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บทคัดย่อ  

เพ่ือศกึษาผลของการพ่นปุ๋ ยนํา้มลูสกุรทางใบเปรียบเทียบกบัการให้ปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบและทางดินท่ีมีตอ่การ

เจริญเติบโตทางลําต้นและใบ ผลผลิต รวมทัง้ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบของ

ทานตะวนัพนัธุ์ลกูผสม 2 พนัธุ์ คือ โอเปร่าและอาตเูอล วางแผนการทดลองแบบ strip plot in RCB 4 ซํา้ กําหนดให้

รูปแบบการให้ปุ๋ ยเป็นปัจจยัหลกั และพนัธุ์เป็นปัจจยัรอง ทําการทดลองท่ีแปลงทดลองฝ่ายปฏิบติัการวิจยัและเรือน

ปลกูพืชทดลอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่า ทานตะวนัพนัธุ์ลกูผสม

ทัง้ 2 พนัธุ์ ตอบสนองตอ่การให้ปุ๋ ยไปในทางเดียวกนั  โดยการใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกบัการพ่น

ปุ๋ ยทางใบมีความสูงและขนาดลําต้น จํานวนใบ และนํา้หนักแห้งต่อต้นสูงสุด นอกจากนีย้ังพบว่า มีปริมาณธาตุ

อาหารหลกัในใบพืชมากกวา่รูปแบบการให้ปุ๋ ยอ่ืนๆ การใสปุ่๋ ยเคมีทางดินร่วมกบัการพ่นปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบทุก 14 วนั 

ให้นํา้หนกัแห้งของลําต้นและใบไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกับการพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสุกรทุก 14 วนั 

สว่นผลผลิตเมลด็ พบวา่ การใสปุ่๋ ยเคมีร่วมกบัการพ่นปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบ ทกุ 14 วนั ให้ผลผลิตมากท่ีสดุ (355.3 กรัม/

ต้น)จากการทดลองนีแ้สดงให้เห็นว่า การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียวหรือให้ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกบัการพ่นนํา้

สกัดมูลสุกรหรือปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบ มีการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ  ผลผลิตเมล็ด และปริมาณไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบสงูกวา่การพ่นนํา้สกดัมลูสกุรหรือปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบเพียงอย่างเดียว 

 

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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คาํนํา 

 ผลผลิตเมล็ดและปริมาณนํา้มนัในเมล็ดของทานตะวนัขึน้อยู่กบัการจดัการผลิตเป็นสําคญั ได้แก่ การให้

นํา้และปุ๋ ยท่ีพอเพียงต่อการเจริญเติบโตของทานตะวนั โดยเฉพาะในระยะการพฒันาตาดอกและระยะดอกบาน 

(Berglund, 2007) ซึง่เป็นข้อจํากดัสําหรับการปลกูทานตะวนัในพืน้ท่ีเขตนํา้ฝน ซึง่สว่นใหญ่มกัปลกูเป็นพืชรองหรือ

ปลกูหลงัจากการปลกูข้าวและข้าวโพด  การให้ปุ๋ ยทางใบจึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมความชืน้และศกัยภาพ

ในการดดูซึมปุ๋ ยได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะแล้งในพืน้ท่ีเขตนํา้ฝน และยงัเป็นในการ

ขจดัของเสียจากฟาร์มสกุรได้อีกแนวทางหนึง่ นํา้สกดัมลูสกุรมีแร่ธาตอุาหารรองและจลุธาตหุลายชนิด (อทุยัวรรณ, 

2552) ซึง่อยู่ในรูปท่ีละลายนํา้ได้และพืชนําไปใช้ประโยชน์ได้ วราภรณ์ (2547) รายงานว่า การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมูล

สกุรทางใบในมนัสําปะหลงัพนัธุ์ระยอง 5 มีผลทําให้การเจริญเติบโตทางลําต้นและใบ ผลผลิตตอ่พืน้ท่ี และคณุภาพ

ผลผลิตเพ่ิมขึน้ อทุยัและสกุญัญา (2552) รายงานทํานองเดียวกนัวา่ การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทางใบแก่ต้นข้าวทุก 

