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ดิินเค็็มเป็็นปััญหาหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญต่่อการเพาะปลููกพืืช เนื่่�องจากมีีสมบััติิทางกายภาพ
และทางเคมีีที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อการปลููกพืืช ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงมีีการคิิดค้้นเทคโนโลยีีในการ
ปรัับปรุุงดิินเค็็มอย่่างหลากหลาย ปััจจุุบััน ถ่่านแกลบได้้รัับความสนใจมากในการนำำ�มา
ใช้้ปรัับปรุุงดิินและช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตพืืช งานวิิจััยนี้้�ศึึกษาผลของถ่่านแกลบและปุ๋๋�ยคอก
ที่่�มีีผลต่่อการเพิ่่�มศัักยภาพการเจริิญเติิบโตและการให้้ผลผลิิตของข้้าวที่่�ปลููกในดิินเค็็ม
ภายใต้้สภาพโรงเรืือนทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่่�มสมบููรณ์์จำำ�นวน 4 ซ้ำำ��
ใส่่ถ่า่ นแกลบหรืือปุ๋๋ย� คอกในช่่วงปัักดำำ�ข้า้ วเปรีียบเทีียบกัับดิินเค็็มอย่่างเดีียว รวม 5 ตำำ�รับั
ได้้แก่่ 1) ดิินเค็็มอย่่างเดีียว 2) ถ่่านแกลบปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ 3) ถ่่านแกลบ
ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ 4) ปุ๋๋�ยคอกปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ และ 5) ปุ๋๋�ยคอก
ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ทั้้�งนี้้� ใช้้ข้้าว 2 ชนิิด (ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 และข้้าว
สายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 สายพัันธุ์ท์� นเค็็ม) ในการทดลอง จาก
ผลการศึึกษา พบว่่า สายพัันธุ์์�ข้้าวทนเค็็มมีีอััตราการรอดตายของข้้าวในระยะต้้นกล้้า
ดีีกว่่าพัันธุ์์�ข้้าวขาวดอกมะลิิ 105 การใส่่สารอิินทรีีย์์ทุุกชนิิดทำำ�ให้้ข้้าวทั้้�ง 2 สายพัันธุ์์�
มีีอััตราการรอดสููงกว่่ากรณีีไม่่ใส่่สารอิินทรีีย์์ อย่่างไรก็็ตาม ดิินเค็็มส่่งผลต่่อผลผลิิตข้้าว
พัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มากกว่่าข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็ม โดยการใส่่ถ่่านแกลบ ทั้้�งปริิมาณ
600 และ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้ผลผลิิตเมล็็ดข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 สููงสุุด (2.18
และ 2.28 กรััมต่่อต้้น ตามลำำ�ดัับ) ในขณะที่่�กรณีีข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็ม การใส่่ถ่่านแกลบ
ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้ผลผลิิตข้้าวที่่�มีีคุุณภาพสููงกว่่าการใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ
900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ที่่�ให้้ผลผลิิตเมล็็ดข้้าวสููงแต่่เปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดดีีต่ำำ�� ผลที่่�ได้้แสดงให้้
เห็็นว่่าถ่่านแกลบช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ธาตุุอาหารของพืืช ดัังนั้้�น การใช้้สาร
อิินทรีีย์์ในการปรัับปรุุงดิินเพื่่�อการเพาะปลููกข้้าวในดิินเค็็มควรใส่่สารอิินทรีีย์์ที่่�มีีธาตุุ
อาหารเพีียงพอร่่วมกัับการใส่่ถ่่านแกลบเพื่่�อเพิ่่�มการดููดซัับและปรัับปรุุงสมบััติิทางเคมีี
ของดิินเค็็ม

คำำ�สำำ�คััญ :
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Saline soil is one of the major threats to plant production since physical and
chemical properties of such a soil are unsuitable for plant growth. Hence,
technologies have been developed to improve soil fertility under saline
conditions. Rice husk charcoal has received much attention as a means to
improve soil fertility and increase crop yield. The present study investigated
the effects of rice husk charcoal and cow manure on increasing the growth
and yield efficiency of two rice varieties under saline soil conditions. The
experiments were conducted in a greenhouse using a completely randomized
experimental design with 4 replications. Rice husk charcoal or cow manure
was added at rice transplanting phase in comparison with the sole use of
saline soil as follows: 1) saline soil alone, 2) rice husk charcoal at 600 kg/rai,
3) rice husk charcoal at 900 kg/rai, 4) cow manure fertilizer at 600 kg/rai and
5) cow manure fertilizer at 900 kg/rai. KDML 105 and line UBN02124-RGDUMAS-192-2-5-5 salinity tolerance rice varieties were used. The results showed
that the salinity tolerance variety exhibited higher survival rate than KDML 105.
All organic material amendments resulted in higher survival rates than with
no amendment. However, rice yield was more strongly affected by the soil
salinity in the case of KDML-105 than in the case of the salinity tolerance
variety. The applications of rice husk charcoal, both at 600 and 900 kg/rai,
resulted in the highest KDML 105 rice grain yield (2.18 and 2.28 g/stem,
respectively). In the case of salinity tolerance variety, rice husk charcoal at
900 kg/rai amendment resulted in a higher yield of quality rice than cow
manure fertilizer at 900 kg/rai, which although resulted in a higher grain yield,
led to a lower percentage of full seeds. These results illustrated that rice husk
charcoal amendment could effectively increase plant nutrient use. Using
organic materials to improve saline soil for rice production under saline
conditions should be implemented by adding adequate nutrient materials in
combination with rice husk charcoal to increase adsorption and improve
chemical properties of saline soil.
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1. บทนำำ�

