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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชปุยเคมี ปุยอินทรีย และปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียชนิดตาง ๆ ตอการเพิ่ม
ผลผลิตและขนาดหัวของแกนตะวัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4
ซ้ํา ประกอบดวย 8 กรรมวิธี ได แก 1) ไม ใสปุ ย 2) ใสปุ ยเคมีสู ตร 15-15-15 อัต รา 50 กก./ไร 3) ใส ปุย หมั กสู ตรพระราชทาน
อัตรา 2,000 กก./ไร 4) ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร 5) ใสปุยคอกมูลโค อัตรา 1,600 กก./ไร 6) ใสปุยเคมีสูตร 1515-15 อั ตรา 25 กก./ไร รวมกับ ปุ ยหมักสู ตรพระราชทาน อั ตรา 1,000 กก./ไร 7) ใสปุ ยเคมี สูต ร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร
รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร และ 8) ใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยคอกมูลโค อัตรา 800
กก./ไร ผลการทดลองพบวา การใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร มีผลทําใหแกนตะวันไดผลผลิตน้ําหนักหัวสด
มากที่สุด เทากับ 2,880 กก./ไร รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา
200 กก./ไร (2,624 กก./ไร ) และการใสปุ ยอิ นทรี ยคุ ณภาพสู ง อัต รา 400 กก./ไร (2,317 กก./ไร) ตามลําดั บ ในขณะที่ การใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และไมใสปุยใหผลผลิตน้ําหนักหัวสดต่ํา (1,339 และ 1,367 กก./ไร ตามลําดับ) แตเปนที่
นาสังเกตวาการใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร และการใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร มีแนวโนม
ให ผลผลิต หัวขนาดใหญ พิ เศษมากกว าการใสปุ ยชนิด อื่น ๆ เท ากับ 452 และ 409 กก./ไร ตามลําดั บ (19.5 และ 14.2 % ของ
น้ําหนักหัวทั้งหมด ตามลําดับ) รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา
200 กก./ไร โดยมีหัวขนาดใหญพิเศษ เทากับ 333 กก./ไร (12.7 % ของน้ําหนักหัวทั้งหมด) สําหรับหัวขนาดใหญนั้น พบวา การ
ใสปุยคอกมูลโค อัตรา 1,600 กก./ไร มีแนวโนมใหผลผลิตหัวขนาดใหญมากที่สุด เทากับเทากับ 501 กก./ไร (คิดเปน 28.2 % ของ
น้ําหนักหัวทั้งหมด) รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร
เทากับ 488 กก./ไร (18.6 % ของน้ําหนักหัวทั้งหมด) และการใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร เทากับ 466 กก./ไร
(20.1 % ของน้ําหนักหัวทั้งหมด) ตามลําดับ
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Abstract
The objective of this study was to evaluate the effects of chemical fertilizers, organic fertilizers and the
combinations of these fertilizers on productivity and tuber size of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).
The experiment was laid out in a randomized complete block design with four replications. Eight treatments
consisted of 1) control, 2) chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg Rai-1 (0.16 ha), 3) compost
recommended by HRH princess Sirindhorn at the rate of 2,000 kg Rai-1, 4) high quality organic fertilizer at the rate of
400 kg Rai-1, 5) cattle manure at the rate of 1,600 kg Rai-1, 6) chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg
Rai-1 plus compost recommended by HRH princess Sirindhorn at the rate of 1,000 kg Rai-1, 7) chemical fertilizer
formula 15-15-15 at the rate of 25 kg Rai-1 plus high quality organic fertilizer at the rate of 200 kg Rai-1 and 8)
chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg Rai-1 plus cattle manure at the rate of 800 kg Rai-1.
Compost recommended by HRH princess Sirindhorn at the rate of 2,000 kg Rai-1 had the highest fresh tuber yield of
2,880 kg Rai-1 followed by , chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg Rai-1 plus high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg Rai-1 (2,624 kg Rai-1) and high quality organic fertilizer at the rate of 400 kg Rai-1
(1,367 kg Rai-1), respectively, whereas chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg Rai-1 and control gave
the lowest fresh tuber yield of 1,339 and 1,367 kg Rai-1, respectively. It is interesting to note here that compost
recommended by HRH princess Sirindhorn at the rate of 2,000 kg Rai-1and high quality organic fertilizer at the rate
of 400 kg Rai-1 tended to have the highest extra large tubers of 452 and 409 kg Rai-1, accounting for 19.5 and 14.2%
of total fresh tuber weight, respectively, followed by chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg Rai-1
plus high quality organic fertilizer at the rate of 200 kg Rai-1 which had 333 kg Rai-1 (12.7% of total fresh tuber
weight). Cattle manure at the rate of 1,600 kg Rai-1 tended to have the highest large tubers of 501 kg Rai-1 (28% of
total tubers) followed by chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 25 kg Rai-1 plus high quality organic
fertilizer at the rate of 200 kg Rai-1 which had large tubers of 448 kg Rai-1 (18.6%) and , high quality organic fertilizer
at the rate of 400 kg Rai-1 that produced large tubers of 466 kg Rai-1, respectively.
