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ผลของการพ่ นนํา้ สกัดมูลสุกรทางใบต่ อการเจริญเติบโต ปริมาณธาตุอาหารในใบ และผลผลิต
เมล็ดของทานตะวันพันธุ์ลูกผสม
Effect of Application of Swine Manure Extract as Foliar Fertilizer on Growth, Leaf Nutrient
Concentration and Seed Yield of Sunflower Hybrids
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บทคัดย่ อ
เพื่อศึกษาผลของการพ่นปุ๋ ยนํ ้ามูลสุกรทางใบเปรี ยบเทียบกับการให้ ปยเคมี
ุ๋
นํ ้าทางใบและทางดินที่มีตอ่ การ
เจริ ญ เติ บโตทางลําต้ น และใบ ผลผลิต รวมทัง้ ปริ ม าณธาตุไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย มในใบของ
ทานตะวันพันธุ์ลกู ผสม 2 พันธุ์ คือ โอเปร่ าและอาตูเอล วางแผนการทดลองแบบ strip plot in RCB 4 ซํ ้า กําหนดให้
รู ปแบบการให้ ปยเป็
ุ๋ นปั จจัยหลัก และพันธุ์เป็ นปั จจัยรอง ทําการทดลองที่แปลงทดลองฝ่ ายปฏิบตั ิการวิจยั และเรื อน
ปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ทานตะวันพันธุ์ลกู ผสม
ทัง้ 2 พันธุ์ ตอบสนองต่อการให้ ปยไปในทางเดี
ุ๋
ยวกัน โดยการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียวหรื อร่ วมกับการพ่น
ปุ๋ ยทางใบมีความสูงและขนาดลําต้ น จํานวนใบ และนํา้ หนักแห้ งต่อต้ นสูงสุด นอกจากนีย้ ังพบว่า มีปริ มาณธาตุ
อาหารหลักในใบพืชมากกว่ารู ปแบบการให้ ปยอื
ุ๋ ่นๆ การใส่ปยเคมี
ุ๋
ทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยเคมีนํ ้าทางใบทุก 14 วัน
ให้ นํ ้าหนักแห้ งของลําต้ นและใบไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทุก 14 วัน
ส่วนผลผลิตเมล็ด พบว่า การใส่ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับการพ่นปุ๋ ยเคมีนํ ้าทางใบ ทุก 14 วัน ให้ ผลผลิตมากที่สดุ (355.3 กรัม/
ต้ น)จากการทดลองนี ้แสดงให้ เห็นว่า การให้ ปุ๋ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียวหรื อให้ ปุ๋ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นนํ ้า
สกัด มูล สุกรหรื อ ปุ๋ ยเคมีนํ า้ ทางใบ มี การเจริ ญเติ บโตทางลํ าต้ น และใบ ผลผลิ ต เมล็ด และปริ มาณไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบสูงกว่าการพ่นนํ ้าสกัดมูลสุกรหรื อปุ๋ ยเคมีนํ ้าทางใบเพียงอย่างเดียว

ABSTRACT
To study on effect of application of swine manure extract on growth characteristics, seed yield,
and leaf nutrient concentration of two sunflower hybrids, Opera and Artuel, relative to other types of
fertilizer applications. The experiment was arranged in a strip plot in RCB with 4 replications at the
experimental field of the central laboratory and greenhouse complex, Kasetsart University, Kamphaeng
Sean campus, Nakhon Pathom. Types of fertilizer applications were set as the main factor and hybrid
varieties were set as subplot. It was found that the two hybrid sunflowers had similarly responded to
types of fertilizer application. Soil application of chemical fertilizer alone or in combination with foliar
application gave the highest on plant height, stem size, leaf number and dry biomass. Moreover, the
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highest content of leaf nutrient was also found in these application methods relative to the other
application methods. Soil application of chemical fertilizer with chemical foliar fertilizer every 14 days
was not different from soil application of chemical fertilizer with foliar spraying of swine manure extract
every 14 days regarding to dry biomass. However, it showed that soil application of chemical fertilizer
with foliar fertilizer every 14 days gave the highest seed yield (355.3 g/plant). This study indicates that
application of chemical fertilizer through soil drenching alone or application of chemical fertilizer with
swine waste extract or foliar fertilizer have better vegetative growth, seed yield and leaf nutrient
concentration of sunflower than those of application of swine manure extract or foliar fertilizer alone.

