ ม ากน้ อ ยแตกต่ า งกั น เพี ย งใด
นอกจากนี้ซลิ กิ อนยังมีบทบาทต่อการต้านทานโรค
และแมลงศัตรูพืช รวมทัง้ ยังสามารถช่วยให้พืชมี
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
(Janislampi, 2012) พืช ตระกู ล ถัว่ เป็ น พืช ที่มีก าร
สะสมซิลิก อนในปริมาณต่ า หรือ ไม่ สะสมซิลิกอน
เนื่ อ งจากรากของพื ช ตระกู ล ถัว่ สามารถดู ด ซึม
ซิลกิ อนไดออกไซด์ (SiO2) จากดินมาใช้ได้น้อยกว่า
0.5 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ เมื่อสารละลายธาตุอาหาร

ถัว่ ลิสง (Arachis hypogaea L.) จัดเป็ นพืช
ตระกูลถัวที
่ ่สาคัญ เป็ นแหล่งโปรตีนและพลังงานที่
ให้ไขมันทีม่ คี ุณภาพดีกว่าไขมันจากสัตว์ นอกจากนี้
อุ ด มไปด้ว ยธาตุ อ าหารที่จ าเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย เช่ น
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก ที่สาคัญถัวลิ
่ สงมี
วิ ต ามิ น บี 1 สู ง กว่ า เมล็ ด ธั ญ พื ช และเนื้ อ สัต ว์
(สมชาย, 2545) นอกจากนี้ ถัว่ ลิส งยัง ช่ ว ยบ ารุ ง
สมองและประสาทตา ช่วยเสริมสร้างความจา และ
ป้ องกัน โรคหัว ใจ เพราะถัว่ ลิส งมีส ารที่ช่ ว ยลด
ปริมาณของไขมันไม่ดี อีกทัง้ ถัวลิ
่ สงยังช่วยลดความ
เสี่ยงของโรคเบาหวาน และยังมีสารต้านเอนไซม์
โปรติเ อสที่มีฤ ทธิต์ ้า นมะเร็ง ได้ (เมดไทย, 2560)
โดยทัวไปถั
่ วลิ
่ สงเป็ นพืชทีเ่ หมาะสาหรับปลูกในเขต
ร้อนชืน้ และเขตกึง่ ร้อนชืน้ กึง่ แห้งแล้ง (Chakraborty
et al., 2015) ในปี เ พาะปลู ก 2559/2560 ประเทศ
ไทยสามารถผลิตถัวลิ
่ สงได้ 33,379 ตัน และส่งออก
1,516 ตัน แต่ ถวั ่ ลิสงที่ผลิตภายในประเทศไทยยัง
ไม่ เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการ จึง ท าให้ต้อ งมีก าร
นาเข้ามาจากต่างประเทศประมาณ 130,534 ตันต่อ
ปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) โดยพืน้ ที่
ปลูกถัว่ ลิสงที่สาคัญ คือ ลาปาง ยโสธร เชียงใหม่
ลพบุ รี และพะเยา (สมชาย, 2545) ถัว่ ลิสงยังพบ
ปั ญหาในช่วงแรก คือ การเจริญเติบต้นทางลาต้น
เพราะเป็ นช่วงทีถ่ วลิ
ั ่ สงต้องการธาตุอาหารทีจ่ าเป็ น
378
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พืชมีความเข้มของซิลกิ อนสูง ทาให้การดูดและการ
เคลื่ อ นย้ า ยเข้ า สู่ ไ ซเล็ ม (xylem) และเวสเซล
(vessel) ไม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามสัดส่วนความเข้มข้นของ
ซิลกิ อน (ยงยุทธ, 2552)
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้น ยัง ไม่ พ บรายงานที่
เกีย่ วข้องกับผลของซิลกิ อนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์
ต่ อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิต ของถัว่ ลิส งพัน ธุ์
ขอนแก่น 84-8 ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาผลของซิลกิ อนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์
ต่ อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิต ของถัว่ ลิส งพัน ธุ์
ขอนแก่ น 84-8 และสามารถเป็ น ทางเลือ กให้ก ับ
เกษตรกรใช้ในการตัดสินใจสาหรับการใช้ซิลิกอน
เป็ นธาตุ อาหารเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตของถัว่ ลิสง
พันธุข์ อนแก่น 84-8 อย่างเหมาะสม