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือเป็็นแหล่่งสำำ�คััญในการปลููกข้้าว
ที่่�มีีคุุณภาพ แต่่พื้้�นที่่�มีีลัักษณะเป็็นแอ่่งคล้้ายกระทะที่่�ยกตััว
เทืือกเขาภููพานที่่�พาดขวางทำำ�ให้้เกิิดแอ่่งขึ้้�น 2 แอ่่ง คืือ
แอ่่งโคราชและแอ่่งสกลนคร มีีชั้้�นหิินชุุดมหาสารคาม ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยชั้้�นหิินเกลืือรองรัับแผ่่นดิินไว้้ คาดว่่ามีีเกลืือใต้้ดิิน
ทั้้�งหมดในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือประมาณ 18 ล้้านล้้านตััน
ซึ่่�งพื้้�นที่่�ดิินเค็็มคิิดเป็็นประมาณหนึ่่�งในสามของพื้้�นที่่�ทั้้�งภาค
คืือ 17.8 ล้้านไร่่ และพื้้�นที่่�ที่่�มีีศักั ยภาพในการแพร่่เกลืือ 19.4
ล้้านไร่่ [1] เกลืือจากชั้้�นหิินด้้านล่่างสามารถกระจายไปยัังพื้้�นที่่�
ต่่างๆ ได้้โดยการแพร่่กระจายโดยธรรมชาติิ และเกิิดจากการ
ใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินไม่่ถููกต้้อง ส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาพื้้�นที่่�
และการทำำ�การเกษตรของเกษตรกร เช่่น การเจริิญเติิบโตและ
ผลผลิิตของพืืชต่ำำ�� ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
คุุณภาพชีีวิติ และสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมของพื้้�นที่่� ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
มีีทั้้ง� ด้้านการขยายพื้้�นที่่�ที่่มี� คี วามรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้น� และการกระจาย
ของดิินเค็็มที่่�ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในปััจจุุบััน ส่่วนหนึ่่�งมนุุษย์์เป็็น
ตััวการสำำ�คััญ เช่่น การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าบนพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ
ในการแพร่่กระจายดิินเค็็ม การทำำ�นาเกลืือ การสร้้างอ่่างเก็็บน้ำำ��
บนพื้้�นที่่�ดินิ เค็็ม หรืือมีีน้ำำ��ใต้้ดินิ เค็็มอยู่่�ตื้้น� การใช้้น้ำำ��ชลประทาน
ผิิดวิิธีี กิิจกรรมเหล่่านี้้�ส่่งผลต่่อระบบนิิเวศน์์ของพื้้�นที่่�อย่่างมาก
[2] และนัับวัันยิ่่ง� เพิ่่�มความรุุนแรงมากขึ้้�น จำำ�เป็็นต้้องหาแนวทาง
ในการแก้้ปััญหา และปรัับปรุุงดิินให้้สามารถเพาะปลููกพืืชได้้
ดิินเค็็มมีีสมบััติิทางกายภาพและเคมีีไม่่เหมาะสมต่่อการ
เจริิญเติิบโตของพืืช อนุุภาคดิินฟุ้้�งกระจายง่่าย ดิินเนื้้�อหยาบ
ธาตุุอาหารและอิินทรีียวััตถุุในดิินถููกชะล้้างออกไปได้้ง่่าย ดิิน
แน่่นทึึบ เกิิดชั้้น� ดาน รากพืืชชอนไชได้้ยาก ธาตุุอาหารพืืชบางตััว
เป็็นพิิษแก่่พืืช ถ้้าดิินมีีปริิมาณเกลืือมากเกิินไป พืืชจะดููดน้ำำ��ไป
ใช้้ได้้ในปริิมาณที่่�ลดลง ทำำ�ให้้แสดงอาการเหี่่�ยวและขาดน้ำำ��ตาย
ถึึงแม้้จะมีีการให้้น้ำำ��มากก็็ตาม [3] ดัังนั้้�น จึึงมีีการคิิดค้น้ เทคโนโลยีีในการปรัับปรุุงดิินเค็็มเพื่่�อให้้มีีความอุุดมสมบููรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น
โดยการใส่่ยิิปซััม ปุ๋๋�ยคอก ปุ๋๋�ยพืืชสด หรืือสารอิินทรีีย์์ต่่างๆ
ร่่วมกัับการใส่่ปุ๋๋�ยเคมีี เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ปุ๋๋�ยพืืชสด
ปุ๋๋�ยคอก หรืือปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์อื่่�นๆ อาจจะต้้องใช้้ระยะเวลานาน
ในการย่่อยสลายเพื่่�อให้้เกิิดอินิ ทรีียวััตถุุ และเพิ่่�มความจุุจำำ�เพาะ
ในการดููดซัับประจุุบวก (cation exchange capacity; CEC)
[4] นอกจากนี้้� การใส่่ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์เหล่่านี้้�อาจมีีผลทำำ�ให้้เกิิด
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กระบวนการสููญเสีียธาตุุอาหารในรููปของก๊๊าซ (denitrification)
และเกิิดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยเฉพาะในนาข้้าว
ซึ่่�งอยู่่�ในสภาพน้ำำ��ขััง [5]
ถ่่านชีีวภาพ (biochar) เป็็นวััสดุุอิินทรีีย์์ที่่�นำำ�มาใช้้ในการ
ปรัับปรุุงบำำ�รุุงดิินและช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตพืืช เนื่่�องจากมีีปริิมาณ
คาร์์บอนสููง ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มอิินทรีียคาร์์บอน อิินทรีียวััตถุุ และน้ำำ��
ในดิิน รวมถึึงสมบััติิในการช่่วยเพิ่่�มความจุุในการดููดซัับธาตุุ
อาหารในดิิน เช่่น ฟอสฟอรััส โพแทสเซีียม แคลเซีียม แมกนีีเซีียม
และไนโตรเจน [6-8] ดัังนั้้�น ถ่่านชีีวภาพจึึงถืือว่่าเป็็นเทคโนโลยีี
ที่่�น่่าสนใจในการนำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงดิินเค็็มได้้ดีี อย่่างไรก็็ตาม
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้ถ่่านชีีวภาพในการปรัับปรุุงดิินและ
เพิ่่�มผลผลิิตของพืืชภายใต้้สภาพดิินเค็็มมีีการศึึกษาน้้อยมาก
จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ใน
การปรัับปรุุงและพััฒนานวััตกรรมด้้านการปรัับปรุุงดิินเค็็มเพื่่�อ
เพิ่่�มผลผลิิตพืืชให้้มากขึ้้�น

