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บทคัดยอ 

แกนตะวันเปนพืชหัวที่มีน้ําตาลฟรุกโตสโมเลกุลขนาดใหญ (long chain fructose) ซ่ึงสามารถนําไปผลิต

แอลกอฮอลได ในปจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชนี้โดยเฉพาะเรื่องธาตุอาหารพืชยังมีนอยมาก งานทดลองนีจึ้งมี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการใสไนโตรเจนและโพแทสเซียมตอผลผลิตและคุณภาพของแกนตะวัน โดยใช

แผนการทดลองแบบ 5x5 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) มี 25 ตํารับทดลอง จํานวน 3 

ซํ้า ปจจัยที่ 1 ประกอบดวยอัตราปุยไนโตรเจน 5 ระดับคือ 0, 40, 80, 120 และ 160 kg N ha-1 สวนปจจัยที่ 2 

ประกอบดวยอัตราปุยโพแทสเซียม 5 ระดับคือ 0, 100, 200, 300 และ 400 kg K ha-1 บันทึกน้ําหนักหัวสดและหัว

แหง จํานวนหัวตอตน น้ําหนักแหงลําตนและใบ และคาบริกซ ผลการทดลองพบวา อิทธิพลของไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมมีสหสมัพันธกันในทางบวกตอน้ําหนักหัวสดและหัวแหง และจํานวนหัวตอตน การเพิ่มอัตราไนโตรเจน

ในสภาพไมใสโพแทสเซียมรวมดวย หรือการเพิ่มอัตราโพแทสเซียมในสภาพไมใสไนโตรเจนรวมดวย ไมมีผลตอ

น้ําหนักหัวสดและหัวแหง การใสไนโตรเจน 40 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม 100 kg K ha-1 ใหน้ําหนักหัว

สดและหัวแหงสูงสุด และการใสไนโตรเจน 120 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม 100 kg K ha-1 ทําใหจํานวน

หัวตอตนสูงสุด การใสไนโตรเจนตั้งแต 40 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมในอัตราตั้งแต 300-400 kg K ha-1 

ทําใหน้ําหนักหัวสดและหัวแหง และจํานวนหัวตอตน ลดลงอยางมีนัยสําคัญ อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียม

ตอน้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวันไมมีสหสัมพนัธกัน การเพิ่มไนโตรเจน 40-120 kg N ha-1 ทําใหน้าํหนัก

แหงลําตนและใบของแกนตะวันเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไนโตรเจน แตอัตราชวงดังกลาวไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อใสไนโตรเจน 160 kg N ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ การ

ใสโพแทสเซียมมากกวา 300 kg K ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการใสไนโตรเจน

และโพแทสเซียมไมมีผลตอคาบริกซ 

คําสําคัญ: แกนตะวัน (Helianthus tuberosus L.), Jerusalem Artichoke, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, บริกซ 

บทนํา 
ประเทศไทยจําเปนตองส่ังซื้อน้ํามันเขามาใชภายในประเทศ เปนมูลคาปละกวา 600,000 

ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกป (สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2548) ปญหา
การขาดแคลนน้ํามันอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไดเรงหา

                                          

1  สนับสนุนโครงการวิจัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002. 
2  นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002. 

3  ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40002. 
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แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการหาแหลงพลังงานจากพืชอาทิ ออยและมันสําปะหลัง 
เปนพืชที่ไดมีการนําผลผลิตหรือสวนที่เหลือจากอุตสาหกรรมมาผลิตเปนแอลกอฮอลเพื่อใชผสมกับ
น้ํามัน แตผลผลิตออยและมันสําปะหลังถูกใชภายในประเทศเพื่อผลิตน้ําตาลและอาหารสัตวใน
ปริมาณที่สูง และในขณะเดียวกันออยและมันสําปะหลังก็เปนพืชที่สรางรายไดใหกับประเทศ คิด
เปนมูลคาการสงออกรวมกันไมต่ํากวา 60,000 ลานบาท (ประสิทธิ์, 2548) ซึ่งหากนําผลผลิตของ
ออย กากน้ําตาล และมันสําปะหลังในสวนที่สงออกในแตละปมาทําการผลิตเปนเอทานอล เมื่อ
เปรียบเทียบมูลคาการสงออกกับมูลคาของการนํามาผลิตเปนเอทานอล พบวา หากนําน้ําตาลใน
สวนที่สงออกมาผลิตเปนเอทานอลจะทําใหประเทศไทยขาดรายไดกวา 6,000 ลานบาท ดังนั้นจึงได
มีความพยายามแสวงหาพืชใหมเพื่อใชเปนวัตถุดิบเสริมสําหรับผลิตเอทานอล สนั่น และคณะ 
(2549ข) ไดรายงานวา แกนตะวันเปนอีกพืชหนึ่งที่มีศักยภาพในการเปนวัตถุดิบสําหรับผลิต 
เอทานอล 