Key Words: sunflower, growth, swine manure extract, foliar fertilizer, leaf nutrient concentration
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คํานํา
ผลผลิตเมล็ดและปริ มาณนํา้ มันในเมล็ดของทานตะวันขึ ้นอยู่กบั การจัดการผลิตเป็ นสําคัญ ได้ แก่ การให้
นํ ้าและปุ๋ ยที่พอเพียงต่อการเจริ ญเติบโตของทานตะวัน โดยเฉพาะในระยะการพัฒนาตาดอกและระยะดอกบาน
(Berglund, 2007) ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดสําหรับการปลูกทานตะวันในพื ้นที่เขตนํ ้าฝน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั ปลูกเป็ นพืชรองหรื อ
ปลูกหลังจากการปลูกข้ าวและข้ าวโพด การให้ ปยทางใบจึ
ุ๋
งอาจเป็ นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความชื ้นและศักยภาพ
ในการดูดซึมปุ๋ ยได้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะแล้ งในพืน้ ที่เขตนํา้ ฝน และยังเป็ นในการ
ขจัดของเสียจากฟาร์ มสุกรได้ อีกแนวทางหนึง่ นํ ้าสกัดมูลสุกรมีแร่ ธาตุอาหารรองและจุลธาตุหลายชนิด (อุทยั วรรณ,
2552) ซึง่ อยู่ในรู ปที่ละลายนํ ้าได้ และพืชนําไปใช้ ประโยชน์ได้ วราภรณ์ (2547) รายงานว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูล
สุกรทางใบในมันสําปะหลังพันธุ์ระยอง 5 มีผลทําให้ การเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบ ผลผลิตต่อพื ้นที่ และคุณภาพ
ผลผลิตเพิ่มขึ ้น อุทยั และสุกญ
ั ญา (2552) รายงานทํานองเดียวกันว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทางใบแก่ต้นข้ าวทุก
15 วัน รวม 5 ครัง้ ทําให้ ต้นข้ าวเจริ ญเติบโตและมีผลผลิตเพิ่มขึ ้น ขณะที่ จักรพันธ์ (2549) และ อุทยั วรรณ (2552)
พบว่า การให้ ปยนํ
ุ๋ ้าสกัดมูลสุกรทางใบไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบใน ผลผลิต และ
เปอร์ เซ็นต์แป้งของมันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 โดยที่การให้ ปุ๋ยเคมีทางดินและทางใบให้ ลกั ษณะการเจริ ญเติบโต
สูงกว่าการพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรและปุ๋ ยปลาหมักเพียงอย่างเดียว การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการใช้ นํ ้าสกัดมูลสุกรเป็ นปุ๋ ยทางใบเปรี ยบเทียบการให้ ปุ๋ยเคมีทางดินต่อการเพิ่มผลผลิตเมล็ดและนํ ้ามัน การ
สะสมธาตุอาหารในใบ และการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบของทานตะวันพันธุ์ลกู ผสม ซึง่ อาจใช้ แนวทางในการ
ผลิตทานตะวันสําหรับพื ้นที่เขตนํ ้าฝนต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
การจัดการแปลง
ยกร่ องสามเหลี่ยมกว้ าง 80 ซม. แบ่งเป็ นแปลงย่อย ยาว 5 ม. จํานวน 6 แถวต่อแปลง เพื่อปลูกพันธุ์ละ 3
แถว หยอดเมล็ดหลุมละ 3 เมล็ด ระยะระหว่างต้ น 50 ซม. ดําเนินการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึง
ตุลาคม 2552 เมื่อทานตะวันงอกได้ 10 วัน หรื อมีใบจริ ง 2–4 คู่ ได้ ถอนแยกเหลือไว้ เฉพาะต้ นที่แข็งแรง 1 ต้ น กําจัด
วัชพืช 3 ครัง้ ครัง้ แรกฉีดพ่นสารเคมีกําจัดวัชพืช (อลาคลอร์ ) หลังหยอดเมล็ด อัตรา 50 กรัมต่อนํ ้า 20 ลิตร ส่วน
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ครัง้ ที่ 2 และ 3 ที่ระยะใบจริ ง 2–4 คู่ และ 6–7 คู่ ตามลําดับ พร้ อมกับการพูนโคนต้ น ให้ นํ ้าแบบสปริ งเกอร์ ระบบพ่น
ฝอยต่อเนื่องนาน 2 ชัว่ โมง ทุกสัปดาห์จนกระทัง่ สิ ้นสุดระยะผสมเกสรหรื อกลีบดอกเริ่ มเหี่ยว
การบันทึกและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Strip-plot in RCBD จํานวน 4 ซํ ้า กําหนดให้ วิธีให้ ปุ๋ยเป็ นปั จจัยหลัก และจัด
