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ผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กต่ อการเจริญเติบโต ผลผลิต
และสมบัตเิ คมีของดินบางประการในการปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80
Effect of Silicon Application from Revolving Furnace Slag of Iron Industry on Plant Growth,
Yield and Soil Chemical Properties in Rice (Pathumthani 80) Plantation
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บทคัดย่ อ

จากการศึกษาผลของซิลิ คอนจากวัส ดุเหลื อใช้ โรงงานอุต สาหกรรมถลุง แร่ เหล็กเพื่ อการเจริ ญเติบ โต
ผลผลิ ต และสมบัติ เคมี ข องดิ นบางประการในการปลูกข้ าวพัน ธุ์ป ทุมธานี 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 4 ซํ ้าและ 4 ตํารับการทดลอง คือ ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้
โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 0, 80, 160 และ 320 กิโลกรัม/ไร่ ผลการทดลองพบว่าการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้
โรงงานถลุงแร่ เหล็กมีผลให้ การเจริ ญเติบโตด้ านความสูงและจํานวนต้ นต่อกอมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (P≤0.01) โดยการใส่ซิลิคอนอัตรา 160 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ ความสูงและจํานวนต้ นต่อกอของข้ าวสูง
ที่สดุ แต่ไม่มีผลทําให้ จํานวนรวงต่อกอของข้ าวมีความแตกต่างกันทางสถิติ สําหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
ของข้ าวนันพบว่
้
า การใส่ซิลิคอนมีผลทําให้ จํานวนเมล็ดต่อกอ นํ ้าหนัก 1000 เมล็ด และผลผลิตมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (P≤0.05) โดยการใส่ซิลิคอนอัตรา 160 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ จํานวนเมล็ดต่อกอมาก
ที่สดุ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั การใส่ซิลิคอนอัตรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การใส่ซิลิคอนอัตรา 320
กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ ผลผลิตของข้ าวสูงที่สดุ และตํารับการทดลองที่มีการใส่ซิลิคอนให้ นํ ้าหนัก 1000 เมล็ดของ
ข้ าวสูงที่สุด สําหรั บสมบัติของดินบางประการหลังปลูกข้ าวพบว่า การใส่ซิลิคอนมีผลทําให้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH)
ปริ มาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้ จากดินมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) โดยการใส่
ซิลิคอนมีผลทําให้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้ จากดินเพิ่มขึน้ หลังการปลูกข้ าว ส่วน
ปริ มาณการสะสมเหล็กและซิลิคอนในพืชนันพบว่
้
า การใส่ซิลิคอนอัตรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ให้ ปริ มาณซิลิคอนทังหมด
้
ในต้ นและเมล็ดมากที่สุดและมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ในขณะที่ปริ มาณเหล็ก
ทังหมดในต้
้
นและเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate effect of silicon application from revolving furnace slag
of iron industry on plant growth, yield and soil chemical properties in rice (Pathumthani 80) plantation.
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Experimental design was Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 4 treatments as
silicon application from revolving furnace slag of iron industry rate 0, 80, 160 and 320 kg rai-1. The
results were silicon application from revolving furnace slag of iron industry results indicate that plant
height and number of tiller were significantly different (P≤0.01) by silicon application rate 160 kg rai1
that results indicate plant height and number of tiller of rice were the highest, but results indicate
number of panicle/hill was not significantly different. For yield and yield components of rice were found
that silicon application results indicate seed/hill, 1000 seed weight and yield were significantly different
(P≤0.05). By the time, silicon application rate 160 kg rai-1 results indicate that seed/hill was the most,
but was not significantly different with silicon application rate 320 kg rai-1. While silicon application rate
320 kg/rai-1 result indicate yield of rice was the highest and all treatments of silicon application were the
highest 1000 seed weight of rice. Soil chemical properties after transplanting were found that silicon
application was results indicate the pH values, Extractable Fe and Extractable Si content in soil was
significantly different (P≤0.05) by silicon application results indicate the pH values, Extractable Fe and
Extractable Si content in soil increase after transplanting. While the amount of Fe and Si concentration in
plant (straw and seed) results indicate silicon application rate 320 kg rai-1 the amount of Si
concentration in plant of straw and seed part the highest and was significantly different (P≤0.05). While
the amount of Fe concentration in plant of straw and seed part was not significantly different.
