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ผลของอัตราปุยซิลิกอนตอการควบคุมโรคไหมและผลผลิตขาวอินทรีย
Effects of silicon fertilizer rate on blast (Pyricularia oryzae Cav.) resistance
and grain yield of organic Khao Dawk Mali 105 rice
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บทคัดยอ: โรคไหมเปนโรคที่สําคัญในขาว เกิดการแพรระบาดกันอยางรวดเร็ว วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใสปุย
ซิลิกอนอัตราตางกันที่มีตอความสามารถตานทานโรคไหมและผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ทําการทดลองที่เรือนทดลองโรคพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Block Design จํานวน
4 ซ้ํา ปจจัยที่ 1 ไดแก เนื้อดิน(soil texture) ตางกันคือ ดินทรายและดินรวนปนทราย ปจจัยที่ 2 ไดแก อัตราการใสปุยซิลิกอน 0,
40, 80 และ 160 กิโลกรัมตอไร ทุกกรรมวิธีใสมูลวัวอัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร ทดสอบความตานทานตอโรคไหมเมื่อขาวอายุ 20
วัน โดยใช foggy sprayer พน inoculums ใหทั่วใบขาวและบมตนขาวในสภาพมืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12
ชั่วโมง แลวจึงยายตนขาวไปเก็บรักษาในโรงเรือนที่มีความชื้นสัมพัทธในอากาศ 95 % เปนเวลา 7 วันและดูแลรักษาในโรงเรือน
ระยะกลาจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ผลการทดลองพบวาไมมีความแตกตางกันของความตานทานโรคไหมระหวางเนื้อดินทรายและดิน
ร ว นปนทราย การใส ปุ ย ซิ ลิ ก อนสามารถทํ า ให ขา วขาวดอกมะลิ 105 มี ค วามต า นทานโรคใบไหม แ ละคอรวงไหม ไ ดเ มื่ อ
เปรียบเทียบกับที่ไมใสปุยซิลิกอน การใสปุยซิลิกอนอัตรา 40, 80 และ 160 กิโลกรัมตอไรไมมีผลทําใหคา severity index (%) มี
ความแตกตางกันทางสถิติ การใสปุยซิลิกอนทุกอัตราเพิ่มผลผลิตเมล็ดขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับไมใสปุย
ซิลิกอน การใสอัตรา 160 กิโลกรัมตอไรไดผลผลิตเมล็ดสูงสุด การปลูกขาวในดินรวนปนทรายไดผลผลิตสูงกวาปลูกในดินทราย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ซิลิกอน โรคไหม ขาวอินทรีย
Abstract: The objective of this research was to investigate the effects of silicon fertilizer rates on blast (Pyricularia oryzae)
resistance and grain yield. A Greenhouse experiment was conducted at Faculty of Agricultural Technology, Buriram Rajabhat
University. Factorial in Randomized Block Design with 4 replications was used in this study. The factor 1 consisted of two soil
textures of sandy and loamy sand. The factor 2 consisted rates of silicon fertilizer; 0, 40, 80 and 160 kilograms per rai. Cow
manure was applied at rate of 1000 kg/rai for all treatments. Inoculation of fungi spores on the leaves was performed at 20 days
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after rice seeding using a foggy sprayer and incubated them under dark conditions at 25 oC for 12 hours. The pots were then
transfer to the greenhouse with relative humidity 95% for 7 days and maintained in a greenhouse condition until harvest. The
results showed that there was no significant different of blast resistance of rice grown on different soil textures, sandy and
loamy sand. There was significant different of leaf blast and neck blast resistance between treatments with and without silicon
fertilizer application. However it did not show significant difference of severity index among fertilizer rates. The silicon
fertilizer applied to the rice crop significant increase grain yield. The maximum grain yield was obtained at the rate of 160
kg/rai.
