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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กเพ่ือการเจริญเติบโต 

ผลผลิต และสมบัติเคมีของดินบางประการในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 4 ซํา้และ 4 ตํารับการทดลอง คือ ใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้

โรงงานถลงุแร่เหล็กอตัรา 0, 80, 160 และ 320 กิโลกรัม/ไร่ ผลการทดลองพบว่าการใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้

โรงงานถลงุแร่เหล็กมีผลให้การเจริญเติบโตด้านความสงูและจํานวนต้นต่อกอมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นยัสําคญั (P≤0.01) โดยการใส่ซิลิคอนอตัรา 160 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ความสงูและจํานวนต้นต่อกอของข้าวสงู

ท่ีสดุ แตไ่มมี่ผลทําให้จํานวนรวงตอ่กอของข้าวมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ สําหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต

ของข้าวนัน้พบวา่ การใสซ่ิลิคอนมีผลทําให้จํานวนเมลด็ตอ่กอ นํา้หนกั 1000 เมล็ด และผลผลิตมีความแตกต่างกนั

ทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (P≤0.05)  โดยการใส่ซิลิคอนอตัรา 160 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้จํานวนเมล็ดต่อกอมาก

ท่ีสดุ แตไ่มมี่ความแตกต่างกนัทางสถิติกบัการใส่ซิลิคอนอตัรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีการใส่ซิลิคอนอตัรา 320 

กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ผลผลิตของข้าวสงูท่ีสดุ และตํารับการทดลองท่ีมีการใส่ซิลิคอนให้นํา้หนกั 1000 เมล็ดของ

ข้าวสูงท่ีสุด สําหรับสมบัติของดินบางประการหลงัปลูกข้าวพบว่า การใส่ซิลิคอนมีผลทําให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) 

ปริมาณเหล็กและซิลิคอนท่ีสกัดได้จากดินมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P≤0.05) โดยการใส่

ซิลิคอนมีผลทําให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณเหล็กและซิลิคอนท่ีสกัดได้จากดินเพ่ิมขึน้หลังการปลูกข้าว ส่วน

ปริมาณการสะสมเหลก็และซิลิคอนในพืชนัน้พบวา่ การใสซ่ิลิคอนอตัรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ให้ปริมาณซิลิคอนทัง้หมด

ในต้นและเมล็ดมากท่ีสุดและมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (P≤0.05) ในขณะท่ีปริมาณเหล็ก

ทัง้หมดในต้นและเมลด็ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ  

 

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 rai-

1 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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คาํนํา 

ข้าวเป็นพืชอาหารท่ีสําคญัชนิดหนึง่ของโลก โดยเฉพาะประเทศในภมิูภาคเอเชียท่ีนิยมรับประทานข้าวเป็น

อาหารประจําวนัมากกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ประเทศไทยส่งออกข้าวปีละประมาณ 7 ล้านตนั เป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของการส่งออกข้าวทัง้หมดทัว่โลก (กรมการค้าภายใน, 2554) ซึง่ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูข้าว 

65 – 67 ล้านไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีจํานวน 3.7 ล้านครัวเรือน สามารถผลิตข้าวและส่งออกทํารายได้ให้แก่

ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท 0โดย0แนวโน้มการผลิตข้าวของไทยในปี 2555/56 ของสํานกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร (พยากรณ์ ณ ก.ย. 2555) ประมาณการวา่มีเนือ้ท่ีเพาะปลกู 61.71 ล้านไร่ ผลผลิต 26.816 ล้านตนั และ

ผลผลิตตอ่ไร่ 424 กิโลกรัม เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เนือ้ท่ีเพาะปลกูเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.05 แตผ่ลผลิตและผลผลิตตอ่ไร่

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.55 และร้อยละ 11.29 ตามลําดบั  แนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 คาดว่าไทยจะ

สง่ออกเพียง 8.50 ล้านตนัข้าวสาร ลดลงจาก ปี 2554 ร้อยละ 19.43 เน่ืองจากอินเดียหนัมาส่งออกข้าวและมีราคา

ถกูกวา่ราคาข้าวไทยและเวียดนาม 0(สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)  

