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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินผลจากปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมในการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ และตน้

กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง ไดแ้ก่ 1) อตัราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมในการเตรียม
เมลด็พนัธ์ุขา้ว พบวา่ สารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีความเขม้ขน้ 7 g/l ส่งเสริมให้ระยะเวลาในการเกิดรากของเมล็ด
ขา้วเร็วกวา่ตาํรับการทดลองอ่ืน 2) อตัราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมในระยะตน้กลา้ พบวา่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตไม่ทาํ
ให้ความสูงและจาํนวนใบเพ่ิมข้ึน แต่การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต ร่วมกบัการให้ปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกตในอตัรา 15 kg/rai ส่งเสริมให้ตน้กลา้มีปริมาณนํ้ าหนักแห้งสูงข้ึน นอกจากน้ียงัพบอีกว่าการเตรียม
เมล็ดพนัธ์ุดว้ยสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต และการให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตในอตัราท่ีสูงข้ึน มีแนวโนม้ให้มีปริมาณ
ซิลิคอนในตน้กลา้เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the appropriate amount of calcium silicate used as priming 
agent and soil application of Khao Dawk Mali 105 rice. There were two experiments; 1) the rate of calcium silicate 
for the rice seed priming. The result showed that calcium silicate of 7 g/l promoted seedling emergence faster than 
those of other treatments. 2) The appropriated rate of calcium silicate for enhancing growth of seedlings. The result 
showed that calcium silicate did not promote the number of leaf and height of seedling. However, seed priming with 
calcium silicate and appropriation of calcium silicate at 15 kg/rai promoted higher of dry weight than others. The rice 
seedling primed with calcium silicate and applied with higher rate of calcium silicate tended to have higher amount of 
silicon content.  
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บทนํา 
การกระตุน้การงอกเมล็ด (Seed priming) คือ 

เทคนิคในการเตรียมความพร้อมให้กับเมล็ดพันธ์ุ
ก่อนท่ีจะนําไปปลูก  โดยการแช่เมล็ดในนํ้ าห รือ
สารเคมีบางชนิด ท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
และนาํเมลด็ท่ีผา่นการกระตุน้การงอกไปเพาะจะทาํให้
เมล็ดงอกได้เร็วและสมํ่ า เสมอ  (McDonal, 1999) 
ก่อนท่ีรากพืชจะแทงทะลุออกมานอกเปลือกเมล็ด
จะตอ้งนาํเมล็ดมาลดความช้ืนจนมีค่าเท่ากบัความช้ืน
เร่ิมต้น  (Huang et al., 2002) โดยการลดความ ช้ืน 
(dehydration) ของเมล็ดจะช่วยในการเก็บรักษาเมล็ด
พันธ์ุท่ีผ่านการกระตุ้นน้ีได้ช่วงระยะเวลาหน่ึงและ
เมลด็จะยงัคงความมีชีวิตเม่ือนาํไปปลูกเมลด็พนัธ์ุก็จะ
งอกไดดี้และสมํ่าเสมอ (Taylor et al., 1998) นอกจากน้ี
ผลของการแช่เมล็ดขา้วมีมากข้ึนเม่ือการแช่เมล็ดนาน
จนถึง 6 ชั่วโมง แต่การแช่เมล็ดนาน 8 ชั่วโมง ทาํให้
การเจริญเติบโตของยอดและรากลดลง แมเ้ปอร์เซ็น
ความงอกคงท่ีกต็าม (Basu and Pal, 1979) 

