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บทคดัย่อ: การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอตัราการใช้ปุย๋มลูไก่และขีแ้ดดนาเกลอืทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต
และการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ�านวน 4 ซ�้า ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ทรีทเมนต์ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย  (ชุดควบคุม) 2) ขี้แดดนาเกลือ 3) ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ อัตราส่วน 1:1 
และ 4) ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ อัตราส่วน 3:1 โดยใส่ปุ๋ย 4 สัปดาห์ต่อครั้งในอัตราส่วน 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ โดย
ท�าการทดลองในช่วงเดอืนกนัยายน 2556 ถงึเดอืนสงิหาคม 2557 ณ แปลงเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า แก่นตะวันที่ทุกๆ ช่วงอายุ เมื่อได้รับปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ อัตราส่วน 1:1 มีการ
เจรญิเตบิโตด้านความสงู จ�านวนใบ เส้นผ่านศนูย์กลางล�าต้น และเส้นผ่านศนูย์กลางทรงพุม่เพิม่สงูขึน้ ส่วนด้านผลผลติพบ
ว่า แก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ อัตราส่วน 1:1 จะมีน�้าหนักหัวสดเฉลี่ยมากที่สุด คือ 904.68 กรัมต่อต้น 

ค�ำส�ำคัญ: ปุ๋ยมูลไก่, ขี้แดดนาเกลือ, แก่นตะวัน

ABSTRACT: The objective of this research was to study the chicken manure and salt pan sediments on Growth and 
yield of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.). The experiment was designed by Completely Randomized 
Design (CRD) with 4 replications, consist of four treatments: 1) control 2) salt pan sediments 3) chicken manure and 
salt pan sediments (1:1) and 4) chicken manure and salt pan sediments (3:1) Each fertilizer was applied once per 4 
weeks at a rate of 1,600 kilogram per rai. The experiment was carried out during September 2013 to August 2014 
at field experiments, Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi Rajabhat University. The results showed that 
growth of Jerusalem Artichoke all stage at received chicken manure and salt pan sediments (1:1) were observed in 
terms of plant height, leaf number, stem diameter, and canopy bushes increase. For yield, the results revealed that 
the maximal fresh weight of tuber of 904.68 grams per plant got from plants received chicken manure and salt pan 
sediments (1:1)        
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บทน�ำ

แก่นตะวันหรือทานตะวันหัว เป็นพืชดอกใน

ตระกูลทานตะวัน มีถิ่นก�าเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่ง

มีชื่อสามัญว่า เยรูชาเล็ม อาร์ติโชค (Jerusalem  

artichoke) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus  

tuberosus L. ซึ่งชาวอินเดียนแดงสมัยก่อนปลูกไว้รับ

ประทานหัวเป็นอาหาร ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเข้าสู่
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ฤดูใบไม้ร่วงดอกของแก่นตะวันจะเริ่มเบ่งบานอย่าง

สวยงามจึงกายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข ้าสู ่ฤด ู

ใบไม้ร ่วงและขนานนามว่า “เจ้าหญิงทานตะวัน  

(hime-mawari)” และยังเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืช

เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรญี่ปุ ่นที่มีชื่อ

เรียกว่า “คิคุอิโหมะ (kiku-imo)” หรือมันเบญมาศ 

เนื่องจากเป็นพืชตระกูลเดียวกับเบญจมาศมีส่วนหัว

ใต้ดินที่กินได้คล้ายกับมันฝรั่ง ส่วนประเทศไทยมี

การน�าเข้าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดย ดร.สุรพงษ์ โก

สิยะจินดา อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เพือ่น�ามาปลกูไว้บนสถานี

เกษตรหลวงปางดะ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัด

เชียงใหม่ (ค�าแพง, ม.ม.ป.) โดยประโยชน์ของแก่น

ตะวันทางด้านโภชนาการสามารถแปรรูปเป็นอาหาร 

เอทานอน และสุราได้ ในประเทศเยอมันหัวแก่นตะวัน

มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ใช้ในการผลิตสุรา ส่วน

ประโยชน์ต่อสตัว์ ล�าต้นและใบของแก่นตะวนัสามารถ

น�ามาท�าเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยใช้ในปริมาณไม่ถึง 1 

เปอร์เซ็นต์ สัตว์ก็จะสุขภาพแข็งแรงขึ้นมีผลต่อการ

เจริญเติบโต ลดจุลินทรีย์ที่เป็นโทษในระบบทางเดิน

อาหาร สร้างภมูคิุม้กนั ลดการใช้สารเคมปีฏชิวีนะ และ

มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นน้อยลง ลดปัญหาอาการท้องเสีย