2. วััสดุุ อุุปกรณ์์ และวิิธีีการ

	การศึึกษาวางแผนการทดลองแบบสุ่่�มสมบููรณ์์ (completely
randomized design, CRD) โดยใช้้พัันธุ์์�ข้้าว 2 สายพัันธุ์์� คืือ
พัันธุ์์�ขาวขาวมะลิิ 105 และสายพัันธุ์์�ข้้าวทนเค็็ม UBN02124RGDU-MAS-192-2-5-5 ซึ่่ง� เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาจาก
ศููนย์์วิจัิ ยั ข้้าวอุุบลราชธานีี กรมการข้้าว ได้้จากการผสมระหว่่าง
พัันธุ์์�ข้้าวขาวดอกมะลิิ 105 และพัันธุ์์�พอคคาลี่่� (pokkali)
	นำำ�พัันธุ์์�ข้้าวขาวดอกมะลิิ 105 และ สายพัันธุ์์� UBN02124RGDU-MAS-192-2-5-5 ทำำ�การทดลองสายพัันธุ์์�ละ 5 ตำำ�รัับ
จำำ�นวน 4 ซ้ำำ�� โดยมีีตำำ�รัับที่่�ศึึกษาดัังนี้้� 1) ดิินเค็็มอย่่างเดีียว
(ตำำ�รัับควบคุุม) 2) ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ 3)
ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมไร่่ 4) ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 600
กิิโลกรััมต่่อไร่่ และ 5) ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่

2.1 การเตรีียมดิิน และถ่่านแกลบ

			เก็็บดิินที่่�ใช้้ในการทดลอง ซึ่่�งเก็็บจากแปลงนาดิินเค็็ม
ของเกษตรกร ตำำ�บลนาคอกควาย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครพนม
ที่่�ระดัับความลึึก 0-15 เซนติิเมตร จากระดัับผิิวดิิน นำำ�ดิินมา
ตากให้้แห้้ง และคลุุกให้้เข้้ากััน แล้้วนำำ�ไปร่่อนผ่่านตะข่่ายขนาด
2 มิิลลิิเมตร โดยทำำ�การวิิเคราะห์์สมบััติิทางเคมีีบางประการ
ของดิินที่่�ทำำ�การศึึกษา พบว่่า ดิินนาที่่�ใช้้ศึึกษาเป็็นเนื้้�อดิินทราย
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อยู่่�ในชุุดดิินอุุดร (Udon series; Ud) โดยสมบััติทิ างเคมีีของดิิน
ก่่อนการศึึกษา ดัังนี้้� ค่่า pH เท่่ากัับ 6 ค่่าการนำำ�ไฟฟ้้า (Electrical
conductivity; EC) เท่่ากัับ 4.89 µS/cm ซึ่่�งมีีค่่าที่่�อยู่่�ในระดัับ
เค็็มสููง [9] ปริิมาณอิินทรีียวััตถุุในดิิน (soil organic matter)
และไนโตรเจนทั้้�งหมด (soil total N) เท่่ากัับ 0.64 และ 0.02
เปอร์์เซ็็นต์์ ตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้� ค่่า CEC ของดิินมีีค่่าอยู่่�ใน
ระดัับต่ำำ��คืือ 3.67 cmolc/kg จากข้้อมููลสมบััติิทางเคมีีของดิิน
จะเห็็นได้้ว่่าดิินเค็็มในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเป็็นดิินที่่�มีีความเค็็มระดัับ
ปานกลาง ความอุุดมสมบููรณ์์ต่ำำ��มาก ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อการเจริิญเติิบโตของข้้าวที่่�เพาะปลููก นำำ�ดิินที่่ร่� อ่ นโดยใช้้ตะแกรงที่่รู� ตู ะแกรง
ขนาด 2 มิิลลิเิ มตร แล้้วบรรจุุในถัังพลาสติิก ปริิมาณ 7 กิิโลกรััม
ต่่อถััง (น้ำำ��หนัักดิินแห้้ง)
		การผลิิตถ่่านแกลบใช้้วิิธีีการเผาแบบดั้้�งเดิิม โดยใช้้ปี๊๊�บ
สัังกะสีีเจาะเป็็นรููเล็็กๆ รอบๆ ด้้านบนเจาะเป็็นรููต่่อด้้วยแผ่่น
สัังกะสีีที่่�ม้้วนเป็็นท่่อเพื่่�อให้้เป็็นที่่�ระบายของควัันในระหว่่าง

การเผา นำำ�เศษฟางข้้าวใส่่เข้้าไปในปี๊๊�บแล้้วจุุดไฟ ตั้้�งปี๊๊�บขึ้้�น
พร้้อมกัับใส่่แกลบโดยรอบให้้คลุุมทั่่�วปี๊๊�บ หลัังจากนั้้�นคอย
เฝ้า้ สัังเกตอยู่่�ตลอดเวลาโดยเกลี่่�ยแกลบอยู่่�เป็็นระยะๆ ไม่่ให้้ไหม้้
เป็็นขี้้�เถ้้า จนกระทั่่�งแกลบเปลี่่�ยนเป็็นสีีดำ�ทั่่
ำ �วทั้้�งกอง จึึงเอาปี๊๊�บ
ออกแล้้วรดน้ำำ��ให้้ชุ่่�มเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการเผาไหม้้ต่อ่ ไป หลัังจากนั้้�น
เตรีียมปุ๋๋�ยคอกซึ่่�งใช้้ปุ๋�๋ยจากมููลวััวนำำ�มาตากให้้แห้้งแยกเอา
ฟางข้้าวออก ทุุบให้้ละเอีียด นำำ�ไปร่่อนเตรีียมนำำ�ไปใช้้ปลููกข้้าว
และสุ่่�มตััวอย่่างถ่่านแกลบ และปุ๋๋ย� คอกเพื่่�อวิิเคราะห์์สมบััติทิ าง
เคมีีซึ่่�งถ่่านแกลบมีีสมบััติิทางเคมีี ดัังนี้้� ปริิมาณคาร์์บอน และ
ไนโตรเจนทั้้�งหมด 33.68 และ 1.14 เปอร์์เซ็็นต์์ ตามลำำ�ดัับ ค่่า
C/N ratio เท่่ากัับ 29.54 ค่่า CEC เท่่ากัับ 17 cmolc/kg ค่่า
pH เท่่ากัับ 7.81 และค่่า EC เท่่ากัับ 0.360 µS/cm ในขณะที่่�
ปุ๋๋�ยคอก พบว่่ามีีปริิมาณคาร์์บอนสููงแต่่มีีปริิมาณไนโตรเจนต่ำำ��
ทำำ�ให้้ค่่า C/N ratio ของปุ๋๋�ยคอกสููงกว่่าถ่่านแกลบ รวมถึึงค่่า
pH (8.71) และ EC (2.01 µS/cm) ด้้วย ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 สมบััติิทางเคมีีบางประการของถ่่านแกลบและปุ๋๋�ยคอก