15 วนั รวม 5 ครัง้ ทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและมีผลผลิตเพ่ิมขึน้ ขณะท่ี จกัรพนัธ์ (2549) และ อทุยัวรรณ (2552) 

พบวา่ การให้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทางใบไม่มีผลต่อการเพ่ิมขึน้ของการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบใน ผลผลิต และ

เปอร์เซน็ต์แป้งของมนัสําปะหลงัพนัธุ์ห้วยบง 60 โดยท่ีการให้ปุ๋ ยเคมีทางดินและทางใบให้ลกัษณะการเจริญเติบโต

สงูกวา่การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรและปุ๋ ยปลาหมกัเพียงอย่างเดียว การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเป็นไป

ได้ในการใช้นํา้สกดัมลูสกุรเป็นปุ๋ ยทางใบเปรียบเทียบการให้ปุ๋ ยเคมีทางดินต่อการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดและนํา้มนั การ

สะสมธาตอุาหารในใบ และการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบของทานตะวนัพนัธุ์ลกูผสม ซึง่อาจใช้แนวทางในการ

ผลิตทานตะวนัสําหรับพืน้ท่ีเขตนํา้ฝนตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การจัดการแปลง 

ยกร่องสามเหลี่ยมกว้าง 80 ซม.  แบ่งเป็นแปลงย่อย ยาว 5 ม. จํานวน 6 แถวต่อแปลง เพ่ือปลกูพนัธุ์ละ 3 

แถว หยอดเมล็ดหลุมละ 3 เมล็ด ระยะระหว่างต้น 50 ซม. ดําเนินการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 ถึง 

ตลุาคม 2552  เม่ือทานตะวนังอกได้ 10 วนั หรือมีใบจริง 2–4 คู ่ได้ถอนแยกเหลือไว้เฉพาะต้นท่ีแข็งแรง 1 ต้น กําจดั

วชัพืช 3 ครัง้ ครัง้แรกฉีดพ่นสารเคมีกําจดัวชัพืช (อลาคลอร์) หลงัหยอดเมล็ด อตัรา 50 กรัมต่อนํา้ 20 ลิตร  ส่วน
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ครัง้ท่ี 2 และ 3  ท่ีระยะใบจริง 2–4 คู ่และ 6–7 คู ่ตามลําดบั พร้อมกบัการพนูโคนต้น ให้นํา้แบบสปริงเกอร์ระบบพ่น

ฝอยตอ่เน่ืองนาน 2 ชัว่โมง ทกุสปัดาห์จนกระทัง่สิน้สดุระยะผสมเกสรหรือกลีบดอกเร่ิมเห่ียว 

การบันทกึและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

วางแผนการทดลองแบบ Strip-plot in RCBD จํานวน 4 ซํา้ กําหนดให้วิธีให้ปุ๋ ยเป็นปัจจยัหลกั และจัด

ปัจจยัหลกัแบบ stripe  เพ่ือความสะดวกในการให้ปุ๋ ย พนัธุ์เป็นปัจจยัรอง หลงัจากต้นทานตะวนัอายุ 2 สปัดาห์ จึง

เร่ิมใส่ปุ๋ ย ดงันี ้T1 = พ่นนํา้เปล่าทุก 14 วนั, T2 = พ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร อตัราส่วนนํา้สกดัมลูสกุรต่อนํา้เท่ากบั 

1:20 ทุก 7 วนั, T3 = พ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร อตัราส่วนนํา้สกดัต่อนํา้เท่ากบั 1:20 ทุก 14 วนั, T4 = พ่นปุ๋ ยทางใบ

สตูร 20-20-20 (บริษัท ชาลี เอสคิวเอม็) ทกุ 7 วนั, T5 = พ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วนั, T6 = ใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินตามอตัรา

แนะนําคือ ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 และปุ๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 อตัรา 25 และ 20 กก./ไร่ ระยะ 1 เดือนหลงัปลกู, T7 = 