แคล เซี ยม เป็ น ธ าตุ ท่ี มี ค วามสํ าคัญ ต่ อ
เสถียรภาพของเยื่อและบูรณภาพของเซลล์  (cell 
integrity) เม่ือเน้ือเยื่อพืชขาดธาตุแคลเซียมรุนแรงจน
โครงสร้างของเยื่อเส่ือมสลาย จะมีสารต่างๆ ท่ีมีขนาด
โมเลกุลเล็กร่ัวไหลออกมาจากเซลล์ และเซลล์ก็ไม่
สามารถจัดแบ่งสารต่างๆ  ไว้เป็นสัดส่วนได้อย่าง
เหมาะสม  (Hirschi, 2004) จึงอาจส่งผลให้ คุณภาพ
เมล็ดพนัธ์ุลดลง รวมทั้งแคลเซียมมีบทบาทสําคญัใน
การเคล่ือนยา้ยแป้งจากแหล่งสะสมไปยงัส่วนอ่ืนของ
พืช นอกจากน้ียงัช่วยย่อยแป้งในเอนโดสเปิร์มของ
เมลด็ใหมี้โมเลกลุเลก็ลงสาํหรับใชใ้นกระบวนการงอก
ของเมลด็ (Hanson, 1984) 

ซิลิคอนจดัเป็นธาตุท่ีมีความสําคญัและเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์  ( beneficial element) ต่ อ ข้ า ว ม า ก 
(Takahashi et al., 1990) ข้าวเป็นพืชท่ีมีซิลิคอนเป็น
องคป์ระกอบในปริมาณท่ีสูงโดยเฉล่ียในส่วนของราก 
ตน้ กาบใบ ใบ และเปลือกเมลด็ขา้ว (แกลบ) มีซิลิคอน
ประมาณ  0.9, 2.4 , 4 .7 , 5.6  และ  7 .1  % ตามลําดับ 

(Yoshida, 1975) โดยซิลิคอนจะส่งเสริมให้ต้นข้าว
แขง็แรง ไม่ลม้ง่าย เพ่ิมความตา้นทานต่อโรคและแมลง 
ทําให้ ใบข้าวตั้ งตรง  และมีประสิท ธิภาพในการ
สังเคราะห์แสงเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีซิลิคอนยงัช่วยลด
การคายนํ้าของขา้วและส่งเสริมให้ขา้วมีความตา้นทาน
ต่อพิษจากอะลูมิเนียม แมงกานีส เหล็กและแคดเมียม 
(Takahashi, 1968) การเตรียมต้นกล้าข้าวให้ได้ต้นท่ี
แข็งแรง เม่ือนาํไปปักดาํก็จะไดข้า้วท่ีเจริญเติบโตได้
รวดเร็ว และมีโอกาสให้ผลผลิตสูง ตน้กลา้ท่ีแขง็แรงดี
ตอ้งมีการเจริญเติบโตและความสูงสมํ่าเสมอทั้งแปลง 
ไม่มีโรคและแมลงทาํลาย (คณาจารยภ์าควิชาพืชไร่นา, 
2 5 4 7 )  ซิ ลิ ค อ น จึ ง มี ค ว าม สํ าคัญ ทั้ ง ท างด้ าน
เศรษฐศาสตร์ และการเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตของ
ระบบการปลูกขา้ว โดยในประเทศไทยยงัมีขอ้มูลท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยซิลิคอนไม่มากนัก ดงันั้นการ
วิจยัน้ีจึงมีประโยชน์อยา่งมากในแง่ของการเลือกใชปุ๋้ย
ซิลิคอนกบัตน้กลา้ในนาขา้วใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงกบั
ระบบการปลูกขา้วในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ื อ ศึ กษ าอัต ราปุ๋ ยแคล เซี ยม ซิ ลิ เกต ท่ี
เหมาะสมในการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูก และต้น
กล้าข้าวพัน ธ์ุขาวดอกมะลิ  105 โดยการให้ ปุ๋ ย
แคลเซียมซิลิเกตทางดิน 

 
วธีิการวจิัย 

การศึกษาผลของแคลเซียมซิลิเกตท่ีมีต่อการ
งอกของเมลด็และการเจริญเติบโตของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุ
ขาวดอกมะลิ 105 ทาํการทดลองในช่วงเดือนธันวาคม 
2556  – 31  พฤษภาคม  2557  ณ  โรงเรือนภาควิชา
ป ฐ พี วิ ท ย า  ค ณ ะ เก ษ ต ร  กํ า แ พ ง แ ส น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม โดยมีลาํดบัการศึกษาดงัน้ี 

1) อตัราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมใน
การเตรียมเมลด็ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 
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ว างแ ผ น ก ารท ด ล อ งแบ บ  Completely 
Randomized Design, CRD จํ าน ว น  11 ตํ า รั บ ก า ร
ทดลอง 4 ซํ้ า โดยกาํหนดให้แต่ละตาํรับการทดลองมี
ความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิ ลิ เกต
สําหรับการแช่เมล็ดขา้วก่อนปลูก 11 ระดบัคือ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 กรัมต่อลิตร 

การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ แช่เมล็ดขา้วลงไปใน
ภาชนะซ่ึงบรรจุสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีมี
ความเขม้ขน้ในระดบัต่างๆ แช่เป็นเวลา 6 ชัว่โมง แลว้
นําเมล็ดท่ีผ่าน  priming มาลดความช้ืนเป็นเวลา 6 
ชัว่โมง และนาํเมล็ดมาทดสอบคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ 
ด้วยการเพ าะเมล็ดแบบ  BP (Between paper) ด้วย
วิธีการของ ISTA (2013) ในสภาพห้องปฏิบติัการ เก็บ
ขอ้มูลค่าดชันีการงอก (Germination Index, GI; ISTA, 
2013) ความงอกมาตรฐาน (Germination percentage, 
GP; ISTA, 2013) และระยะเวลาในการเกิดราก (Day 
to emergence, DTE; Dhillon, 1995) จากนั้ นวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ  และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของข้อมูลตามวิ ธีการของ  Duncan’s new 
multiple range test 

2) อตัราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมใน
ระยะตน้กลา้โดยการใหปุ๋้ยแคลเซียมซิลิเกตทางดิน 

วางแผนการทดลองแบบ  2x6 Factorial in 
CRD จาํนวน 12 ตาํรับการทดลอง 4 ซํ้ า โดยใช้ข้าว
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เป็นพืชทดสอบ และใชชุ้ดดิน
บางเลนเป็นดินทดสอบ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ปัจจยั
แรกคือ การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุข้าว (แช่ด้วยนํ้ าเปล่า 6 
ชั่วโมง และเมล็ดพันธ์ุข้าวท่ีแช่ด้วยสารละลายปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกต  ความเข้มข้น  7 กรัมต่อลิตร และ
ปัจจยัท่ีสองคือ ระดบัของปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีให้ทาง
ดินมี 6 ระดบั ไดแ้ก่ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ (Dobermann and Fairhurst, 2000) 

โดยชัง่ดิน 150 กรัม ใส่ในกระถางขนาด 200 
ลูกบาศก์เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตใน
ระดบัต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไว ้จากนั้นจึงหยอดเมล็ดขา้ว 
จาํนวน 10 เมลด็ต่อกระถาง เม่ือตน้กลา้อาย ุ28 วนั เกบ็

ขอ้มูลความสูง จาํนวนใบ นํ้ าหนักแห้ง และวิเคราะห์
การสะสมซิ ลิคอนในต้นกล้า  (Nayer et al., 1975) 
จากนั้ นวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางส ถิติ  และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลตามวิธีการของ 
Duncan’s new multiple range test 
 
ผลการวจิัย 
1) อตัราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมในการเตรียม
เมลด็ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีการงอก และความ
งอกมาตรฐานเฉล่ียของเมล็ดพนัธ์ุ ในแต่ละตาํรับการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนระยะเวลา
ในการเกิดรากโดยเฉล่ียของเมล็ดพนัธ์ุ ในแต่ละตาํรับ
การทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัยิ่งทาง
สถิติ ท่ี ระดับความเช่ือมั่น  99% (ตารางท่ี  1) โดย
ระยะเวลาในการเกิดรากโดยเฉล่ียของเมลด็พนัธ์ุในแต่
ละตํารับการทดลองอยู่ในช่วง 3.23 – 5.50 วนั  โดย
ตํารับการทดลองท่ีไม่ใส่ ปุ๋ยแคลเซียมซิ ลิ เกต  ใช้
ระยะเวลาในการเกิดรากของเมลด็พนัธ์ุนานท่ีสุด และ
ตาํรับการทดลองท่ีเตรียมเมล็ดพันธ์ุโดยการแช่ใน
สารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต 7 กรัมต่อลิตร ทาํให้
ระยะเวลาในการเกิดรากของเมล็ดพันธ์ุน้อยท่ีสุด 
หมายถึงงอกไดเ้ร็วท่ีสุด 

