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Abstract 
Study on the effect of cow manure ratios on growth and yield of the Waan pha-ya-

gasak (Leea macrophylla Roxb. ex Hornem.) The completely randomized designed (CRD) 
was used in this study consisting of 5 treatments of cow manure ratios (0, 200, 400 and 
600 g/plant). The results showed that plant height was significantly different (p<0.05) in 
accordance to the cow manure for each treatment after transplanted for 3-7 months. 
Plants receiving cow manure of 600, 400 g/plant had the highest hight at 7 months. The 
leaf number per plant was significantly different (p<0.05) at the age of 2-5 months and 
given the maximum number at 5 months when receiving cow manure at 600 g/plant. 
The leaves size, both width and length, increased more than 2 times at 3 months for all 
treatments and reached the maximum size at the age of 5 months. After transplanting 
for 7 months, plants receiving cow manure of 400 and 600 g/plant showed highest fresh 
tuber weight, whereas plants receiving 200, 400 and 600 g/plant showed maximum dry 
tuber weight. However, the flavonoid content of leaf were found significantly different 
(P <0.05) while the tuber flavonoid content of all cow manure ratios were not difference.
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บทคัดยอ
ศึกษาผลของอัตราปุยมูลวัวตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของตนวาน พญากาสัก (Leea 

macrophylla Roxb. ex Hornem) ณ สํานักฟารมหาวิทยาลัยแมโจ และหองปฏิบัติการหลักสูตร
วิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแมโจ แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง 
คือปริมาณปุยมูลวัว 0, 200, 400 และ 600 กรัมตอตน ผลการศึกษาดานการเจรญิเติบโตพบวา ตนวาน
พญากาสักมีอัตราความสูงเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามปริมาณปุยท่ีเพ่ิมข้ึนแตละ
สิ่งทดลองระหวางชวงอายุ 3-7 เดือน โดยตนที่ไดรับปุยมูลวัวที่ 600, 400 กรัมตอตน มีความสูงมากท่ีสุด
ที่อายุ 7 เดือน สําหรับจํานวนใบตอตนนั้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) เชนกัน ที่อายุ 
2-5 เดือน และมีจํานวนใบสูงสุดตอตนสูงสุดที่อายุ 5 เดือน เมื่อไดรับปุยมูลวัว 600 กรัมตอตน สวนขนาด
ความกวางและความยาวของใบนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทา ที่อายุ 3 เดือน ในทุกอัตราปุย และใบจะมี
ขนาดใหญที่สุดที่อายุ 5 เดือน สําหรับนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงท่ีอายุ 7 เดือนนั้น พบวามีนํ้าหนักหัวสด
มีคาสูงสุดเมื่อไดรับปุยมูลวัว 400 และ 600 กรัมตอตน และพบวามีนํ้าหนักแหงของหัวสูงสุดที่อัตราปุย 
200, 400 และ 600 ตอตน จากการวิเคราะหปริมาณสารฟลาโวนอยดดวยวิธีสเปคโตรโฟโตมิเตอร 
พบวาสวนของใบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยตนท่ีไมไดใหปุยจะมีปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดสูงสุด คือ 15.25 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง รองลงคือ ที่ไดรับปุยปริมาณ 200, 600 และ 
400 กรัมตอตน ตามลําดับ ในขณะที่สวนของหัวใตดินมีปริมาณสารฟลาโวนอยดไมแตกตางกันทางสถิติ
คําสําคัญ: วานพญากาสัก สารฟลาโวนอยด ปุยมูลวัว

คํานํา
วานพญากาสัก (Leea macrophylla Roxb. 