Keywords: alternative health crop, compost recommended by HRH princess Sirindhorn, high quality organic
fertilizer
_____________________
ลินไดมีการพิสูจนแลววาสามารถชวยลดความอวน ลดไขมัน
า
*
Corresponding authorบทนํ
: E-mail: sumranp@gmail.com
ในเลือด ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ลดความดัน
โลหิต ลดไขมันอุดตันในเสนเลือด และลดความเสี่ยงตอการ
แก น ตะวั น (Helianthus tuberosus L.) เป น พื ช
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สําหรับการปลูกแกนตะวันในประเทศไทยนั้นผลผลิต
หัวแกนตะวันตอพื้นที่ยังอยูในเกณฑ ต่ํา และมีหัวขนาดเล็ ก
และขนาดกลางเป น ส วนใหญ ส วนหั วที่ มี ข นาดใหญ ห รื อ
ขนาดใหญพิเศษมีจํานวนนอย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ ปลูกดินมี
ความอุดมสมบูรณ ต่ํา จําเปนตองมีใสปุยเคมีในอัตราสูง ซึ่ ง
ทํ า ให ต น ทุ น ในการผลิ ต สู ง ขึ้ น การใช ปุ ย เคมี เ ป น ระยะ
เวลานานทําใหดินเสื่อมสภาพ โครงสรางดินเปลี่ยนแปลง ดิน
แน น ไม เหมาะสมต อการเจริ ญ เติ บ โตของรากและหั วของ
แกนตะวัน ซึ่งการเพิ่มผลผลิตแกนตะวันใหไดผลผลิตน้ําหนัก
หัวสดตอพื้นที่ในปริมาณสูงและมีหัวขนาดใหญ ขึ้น โดยการ
ใช ปุยแบบผสมผสานระหว างปุยอิ นทรียและปุย เคมีจึงเป น
เรื่องที่นาสนใจและจําเปนตองศึกษา เพราะขนาดหัวที่ใหญ
ขึ้ นจะมี ร าคาที่ แ พงมากขึ้ น และเพิ่ ม กํ าไรให กับ เกษตรกร
ผู ผ ลิ ต แก น ตะวั น มากขึ้ น ปุ ย อิ น ทรี ย ซึ่ ง เป น ปุ ย ที่ ไ ด จ าก
สิ่งมีชีวิตที่ผา นการหมักจนยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย มี
ทั้งธาตุ อาหารหลั ก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่
เปนประโยชนตอพืช โดยปุยอินทรียจะปดปลอยธาตุอาหาร
ใหแก พืชอยางชา ๆ ถึงแมจะมีป ริม าณธาตุอาหารหลักนอย
แตปุยอินทรียกส็ ามารถชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน ทําให
ดินมี ค วามโปรง รวนซุ ย มี ค วามสามารถในการอุ ม น้ํ า ช วย
เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกใหแกดิน
ชวยกระตุ นการทํ า งานหรื อกิ จกรรมของจุลิ น ทรีย ดิ น หรื อ
สั ต ว เ ล็ ก ๆ ในดิ น ได (กรมพั ฒ นาที่ ดิ น , 2545) ซึ่ ง ทํ าให
โครงสร า งดิ น เหมาะสมต อ การเจริ ญ เติ บ โตของรากพื ช
ในขณะที่การใชปุยเคมีซึ่งมีป ริมาณธาตุอาหารหลักมาก พื ช
สามารถนํ าใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว เพราะปุ ย เคมี
ปลดปล อ ยธาตุ อ าหารให แ ก พื ช ได เร็ ว แต ปุ ย เคมี จะไม มี
คุ ณ สมบั ติ ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของดิ น
ปุยเคมีบางชนิดเมื่อใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหดินเปน
กรด มีความเค็มเพิ่มขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสภาวะปจจุบันที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา การเพิ่มผลผลิตและขนาด
หัวของแกนตะวันซึ่งเปนพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพนั้นจําเปนที่
จะตองคํานึงถึงดินซึง่ เปนปจจัยหลักของการปลูกพืชดวย
จากงานวิจัย ที่ ผานมาของ สนั่ น และคณะ (2549),
อัตถ (2555), วีระ และ สุกัญญา (2557) ฑิฆัมพร และคณะ
( 2557) , อิ ท ธิ ศั ก ดิ์ (2558), Waters et al. (1981),
Cosgrove et al. (2000) และ Schultheis (2004) จะเห็ น
ได ว า มี ก ารศึ ก ษาการใช ปุ ย เคมี และปุ ย อิ น ทรี ย ต อ การ
เจริญเติบโตและผลผลิตน้ํ าหนักหัวสดเทานั้น ยั งขาดขอมู ล
ในเรื่องการเพิ่มขนาดหัวของแกนตะวัน ซึ่งถาหากเกษตรกร
สามารถผลิตแกนตะวันใหมีหัวขนาดใหญได จะทําใหขายได
ในราคาที่ สู ง ขึ้ น เป น การเพิ่ ม กํ า ไรให กั บ เกษตรกร ดั ง นั้ น
งานวิจัย ครั้ งนี้ จึงสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับ ผลของการใช ปุ ย
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อิ น ทรี ย แ ละปุ ย เคมี ต อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของแก น ตะวั น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ องของขนาดหั วแก น ตะวั น เพื่ อ
นํามาใชในการบริโภคหัวสดและการแปรรูปตอไป การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาผลการใชปุ ยเคมี ปุ ยอินทรีย
และปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตอการเพิ่มผลผลิต และขนาด
หัวของแกนตะวัน
วิธีดําเนินการวิจัย
แผนการทดลอง
ทํ าการทดลองในเขตพื้ น ที่ บ านดอนหั น ต.ท าสอง
คอน อ.เมื อ ง จ.มห าสารคาม ระว า งเดื อ นมกราคมพฤษภาคม พ.ศ. 2559 วางแผนทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) จํ า น ว น 4 ซ้ํ า
ประกอบดวย 8 กรรมวิธี ไดแก
