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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่นธาตุซิลิคอนในรูปของกรดซิลิซิกทางใบต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในบ่อซีเมนต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม 2561 วางแผนการทดลองแบบ 4x4 Factorial in Completely
Randomized Design (CRD) จานวน 3 ซ้า กาหนดให้ปัจจัย A คือ การฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 0, 50, 100 และ 150 มล./
น้า 20 ล. และปัจจัย B คือ จานวนครั้งและช่วงระยะที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก ได้แก่ 1) ฉีดพ่น จานวน 1 ครั้ง ที่ระยะ 30 วันหลัง
งอก 2) ฉีดพ่น จานวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังงอก 3) ฉีดพ่น จานวน 3 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60 และ 75 วันหลังงอก
และ 4) ฉีดพ่น จานวน 4 ครั้ง ที่ระยะ 30, 60, 75 และ 90 วันหลังงอก เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ ความสูง จานวนหน่อต่อกอ ค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดดี
ต่อรวง จานวนเมล็ดลีบต่อรวง น้าหนักเมล็ด น้าหนักฟางแห้ง น้าหนักแห้งทั้งหมด และดัชนีเก็บเกี่ยว จากการศึกษาพบว่า การ
ฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 50, 100 และ 150 มล./น้า 20 ล. มีผลทาให้ค่า SCMR ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วันหลังงอกสูงกว่า
ไม่ฉีดพ่น นอกจากนี้ยังพบว่า จานวนรวงต่อกอ น้าหนัก 1,000 เมล็ด และน้าหนักเมล็ดของข้าวที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา
ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าการไม่ฉีดพ่นอย่างมีนัยสาคัญในทางสถิติ อย่างไรก็ตามจานวนครั้งและช่วงระยะที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกไม่มีผล
ทาให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวแตกต่างกัน และจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอัตราในการฉีดพ่นกับจานวนครั้งและช่วงระยะเวลาของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทั้งในลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิต
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Abstract
The objective of this study was to investigate the effects of silicic acid foliar spray on growth traits,
grain yield and yield components of Chi Nat 1 rice grown in cement containers at the Faculty of
Agricultural Technology, Rajaphat Maha Sarakham University during February to August 2018. A 4×4
factorial experiment with completely randomized arrangement of the treatments and three replications
was carried out. Four silicic acid rates (0, 50, 100 and 150 ml/20 L) were assigned as factor A, and four
spray timings (1 time at 30 days after emergence (DAE), 2 times at 30 and 60 DAE, 3 times at 30, 60 and 75
DAE and 4 times at 30, 60, 75 and 90 DAE) were assigned as factor B. Data were recorded for growth traits,
grain yield and yield components such as plant height, number of tillers, SPAD chlorophyll meter reading
(SCMR), number of panicles, number of filled grains, number of unfilled grains, 1,000-grain weight, grain
weight, weight of dry straw, total dry weight and harvest index. Applications of silicic acid at the rates of
50, 100 and 150 ml/20 L had higher SCMR at 30, 60 and 90 DAE than did untreated control. Applications
of silicic acid at all rates were significantly higher than untreated control for number of panicles, 1,000grain weight (grain size) and grain weight. Spray timing did not have significant effect on growth traits, grain
yield and yield components. The interactions between rate and timing were not significant for all
parameters.