ex Hornem.) จัดอยูในวงศ LEEACEAE (The 
plant list, 2017) เปนพืชที่ขึ้นในแถบเอเชียใต 
ในตอนเหนอืและตะวนัตกของอนิเดยี เนปาล กมัพชูา 
ลาว พมา และไทย ซึ่งพบในพื้นที่ปาเบญจพรรณ
ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทีค่วามสงู 
100-600 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง (สธุรรม 
และคณะ, 2551) วานพญากาสักมีช่ือเรียกอื่นวา 
กาสัก เขืองหูชาง เขืองหูมา ตองตวบ ตองสาก 
ตาลปตรฤๅษี เสือน่ังรม และพญารากหลอ เปนตน 
(เต็ม, 2544) เปนพืชลมลุกหลายป ยุบตัวลงใน
หนาแลง ลําตนเปนพุมสูง 2-4 เมตร ลําตนสีเขียว 
มีขอชัดเจน ใบเปนใบเดี่ยวขนานใหญ เรียงสลับ 

รปูไข กวาง 25-30 เซนตเิมตร ยาว 30-50 เซนตเิมตร 
ผวิใบเปนเคลือ่นเลก็นอย มหีใูบเหน็ไดชดั ผลสเีขียว
ทรงกลมแปน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10-15 
มิลลิเมตร หนึ่งผลมี 6 เมล็ด เมื่อสุกจะเปล่ียนเปน
สดีาํ (ฐานขอมลูพรรณไมองคการสวนพฤกษศาสตร, 
2562) พญากาสักเปนพืชผักท่ีอุดมไปดวยสาร
อาหารวิตามิน B1, B2, B12 และ C (Ken, 2014) 
ว านพญากาสักมีสารสําคัญคือ อัลคาลอยด  
ฟลาโวนอยด ฟนอล แทนนิน และกรดคลอโรจินิก 
ที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรีย และรักษาโรคไต รักษาแผล
ในชองปาก สวนของรากใชผสมสมุนไพรชนิดอื่น 
ใชรักษาฝ แผล หนองใน และกามโรค (คมชัดลึก, 
2560) นอกจากน้ันรากยังนิยมใชยอมผาใหสีแดง 
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ใชรากเปนสวนผสมของพระเครื่อง และผูนิยมสัก
อกัขระยันตโดยใชผสมกบันํา้มนัวานเปนนํา้หมกึสกั 
ดานความเชื่ออื่นนั้นการกินรากวานพญากาสัก
ถือเปนเคล็ดกันวาจะสามารถปลุกพระคาถาท่ีอยู
ตามตัวน้ันใหมีความขลังและคงทนยิ่งขึ้น จากการ
ที่เปนสวนผสมในนํ้าหมึกที่ใชสักยันต จึงเปนที่มา
ของชื่อ “วานกาสัก” นอกจากนั้นคนโบราณจะใช
ใบวานพญากาสักรองรับเด็กเพศชายแรกเกิดและ
ใชใบปูรองใหเด็กนอนตลอดจนกวาจะโตเร่ิมทาน
อาหารไดจึงนําใบนั้นมาปนใหละเอียดผสมอาหาร
ใหเด็กกินจนหมด จะชวยใหอยูยงคงกระพัน วาน
พญากาสักขยายพันธุโดยใชเมล็ด และใชเหงาปลูก
ในดินรวนปนทราย (ไทยเกษตรศาสตร, 2012) จาก
การศกึษาคนควาขอมลูเบือ้งตนพบวา วานพญากาสกั
เปนพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพสูงชนิดหนึ่งมีบริบท
การใชประโยชนทัง้ทางดานอาหาร และยาสมุนไพร
ใชรกัษาโรคหลายชนดิ ดงันัน้จงึไดทาํการศกึษาวจิยั
ถึงการเพาะขยายพันธุ การใชวัสดุปลูกที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโต และสารสําคัญในตนวาน
พญากาสัก

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมตนกลาพญากาสักที่ไดจากการเพาะ

เมล็ด โดยคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ เมื่อตนกลาอายุ 
2 เดือนจึงยายลงปลูกในกระถางทดลองขนาด 
10 นิ้ว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) 
ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซํ้า โดย
สิ่งทดลองเปนวัสดุปลูก (ดิน:แกลบ ในสัดสวน 1:1) 
และใหปุยเพิ่มในแตละสิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลอง
ที่ 1 ไมใสปุยมูลวัว สิ่งทดลองท่ี 2 ใสปุยมูลวัว 
200 กรัมตอตน สิ่งทดลองที่ 3 ใสปุ ยมูลวัว 
400 กรัมตอตน และส่ิงทดลองท่ี 4 ใสปุยมูลวัว 
600 กรัมตอตน ทําการทดลอง ณ สํานักฟารม