1) ไมใสปุย
2) ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร
3) ใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร
4) ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร
5) ใสปุยคอกมูลโค อัตรา 1,600 กก./ไร
6) ใส ปุ ย เค มี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร
รวมกับปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 1,000 กก./
ไร
7) ใส ปุ ย เค มี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร
รวมกับปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร
8) ใส ปุ ย เค มี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร
รวมกับปุยคอกมูลโค อัตรา 800 กก./ไร
การปลูกและการดูแลรักษา
1) การเตรียมแปลง การเตรียมดินเริ่มจากการไถดะ
กลบหน าดิ นครั้งแรกแล วทิ้งไวป ระมาณ 7 วัน เพื่ อตากดิ น
ไถแปรครั้งที่ 2 ซ้ําอีกครั้งเพื่อพรวนดินทําลายวัชพืชอีกรอบ
และไถครั้ ง ที่ 3 โดยใช จ อบหมุ น ป น ดิ น ให ล ะเอี ย ดเตรี ย ม
แปลงปลูก แตละแปลงยอยมีขนาด 5 x 5 ม. ในกรรมวิธีที่มี
การใสปุยอินทรียจะใสปุยอินทรียตามอัตราที่กําหนดในชวง
เตรียมแปลงทั้งหมด สวนในกรรมวิธีที่มีการใสปุยเคมีจะแบง
ใส 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใสรองพื้นกอนปลูกในระหวางเตรียม
แปลง และครั้งที่ 2 ใสเมื่อแกนตะวันอายุได 30 วันหลังยาย
ปลูก
2) การเตรี ย มหั วพั น ธุแ ละต นกล า ทํ าโดยนํ าหั ว
แกนตะวันพันธุ KKU Ac 001 มาตั ดเป นชิ้นให มีตา 2-3 ตา
นําชิ้ นสวนหั วมาปลู กลงในถุง เพาะกลาที่บ รรจุดิ นตากแห ง
หลังจากนั้นรดน้ําใหชุมทุก ๆ วัน ประมาณ 5-10 วัน ใบแกน
ตะวั นจะงอกออกมา เมื่ อต นกล าออกใบ 3-4 หรื อเรีย กว า
ระยะหูกระตายจึงนําไปปลูก
วารสารเกษตรพระวรุณ

3) การปลู ก ใช ร ะยะปลู ก 50 x 50 ซม. โดยขุ ด
หลุ ม ลึ กประมาณ 10-15 เซนติ เมตร คั ด เลื อกต น กล าที่ มี
ขนาดเทากั นหรือใกล เคี ยงกันแล วนําไปปลูก เมื่ อปลูกเสร็ จ
แลวรดน้ําชุมทุก ๆ เชา-เย็น ระยะเวลา 7 วันหลังปลูก เมื่อ
ตนกลาตั้งตัวไดแลวจึงใหน้ําดวยระบบน้ําหยด
4) การกําจัดวัชพืช โดยการดายหญา 2 ครั้ง ครั้งที่
1 เมื่ อแกนตะวั นอายุได 30 วั นหลั งจากปลู ก และครั้ง ที่ 2
เมื่อแกนตะวันอายุได 60 วันหลังจากปลูก
5) การให น้ํา มี การให น้ําการให น้ําด วยระบบน้ํ า
หยดทุก ๆ 3-5 วัน หรือสังเกตเห็นวาใบแกนตะวันเริ่มเหี่ยว
การเก็บขอมูล
1) วิเคราะหคุณสมบัติของดินปลูก คุณสมบัติทาง
กายภาพ ไดแก อนุภาคของดินทราย (sand), ดินรวน (silt)
และดิ น เหนี ย ว (clay) โดยวิ ธี Pipette method (Drilon,
1980) ส ว นคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ไ ด แ ก ปริ ม าณไนโตรเจน
ทั้ ง ห ม ด (total N) โด ย วิ ธี Kjeldahl method (Black,
1965) ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป นประโยชน (available P)
โดยวิ ธี Bray II (Drilon, 1980) ปริ ม าณโพแทสเซี ย มและ
แคลเซี ยมที่ ส กั ด ได (extractable K, Ca) โดยวิ ธี NH4OAc
and Atomic absorption spectrophotometry
(Cottenie, 1980) สภาพ ความเป น กรด-ด า ง หรื อ pH
(1:2.5 H2O) โดยวิธี Std. Glass electrode (Black, 1965)
ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วก (cat ion
exchange; CEC)โดยวิ ธี Peech method (พงศ ศิริ, 2537)
และอิ นทรีย วัต ถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley
and Black (Black, 1965)
2) ความสูง ทําโดยสุมวัดความสูงที่ ระยะ 30, 45,
60 และ 75 วั นหลั งจากย ายปลูก จํ านวน 10 ตนต อแปลง
ย อย ซึ่ ง ในการวั ด ความสู งจะวั ด ความสู ง จากระดั บ ผิ วดิ น
จนถึงปลายสุดของใบ แลวคํานวณหาคาเฉลี่ยความสูงในแต
ละระยะ
3) ค า SPAD chlorophyll meter reading
(SCMR) ซึ่ งเป นการวัดปริมาณคลอโรฟ ลลท างออม โดยวั ด
ด วย เค รื่ อง SPAD chlorophyll meter ยี่ ห อ Minolta
SPAD-502 meter ช ว งเวลา 09.00-11.00 นาฬิ กา เมื่ อ
แก นตะวั นอายุ 30, 45, 60 และ 75 วั นหลั ง จากย ายปลู ก
โดยสุม วั ดใบที่ สองที่ ค ลี่ข ยายเต็ ม ที่ ของลํ าต นหลั ก จํานวน
10 ต นต อแปลงยอย แล วคํ านวณหาค าเฉลี่ ย SCMR ในแต
ละระยะ
4) ขนาดความกวางใบ สุมวัดความกวางใบที่ 2 ที่
คลี่ขยายเต็มที่ ที่ระยะ 30, 45, 60 และ 75 วันหลังจากยาย
ปลู ก จํานวน 10 ต นต อแปลงยอย แล วคํ านวณหาค าเฉลี่ ย
ความกวางใบในแตละระยะ
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5) การออกดอก ทําโดยนับจํานวนวันหลังจากยาย
ปลูกจนถึงวันที่ดอกชอแรกบานประมาณ 50 %
6) จํานวนหั วต อตน เมื่ อเก็ บ เกี่ ยวแกนตะวั น สุ ม
นับจํานวนหัวตอตน จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย แลวนํามา