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บทนา
ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่
ส าคั ญ ของประเทศไทย ที่ นิ ย มปลู ก และบริ โ ภคกั น อย่ า ง
แพร่หลายทั่วประเทศ ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งของการ
ปลูกข้าว คือ ผลผลิตข้าวต่า การเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการ
ใช้ ปุ๋ ย เคมี ส ามารถท าได้ แต่ ก ารใช้ ปุ๋ ย เคมี โ ดยเฉพาะปุ๋ ย
ไนโตรเจนในปริมาณสูงจะทาให้ข้าวอ่อนแอ หักล้มง่าย ง่าย
ต่อการเข้าทาลายของโรคและแมลง ดังนั้นการใช้ธาตุอาหาร
ที่ช่วยเสริมประโยชน์ (beneficial elements) เพื่อช่วยเพิ่ม
ความต้ า นทานโรคและแมลงศั ต รู ข้า ว เพิ่ ม ความแข็งแรง
ให้แก่ต้นข้าว และสามารถใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงในการ
เพิ่มผลผลิตข้าวได้โดยต้นข้าวไม่ล้มเสียหาย จึงอีกทางเลือก
หนึ่งสาหรับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ซิลิคอน (silicon; Si) เป็น
อีกหนึ่งธาตุที่จัดอยู่ในกลุ่มธาตุเสริมประโยชน์ ทาให้ต้นข้าว
มี ร ะบบรากแข็ งแรง สมบู ร ณ์ มี ร ากจ านวนมาก ต้ น ข้ า ว
เจริญเติบโตดี แตกกอมาก ต้นไม่ หักล้มง่าย ใบข้าวตั้งขึ้ น
สามารถรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง อากาศถ่ายเทดี ช่วยลด
การเกิดโรคและลดการสะสมของแมลง ซิลิคอนช่วยให้ใบ
ข้าวมีความเหนียวและแข็งแรง ต้นข้าวทนต่อการเข้าทาลาย
ของแมลง การขาดซิลิคอนในข้าวทาให้การเจริญเติบโตลดลง
พื ชที่ ข าดซิ ลิ ค อนต้ อ งการน้ ามากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ท าให้
ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างลดลง ธาตุซิลิคอนจะเป็น
ประโยชน์ต่อพืชก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปของสารละลาย คือ กรดโม
โนซิลิซิก (monosilicic acid; H4SiO4 หรือ Si(OH4)) และ
กรดพอริซิลิซิก (polysilicic acid) (Osotspa, 2015)
จากการใช้ปุ๋ยซิลิคอนที่ผ่านมา พบว่า ซิลิคอนช่วย
ทาให้ข้าวแข็งแรง ลาต้นตั้งตรง และป้องกันการหักล้ม ช่วย
ทาให้ใบตั้งตรงจึงรับแสงได้ดี เพิ่มการสังเคราะห์แสง ทาให้
ผิ ว ใบหยาบช่ ว ยป้ อ งกั น โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราและเชื้ อ
แบคทีเรีย ป้องกันการกัดกินของแมลง และช่วยทาให้ข้าว
ทนต่ อความแห้งแล้ ง อุณ หภู มิต่า ความเค็ม และพิษ จาก
โลหะหนัก (Epstein and Bloom, 2005) ซิลิคอนช่วย
ป้องกันการล่วงล้าชองเชื้อโรคเข้าไปในรากและใบ ความ
แข็งแรงของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวที่มีซิลิคอนสูง ช่วยป้องกัน
ไม่ให้เชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดล่วงล้าเข้ าไปในเซลล์ และ
แมลงกัดกินใบน้อยลง (Marschner, 1995) ลดการทาลาย
ของโรคพืชในข้าว เช่น โรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา (Cai et
al., 2008) ลดการทาลายของหนอนเจาะลาต้นในข้าว และ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล (Snyder et al., 2007) การขาดธาตุ
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ซิลิคอนของข้าวในช่วงระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นและ
ใบจะทาให้การเจริญเติบโตช้า ถ้าหากข้าวขาดธาตุซิลิคอน
ในช่วงออกดอกจะทาให้ช่อดอกไม่สมบูรณ์ (Ma et al.,
1989) ทาให้การเจริญของดอกล่าช้า และมีเมล็ดลีบจานวน
มาก การให้ปุ๋ยซิลิคอนช่วยทาให้การพัฒนาของข้าวในระยะ
เจริญพันธุ์ดีขึ้น (Inanaga et al., 2002) ทาให้โครงสร้าง
ทรงพุ่มของต้นข้าวดีขึ้น (Ando et al., 2002) ข้าวที่ปลูก
ในสารละลายธาตุอาหารที่ได้รับซิลิคอนจะมีการเจริญเติบโต
สูง (Gill et al., 2007) จากรายงานการทดลองที่ผ่านมา
ส่ว นมากเป็ น การให้ ปุ๋ ย ซิ ลิ ค อนทางรากพื ช ยั งขาดข้ อ มู ล
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยซิลิคอนหรือกรดซิลิซิก โดย
การฉีดพ่นทางใบ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทางใบต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ซึ่ง
เป็นข้าวพันธุ์นิยมปลูกกันมากโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรัง
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แผนการทดลอง
ทาการวางแผนการทดลองแบบ 4x4 Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) จานวน 3 ซ้า
ปัจจัย A คือ การฉีดพ่นกรดซิลิซิก 4 อัตรา (0, 50, 100
และ 150 มล./น้า 20 ล.) ปัจจัย B คือ จานวนครั้งและระยะ
ที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก (1, 2, 3 และ 4 ครั้ง) ประกอบด้วย 16
กรรมวิธี (treatments combination) ได้แก่
1) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 0 มล./น้า 20 ล. จานวน
1 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
2) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 50 มล./น้า 20 ล.