ใสปุ่๋ ยเคมีทางดินร่วมกบัการพ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วนั และ T8 = ใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกบัการพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร

ทกุ 14 วนั 

บนัทึกลกัษณะความสงูต้น จํานวนใบต่อต้น พืน้ท่ีใบต่อต้น วดัด้วยเคร่ืองวดัพืน้ท่ีใบ (Licor 2100) และ

ผลผลิตเมล็ดต่อต้น โดยเก็บข้อมลูจาก 2 แถวในสดุแต่ละแปลงย่อย โดยสุ่ม 3 ต้นต่อแปลงย่อยต่อพนัธุ์ต่อซํา้ เพ่ือ

วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารสะสมในใบ จํานวน 3 ซํา้ เก็บใบทานตะวนัใบท่ี 7 นับจากยอด ล้างด้วยนํา้เปล่าให้

สะอาด ผึ่งให้แห้ง นําไปอบแห้งด้วยตู้อบความร้อน (hot air oven) ท่ีอณุหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 วนั บด

ตวัอย่างพืชให้ละเอียด แล้วนํามาย่อยด้วยกรดผสม digest mixture (H2SO4-Na2SO4-Se mixture) เพ่ือวิเคราะห์

ปริมาณไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)  แล้วนําสารละลายท่ีได้จากการย่อยไปวิเคราะห์

ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมดโดยการกลัน่ด้วยวิธี micro Kjeldahl method วิเคราะห์ฟอสฟอรัสทัง้หมดโดยวิธี 

colorimetric (vanado-molybdate yellow color) และวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียมทัง้หมดโดยใช้เคร่ือง 

Atomic Emission Spectrophotometer ตามวิธีการท่ีอธิบายโดยทศันีย์และจงรักษ์ (2542) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในลกัษณะท่ีศกึษาโดยใช้ Least Significant Difference (LSD) ท่ี

ระดบันัยสําคญั 0.05 วิเคราะห์สหสมัพันธ์ของเพียร์สันระหว่างลกัษณะท่ีศึกษา และเปรียบเทียบออโธกอนอล 

(orthogonal contrast) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่งรูปแบบให้ปุ๋ ย 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ลักษณะการเจริญเตบิโตและผลผลิตเมล็ด 

พบว่า รูปแบบการให้ปุ๋ ยมีผลต่อ ความสูงต้น ขนาดลําต้น จํานวนใบและนํา้หนักแห้งลําต้นและใบ โดย

รูปแบบการให้ปุ๋ ยท่ีให้ความสงูต้น ขนาดลําต้น จํานวนใย นํา้หนกัแห้งลําต้นและใบดีท่ีสดุ คือ การให้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั

การพ่นปุ๋ ยทางใบในรูปนํา้สกดัมลูสกุรหรือปุ๋ ยนํา้ ทุก 14 วนั และการใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว (164.27, 

168.06 และ 168.55 กรัม/ต้น ตามลําดบั) ขณะท่ีการพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทุก 7 วนัและการพ่นนํา้เปล่าทุก 14 วนั 

มีแนวโน้มให้ความสูงต้น ขนาดลําต้น จํานวนใบนํา้หนักแห้งลําต้นและใบต่ําท่ีสุด (Table 1) ขณะท่ี อุทัยวรรณ 

(2552) รายงานว่า การพ่นปุ๋ ยนํา้สกัดมูลสกุรทางใบร่วมกับการให้ปุ๋ ยทางดิน เม่ือมนัสําปะหลงัอายุได้ 6 เดือน มี

นํา้หนกัแห้งของใบและลําต้นสงูกวา่การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว 

สว่นดชันีพืน้ท่ีใบของทานตะวนั พบวา่ รูปแบบการให้ปุ๋ ยทกุวิธีไมมี่ผลตอ่การเพ่ิมพืน้ท่ีใบของทานตะวนัทัง้