ปั จจัยหลักแบบ stripe เพื่อความสะดวกในการให้ ปยุ๋ พันธุ์เป็ นปั จจัยรอง หลังจากต้ นทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ จึง
เริ่ มใส่ปุ๋ย ดังนี ้ T1 = พ่นนํ ้าเปล่าทุก 14 วัน, T2 = พ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร อัตราส่วนนํ ้าสกัดมูลสุกรต่อนํ ้าเท่ากับ
1:20 ทุก 7 วัน, T3 = พ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร อัตราส่วนนํ ้าสกัดต่อนํ ้าเท่ากับ 1:20 ทุก 14 วัน, T4 = พ่นปุ๋ ยทางใบ
สูตร 20-20-20 (บริ ษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม) ทุก 7 วัน, T5 = พ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วัน, T6 = ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินตามอัตรา
แนะนําคือ ปุ๋ ยเคมีสตู ร 15-15-15 และปุ๋ ยเคมีสตู ร 46-0-0 อัตรา 25 และ 20 กก./ไร่ ระยะ 1 เดือนหลังปลูก, T7 =
ใส่ปยเคมี
ุ๋
ทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วัน และ T8 = ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร
ทุก 14 วัน
บันทึกลักษณะความสูงต้ น จํานวนใบต่อต้ น พื ้นที่ใบต่อต้ น วัดด้ วยเครื่ องวัดพื ้นที่ใบ (Licor 2100) และ
ผลผลิตเมล็ดต่อต้ น โดยเก็บข้ อมูลจาก 2 แถวในสุดแต่ละแปลงย่อย โดยสุ่ม 3 ต้ นต่อแปลงย่อยต่อพันธุ์ต่อซํ ้า เพื่อ
วิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารสะสมในใบ จํานวน 3 ซํ ้า เก็บใบทานตะวันใบที่ 7 นับจากยอด ล้ างด้ วยนํ ้าเปล่าให้
สะอาด ผึ่งให้ แห้ ง นําไปอบแห้ งด้ วยตู้อบความร้ อน (hot air oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน บด
ตัวอย่างพืชให้ ละเอียด แล้ วนํามาย่อยด้ วยกรดผสม digest mixture (H 2 SO 4 -Na 2 SO 4 -Se mixture) เพื่อวิเคราะห์
ปริ มาณไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรั ส (P) และโพแทสเซียม (K) แล้ วนําสารละลายที่ได้ จากการย่อยไปวิเคราะห์
ปริ มาณไนโตรเจนทัง้ หมดโดยการกลัน่ ด้ วยวิธี micro Kjeldahl method วิเคราะห์ ฟอสฟอรั สทัง้ หมดโดยวิธี
colorimetric (vanado-molybdate yellow color) และวิเคราะห์ หาปริ มาณโพแทสเซียมทัง้ หมดโดยใช้ เครื่ อง
Atomic Emission Spectrophotometer ตามวิธีการที่อธิบายโดยทัศนีย์และจงรักษ์ (2542)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในลักษณะที่ศกึ ษาโดยใช้ Least Significant Difference (LSD) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 วิเคราะห์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สันระหว่างลักษณะที่ศึกษา และเปรี ยบเทียบออโธกอนอล
(orthogonal contrast) เพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพระหว่างรู ปแบบให้ ปยุ๋
ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ด
พบว่า รู ปแบบการให้ ปุ๋ยมีผลต่อ ความสูงต้ น ขนาดลําต้ น จํานวนใบและนํา้ หนักแห้ งลําต้ นและใบ โดย
รู ปแบบการให้ ปยที
ุ๋ ่ให้ ความสูงต้ น ขนาดลําต้ น จํานวนใย นํ ้าหนักแห้ งลําต้ นและใบดีที่สดุ คือ การให้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
การพ่นปุ๋ ยทางใบในรู ปนํา้ สกัดมูลสุกรหรื อปุ๋ ยนํ ้า ทุก 14 วัน และการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว (164.27,
168.06 และ 168.55 กรัม/ต้ น ตามลําดับ) ขณะที่การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทุก 7 วันและการพ่นนํ ้าเปล่าทุก 14 วัน
มีแนวโน้ มให้ ความสูงต้ น ขนาดลําต้ น จํานวนใบนํา้ หนักแห้ งลําต้ นและใบตํ่าที่สุด (Table 1) ขณะที่ อุทัยวรรณ