จานวน 1 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
3) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 100 มล./น้า 20 ล.
จานวน 1 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
4) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 150 มล./น้า 20 ล.
จานวน 1 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
5) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 0 มล./น้า 20 ล. จานวน
2 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก และระยะ
ข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก
6) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 50 มล./น้า 20 ล.
จานวน 2 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก และ
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก
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7) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 100 มล./น้า 20 ล.
จานวน 2 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก และ
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก
8) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 150 มล./น้า 20 ล.
จานวน 2 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก และ
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก
9) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 0 มล./น้า 20 ล. จานวน
3 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก ระยะข้าว
เริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก และระยะข้าวออกดอก
75 วันหลังงอก
10) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 50 มล./น้า 20 ล.
จานวน 3 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก และระยะข้าว
ออกดอก 75 วันหลังงอก
11) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 100 มล./น้า 20 ล.
จานวน 3 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก และระยะข้าว
ออกดอก 75 วันหลังงอก
12) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 150 มล./น้า 20 ล.
จานวน 3 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก และระยะข้าว
ออกดอก 75 วันหลังงอก
13) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 0 มล./น้า 20 ล.
จานวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก ระยะข้าวออก
ดอก 75 วันหลังงอก และระยะพัฒนาการของเมล็ด 90 วัน
หลังงอก
14) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 50 มล./น้า 20 ล.
จานวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก ระยะข้าวออก
ดอก 75 วันหลังงอก และระยะพัฒนาการของเมล็ด 90 วัน
หลังงอก
15) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 100 มล./น้า 20 ล.
จานวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก ระยะข้าวออก
ดอก 75 วันหลังงอก และระยะพัฒนาการของเมล็ด 90 วัน
หลังงอก
16) ฉีดพ่นกรดซิลิซิก อัตรา 150 มล./น้า 20 ล.
จานวน 4 ครั้ง ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 30 วันหลังงอก
ระยะข้าวเริ่มสร้างดอกอ่อน 60 วันหลังงอก ระยะข้าวออก
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ดอก 75 วันหลังงอก และระยะพัฒนาการของเมล็ด 90 วัน
หลังงอก
2. การปลูกและการดูแลรักษา
ปลู ก ข้ า วพั น ธุ์ ชั ย นาท 1 ในบล็ อ กซี เ มนต์ ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. ที่บรรจุดินปลูกที่ผ่านการตาก
แดดให้แห้งและบดให้ละเอียด ใช้ระยะปลูก 20 x 20 ซม.
ปลู กหลุม ละ 3-5 เมล็ด หลังจากปลู กรดน้ าให้ ชุ่มที่ ระดั บ
ความจุสนาม (field capacity) หลังจากข้าวงอกอายุ 7 วัน
ถอนให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา
30 กก./ไร่ เมื่อข้าวอายุได้ 15 วันหลังงอก และใส่ปุ๋ยสูตร
46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ เมื่อข้าวอายุได้ 60 วันหลังงอก
กาจัดวัชพืชโดยใช้มือถอนอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละกรรมวิธีมี
การให้น้าอย่างเพียงพอ และเมื่อข้าวเริ่มแตกกอรักษาระดับ
