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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์และความเค็มต่ อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ ปริมาณซิลกิ อนทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรมซีเมนต์ 5 อัตรา ได้แก่ 0, 200, 400, 600 และ
800 กิโลกรัมต่อไร่ และปั จจัยที่ 2 คือ ความเข้มข้นของ NaCl 4 ระดับ 0, 25, 50 และ 100 มิลลิโมลต่อลิตร
จากผลการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของ NaCl ที่เพิ่มขึ้น ทาให้ผลด้านการเจริญเติบโต (ความสูง
จานวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งราก และน้ าหนักแห้งลาต้น) ด้านสรีรวิทยา (อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง อัตรา
การคายน้า และการเปิ ดปิ ดของปากใบ) และด้านผลผลิต (จานวนเมล็ดดี จานวนเมล็ดลีบ และปริมาณผลผลิต
ต่อต้น) มีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่าปริมาณซิลกิ อนไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
ต่ อ การเจริญเติบ โต (ความสูง จ านวนต้นต่ อ กอ น้ า หนัก แห้งราก และน้ า หนักแห้ง ลาต้น ) อย่ า งไรก็ตาม
ปริมาณซิลกิ อน 400 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทาให้เพิม่ จานวนเมล็ดดีมากทีส่ ุด และลดจานวนเมล็ดลีบมีน้อยทีส่ ดุ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : การเจริญเติบโต; ข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์; การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา; ความเค็ม; ซิลกิ อน;
ผลผลิต
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Abstract
The study on effect of silicon from cement industry and salinity applied into soil on growth and
yield of Hom Thammasat rice variety was conducted in Factorial in CRD. The study factors were
( 1) level of silicon from cement industry consisting of 5 levels; 0, 200, 400, 600 and 800 kg/ rai and
(2) different levels of NaCl concentration consisting of 4 levels; 0, 25, 50 and 100 mmol/L. From the
experiment, the results found that the increased level of Na concentration affected the plant growth
( plant height, tiller number, root dry weight and shoot dry weight) , the physiological response
( photosynthetic rate, transpiration rate and stomatal conductance) and the productivity ( filled seed,
unfilled seed and seed yield per plant) to be decreased significantly. In addition, it was also found that
the levels of silicon concentration showed no significant effect on the plant growth (plant height, tiller
number, root dry weight and shoot dry weight) . However, the level of silicon at 400 kg/ rai increased
the number of filled seed and decreased the number of unfilled seed significantly.
Keywords: growth; Hom Thammasat rice variety; physiological change; salinity; silicon; yield

1. คานา

Epstein (1999) รายงานว่ า ซิลิก อนช่ ว ยบรรเทา
ความเครีย ดเนื่ อ งจากความเค็ม ได้ห ลายวิธี เช่ น
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการดูดซึมโพแทสเซียมและ
โซเดียมของต้นพืชให้อยู่ในสภาพปกติ
การทดลองนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการ
ศึกษาปริมาณซิลกิ อนและความเค็ม ที่เหมาะสมต่อ
การปลู ก ข้ า วพัน ธุ์ ห อมธรรมศาสตร์ ท่ี มี ต่ อ การ
ตอบสนองต่ อ การเจริญ เติบ โต ผลผลิต และการ
เปลี่ ย นแปลงทางสรี ร วิ ท ยาของข้ า วพัน ธุ์ ห อม
ธรรมศาสตร์