คํานวณคาเฉลี่ยจํานวนหัวตอตน
7) ผลผลิต น้ําหนั กหั วสด เมื่อแก นตะวันอายุ ได 4
เดือน ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการขุดเอาหัวจากตนแกน
ตะวันทั้งหมด (ยกเวนตนหัวแปลงทายแปลง) นับจํานวนตน
แยกเอาสวนหัวและตนออกจากัน และนําหัวสดมาลางน้ําให
สะอาด แลวนํ าไปชั่ งหาน้ําหนั กหั วสดทั้ง หมด แล วคํ านวณ
ผลผลิตตอพื้นที่
8) ขนาดหั ว หลังเก็ บเกี่ ยวผลผลิต นําหัวสดแก น
ตะวั นมาแยกขนาดของหั ว ได แ ก ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ และขนาดใหญพิ เศษ นําหั วสดแกนตะวันแตล ะ
ขนาดไปชั่งหาน้ําหนักสด แลวคํานวณผลผลิ ตของหัวแตล ะ
ขนาดตอพื้นที่
9) น้ําหนักตนสด หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนําตนแกน
ตะวันชั่งหาน้ําหนักตนสด แลวคํานวณน้ําหนักตนสดตอพื้นที่
10) น้ํ าหนั กต นแห ง หลั งเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต นํ าต น
แกนตะวันหลังจากชั่งหาน้ําหนักตนสดแลวนําไปตากแดดให
แห งเป นเวลา 10 วั น แล วจึ งนํ ามาชั่ งน้ํ าหนั กต นแห ง และ
คํานวณน้ําหนักตนแหงตอพื้นที่
11) ค า บริ ก ซ ข องหั วแก น ตะวั น โดยนํ าหั วแก น
ตะวันมาหั่นเปนชิ้ นบาง ๆ ห อด วยผาขาวบางแลวใชเครื่อง
บี บ เพื่ อ คั้ น เอาส ว นน้ํ า ออกมา หลั ง จากนั้ น นํ าไปหยดบน
เค รื่ อ ง Hand refractometer digital ยี่ ห อ ATAGO รุ น
PAL1 แลวอานคาบนหนาจอและบันทึกขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะห ค วามแปรปรวนของข อมู ลแต ละลั กษณะ
ตามแผนการทดลองที่ กํ า หนด และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของแต ล ะกรรมวิ ธี โดยใช วิ ธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Gomez and
Gomez, 1984) โดยใช โ ปรแกรมวิ เคราะห ข อมู ล ทางสถิ ติ
สําเร็จรูป MSTAT-C (Bricker, 1989)
ผลและวิจารณผลการวิจัย
จากการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ และทาง
เคมีของดินกอนทําการทดลอง พบวา ดินที่ใชในการทดลอง
มี อ นุ ภ าคดิ น ทราย (sand) ดิ น ร ว น (silt) และดิ น เหนี ย ว
(clay) เท า กั บ 67.90, 20.50 และ 11.60 % ตามลํ า ดั บ
เนื้ อดิ นเป นดิ น รวนปนทราย (sandy loam) และจากการ
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน พบวา ดินมี pH เทากับ
5.4 ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วก เท ากั บ
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27.67 c mol/kg ค าการนํ าไฟฟ า เท า กั บ 0.01 dS/m มี
อิ น ทรี ย วั ต ถุ เท า กั บ 0.16 % ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมด
เท า กั บ 0.008 % ปริ ม าณฟอสฟ อรั ส ที่ เ ป น ประโยชน
ปริมาณโพแทสเซียม และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได เทากับ
14.07, 49.02, และ 138.10 มก./กก. ตามลําดับ
จากการสุมวัดความสูงตนแกนตะวัน พบวา ความ
สูงของตนแกนตะวันมีความแตกตางกันในทางสถิติทุกระยะ
ที่ทําการประเมิ น (ตารางที่ 1) โดยความสูงตนแก นตะวันที่
ระยะ 30, 45, 60 และ 75 วันหลังยายปลูก มีความสูงของ
แต ล ะระยะอยู ใ นช ว ง 25.3-32.5, 52.6-67.2, 72.6-87.2
และ 92.6-107.2 ซม. ตามลําดับ ความสูงของตนแกนตะวัน
ที่ไมใสปุย (ควบคุม) มีความสูงตนน อยสุด ในขณะกรรมวิ ธี
การใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร มีความสูงตนมาก
ที่สุ ด และมี คามากกว ากรรมวิธีไมใ สปุ ย ทุ กระยะที่ ป ระเมิ น
รองลงมา คือ การใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000
กก./ไร อย างไรก็ ต ามเมื่ อวั ด ค า SCMR พบว า ไม มี ค วาม
แตกตางในทางสถิติ ทุกระยะที่ ป ระเมิ น ค า SCMR ที่ร ะยะ
30, 45, 60 และ 75 วันหลังยายปลูก มีคาอยูในชวง 33.842.4, 32.7-41.3, 32.8-39.4 และ 31.0-38.3 ต ามลํ า ดั บ
แตเปนที่นาสังเกตวาการใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา
2,000 กก./ไร มีแนวโน มใหค า SCMR คอนขางสูง และเมื่ อ
วัดความกวางของใบแกนตะวันที่ระยะ 30, 45, 60 และ 75
วันหลังยายปลูก พบวา ความกวางของใบมีความแตกตางกัน
ในทางสถิติทุกระยะที่ ประเมิ น (ตารางที่ 2) ที่ระยะ 30 วัน
หลัง ย ายปลู กใบแก นตะวั นมี ค วามกวางมากที่ สุ ด (5.1-7.4
ซม.) หลังจากนั้นขนาดความกวางใบมีขนาดเล็กลงเมื่ออายุ
45, 60 และ 75 วันหลังยายปลูก ตามลําดับ (4.5-5.2, 3.33.8 และ 2.9-3.4 ซม. ตามลํ า ดั บ ) สํ า หรั บ วั น ออกดอก
50 % พบวา การใสปุยตางชนิดและอัตราตางกัน ไมมีผลทํา
ใหแกนตะวันออกดอกแตกตางกัน โดยที่แกนตะวันออกดอก
เมื่อมีอายุได 59-63 วันหลังยายปลูก (ตารางที่ 2)
เมื่อเก็ บ เกี่ ย ว พบวา การใส ปุ ย ต างชนิ ด และต าง