ของน้าให้สูงประมาณ 10 ซม. จนถึงใกล้ระยะเก็บเกี่ยวค่อย
งดการให้น้า
การฉีดพ่นกรดกรดซิลิซิก ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อข้าว
อายุได้ 30 หลังจากเมล็ดงอก (ฉีดพ่น 1 ครั้ง) และฉีดพ่นซ้า
อีกครั้งตามอัตราความเข้มข้น และช่วงระยะเวลาในการฉีด
พ่นเมื่อข้าวอายุได้ 60, 75 และ 90 วันหลังงอก (ฉีดพ่น 2, 3
และ 4 ครั้ง ตามลาดับ) ตามทรีตเมนต์ที่กาหนด ในการฉีด
พ่นแต่ละครั้งจะใช้โครงไม้สี่เหลี่ยมที่มีพลาสติกกั้นสาหรับฉีด
พ่นแต่ละทรีตเมนต์ เพื่อควบคุมให้ละอองของกรดซิลิซิกที่
ฉีดพ่นอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของทรีตเมนต์ที่กาหนด และป้องกัน
ไม่ละอองของกรดซิลิซิกไปปะปนกับทรีตเมนต์อื่นๆ
3. การเก็บข้อมูล
1) วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดิน ได้แก่ อนุภาค
ดินทราย (sand) อนุภาคดินร่วน (silt) และอนุภาคดิน
เหนียว (clay) โดยวิธี Pipette method (Drilon, 1980)
และสมบั ติ ท างเคมี ดิ น ได้ แ ก่ ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมด
(total N) โดยวิธี Kjeldahl method (Black, 1965)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P) โดยวิธี
Bray II (Drilon, 1980) ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียม
ที่สกัดได้ (extractable K, Ca) โดยวิธี NH4OAc and
Atomic absorption spectrophotometer (Cottenie,
1980) สภาพความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH (1:2.5 H2O) โดย
วิธี Std. Glass electrode (Black, 1965) ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนประจุบวก (cat ion exchange; CEC)โดย
วิธี Peech method และอินทรียวัตถุ (organic matter;
OM) โดยวิธี Walkley and Black (Black, 1965)
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2) ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ประกอบด้วย
- การแตกกอ โดยสุ่มนับจานวนหน่อต่อกอระยะ
30, 60 และ 90 วันหลังจากเมล็ดงอก จานวน 10 ต้นต่อ
หน่วยทดลอง แล้วคานวณหาค่าเฉลี่ยจานวนหน่อต่อกอใน
แต่ละระยะ
- ความสูง โดยสุ่มวัดความสูงที่ระยะ 30, 60 และ
90 วันหลังจากเมล็ดงอก ซึ่งในการวัดความสูงจะวัดความสูง
จากระดับผิวดิ นจนถึงปลายสุ ดของใบ จานวน 10 ต้นต่ อ
หน่วยทดลอง แล้วคานวณหาค่าเฉลี่ยความสูงในแต่ละระยะ
- SPAD chlorophyll meter reading (SCMR)
ซึ่งเป็นการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ทางอ้อม โดยวัดด้วยเครื่อง
SPAD chlorophyll meter ช่วงเวลา 09.00-11.00 น. เมื่อ
ข้าวอายุได้ 30, 60 และ 90 วันหลังจากเมล็ดงอก จานวน
10 ต้นต่อหน่วยทดลอง แล้วคานวณหาค่า SCMR เฉลี่ยใน
แต่ละระยะ
3) ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ประกอบด้วย
- น้ าหนั ก เมล็ ด ต่ อ ต้ น โดยชั่ ง น้ าหนั ก เมล็ ด แห้ ง
ทั้งหมดด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตาแหน่ง แล้วนามา
คานวณหาน้าหนักเมล็ดต่อต้น
- น้าหนัก 1,000 เมล็ด โดยการสุ่มนับเมล็ดข้าว
จานวน 1,000 เมล็ด แล้วนามาชั่งด้วยเครื่องชั่งละเอียด
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
- จานวนรวงต่อกอ โดยนับจานวนรวงข้าวในแต่ละ
กอทั้งหมดแล้วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
- จานวนเมล็ดดีและเมล็ดลีบ โดยสุ่มนับจานวน
เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และเมล็ดลีบ จานวน 10 รวงต่อหน่วย
ทดลองแล้วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
- น้ าหนั ก ฟางแห้ ง และน้ าหนั ก แห้ งรวมทั้ งหมด
เก็บตัวอย่างพืชทั้ง ต้น ยกเว้นราก เพื่อหาน้าหนักแห้งของ
ข้าว แล้วนามาแยกส่วนของฟางข้าว (ลาต้นและใบ) และ
เมล็ด นามาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
ชั่ ว โมง หรื อ จนกว่ า น้ าหนั ก แห้ งคงที่ ชั่ งน้ าหนั ก แห้ งด้ ว ย
เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 2 ตาแหน่ง คานวณหาน้าหนักแห้ง
ส่วนเหนือ ดินจากผลรวมของน้ าหนัก ต้นและใบแห้ง และ
น้าหนักเมล็ด
4) ดัชนีเก็บเกี่ยว โดยคานวณจากสูตร
ดัชนีเก็บเกี่ยว = ผลผลิต (น้าหนักเมล็ด)