(2552) รายงานว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทางใบร่ วมกับการให้ ปุ๋ยทางดิน เมื่อมันสําปะหลังอายุได้ 6 เดือน มี
นํ ้าหนักแห้ งของใบและลําต้ นสูงกว่าการให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดินเพียงอย่างเดียว
ส่วนดัชนีพื ้นที่ใบของทานตะวัน พบว่า รู ปแบบการให้ ปยทุ
ุ๋ กวิธีไม่มีผลต่อการเพิ่มพื ้นที่ใบของทานตะวันทัง้
สองพันธุ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ให้ ปุ๋ย (T1) สําหรับผลผลิตเมล็ดต่อต้ น พบว่า การให้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับการพ่นปุ๋ ย
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ทางใบทุก 14 วัน ให้ ผลผลิตเมล็ดต่อต้ นมากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 355.3 กรัม ขณะที่การให้ ปุ๋ยแบบอื่น ๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้ นการพ่นด้ วยนํ ้าเปล่ามีแนวโน้ มให้ ผลผลิตเมล็ดต่อต้ นตํ่าที่สดุ (95.1 กรัม) (Table 1) ซึง่
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ อุทยั วรรณ (2552) ที่พบว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทางใบหรื อการให้ ปยเคมี
ุ๋
ทาง
ดินไม่มีผลทําให้ ดชั นีพื ้นที่ใบ ขนาดลําต้ น ความสูงต้ น ความกว้ างทรงพุ่ม ปริ มาณคลอโคฟิ ลล์เอ บี และคลอโรฟิ ลล์
รวม ผลผลิตและเปอร์ เซ็นต์แป้งของมันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 แตกต่างจากการไม่ให้ ปุ๋ยอย่างชัดเจน แต่อทุ ยั
และสุกญ
ั ญา (2552) รายงานว่า การใช้ ปุ๋ยนํ ้าสกัดมูลสุกร แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ ปุ๋ยนํ ้าสกัดมูลสุกรพ่นทาง
ใบ ทุก 15 วัน รวม 5 ครัง้ ช่วยทําให้ ข้าวงอกเร็ ว มีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบเพิ่มขึ ้น ลําต้ นแข็งแรง ทนทาน
ต่อการเข้ าทําลายของเพลี ้ยและหนอนกอ รวมทังให้
้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น เนื่องจากติดเมล็ดสมบูรณ์ นํ ้าหนักเมล็ดเพิ่มขึ ้น
และเปอร์ เซ็นต์ข้าวหักน้ อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ ปยเคมี
ุ๋
เพียงอย่างเดียว
ปริมาณธาตุอาหารหลักในใบ
พบว่า การให้ ปุ๋ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยเคมีนํา้ ทางใบทุก 14 วัน และการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินเพียง
อย่างเดียวมีปริ มาณการสะสมไนโตรเจนในใบสูงกว่าการให้ ปุ๋ยด้ วยรู ปแบบอื่น ๆ โดยที่การพ่นนํ ้าเปล่า และพ่นนํ ้า
ปุ๋ ยสกัดมูลสุกรทุก 7 วัน มีปริ มาณไนโตรเจนในใบน้ อยที่สดุ (Table 1) ซึง่ ศรี สม (2544) รายงานว่า ปริ มาณธาตุ
ไนโตรเจนที่อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้ องการของพืช มีค่าระหว่าง 2.5 - 4.5% (ของนํ ้าหนักแห้ งใบ) จากการ
ทดลองพบว่า มีเพียงการให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดิน และการให้ ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับการพ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วันเท่านันที
้ ่มีปริ มาณ
ธาตุไนโตรเจนใกล้ เคียงกับเกณฑ์ ดังกล่าว ขณะที่ การพ่นนํ า้ ปุ๋ ยสกัดมูลสุกรมีปริ มาณธาตุไนโตรเจน (น้ อยกว่า
1.94%) น้ อยกว่าความต้ องการของทานตะวัน
ปริ มาณฟอสฟอรั สสะสมในใบของต้ นทานตะวันที่ ได้ รับปุ๋ ยนํ า้ สกัดมูลสุก รทางใบหรื อไม่มีการใส่ปุ๋ยมี
แนวโน้ มสูงกว่าการให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดินและการฉีดพ่นทางใบ (Table 1) อาจเนื่องจากฟอสฟอรัสเป็ นธาตุที่ถูกตรึ งได้