Key Words: rice, iron, soil chemical properties
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คํานํา
ข้ าวเป็ นพืชอาหารที่สําคัญชนิดหนึง่ ของโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่นิยมรับประทานข้ าวเป็ น
อาหารประจําวันมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ประเทศไทยส่งออกข้ าวปี ละประมาณ 7 ล้ านตัน เป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 30 ของการส่งออกข้ าวทังหมดทั
้
ว่ โลก (กรมการค้ าภายใน, 2554) ซึง่ ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกข้ าว
65 – 67 ล้ านไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวมีจํานวน 3.7 ล้ านครั วเรื อน สามารถผลิตข้ าวและส่งออกทํารายได้ ให้ แก่
ประเทศปี ละประมาณ 200,000 ล้ านบาท โดยแนวโน้ มการผลิตข้ าวของไทยในปี 2555/56 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (พยากรณ์ ณ ก.ย. 2555) ประมาณการว่ามีเนื ้อที่เพาะปลูก 61.71 ล้ านไร่ ผลผลิต 26.816 ล้ านตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 424 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา เนื ้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.05 แต่ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.55 และร้ อยละ 11.29 ตามลําดับ แนวโน้ มการส่งออกข้ าวของไทยในปี 2555 คาดว่าไทยจะ
ส่งออกเพียง 8.50 ล้ านตันข้ าวสาร ลดลงจาก ปี 2554 ร้ อยละ 19.43 เนื่องจากอินเดียหันมาส่งออกข้ าวและมีราคา
ถูกกว่าราคาข้ าวไทยและเวียดนาม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)
ในปั จจุบนั มีวสั ดุเหลือใช้ เป็ นจํานวนมากทังทางด้
้
านเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้
โรงงานอุตสาหกรรมแร่ ถลุงเหล็ก ซึ่งวัสดุเหลือใช้ เหล่านี ้ มีคณ
ุ สมบัติและองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมในการ
ส่ง เสริ มการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของข้ า ว และยัง ช่ วยลดการปลดปล่อยก๊ าซมี เ ทนจากต้ น ข้ าวได้ อี ก ด้ ว ย
(Furukawa and Inubushi, 2002) เช่น ธาตุเหล็ก และซิลิคอน เป็ นต้ น ซึง่ ธาตุเหล็กมีความสําคัญต่อข้ าวคือ เป็ น
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องค์ประกอบของโปรตีน ช่วยในการสังเคราะห์แสงในใบพืชได้ ดีเพื่อสร้ างแป้งและนํ ้าตาล กระตุ้นการหายใจและทํา
หน้ าที่ช่วยเหลือในการแบ่งเซลล์ของพืชเพื่อการเจริ ญเติบโต ส่วนธาตุซิลิคอนมีความสําคัญต่อข้ าวคือ ทําให้ ผนัง
เซลล์แข็งแรงและมีสภาพยืดหยุ่น ทําให้ ลําต้ นแข็งแรงขึ ้น ตังตรงและล้
้
มน้ อยลงในข้ าว (Idris et al., 1975) เพิ่ม
ความต้ านทานต่อสภาวะแห้ งแล้ ง ป้องกันการล่วงลํ ้าของเชื ้อโรคเข้ าไปในรากและใบ ความแข็งแรงของเซลล์ผิวนอก
ที่ มีซิลิ คอนสูง ป้องกันมิ ให้ เชื อ้ ราสาเหตุของโรคพื ชบางชนิ ดล่วงลํ า้ เข้ าไปในเซลล์ แ ละแมลงก็ กัด กิ นใบน้ อยลง
(Marschner, 1995) อีกทังเพิ
้ ่มอัตราการงอกของยอดอ่อน ความหนาแน่นของระบบรากและผลผลิต จึงเกิดแนวคิด
ว่าหากนําวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กที่มีซิลิคอนเป็ นองค์ประกอบมาใช้ ประโยชน์ในการปลูก
ข้ า ว เพื่ อ ศึก ษาผลของอัต ราการใช้ ซิ ลิ ค อนจากวัส ดุเ หลื อ ใช้ โรงงานอุต สาหกรรมถลุง แร่ เ หล็ ก ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโต ผลผลิต และสมบัติเคมีบางประการของดิน รวมทังเป็
้ นการนําวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
ถลุงแร่ เหล็กมาใช้ ประโยชน์ทางการเกษตรได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
เลือกแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ต.วังหว้ า อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรีและเตรี ยมแปลง
ปลูกขนาด 5x7 เมตร จํานวน 16 แปลง แล้ วเตรี ยมกล้ าข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80 เพื่อใช้ ในการปั กดํา จากนันเตรี
้ ยม
ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงเหล็ก โดยใส่แบบหว่านก่อนปั กดําข้ าว 14 วัน แล้ วเมื่อกล้ าข้ าวอายุ 20 วันหลัง
เพาะกล้ า ทําการปั กดําข้ าวที่ระยะ 20x20 เซนติเมตร และเมื่อข้ าวช่วงอายุ 14 วันหลังปั กดํา ใส่ปุ๋ยยูเรี ย( 46-0-0 )
ในอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปยุ๋ 16-20-0 ในอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อข้ าวอายุ 30 วันหลังปั กดํา และ ทําการใส่
ปุ๋ ย 21-0-0 ในอัต รา 10 กิ โลกรั ม /ไร่ เมื่ อ ข้ าวอายุ 60 วัน หลังปั ก ดํ า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์
(Completely Randomized Design : CRD) จํานวน 4 ซํ ้าและจํานวน 4 ตํารับการทดลอง คือ
ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม (control) ไม่ใส่ซลิ ิคอนวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (T1)
ตํารับที่ 2 ใส่ซลิ ิคอนวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 80 กิโลกรัม /ไร่ (T2)
ตํารับที่ 3 ใส่ซลิ ิคอนวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 160 กิโลกรัม /ไร่ (T3)
ตํารับที่ 4 ใส่ซลิ ิคอนวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 320 กิโลกรัม /ไร่ (T4)
วัดการเจริ ญ เติ บโตของต้ น ข้ าวด้ านความสูง และนับจํ านวนต้ น ต่อกอของต้ นข้ าวและเลือกไว้ เ พื่ อ เป็ น
ตัวแทนของการทดลอง ทําการเก็บข้ อมูลทุกๆ 14 วัน เมื่อต้ นข้ าวอายุ 85 วันหลังการปั กดํา ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าว ได้ แก่ จํานวนต้ นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ผลผลิตต่อไร่ และนํ ้าหนัก1000 เมล็ด
หลังจากนันนํ
้ าตัวอย่างพืชไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วันแยกตัวอย่างพืชเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วน
ลําต้ นและส่วนเมล็ด นําไปบดให้ ละเอียดและนําตัวอย่างพืชแต่ละส่วนไปวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหาร พืช ได้ แก่
วิเคราะห์ ปริ มาณซิลิคอนทังหมดในพื
้
ช โดยย่อยสลายพืชด้ วยกรด HNO 3 และ Na 2 CO 3 แล้ ววิเคราะห์ด้วยเครื่ อง
Spectrophotometer วิเคราะห์ปริ มาณเหล็กทังหมดในพื
้
ช โดยย่อยสลายพืชโดย HNO 3 และ HClO 4 แล้ ววิเคราะห์
โดยเครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer (จงรักษ์ , 2541 ) ทําการเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังทําการ
ทดลองโดยการนําตัวอย่างดินมาผึง่ ให้ แห้ งในที่ร่มและนําดินไปบด ร่ อนผ่านตะแกรง เพื่อนํามาวิเคราะห์สมบัติทาง
เคมีบางประการของดิน คือ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อัตราส่วนดินต่อนํ ้า 1:1 ด้ วยเครื่ อง pH meter วิเคราะห์เหล็กที่
สกัดได้ ในดินโดยวิธี DTPA extraction ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer และวิเคราะห์ซิลิคอนที่สกัดได้ ในดิน สกัด
ด้ วยนํ ้ายา 1N acetic acid และ sodium acetate ด้ วยเครื่ อง Spectrophotometer (ทัศนีย์ และ จงรักษ์ , 2542 )
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ผลการทดลองและวิจารณ์

การเจริญเติบโตด้ านความสูงของข้ าว
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 80, 160 และ 320กิโลกรัม /ไร่
และไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) มีผลทําให้ การเจริ ญเติบโตด้ านความสูงของต้ น
ข้ าวที่อายุ 14, 28, 42, 56, 70 และ 84 วันหลังปั กดํามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (Figure 1)
กล่าวคือ เมื่ออัตราการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ ความสูงของต้ น
ข้ าวเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ซึง่ การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลให้ ความสูงของ
ต้ นข้ าวสูงที่สุด ส่วนตํารับควบคุม (control )ไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กมีผลให้ ความสูงทุก
ระยะของต้ นข้ าวน้ อยที่สดุ