น้าหนักแห้ง (เมล็ด + ฟางข้าว)
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance)
ของข้อมูลแต่ละลักษณะตามแผนการทดลองที่กาหนด และ
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะ
กรรมวิธี โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) (Gomez and Gomez, 1984) โดยใช้โปรแกรม
วิเ คราะห์ข้ อ มูล ทางสถิติ ส าเร็จ รูป MSTAT-C (Bricker,
1989)
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี
ของดินก่อนทาการทดลอง พบว่า ดินที่ใช้ในการทดลองมี
อนุภาคดินทราย (sand) อนุภาคดินร่วน (silt) และอนุภาค
ดินเหนียว (clay) เท่ากับ 67.90, 20.50 และ 11.60 %
ตามลาดับ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) มี
pH เท่ากับ 6.2 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
เท่ากับ 23.21 cmol/kg ค่าการนาไฟฟ้าเท่ากับ 0.02 dS/m
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า คือ มีอินทรียวัตถุ เท่ากับ 0.14%
ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมดเท่ า กั บ 0.007% ปริ ม าณ
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ปริ ม าณโพแทสเซี ย ม และ
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เท่า กับ 15.12, 42.34 และ
130.71 มก./กก. ตามลาดับ
การฉีดพ่นในอัตรา 50, 100 และ 150 มล./น้ า
20 ล. มีแนวโน้มทาให้จานวนหน่อต่อกอที่ระยะ 90 วันหลัง
งอกมากกว่าไม่ฉีดพ่น (Table 1) รวมทั้งทาให้ค่า SCMR
ระยะ 30, 60 และ 90 วันหลังงอกสูงกว่าการไม่ฉีดพ่นกรดซิ
ลิซิก เมื่อข้าวอายุได้ 30 วันหลังงอกพบว่าการฉีดพ่นสารทาง
ใบ 3 ครั้งที่ระยะ 30, 60 และ 75 วันหลังงอก และการฉีด
พ่น 4 ครั้งที่ ระยะ 30, 60, 75 และ 90 วันหลังงอก มีค่า
SCMR สูงกว่าการฉีดพ่นทางใบ 2 ครั้ง (30 และ 60 วันหลัง
งอก) ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (Table 1)
และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัตราในการฉีดพ่นกับจานวน
ครั้งและช่วงระยะเวลาของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทั้งจานวน
หน่อต่อกอ และค่า SCMR ทุกระยะเวลาที่ประเมิน
นอกจากนี้ยังพบว่า การฉีดพ่นในอัตรา 50, 100
และ 150 มล./น้า 20 ล. มีผลทาให้ผลผลิตของข้าวมากกว่า
เมื่อเทียบกับการไม่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก (Table 2) คือ 28.84,
26.48 และ 27.36 ก./ต้น ตามลาดับ ขณะที่ผลผลิตข้าวใน
ทรีตเมนต์ที่ไม่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกมีค่า เท่ากับ 23.00 ก./ต้น
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การฉีดกรดซิลิซิกทั้ง 3 อัตรา ยังมีผลทาให้จานวนรวงต่อกอ
และน้าหนัก 1,000 เมล็ดมากกว่าไม่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก แต่ไม่
มีผลทาให้จานวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนักฟางแห้ง น้าหนัก
แห้งทั้งหมด และดัชนีเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน การฉีดพ่นกรด
ซิลิซิกที่ ความเข้มข้ น 50 และ 100 มล./น้า 20 ล. ทาให้
จานวนเมล็ดลีบต่อรวงน้อยกว่าการไม่ฉีดพ่น (Table 2)
ส่วนการฉีดพ่นกรดซิลิซิกจานวน 1, 2, 3 และ 4 ครั้งไม่มีผล
ทาให้จานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดดีต่อรวง น้าหนัก 1,000

เมล็ด น้าหนักเมล็ด น้าหนักฟางแห้ง น้าหนักแห้งทั้งหมด
และดัชนีเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน แต่พบว่าการฉีดพ่นกรดซิลิซิก
จานวน 3 ครั้งมีแนวโน้มให้จานวนเมล็ดลีบต่อรวงต่ากว่า
การฉีดพ่นจานวน 1 ครั้ง (Table 2) และไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งอั ต ราในการฉี ด พ่ น กั บ จ านวนครั้ ง แต่ ล ะช่ ว ง
ระยะเวลาของการฉี ด พ่ น กรดซิ ลิ ซิ ก ทั้ ง ในลั ก ษณะของ
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต (Table 2)

Table 1 Effects of silicic acid rates and foliar spray timings on number of tillers per plant and SPAD
chlorophyll meter reading (SCMR) of rice cv. Chai Nat 1 grown in pot experiment during FebruaryAugust in the 2018.