แกนตะวัน หรือเยรูซาเล็ม อารติโชค (Jerusalem artichoke) จัดเปนพืชหัว มีการสะสม
น้ําตาลในลําตนและหัว ซึ่งมีน้ําตาลฟรุกโตส (fructose) ที่ตอกันเปนโมเลกุลสายยาว เรียกวา  
อินนูลิน (inulin) ซึ่งสามารถนําไปใชผลิตแอลกอฮอลตามกระบวนการผลิตเอทานอลได โดยหัวของ
แกนตะวัน 1 ตัน สามารถผลิตเอทานอลได 80-100 ลิตร (NNFCC, 2000; Fermandez, 2006)  

ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา (ประเสริฐ และ
วิทยา, 2531) สําหรับดินนาและดินไรในภาคนี้มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําเฉล่ียเพียง 0.72% (มนูเวทย 
และคณะ, 2522) ปริมาณไนโตรเจนต่ําเฉล่ียเพียง 0.036% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเพียง 
3 ppm และปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนเพียง 47 ppm (สันติภาพ, 2528) 

Cosgrove et al. (2000) รายงานวา การใสไนโตรเจน และโพแทสเซียมรวมกันในอัตรา 
68 kg N ha-1 และ 170 kg K ha-1 ตามลําดับ ใหผลผลิตหัวสดแกนตะวัน 13,413 kg ha-1 แตเมื่อใส
ไนโตรเจน หรือโพแทสเซียมธาตุใดธาตุหนึ่งเพียงอยางเดียวในอัตราดังกลาวทําใหไดผลผลิตหัวสด
เพียง 12,750 และ 9,602 kg ha-1 ตามลําดับ จากผลการทดลองดังกลาวจึงทําใหเกิดความสนใจที่
จะศึกษาถึงอิทธิพลของการใสไนโตรเจนและโพแทสเซียมตอการใหผลผลิต และคุณภาพของ 
แกนตะวันในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิธีการศึกษา 
ทําการทดลองที่เรือนทดลอง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางกันยายน 

2550-มกราคม 2551 ดินที่ใชในการทดลองเปนดินชุดน้ําพอง มีเนื้อดินเปนดินทราย มี sand 87% 
silt 10% และ clay 3% และคุณสมบัติทางเคมีของดินกอนปลูกที่สําคัญบางประการแสดงไวใน
ตารางที่ 1 ปลูกแกนตะวันพันธุ JA 89 ในกระถางพลาสติกขนาด 50x42 เซนติเมตร ใชตนกลาอายุ 
21 วัน ปลูกกระถางละ 1 ตน โดยวางแผนการทดลองแบบ 5x5 Factorial in Completely 
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Randomized Design (CRD) มี 25 ตํารับทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา หนวยทดลองทั้งหมดเทากับ 75 
หนวยทดลอง ปจจัยที่ 1 ประกอบดวยอัตราปุยไนโตรเจน 5 ระดับคือ 0 40 80 120 และ 160  
kg N ha-1 สวนปจจัยที่ 2 ประกอบดวยอัตราปุยโพแทสเซียม 5 ระดับคือ 0 100 200 300 และ 400 
kg K ha-1 ทั้งนี้มีการใสปุยรองพื้นอัตรา 33 kg P ha-1, 22 kg Mg ha-1, 0.08 kg Cu ha-1, 0.006 kg Mo ha-1, 

0.2 kg B ha-1 และ 0.66 kg Zn ha-1 
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 120 วันหลังปลูก บันทึกขอมูล น้ําหนักสดและน้ําหนัก

แหงของหัวแกนตะวัน จํานวนหัวตอตน น้ําหนักแหงตนและใบ และวัดคาบริกซ (brix) ของหัว  
วัดโดยสุมเลือกหัวที่มีความสม่ําเสมอ นําหัวมาหั่นเปนชิ้นบางๆ หอดวยผาขาวบางแลวใชเครื่องบีบ
เพื่อคั้นสวนน้ําออกมาหลังจากนั้นนําไปหยดบนเครื่อง hand refractometer รุน FG 103/11 อานคา
บนหนาจอ และบันทึกขอมูล 

วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลแบบ Analysis of Variance (ANOVA) ตามแผนการ
ทดลอง 5x5 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของตํารับการทดลอง โดยใชวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
โดยใชโปรแกรม MSTAT-C 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน (ดินชุดน้ําพอง) กอนการทดลอง  

คุณสมบัติของดิน คา 

Physical properties  

Sand (%) 87 

Silt (%) 10 

Clay (%) 3 

Chemical properties  

pH (1:1 H2O) 5.3 

EC (1:5 H2O) 0.04 

CEC (c molc kg-1) 1.33 

Organic matter (%) 0.37 

Total nitrogen (%) 0.02 

Available phosphorus (mg P kg-1) 4.8 

Potassium (mg K kg-1) 51.1 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
น้ําหนักหัวสดและหัวแหง 
ในสภาพที่ไมใสไนโตรเจน การใสโพแทสเซียมในอัตรา 0-400 kg K ha-1 ใหน้ําหนักหัวสด

และหัวแหงไมแตกตางกัน ในทางกลับกันการไมใสโพแทสเซียม การใสไนโตรเจนในอัตรา 0-160  
kg N ha-1 ใหน้ําหนักหัวสดและหัวแหงไมแตกตางกันเลย (ตารางที่ 2 และ 3) แตเมื่อใสไนโตรเจนใน
อัตรา 40-120 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมในอัตรา 100 และ 200 kg k ha-1 ทําใหน้ําหนักหัว
สดและหัวแหงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไนโตรเจนและไมใสโพแทสเซียม 
แตเมื่อมีไนโตรเจนสูงถึง 160 kg N ha-1 การใสโพแทสเซียมในอัตราดังกลาว ทําใหน้ําหนักหัวสดและ
หัวแหงลดลง และมีปริมาณที่ไมแตกตางจากการไมใสโพแทสเซียมและไมใสไนโตรเจน อยางไรก็ดี
ผลผลิตที่ไดจากการใสไนโตรเจน 80 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม 100 หรือ 200 kg K ha-1 
ใหผลผลิตไมแตกตางจากการไมใสไนโตรเจนและไมใสโพแทสเซียม ผลที่ไดนี้อาจเนื่องมาจาก
ขอผิดพลาดของการทดลอง การใสไนโตรเจนในอัตรา 40-160 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม
ในอัตรา 300 และ 400 kg K ha-1 ทําใหน้ําหนักหัวสดและหัวแหงลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับทุกตํารับการทดลอง 

ฉะนั้นอาจกลาวไดวาการใสไนโตรเจน 40 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมในอัตรา 
100 kg K ha-1 ใหผลผลิตหัวสดและหัวแหงสูงสุด ซึ่งแตกตางจากงานทดลองของ Cosgrove et al. 
(2000) ที่รายงานวา การใสไนโตรเจน 68 kg N ha-1 รวมกับการใสใสโพแทสเซียม 170 kg K ha-1 ให
ผลผลิตสูงสุด 

ตารางที่ 2 น้ําหนักหัวสดของแกนตะวัน (kg ha-1) 

อัตราไนโตรเจน (kg N ha-1) อัตราโพแทสเซียม 

(kg K ha-1) 0 40 80 120 160 เฉลี่ย 

0 8,188 defghi** 10,604 bcd 9,783 def 10,749 bcd 10,604 bcd 9,986 

100 8,889 defg 12,609 abc   10,797 bcd 13,696 a 9,372 defg 11,073 

200 10,169 cde 13,043 ab 10,725 bcd 13,164 ab 8,696 defgh 11,159 

300 6,884 ghi 5,990 hi 8,623 defghi   9,396 defg 6,957 fgh 7,570 

400 7,609 efghi 5,821 i 9,638 defgh 6,981 fghi 6,860 ghi 7,382 

เฉลี่ย 8,348 9,613 9,913 10,797 8,498 - 

** ตัวเลขที่มีอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% (P<0.01) โดยวิเคราะหความ

แตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT), C.V. (%) = 11.85 
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ตารางที่ 3 น้ําหนักหัวแหงของแกนตะวัน (kg ha-1) 