Key words: Silicon, Rice blast, Organic rice

บทนํา
โรคไหม (Blast disease) สาเหตุเกิดจากเชื้อ
Pyricularia oryzae Cav. เปนโรคที่แพรระบาดมากใน
ขาวโดยทั่วไป การทําลายของโรคไหมจะเกิดที่ใบและ
คอรวงของขาว การเพิ่มความแข็งแรงใหกับตนขาวเพื่อ
ปองกันไมใหเชื้อราสรางเสนใยและสปอรเขาไปทําลาย
เซลลของขาวเปนวิธีหนึ่งในการสรางความตานทาน
โรคไหม (Hayashi et al., 2006) การเพิ่มความตานทาน
จึงเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการปองกันไมใหเกิดโรค
ไหม ข าวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวเจาที่ มี คุณภาพดี
ปลู ก กั น มากที่ สุ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แต มี
ข อ ด อ ยคื อ อ อ นแอต อ การทํ า ลายของโรคไหม
(กรมการขาว, 2553) ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปริมาณธาตุซิลิกอนต่ํา การใสปุยซิลิกอนสามารถเพิ่ม
ความแข็งแรงให กับ ตนขาวได ประกอบกับการผลิต
ขาวอินทรียไมสามารถใชสารเคมีควบคุมและปองกัน
กําจัดโรคไหมได วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา
ผ ล ข อ ง ก า ร ใ ส ปุ ย ซิ ลิ ก อ น อั ต ร า ต า ง กั น ที่ มี ต อ
ความสามารถต า นทานโรคไหม และผลผลิตขาวขาว
ดอกมะลิ 105 ในสภาพเรือนทดลอง
วิธีการศึกษา
ทํ า การทดลองที่ โ รงเรื อ นโรคพื ช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดย

ปลู ก ข า วในกระถาง จํ า นวน 32 กระถาง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 29 นิ้ว ใสดินแหงหนัก 50 กิโลกรัม
ตอ กระถาง ใส ปุ ย คอกมู ล วัว 66 กรัม ต อ กระถาง
คลุกเคลากับดินกอนปลูกขาว (1000 กิโลกรัมตอไร)
วางแผนการทดลองแบบFactorial in Randomize Block
Design (Factorial in RCBD)จํานวน 4 ซ้ํา แบงเปน
ปจจัยที่ 1ไดแก เนื้อดินตางกัน (soil texture) คือดิน
ทรายและดินรวนปนทราย ปจจัยที่ 2 ไดแก อัตราปุย
ซิลิกอน 0, 40, 80 และ 160 กิโลกรัมตอไร ปลูกขาว
โดยหยอดเมล็ดลงดินลึกประมาณ 3 เซนติเมตร จํานวน
66 เมล็ดตอกระถาง เมื่อกลาอายุได 20 วันทําการปลูก
เชื้อรา
การเลี้ยงเชื้อและปลูกเชื้อรา
เลี้ยงเชื้อราไอโซเลตUBN 2006-47130 เพื่อทดสอบ
ระดับความตานทานโรคไหมตามวิธีของ Mackill and
Bonman (1986) โดยเลี้ยงเชื้อราในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ
RPA (rice polish agar) และนําไปบมในสภาพที่มีแสง
ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน จากนั้น
จึงยายไปบมภายใตแสง near ultraviolet light เปนเวลา
3 วัน เพื่อชักนําใหเชื้อรา P. oryzae สรางสปอร เตรียม
inoculum โดยใชน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อปริมาตร 3 มิลลิลิตร
เติมลงไปในจาน petridish ที่มีเชื้อรา P. oryzae และใช
spreaderแกวขูดเกลี่ยสปอรของเชื้อรา P. oryzae เพื่อ
เจื อจางความเข ม ข นของสปอร จากนั้นจึ งปรับ ความ
เขมขนของ inoculum ใหไดเทากับจํานวน 0.5 x 105
conidia ตอมิลลิลิตร เติมสารจับใบประเภทน้ําสบูที่มี
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ฤทธิ์ เ ป น ด า งอ อ น ๆ และปรั บ ปริ ม าตรให ไ ด 200
มิลลิลิตร ปลูกเชื้อรา P. oryzae Cav.เพื่อทดสอบความ
ตานทานตอโรคไหมเมื่อตนกลาอายุได 20 วัน โดยใช
foggy sprayer พน inoculum ใหทั่วใบขาวและบมตน
กลาในสภาพมืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา
12 ชั่ ว โมง แล วจึ งยายต นกลาเข าไปเก็บรั กษาใน
โรงเรือนที่มีความชื้นสัมพัทธในอากาศ 95 เปอรเซ็นต
เปนเวลา 7 วันและใหน้ําแบบพนหมอก วัดเปอรเซ็นต
การระบาดของโรคไหมของขาวโดยการ score อาการ
ของโรคเปนคะแนนในระยะกลาและระยะไหมคอรวง