Treatments
Number of tillers/plant
SPAD chlorophyll meter reading (SCMR)
30 DAE
60 DAE
90 DAE
30 DAE
60 DAE
90 DAE
Silicic acid rates (A)
0 ml (a1)
6.72
9.47
12.25b1/
27.92b
28.58b
28.49b
50 ml (a2)
6.75
9.90
15.91a
30.38a
30.90a
30.61a
100 ml (a3)
6.95
9.95
16.85a
29.61a
30.49a
30.70a
150 ml (a4)
6.28
9.53
15.00ab
30.04a
30.49a
30.32a
F-test (A)
ns
ns
*
**
**
**
Foliar spray timings (B)
30 DAE (b1)
6.81
9.81
13.60
29.61ab
29.98
29.84
30, 60 DAE (b2)
6.30
9.38
13.60
28.40b
29.95
29.93
30, 60, 75 DAE (b3)
6.25
9.41
15.76
29.77a
30.12
30.00
30, 60, 75, 90 DAE (b4) 7.33
10.25
15.40
30.16a
30.40
30.35
F-test (B)
ns
ns
ns
**
ns
ns
F-test (A x B)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
21.68
15.96
25.62
4.96
2.87
1.74
1/
Means in the same column with the same letter(s) are not significantly different at P<0.05 by DMRT
DAE = days after emergence
ns = non significant
*, ** = significantly different at P≤0.05 and P≤0.01, respectively
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Table 2 Effects of silicic acid rates and foliar spray timings on number of panicle, filled seed, unfilled seeds,
1,000-seed weight, seed weight, straw dry weight, total dry weight and harvest index of rice cv. Chai
Nat 1 grown in pot experiment during February-August in the 2018.
Treatments
Number Filled
Unfilled 1,000Seed
Straw
Total dry Harvest
of
seed
seeds
seed
weight
dry
weight
index
panicle/ (seeds/ (seeds/ weight
(g/plant) weight
(g/plant)
plant
panicle) panicle) (g)
(g/plant)
Silicic acid rates (A)
0 ml (a1)
10.65b1/ 111.06 14.77a
25.23b
23.00b
39.08
62.08
0.37
50 ml (a2)
12.64a 114.56 10.20b
27.94a
28.84a
39.43
68.28
0.42
100 ml (a3)
12.48a 120.43 10.20b
28.02a
26.48a
38.86
65.35
0.40
150 ml (a4)
11.93a 120.43 12.92ab 27.92a
27.36a
39.08
66.44
0.41
F-test (A)
**
ns
*
**
**
ns
ns
ns
Foliar spray timings (B)
30 DAE (b1)
11.77
122.34 14.60a1/ 27.05
26.18
36.53
62.71
0.41
30, 60 DAE (b2)
11.89
109.86 11.99ab 27.40
25.79
38.06
63.85
0.40
30, 60, 75 DAE (b3)
12.30
118.61 9.97b
27.46
25.79
40.14
66.82
0.40
30, 60, 75, 90 DAE (b4) 11.74
116.09 11.99ab 27.20
27.04
41.73
68.77
0.39
F-test (B)
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
F-test (A x B)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
12.03
17.03
28.98
1.15
15.40
16.97
12.64
12.94
1/
Means in the same column with the same letter(s) are not significantly different at P<0.05 by DMRT
DAE = days after emergence
ns = non significant
*, ** = significantly different at P≤0.05 and P≤0.01, respectively
จากการศึกษาในครั้งนี้เห็นได้ว่าการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทางใบสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวได้ โดยเฉพาะในด้านการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสังเคราะห์แสง ซึ่งเห็นได้จากการฉีดพ่นกรดซิลิซิกมีผล
ทาให้ค่า SCMR เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไม่ฉีดพ่น ในขณะที่
การเจริ ญเติบ โตในลัก ษณะการแตกกอเห็น ผลที่ชัดเจนที่
ระยะ 90 วันหลังงอก ประกอบกันกับองค์ประกอบผลผลิต
ในลั ก ษณะจ านวนรวงต่ อ กอและน้ าหนั ก 1,000 เมล็ ด
เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการฉีดพ่นกรดซิลิซิก
ในอัตรา 50, 100 และ 150 มล./น้า 20 ล. ค่า SCMR เป็น
การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ทางอ้อม และมีความสัมพันธ์กัน