ง่ายในดินจึงอาจอยู่ในรู ปที่พืชไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ รากพืชจึงดูดไปใช้ ได้ น้อยด้ วย เมื่อทานตะวันมีการ
เจริ ญเติบโตทางใบและส่วนลําต้ นเหนือดินมากขึน้ ในขณะที่รากพืชดูดฟอสเฟตไอออนได้ น้อย ทําให้ การลําเลียง
ฟอสฟอรัสไปยังใบช้ ากว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของส่วนเหนือดิน มีผลทําให้ ความเข้ มข้ นของฟอสฟอรั สในใบตํ่า
โดยเฉพาะรู ปแบบการให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดิน ซึง่ มีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบสูง จึงพบปริ มาณฟอสฟอรัสในใบตํ่า
(Table 1) จากการทดลองนี ย้ ัง พบว่ า พื ช มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ ส ะสมในใบตํ่ า กว่ า ระดับ ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของพืชคือ ระหว่าง 0.2-0.5% (ของนํ ้าหนักแห้ งใบ) ในทุกรู ปแบบการให้ ปยุ๋ ขณะที่ปริ มาณโพแทสเซียม
สะสมในใบอยู่ในระดับที่เพียงพอ คือ 1 – 5 % (ศรี สม, 2544) ซึง่ อาจเนื่องมาจากในชุดดินกําแพงแสนมีปริ มาณ
โพแทสเซียมในดินที่อยู่ในรู ปที่พืชสามารถนําไปใช้ ได้ คอ่ นข้ างสูง ดังนันจึ
้ งมีมากพอที่จะสะสมในใบหรื อเนื ้อเยื่อของ
พืช ผลการศึกษาพบว่า การให้ ปุ๋ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว หรื อให้ ร่วมกับการให้ ปุ๋ยเคมีนํา้ ทางใบมีปริ มาณ
โพแทสเซียมสะสมในใบสูงกว่าการพ่นนํ ้าปุ๋ ยสกัดมูลสุกร (Table 1)
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Table 1 Means of some growth characteristics, seed yield, leaf nutrient concentration of sunflower
hybrids that exposed to different methods of fertilizer application
Leaf
Leaf
Seed
Leaf nutrient concentration (%)
Methods
area
number
yield
N
P
K
index
/plant
/plant
T1
157.08 d
21.13 de 124.09 bc 1.10
17.49 bc
95.1 c
1.77 de 0.096 bc 4.3 d
T2
171.25 bc 23.37 abc 140.38 b
1.02
17.54 bc 180.2 bc 1.67 e
0.103 a 5.0 b
T3
142.05 e
19.51 e
89.71 d
0.87
15.50 d 169.4 bc 1.94 cd 0.095 bc 4.8 bc
T4
169.35 bc 22.66 bcd 131.84 bc 0.89
16.21 cd 126.8 bc 2.03 bcd 0.097 ab 4.7 bc
T5
162.85 cd 21.76 cd
118.44 c
0.90
19.21 a 109.7 bc 2.05 bc 0.089 c 4.6 cd
T6
177.58 b
24.63 ab
168.55 a
1.01
19.71 a 181.4 bc 2.50 a
0.080 d 5.8 a
T7
189.70 a
24.83 a
168.06 a
0.95 18.75 abc 355.3 a 2.25 ab 0.94 bc 5.7 a
T8
175.28 b 22.98 bcd 164.27 a
0.97
19.23 a
189.5 b 2.00 bcd 0.078 d 5.0 b
mean
168.14
22.61
138.17
0.96
17.95
175.92
2.03
0.09
4.96
LSD 0.05
8.59
1.97
20.97
NS
1.49
93.90
0.26
0.003
0.23
C.V. (%)
4.91
8.39
14.59
19.64
7.98
43.10
10.40
6.69
7.57
The treatment means followed with same letters in each column are statistically non-significant difference at 0.05 probability level.
NS = the treatment means are non-significantly difference at 0.05 probability level.
1/
T1 =foliar water application every 14 days, T2 = foliar swine manure extract application every 7 days, T3 = foliar swine manure
extract application every 14 days, T4 = foliar fertilizer application every 7 days, T5 = foliar fertilizer application every 14 days, T6 =
soil fertilizer application, T7 = soil fertilizer applied with foliar fertilizer application every 14 days และT8 = soil fertilizer applied with
foliar swine manure extract application every 14 days
Plant
height