ในลูกสุกรหย่านม นอกจากนี้ประโยชน์ที่ส�าคัญของ

แก่นตะวัน คือ ในหัวแก่นตะวันมีสารที่เรียกว่า อินูลิน 

ซึง่มคีณุสมบตัใินการลดความอ้วน โดยแป้งในหวัแก่น

ตะวันที่มีอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซกคาไรด์ร่างกาย

ดูดซึมไม่ได้ แป้งของแก่นตะวันจึงกลายเป็นใยอาหาร

เข้าไปช่วยท�าความสะอาดของเสียในระบบทางเดิน

อาหาร ท�าให้มีระบบขับถ่ายที่ดี จากการศึกษาวิจัย

แก่นตะวันยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบา

หวาน เนือ่งจากอนิลูนิในแก่นตะวนัเป็นอาหารประเภท 

Low-Glycaemic Food (อารี, ม.ม.ป.) จะเห็นได้ว่า

แก่นตะวันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งมีงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับแก่นตะวัน ดังนี้ อัตถ์ (2555) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับศักยภาพการให้ผลผลิต และลักษณะการ

เจรญิเตบิโตของแก่นตะวนัในสภาพเกษตรอนิทรย์ี จาก

การทดลองพบว่าความสงูของต้นน�้าหนกัสดส่วนเหนอื

ดนิ และดชันพีืน้ทีใ่บของต้นแก่นตะวนัเฉลีย่สงูสดุเมือ่

ใส่ปุ๋ยหมัก 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในด้านผลผลิตหัว

สดพบว่าการใส่ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1,600 

กิโลกรัมต่อไร่ จะให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด ต่อมา 

ณฐัวฒุ ิและคณะ (2556) ได้ศกึษาอทิธพิลของปุย๋คอก

ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน ที่

ระยะเก็บเกี่ยวพบว่าผลผลิตของแก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ย

มูลไก่และมูลค้างคาวจะมีน�า้หนักหัวสดมากที่สุด คือ 

680 และ 600 กรมัต่อต้น ตามล�าดบั ซึง่ผูว้จิยัได้น�างาน

วิจัยของ  ณัฐวุฒิ และคณะ (2556) มาต่อยอดและน�า

เอาผลพลอยได้จากการท�านาเกลอืของจงัหวดัเพชรบรุี 

ซึ่งก็คือขี้แดดนาเกลือ พืชผลหรือพืชหัวที่ใส่ขี้แดดนา

เกลอืจะให้รสชาตหิวาน อร่อย และทีส่�าคญัชาวสวนไม่

ต้องพึง่ปุย๋เคม ีด้วยความมหศัจรรย์ของ  ขีแ้ดดนาเกลอื

จากของเหลอืทิง้กลายมาเป็นประโยชน์ให้กบัชาวสวน

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาอทิธพิลของปุย๋

มลูไก่และขีแ้ดดนาเกลอืทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตและ

ผลผลิตของแก่นตะวัน 

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

น�าหัวแก่นตะวันมาช�าในถุงด�าเป็นเวลา 7 วัน  

หลงัจากนัน้ย้ายหวัแก่นตะวนัทีง่อกลงเพาะในดนิผสม 

ดิน: แกลบด�า: ร�าพรวน: กากมะพร้าว อัตราส่วน 

2:2:2:1 ในตะกร้าขนาด 12×15 นิ้ว แล้วจึงน�าไปไว้ใน

เรือนเพาะเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีใบจริง 

2-3 ใบ หลังจากนั้นจึงท�าการย้ายลงแปลงปลูกขนาด 

0.5x4 เมตร โดยใส่ปุย๋ 4 สปัดาห์ต่อ 1 ครัง้ ในอตัราส่วน 

1600 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปุ๋ยมูลไก่ที่น�ามาใส่เป็นแบบ

ผง ดังทรีทเมนต์ต่อไปนี้

 ทรีทเมนต์ที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  (ชุดควบคุม)

 ทรีทเมนต์ที่ 2 ขี้แดดนาเกลือ 

 ทรีทเมนต์ที่ 3 ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ 

อัตราส่วน 1:1 

 ทรีทเมนต์ที่ 4 ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ 

อัตราส่วน 3:1 



160 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

วางแผนการทดลองแบบ (CRD) Completely 

Randomized Design จ�านวน 4 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์

ละ 4 ซ�้า ซ�้าละ 8 ต้น โดยใช้หัวแก่นตะวันทั้งหมด 128 

หัว

บันทึกผลการทดลอง

 1.  ความสูง (เซนติเมตร) วัดเหนือจากโคน

ประมาณ 1 เซนติเมตร จนถึงปลายยอด

 2.  จ�านวนใบ (ใบ)

 3.  เส้นผ่านศนูย์กลางของทรงพุม่ (เซนตเิมตร)