2.2 การเตรีียมต้้นกล้้าข้้าว การปลููก และการดููแล
			รัักษาข้้าว

			นำำ�เมล็็ดข้า้ วทั้้�งสองพัันธุ์ไ์� ปแช่่ในน้ำำ��สะอาด นานประมาณ
12-24 ชั่่�วโมง จากนั้้�นนำำ�เมล็็ดพัันธุ์์�ขึ้้�นมาวางบนพื้้�นที่่�น้ำำ��ไม่่ขััง
และมีีการถ่่ายเทอากาศดีี นำำ�กระสอบป่่านชุุบน้ำำ��จนชุ่่�มมาหุ้้�ม
เมล็็ดพัันธุ์โ์� ดยรอบ รดน้ำำ�ทุุก
� เช้้าและเย็็น เพื่่�อรัักษาความชุ่่�มชื้้�น
หุ้้�มเมล็็ดพัันธุ์ไ์� ว้้ 48 ชั่่�วโมง จากนั้้�นนำำ�เมล็็ดไปหว่่านลงในแปลง
เพาะกล้้า ในปริิมาณ 7 กิิโลกรััมต่่อไร่่ เมื่่�อต้้นกล้้าอายุุ 45 วััน
ถอนต้้นกล้้าแล้้วไปปัักดำำ�ในวััสดุุปลููกที่่�เตรีียมไว้้ โดยนำำ�ถ่่าน
แกลบ และปุ๋๋�ยคอก (7 และ 10 กรััมต่่อถััง หรืือในปริิมาณ 600

และ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ตามลำำ�ดัับ) มาใส่่คลุุกลงดิินที่่�ระดัับ
ความลึึกประมาณ 10 เซนติิเมตร เติิมน้ำำ��ลงไปในถัังให้้ต่ำำ��กว่า่ ขอบ
ถัังด้้านบน 5 เซนติิเมตร ปัักดำ�ต้
ำ ้นกล้้าลงในถัังขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลาง 25.40 เซนติิเมตร ปริิมาณ ถัังละ 3 หลุุมๆ ละ 3 ต้้น
ในตำำ�รัับดิินเค็็มอย่่างเดีียวใส่่ปุ๋๋�ยเคมีีสููตร 16-16-8 ปริิมาณ
23 กิิโลกรััมต่่อไร่่ (0.73 กรััมต่่อถััง) หลัังปัักดำำ� [10] เมื่่�อข้้าว
เข้้าสู่่�ช่่วงเปลี่่�ยนตาใบเป็็นตาดอก (PI: panicle initiation stage)
ทำำ�การใส่่ปุ๋๋�ยยููเรีีย (46-0-0) ปริิมาณ 10 กิิโลกรััมต่่อไร่่ (0.32
กรััมต่่อถััง) [10] ในทุุกตำำ�รัับ ทำำ�การกำำ�จััดวััชพืืช และโรคแมลง
ตามความเหมาะสม รวมทั้้�งควบคุุมระดัับน้ำำ�� ให้้สม่ำำ��เสมอ
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2.4 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

2.3 การเก็็บข้้อมููล

			ข้้อมููลสมบััติิของดิิน และสารอิินทรีีย์์ (ถ่่านแกลบ และ
ปุ๋๋�ยคอก) ก่่อนการศึึกษา โดยทำำ�การเก็็บวััดค่่าปริิมาณคาร์์บอน
โดยใช้้วิธีิ ี Walkey and Black method และคำำ�นวณหาปริิมาณ
อิินทรีีย์์คาร์์บอนในดิิน โดยใช้้หารด้้วย ค่่า factor = 1.72 [11]
ปริิมาณธาตุุอาหารในดิิน ได้้แก่่ ปริิมาณไนโตรเจนทั้้ง� หมด ใช้้วิธีิ ี
micro-kjeldahl method [12] สััดส่ว่ นระหว่่างคาร์์บอนต่่อ
ไนโตรเจน (C:N ratio)
	ด้้านการเจริิญเติิบโตและผลผลิิตข้้าว ทำำ�การเก็็บข้้อมููลอัตั รา
การรอดตายของต้้นกล้้าข้้าว การเจริิญเติิบโตของข้้าวที่่�ระยะ
30 และ 60 วัันหลัังปัักดำำ� (ความสููง และ จำำ�นวนต้้นต่่อกอ)
ผลผลิิตข้้าวที่่�ระยะเก็็บเกี่่�ยวเมื่่�ออายุุ 110 วัันหลัังปัักดำำ� ได้้แก่่
จำำ�นวนรวงต่่อต้้น น้ำำ��หนัักแห้้งฟางข้้าว น้ำำ��หนัักแห้้งรวง น้ำำ��หนััก
แห้้งเมล็็ด น้ำำ��หนัักแห้้งทั้้�งหมด เปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดเต็็ม และดััชนีี
การเก็็บเกี่่�ยว (Harvest index; HI)