สองพนัธุ์เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ให้ปุ๋ ย (T1) สําหรับผลผลิตเมล็ดต่อต้น พบว่า การให้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัการพ่นปุ๋ ย
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ทางใบทุก 14 วนั ให้ผลผลิตเมล็ดต่อต้นมากท่ีสดุ มีค่าเท่ากบั 355.3 กรัม ขณะท่ีการให้ปุ๋ ยแบบอ่ืน ๆ ไม่มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ ยกเว้นการพ่นด้วยนํา้เปล่ามีแนวโน้มให้ผลผลิตเมล็ดต่อต้นต่ําท่ีสดุ (95.1 กรัม) (Table 1) ซึง่

สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อทุยัวรรณ (2552) ท่ีพบว่า การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทางใบหรือการให้ปุ๋ ยเคมีทาง

ดินไมมี่ผลทําให้ดชันีพืน้ท่ีใบ ขนาดลําต้น ความสงูต้น ความกว้างทรงพุ่ม ปริมาณคลอโคฟิลล์เอ บี และคลอโรฟิลล์

รวม ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของมนัสําปะหลงัพนัธุ์ห้วยบง 60 แตกต่างจากการไม่ให้ปุ๋ ยอย่างชดัเจน  แต่อทุยั 

และสกุญัญา (2552) รายงานว่า การใช้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร แช่เมล็ดพนัธุ์ข้าว และการใช้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรพ่นทาง

ใบ ทกุ 15 วนั รวม 5 ครัง้ ช่วยทําให้ข้าวงอกเร็ว มีการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบเพ่ิมขึน้ ลําต้นแข็งแรง ทนทาน

ตอ่การเข้าทําลายของเพลีย้และหนอนกอ รวมทัง้ให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากติดเมล็ดสมบูรณ์ นํา้หนกัเมล็ดเพ่ิมขึน้ 

และเปอร์เซน็ต์ข้าวหกัน้อยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียว  

ปริมาณธาตุอาหารหลักในใบ 

พบว่า การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกับการพ่นปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบทุก 14 วัน และการใส่ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียง

อย่างเดียวมีปริมาณการสะสมไนโตรเจนในใบสงูกว่าการให้ปุ๋ ยด้วยรูปแบบอ่ืน ๆ โดยท่ีการพ่นนํา้เปล่า และพ่นนํา้

ปุ๋ ยสกดัมลูสกุรทุก 7 วนั มีปริมาณไนโตรเจนในใบน้อยท่ีสดุ (Table 1) ซึง่ ศรีสม (2544) รายงานว่า ปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนท่ีอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอต่อความต้องการของพืช มีค่าระหว่าง 2.5 - 4.5% (ของนํา้หนกัแห้งใบ) จากการ

ทดลองพบวา่ มีเพียงการให้ปุ๋ ยเคมีทางดิน และการให้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัการพ่นปุ๋ ยทางใบทุก 14 วนัเท่านัน้ท่ีมีปริมาณ

ธาตุไนโตรเจนใกล้เคียงกับเกณฑ์ดังกล่าว ขณะท่ีการพ่นนํา้ปุ๋ ยสกัดมูลสุกรมีปริมาณธาตุไนโตรเจน (น้อยกว่า 

1.94%) น้อยกวา่ความต้องการของทานตะวนั 

ปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในใบของต้นทานตะวันท่ีได้รับปุ๋ ยนํา้สกัดมูลสุกรทางใบหรือไม่มีการใส่ปุ๋ ยมี

แนวโน้มสงูกวา่การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินและการฉีดพ่นทางใบ (Table 1)  อาจเน่ืองจากฟอสฟอรัสเป็นธาตท่ีุถูกตรึงได้

ง่ายในดินจึงอาจอยู่ในรูปท่ีพืชไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ รากพืชจึงดดูไปใช้ได้น้อยด้วย เม่ือทานตะวนัมีการ

เจริญเติบโตทางใบและส่วนลําต้นเหนือดินมากขึน้ ในขณะท่ีรากพืชดดูฟอสเฟตไอออนได้น้อย ทําให้การลําเลียง