ปั จจุ บ ั น พื้ น ที่ น าในเขตร้ อ นและกึ่ ง ร้ อ น
1,200 ไร่ ประสบปั ญ หาดิน เค็ม (soil salinity) ซึ่ง
พื้น ที่ใ นประเทศไทยที่ป ระสบปั ญ หาดิน เค็ม มาก
ทีส่ ุด คือ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีพน้ื ที่
เป็ นดินเค็ม 1 ใน 3 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด คิดเป็ น 17.8
ล้านไร่ (อรุณี, 2546) โดยพื้นที่ท่ปี ระสบปั ญหาดิน
เค็ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นาข้า ว ส่ ง ผลให้ ต้ น ข้า วเจริญ
เติบโตไม่สม่าเสมอ การแตกกอลดลง ระยะติดเมล็ด
มีเมล็ดลีบมากทาให้ผลผลิตข้าวลดลง (พิชยั , 2540)
ซึ่งดินเค็มมีสาเหตุ มาจากการไหลบ่าของน้ าทะเล
เข้ามายังพื้นที่ปลูกข้าวหรืออาจเกิดจากการระเหย
ของน้ าที่มเี กลือเป็ นองค์ประกอบทีร่ ะดับผิวดิน ทา
ให้มีการสะสมเกลือในดินอยู่มากจนเกิดปั ญหาดิน
เค็ ม ขึ้ น (อรอนงค์ , 2547) จากการศึ ก ษาของ
Dongsansuk และคณะ (2013) พบว่าความเค็มทา
ให้พชื แคระแกร็น การขยายพื้นที่ใบลดลง น้ าหนัก
สดและน้าหนักแห้งของราก ลาต้น และใบลดลง จาก
ผลกระทบข้า งต้น จึง มีก ารน าซิลิก อนที่เ หลือ จาก
อุตสาหกรรมซีเมนต์ทม่ี ซี ลิ เิ กตเป็ นองค์ประกอบมา
ใช้ เพื่อบรรเทาผลกระทบของความเค็มต่อพืช โดย

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 5 x 4 factorial
in CRD จานวน 12 ซ้า ซ้าละ 1 กระถาง กระถางละ
1 ต้ น ประกอบด้ว ย 2 ปั จ จัย โดยปั จ จัย ที่ 1 คือ
ปริมาณซิลกิ อนทีแ่ ตกต่างกัน 5 อัตรา ได้แก่ 0, 200,
400, 600 และ 800 กิโลกรัมต่ อไร่ (0, 3.20, 6.40,
9.60 และ 12.80 กรัมต่อกระถาง) และปั จจัยที่ 2 คือ
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ทีแ่ ตกต่างกัน 4 อัตรา ได้แก่ 0, 25, 50 และ 100
510
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มิลลิโมลต่อลิตร
2.2 การเตรี ย มการปลู ก และการดู แ ล
รักษา
การเพาะกล้าข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์
ใ นถ า ดห ลุ ม เพ า ะ กล้ า ข นา ด 2. 4 x 2. 4 x 4.0
เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) โดยใช้วสั ดุเพาะกล้า
คือ ดินที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้เม็ดดินขนาดเล็ก
พอเหมาะ จากนัน้ เพาะเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด เมื่อ
ต้นกล้าอายุ 7 วัน จึงย้ายปลูกลงในกระถางพลาสติก
ก้ น ทึบ ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 26 เซนติ เ มตร
(กระถางขนาด 10 นิ้ ว ) ที่บ รรจุ ดิน กระถางละ 5
กิโ ลกรัม กระถางละ 1 ต้น รดน้ า 3 ระยะ ได้แ ก่
ระยะแรก หลังจากย้ายกล้าแล้วรดน้ า เป็ นเวลา 1
สัปดาห์ ระยะที่สอง หลังจากรดน้ าครบ 1 สัปดาห์
จึงเปลีย่ นมารดด้วยสารละลายเกลือ (NaCl) ทีค่ วาม
เข้มข้น 0, 25, 50 และ 100 มิลลิโมลต่อลิตร ตามที่
กาหนดในแต่ ละสิง่ ทดลอง โดยรดด้วยสารละลาย
เกลือ 2 วันต่อครัง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และระยะที่
สาม รดน้ า ตามปกติจ นกระทัง่ เก็บ ผลผลิต (เก็บ
ผลผลิต เมื่อ ต้น ข้า วอายุ ป ระมาณ 95 วัน หลัง ย้า ย
กล้า) ใส่ปยครั
ุ๋ ง้ ที่ 1 ในระยะต้นกล้า (ต้นข้าวอายุ 10
วันหลังย้ายกล้า) โดยใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 25
กิโ ลกรัม ต่ อไร่ (0.4 กรัม ต่ อ กระถาง) ครัง้ ที่ 2 คือ
ระยะก่อนเกิดช่อดอก (ต้นข้าวอายุ 42 วันหลังย้าย
กล้า) โดยใส่ปยสู
ุ๋ ตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
(0.16 กรัม ต่ อ กระถาง) ฉี ด พ่ น สารสกัด ธรรมชาติ
เพื่อกาจัดโรคและแมลงที่เข้าทาลายในช่วงต่ าง ๆ
ของการเจริญเติบโต
2.3 การบันทึกข้อมูล
2.2.1 บัน ทึก การเจริญเติบโตระยะเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ความสูงต้น จานวนต้นต่อกอ
น้ า หนั ก แห้ ง ราก และน้ า หนั ก แห้ ง ล าต้ น โดยที่
น้ า หนั ก แห้ง จะอบที่อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส
เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
หรือจนกว่าน้าหนักแห้งจะคงที่