			การรอดตายของข้้าวภายใต้้สภาพดิินเค็็ม พบว่่า ข้้าว
พัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 เริ่่�มมีีต้้นข้้าวตายภายหลัังจากการ
ปัักดำำ�ไม่่เกิิน 15 วััน โดยปริิมาณต้้นข้้าวที่่�รอดลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตำำ�รัับที่่�ใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ มีีเปอร์์เซ็็นต์์
การรอดตายสููงสุุด (25.00 เปอร์์เซ็็นต์์) เมื่่�อระยะเก็็บเกี่่�ยว
ผลผลิิตข้้าวในตำำ�รัับใส่่ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่
มีีเปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายคงที่่�ไปจนถึึงระยะเก็็บเกี่่�ยวคืือ 8.34
เปอร์์เซ็็นต์์ ในขณะที่่�ตำำ�รัับที่่�ไม่่ใส่่อะไรเลย (ดิินเค็็มอย่่างเดีียว)
มีีเปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายต่ำำ��สุุด คืือ 0 เปอร์์เซ็็นต์์ (รููปที่่� 1ก)
120

ก)

Saline soil
Rice husk biochar 600 kg/rai
Rice husk biochar 900 kg/rai
Cow manure fertilizer 600 kg/rai
Cow manure fertilizer 900 kg/rai

100
Percentage of rice survival

3. ผลการทดลอง และวิิจารณ์์ผลการทดลอง
3.1 เปอร์์เซ็็นต์์การรอดของข้้าว

80
60
40
20

ข)

Saline soil
Rice husk biochar 600 kg/rai
Rice husk biochar 900 kg/rai
Cow manure fertilizer 600 kg/rai
Cow manure fertilizer 900 kg/rai
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120

			วิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางสถิิติิ (ANOVA) โดยใช้้
โปรแกรม Statistix 9 [13] และเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยโดยวิิธีี
Least significant difference (LSD) ที่่�ความเชื่่�อมั่่�น 95%
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รููปที่่� 1 เปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายของข้้าว ก) พัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 และ
ข) สายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5
เปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายของข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDUMAS-192-2-5-5 พบว่่าข้้าวเริ่่�มมีีการตายภายหลััง 15 วััน
หลัักปัักดำำ� เมื่่�อระยะเก็็บเกี่่�ยวผลผลิิตข้้าวตำำ�รัับใส่่ถ่่านแกลบ
ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่มีีเปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายของข้้าว
สููงสุุด (29.17 เปอร์์เซ็็นต์์) ในขณะที่่�ตำำ�รัับดิินเค็็มอย่่างเดีียว

และตำำ�รัับใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ มีีเปอร์์เซ็็นต์์
การรอดตายของข้้าวต่ำำ�สุุด
� (12.50 เปอร์์เซ็็นต์์) (รููปที่่� 1ข) ซึ่่�ง
ผลกระทบของกระบวนการยัับยั้้�งของเกลืือในต้้นพืืชหลัักๆ
เกิิดจากความเครีียดที่่�เกิิดจากออสโมซิิส (Osmosis stress)
และความเครีียดจากไอออน (Ionic stress) [13] Osmosis
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stress เริ่่�มระหว่่างการที่่�รากพืืชอยู่่�ในสภาพที่่�ดิินมีีความเค็็ม
ในระดัับสููงส่่งผลทำำ�ให้้ลดการเจริิญเติิบโต และประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานของพืืช ในขณะที่่� Ionic stress เกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการ
สะสมของ Na+ มากถึึงระดัับที่่�เป็็นพิิษ [14] การมีี Na+ ใน
ปริิมาณที่่�สููงทำำ�ให้้ชะลอกระบวนการทางสรีีรวิิทยา และชีีวเคมีี
ในเซลล์์พืืชส่่งผลทำำ�ให้้ผลผลิิตลดลงอย่่างมาก [15] รวมถึึงการ
ไม่่สมดุุลระหว่่างธาตุุอาหาร [16] และการจำำ�กััดการดููดใช้้ธาตุุ
อาหารพืืชที่่�จำำ�เป็็น (K, Ca, Mg และ P เป็็นต้้น) ในที่่�สุุดมีีผล
ต่่อการสููญเสีียผลผลิิต ผลจากการศึึกษานี้้� ชี้้�ให้้เห็็นว่่า พัันธุ์์�ขาว
ดอกมะลิิ 105 ภายหลัังการปัักดำำ�ข้้าว 15 วััน มีีเปอร์์เซ็็นต์์การ
รอดตายต่ำำ��กว่า่ ข้้าวสายพัันธุ์ท์� นเค็็ม โดยในช่่วง 15 วัันหลัักปักดำ
ั ำ�
ยัังสามารถรัักษาการรอดชีีวิิตได้้ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ ในขณะที่่�ข้้าว
ขาวดอกมะลิิ 105 ลดลงต่ำำ�กว่
� ่า 40 เปอร์์เซ็็นต์์ (รููปที่่� 1ก และ
ข) เนื่่�องจากดิินมีีค่า่ ความเค็็มที่่�สูงู (4.89 µS) ทำำ�ให้้ข้า้ วพัันธุ์ข์� าว
ดอกมะลิิ 105 ไม่่สามารถทนความเค็็มได้้ในระดัับนี้้ไ� ด้้ โดยปกติิ
ข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105 จะสามารถทนเค็็มได้้ในดิินที่่�มีเี กลืือ
อยู่่�ประมาณ 0.2-0.4 เปอร์์เซ็็นต์์เกลืือ) ในขณะที่่�ข้้าวสายพัันธุ์์�
ที่่�พััฒนาจากข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 ให้้มีีความสามารถ
ในการทนเค็็มเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 0.4-0.8 เปอร์์เซ็็นต์์เกลืือ [17] โดย
กรมการข้้าว [17] รายงานว่่า ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มัักมีี
ปััญหาความเสีียหายที่่�เกิิดจากความเค็็มในระยะกล้้า เช่่นเดีียว
กัันกัับ Reddy และคณะ [18] รายงานว่่า การเจริิญเติิบโต และ
ความสามารถในการทนเค็็มของข้้าวจะแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับ
ระยะการเจริิญเติิบโต และสายพัันธุ์์� ในระยะต้้นอ่่อน ข้้าวจะไว
ต่่อความเค็็มมาก ทำำ�ให้้ความสููง ความยาวราก และการงอก
ของรากใหม่่ลดลง ใบไม้้ ม้้วนงอ ปลายใบเป็็นสีีน้ำำ��ตาลจนกระทั่่�ง
ตายไป นอกจากนี้้� ความเค็็มยัังมีีผลยัับยั้้ง� การยืืดตัวั ของใบ และ
การสร้้างใบใหม่่ซึ่ง่� มีีผลต่่อกระบวนการสัังเคราะห์์แสง ระยะการ
เจริิญเติิบโตทางลำำ�ต้้นและใบเป็็นระยะที่่�ข้้าวทนทานความเค็็ม
ซึ่่�งข้้าวจะทนเค็็มมากที่่�สุุดเมื่่�ออายุุ 90 วััน [19] นอกจากนี้้�
การศึึกษายัังพบว่่า สายพัันธุ์์�ข้้าวทนเค็็มเพิ่่�มอััตราการรอดตาย
ของข้้าวในระยะต้้นกล้้าได้้ดีีกว่่าพัันธุ์์�ข้้าวขาวมะลิิ 105 มากถึึง
96 เปอร์์เซ็็นต์์ เมื่่�อเปรีียบเทีียบในสภาพดิินเค็็มที่่�ไม่่ได้้ใส่่สาร
อิินทรีีย์์ ที่่�อายุุ 15 วัันหลัักปัักดำำ� อย่่างไรก็็ตาม ในการปลููกข้้าว
พัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 ในดิินเค็็ม การใส่่ถ่่านแกลบ ปริิมาณ
900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ช่่วยเพิ่่�มการรอดตายของข้้าวจนถึึงระยะ
เก็็บเกี่่�ยวสููงกว่่าการใส่่ปุ๋๋�ยคอก และตำำ�รัับควบคุุม ในขณะที่่�ข้้าว