Stem
diameter

Biomass
/plant

สหสัมพันธ์ ระหว่ างลักษณะที่ศึกษา
การสะสมนํ า้ หนักแห้ งของลําต้ นและใบ ซึ่งใช้ เป็ นดัชนีบ่งบอกระดับการเจริ ญเติบโตของพื ชนัน้ พบว่า
นํ า้ หนักแห้ งใบและลําต้ นต่อต้ นมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับขนาดลําต้ นความสูงต้ น และจํ านวนใบต่อต้ น และ
ปริ มาณโพแทสเซียมในใบมีสหสัมพันธ์ แบบบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ผลผลิตเมล็ด (Table 2) ขณะที่การ
ทดลองนีพ้ บสหสัมพันธ์ ระหว่างจํานวนใบต่อต้ นกับปริ มาณไนโตรเจนเท่านัน้ โดยที่ไม่พบสหสัมพันธ์ ระหว่างการ
สะสมนํ ้าหนักแห้ ง ผลผลิตเมล็ด กับปริ มาณไนโตรเจนในใบ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ต้ นทานตะวันยังได้ รับไนโตรเจนตํ่า
ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ เพื่อการเจริ ญเติบโตของลําต้ น ใบ ส่งผลให้ ผลผลิตตํ่า (Table 1) พืชที่ได้ รับไนโตรเจนใน
ปริ มาณที่พอเหมาะ ต้ นพืชจะมีขนาดใบใหญ่ขึ ้น ทําให้ มีพื ้นที่สําหรับใช้ สงั เคราะห์แสงมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ นํ ้าหนัก
เมล็ดเฉลี่ย และเปอร์ เซ็นต์นํ ้ามันในเมล็ดเพิ่มขึ ้นด้ วย (Zubriski and Zimmerman, 1974; Robinson, 1978;
Schneiter, 1997) ส่วนใหญ่ไนโตรเจนจะถูกสะสมที่ลําต้ น ใบ และจานดอก ฟอสฟอรัสจะถูกส่งไปยังเมล็ด 75%
ของลําต้ นที่อยู่เหนือดินทังหมด
้
ส่วนโพแทสเซียมจะสะสมอยู่ในลําต้ นและใบมาก และสะสมในเมล็ดน้ อยมาก เนื่อง
จกโพแทสเซียมเป็ นธาตุที่มีการเคลื่อนย้ ายตามท่อโฟลเอ็มได้ ดี และมีบทบาทเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายส่วนที่ได้ จาก
กระบวนการสังเคราะห์แสง ส่งผลต่อการเพิ่มขึ ้นของผลผลิต (ยงยุทธ, 2552b)
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การเปรี ยบเทียบกลุ่มระหว่ างรู ปแบบการให้ ป๋ ุย
พบว่า การให้ ปยเคมี
ุ๋
นํ ้าทางใบมีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของนํ ้าหนักแห้ งลําต้ น พื ้นที่ใบ แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ ้น
ของนํ ้าหนักแห้ งใบ ผลผลิตเมล็ดต่อต้ น และปริ มาณไนโตรเจน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่ให้ ปุ๋ย (การเปรี ยบเทียบที่
1) ความถี่ ในการพ่นปุ๋ ยทัง้ 2 ชนิดมีผลต่อนํา้ หนักแห้ งลําต้ นเป็ นสําคัญ ซึ่งการพ่นปุ๋ ยที่ความถี่ ทุก 7 วัน จะให้
นํ ้าหนักแห้ งลําต้ นดีกว่าการพ่นปุ๋ ยทุก 14 วัน จากการทดลองยังพบอีกว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทุก 7 วัน ให้
ปริ มาณไนโตรเจนที่สะสมในใบมากกว่าการพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทุก 14 วัน ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของ อุทยั
และสุกญ
ั ญา (2552) กล่าวว่า การพ่นปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรถี่ขึ ้นให้ กบั ข้ าวทุก 3-4 วัน จะส่งผลให้ พืชได้ รับธาตุอาหาร
ใกล้ เคียงกับปุ๋ ยเคมีโดยทัว่ ไป ส่งผลให้ ผลผลิตของข้ าวสูงขึ ้น (การเปรี ยบเทียบที่ 2 และ 3)
การเปรี ยบเทียบที่ 4 และ 5 เป็ นการเปรี ยบเทียบเพื่อต้ องการทราบว่า ปุ๋ ยนํา้ สกัดมูลสุกรสามารถใช้
ทดแทนปุ๋ ยเคมีทงการให้
ั้