อั ต รากั น มี ผ ลทํ า ให น้ํ า หนั ก ต น สดและน้ํ า หนั ก ต น แห ง
แตกตางกันในทางสถิติ (ตารางที่ 2) โดยที่การใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อั ตรา 25 กก./ไร รวมกับ ใส ปุย คอกมูล โค อัตรา
800 กก./ไร ให น้ําหนั กตนสดและน้ําหนักตนแห งมากที่สุ ด
เทากับ 980 และ 430 กก./ไร ตามลําดับ รองลงมา คือ การ
ใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร (918 และ
403 กก./ไร ตามลําดั บ ) และการใสปุ ยเคมีสู ตร 15-15-15
อั ต รา 50 กก./ไร (787 และ 345 กก./ไร ตามลํ า ดั บ )
ในขณะที่ไมมีการใสปุยใหน้ําหนักตนสดและน้ําหนักตนแหง
ต่ําที่สุด (473 และ 208 กก./ไร ตามลําดับ)
จากการสุม นับ จํานวนหั วตอต น พบวา การใสปุ ย
หมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร มีจํานวนหัวตอ
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ต น มากที่ สุ ด เท า กั น 17.2 หั ว /ต น รองลงมาคื อ การใส
ปุ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร ร ว มกั บ ใส ปุ ย
อินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร (14.6 หัว/ตน) การใส
ปุ ย คอกมู ล โค อั ต รา 1,600 กก./ไร (11.8 หั ว/ต น) การใส
ปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับใสปุยหมั ก
สูตรพระราชทาน อัตรา 1,000 กก./ไร (11.3 หัว/ตน) และ
การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับใสปุย
คอกมู ล โค อั ต รา 800 กก./ไร (10.6 หั ว/ต น ) ตามลํ าดั บ
ในขณะที่ ก ารใส ปุ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร
การใส ปุ ยอิ นทรีย คุณภาพสู ง อัต รา 400 กก./ไร และไม ใส
ปุยใหจํานวนตอตนนอยกวาเมื่อเทียบกับการใสปุยหมักสูตร
พระราชทาน อั ตรา 2,000 กก./ไร เท ากับ 10.0, 9.7 และ
8.4 หัว/ตน ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
จากการชั่งน้ําหนักหัวสดทั้งหมด พบวา น้ําหนักหัว
สดของแกนตะวันมีความแตกตางกันในทางสถิติ (ตารางที่ 3)
โดยที่ การใสปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร
มีผลทําใหแกนตะวันมีน้ําหนักหัวสดมากที่สุด เทากับ 2,880
กก./ไร รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กก./ไร รวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร
(2,624 กก./ไร) และการใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400
กก./ไร (2,317 กก./ไร) ตามลําดับ ในขณะที่การใสปุ ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร และไมใสปุยใหน้ําหนักหัว
สดต่ํา (1,339 และ 1,367 กก./ไร ตามลํ าดั บ ) และเมื่อคั ด
แยกขนาดหัวแกนตะวัน พบวา หัวขนาดใหญพิเศษ และหัว
ขนาดใหญ ไม มี ค วามแตกต างกั น ในทางสถิ ติ ในขณะที่
ผลผลิต หัวขนาดกลางและหัวขนาดเล็ กมีค วามแตกต างกั น
ในท างสถิ ติ แต เ ป นที่ น าสั ง เกตว า การใส ปุ ยอิ น ท รี ย
คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 400 กก./ไร และการใส ปุ ย หมั ก สู ต ร
พระราชทาน อั ต รา 2,000 กก./ไร มี แ นวโน ม ให หั วขนาด
ใหญ พิ เศษมากกว าการใส ปุ ย ชนิ ด อื่น ๆ เท ากั บ 452 และ
409 กก./ไร ตามลํ าดั บ (คิ ด เป น 19.5 และ 14.2 % ของ
น้ําหนักหัวทั้ งหมด) รองลงมาคื อ ใสปุ ยเคมี สูต ร 15-15-15
อัตรา 25 กก./ไร รวมกับ ใสใส ปุยอินทรียคุ ณภาพสูง อัตรา
200 กก./ไร โดยมีหั วขนาดใหญ พิเศษ เท ากับ 333 กก./ไร
(คิ ดเปน 12.7 % ของน้ํ าหนั กหั วทั้ งหมด) สําหรับ หัวขนาด
ใหญ นั้น พบวา การใส ปุย คอกมู ลโค อัต รา 1,600 กก./ไร มี
แนวโน ม ให ผ ลผลิ ต หั วขนาดใหญ ม ากที่ สุ ด เท ากั บ เท ากั บ
501 กก./ไร (คิ ด เป น 28.2 % ของน้ํ า หนั ก หั ว ทั้ ง หมด)
รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร
รวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัต รา 200 กก./ไร เท ากั บ
488 กก./ไร (คิดเป น 18.6 % ของน้ําหนั กหัวทั้งหมด) และ
การใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร เทากับ 466
กก./ไร (คิดเปน 20.1 % ของน้ําหนักหัวทั้งหมด) ตามลําดับ
วารสารเกษตรพระวรุณ

นอกจากนี้ ยั ง พบว า การใส ปุ ย อิ น ทรี ย คุ ณ ภาพสู ง
อัตรา 400 กก./ไร และ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
25 กก./ไร รวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./
ไร ให ผ ลผลิ ต หั วขนาดกลางมากที่ สุ ด เท ากั บ 1,085 และ
1,021 กก./ไร คิ ด เป น 46.8 และ 38.9 % ของน้ํ าหนั กหั ว
ทั้ ง หมด ตามลํ า ดั บ รองลงมาคื อ การใส ปุ ย หมั ก สู ต ร
พระราชทาน อัตรา 2,000 กก./ไร เทากับ 950 กก./ไร (คิด
เป น 33.0 % ของน้ําหนั กหั วทั้ง หมด) และใสปุ ยคอกมูล โค
อัตรา 1,600 กก./ไร เทากับ 796 กก./ไร (คิด เป น 44.8 %