2.2.2 บัน ทึก อัต ราการสัง เคราะห์ด้ว ย
แสง อัตราการคายน้า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปาก
ใบ ด้ ว ยเครื่ อ ง portable photosynthesis system
(LI-6400, Li-cor, USA) เมื่อ ข้า วอายุ 70 วัน หลัง
ปลูก (ระยะตัง้ ท้อง) วัดกลางใบของใบทีม่ กี ารพัฒนา
มากทีส่ ดุ (ใบที่ 2 ของข้าว) (Zhang et al., 2017)
2.2.3 บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต
ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และ
ปริมาณผลผลิตต่อต้น
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนตามวิธี 5 x 4
factorial in CRD เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s new range test (DMRT)
ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS

3. ผลการทดลองและวิ จารณ์
3.1 การเจริญเติ บโต
การศึก ษาการปลูกข้า วพันธุ์หอมธรรม
ศาสตร์ในสภาพความเค็มร่วมกับการใส่ซลิ กิ อนจาก
อุ ต สาหกรรมซีเ มนต์ ใ นอัต ราต่ า ง ๆ พบว่ า ไม่ มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปริมาณซิลกิ อนและระดับความ
เข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ทัง้ ในด้านความ
สูงต้น ด้านจานวนต้นต่ อกอ ด้านน้ าหนักแห้งราก
และด้านน้าหนักแห้งลาต้น (Table 1) โดยทีป่ ริมาณ
ซิลิก อนที่เ พิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ค วามสูง ต้ น มีค่ า ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ โดยการใส่ซลิ กิ อนที่ปริมาณ 200
กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ขา้ วมีความสูงต้นมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับซิลิกอนที่ปริมาณอื่น ๆ แต่ไม่
แตกต่ า งทางสถิติกบั การไม่ใ ส่และที่ปริมาณ 800
กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อ พิจ ารณาที่ร ะดับ ความเข้ม ข้น ของ
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) พบว่าระดับความเข้มข้น
ของ NaCl ที่เ พิ่ม ขึ้น ส่ง ผลท าให้ค วามสูง ต้น ของ
ข้า วพัน ธุ์หอมธรรมศาสตร์ลดลงอย่า งมีนัยสาคัญ
511
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ทางสถิติ โดยที่ร ะดับ ความเข้ม ข้น NaCl ที่ 100
มิลลิโมลต่อลิตร ส่งผลให้ตน้ ข้าวมีความสูงน้อยทีส่ ุด
(Table 1) ด้านจานวนต้นต่ อกอพบว่าซิลกิ อนไม่มี
ผลต่ อ จ านวนต้ น ต่ อ กอของข้า วพัน ธุ์ ห อมธรรม
ศาสตร์ ขณะทีเ่ มื่อพิจารณาทีร่ ะดับความเข้มข้นของ
NaCl พบว่าระดับความเข้มข้นของ NaCl ทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่ง ผลให้จ านวนต้น ต่ อ กอของข้า วพัน ธุ์ห อมธรรม
ศาสตร์ลดลงอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (Table 1)
ด้ า นน้ า หนั ก แห้ ง รากพบว่ า ซิ ลิ ก อนไม่ มี ผ ลต่ อ
น้ า หนั ก แห้ง รากของข้า วพัน ธุ์ห อมธรรมศาสตร์

ขณะที่เมื่อพิจารณาที่ระดับความเข้มข้นของ NaCl
พบว่าระดับความเข้มข้นของ NaCl ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้น้ าหนักแห้งรากของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Table 1) และด้าน
น้ าหนักแห้งลาต้นพบว่าปริมาณซิลกิ อนไม่มผี ลต่อ
ลักษณะดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ขณะที่
เมื่อพิจารณาทีร่ ะดับความเข้มข้นของ NaCl พบว่า
ระดับ ความเข้ม ข้น ของ NaCl ที่เ พิ่ม ขึ้น ส่ง ผลให้
น้ า หนัก แห้ง ลาต้นของข้าวพัน ธุ์หอมธรรมศาสตร์
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 1)