มหาวิทยาลัยแมโจ และหองปฏิบัติการหลักสูตร
วิทยาการสมุนไพร

บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต โดยการทําการ
วัดขนาดความสูงตน จํานวนใบตอตน ความกวาง
ของใบ และความยาวใบ ในชวงระยะเวลา 7 เดือน 
(กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562) เมื่อครบ 
7 เดือน ทําการวัดนํ้าหนักสด และนํ้าหนักแหงของ
ตน นาํมาสกดัสารฟลาโวนอยดในสวนของรากและ
ใบท่ีไดจากการเตรียมตวัอยางโดยการอบท่ีอณุหภมูิ 
50 องศาเซลเซียส ใบใชเวลาอบ 12 ชั่วโมง และ
รากใชเวลาอบ 72 ชั่วโมง นําตัวอยางมาบดให
ละเอยีด นาํไปวเิคราะหหาปรมิาณสารฟลาโวนอยด
ดวยเทคนิคสเปคโตรไฟโตมิเตอร ดวยเคร่ือง UV-
visible Spectrophotometer ทีช่วงความยาวคล่ืน 
415 นาโนเมตร นาํผลท่ีไดมาคํานวณหาความเขมขน
ปริมาณฟลาโวนอยดเทียบกับกราฟมาตรฐาน
เคอรซิติน (Quercetin) โดยใชสูตร

y = mx + b

การนําค าความเข มข นของสารละลาย
ตัวอยางท่ีไดไปคํานวณหาปริมาณฟลาโวนอยด
ในตัวอยางพืชแหง ดังสูตร

นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลความ
แปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และ
เปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ของสิง่ทดลอง 
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT)

ปริมาณ
ฟลาโวนอยด
ทั้งหมด 
(มิลลิกรัม/กรัม) 

ความเขมขนจากกราฟ
มาตรฐาน (ppm) × v1 × v3

1000 × w(g) × v2

 =
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของอตัราปุยมลูววัตอการเจรญิเตบิโตดาน

ความสูง จํานวนใบ ความยาวใบ ความกวางของใบ 
นํ้าหนักรากและปริมาณสารฟลาโวนอยด ของวาน
พญากาสัก โดยการใหปุยมลูววัแตกตางกัน 4 อตัรา 
คือ 0, 200, 400 และ 600 กรัมตอตน พบวาการ
เจรญิเตบิโตทางดานความสงูของลาํตนในเดอืนแรก
และเดอืนที ่3-7 มคีวามแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถติ ิ(P<0.05) ยกเวนเดอืนที ่2 มกีารเจริญเตบิโต
ทางดานความสูงของลําตนไมมีความแตกตางกัน
ทางสถติ ิในเดอืนที ่7 สิง่ทดลองทีม่คีวามสงูมากทีส่ดุ
คืออัตราปุย 600, 400 กรัมตอตน ตามลําดับ 
(Table 1) ซึง่การทีพ่ชืไดรบัอตัราปุยทีเ่พิม่ขึน้สงผล
ใหเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตนั้นเปนเพราะพืช
ตอบสนองตออัตราปุยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่ม
ปรมิาณธาตอุาหารใหแกพชืในสิง่ทดลอง เน่ืองจาก
มรีายงานวา ในปุยมลูววัมปีรมิาณธาตุอาหารท่ีจาํเปน
สําหรับการเจริญเติบโตของพืช เชน ไนโตรเจน 
(1.9%) ฟอสฟอรัส (0.7%) โพแทสเซียม (2.0%) 
และธาตรุองอืน่ๆ อกีมากมาย โดยเฉพาะธาตเุหลก็
ทีม่มีากถงึ 5,000 mg/kg (ยงยทุธ และคณะ, 2556)

