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Abstract 

The study foliar spraying of Ca, Mg and Zn to increases yields in rice (Oryza sativa L.) and rice blast 
disease. An experiment design was RCBD with 4 treatments (T1: water spraying, T2: spraying of 4%Mg, T3: 
Spraying of 4%Mg+10%Ca and T4: spraying of 4%Mg+10%Ca+5%Zn). The results showed that spraying of 
4%Mg+10%Ca+5%Zn has the most growth and yield (Treatment 4) were plant highest (96 cm), number of 
tillers per hill (36.6), number of spikelets per panicle (240.3) and grains yield (526.6 kg/rai) which is different 
from other methods statistically significant (P<0.05). In addition, treatment for the secondary macronutrients 
spraying can be rice blast disease resistance in rice as well. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการพ่นแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสีทางใบต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตและการเกิดโรคในข้าว โดย

วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design : RCBD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีท่ี 1 พ่นน ้ากลั่น (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% กรรมวิธีที่ 3 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% 
ร่วมกับแคลเซียมความเข้มข้น 10% และกรรมวิธีที่ 4 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% ร่วมกับแคลเซียมความเข้มข้น 10% และ
สังกะสีความเข้มข้น 5%   ผลการทดลองพบว่าการใช้แมกนีเซียมร่วมกับแคลเซียมและสังกะสี(กรรมวิธีที่ 4) มีความสูงต้น จ้านวน
ต้นต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง และผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 96.0 เซนติเมตร 36.6 ต้น 240.3 เมล็ด และ 526.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และจากการประเมินการเกิดโรคพบว่าต้นข้าวที่พ่นธาตุ
อาหารรองของพืชสามารถลดการเกิดโรคใบไหม้ของข้าวได้อีกด้วย 
ค าส าคัญ: ข้าว ฉีดพ่นทางใบ โรคใบไหม ้
  

ค าน า  
ข้าว (Oryza sativa L. ) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศ ทั งในด้านการบริโภคและการส่งออกนอกจากนี 

ยังมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค มีพื นทีเ่พาะปลูกร้อยละ 45.2 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมดของประเทศ (ชัยวัฒน์, 2562). 
ผลผลิตข้าวทั งหมดในปี 2563 อาจอยู่ที่ประมาณ 29-30 ล้านตันและการใช้ปุ๋ยเคมี (N, P, K) สูงสุดคือ 51 เปอร์เซ็นต์ของพืช
เศรษฐกิจ 

ธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) และโบรอน (B)  ซึ่งจ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช เช่น การสังเคราะห์แสง การสร้างฮอร์โมนและการต้านทานโรคพืชจึงมีความส้าคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช  Dordas, 
(2009) รายงานว่าการให้ธาตุอาหารรองเป็นปุ๋ยส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความทนทานต่อโรค  เจนจิรา และคณะ, (2560) ได้
ท าการศึกษาการใช้สารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสีต่อความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว พบว่าการใช่สารละลายแคลเซียม
เข้มข้น 5 mM โบรอนเข้มข้น 150 µM และสังกะสีเข้มข้น 15 mM ส่งผลให้ต้นข้าวมีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตดีที่สุด  