Table 1 Growth characteristics of Hom Thammasat rice variety under different silicon and salinity
levels.
Factors
Height (cm)
Tiller number
Root DW (g)
Shoot DW (g)
Silicon level (kg/rai) (A)
0
85.12±11.14 a 1/
6.43±2.61
5.24±4.59
15.42±9.16
a
200
85.40± 9.29
6.14±2.73
5.35±4.33
15.23±8.67
400
81.69±13.68 b
5.76±2.79
4.90±4.47
14.32±9.66
600
81.31±11.38 b
6.32±2.95
4.99±4.48
16.04±10.38
ab
800
84.30±12.26
5.68±2.01
4.84±3.58
15.81±8.28
NaCl concentration (mmol/l) (B)
0
96.46±4.35 a 2/
9.62±1.36 a
11.09±1.16 a
15.81±8.28 a
25
87.38±3.79 b
6.30±1.09 b
5.71±1.15 b
18.39±1.83 b
50
81.41±4.09 c
4.81±0.71 c
2.54±0.74 c
12.06±2.50 c
100
65.93±3.54 d
3.07±0.58 d
0.28±0.14 d
2.61±1.02 d
A
*
ns
ns
ns
B
**
**
**
**
A*B
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
4.53
15.22
16.92
14.83
*There were statistically significant differences at 95%; ns = Not significant; 1/ Means within a column
under silicon level, means followed by a same letter are not statistically significant differences at 95 %
level by DMRT; 2/ Means within a column under NaCl concentration, means followed by a same letter
are not statistically significant differences at 95 % level by DMRT.
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Table 2 Photosynthetic rate, respiration rate and stomatal conductance of Hom Thammasat rice variety
under different silicon and salinity levels.
Factors

Photosynthetic rate
(µmol/m2s)

Respiration rate
(mmol/m2s)

Stomatal conductance
(mmol/m2s)

Silicon level (kg/rai) (A)
0
12.82±6.48 1/
2.04±1.15 a
0.04±0.02
b
200
14.09±4.05
1.92±0.65
0.04±0.01
400
12.83±6.57
1.86±1.06 b
0.03±0.02
ab
600
12.72±5.02
1.97±0.89
0.04±0.02
800
13.19±5.09
2.23±0.95 a
0.04±0.02
NaCl concentration (mmol/l) (B)
0
16.74±2.26 a 2/
2.64±0.41 a
0.05±0.01 a
25
16.39±2.42 a
2.49±0.36 a
0.05±0.01 a
50
13.81±1.93 b
2.25±0.26 b
0.04±0.01 b
100
4.83±2.58 c
0.47±0.35 c
0.01±0.01 c
A
ns
ns
ns
B
**
**
**
A*B
ns
ns
ns
C.V. (%)
17.10
15.29
17.20
*There were statistically significant differences at 95%; ns = Not significant; 1/Means within a column
under silicon level, means followed by a same letter are not statistically significant differences at 95 %
level by DMRT; 2/Means within a column under NaCl concentration, means followed by a same letter
are not statistically significant differences at 95 % level by DMRT.
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Epstein
(1999) ที่พ บว่ า ซิลิก อนช่ ว ยบรรเทาความเครีย ด
จากความเค็ม เนื่องจากซิลกิ อนทาให้กจิ กรรมของ
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชสูงขึน้ อีกทัง้
ยังช่วยปรับสภาพการดูดโซเดียมและโพแทสเซียม
โดยช่วยให้พืชสามารถดูดโพแทสเซียมได้เพิม่ ขึน้
จึงทาให้การเจริญเติบโตของพืชเพิม่ ขึน้ ในขณะที่
ระดับ ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ท่เี พิ่มขึ้น
ส่งผลให้ ความสูงต้น จานวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้ง
ราก และน้ าหนั ก แห้ ง ล าต้ น ลดลง ( Table 1)