ในปัจจบุนัมีวสัดเุหลือใช้เป็นจํานวนมากทัง้ทางด้านเกษตรและอตุสาหกรรม เช่น ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้

โรงงานอุตสาหกรรมแร่ถลุงเหล็ก ซึ่งวสัดุเหลือใช้เหล่านี ้มีคณุสมบัติและองค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากต้นข้าวได้อีกด้วย 

(Furukawa and Inubushi, 2002) เช่น ธาตเุหล็ก และซิลิคอน เป็นต้น ซึง่ธาตเุหล็กมีความสําคญัต่อข้าวคือ เป็น
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องค์ประกอบของโปรตีน ช่วยในการสงัเคราะห์แสงในใบพืชได้ดีเพ่ือสร้างแป้งและนํา้ตาล กระตุ้นการหายใจและทํา

หน้าท่ีช่วยเหลือในการแบ่งเซลล์ของพืชเพ่ือการเจริญเติบโต ส่วนธาตซุิลิคอนมีความสําคญัต่อข้าวคือ ทําให้ผนัง

เซลล์แข็งแรงและมีสภาพยืดหยุ่น ทําให้ลําต้นแข็งแรงขึน้ ตัง้ตรงและล้มน้อยลงในข้าว (Idris et al., 1975) เพ่ิม

ความต้านทานตอ่สภาวะแห้งแล้ง ป้องกนัการลว่งลํา้ของเชือ้โรคเข้าไปในรากและใบ ความแข็งแรงของเซลล์ผิวนอก

ท่ีมีซิลิคอนสูงป้องกันมิให้เชือ้ราสาเหตุของโรคพืชบางชนิดล่วงลํา้เข้าไปในเซลล์และแมลงก็กัดกินใบน้อยลง 

(Marschner, 1995) อีกทัง้เพ่ิมอตัราการงอกของยอดออ่น ความหนาแน่นของระบบรากและผลผลิต จึงเกิดแนวคิด

วา่หากนําวสัดเุหลือใช้จากโรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กท่ีมีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบมาใช้ประโยชน์ในการปลกู

ข้าว เพ่ือศึกษาผลของอัตราการใช้ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และสมบัติเคมีบางประการของดิน รวมทัง้เป็นการนําวสัดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

ถลงุแร่เหลก็มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 เลือกแปลงเกษตรกรท่ีปลกูข้าวพนัธุ์ปทุมธานี 80  ต.วงัหว้า อ.ศรีประจนัต์ จ.สพุรรณบุรีและเตรียมแปลง

ปลกูขนาด 5x7 เมตร จํานวน 16 แปลง แล้วเตรียมกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 เพ่ือใช้ในการปักดํา จากนัน้เตรียม

ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุเหลก็ โดยใสแ่บบหวา่นก่อนปักดําข้าว 14 วนั แล้วเม่ือกล้าข้าวอายุ 20 วนัหลงั

เพาะกล้า ทําการปักดําข้าวท่ีระยะ 20x20 เซนติเมตร และเม่ือข้าวช่วงอายุ 14 วนัหลงัปักดํา ใส่ปุ๋ ยยูเรีย( 46-0-0 ) 

ในอตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่  และใสปุ่๋ ย 16-20-0 ในอตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือข้าวอาย ุ30 วนัหลงัปักดํา และ ทําการใส่

ปุ๋ ย 21-0-0 ในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือข้าวอายุ 60 วันหลังปักดํา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design : CRD) จํานวน 4 ซํา้และจํานวน 4 ตํารับการทดลอง คือ  

ตํารับท่ี 1 ตํารับควบคมุ (control) ไมใ่สซ่ลิิคอนวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็ (T1)  

ตํารับท่ี 2 ใสซ่ลิิคอนวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา 80 กิโลกรัม /ไร่ (T2)  

ตํารับท่ี 3 ใสซ่ลิิคอนวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา 160 กิโลกรัม /ไร่ (T3)  

ตํารับท่ี 4 ใสซ่ลิิคอนวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา 320 กิโลกรัม /ไร่ (T4)  

 วัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวด้านความสูงและนับจํานวนต้นต่อกอของต้นข้าวและเลือกไว้เพ่ือเป็น