ชัวโมง
่
แล้วนามาเพาะลงในถาดหลุมเพาะกล้าที่มี
ขนาด 3.8 x 3.8 x 3.9 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
วัสดุ ท่ีใ ช้เ พาะ คือ ดิน เผา 1 ส่ว น ปุ๋ ยอิน ทรีย์พืช
อย่างดี 2 ส่วน ทราย 0.25 ส่วน เมื่อต้นกล้ามีอายุ
14 วัน จะย้ า ยปลู ก ลงในกระถางขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 12 นิ้ว กระถางละ 1 ต้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
12-24-12 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (0.48 กรัมต่อ
กระถาง) เมื่อถัวลิ
่ สงมีอายุประมาณ 30 วัน
2.2 การบันทึกข้อมูล
2.2.1 การเจริญเติบโตทางลาต้น บันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโตทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ความสูงต้น จานวนกิง่ ต่อ
ต้น จานวนใบต่อต้น ความยาวราก น้ าหนักสด และ
น้าหนักแห้งของลาต้น ใบ และราก โดยน้าหนักแห้ง
จะอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72
ชัวโมง
่
หรือจนกว่าน้าหนักแห้งจะคงที่
2.2.2 ผลผลิต บันทึกข้อมูลผลผลิตของ
ถัวลิ
่ สง ได้แก่ จานวนฝั กต่อต้น จานวนเมล็ดต่อต้น
น้ าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่ อต้น โดยบันทึก
หลังการเก็บเกีย่ วถัวลิ
่ สง
2.2.3 การเคลื่อนย้ายซิลกิ อน วัดปริมาณ
ซิลิก อนในส่ ว นต่ า ง ๆ ของถัว่ ลิส ง ตามวิธีข อง
Nayar และคณะ (1975)
2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วิเ คราะห์ข้อ มูล ทางสถิติโ ดยวิเ คราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี Duncan's
new multiple's range test (DMRT) ที่ร ะดับ ความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรม SAS

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ศึกษาปริมาณของซิลกิ อนทีเ่ หมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถัวลิ
่ สงพันธุ์ขอนแก่น
84-8 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มีปัจจัย
คือ ปริม าณซิลิก อนมี 5 ระดับ ได้แ ก่ 0, 50, 100,
150 และ 200 กิโลกรัมต่ อไร่ (0, 0.96, 1.92, 2.88
และ 3.84 กรัมต่อกระถาง) ซึง่ เป็ นการใช้ซลิ กิ อนใน
รูปผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากอุตสาหกรรมซีเมนต์ ประกอบ
ด้ว ย 5 สิ่ง ทดลอง สิ่ง ทดลองละ 10 ซ้ า ซ้ า ละ 1
กระถาง กระถางละ 1 ต้น
2.1 การเตรี ย ม การปลู ก และการดูแ ล
รักษา
เริม่ ทดลองตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
ถึ ง เดือ นพฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา
ประมาณ 8 เดือน ณ ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการ
ผลิ ต พื ช สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร และ
โรงเรือนปลูกพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เพาะกล้าโดยนาเมล็ดพันธุ์
ถั ว่ ลิ ส งพัน ธุ์ ข อนแก่ น 84-8 แช่ น้ า เป็ นเวลา 24