Suswanto et al. (2007) รายงานว่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นตามปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน สอดคล้อง
กับ Hanumantharaju et al. (2010) ที่พบว่าการใช้แคลเซียมซิลิเกตเพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดกีว่าหินปูนบด
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โดยใส่การแคลเซียมซิลิเกตในอัตรา 4 ตัน/เฮกตาร์ ให้ผลผลิตเมล็ดสูงที่สุด จากการรวบรวมเอกสารพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผล
ของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ใช้ฉีดพ่นในต้นข้าวยังมีไม่มากนัก งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการใช้ธาตุอาหารรอง (Ca, 
Mg และZn ) ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเม็ดซึ่งพืชดูดซึมได้ช้าและลดผลกระทบต่อ
คุณสมบัติของดิน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ท้าการศึกษาในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในโรงเรือนบริษัท เค.พี. อะโกรอินดัสทรี  จ้ากัด อ. แม่สอด จ. ตาก ในช่วง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ปี 2563 ใช้แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design : 
RCBD) น้าดินที่เก็บจากแปลงมาตากจนแห้งและร่อนผ่านตะแกรงแล้วน้าส่งทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพปริมาณธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรองของดิน จากนั นน้าไปบรรจุในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ด้วยปริมาณ 17.5 กิโลกรัมหลังจากนั น
น้าเมล็ดข้าวพันธุ์ข้าว ปลูกลงในกระถางจ้านวน 5-7 เมล็ด การทดลองทั งหมด 4 กรรมวิธี จ้านวน 3 ซ ้าๆ ละ 4 กระถาง ดังนี  
กรรมวิธีท่ี 1 พ่นน ้ากลั่น (ชุดควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% กรรมวิธีที่ 3 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% 
ร่วมกับแคลเซียมความเข้มข้น 10% และกรรมวิธีที่ 4 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% ร่วมกับแคลเซียมความเข้มข้น 10% และ
สังกะสีความเข้มข้น 5% ใช้ธาตุอาหารรองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี  จ้ากัด จากนั นบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโตทางล้าต้นเมื่อต้นข้าวอายุ 60 วัน ได้แก่ ความสูง จ้านวนต้นต่อกอ และเมื่อต้นข้าวอายุ 105 วัน บันทึกข้อมูล
องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดต่อรวง น ้าหนัก 1,000 เมล็ด น ้าหนักต้นแห้ง และผลผลิต ท้าการ
ประเมินการเกิดโรคใบไหม้เมื่อต้นข้าวอายุ 25, 35, 45, 55 และ 65 วัน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการเกิดโรคตามวิธีการของ IRRI 
(1996) ซึ่งมีระดับคะแนน 1, 3, 5, 7 และ 9 หลังจากนั นน้าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
โดยวิธ ีDuncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของดินพบว่าดินที่ใช้ในการทดลองเป็นดินร่วนเหนียว (clay 

loam) ซึ่งมีลักษณะองค์ประกอบทางเคมีเป็นกรดเล็กน้อย อินทรียวัตถุค่อนข้างต่้า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่ โพแทสเซียมที่ 
และสังกะสีต่้า ส่วนปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในระดับปานกลาง (Table 1) สอดคล้องกับรายงานของเรวดีและคณะ 
(2556) ได้ศึกษาดินนาในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอดพบว่าดินนาส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อย มีปริมาณธาตุอาหารหลักและอาหารรองที่ต่้า 
 

Table 1 Physical and chemical characteristics of soil (clay loam) 
Parameter Value Rating* 
pH 5.31 Strong acid 
Organic matter (%) 1.06 Relatively low 
Total N (%) 0.05 Low 
Available P (mg kg-1) 4.98 Low 
Exchangeable K (mg kg-1) 47.17 Low 
Exchangeable Ca (mg kg-1) 989.9 Medium 
Exchangeable Mg (mg kg-1) 136.6 Medium 
Available Zn (mg kg-1) 0.53 Low 

* Source: Office of Science for Land Development (2003) 
 

 จากการใช้ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี พ่นในระยะการเจริญเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว พบว่าการใช้ธาตุแคลเซียม 
แมกนีเซียม และสังกะสี พ่นร่วมกัน (กรรมวิธีท่ี 4) ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางล้าต้นและการเพิ่มผลผลิตของต้นข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ทั งความสูงต้น จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดต่อรวง และผลผลิตต่อไร่ ส้าหรับเมล็ดดีต่อไร่พบว่าการฉีดพ่น
แคลเซียมร่วมกับแมกนีเซียมส่งผลให้เมล็ดข้าวมีการสะสมแป้งได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) (Table2) สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร (2560) ใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมเพื่อเพิ่มองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 สามารถผลผลติอยู่ที่ 438-578 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเพิ่มขึ นเมื่อมกีารเพิ่มปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม 



ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 191 

การฉีดพ่นธาตุแมกนีเซียม และแคลเซียมช่วยให้เมล็ดข้าวมีปริมาณสารหอม 2AP เพิ่มขึ นด้วย (รณชัย, 2558) จากการฉีดพ่น Zn มี
แนวโน้มให้องค์ประกอบด้านผลผลิตสูงกว่าการไม่ฉีดพ่น เนื่องจาก Zn เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ไม่สามารถ
ขาดได้ โดย Zn มีความจ้าเป็นส้าหรับกระบวนการสังเคราะห์แสง และโปรตีน รวมทั งช่วยในการต้านทานโรค ถ้าหากมี Zn ไม่พอ
กับความต้องการของพืชแล้วท้าให้ผลผลิตลดลง (Marschner, 1995; Wissuwa และคณะ, 2006) 
 
Table 2 Plant growth and yield component of rice (harvest at 105 DAT). 