ตวัแทนของการทดลอง ทําการเก็บข้อมลูทกุๆ 14 วนั เม่ือต้นข้าวอาย ุ85 วนัหลงัการปักดํา ทําการเก็บเก่ียวผลผลิต

และองค์ประกอบผลผลิตของข้าว ได้แก่ จํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ ผลผลิตต่อไร่ และนํา้หนกั1000 เมล็ด 

หลงัจากนัน้นําตวัอย่างพืชไปอบท่ีอณุหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนัแยกตวัอย่างพืชเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ลําต้นและส่วนเมล็ด นําไปบดให้ละเอียดและนําตวัอย่างพืชแต่ละส่วนไปวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหาร พืช ได้แก่ 

วิเคราะห์ปริมาณซิลิคอนทัง้หมดในพืช โดยย่อยสลายพืชด้วยกรด HNO3 และ Na2CO3แล้ววิเคราะห์ด้วยเคร่ือง 

Spectrophotometer วิเคราะห์ปริมาณเหลก็ทัง้หมดในพืช โดยย่อยสลายพืชโดย HNO3
 และ HClO4  แล้ววิเคราะห์

โดยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer (จงรักษ์, 2541 )  ทําการเก็บตวัอย่างดินก่อนและหลงัทําการ

ทดลองโดยการนําตวัอย่างดินมาผึง่ให้แห้งในท่ีร่มและนําดินไปบด ร่อนผ่านตะแกรง เพ่ือนํามาวิเคราะห์สมบติัทาง

เคมีบางประการของดิน คือ ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) อตัราส่วนดินต่อนํา้ 1:1 ด้วยเคร่ือง pH meter วิเคราะห์เหล็กท่ี

สกดัได้ในดินโดยวิธี DTPA extraction ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer และวิเคราะห์ซิลิคอนท่ีสกดัได้ในดิน สกดั

ด้วยนํา้ยา 1N acetic acid และ sodium acetate ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer (ทศันีย์ และ จงรักษ์, 2542 ) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเจริญเตบิโตด้านความสูงของข้าว 

การใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กในอตัรา 80, 160 และ 320กิโลกรัม /ไร่ 

และไม่ใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็ก (control)  มีผลทําให้การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น

ข้าวท่ีอายุ 14, 28, 42, 56, 70 และ 84 วนัหลงัปักดํามีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (Figure 1) 

กลา่วคือ เม่ืออตัราการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กเพ่ิมขึน้ส่งผลให้ความสงูของต้น

ข้าวเพ่ิมขึน้เช่นกนั ซึง่การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลให้ความสงูของ

ต้นข้าวสูงท่ีสุด ส่วนตํารับควบคมุ (control )ไม่ใส่ซิลิคอนจากวสัดุเหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กมีผลให้ความสงูทุก

ระยะของต้นข้าวน้อยท่ีสดุ 

 

Figure 1 Effect of silicon application from revolving furnace slag of iron industry on plant height at 

 different day after transplanting (DAT) in rice 

 

จาํนวนต้นต่อกอของข้าว 

 การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กในอตัรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ 

และไมใ่ส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็ก (control)  มีผลทําให้จํานวนต้นต่อกอของต้นข้าวท่ีอายุ 14, 

28, 42, 56, 70 และ 84 วนัหลงัปักดํา แตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (Figure 2)  กล่าวคือเม่ืออตัราการใส่

ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหลก็เพ่ิมขึน้สง่ผลให้จํานวนต้นตอ่กอของข้าวเพ่ิมขึน้เช่นกนั ซึง่

การใส่ซิลิคอนจากวสัดุเหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กอตัรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลให้จํานวนต้นต่อกอของต้นข้าวสูง

ท่ีสดุ สว่นการไมใ่สซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็ก (control )มีผลให้ความสงูของต้นข้าวทุกระยะน้อย

ท่ีสดุ 
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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 

 

จาํนวนรวงต่อกอ จาํนวนเมล็ดต่อกอ นํา้หนักผลผลิตต่อไร่และนํา้หนัก1,000 เมล็ด 

การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กในอตัรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ 

และไมใ่สซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็ (control) ไมมี่ผลทําให้จํานวนรวงตอ่กอของข้าวท่ีอาย ุ84 วนั

หลงัปักดํามีความแตกตา่งกนัทางสถิติ สําหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวท่ีอายุ 84 วนัหลงัปักดํานัน้ 