สายพัันธ์ุุ�ทนเค็็ม UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 พบว่่า
การใส่่ถ่่านแกลบ ทั้้�งปริิมาณ 600 และ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่
ทำำ�ให้้มีีเปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายสููง แสดงให้้เห็็นว่่า ข้้าวพัันธุ์์�
ขาวดอกมะลิิ 105 มีีอ่่อนแอต่่อดิินเค็็มมากในระยะต้้นกล้้า
จำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มสารอิินทรีีย์์ที่่�มีีธาตุุอาหารพืืชที่่�เพีียงพอและ
สามารถให้้ข้้าวดููดใช้้ได้้เร็็วขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มการเจริิญเติิบโตทั้้�งทาง
รากและลำำ�ต้้น ในขณะที่่�ข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็มมีีความต้้านทาน
ต่่อดิินเค็็มสููงกว่่าในระยะต้้นกล้้าการใส่่สารอิินทรีีย์ใ์ นระยะแรก
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีธาตุุอาหารที่่�สููง และหากมองอีีกแง่่หนึ่่�งจะเห็็น
ได้้ว่่า การใส่่ถ่่านแกลบอาจช่่วยในการดููดซัับไอออนของธาตุุ
ที่่�มีีอยู่่�ในดิินเค็็ม เนื่่�องจากมีีความสามารถในการดููดซัับสููง
[20-21] ซึ่่�งความสามารถของการดููดซัับของถ่่านขึ้้�นอยู่่�กัับ
วััตถุุดิิบ และสภาพแวดล้้อมของการผลิิต [22] ประกอบกัับถ่่าน
มีีค่่าความจุุในการแลกเปลี่่�ยนประจุุบวก (Cation exchange
capacity) และพื้้�นที่่�สััมผััส (Surface area) สููง

3.2 การเจริิญเติิบโตของข้้าว

			การเจริิญเติิบโตของข้้าวเมื่่�ออายุุ 30 วัันหลัังปัักดำำ�
พบว่่า ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 ในตำำ�รัับที่่�ใส่่ถ่่านแกลบ
ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ และปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััม
ต่่อไร่่ ให้้จำำ�นวนต้้นต่่อกอ (2 ต้้นต่่อกอ) และความสููงของข้้าว
(81 เซนติิเมตร) สููงสุุดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญยิ่่�งทางสถิิติิ (P≤ 0.05)
โดยมีีตำำ�รัับควบคุุม (ดิินเค็็มอย่่างเดีียว) มีีความสููงต่ำำ��สุุด คืือ
59 เซนติิเมตร ในขณะที่่�ข้า้ วสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS192-2-5-5 (ข้้าวทนเค็็ม) ในตำำ�รัับที่่�ใส่่ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900
กิิโลกรััมต่่อไร่่ มีีความสููงกว่่าตำำ�รัับอื่่�นๆ ดัังแสดงในตารางที่่� 2
	การเจริิญเติิบโตของข้้าวเมื่่�ออายุุ 60 วัันหลัังปัักดำำ� พบว่่า
ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มีีจำำ�นวนต้้นต่่อกอสููงสุุดอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญั ยิ่่ง� ทางสถิิติิ (2 ต้้นต่่อกอ) ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่น� P≤0.01
ในตำำ�รัับถ่่านแกลบ ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ และปุ๋๋�ยคอก
ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ อย่่างไรก็็ตาม พบว่่า ตำำ�รัับการใส่่
ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ทำำ�ให้้ข้้าวมีีความสููง
มากกว่่าตำำ�รัับอื่่�นๆ (104.88 เซนติิเมตร) ส่่วนข้้าวสายพัันธุ์์�
UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 พบว่่า จำำ�นวนต้้นต่่อกอ
ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันระหว่่างตำำ�รับั แต่่พบว่่า ตำำ�รับั ที่่�ใส่่ปุ๋ย๋� คอก
ปริิมาณ 600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ข้้าวมีีความสููงมากที่่�สุุด คืือ 73.13
เซนติิเมตร (ตารางที่่� 3)