จํานวนใบตอตนในเดือนที่ 7 พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่อายุ 2, 3, 4 
และ 5 เดือน สวนเดือนที่ 1, 6 และ 7 มีจํานวนใบ
ตอตนไมแตกตางกันทางสถติ ิอยางไรก็ตามการท่ีมี
จํานวนใบตอตนลดลงหลังชวงเดือนที่ 4 ถึงเดือน
ที ่7 เนือ่งจากใบดานลางรวงหลนทาํใหมจีาํนวนใบ
สะสมตอตนลดลง สําหรับเดือนที่ 5 ซึ่งมีจํานวนใบ
ตอตนสูงสุดนั้นพบวา ที่อัตราปุย 600 กรัมตอตน 
มีจํานวนใบสูงสุด 9.88 ตอตน และเปนอัตราปุย
ทีใ่หจาํนวนใบตอตนสงูสดุในทกุชวงอาย ุ(Table 2)

การเจรญิเตบิโตดานความยาวใบพบวาความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P<0.05) 
ในทกุอตัราปุย และใบมคีวามยาวสูงสดุในชวงเดอืน
ที่ 5 หลังจากนั้นใบเริ่มเหี่ยวแหงหดตัวในสวนของ
ขอบใบทาํใหมคีวามยาวใบลดลง ในทกุชวงอายขุอง
ทุกสิ่งทดลอง โดยเร่ิมลดลงในเดือนท่ี 6 และ 7 
(Table 3)

การเจริญเติบโตดานความกวางของใบใน
เดือนแรกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนชวง
เดอืนท่ี 2-7 ใบมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ โดยท่ีใบจะมีความกวางมากยิ่งขึ้นในแตละ
ชวงอายุ แตมีความกวางมากสุดที่อัตรา 600 กรัม
ตอตน รองลงมาคอือตัราปุย 400, 200 และ 0 กรมั
ตอตน ตามลําดับ (Table 4)

จากการศกึษาเกีย่วกบันํา้หนกัสดและนํา้หนกั
รากสะสมอาหาร พบวาท้ังนํ้าหนักสดและน้ําหนัก
แหงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยอัตราปุย 400 กรัมตอตนจะให
นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงสูงสุด คือ 120.00 และ 
54.23 กรัมตอตน ตามลําดับ สวนอัตราปุย 0, 200 
และ 600 กรัมตอตนใหนํ้าหนักสด 17.50, 69.13 
และ 119.75 กรัม ตามลําดับ และใหนํ้าหนักแหง 
4.28, 31.03 และ 45.41 กรัม (Table 5)

ผลการสกัดฟลาโวนอยดจากสวนใบ และหัว 
ของตนวานพญากาสัก พบวาสวนใบมีปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดสงูกวาในรากสะสมอาหาร เมือ่พจิารณา
ปริมาณสารฟลาโวนอยดจากสวนใบพบความ
แตกตางอยางมีนยัสาํคญั (P<0.05) โดยท่ีสิง่ทดลอง
ทีไ่มใสปุยมปีริมาณสารมากท่ีสดุคือ 15.25 มลิลกิรัม
ตอกรัมนํ้าหนักแหง ในขณะท่ีอัตราปุย 200, 400 
และ 600 กรัมตอตน มีปริมาณ 9.82, 6.86 และ 
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7.01 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักแหง จากขอมูล
ดงักลาวแสดงใหเหน็ถงึอตัราปุยมลูววัทีใ่หในปริมาณ
ที่เพิ่มขึ้นตอตนไมสงผลตอการเพ่ิมปริมาณสาร
ฟลาโวนอยในสวนของใบ สําหรับสวนของราก
สะสมอาหารนั้นในทุกอัตราปุยมูลวัวใหปริมาณ
ฟลาโวนอยไมแตกตางกนัทางสถติ ิโดยทีส่ิง่ทดลอง
ไมใสปุยมปีรมิาณสารฟลาโวนอยดนอยสดุคอื 3.82 
มลิลกิรมัตอกรัมนํา้หนักแหง สวนสิง่ทดลองท่ีใสปุย
ในอตัรา 600 กรัมตอตนใหปรมิาณสารมากทีส่ดุคอื 
4.10 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง (Table 6) 
ผลจากการท่ีสิ่งทดลองท่ีไมใสปุยใหปริมาณสาร
ฟลาโวนอยดมากกวาสิง่ทดลองท่ีใสปุยนัน้อาจเปน