ฟอสฟอรัสไปยังใบช้ากว่าอตัราการเจริญเติบโตของส่วนเหนือดิน มีผลทําให้ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในใบต่ํา 

โดยเฉพาะรูปแบบการให้ปุ๋ ยเคมีทางดิน ซึง่มีการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบสงู จึงพบปริมาณฟอสฟอรัสในใบต่ํา 

(Table 1) จากการทดลองนีย้ังพบว่า พืชมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีสะสมในใบต่ํากว่าระดับท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืชคือ ระหวา่ง 0.2-0.5% (ของนํา้หนกัแห้งใบ) ในทกุรูปแบบการให้ปุ๋ ย ขณะท่ีปริมาณโพแทสเซียม

สะสมในใบอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ คือ 1 – 5 % (ศรีสม, 2544) ซึง่อาจเน่ืองมาจากในชุดดินกําแพงแสนมีปริมาณ

โพแทสเซียมในดินท่ีอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถนําไปใช้ได้คอ่นข้างสงู ดงันัน้จงึมีมากพอท่ีจะสะสมในใบหรือเนือ้เย่ือของ

พืช ผลการศึกษาพบว่า การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว หรือให้ร่วมกับการให้ปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบมีปริมาณ

โพแทสเซียมสะสมในใบสงูกวา่การพ่นนํา้ปุ๋ ยสกดัมลูสกุร (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 

Methods 
Plant 

height 

Stem 

diameter 

Biomass 

/plant 

Leaf 

area 

index 

Leaf 

number 

/plant 

Seed 

yield 

/plant 

Leaf nutrient concentration (%) 

N P K 

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 

LSD0.05    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 

 

สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่ศึกษา 

การสะสมนํา้หนักแห้งของลําต้นและใบ ซึ่งใช้เป็นดชันีบ่งบอกระดับการเจริญเติบโตของพืชนัน้ พบว่า 

นํา้หนักแห้งใบและลําต้นต่อต้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดลําต้นความสูงต้น และจํานวนใบต่อต้น และ

ปริมาณโพแทสเซียมในใบมีสหสมัพนัธ์แบบบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัผลผลิตเมล็ด (Table 2) ขณะท่ีการ

ทดลองนีพ้บสหสมัพนัธ์ระหว่างจํานวนใบต่อต้นกับปริมาณไนโตรเจนเท่านัน้ โดยท่ีไม่พบสหสมัพันธ์ระหว่างการ

สะสมนํา้หนกัแห้ง ผลผลิตเมล็ด กบัปริมาณไนโตรเจนในใบ ซึง่แสดงให้เห็นว่า ต้นทานตะวนัยงัได้รับไนโตรเจนต่ํา

ไมเ่พียงพอตอ่การนําไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตของลําต้น ใบ  สง่ผลให้ผลผลติต่ํา (Table 1) พืชท่ีได้รับไนโตรเจนใน

ปริมาณท่ีพอเหมาะ ต้นพืชจะมีขนาดใบใหญ่ขึน้ ทําให้มีพืน้ท่ีสําหรับใช้สงัเคราะห์แสงมากขึน้ ซึง่ส่งผลให้นํา้หนัก

เมล็ดเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์นํา้มนัในเมล็ดเพ่ิมขึน้ด้วย (Zubriski and Zimmerman, 1974; Robinson, 1978; 

Schneiter, 1997) ส่วนใหญ่ไนโตรเจนจะถูกสะสมท่ีลําต้น ใบ และจานดอก  ฟอสฟอรัสจะถูกส่งไปยงัเมล็ด 75% 

ของลําต้นท่ีอยู่เหนือดินทัง้หมด สว่นโพแทสเซียมจะสะสมอยู่ในลําต้นและใบมาก และสะสมในเมลด็น้อยมาก เน่ือง

จกโพแทสเซียมเป็นธาตท่ีุมีการเคลื่อนย้ายตามท่อโฟลเอ็มได้ดี และมีบทบาทเก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายส่วนท่ีได้จาก