ทางดินและการให้ ทางใบได้ หรื อไม่ พบว่า การให้ ปุ๋ยเคมีทงการให้
ั้
ทางดินและทางใบ มีผล
ต่อการเพิ่มนํ ้าหนักแห้ งลําต้ น และปริ มาณไนโตรเจนที่สะสมในใบสูงกว่าการให้ ปุ๋ยนํ ้าสกัดมูลสุกรเพียงอย่างเดียว
อาจเนื่องจากปุ๋ ยเคมีมีปริ มาณธาตุอาหารหลักแน่นอนและมีปริ มาณสูงกว่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร จึง
ทําให้ พืชมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทังทางลํ
้
าต้ น ใบ และปริ มาณไนโตรเจนที่สะสมในใบมากกว่าการให้ ปยนํ
ุ๋ ้าสกัดมูล
สุกรเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ยังพบว่า การให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดินให้ ผลดีกว่าการให้ ปยเคมี
ุ๋
นํ ้าทางใบ เมื่อพิจารณาจากความสูงต้ น
จํานวนใบ นํ ้าหนักแห้ งลําต้ นและใบ และปริ มาณธาตุอาหารในใบ (การเปรี ยบเทียบที่ 6, Table 3) โดยที่การให้
ปุ๋ ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นปุ๋ ยนํา้ สกัดมูลสุกรทางใบมีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นและใบไม่แตกต่างจากการให้
ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว แต่การให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดินจะให้ ผลผลิตเมล็ด ปริ มาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง
กว่าการให้ ร่วมกับปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร (การเปรี ยบเทียบที่ 7, Table 3)
จากการทดลองนี ้จะเห็นว่า การพ่นปุ๋ ยเคมีนํ ้าหรื อปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทางใบไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่
ใบต่อต้ นและผลผลิตเมล็ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน อาจจะเกิดจากการที่ทานตะวันเป็ นพืชที่มีการ
ตอบสนองต่อธาตุอาหารรองน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ซึง่ ปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรจะมีปริ มาณธาตุอาหารรองสูงกว่าธาตุอาหารหลักแตกต่างกับปุ๋ ยเคมี จากการทดลองครัง้ นี ้ทํา
ให้ ทราบว่า การปลูกทานตะวันให้ ได้ ประสิทธิภาพมากที่สดุ คือการให้ ปุ๋ยเคมีทางดิน ซึง่ อาจจะเติมปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ย
หมักเพื่อปรั บปรุ งคุณภาพของดินก่อนปลูก แต่พืน้ ที่ที่ใช้ ปลูกทานตะวันในการทดลองนี ้ไม่ได้ อยู่ในพื ้นที่เขตนํา้ ฝน
และยังมีการจัดวางระบบชลประทานอย่างดี ทําให้ พืชไม่ขาดนํ ้า และได้ รับนํ ้าอย่างเพียงพอ ซึง่ ถ้ าปลูกทานตะวันใน
พื ้นที่เขตนํ ้าฝน หรื อในพื ้นที่แห้ งแล้ ง ควรจะให้ ปยเคมี
ุ๋
นํ ้าทางใบหรื อปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกร เนื่องจากการให้ ปยทางใบจะ
ุ๋
ช่วยเพิ่มความชื น้ ให้ แก่พืช และยังทําให้ ศักยภาพในการดูดซึมปุ๋ ยมีประสิทธิ ภาพมากขึน้ พืชจึงสามารถดูดธาตุ
อาหารไปใช้ ได้ โดยตรง (ยงยุทธ, 2552a)
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Table 2 Pearson’s correlation coefficients of some growth characteristics, seed yield and leaf nutrient
concentration of two sunflower hybrids that were exposed different methods of fertilization
application
Traits