วั ด องค ป ระกอบผลผลิ ต ได แ ก จํ า นวนเมล็ ด ต อ รวง
จํานวนรวงตอกอ(5x10 ตารางเซนติเมตร) เปอรเซ็นต
เมล็ ด เต็ ม และน้ํ า หนั ก 100 เมล็ ด วั ด ผลผลิ ต เมล็ ด ที่
ความชื้น 14 %
ผลของอัตราปุยซิลิกอนตอผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิต
เนื้ อ ดิ น ต า งกั น มี ผ ลทํ า ให จํ า นวนเมล็ ด ต อ รวงและ
ผลผลิ ต เมล็ ด ต อ กระถางต า งกั น แต ไ ม มี ผ ลทํ า ให
จํานวนรวงตอ 50 ซม2 เปอรเซ็นตเมล็ดดี และน้ําหนัก
100 เมล็ดมีความแตกตางทางสถิติ การปลูกขาวในดิน
ร ว นปนทรายได ผ ลผลิ ต สู ง กว า ดิ น ทราย การใส ปุ ย
ซิลิกอนอัตราตางกันมีผลทําใหผลผลิต จํานวนรวงตอ
กระถาง จํานวนเมล็ดตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดดี มีความ
แตกตางทางสถิติ แตไมมีผลตอน้ําหนัก 100 เมล็ด การ
ใส ปุ ย ซิ ลิ ก อนอัต รา 160 กก./ไร ได ผ ลผลิต สู ง สุ ด มี
ปฏิ สั ม พั น ธ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งเนื้ อ ดิ น กั บ อั ต ราปุ ย ของ
ผลผลิต จํานวนรวงตอกระถาง จํานวนเมล็ดตอรวงและ
เปอรเซ็นตเมล็ดดี (Table 2)
ผลการศึกษา
ผลของซิลิกอนตอการตานทานโรคไหม
Severity index (%) ของโรคไหมใบและโรคไหมคอ
รวงไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางเนื้อดิน แตการ
ใชปุยซิลิกอนอัตราตางกันมีผลทําให severity index
(%) โรคไหมใบและไหม คอรวงมี ความแตกต างทาง

สถิติอ ยางมี นัย สํ าคัญยิ่ ง การใช ปุ ย ซิ ลิ กอนอั ต รา 160
กิโลกรัมตอไร มีคา severity index (%) ต่ําสุด ซึ่ง
หมายถึงมีความตานทานไดดีที่สุด ไมพบปฏิสัมพันธ
เกิดขึ้นระหวางเนื้อดินและอัตราปุยซิลิกอน (Table 1)
วิจารณ
การใสปุยซิลิกอนอัตรา 40, 80 และ 160
กิโลกรัมตอไรมีผลทําใหการระบาดของโรคไหมลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไมไดใส
ปุยซิลิกอนโดยคา severity index (%) ลดลง 18.4,
22.91 และ 24.3 % ตามลําดับและเชนเดียวกัน มีผลทํา
ให ก ารระบาดของโรคคอรวงไหม ล ดลงอย า งมี
นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บ ที่ไม ได ใส ปุ ย
ซิลิกอนโดยคา severity index (%) ลดลง 11.23, 6.83
และ 9.86 % ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คา severity index
ของการระบาดของโรคใบไหม และคอรวงไหมไม มี
ความแตกตางทางสถิติระหวางอัตราปุยที่ใส คือ 40, 80
และ 160 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร การที่ ข า วขาวดอกมะลิ 105
ไดรับธาตุซิลิกอนแลวสามารถตานทานตอการระบาด
ของโรคใบไหม แ ละคอรวงไหม ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี
สารประกอบพวก polymer oxides, fused calcium
silicate, pyridine N-oxide(PNO) และ 4-morpholino
pyridine N-oxide (MNO) (Ranganathan et al., 2006)
โดยพืชใชปุยซิลิกอนในรูปของ metal salts of silicic
acid ที่ มี น้ํ า มาช ว ยในการดู ด ซึ ม และมี ผ ลกระทบต อ
ระบบความสมดุลของอิออน มีกลไกเพื่อใหสารละลาย
ซิลิกาโดย PNO หรือ MNO ที่เปนรูปแบบใหมและบาง
ทีอาจรวมกับขั้วไฟฟาที่ผิวซิลิกาที่มีปฏิกิริยาระหวาง
ออกซิเจนของ pyridine N-oxides โดยที่ในสารละลาย
PNO หรือ MNO จะเกิดขึ้นมาใหมอีกครั้งคลายคลึงกับ
เหตุการณที่ใสน้ําบริสุทธิ์ในการเตรียมสารประกอบซิ
ลิกาที่เปน PNO หรือ MNO ใหตกตะกอนเปนเม็ดเล็ก
ๆ อยางชา ๆ(Chandrasekher Rao, 2002) การปลูกขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ในดินที่มีเนื้อดินทรายและดินรวน
ปนทรายมีผลทําใหผลผลิตเมล็ดแตกตางกันทางสถิติ
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โดยการปลูกในดินรวนปนทรายใหผลผลิตสูงกวาดิน
ทรายทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากดิ น ร ว นปนทรายมี ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณมากกว าดิ นทรายโดยเฉพาะอยางยิ่ งปริมาณ
ธาตุโพแทสเซียมและอินทรียวัตถุในดิน

ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมา ณ ที่นี้ดวย
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การใสปุยซิลิกอนสามารถทําใหขาวขาวดอก
มะลิ 105 มีความตานทานโรคใบไหมและไหมคอรวง
ได การใสในอัตรา 40, 80 และ 160 กิโลกรัมตอไร ไมมี
ผลทําใหความสามารถตานทานโรคไหมแตกตางกัน
ทางสถิติเมื่อวัดโดยคา severity index (%) และการใส
ปุ ย ซิ ลิ ก อนทุ ก อั ต ราเพิ่ ม ผลผลิ ต เมล็ ด ข า วอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ที่ ไ ม ไ ด ใ ส ปุ ย
ซิลิ ก อน การใส อัตรา 160 กิโ ลกรัม ตอไร ไดผลผลิ ต
เมล็ดสูงสุด 218 กรัมตอกระถาง การปลูกขาวในดิน
ร ว นปนทรายให ผ ลผลิ ต สู ง กว า ในดิ น ทรายแต ไ ม มี
ความแตกตางกันในการตานทานโรคไหม
คําขอบคุณ
ผู เ ขี ย นขอขอบคุ ณ ทุ น โครงการสนั บ สนุ น
เครือขายพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยกลุมใหม ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ

เอกสารอางอิง
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แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ : 310-315 (2554).

Table 1 Severity index and reaction of leaf and neck blast of Khao Dawk Mali 105 as affected by silicon application rates in
greenhouse experiment
Treatments
Severity index seedling
Reaction of
Severity index neck blast
Reaction of
blast (%)
blast
(%)
blast
Soil texture (T)
Sandy loam (T1)
12.85
Resistance
8.78
Resistance
Sandy (T2)
13.37
Resistance
7.42
Resistance
Silicon rate (S)
0 (S1)
29.51 a
Resistance
14.58 a
Resistance
40 (S2)
11.11 b
Resistance
5.35 b
Resistance
80 (S3)
6.60 b
Resistance
7.75 b
Resistance
160 (S4)
5.21 b
Resistance
4.72 b
Resistance
F-test
T
ns
ns
S
**
**
TxS
ns
ns
CV (%)
47.01
59.54
Means followed by the same letter at the same column were not significantly different by LSD at P<0.05
** Significant at P<0.01, ns not significan
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Table 2 Yield and yield components of Khao Dawk Mali 105 as affected by silicon fertilizer rate application in greenhouse
experiment
Treatments
Yield
Panicle number Seed number per
Filled grain
100 seed
(g /pot)
(5 x 10 cm)
panicle
percentage
weight
(g)
Soil texture (T)
Sandy loam (T1)
218 a
4
230 b
33.90
3.01
Sandy (T2)
206 b
4
231 a
24.93
2.98
Silicon rate (S)
0 (S1)
199 d
3c
230 b
24.90 c
2.81
40 (S2)
201 c
4b
231 a
26.02b
2.93
80 (S3)
206 b
5a
230 b
27.71b
2.98
160 (S4)
218 a
5a
231 a
31.41 a
3.01
TxS
T1S1
200 d
3c
228 c
26.03a
2.81
T1S2
203 c
4b
229 b
31.98b
2.94
T1S3
206 b
5a
230 a
34.37c
2.98
T1S4
218 a
5a
230 a
32.36c
3.01
T2S1
199 d
3c
230 c
19.83a
2.8
T2S2
204 c
4b
231 b
20.93b
2.93
T2S3
206 b
5a
232 a
21.05c
2.97
T2S4
207 a
5a
232 a
22.43c
3.00
F-test
T
*
ns
*
ns
ns
S
*
*
*
*
ns
TxS
*
*
*
*
ns
CV(%)
4.7
2.9
5.7
3.8
3.2
Means followed by the same letter at the same column were not significantly different by LSD at P<0.05
* Significant at P<0.05,ns not significant