เพราะพืชอยูในสภาพท่ีไดรบัผลปุยนอยสงผลใหพชื
เขาสูสภาวะเครียดจะไปชักนําใหเกิดการสรางสาร
ทุติยภูมิในกลุมโพลีฟนอล (polyphenol) ขึ้นมา 
ซึง่สารฟลาโวนอยดนัน้จัดเปนสารในกลุมโพลฟีนอล
เชนกนั และสวนของใบจะมีปรมิาณสารฟลาโวนอยด
มากกวาสวนของรากน้ันเน่ืองจากพืชจะสรางสาร
ฟลาโวนอยดในสวนของพชืท่ีมสีรีงควตัถ ุ(pigments) 
ไดมากกวาสวนที่ไมมีสี ซึ่งสวนที่มีสีของพืช เชน 
ใบไมเขียว ผลไมมีสีแดง สม เหลือง มวง และผลไม
สกุทีใ่หสสีนัจะมปีรมิาณสารฟลาโวนอยดทีม่ากกวา
สวนของพืชท่ีไมมีรงควัตถุ

Table 1  Effect of cow manure ratios on height of Waan pha-ya-gasak (Leea macrophylla 
Robx. Ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 

manure 

(g./plot)

Plant Height (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

3.66±0.74a

2.76±0.25b

3.14±0.47ab

3.24±0.27ab

3.96±0.30

3.90±0.53

4.45±0.71

4.66±0.43

4.39±0.32b

5.48±0.54ab

6.21±1.42a

6.81±0.71a

4.38±0.31b

7.21±0.79a

8.59±1.58a

7.96±1.39a

3.60±0.36c

7.48±1.50b

7.48±1.50b

10.03±1.11a

3.44±0.53c

7.94±1.72b

10.74±1.71a

9.89±0.67ab

3.68±0.37c

9.10±1.65b

11.28±1.05a

11.58±0.83a

F-test 0.50 * ns * * * * *

C.V.% 13.52 11.61 13.06 14.46 15.63 14.46 10.94

ns  =  Not significant difference
*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT
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Table 2  Effect of cow manure ratios on Leaf number of Waan pha-ya-gasak (leea 
mecrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 
manure 
(g/plot)

Leaf number

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

2.75±0.29

2.75±0.50

3.00±0.00

2.88±0.00

4.13±0.63b

4.88±0.25a

5.38±0.48a

5.94±0.48a

6.00±0.41b

8.25±1.04ab

9.13±3.20a

9.25 ±0.96a

7.00±0.00b

8.00±1.47ab

8.50±1.94ab

9.75±1.00a

5.75±0.96b

7.63±1.85ab

7.75±2.39ab

9.88 ±1.03a

6.13±0.75

6.63±0.63

6.75±1.65

7.63±0.50

4.88±1.75

5.13±0.63

5.63±0.85

6.13±1.25

F-test 0.05 ns * * * * ns ns

C.V.% 6.95 9.05 17.19 13.26 20.09 13.01 20.58

ns  =  Not significant difference

*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT

Table 3  Effect of cow manure ratios on leaf leangth of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 

manure 

(g/plot)

Leaf Length (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400
600

2.75±0.29
2.75±0.50

3.00±0.00
2.88±0.00

4.13±0.63b

4.88±0.25a

5.38±0.48a

5.94±0.48a

6.00±0.41b

8.25±1.04ab

9.13±3.20a

9.25 ±0.96a

7.00±0.00b

8.00±1.47ab

8.50±1.94ab

9.75±1.00a

5.75±0.96b

7.63±1.85ab

7.75±2.39ab

9.88 ±1.03a

6.13±0.75

6.63±0.63
6.75±1.65

7.63±0.50

4.88±1.75

5.13±0.63

5.63±0.85
6.13±1.25

F-test 0.05 ns * * * * ns ns

C.V.% 6.95 9.05 17.19 13.26 20.09 13.01 20.58

*  =  significant difference at P<0.05 by DMRT
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Table 4  Effect of cow manure ratios on leaf width of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow 
manure 
(g/plot)