 
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีการงอก (GI) ความงอกมาตรฐาน 

(GP) และระยะเวลาในการเกิดราก (DTE) 
ของเมล็ดขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีผ่าน
การเตรียมเมลด็โดยวธีิการแช่เมลด็ 

ความเขม้ขน้ของ
แคลเซียมซิลิเกต  

(กรัมต่อลิตร) 

ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

GI GP (%) DTE (วนั) 

0 6.14 86 5.50 a1/ 
1 6.10 85 4.02  b 
2 5.93 83 3.90  b 
3 6.50 91 4.14  b 
4 6.28 88 4.13  b 
5 6.15 86 4.04  b 
6 6.12 85 4.24  b 
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีการงอก (GI) ความงอกมาตรฐาน 
(GP) และระยะเวลาในการเกิดราก (DTE) 
ของเมล็ดขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีผ่าน
การเตรียมเมลด็โดยวธีิการแช่เมลด็ (ต่อ) 

ความเขม้ขน้ของ
แคลเซียมซิลิเกต  

(กรัมต่อลิตร) 

ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

GI GP (%) DTE (วนั) 

7 6.00 84 3.23  c 
8 6.17 86 3.90  b 
9 6.00 84 3.39  c 
10 6.14 86 4.05  b 

F-test ns ns ** 
%CV 4.22 4.17 2.70 

1/ ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยวิธี DMRT 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
** หมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 
2) อัตราปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตท่ีเหมาะสมในระยะต้น
กลา้โดยการใหปุ๋้ยแคลเซียมซิลิเกตทางดิน 

การเตรียมเมล็ดขา้ว การให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกตในระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้ งสอง
ปัจจยัไม่มีผลทาํใหค้วามสูง (ตารางท่ี 2) และจาํนวนใบ 
(ตารางท่ี 3) ของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ี
อาย ุ28 วนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
ตารางที่ 2 ความสูง (เซนติเมตร) ของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุ

ขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอาย ุ28 วนั ท่ีไดจ้ากการ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุ และระดบัปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกตท่ีแตกต่างกนั 

 อตัราปุ๋ยแคลเซียม
ซิลิเกต (kg/rai) (B) 

การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
เฉล่ีย 
(B) (g/l ของ CaSiO3) (A) 

0 7 
0 24.53 25.79 25.16 
5 25.28 25.80 25.54 
10 24.86 25.39 25.12 
15 25.34 25.46 25.40 
20 25.71 25.23 25.47 
25 25.11 26.40 25.76 

เฉล่ีย (A) 25.14 25. 68  
A  ns  
B  ns  

A x B  ns  
%CV 4.11 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

ตารางที่ 3 จาํนวนใบ (ใบต่อตน้) ของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุ
ขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอาย ุ28 วนั ท่ีไดจ้ากการ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุ และระดบัปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกตท่ีแตกต่างกนั 

อตัราปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกต 

(kg/rai) (B) 

การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
เฉล่ีย 
(B) 

(g/l ของ CaSiO3) (A) 
0 7 

0 3.75 3.78 3.76 
5 3.76 3.87 3.81 
10 3.81 3.82 3.81 
15 3.87 3.86 3.86 
20 3.66 3.76 3.71 
25 3.72 3.82 3.77 