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กับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุใน
ใบพืชที่ทาหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ใบพืชที่มี
ปริมาณคลอโรฟิล ล์สูงจะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์
แสงสู ง ส่ ว นใบพื ช ที่ มี ป ริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ ใ นใบต่ าก็ จ ะมี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงต่า (Ndjiondjop et al.,
2012) ซึ่งการฉีดพ่นกรดซิลิซิกมีผลทาให้ค่า SCMR ในใบ
เพิ่ม ขึ้น เมื่ อเที ยบกับ การไม่ ฉีด พ่น พืชสามารถสั งเคราะห์
อาหารเพื่อใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโตและผลผลิตได้
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกรดซิลิซิกเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมที่มี
ซิลิคอน (Si) เป็นองค์ประกอบ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มธาตุเสริม
ประโยชน์สาหรับพืช กรดซิลิซิกสามารถละลายน้าได้ ทาให้
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พืชสามารถดูดซึมน้าและกรดซิลิซิกผ่านทางรากเข้าสู่ลาต้น
และทางใบได้อย่างรวดเร็ว (Peleg et al., 2010) ซิลิคอน
ช่วยทาให้ข้าวแข็งแรง ลาต้นตั้งตรง ป้องกันการหักล้ม ช่วย
ทาให้ ใ บตั้ งตรงจึงรั บ แสงได้ ดี และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการ
สังเคราะห์แสง (Epstein and Bloom, 2005)
สาหรับช่วงระยะและจานวนครั้งที่ ฉีดพ่นกรดซิลิ
ซิกในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นว่าการฉีด
พ่น กรดซิลิ ซิ ก ไม่จ าเป็ น ต้อ งฉี ด หลายครั้ ง การฉีด พ่ น ธาตุ
ซิลิคอนในปริมาณที่ข้าวต้องการอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจาเป็น
ที่ควรพิจารณาเป็นหลักที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าว
สรุปผลการวิจัย
การฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 50, 100 และ 150
มล./น้า 20 ล. มีแนวโน้มทาให้จานวนหน่อต่อกอที่ระยะ 90
วันหลังงอกค่อนข้างสูงกว่าการไม่ฉีดพ่นกรดซิลิซิก และการ
ฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา 50, 100 และ 150 มล./น้า 20 ล.
มีผลทาให้ค่า SCMR ที่ระยะ 30, 60 และ 90 วันหลังงอกสูง
กว่าไม่ฉีดพ่น นอกจากนี้ยังพบว่า จานวนรวงต่อกอ น้าหนัก
1,000 เมล็ด และน้าหนักเมล็ดที่ฉีดพ่นกรดซิลิซิกในอัตรา
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ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าการไม่ฉีดพ่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ขณะที่ช่วงระยะและจานวนครั้งในการฉีดพ่นไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวอย่าง
ชัดเจน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัตราในการฉีดพ่นกับ
จานวนครั้งและช่วงระยะเวลาของการฉีดพ่นกรดซิลิซิกทั้งใน
ลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต
ข้าว ชี้ให้เห็นว่าการฉีดพ่นกรดซิลิซิกไม่จาเป็นต้องฉีดหลาย
ครั้ง ดังนั้นการฉีดพ่นธาตุซิลิคอนในปริมาณที่ข้าวต้องการ
อย่ า งเพี ย งพอเป็ นสิ่ งจ าเป็ น ที่ ควรพิ จารณาเป็ น หลั ก ที่ จ ะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท อะโกรไบโอเมท จากัด
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น งบประมาณการท าวิ จั ย ในครั้ ง นี้
ขอบคุ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคาม และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ส ถานที่ และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นงานทดลอง และขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษาที่
ช่วยเหลือในการเตรียมงานทดลองและเก็บข้อมูลการวิจัยใน
ครั้งนี้
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