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของซิ ลิ ก อนจากอุ ต สาหกรรม
ซี เ มนต์ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของถัว่ ลิ ส งพัน ธุ์
ขอนแก่น 84-8
การทดลองพบว่าปริมาณซิลกิ อนส่งผลให้
379
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ความสูงต้นและจานวนกิง่ ต่อต้นมีค่าเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยปริ ม าณซิ ลิ ก อนที่ 100
กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ความสูงต้นของถัวลิ
่ สงพันธุ์
ขอนแก่ น 84-8 มีค่ า สูง ที่สุ ด (35.81±5.85 เซนติ
เมตร) รองลงมา คือ สิง่ ทดลองทีไ่ ม่มกี ารใส่ซลิ กิ อน
(27.41±0.49 เซนติเมตร) ปริมาณซิลิกอนที่ 200,
150 และ 50 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 26.89±0.62,
26.83±1.30 และ 24.5±11.32 เซนติเมตร ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาจ านวนกิ่ ง ต่ อ ต้ น ของถั ว่ ลิ ส งพัน ธุ์
ขอนแก่ น 84-8 พบว่ า ปริม าณซิลิก อน 100, 150
และ 200 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ มี จ านวนกิ่ ง ต่ อ ต้ น ไม่
แตกต่ างกันทางสถิติ ในขณะที่ปริมาณซิลิกอน 0,
100, 150 และ 200 กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ไม่ มีผ ลท าให้
จานวนใบต่อต้นแตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่าการ
ใส่ซลิ กิ อนที่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ถวลิ
ั ่ สงพันธุ์
ขอนแก่ น 84-8 มีจ านวนใบต่ อ ต้น น้ อ ยที่สุด มีค่ า
เท่ากับ 81.03±6.60 ใบต่อต้น เมื่อพิจารณาทีค่ วาม
ยาวราก น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และน้ าหนักแห้ง
รากพบว่ า ปริ ม าณซิ ลิ ก อนไม่ ส่ ง ผลให้ ลัก ษณะ
ดัง กล่ า วแตกต่ า งกัน ทางสถิติ (Table 1, Figure 1

และ Figure 2) เมื่อ เปรีย บเทีย บกัน ในสิ่ง ทดลอง
พบว่าความสูงต้น จานวนกิง่ ต่อต้น และจานวนใบ
ต่อต้นของถัวลิ
่ สงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เนื่ อ งจากความเป็ น
ประโยชน์ ข องซิ ลิ ก อนที่ มี ต่ อ พื ช นั ้น ขึ้ น อยู่ ก ั บ
ความสามารถในการสะสมซิลกิ อนในพืชแต่ละชนิด
หรือสายพันธุ์ของพืช ซึ่งในพืชตระกูลถัวถื
่ อว่าเป็ น
พืชที่มกี ารสะสมซิลกิ อนในปริมาณต่ าหรือไม่มกี าร
สะสมซิลกิ อน เนื่องจากรากของพืชตระกูลถัวดู
่ ดซึม
ซิลิก อนได ออกไซด์ (SiO2) จากดิน มาใช้ไ ด้น้อย
กว่ า 0.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ยงยุ ท ธ, 2552) จากการ
ทดลองพบว่าความยาวรากและน้ าหนักแห้งรากของ
ถัวลิ
่ สงในสิง่ ทดลองทีม่ กี ารใส่ซลิ กิ อนไม่ทาให้ความ
ยาวรากและน้ าหนักแห้งรากของถัวลิ
่ สงเพิม่ ขึน้ ซึง่
แตกต่ า งกั บ การศึ ก ษาของ Nelwamondo และ
Dakora (1999) และ Tamai และ Ma (2008) ที่
พบว่าซิลกิ อนมีผลทาให้ความยาวราก และชีวมวล
ของรากเพิ่ ม ขึ้น อี ก ทัง้ ซิ ลิ ก อนยัง ช่ ว ยเพิ่ม การ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย แ ส ง ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในการรับรังสีของพืชได้

Table 1 Growth characteristics of peanut (Arachis hypogaea L. var. Khon Kaen 84-8) under different
silicon levels
Silicon level Plant height
Root length Dry weight Root dry
Branch no./plant Leaf no./plant
(kg/rai)
(cm)
(cm) (upper part) (g) weight (g)
b
1/
b
a
0
27.41±0.49
13.56±0.51 101.41±9.96 37.28±1.98 11.15±1.38 1.31±0.14
b
50
24.5±11.32
13.42±0.52b 81.03±6.60b 38.30±7.38 10.62±0.43 1.03±0.15
100
35.81±5.85a 14.47±0.24a 90.16±2.44ab 34.79±2.19 10.63±0.93 0.96±0.11
150
26.83±1.30b 13.92±0.14ab 93.54±2.50a 40.28±7.12 11.42±0.41 1.06±0.10
200
26.89±0.62b 14.33±0.33a 94.21±3.54a 40.72±0.49 10.21±0.41 1.11±0.39
F-test
*
*
*
ns
ns
ns
C.V. (%)
4.27
2.73
6.29
12.48
7.52
18.86
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not statistically
significant differences at 95 % level by DMRT; * = there were statistically significant differences at 95
%; ns = not significant;
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Figure 1 Effect of different silicon levels on growth of peanut (Arachis hypogaea L. var. Khon Kaen
84-8) (A) 0 kg/rai, (B) 50 kg/rai, (C) 100 kg/rai, (D) 150 kg/rai and (E) 200 kg/rai.