วารสารวิิจััยและพััฒนา มจธ. ปีีที่่� 44 ฉบัับที่่� 3 กรกฎาคม-กัันยายน 2564

จากผลการศึึกษา พบว่่า การเจริิญเติิบโตของข้้าวเมื่่�ออายุุ
30 วัันหลัังปัักดำำ� ข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มีีการตอบสนอง
ต่่อการใส่่ถ่่านแกลบทั้้�งปริิมาณ 600 และ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่
และการใส่่ปุ๋๋�ยคอกทั้้�งปริิมาณ 600 และ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่
ดีีกว่่าข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�ออายุุ 60 วัันหลัักปัักดำำ� การใส่่ถ่่านแกลบ
ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตของข้้าวขาว
ดอกมะลิิ 105 ดีีกว่า่ การใช้้สารอิินทรีีย์อื่่์ น� ในขณะที่่�ข้า้ วสายพัันธุ์์�
UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 การใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ
600 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ก็็เพีียงพอทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตของข้้าว
ดีีกว่่าปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ รวมถึึงถ่่านแกลบด้้วย
(ตารางที่่� 3) จากผลการศึึกษาซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นว่่า การใส่่ถ่่านแกลบ
ในดิินเค็็มที่่�ปลููกข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มีีผลอย่่างมาก
ต่่อการเจริิญเติิบโตของข้้าวในช่่วงนี้้� อาจเนื่่�องจากถ่่านแกลบ
ช่่วยลดการดููดซัับโซเดีียมของพืืชโดยการยึึด Na+ ไว้้ชั่่�วคราว
เนื่่�องจากมีีความสามารถในการดููดซัับสููง นอกจากนี้้�ยัังลด
ความเครีียดที่่�เกิิดจากออสโมซิิส (Osmosis stress) โดยการ
ดููดซัับธาตุุอาหาร (K+, Ca2+ และ Mg2+) และค่่อยๆ ปลดปล่่อย

463

ออกมาสู่่�สารละลายดิินให้้พืืชสามารถดููดไปใช้้ได้้ [23] ในทาง
ตรงข้้าม ข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5
การตอบสนองต่่อถ่่านแกลบต่ำำ��กว่่าข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105
เนื่่�องจากเป็็นสายพัันธุ์์�ทนเค็็ม ดัังนั้้�นจึึงไม่่ส่่งผลกระทบมาก
สอดคล้้องกัับการทดลองของ Akhtar และคณะ [24] พบว่่า
ใส่่ถ่่านลงในดิินที่่�มีีความเค็็ม 3 ระดัับ ในดิินที่่�ปลููกมะเขืือเทศ
ถ่่านช่่วยบรรเทาความเครีียดที่่�เกิิดจากดิินเค็็มในมะเขืือเทศได้้
เนื่่�องจากมีีศักั ยภาพในการดููดซัับเกลืือสููง (Na+)

3.3 ผลผลิิตของข้้าว

			ผลผลิิตของข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105 พบว่่า ในสภาพ
ดิินเค็็มข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 ที่่�ไม่่ใส่่อะไรเลยไม่่สามารถ
ให้้ผลผลิิตข้้าวได้้ โดยในตำำ�รับั ที่่�ใส่่ถ่า่ นแกลบ ปริิมาณ 600 และ
900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้ผลผลิิตเมล็็ดข้้าว (2.18 และ 2.288 กรััม
ต่่อต้้น ตามลำำ�ดัับ) เปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดเต็็มสููงสุุด (87.95 และ
87.26 เปอร์์เซ็็นต์์ ตามลำำ�ดับั ) และค่่า HI (0.20) อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
ยิ่่�งทางสถิิติิ (P≤0.01)

ตารางที่่� 2 		การเจริิญเติิบโตของข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 และข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5
						เมื่่�ออายุุ 30 วัันหลัังปัักดำำ�
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ตารางที่่� 3 		การเจริิญเติิบโตของข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 และข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5
						เมื่่�ออายุุ 60 วัันหลัังปัักดำำ�

ในขณะที่่�ในตำำ�รัับใส่่ปุ๋๋�ยคอกทั้้�งปริิมาณ 600 และ 900
กิิโลกรััมต่่อไร่่ ไม่่พบเมล็็ดเต็็ม เช่่นเดีียวกัันกัับตำำ�รัับควบคุุม
(ดิินเค็็มอย่่างเดีียว) (ตารางที่่� 4)
ผลผลิิตของข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-1922-5-5 พบว่่า ตำำ�รัับควบคุุม (ดิินเค็็มอย่่างเดีียว) ต้้นข้้าวให้้
ผลผลิิตได้้โดยมีีน้ำำ��หนัักผลผลิิตเมล็็ด 0.58 กรััมต่่อต้้น ซึ่่�งมีีค่่า
ต่ำำ��สุุด ในตำำ�รัับปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้น้ำำ��หนััก
ผลผลิิตเมล็็ดข้้าวสููงสุุดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญยิ่่�งทางสถิิติิ (P≤0.01)
แต่่พบว่่าตำำ�รัับใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ มีีค่่า
เปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดเต็็มต่ำำ��กว่่าตำำ�รัับใส่่ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900
กิิโลกรััมต่่อไร่่ และมีีเปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดเต็็มสููงกว่่าตำำ�รัับอื่่�นๆ
(86.62 เปอร์์เซ็็นต์์) (ตารางที่่� 5) จากผลการศึึกษาชี้้�ให้้เห็็นว่่า
ดิินเค็็มส่่งผลต่่อผลผลิิตข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105 มากกว่่า
ข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 (สายพัันธุ์์�
ทนเค็็ม) โดยพบว่่า ในสภาพที่่�ไม่่มีีการใส่่สารอิินทรีีย์์ในดิินเค็็ม
ข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็มให้้ผลผลิิตมากกว่่าข้้าวขาวดอกมะลิิ 105
ถึึง 100 เปอร์์เซ็็นต์์ เนื่่�องจากงานวิิจััยนี้้�หากใช้้ข้้าวพัันธุ์์�ขาว
ดอกมะลิิ 105 ปลููกในดิินเค็็มนี้้�จะไม่่ให้้ผลผลิิตข้้าวเลย (ตาราง
ที่่� 4) อย่่างไรก็็ตาม การใส่่ถ่่านแกลบทั้้�งปริิมาณ 600 และ
900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้ผลผลิิตสููง (2.18-2.28 กรััมต่่อต้้น