เนื่องจากภายใต้สภาพความเค็ม พืชจะมีอาการขาด
น้ า เพราะในดินเค็มมีเกลือเป็ นองค์ ประกอบมาก
ท าให้ดิน มีแ รงดัน ออสโมติก (osmotic pressure)
เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ค วามต่ า งศั ก ย์ ข องน้ า ( water
potential) ลดลง โดยเมื่อความต่ างศักย์ของน้ าใน
ดินต่ากว่าในรากจะทาให้พชื นาน้าไปใช้ประโยชน์ได้
น้ อย ส่งผลให้อตั ราการเจริญเติบโตของพืชต่ า ลง
และเกิด ความไม่ สมดุ ลของน้ า และไอออนภายใน
เซลล์จ นเกิด การสะสมไอออนบางชนิ ด มากเกิน
ความต้ อ งการ ท าให้ ข ั ด ขวางการดู ด ซึ ม ธาตุ
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แคลเซียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม (Hanson
et al., 1994) ด้ ว ยเหตุ น้ี จึง ส่ ง ผลท าให้ก ารเจริญ
เติบโตของพืชลดลง
อย่างไรก็ตาม การศึกษาของเวธนี และ
คณะ (2562) พบว่ า การใช้ซิลิก อนที่ป ริม าณ 300
กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้การเจริญเติบโต ได้แก่ ความ
สูงต้น น้ าหนักแห้งรากและลาต้น และจานวนต้นต่อ
กอ เพิม่ ขึน้ ในข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการ
ให้น้าทีแ่ ตกต่างกัน
3.2 อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตรา
การคายน้า และอัตราการเปิ ดปิ ดของปากใบ
กา รท ดลอง พบ ว่ า ไม่ มี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์
ระหว่ า งปริม าณซิลิก อนและระดับ ของ NaCl ซึ่ง
ความเข้มข้นของ NaCl มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์
ด้วยแสง อัตราการคายน้า และอัตราการเปิ ดปิ ดของ
ปากใบอย่างมีนัยสาคัญ โดยที่ระดับความเข้มข้น
ของ NaCl ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ลกั ษณะดังกล่าวมีการ
เปลีย่ นแปลงทีล่ ดลง (Table 2)
กา รศึ ก ษ า ข อง Cha-umi แ ละ ค ณะ
(2009) พบว่าปริมาณคลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์
ในใบข้า วลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ หลัง จากได้ ร ับ
ความเครี ย ดจากความเค็ ม โดยมี ร ายงานว่ า
ความเครียดจากความเค็มระดับรุนแรง ทาให้การ
ท างานของระบบแสง II และอัต ราส่ ว น K+ /Na+
ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทีป่ ริมาณซิลกิ อน
พบว่ามีเพียงอัตราการคายน้ าเท่านัน้ ทีม่ คี วามแตก
ต่ า งอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ โดยที่เ มื่อ ปริม าณ
ซิลิก อนเพิ่ม ขึ้น เป็ น 600 และ 800 กิโ ลกรัม ต่ อไร่
ลักษณะดังกล่าวมีค่าเพิม่ ขึน้ แต่ไม่แตกต่างกับการ
ไม่ใส่ซลิ กิ อน
การศึก ษาของ Tuna และคณะ (2008)
พบว่าการเติมซิลิกอนร่วมกับการปลูกข้าวสาลีใ น
สภาพดินเค็มช่วยรักษาระดับคลอโรฟิ ลล์ในต้นพืช
ได้อย่างสมบูรณ์ และการเติมซิลิกอนในปริมาณที่
เหมาะสมทาให้ปริมาณคลอโรฟิ ลล์สงู กว่าในสภาวะ