กระบวนการสงัเคราะห์แสง สง่ผลตอ่การเพ่ิมขึน้ของผลผลิต (ยงยทุธ, 2552b)  
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การเปรียบเทยีบกลุ่มระหว่างรูปแบบการให้ปุ๋ย 

พบวา่ การให้ปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบมีผลตอ่การเพ่ิมขึน้ของนํา้หนกัแห้งลําต้น พืน้ท่ีใบ แต่ไม่มีผลต่อการเพ่ิมขึน้

ของนํา้หนกัแห้งใบ ผลผลิตเมลด็ตอ่ต้น และปริมาณไนโตรเจน เม่ือเปรียบเทียบกบัการไม่ให้ปุ๋ ย (การเปรียบเทียบท่ี 

1) ความถ่ีในการพ่นปุ๋ ยทัง้ 2 ชนิดมีผลต่อนํา้หนักแห้งลําต้นเป็นสําคัญ ซึ่งการพ่นปุ๋ ยท่ีความถ่ีทุก 7 วนั จะให้

นํา้หนกัแห้งลําต้นดีกว่าการพ่นปุ๋ ยทุก 14 วนั จากการทดลองยงัพบอีกว่า การพ่นปุ๋ ยนํา้สกัดมลูสกุรทุก 7 วนั ให้

ปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในใบมากกวา่การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทกุ 14 วนั ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ อทุยั 

และสกุญัญา (2552) กลา่ววา่ การพ่นปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรถ่ีขึน้ให้กบัข้าวทุก 3-4 วนั จะส่งผลให้พืชได้รับธาตอุาหาร

ใกล้เคียงกบัปุ๋ ยเคมีโดยทัว่ไป สง่ผลให้ผลผลิตของข้าวสงูขึน้ (การเปรียบเทียบท่ี 2 และ 3) 

การเปรียบเทียบท่ี 4 และ 5 เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือต้องการทราบว่า ปุ๋ ยนํา้สกัดมูลสุกรสามารถใช้

ทดแทนปุ๋ ยเคมีทัง้การให้ทางดินและการให้ทางใบได้หรือไม่ พบว่า การให้ปุ๋ ยเคมีทัง้การให้ทางดินและทางใบ มีผล

ตอ่การเพ่ิมนํา้หนกัแห้งลําต้น และปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในใบสงูกว่าการให้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรเพียงอย่างเดียว 

อาจเน่ืองจากปุ๋ ยเคมีมีปริมาณธาตอุาหารหลกัแน่นอนและมีปริมาณสงูกวา่ธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร จึง

ทําให้พืชมีอตัราการเจริญเติบโตทัง้ทางลําต้น ใบ และปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในใบมากกว่าการให้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลู

สกุรเพียงอย่างเดียว 

นอกจากนีย้งัพบวา่ การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินให้ผลดีกวา่การให้ปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบ เม่ือพิจารณาจากความสงูต้น 

จํานวนใบ นํา้หนกัแห้งลําต้นและใบ และปริมาณธาตอุาหารในใบ (การเปรียบเทียบท่ี 6, Table 3) โดยท่ีการให้

ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกับการพ่นปุ๋ ยนํา้สกัดมูลสุกรทางใบมีการเจริญเติบโตทางลําต้นและใบไม่แตกต่างจากการให้

ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียว แตก่ารให้ปุ๋ ยเคมีทางดินจะให้ผลผลิตเมล็ด ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสงู

กวา่การให้ร่วมกบัปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร (การเปรียบเทียบท่ี 7, Table 3) 

จากการทดลองนีจ้ะเห็นวา่ การพ่นปุ๋ ยเคมีนํา้หรือปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทางใบไม่มีผลต่อการเพ่ิมขึน้ของพืน้ท่ี

ใบตอ่ต้นและผลผลิตเมลด็เม่ือเปรียบเทียบกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีทางดิน อาจจะเกิดจากการท่ีทานตะวนัเป็นพืชท่ีมีการ

ตอบสนองต่อธาตอุาหารรองน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัธาตุอาหารหลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