พบวา่การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กมีผลทําให้จํานวนเมล็ดต่อกอ นํา้หนกั 1,000 

เมล็ด และผลผลิตมีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั โดยการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่

เหล็กอตัรา 160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้จํานวนเมล็ดต่อกอมากท่ีสดุ คือ 1,179 เมล็ดต่อกอ แต่ไม่มีความแตกต่าง

กนัทางสถิติกบัการใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กอตัรา 320 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีการใส่ซิลิคอน

จากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา 320 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ผลผลิตของข้าวสงูท่ีสดุ คือ 1,409 กิโลกรัม/ไร่ 

และตํารับการทดลองท่ีมีการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กให้นํา้หนกั 1000 เมล็ดของข้าวสงูท่ีสดุ 

(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 

panicle/hill 

seed/hill yield kg/1600 m2 1000 seed weight 

(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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ค่าปฏกิริิยาของดนิ (pH) ปริมาณเหล็กและซิลิคอนที่สกัดได้ในดิน 

 การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กในอตัรา 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ 

และไมใ่สซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็ก (control) มีผลทําให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณเหล็กและ

ซิลิคอนท่ีสกดัได้จากดินหลงัปลกูข้าวท่ีอาย ุ84 วนัหลงัปักดํา มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั และการ

ใส่ซิลิคอนจากวสัดุเหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กมีผลทําให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณเหล็กและซิลิคอนท่ีสกดัได้

จากดินเพ่ิมขึน้หลงัการปลกูข้าว ซึ่งการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กในอตัรา 320 

กิโลกรัม /ไร่ มีผลให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณเหล็กและซิลิคอนท่ีสกัดได้จากดินสูงท่ีสุด คือ 5.60, 318.9 

มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัมและ 66.9 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม (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) 
T1 5.15 c1/ 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 

 

ปริมาณเหล็กและซิลิคอนทัง้หมดในพืช 

 การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กใน 80,160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ และไม่

ใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็ก (control) มีผลทําให้ปริมาณเหล็กทัง้หมดในต้นและเมล็ดของข้าว

อายุ 84 วนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติและมีผลทําให้ปริมาณซิลิคอนทัง้หมดในต้นและเมล็ดของข้าวอายุ 84 

วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั การใส่วสัดเุหลือใช้จากโรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหล็กใน 320

กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้ปริมาณซิลิคอนในต้นและเมลด็สงูท่ีสดุ คือ 152.28 และ69.40 กิโลกรัมตอ่ไร่ (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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สรุป 

   จากการศึกษาผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กต่อการเจริญเติบโต 

ผลผลิต และสมบติัเคมีของดินบางประการในการปลกูข้าวพนัธุ์ปทมุธานี 80 สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1. การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุแร่เหลก็ในอตัรา 80, 160 และ 320 กิโลกรัม /ไร่ 

และไมใ่สซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็ (control) มีผลทําให้การเจริญเติบโตด้านความสงูและจํานวน

ต้นตอ่กอมีความแตกตา่งกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั โดยการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานอตุสาหกรรมถลงุ

แร่เหลก็เพ่ิมขึน้ความสงูและจํานวนต้นตอ่กอของต้นข้าวเพ่ิมขึน้  

2. การใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหลก็อตัรา160 กิโลกรัม /ไร่ มีผลทําให้จํานวนเมล็ดต่อกอ

มากท่ีสุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานถลุงแร่เหล็กอัตรา 320 

กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีการใส่ซิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กอตัรา 320 กิโลกรัม/ไร่ มีผลทําให้ผลผลิต

ของข้าวสงูท่ีสดุ และตํารับการทดลองท่ีมีการใสซ่ิลิคอนจากวสัดเุหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กให้นํา้หนกั 1000 เมล็ด

ของข้าวสงูท่ีสดุ 

3. การใส่ซิลิคอนจากวสัดุเหลือใช้โรงงานถลงุแร่เหล็กมีผลทําให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณเหล็กและ

ซิลิคอนท่ีสกดัได้จากดินเพ่ิมขึน้หลงัการปลกูข้าว  
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