ของน้ําหนักหั วทั้งหมด) สวนผลผลิต หัวขนาดเล็กยังคงเป น
การใส ปุ ย หมั ก สู ต รพระราชทาน อั ต รา 2,000 กก./ไร ที่
ให ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด เท ากั บ 1,138 กก./ไร (คิ ด เป น 39.5 %
ของน้ําหนักหัวทั้งหมด) รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-

15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับใสใสปุยอินทรียคุณภาพสูง
อั ต รา 200 กก./ไร เท ากั บ 782 กก./ไร (คิ ด เป น 34.9 %
ของน้ําหนักหัวทั้งหมด)
จากการตรวจสอบค า บริ ก ซ ข องหั ว แก น ตะวั น
พบวา การใสปุ ยตางชนิดและอัต ราที่ แตกตางกันมีผ ลทําให
ค าบริ ก ซ ข องหั วแก นตะวั นแตกต างกั น ในทางสถิ ติ โดยมี
ค า บริ ก ซ อ ยู ร ะหว า ง 18.97-20.07 (ตารางที่ 3) การใส
ปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับใสปุยหมั ก
สูตรพระราชทาน อัตรา 1,000 กก./ไร มีผ ลทําให คาบริกซ
สูง ที่ สุ ด เท ากั บ 20.07 แต ไม แ ตกต างไปจากกรรมวิ ธีอื่น ๆ
ยกเวน กรรมวิธีไมใสปุย และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
50 กก./ไร ซึ่งมีคาบริกซต่ํากวากรรมวิธีการใสปุยชนิดอื่นๆ

ตารางที่ 1 ความสูง และคา SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) ที่ระยะ 30, 45, 60 และ 75 วันหลั งยายปลูก ของ
แก นตะวั นที่ ป ลู กในแปลงทดลองบ านดอนหั น ต.ท าสองคอน อ.เมื อง จ.มหาสารคาม ช วงระหว างเดื อนมกราคมพฤษภาคม พ.ศ. 2559
กรรมวิธี
ความสูง (ซม.)
คา SCMR
30 วัน 45 วัน 60 วัน 75 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 75 วัน
ไมใสปุย (ควบคุม)
25.3c1/ 54.1bc 74.1bc 94.1bc 33.8
32.7
32.8
31.0
a
a
a
a
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 32.5
67.2
87.2
107.2
41.0
39.9
38.3
36.5
กก./ไร
ปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา
27.8bc 61.3ab 81.3ab 101.3ab 42.4
41.3
39.4
38.2
2,000 กก./ไร
ปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 27.2bc 53.9bc 73.9bc 93.9bc 38.6
37.5
36.7
36.9
กก./ไร
ใสปุยคอกมูลโค อัตรา 1,600
26.4bc 52.6c
72.6c 92.6c
37.9
36.8
35.5
35.9
กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 28.9b
56.0bc 76.0bc 96.0bc 36.8
35.7
35.7
35.2
กก./ไร + ปุยหมักสูตร
พระราชทาน อัตรา 1,000 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 26.1bc 57.7bc 77.7bc 97.7bc 40.0
38.9
36.7
36.2
กก./+ ปุยอินทรียคุณภาพสูง
อัตรา 200 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 25.4c
57.2bc 77.2bc 97.2bc 40.5
39.4
38.1
38.3
กก./ไร + ปุยคอกมูลโค อัตรา
800 กก./ไร
F-test
**
**
**
**
ns
ns
ns
ns
คา C.V. (%)
7.4
8.0
6.0
4.7
15.8
13.9
18.4
12.7
1/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ, ** = แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %
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ตารางที่ 2 ความกวางใบที่ระยะ 30, 45, 60 และ 75 วันหลังยายปลูก วันออกดอก 50 เปอรเซ็นต น้ําหนักตนสด และน้ําหนักตน
แห งของแก นตะวั น ที่ ป ลู กในแปลงทดลองบ านดอนหั น ต.ท าสองคอน อ.เมื อง จ.มหาสารคาม ช วงระหวางเดื อน
มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กรรมวิธี
วันออก
น้ําหนัก
น้ําหนัก
ความกวางใบ
ดอก 50 ตนสด
ตนแหง
(ซม.)
% (วัน) (กก./ไร)
(กก./ไร)
30 วัน 45 วัน 60 วัน 75 วัน
ไมใสปุย (ควบคุม)
5.8bcd1/ 4.7ab
3.5ab 3.2ab
62
473c
208c
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 7.4a
4.8ab
3.6ab 3.2ab
59
787b
345b
กก./ไร
ปุยหมักสูตรพระราชทาน อัตรา
6.6b
5.0a
3.8a
3.4a
63
918ab
403ab
2,000 กก./ไร
ปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 5.1d
4.5b
3.3b
2.9b
63
744b
326b
กก./ไร
ปุยคอกมูลโค อัตรา 1,600 กก./ไร 5.7cd
4.5b
3.3b
2.9b
62
760b
333b
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 6.3bc
5.2a
4.0a
3.6a
59
568c
249c
กก./ไร + ปุยหมักสูตร
พระราชทาน อัตรา 1,000 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 5.5cd
4.8ab
3.6ab 3.3ab
61
748b
328b
กก./ไร + ปุยอินทรียคุณภาพสูง
อัตรา 200 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 5.8bcd 5.0a
3.8a
3.4a
60
980a
430a
กก./ไร + ปุยคอกมูลโค อัตรา
800 กก./ไร
F-test
**
*
*
*
ns
**
**
คา C.V. (%)
7.7
5.8
7.7
8.7
5.4
15.3
15.2
1/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ
*, ** = แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 % ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 จํานวนหัวตอตน น้ําหนักหัวสด และคาบริกซของหัวสดแกนตะวันที่ปลูกในแปลงทดลองบานดอนหัน ต.ทาสองคอน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ชวงระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กรรมวิธี
จํานวน
น้ําหนักหัวสด
คา
หัว/ตน
(กก./ไร)
บริกซ
(๐brix)
ขนาด
ขนาดใหญ ขนาดกลาง
ขนาด
รวม
ใหญพิเศษ
เล็ก
c1/
c
ไมใสปุย (ควบคุม)
8.4
228 (12.2) 514 (37.6)
625ab (45.8) 1,367d
18.97b
ปุยเคมีสูตร 15-15-15
10.0c
165 (12.3) 2/ 284 (21.2) 585bc (43.7)
305bc (22.8) 1,339d
19.16b
อัตรา 50 กก./ไร
ปุยหมักสูตรพระราชทาน 17.2a
409 (14.2) 383 (13.3) 950abc (33.0)
1,138a (39.5) 2,880a
19.83a
อัตรา 2,000 กก./ไร
ปุยอินทรียคุณภาพสูง
9.7c
452 (19.5) 466 (20.1) 1,085a (46.8)
315c (13.6)
2,317abc 19.83a
อัตรา 400 กก./ไร
ปุยคอกมูลโค อัตรา
11.8bc
203 (11.4) 501 (28.2) 796abc (44.8)
277c (15.6)
1,776cd 19.85a
1,600 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15
11.3bc
167 (9.9)
276 (16.3) 658bc (38.9)
590ab (34.9) 1,691cd 20.07a
อัตรา 25 กก./ไร +
ปุยหมักสูตรพระราชทาน
อัตรา 1,000 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15
14.6ab 333 (12.7) 488 (18.6) 1,021abc (38.9) 782ab (34.9) 2,624ab 19.91a
อัตรา 25 กก./ไร +
ปุยอินทรียคุณภาพสูง
อัตรา 200 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15
10.6bc
215 (14.0) 379 (27.4) 521c (33.9)
421ab (27.4) 1,536cd 19.92a
อัตรา 25 กก./ไร +
ปุยคอกมูลโค อัตรา 800
กก./ไร
F-test
**
ns
ns
*
**
**
**
คา C.V. (%)
22.9
34.7
29.9
19.1
27.9
25.0
1.1
1/
คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรตางกันในคอลัมนเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย DMRT
2/
ตัวเลขในวงเล็บ คือ เปอรเซ็นตของขนาดหัวแกนตะวัน
ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ
*, ** = แตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 % ตามลําดับ
จากการศึ ก ษาชี้ ใ ห เ ห็ น ว าการใช ปุ ย อิ น ทรี ย ช นิ ด
ต างๆ สามารถทํ าให ผ ลผลิ ต ของหั วขนาดใหญ พิ เศษและ
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียว
หรือการที่ไมไดใสปุยชนิดใดเลย โดยเฉพาะการใสปุยอินทรีย
คุ ณ ภาพสู ง และการใช ปุ ย หมั ก สู ต รพระราชทาน ทั้ ง นี้
เนื่องจากปุยอินทรียจะปลดปลอยใหธาตุอาหารแกพืชอยาง
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ชาๆ ให กับ แกนตะวั น และชวยปรั บปรุ งโครงสรางของดิ น
ทําใหดินมีความโปรงรวนซุย เหมาะสมตอการเจริญเติบ ของ
หัวแกนตะวัน ปุยอินทรียยังทําใหดินมีความสามารถในการ
อุม น้ํ า ช วยเพิ่ ม ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนธาตุ ป ระจุ
บวกให แ ก ดิ น ช ว ยกระตุ น การทํ า งานหรื อ กิ จ กรรมของ
จุ ลิ น ทรี ย ดิ น หรื อ สั ต ว เล็ ก ๆ ในดิ น ได (กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ,
วารสารเกษตรพระวรุณ

2554) นอกจากนี้ ยั ง พบว า การใช ปุ ย เคมี ร ว มกั น กั บ ปุ ย
อินทรีย มีแ นวโนม ทําใหผ ลผลิต หัวขนาดใหญ พิ เศษและหั ว
ขนาดใหญเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อิทธิศักดิ์
(2558) พบวา การใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 400 กก./
ไร มีแนวโนมใหน้ําหนักหัวสดมากที่สุด คือ 4,209.7 กก./ไร
สวนในกรรมวิ ธีการใส ปุ ย เคมี 15-15-15 อัต รา 25 กก./ไร
และกรรมวิ ธีการใส ปุ ย เคมี 15-15-15 อั ต รา 12.5 กก./ไร
ร ว มกั บ ใส ปุ ย อิ น ทรี ย คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 200 กก./ไร ให
ผลผ ลิ ต หั วสด เท ากั บ 3,542.0 แ ละ 3,812.9 กก./ไร
ตามลําดับ ในขณะที่ผลผลิตหัวสดของแกนตะวันในกรรมวิธี
ไมใส ปุ ยมี คาเทากับ 3,474.0 กก./ไร เนื่ องจากการทดลอง
ปลูกแกนตะวันเพียงฤดูเดียวเทานั้นซึ่งเปนขอจํากัดของการ
ทดลองจึงทําใหเห็นผลการทดลองที่ไมชัดเจนมากนัก เพราะ
การใชปุ ยอินทรีย จะตองใชตอเนื่องเป นระยะเวลาหลายฤดู
ปลู กจึง จะเห็ นผลที่ ชั ด เจน ดั งนั้ น การใช ปุ ย อิ นทรี ย ในการ
ผลิ ต แก นตะวั นในป แ รก ๆ จึ งทํ าให ผ ลผลิ ต น้ํ าหนั กหั วสด
แกนตะวันแตกตางไปจากการใสปุ ยเคมี หรือการไม ใสปุ ย ไม
มากนั ก ซึ่ งจากการศึ กษาครั้งนี้ ในกรรมวิ ธีที่ ใส ปุ ย เคมี สู ต ร
15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร ไดผ ลผลิ ต คอนขางต่ํา ซึ่ง จาก
คาวิ เคราะห ดิ นที่ใช ป ลูกแก นตะวันมี ความอุ ด มสมบูร ณ ต่ํ า
Schulthesis (2004) รายงานวา การปลูกแกนตะวันควรใส
ปุยสูตร 6-12-6 อัตรา 100 กก./ไร หากพื้นที่ปลูกดินมีความ