เฉล่ีย (A) 3.76 3.82  
A  ns  
B  ns  

A x B  ns  
%CV    10.66 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

  
การเตรียมเมล็ดขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

ไม่มีผลให้นํ้ าหนักแห้งของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอก
มะลิ 105 ท่ีอาย ุ28 วนั แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนอตัรา
ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต มีผลให้นํ้ าหนักแห้งของตน้กลา้
ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอายุ 28 วนั แตกต่างกัน
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น  99% โดยการให้ปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกตในอัตราต่างๆ  มีผลทําให้ปริมาณ
นํ้ าหนกัแห้งของกลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอาย ุ
28 วนั อยูใ่นช่วง 0.34 – 0.47 กรัม การให้ปุ๋ยแคลเซียม
ซิลิเกตในอตัรา 15 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าสูงสุด
ตามลําดับ  (0.44 และ  0.47 กรัม) และสองปัจจัยมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยกนัทาํให้ปริมาณนํ้ าหนกัแห้งของกลา้
ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอายุ 28 วนั แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยปริมาณนํ้าหนกัแหง้ของกลา้ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 
105 ท่ีอายุ 28 วนั อยู่ในช่วง 0.29 – 0.53 กรัม ซ่ึงการ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยแช่ในสารละลายปุ๋ยแคลเซียม
ซิลิเกต ร่วมกบัการให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตในอตัรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ ใหค้่าสูงท่ีสุด (0.53 กรัม) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 นํ้าหนกัแหง้ (กรัม) ของตน้กลา้ขา้วพนัธ์ุขาว
ดอกมะลิ 105 ท่ีอายุ 28 วนั ท่ีได้จากการ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุ และระดบัปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกตท่ีแตกต่างกนั 

อตัราปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกต 

(kg/rai) (B) 

การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
เฉล่ีย 
(B) 

(g/l ของ CaSiO3) (A) 
    0     7 

0 0.34 cd 0.37 cd   0.35 bc 
5 0.39 bcd 0.29 d   0.34 c 
10 0.38 bcd 0.40 bcd   0.39 abc 
15 0.34 cd 0.53 a   0.44 a 
20 0.45 abc 0.49 ab   0.47 a 
25 0.41 abcd 0.45 abc   0.4 3 ab 

เฉล่ีย (A)     0.38     0.42  
A  ns  
B  **  

A x B  *  
%CV                            18.82 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
* หมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
** หมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 

 
การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุมีผลให้ซิลิคอนในตน้

กลา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% โดยการเตรียมเมลด็ขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 
105 ด้วยสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต มีผลทําให้
ซิลิคอนในตน้กลา้ขา้วท่ีอายุ 28 วนั สูงกว่าการเตรียม
เมลด็ขา้วพนัธ์ุดว้ยนํ้าเปล่า ส่วนการใหปุ๋้ยแคลเซียมซิลิ
เกตทางดินในอตัราต่างๆ ก็พบวา่มีผลทาํให้ซิลิคอนใน
ต้นกล้าข้าวพัน ธ์ุขาวดอกมะลิ  105 ท่ี อายุ  28  วัน 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% โดยซิลิคอนในตน้กลา้ท่ีอายุ 28 วนั การ
ให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตทางดินในอตัรา 25 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีค่าสูงสุด (0.07%) (ตารางท่ี 5) 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 ซิลิคอน (เปอร์เซ็นต์)ในต้นกล้าข้าวพนัธ์ุ
ขาวดอกมะลิ 105 ท่ีอาย ุ28 วนั ท่ีไดจ้ากการ
เตรียมเมลด็พนัธ์ุ และระดบัปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกตท่ีแตกต่างกนั 

อตัราปุ๋ย
แคลเซียมซิลิเกต 

(kg/rai) (B) 

การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
เฉล่ีย 
(B) 

(g/l ของ CaSiO3) (A) 
0 7 

0 0.01 0.02 0.01  d 
5 0.03 0.03 0.03  c 
10 0.04 0.04 0.04  c 
15 0.04 0.05 0.05 bc 
20 0.05 0.06 0.05  b 
25 0.06 0.08 0.07  a 