Foliar application 
Plant height 

(cm) 
Tiller/plant 

Number of 
Panicle /hill 

Number of 
spiketets 
/panicle 

Filled grain no. 
/panicle 

Yield/Rai (kg) 

Control (water)) 88.6±1.74c 33.7±6.96c 17.3±0.82cd 205.6±11.84d 185.6±13.36d 440.2±19.11d 

4% Mg 92.3±11.36b 34.0±7.72bc 18.3±2.16c 219.6±33.09bc 193.3±17.18bc 487.4±57.89c 

40% Mg + 10% Ca 94.0±2.86b 36.5±4.80b 22.6±5.18b 221.0±5.40b 201.0±2.94a 510.6±62.84ab 

4%. Mg + 10% Ca + 5% Zn 96.0±4.57a 38.3±4.09a 24.0±4.20a 240.3±23.01a 193.0±41.48bc 526.6±47.92a 

F-Test * * * * * * 

CV% 3.06 14.47 29.38 33.14 26.79 18.04 

 
จากการประเมินการเกิดโรคใบไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดโรคใบไหม้ได้ง่าย พบว่าต้นข้าวเริ่ม

แสดงอาการโรคใบไหม้ตั งแต่ตน้ข้าวอายุ 25 วัน และมีการเกิดโรคในทุกกรรมวิธี ส้าหรับกรรมวิธีท่ีมีการฉีดพ่น Zn มีเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคน้อยที่สุดในแต่ละระยะ (Figure 2) ซึ่งตรงกับรายงานของ Kalboush และคณะ (2016) ที่ได้ท้าการฉีดพ่นซิงค์ออกไซด์ 
(ZnO) บนต้นกล้าข้าวหลังจากฉีดพ่นสปอร์ของเชื อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวเป็นระยะเวลา 5 วัน พบว่าสามารถควบคุมการเจริญ
ของสปอร์เชื อราของโรคใบไหม้ ดังนั น Zn เป็นธาตุอาหารรองที่มีประโยชน์ นอกจากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตแล้ว ยังจะช่วย
ป้องกันการเข้าท้าลายของโรค เช่นโรคไหม้ (rice blast) โรคใบไหม้ (leaf blight) และโรคใบจุดสีน ้าตาล (brown spot) เป็นต้น 
(Datnoff และ Rodrigues, 2005)  
  

สรุปผล 
การใช้แมกนีเซียม แคลเซียม และสังกะสี ความเข้มข้น 4%, 10% และ 5% จากผลลิตภัณฑ์ของบริษัทเค.พี. อะโกร อินดัสทรี  
จ้ากัด สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของข้าวได้ พบว่าในกรรมวิธีที่ 4 พ่นแมกนีเซียมความเข้มข้น 4% ร่วมกับแคลเซียมความเข้มข้น 
10% และสังกะสีความเข้มข้น 5% ต้นข้าวมีความสูงต้น จ้านวนต้นต่อกอ จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง และผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คื อ 
96.0 เซนติเมตร 36.6 ต้น 240.3 เมล็ด และ 526.6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับและยังส่งเสริมให้ต้นข้าวแข็งแรงต้านทานต่อโรคไหม้ 
(rice blast) ในข้าวได้ดี ซึ่งพบว่าในกรรมวิธีที่ 4 ต้นข้าวมีการเกิดโรคใบไหม้น้อยที่สุด โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด คือ 
2.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มีการเกิดโรคมากถึง 31.3 เปอร์เซ็นต์ ดังนั นการใช้ปุ๋ยน ้าที่มีธาตุอาหารรองฉีดพ่นทางใบ
จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรที่จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของดิน และพืชไม่สามารถน้าไปใช้ได้
หมด 
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Figure 2 Rice blast disease each growth stage 
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