Leaf Length (cm)

Months 1 2 3 4 5 6 7

control

200

400

600

3.28± 0.39

2.81 ±0.18

2.89 ±0.33

2.75 ±0.34

3.20 ±0.11c

4.75±0.94bc

5.16±1.03b

6.81± 1.61a

4.71 ±1.01c

11.61 ±2.19b

13.28±2.71ab

16.54 ±3.58a

5.80± 1.25c

17.63± 1.39b

21.04±2.38ab

23.06± 3.71a

6.48 ±0.39d

18.86± 2.01c

22.00± 1.05b

25.64± 2.19a

6.85± 1.03c

19.01 ±2.31b

22.03 ±1.30b

25.20 ±2.73a

6.91 ±0.99c

19.16 ±2.50b

21.79 ±1.57b

24.93± 2.33a

F-test 0.50 ns * * * * * *

c.v.% 10.57 18.58 30.48 12.13 7.73 10.08 10.15

ns  =  Not significant difference,

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT

Table 5  Effect of cow manure ratios on tuber weight of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow manure (g/plot)
Tuber Weight (g)

Fresh Weight Dry Weight

Control
200
400
600

17.50±17.01c

69.13±12.98b

120.00±14.07a

119.75±33.77a

4.28±0.65b

31.03±8.50a

54.23±7.02a

45.41±26.85a

F-test 0.05 * *

C.V.% 23.85 31.88

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT
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Table 6  Effect of cow manure ratios on total flavonoids of Wann pha-ya-gasak (Leea 
macrophylla Roxb. Ex Hornem.) after planting at 7 months.

Cow manure (g/plot)
Total Flavonoid (mg/Dry weight)

Leaf Tuber

control
200
400
600

15.25±2.44a

9.82±1.12b

6.86±1.28c

7.01±1.58c

3.82±0.35
4.05±0.25
4.02±0.26
4.10±0.45

F-test * ns

C.V.% 16.49 8.19

ns  =  Not significant difference

*  =  significant difference at 0.05 by DMRT

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลของอัตราปุยมูลวัวที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและปริมาณสารฟลาโวนอยดของ
ตนวานพญากาสัก พบวาอัตราปุยมูลวัวมีผลตอ
การเจริญเติบโต ทั้งความสูงตน จํานวนใบตอตน 
ความยาวใบ และความกวางใบ โดยที่ปริมาณปุย 
600 กรมัตอตน มผีลตอการเจริญเตบิโตของตนวาน
พญากาสักมากที่สุด รองลงมาคือปริมาณปุย 400, 
200 และ 0 กรมัตอตน ตามลาํดบั และจากการศกึษา
นํา้หนกัสดและนํา้หนกัแหงของรากสะสมอาหารนัน้
พบวาผลของอัตราปุยมูลวัวมีผลตอการใหนํ้าหนัก
หวัสดและแหงแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยพบวาทีป่รมิาณปุย 400 และ 600 กรมั
ตอตน ใหนํ้าหนักมากที่สุด รองลงมาเปนอัตราปุย
ที่ 200 และ 0 กรัมตอตน ผลจากการวิเคราะห
ปรมิาณสารฟลาโวนอยด พบวาสวนของใบมปีรมิาณ
สารสูงกวาสวนของรากสะสมอาหาร และส่ิงทดลอง
ควบคุมที่ไมไดใหปุยจะมีปริมาณสาร ฟลาโวนอยด

สูงสุด มีคาเทากับ 15.25 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนัก
แหง รองลงมาคือ ใหปุยที่ปริมาณปุย 200 600 
และ 400 กรัมตอตน มีคาเทากับ 9.82 7.01 และ 
6.86 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ สวน
ปริมาณสารฟลาโวนอยดที่พบในรากสะสมอาหาร 
ไมแตกตางกันทางสถิติในทุกอัตราปุย
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