Figure 1 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on plant height at
different day after transplanting (DAT) in rice
จํานวนต้ นต่ อกอของข้ าว
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่
และไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) มีผลทําให้ จํานวนต้ นต่อกอของต้ นข้ าวที่อายุ 14,
28, 42, 56, 70 และ 84 วันหลังปั กดํา แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (Figure 2) กล่าวคือเมื่ออัตราการใส่
ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ จํานวนต้ นต่อกอของข้ าวเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ซึง่
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลให้ จํานวนต้ นต่อกอของต้ นข้ าวสูง
ที่สดุ ส่วนการไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control )มีผลให้ ความสูงของต้ นข้ าวทุกระยะน้ อย
ที่สดุ
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Figure 2 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on number of tiller
different day after transplanting (DAT) in rice
จํานวนรวงต่ อกอ จํานวนเมล็ดต่ อกอ นํา้ หนักผลผลิตต่ อไร่ และนํา้ หนัก1,000 เมล็ด
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่
และไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) ไม่มีผลทําให้ จํานวนรวงต่อกอของข้ าวที่อายุ 84 วัน
หลังปั กดํามีความแตกต่างกันทางสถิติ สําหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวที่อายุ 84 วันหลังปั กดํานัน้
พบว่าการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กมีผลทําให้ จํานวนเมล็ดต่อกอ นํ ้าหนัก 1,000
เมล็ด และผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ โดยการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่
เหล็กอัตรา 160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้ จํานวนเมล็ดต่อกอมากที่สดุ คือ 1,179 เมล็ดต่อกอ แต่ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติกบั การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การใส่ซิลิคอน
จากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 320 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ ผลผลิตของข้ าวสูงที่สดุ คือ 1,409 กิโลกรัม/ไร่
และตํารับการทดลองที่มีการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กให้ นํ ้าหนัก 1000 เมล็ดของข้ าวสูงที่สดุ
(Table 1)
Table1 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on number of
panicle/hill , seed/hill, yield and 1000 seed weight harvesting day in rice (84 days after
transplanting)
Treatments
number of
seed/hill
yield kg/1600 m2 1000 seed weight
panicle/hill
(g)
T1
11
1050 b1/
1023 c
21.73 b
T2
12
1070 b
1128 bc
33.10 a
T3
13
1192 a
1295 b
30.28 a
T4
13
1179 a
1409 a
29.87 a
F – test
ns
**
*
**
C.V. (%)
9.91
10.29
9.91
8.88
1/

Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99%
(**) by Duncan method ns : No significant different at 95 % by Duncan method
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ค่ าปฏิกริ ิยาของดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้ ในดิน
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่
และไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) มีผลทําให้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและ
ซิลิคอนที่สกัดได้ จากดินหลังปลูกข้ าวที่อายุ 84 วันหลังปั กดํา มีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญ และการ
ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กมีผลทําให้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้
จากดินเพิ่มขึ ้นหลังการปลูกข้ าว ซึ่งการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 320