ซึง่ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรจะมีปริมาณธาตอุาหารรองสงูกวา่ธาตอุาหารหลกัแตกตา่งกบัปุ๋ ยเคมี จากการทดลองครัง้นีทํ้า

ให้ทราบวา่ การปลกูทานตะวนัให้ได้ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ คือการให้ปุ๋ ยเคมีทางดิน ซึง่อาจจะเติมปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย

หมกัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนปลกู แต่พืน้ท่ีท่ีใช้ปลูกทานตะวนัในการทดลองนีไ้ม่ได้อยู่ในพืน้ท่ีเขตนํา้ฝน 

และยงัมีการจดัวางระบบชลประทานอย่างดี ทําให้พืชไมข่าดนํา้ และได้รับนํา้อย่างเพียงพอ ซึง่ถ้าปลกูทานตะวนัใน

พืน้ท่ีเขตนํา้ฝน หรือในพืน้ท่ีแห้งแล้ง ควรจะให้ปุ๋ ยเคมีนํา้ทางใบหรือปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร เน่ืองจากการให้ปุ๋ ยทางใบจะ

ช่วยเพ่ิมความชืน้ให้แก่พืช และยังทําให้ศักยภาพในการดูดซึมปุ๋ ยมีประสิทธิภาพมากขึน้ พืชจึงสามารถดูดธาตุ

อาหารไปใช้ได้โดยตรง (ยงยทุธ, 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 Plant 

height 

Biomass

/plant 

Leaf 

number

/plant  

Leaf area 

index 

/plant 

Seed 

yield 

/plant 

N P K 

Stem diameter 0.81** 0.63** 0.15 0.08 0.50** 0.185 -0.30* 0.34 

Plant height 

 

0.64** 0.27* 0.31* 0.56** 0.197 -0.27 0.43** 

Biomass/plant 

  

0.31* 0.05 0.39** 0.153 -0.34* 0.46** 

Leaf number/plant  

   

0.51** -0.15 0.397** -0.22 0.21 

Leaf area index/plant 

    

-0.17 0.113 0.16 -0.10 

Seed yield 

     

-0.004 -0.20 0.37** 

N 

      

-0.21 0.41** 

P 

       

-0.15 

   * , **  = 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 

height 

Biomass

/plant 

Leaf 

number/plant  

Leaf area 

index/plant 

Seed 

yield/plant 

N P K 

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 

M x V 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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สรุป 

ทานตะวนัพนัธุ์ลกูผสม  2 พนัธุ์มีแนวโน้มตอบสนองตอ่วิธีการใสปุ่๋ ยในทางเดียวกนัเม่ือพิจารณาจาก

ปริมาณธาตอุาหารท่ีสะสมในใบและลกัษณะการเจริญเติบโต การให้ปุ๋ ยเคมีทางดินเพียงอย่างเดียวหรือการให้

ปุ๋ ยเคมีทางดินร่วมกบัการพ่นนํา้สกดัมลูสกุรหรือปุ๋ ยทางใบมีผลตอ่การเจริญเติบโตทางลําต้น ใบ ผลผลิตเมลด็ตอ่

ต้น และปริมาณธาตอุาหารหลกัท่ีสะสมในใบมากกวา่การให้ปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุร หรือปุ๋ ยทางใบเพียงอย่างเดียว โดย

ท่ีความถ่ีในการพ่นปุ๋ ยทางใบและปุ๋ ยนํา้สกดัมลูสกุรทกุ 7 วนั มีผลตอ่การเพ่ิมขึน้ของนํา้หนกัแห้งของลําต้น และ

ปริมาณไนโตรเจนท่ีสะสมในใบมากกวา่ความถ่ีทกุ 14 วนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการพน่ด้วยนํา้เปลา่ ปุ๋ ยนํา้สกดัมลู

สกุรยงัไมส่ามารถใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีได้ แตส่ามารถใช้ควบคูก่นัได้ ทําให้ต้นทานตะวนัมีการเจริญเติบโตทางลําต้น 

ใบ และผลผลิตเมลด็ตอ่ต้นสงูกวา่การให้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
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