ไนโตรเจน (kg N ha-1) โพแทสเซียม 

(kg K ha-1) 0 40 80 120 160 เฉลี่ย 

0 2,455 efghi** 3,066 bcdef 2,946 cdef 3,313 abcde 3,045 bcdef 2,965 

100 2,783 efg 3,805 abcd 3,314 abcde 4,046 a 2,890 def 3,368 

200 2,992 cdef 3,847 abc 3,199 abcde 3,939 ab 2,635 efgh 3,322 

300 1,824 hi 1,746 hi 2,519 efgh 2,895 def 1,918 ghi 2,180 

400 2,199 fghi 1,591 i 2,915 def 1,862 hi 1,823 hi 2,078 

เฉลี่ย 2,451 2,811 2,979 3,211 2,462 - 

** ตัวเลขที่มีอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% (P<0.01) โดยวิเคราะหความ

แตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT), C.V. (%) = 13.05 
 

จํานวนหัวตอตน 
ในสภาพที่ไมใสไนโตรเจน การใสโพแทสเซียมในอัตรา 100-400 kg K ha-1 ไมมีผลตอ

จํานวนหัวตอตน (ตารางที่ 4) ยกเวนการใสโพแทสเซียมอัตรา 300 kg K ha-1 ซึ่งทําใหจํานวนหัวตอ
ตนลดลง กรณีเชนนี้อาจเนื่องจากขอผิดพลาดจากการทดลอง การใสไนโตรเจนในอัตรา 40-120  
kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมในอัตรา 100 และ 200 kg K ha-1 ใหจํานวนหัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมใสไนโตรเจนและไมใสโพแทสเซียม ทั้งนี้การใสไนโตรเจนอัตรา 120 kg N ha-1 
รวมกับการใสโพแทสเซียมอัตรา 100 kg K ha-1 ทําใหจํานวนหัวสูงสุด แตการใสไนโตรเจนอัตรา  
160 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมอัตรา 100 และ 200 kg K ha-1 ทําใหจํานวนหัวตอตน 
ไมแตกตางจากการไมใสไนโตรเจนและไมใสโพแทสเซียม การใสไนโตรเจนตั้งแต 40-160 kg N ha-1 
รวมกับการใสโพแทสเซียมอัตรา 300 และ 400 kg K ha-1 ใหจํานวนหัวตอตนคอนขางแปรปรวน  
โดยในสภาพรวมมีแนวโนมลดลง 

ในสภาพที่ไมใสโพแทสเซียม การใสไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตั้งแต 40-160 kg N ha-1 มีผลทําให
เพิ่มจํานวนหัวตอตนสูงกวาการไมใสไนโตรเจน ขอมูลในกรณีการใสไนโตรเจนที่อัตรา 80 kg N ha-1 
ซึ่งทําใหจํานวนหัวตอตนลดลงจนไมแตกตางจากการไมใสไนโตรเจน นั้นอาจเปนขอผิดพลาดจาก
การทดลอง 

น้ําหนักแหงลําตนและใบ 
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมไมมีสหสัมพันธกันในเรื่องของน้ําหนักแหงลําตนและใบ การใส

ไนโตรเจนทําใหเพิ่มน้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวัน (ตารางที่ 5) การใสไนโตรเจนในอัตรา 
40-120 kg N ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบสูงกวาการไมใสปุยไนโตรเจน แตอัตราชวงดังกลาว
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ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ การใสปุยไนโตรเจนในอัตรา 160 kg N ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตน
และใบลดลง จนไมแตกตางจากการไมใสไนโตรเจน 

การใสโพแทสเซียมทําใหลดน้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวัน (ตารางที่ 5) การใส
โพแทสเซียมในอัตรา 100 และ 200 kg K ha-1 ใหน้ําหนักแหงลําตนและใบไมแตกตางกันกับการไม
ใสโพแทสเซียมอยางมีนัยสําคัญ แตการใสโพแทสเซียมในอัตรา 300 และ 400 kg K ha-1 ทําให
น้ําหนักแหงลําตนและใบลดลง 

ตารางที่ 4 จํานวนหัวตอตนของแกนตะวัน 

อัตราไนโตรเจน (kg N ha-1) อัตราโพแทสเซียม 

(kg K ha-1) 0 40 80 120 160 เฉลี่ย 

0 11.3 fgh* 13.3 bcde 11.7 efg 14.7 b 14.0 bc 13.0 

100 11.0 fghi 13.3 bcde 14.0 bc 16.7 a 12.0 def 13.4 

200 11.3 fgh 13.7 bcd 12.3 cdef 14.0 bc 11.3 fgh 12.5 

300   8.0 j   8.0 j 10.0 ghi 10.7 fghi   9.7 hi 9.3 

400 10.7 fghi   9.3 ij 15.0 b   7.7 j 12.0 def 10.9 

เฉลี่ย 10.5 11.5 12.6 12.7 11.8 - 

* ตัวเลขที่มีอักษรเหมือนกัน  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (P<0.05) โดยวิเคราะหความ

แตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT), C.V. (%)  =  18.06 
 

ตารางที่ 5 น้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวัน (kg ha-1) 

อัตราไนโตรเจน (kg N ha-1) อัตราโพแทสเซียม 

(kg K ha-1) 0 40 80 120 160 เฉลี่ย 

0 731 1,034 1,048 1,074 874 952 A** 

100 737 988 1,087 1,204 827 969 A 

200 901 1,186 999 1,089 643 964 A 

300 615 730 689 645 669 670 B 

400 628 507 900 722 605 672 B 

เฉลี่ย 722 b* 889 a 945 a 947 a 724 b  

** ตัวเลขเฉลี่ยในคอลัมนที่มีอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (P<0.01) 

โดยวิเคราะหความแตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT) 

* ตัวเลขเฉลี่ยในสดมภที่มีอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) โดย

วิเคราะหความแตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT), C.V. (%) = 25.23 
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คาบริกซของหัว 
จากการวัดคาบริกซของหัวแกนตะวันโดยใชเครื่อง hand refractometer พบวา การใส

ไนโตรเจนและโพแทสเซียมไมมีผลตอคาบริกซ (ตารางที่ 6) ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ สนั่น 
และคณะ (2549ก) ที่รายงานวา คาบริกซของหัวที่ไดรับปุยแตกตางกันอายุ 90 วันหลังปลูก ไมทํา
ใหคาบริกซของหัวแตกตางกัน 

ตารางที่ 6  คาบริกซ (brix) ของหัวแกนตะวัน (%) 

อัตราไนโตรเจน (kg N ha-1) อัตราโพแทสเซียม 

(kg K ha-1) 0 40 80 120 160 เฉลี่ย 

0 24.8 24.8 24.0 25.0 23.5 24.4 ab* 

100 26.5 24.7 24.5 24.6 24.2 24.9 ab 

200 27.2 25.1 25.9 25.6 26.3 26.0 a 

300 24.8 23.8 23.4 23.6 23.8 23.8 b 

400 25.2 23.0 24.2 23.2 23.1 23.8 b 

เฉลี่ย 25.7 24.3 24.4 24.4 24.2 - 
* ตัวเลขเฉลี่ยในคอลัมนที่มีอักษรเหมือนกัน  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) 

โดยวิเคราะหความแตกตางแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT), C.V. (%)  =  8.90 

 

สรุปผลการศึกษา 
อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซียม มีสหสัมพันธกันในทางบวกตอน้ําหนักหัวสดและ

หัวแหง และจํานวนหัวตอตน การเพิ่มอัตราไนโตรเจนในสภาพไมใสโพแทสเซียมรวมดวยหรือการ
เพิ่มอัตราโพแทสเซียมในสภาพไมใสไนโตรเจนรวมดวย ไมมีผลตอน้ําหนักหัวสดและหัวแหง การใส
ไนโตรเจน 40 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม 100 kg K ha-1 ใหน้ําหนักหัวสดและหัวแหงสูงสุด 
และการใสไนโตรเจน 120 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียม 100 kg K ha-1 ทําใหจํานวนหัวตอตน
สูงสุด การใสไนโตรเจนตั้งแต 40 kg N ha-1 รวมกับการใสโพแทสเซียมในอัตราตั้งแต 300-400  
kg K ha-1 ทําใหน้ําหนักหัวสดและหัวแหง และจํานวนหัวตอตนลดลงอยางมีนัยสําคัญ อิทธิพลของ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมตอน้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวันไมมีสหสัมพันธกัน การเพิ่ม
ไนโตรเจน 40-120 kg N ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบของแกนตะวันเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับการไมใสไนโตรเจน แตอัตราชวงดังกลาวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อใสไนโตรเจน 
160 kg N ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ การใสโพแทสเซียมมากกวา 
300 kg K ha-1 ทําใหน้ําหนักแหงลําตนและใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการใสไนโตรเจนและ
โพแทสเซียมไมมีผลตอคาบริกซ 
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