ควบคุม นอกจากนี้ในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เมื่อใช้
ซิลกิ อน 300 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้อ ัตราการการ
คายน้าเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ซลิ กิ อน
(เวธนี, 2562)
3.3 องค์ประกอบของผลผลิ ต
การทดลองพบว่าความเข้มข้นของ NaCl
มีผลต่อองค์ประกอบของผลผลิต (จานวนเมล็ดดีต่อ
รวง จานวนเมล็ดลีบต่อรวง และปริมาณผลผลิตต่อ
ต้น) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 3) โดยพบว่า
ระดับ ความเข้ม ข้น ของ NaCl ที่ 100 มิลลิโ มลต่ อ
ลิตร ส่งผลให้จานวนเมล็ดดีลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นอื่น ๆ ใน
ขณะเดีย วกัน ที่ค วามเข้ม ข้น ของ NaCl 100 มิลลิ
โมลต่ อ ลิต ร พบว่ า จ านวนเมล็ด ลีบ มี ก ารเพิ่ม ขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับความ
เข้ม ข้น อื่น ๆ นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ที่ร ะดับ ความ
เข้ม ข้น ของ NaCl ที่เ พิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลท าให้ ป ริม าณ
ผลผลิตต่อต้นลดลงตามลาดับ
สอดค ล้ อ ง กั บ Khatun แ ละ Flowers
(1995) ทีร่ ายงานว่าองค์ประกอบผลผลิต เช่น ความ
ยาวช่ อ ดอก จ านวนดอกต่ อ ช่ อ ดอก และน้ า หนั ก
100 เมล็ด มีจานวนลดลง เมื่อได้รบั ผลกระทบจาก
ความเครียดจากความเค็มทีม่ ากขึน้ สาหรับปริมาณ
ซิลิก อนที่แ ตกต่ า งกัน พบว่ า ซิลิกอนปริมาณ 400
กิโลกรัมต่ อไร่ ส่งผลให้จานวนเมล็ดดีมคี ่าเพิม่ ขึน้
สูง สุด และจ านวนเมล็ด ลีบลดลงต่ า สุด อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ ขณะทีด่ า้ นปริมาณผลผลิตต่อต้นไม่
มีความแตกต่างกัน
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของเวธนี และ
คณะ (2562) ทีพ่ บว่าจานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ด
ดีต่อรวง น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณผลผลิตต่อ
ต้น เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เปรีย บเทียบกับการไม่ใช้ซิลิกอน
นอกจากนี้ จ ากการศึก ษาของ Inanaga และคณะ
(2002) ที่รายงานว่าการขาดซิลิกอนในระยะเจริญ
พันธุข์ องข้าว ทาให้การเจริญของดอกล่าช้าและเพิม่
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Table 3 Percentage of filled seed, unfilled seed and seed yield per plant of Hom Thammasat rice
variety under different silicon and salinity levels.
Factors
Filled seed (%)
Unfilled seed (%)
Seed yield per plant (%)
Silicon level (kg/rai) (A)
0
65.51±23.64 b 1/
40.62±29.38 b
17.89±11.88
200
67.07±29.14 b
32.93±29.14 c
18.40±14.65
a
d
400
72.36±21.34
27.64±21.34
20.24±14.68
600
60.05±32.48 c
39.95±32.48 b
18.14±12.46
d
a
800
53.37±32.80
46.63±32.80
16.89±14.34
NaCl concentration (mmol/l) (B)
0
77.80± 5.41 a 2/
22.04±5.36 b
35.96±5.12 a
25
75.86± 3.96 a
24.14±3.96 b
24.42±4.39 b
50
74.68± 9.03 a
25.32±9.03 b
13.38±3.89 c
100
5.60±.6.25 b
94.40±5.94 a
0.23±0.38 d
A
**
**
ns
B
**
**
**
A*B
ns
ns
ns
C.V. (%)
8.34
13.70
19.53
*There were statistically significant differences at 95%; ns = Not significant; 1/Means within a column
under silicon level, means followed by a same letter are not statistically significant differences at 95 %
level by DMRT; 2/Means within a column under NaCl concentration, means followed by a same letter
are not statistically significant differences at 95 % level by DMRT.
จ านวนเมล็ ด ลี บ เนื่ องจากเมล็ ด มี ก ารสะสม
คาร์โบไฮเดรตน้อย และเกิดการแบ่งเซลล์น้อย จึง
ทาให้เมล็ดทีไ่ ด้มลี กั ษณะไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
ควรได้รบั ปริมาณซิลิกอนอย่างเหมาะสมด้วยเช่น
เดียวกัน

คายน้ า และการเปิ ดปิ ดของปากใบ) และด้ า น
ผลผลิ ต (จ านวนเมล็ ด ดี จ านวนเมล็ ด ลี บ และ
ปริมาณผลผลิตต่อต้น) มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ยงั พบว่า ปริมาณซิลกิ อนไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติต่อการเจริญเติบโต (ความ
สูง จานวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งราก และน้ าหนัก
แห้ง ล าต้ น ) อย่ า งไรก็ต าม ปริม าณซิลิก อน 400
กิโลกรัมต่อไร่ มีผลทาให้มจี านวนเมล็ดดีมากที่สุด
เพิ่มขึ้น และมีจานวนเมล็ดลีบน้อยที่สุดอย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ

4. สรุปผลการทดลอง
ระดับความเข้มข้นของ NaCl ที่เพิ่มขึ้น ทา
ให้ผลทางด้านการเจริญเติบโต (ความสูง จานวนต้น
ต่อกอ น้าหนักแห้งราก และน้าหนักแห้งลาต้น) ด้าน
สรีรวิทยา (อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง อัตราการ
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