กิโลกรั ม /ไร่ มีผลให้ ค่าปฏิ กิริยาดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้ จากดินสูงที่ สุด คือ 5.60, 318.9
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและ 66.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 2)
Table 2 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on soil chemical
properties at harvesting day in rice (84 days after transplanting)
Treatments
pH(1:1)
Extr. Fe (mg/kg)
Extr. Si (mg/kg)
1/
T1
5.15 c
189.9 c
14.9 C
T2
5.57 a
256.6 b
38.8 b
T3
5.30 b
316.5 a
53.9 a
T4
5.60 a
318.9 a
66.9 a
F – test
*
**
**
C.V. (%)
3.15
7.06
18.35
1/

Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99%
(**) by Duncan method

ปริมาณเหล็กและซิลิคอนทัง้ หมดในพืช
การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กใน 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ และไม่
ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) มีผลทําให้ ปริ มาณเหล็กทังหมดในต้
้
นและเมล็ดของข้ าว
อายุ 84 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและมีผลทําให้ ปริ มาณซิลิคอนทังหมดในต้
้
นและเมล็ดของข้ าวอายุ 84
วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ การใส่วสั ดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กใน 320
กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้ ปริ มาณซิลิคอนในต้ นและเมล็ดสูงที่สดุ คือ 152.28 และ69.40 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 3)
Table 3 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on nutrient
components in plant at harvesting day in rice (84 days after transplanting)
Treatments
Total Fe (kg/rai)
Total Si (kg/rai)
Straw
Seed
Straw
Seed
T1
1.168
0.059
0.27 c
0.037 c
T2
0.058
0.062
82.93 b
16.01 b
T3
0.770
0.097
128.24 a
56.59 a
T4
0.447
0.088
152.28 a
69.40 a
F – test
ns
ns
**
**
C.V. (%)
25.23
22.71
11.59
17.21
1/

Number is average of 4 replicate, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99%
(**) by Duncan method ns: No significant different at 95 % by Duncan method
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สรุ ป

จากการศึก ษาผลของซิ ลิค อนจากวัสดุเ หลือใช้ โรงงานอุต สาหกรรมถลุง แร่ เหล็ก ต่อการเจริ ญเติ บ โต
ผลผลิต และสมบัติเคมีของดินบางประการในการปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80 สามารถสรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ เหล็กในอัตรา 80, 160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่
และไม่ใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็ก (control) มีผลทําให้ การเจริ ญเติบโตด้ านความสูงและจํานวน
ต้ นต่อกอมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ โดยการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานอุตสาหกรรมถลุง
แร่ เหล็กเพิ่มขึ ้นความสูงและจํานวนต้ นต่อกอของต้ นข้ าวเพิ่มขึ ้น
2. การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้ จํานวนเมล็ดต่อกอ
มากที่ สุด แต่ไม่มีค วามแตกต่างกันทางสถิ ติกับการใส่ซิลิค อนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 320
กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กอัตรา 320 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ ผลผลิต
ของข้ าวสูงที่สดุ และตํารับการทดลองที่มีการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กให้ นํ ้าหนัก 1000 เมล็ด
ของข้ าวสูงที่สดุ
3. การใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ โรงงานถลุงแร่ เหล็กมีผลทําให้ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริ มาณเหล็กและ
ซิลิคอนที่สกัดได้ จากดินเพิ่มขึ ้นหลังการปลูกข้ าว
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