เฉล่ีย (A) 0.04 B 0.05 A  
A  *  
B  **  

A x B  ns  
%CV 28.824 

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
* หมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
** หมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากผลการทดลองการเตรียมเมลด็พนัธ์ุพบวา่ 
การใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตให้ความเร็วในการงอกเร็ว
กวา่การไม่ใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตเพราะ เมลด็จะมีการ
ดู ดส ารละล าย ปุ๋ ยแคล เซี ยม ซิ ลิ เก ต  ทํ าให้ เกิ ด
กระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเมล็ด โดยจะมีการ
ยอ่ยสลายอาหารท่ีสะสมและลาํเลียงไปยงัตน้อ่อน เพ่ือ
ใชใ้นการแบ่งและขยายขนาดของเซลล์ (Huang et al., 
2002) โดยแคลเซียมช่วยยอ่ยแป้งในเอนโดสเปิร์มของ
เมลด็ใหมี้โมเลกลุเลก็ลงสาํหรับใชใ้นกระบวนการงอก
ของเมลด็ (Hanson, 1984) 

ส่วนความสูงของต้นกล้าข้าวมีแนวโน้ม
สูงข้ึนตามปริมาณการใส่ ปุ๋ยแคลเซียมซิลิ เกตใน
ขั้ นตอนการเตรียมเมล็ดพัน ธ์ุข้าว  และการให้ ปุ๋ ย
แคลเซียมซิลิเกตในอตัราท่ีสูงข้ึน ดังน้ีเพราะเม่ือพืช
ได้รับซิลิคอนเพียงพอซิลิคอนจะถูกเคล่ือนยา้ยมา
สะสมท่ีผนังเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวของใบแผ่นใบ จึง
ส่งผลให้แผ่นใบแข็งและตั้ งชัน  และรับแสงได้ดี 
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(Snyder et al., 2007) ซ่ึ งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของ Gong et al., (2003) พบว่าซิลิคอนช่วย
เพ่ิมความสูง พื้นท่ีใบและมวลแหง้ของขา้วสาลี 

นอกจากน้ีการเป ล่ียนแปลงปริมาณธาตุ
อาหารท่ีระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของขา้วพบวา่
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ในส่วน
ขอ งใบ แล ะต้น  มี ค่ า สู ง ใน ระยะแ รกขอ งก าร
เจริญเติบโต และลดลงเม่ือข้าวมีอายุมากข้ึน ในทาง
ตรงกนัขา้ม ปริมาณของซิลิคอน และโบรอน มีค่าตํ่า
ในช่วงแรกของระยะการเจริญ เติบโต  และค่อยๆ 
เพ่ิม ข้ึน เม่ือข้าวมีอายุมากข้ึน  (De Datta, 1981  and 
Yoshida, 1981) และงานวิจัยของ Fallah et al. (2011) 
พบว่าการใชปุ๋้ยซิลิคอนในนาขา้วในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนทาํ
ให้ความเข้มข้นของซิลิคอนในต้นและใบของข้าว
เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

จากการศึกษาผลของแคลเซียมซิลิเกตท่ีมีต่อ
การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตน้กลา้ขา้ว
พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 พบวา่  สารละลายปุ๋ยแคลเซียม
ซิ ลิ เกตท่ีความเข้มข้น  7  กรัมต่อลิตร  ส่งเส ริมให้
ระยะเวลาในการเกิดรากของเมล็ดขา้วเร็วข้ึน และการ
ให้ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตไม่ส่งเสริมทาํให้ความสูงและ
จาํนวนใบเพิ่มข้ึน แต่การเตรียมเมลด็ขา้วพนัธ์ุขาวดอก
มะลิ 105 ดว้ยสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตร่วมกบั
การใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกต ในอตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่งเสริมใหต้น้กลา้มีปริมาณนํ้ าหนกัแหง้สูงข้ึน รวมทั้ง
การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุดว้ยสารละลายปุ๋ยแคลเซียมซิลิ
เกต และการใส่ปุ๋ยแคลเซียมซิลิเกตในอตัราท่ีสูงข้ึน มี
แนวโนม้ของปริมาณซิลิคอนในตน้กลา้เพ่ิมสูงข้ึนตาม
ไปดว้ย  
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