Figure 2 Effect of different silicon levels on root growth of peanut ( Arachis hypogaea L. var. Khon
Kaen 84-8) (A) 0 kg/rai, (B) 50 kg/rai, (C) 100 kg/rai, (D) 150 kg/rai and (E) 200 kg/rai.
3.2 ผลของซิ ลิ ก อนจากอุ ต สาหกรรม
ซีเมนต์ต่อผลผลิ ตและองค์ประกอบผลผลิ ตของ
ถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8
ส าหรับ องค์ป ระกอบของผลผลิต โดย
พิจารณาจานวนฝั กต่อต้นของถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น
84-8 พบว่าปริมาณซิลกิ อน 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
จานวนฝั กต่อต้น คือ 17.39±0.67 ฝั ก และปริมาณ
ซิลิกอนที่ 150 กิโลกรัมต่ อไร่ ให้จานวนฝั กต่ อต้น

คือ 15.50±1.09 ฝั ก เมื่อพิจารณาทีจ่ านวนเมล็ดต่อ
ต้นของถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8 พบว่าสิง่ ทดลอง
ที่ไ ม่ มีก ารใส่ ซิลิก อนให้ จ านวนเมล็ ด ต่ อ ต้ น คือ
26.94±4.52 เมล็ด และปริมาณซิลกิ อนที่ 150 กิโล
กรัม ต่ อ ไร่ ท าให้ ถั ว่ ลิ ส งพัน ธุ์ ข อนแก่ น 84-8 มี
จานวนเมล็ดต่อต้น คือ 25.31±1.96 เมล็ด สาหรับ
น้ า หนัก 100 เมล็ด พบว่ า สิ่ง ทดลองที่ไ ม่มีก ารใส่
ซิลกิ อนมีน้ าหนัก 100 เมล็ด คือ 62.44±2.34 กรัม
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แต่ไม่แตกต่างกับการใส่ซลิ กิ อนในปริมาณอื่นอย่าง
มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ก ารใส่ ซิ ลิก อนที่
ปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้น้ าหนัก 100 เมล็ด
มี ค่ า 59.13±2.16 กรั ม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ่ง
ทดลองที่มีก ารใส่ ซิลิก อนในปริม าณอื่น ปริม าณ
ผลผลิ ต เมล็ ด ต่ อ ต้ น พบว่ า ปริ ม าณซิ ลิ ก อน 50
กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ให้ ถัว่ ลิส งพัน ธุ์ ข อนแก่ น 84-8 มี
ปริมาณผลผลิตเมล็ดต่ อต้น คือ 17.41±1.57 กรัม
และปริม าณผลผลิต ต่ อ ต้ น คือ 15.26±0.67 กรัม
เมื่อ มีก ารใส่ ซิลิก อนปริม าณ 150 กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่
ดังนัน้ องค์ประกอบของผลผลิต (จานวนฝั กต่อต้น
จานวนเมล็ดต่อต้น น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณ

ผลผลิตเมล็ดต่อต้น) พบว่าปริมาณซิลกิ อนส่งผลให้
ลักษณะดังกล่าวไม่แตกต่ างกันทางสถิติ (Table 2
และ Figure 3 ) อย่ า งไรก็ ต าม ผลของปริ ม าณ
ซิลิกอนต่ อผลผลิตของถัว่ ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8
ได้แก่ จานวนฝั กต่อต้น จานวนเมล็ดต่อต้น น้าหนัก
100 เมล็ด และปริม าณผลผลิต ต่ อ ต้น ของถัว่ ลิสง
พัน ธุ์ ข อนแก่ น พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิง่ ทดลองทีม่ กี ารใส่ซลิ กิ อนและไม่มี
การใส่ซลิ กิ อน เนื่องจากการทดลองนี้มกี ารควบคุม
การดูแ ลรัก ษา และปั จ จัย อื่น ๆ ที่ส่ง ผลต่ อ ความ
เครียดของพืช ได้แก่ การควบคุมปริมาณการให้น้ า
ตามความเหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ

Table 2 Yield and yield components of peanut ( Arachis hypogaea L. var. Khon Kaen 84- 8) under
different silicon levels
Silicon level (kg/rai) Pod no./plant Seed no./plant 100 seed weight (g) Seed yield/plant (g)
26.94±4.52
0
16.36±1.43
62.44±2.34
17.08±1.58
50
15.97±1.19
26.81±1.95
59.13±2.16
17.41±1.57
25.78±3.34
100
16.14±2.23
59.81±0.50
16.45±1.28
150
15.50±1.09
25.31±1.96
60.81±0.61
15.26±0.67
26.06±2.65
200
17.39±0.67
60.04±0.40
16.78±0.82
ns
F-test
ns
ns
ns
11.62
C.V. (%)
8.73
2.44
7.49
ns = not significant

Figure 3 Effect of different silicon levels on yield of peanut (Arachis hypogaea L. var. Khon Kaen 848) (A) 0 kg/rai, (B) 50 kg/rai, (C) 100 kg/rai, (D) 150 kg/rai and (E) 200 kg/rai.
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ของพืช และการก าจัด แมลงศัต รู พืช ซึ่ง ลัก ษณะ
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลท าให้ พื ช ไม่ เ กิ ด ความเครี ย ด
(Epstein, 1994) เช่ นเดี ย ว กั บ กา รศึ ก ษาของ
Guével และคณะ (2007) และ Liang และคณะ
(2005) ที่กล่าวว่าความเป็ นประโยชน์ ของซิลิกอน
ต่ อ พืช จะเกิด ขึ้น ได้ก็ต่ อ เมื่อ พืช อยู่ภ ายใต้ ส ภาวะ
ความเครียด เช่น ซิลกิ อนสามารถเพิม่ ผลผลิตของ
ข้าว ข้าวโพด (Zea mays) ถัวเหลื
่ อง (Glycine max)
ถั ว่ (Phaseolus vulgaris) และถั ว่ ลิ ส ง (Arachis
hypogaea) เมื่ออยู่ในสภาวะแห้งแล้ง
3.3 ผลของซิ ลิ ก อนจากอุ ต สาหกรรม
ซีเมนต์ต่อการเคลื่อนย้ายซิ ลิกอนในส่วนต่าง ๆ
ของถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8
สาหรับ การเคลื่อ นย้า ยซิลิก อนในส่ ว น
ต่ า ง ๆ ของถั ว่ ลิ ส งพัน ธุ์ ข อนแก่ น 84-8 พบว่ า
ปริ ม าณซิ ลิ ก อน 50 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ส่ ง ผลให้ มี
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณซิลิกอนในส่ว นของใบ คือ
2.73±0.16 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณซิลกิ อนในส่วนของ
ล าต้ น คื อ 2.60±0.03 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และปริ ม าณ
ซิ ลิ ก อนในส่ ว นของรากมากที่ สุ ด (2.60±0.12
เปอร์เซ็นต์) ซึ่งไม่แตกต่างกับสิง่ ทดลองที่มกี ารใส่
ซิลกิ อนในปริมาณ 0, 100, 150 และ 200 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปริมาณซิลกิ อน 150 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้
ถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณ
ซิลิกอนในส่วนของฝั ก คือ 2.65±0.05 เปอร์เซ็นต์
ปริม าณซิลิก อนในส่ ว นของเมล็ด คือ 2.60±0.00
เปอร์ เ ซ็น ต์ ซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งกับ การใส่ ซิลิก อนใน
ปริม าณ 0, 50, 100 และ 200 กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ จาก
ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายซิลกิ อน (เปอร์เซ็นต์) ใน
ส่วนต่าง ๆ ของถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 84-8 (Table
3) พบว่ า การเคลื่อ นย้า ยซิลิก อนส่ง ผลให้ปริมาณ
ซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ ของถัวลิ
่ สงพันธุข์ อนแก่น 848 ไม่แตกต่ างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับสิง่
ทดลองที่มีก ารใส่ซิลิก อน สิ่ง ทดลองที่ไ ม่มีการใส่
ซิลกิ อน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการสะสมซิลิกอน

ในอวัยวะแต่ละส่วนของส่วนเหนือดินนัน้ ขึน้ อยู่กบั
อัต ราการคายน้ า ของอวัยวะนัน้ ๆ ด้ว ย ซึ่ง มีการ
สะสมอยู่ทอ่ี ะโพพลาสต์ของเซลล์ และมีมากขึน้ ตาม
อายุของอวัยวะนัน้ ๆ โดยในพืชตระกูลถัวถื
่ อว่าเป็ น
พืชที่มกี ารสะสมซิลกิ อนในปริมาณต่ าหรืออาจไม่มี
การสะสมซิลิกอน เนื่องจากรากของพืชตระกูลถัว่
ดูดซึมซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) จากดินมาใช้ได้
น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ (ยงยุทธ, 2552) อย่างไรก็
ตาม มีรายงานว่าในถัวเหลื
่ องซึ่งเป็ นพืชที่ไม่สะสม
ซิลิก อน เมื่อ ความเข้ม ข้น ของธาตุ ซิลิก อนในสาร
ละลายธาตุอาหารสูง การดูดและการเคลื่อนย้ายเข้า
สู่ไ ซเล็ม เวสเซลล์ ไม่ ไ ด้เ พิ่มเป็ น สัดส่วนกับความ
เข้มข้นดังกล่าวด้วย แสดงว่ามีกลไกบางอย่างทา
หน้าทีข่ บั ซิลกิ อนออกจากราก (Vorm, 1980) ในทาง
ตรงกัน ข้า ม ในข้า วที่ถือ ว่า เป็ นพืชที่มีการเคลื่อน
ย้ายและสะสมซิลิกอน มีปริมาณการกระจายของ
ซิลิก อนในส่ ว นต่ า ง ๆ ของข้า วที่แ ตกต่ า งอย่ า ง
ชัดเจน เช่น ความเข้มข้นของซิลกิ อนตัง้ แต่ 0.11 %
(ข้าวกล้อง) จนถึง 23.22 % (แกลบ) และจากอวัยวะ
ส่วนล่างขึน้ ไปยังส่วนบน (ราก < ต้น < ใบ < แกลบ)
ความเข้มข้นของซิลกิ อนในส่วนต่าง ๆ ของใบขึน้ อยู่
ระหว่าง 11.3-40.14 % โดยพบว่าใบข้าวมีซลิ กิ อน
สะสมมากกว่าในอวัยวะส่วนอื่น ๆ รวมกัน (Sun et
al., 2008)

4. สรุป
การศึก ษาพบว่ า ซิลิก อนมีผ ลต่ อ ความสู ง
และจานวนกิง่ ต่อต้น แต่ซลิ กิ อนทุกระดับไม่มผี ลต่อ
น้ าหนักแห้ง ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และการ
เคลื่อนย้ายซิลิกอนในส่วนต่ าง ๆ (ใบ ลาต้น ราก
ฝั ก และเมล็ ด ) ดัง นั ้น การใช้ ซิ ลิ ก อนในระดับ ที่
แตกต่างกันนัน้ ไม่สามารถเพิม่ การเจริญเติบโตและ
เพิ่ม ผลผลิต ของถัว่ ลิส งพัน ธุ์ข อนแก่ น 84-8 เมื่อ
เปรียบเทียบการไม่ใส่ซลิ กิ อน
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Table 3 Translocation of silicon in different peanut parts (Arachis hypogaea L. var. Khon Kaen 84-8)
under different silicon levels
Silicon level
(kg/rai)
0
50
100
150
200
F-test
C.V. (%)
ns = not significant

Leaf
2.52±0.02
2.73±0.16
2.53±0.01
2.55±0.10
2.52±0.01
ns
3.26

The amount of silicon (% Si2)
Stem
Root
Pod
2.60±0.05
2.57±0.03
2.51±0.05
2.60±0.03
2.60±0.12
2.59±0.12
2.59±0.02
2.55±0.10
2.58±0.03
2.53±0.07
2.58±0.04
2.65±0.05
2.51±0.08
2.58±0.02
2.54±0.10
ns
ns
ns
2.10
2.71
2.96

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

Seed
2.55±0.04
2.58±0.05
2.52±0.05
2.60±0.00
2.59±0.17
ns
3.16
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