Stem diameter
Plant height
Biomass/plant
Leaf number/plant
Leaf area index/plant

Plant
height

0.81**

Biomass
/plant

Leaf
number
/plant

Leaf area
index
/plant

0.63**
0.64**

0.15
0.27*
0.31*

0.08
0.31*
0.05
0.51**

Seed yield
N

Seed
yield
/plant

0.50**
0.56**
0.39**
-0.15
-0.17

N

0.185
0.197
0.153
0.397**
0.113
-0.004

P

K

-0.30*
-0.27
-0.34*
-0.22
0.16
-0.20
-0.21

0.34
0.43**
0.46**
0.21
-0.10
0.37**
0.41**
-0.15

P
* , ** = The estimated correlation coefficients (r) are significantly different from r = 0 at 0.05 and 0.01 probability level,
respectively. It means that there is statistically correlated between the traits under consideration.

Table 3 Orthogonal comparison of fertilization application methods on growth characteristics, seed
yield, leaf nutrient concentration of two sunflower hybrids that were exposed to different
methods of fertilization application
Comparisons1/

Plant Biomass
Leaf
Leaf area
Seed
N
P
K
height
/plant
number/plant index/plant yield/plant
Application methods (M)
**
**
**
NS
*
**
**
**
C1 : T1 vs T3+T5
NS
**
NS
*
NS
NS NS
*
C2 : T2 vs T3
**
**
**
NS
NS
*
NS NS
C3 : T4 vs T5
NS
NS
**
NS
NS
NS
*
NS
C4 : T2+T3 vs T4+T5
**
NS
*
NS
NS
**
*
NS
C5 : T2+T3 vs T6
**
**
**
NS
NS
**
*
**
C6 : T4+T5 vs T6
**
**
**
NS
NS
**
**
**
C7 : T6 vs T8
NS
NS
NS
NS
*
NS **
*
Varieties (V)
**
**
NS
NS
*
*
*
NS
MxV
NS
NS
NS
NS
NS
NS NS NS
NS, *, ** = the means are non-significantly and significantly different at 0.05 and 0.01 probability level, respectively.
1/
T1 =foliar water application every 14 days, T2 = foliar swine manure extract application every 7 days, T3 = foliar swine manure
extract application every 14 days, T4 = foliar fertilizer application every 7 days, T5 = foliar fertilizer application every 14 days, T6 =
soil fertilizer application, T7 = soil fertilizer applied with foliar fertilizer application every 14 days and T8 = soil fertilizer applied with
foliar swine manure extract application every 14 days
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สรุ ป

ทานตะวันพันธุ์ลกู ผสม 2 พันธุ์มีแนวโน้ มตอบสนองต่อวิธีการใส่ปยในทางเดี
ุ๋
ยวกันเมื่อพิจารณาจาก
ปริ มาณธาตุอาหารที่สะสมในใบและลักษณะการเจริ ญเติบโต การให้ ปยเคมี
ุ๋
ทางดินเพียงอย่างเดียวหรื อการให้
ปุ๋ ยเคมีทางดินร่ วมกับการพ่นนํ ้าสกัดมูลสุกรหรื อปุ๋ ยทางใบมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางลําต้ น ใบ ผลผลิตเมล็ดต่อ
ต้ น และปริ มาณธาตุอาหารหลักที่สะสมในใบมากกว่าการให้ ปยนํ
ุ๋ ้าสกัดมูลสุกร หรื อปุ๋ ยทางใบเพียงอย่างเดียว โดย
ที่ความถี่ในการพ่นปุ๋ ยทางใบและปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูลสุกรทุก 7 วัน มีผลต่อการเพิ่มขึ ้นของนํ ้าหนักแห้ งของลําต้ น และ
ปริ มาณไนโตรเจนที่สะสมในใบมากกว่าความถี่ทกุ 14 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการพ่นด้ วยนํ ้าเปล่า ปุ๋ ยนํ ้าสกัดมูล
สุกรยังไม่สามารถใช้ ทดแทนปุ๋ ยเคมีได้ แต่สามารถใช้ ควบคูก่ นั ได้ ทําให้ ต้นทานตะวันมีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ น
ใบ และผลผลิตเมล็ดต่อต้ นสูงกว่าการให้ ปยเคมี
ุ๋
เพียงอย่างเดียว
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