ตามลำำ�ดัับ) ชี้้�ให้้เห็็นว่่า การปลููกข้้าวพัันธุ์์�ขาวดอกมะลิิ 105
การใส่่ถ่่านแกลบช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพการเจริิญเติิบโตและการให้้
ผลผลิิต อาจเนื่่�องจาก ถ่่านแกลบมีีความสามารถในการดููดซัับ
ธาตุุอาหารที่่�เป็็นประจุุบวกสููง (CEC สููงกว่่าปุ๋๋�ยคอก) ทำำ�ให้้
สามารถดููดซัับปริิมาณความเข้้มเข้้นของ Na+ ภายใต้้สภาพดิิน
เค็็มในสารละลายดิินลดลง เพิ่่�มความเป็็นประโยชน์์ของน้ำำ�� และ
ลดการเป็็นพิิษของ Na+ ต่่อข้้าว ในขณะที่่�ข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็ม
การใส่่ถ่่านแกลบ ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ให้้ผลผลิิตข้้าวที่่�
มีีคุุณภาพสููงกว่่าการใส่่ปุ๋๋�ยคอก ปริิมาณ 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ซึ่่�ง
ให้้ผลผลิิตเมล็็ดข้้าวสููงแต่่มีีเปอร์์เซ็็นต์์เมล็็ดเต็็มต่ำำ��กว่่ามาก ซึ่่�ง
แสดงให้้เห็็นว่่า การใส่่ถ่า่ นแกลบถึึงแม้้จะให้้ปริมิ าณของผลผลิิต
ที่่�ต่ำำ��กว่่าแต่่คุุณภาพของผลผลิิตดีีกว่่า อาจเนื่่�องจากถ่่านช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ธาตุุอาหารของพืืช การปลดปล่่อยธาตุุ
อาหารอย่่างช้้าๆ ให้้เป็็นประโยชน์์และใช้้ในการสร้้างผลผลิิต
ได้้ดีีกว่่าการใส่่สารอิินทรีีย์์ชนิิดอื่่�นๆ อย่่างไรก็็ตาม การใส่่ถ่่าน
จำำ�เป็็นต้้องใส่่ร่่วมกัับปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์หรืือปุ๋๋�ยเคมีี เนื่่�องจากถ่่านมีี
ปริิมาณธาตุุอาหารต่ำำ�� ยกเว้้น โพแทสเซีียมซึ่่�งอยู่่�ในรููปของเถ้้า
ที่่�ติิดมากัับถ่่าน [8]
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ตารางที่่� 4 		จำำ�นวนรวงต่่อต้้น น้ำำ�� หนัักแห้้ง %เมล็็ดเต็็ม และค่่า HI ของข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105

ตารางที่่� 5 		จำำ�นวนรวงต่่อต้้น น้ำำ�� หนัักแห้้ง %เมล็็ดเต็็ม และค่่า HI ของข้้าวสายพัันธุ์์� UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5

4. สรุุป

	การปลููกข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105 การใส่่สารอิินทรีีย์์ที่่�มีี
คุุณสมบััติกิ ารดููดซัับ Na+ เช่่น ถ่่าน จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ให้้ผลผลิิตของข้้าวได้้ดีีกว่่าการใส่่ปุ๋๋�ยคอก ในขณะที่่�การใช้้ข้้าว
สายพัันธุ์์�ทนเค็็ม UBN02124-RGDU-MAS-192-2-5-5 เพิ่่�ม
เปอร์์เซ็็นต์์การรอดตายของข้้าว โดยเฉพาะในดิินเค็็มที่่�มีีระดัับ
ความเค็็มระหว่่าง 0.4-0.8 เปอร์์เซ็็นต์์เกลืือ และยัังคงให้้ผลผลิิต

ที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ข้้าวสายพัันธุ์์�ทนเค็็มจะ
ตอบสนองดีีกัับการใช้้ถ่่านแกลบในการปรัับปรุุงดิิน เนื่่�องจาก
มีีสมบััติิในการดููดซัับ และปลดปล่่อยออกมาเป็็นประโยชน์์
อย่่างช้้าๆ โดยเฉพาะ Na+ ซึ่่�งมีีปริิมาณสููงในสารละลายดิิน
ทำำ�ให้้เกิิดการเป็็นพิิษต่่อข้้าว นอกจากนี้้� การใส่่ถ่่านแกลบลงใน
ดิินเค็็มจะช่่วยควบคุุมการเปลี่่�ยนแปลงของ pH มากกว่่าการ
ใส่่สารอิินทรีีย์์ชนิิดอื่่�นๆ รวมทั้้�งค่่า EC ซึ่่�งเป็็นตััวชี้้�วััดระดัับ
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ความเค็็มของดิิน นอกจากนี้้�การเลืือกพัันธุ์์�ข้้าวก็็ปััจจััยที่่�สำำ�คััญ
ในการให้้ผลผลิิตข้้าวที่่�ปลููกภายใต้้สภาพดิินเค็็ม ควรพิิจารณา
ตามระดัับความเค็็มหากมากกว่่า 0.3 เปอร์์เซ็็นต์์เกลืือ ไม่่ควร
จะใช้้ข้้าวพัันธุ์ข์� าวดอกมะลิิ 105 เนื่่�องจากผลผลิิตที่่�ได้้ไม่่คุ้้�มค่่า
ในการผลิิต
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