อุ ด มสมบู ร ณ ต่ํ าให ใ ส ใ นอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น จากการศึ ก ษาของ
สนั่ น และคณะ (2549) รายงานว า การใส ปุ ย คอก อั ต รา
1,000 กก./ไร สามารถใหผลผลิต เทากับ การใสปุ ยสูตร 1224-12 อั ต รา 25 และ 50 กก./ไร และจากการศึ กษาของ
อัตถ (2555) ซึ่งไดศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตและลักษณะ
การเจริ ญ เติ บ โตของแก นตะวั นในสภาพเกษตรอิ นทรีย 5
กรรมวิธี คือ 1) ไมใสปุย 2) ราดดวยน้ําหมักชีวภาพ (EM) ใน
อัตราสวน 45 ซี ซี./น้ํา 20 ลิ ตร 3) ใส ปุยคอก อัต รา 1,600
กก./ไร 4) ใสปุ ยหมักอิ นทรี ย อัตรา 1,600 กก./ไร และ 5)
ใส ปุ ย อิ น ทรี ย อั ด เม็ ด อั ต รา 1,600 กก./ไร ผ ลการทดลอง
พบวา การใสปุย หมักอิ นทรีย อัต รา 1,600 กก./ไร มีผลทํ า
ใหการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ มีความสูง น้ําหนักตนสดสวน
เหนือดิน และดัชนีพื้นที่ใบมากที่สุด แตในดานผลผลิต พบวา
การใสปุยอินทรียอัดเม็ด อัตรา 1,600 กก./ไร ใหผลผลิตหัว
สดสูงที่สุด เทากับ 2,857.5 กก./ไร ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ทดลองในครั้ งนี้ที่ พบวาผลผลิต น้ําหนักหัวสดในกรรมวิธีใส
ปุ ย หมั ก สู ต รพระราชทานอั ต รา 2,000 กก./ไร การใช ปุ ย
อิน ทรี ย คุ ณภาพสู ง อั ต รา 400 กก./ไร และการใส ปุ ย เคมี
สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร รวมกั บ ใส ใส ปุ ย อิ นทรี ย
คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 200 กก./ไร มี แ นวโน ม ให ผ ลผลิ ต สู ง
ในขณะที่ผลผลิตหัวสดของแกนตะวันในกรรมวิธีที่ใสปุยเคมี
เพียงอยางเดียวมีคาต่ํา วันชัย (2558) รายงานวา ปุยอินทรีย
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ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีขึ้น เชน ทําใหดินรวนซุย
ทําใหรากพืชแผขยายออกไปหาอาหารไดสะดวก ดินอุมน้ําได
ดี นอกจากนี้ยั งช วยปรับ สมดุ ล ทางเคมี ค าความเป นกรดดางของดินใหดีขึ้ น ทําใหพื ชดูด ใช ธาตุอาหารพืชหรือดูด ใช
ปุ ย เคมี ไ ด ดี ขึ้ น ปุ ย อิ น ทรี ย ส ามารถอยู ใ นดิ น ได นาน และ
คอย ๆ ปลดปลอยออกมาใหพืชใชเรื่อย ๆ ซึ่งปุยอินทรียมีทั้ง
ธาตุ อ าหารหลั ก ธาตุ อ าหารรอง และธาตุ อ าหารเสริ ม
ครบถวน ทําใหพืชมีความสมบูรณ มีความแข็งแรง ตานทาน
โรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้น และสงเสริมใหจุลินทรียในดิน
ดําเนินกิจกรรมไดดี ทําใหสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตนพืชและ
ในดิ นดี ขึ้น ดังนั้ นในการเพิ่ มผลผลิ ตและขนาดหัวของแก น
ตะวั นจึ ง ควรใส ปุ ย อิ นทรี ย ในอั ต ราสู ง หรื อ ใส ปุ ย อิ น ทรี ย
รวมกับปุยเคมีดวย
สรุปผลการวิจัย
การใช ปุ ย อิ น ทรี ย ปุ ย เคมี และปุ ย เคมี ร ว มกั บ ปุ ย
อินทรียชนิดตาง ๆ มีผลทําใหการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
องค ป ระกอบผลผลิต แก นตะวั นแตกต างกั น ทั้ งในลักษณะ
ความสูง ขนาดความกวางของใบ น้ําหนักตนสด น้ําหนักตน
แหง จํ านวนหั วตอตน ผลผลิ ตน้ํ าหนั กหั วสด และคาบริกซ
ของหั วแก นตะวัน การใส ปุ ย หมั กสู ต รพระราชทาน อั ต รา
2,000 กก./ไร มีผลทําใหแกนตะวันมีน้ําหนักหัวสดมากที่สุด
รองลงมาคือ การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร
รวมกับใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร และการ
ใส ปุ ย อิ น ทรี ย คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 400 กก./ไร ตามลํ าดั บ
ในขณะที่ ก ารใส ปุ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 50 กก./ไร
และไมใสปุยใหน้ําหนักหัวสดต่ํา
การใสปุ ยอินทรีย คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร และ
การใส ปุ ย หมั กสู ต รพระราชทาน อั ต รา 2,000 กก./ไร มี
แนวโนมใหหัวขนาดใหญพิเศษมากกวาการใสปุยชนิดอื่น ๆ
รองลงมาคื อ ใส ปุ ย เคมี สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร
รวมกับใสใสปุยอินทรียคุณภาพสูง อัตรา 200 กก./ไร ส วน
การใส ปุ ย คอกมู ล โค อั ต รา 1,600 กก./ไร มี แ นวโน ม ให
ผลผลิตหั วขนาดใหญ มากที่ สุด รองลงมาคือ การใสปุ ยเคมี
สู ต ร 15-15-15 อั ต รา 25 กก./ไร ร ว มกั บ ใส ปุ ย อิ น ทรี ย
คุ ณ ภาพสู ง อั ต รา 200 กก./ไร และการใส ปุ ย อิ น ทรี ย
คุณภาพสูง อัตรา 400 กก./ไร ตามลําดับ นอกจากนี้การใส
ปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร รวมกับใสปุยหมั ก
สูตรพระราชทาน อัตรา 1,000 กก./ไร มีผ ลทําให คาบริกซ
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียว หรือการ
ไมใสปุย
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