 4.  เส้นผ่านศนูย์กลางของล�าต้น (มลิลเิมตร)

 5.  น�้าหนักหัวสด (กรัมต่อต้น)

โดยบันทึกผลการทดลองด้านการเจริญเติบโต

ทกุๆ 1 เดอืน ส่วนน�า้หนกัหวัสดท�าการบนัทกึผลทีร่ะยะ

เก็บเกี่ยว คือ 4 เดือน

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

การศกึษาอทิธพิลของปุย๋มลูไก่และขีแ้ดดนาเกลอื

ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน 

จังหวัดเพชรบุรี พบว่าแก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่และ

ขี้แดดนาเกลือในอัตราส่วน 1:1 มีการเจริญเติบโตทาง

ด้านความสงู  สปัดาห์ที ่4 ความสงูของแก่นตะวนัไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ โดยต้นแก่นตะวันมีความสูง

เฉลี่ยใกล้เคียงกัน 27.09 - 27.59 เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 

8 พบว่าแก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ 

1:1 มคีวามสงูสงูสดุเฉลีย่คอื 87.43 เซนตเิมตร มคีวาม

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนสัปดาห์ที่ 12 

และ 16 พบว่าแก่นตะวนัทีไ่ด้รบัปุย๋มลูไก่และขีแ้ดดนา

เกลือ 1:1 3:1 และชุดควบคุม มีความสูงสูงสุด โดยมี

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ (Figure 1)

จ�านวนใบ สปัดาห์ที ่4 และสปัดาห์ที ่8 จ�านวนใบ

ของแก่นตะวนัไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิโดยต้นแก่น

ตะวนัมจี�านวนใบใกล้เคยีงกนัเฉลีย่คอื 14.34 – 15.06 

ใบ และ 113.12 – 133.06 ใบ ตามล�าดับ ส่วนสัปดาห์

ที่ 12 และ16 พบว่าแก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่และขี้

แดดนาเกลือ 1:1 มีจ�านวนใบสูงสุดเฉลี่ย คือ 445.75 

และ 309.03 ใบ ตามล�าดับ มีความแตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญ (Figure 2)
4 

 

Figure 1 Mean of plant height of effects of chicken manure and salt pan sediments at all stage. 
     

Figure 2 Mean of leaf number of effects of chicken manure and salt pan sediments at all stage. 
 
 เสนผานศูนยกลางลําตน สัปดาหที่ 4 เสนผานศูนยกลางลําตนของแกนตะวันไมมีความแตกตางทางสถิติ 
โดยตนแกนตะวันมีเสนผานศูนยกลางลําตนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 4.99 – 5.11 มิลลิเมตร สัปดาหที่ 8, 12 และ 16 พบวา
แกนตะวันที่ไดรับปุยมูลไกและขี้แดดนาเกลือ 1:1 มีเสนผานศูนยกลางลําตนสูงสุดเฉลี่ยคือ 9.85, 11.05 และ 10.57 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (Figure 3)   
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Figure 2 Mean of leaf number of effects of chicken manure and salt pan sediments at all stage. 
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เส้นผ่านศนูย์กลางทรงพุม่  พบว่า สปัดาห์ที ่4 เส้น

ผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มของแก่นตะวันไม่มีความแตก

ต่างทางสถิติ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ยใกล้

เคียงกันคือ 22.09 – 22.59 เซนติเมตร ส่วนสัปดาห์ที่ 

8, 12 และ 16 แก่นตะวนัทีไ่ด้รบัปุย๋มลูไก่และขีแ้ดดนา

เกลือ 1:1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นสูงสุดเฉลี่ย คือ 

9.85, 11.05 และ 10.57 มลิลเิมตร ตามล�าดบั (Figure 

4)

 ปรมิาณของผลผลติ พบว่าแก่นตะวนัทีไ่ด้รบั

ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ 1:1 มีน�้าหนักหัวสดสูงสุด

เฉลี่ยคือ 904.68 กรัม มีความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับแก่นตะวันที่ได้รับขี้

แดดนาเกลือมีน�้าหนักหัวสดต�่าสุดเฉลี่ยคือ 606.25 

Table 1 Means of Fresh tuber weight of effects of chicken manure and salt pan sediments.

Treatments Fresh tuber weight (g /plant) 

Control 678.12±194.66bc

salt pan sediments 606.25±220.97c

chicken manure : salt pan sediments (1:1) 904.68±297.12a

chicken manure : salt pan sediments (3:1) 783.87±181.83b

F-test *

C.V. (%) 30.75

Note : C.V. = coefficient of Variation

Note : In a column, means followed by a common letter are not different at the 5% level by DMRT

กรัม รองลงมาคือ แก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่และขี้

แดดนาเกลือ 3:1 และชุดควบคุมมีน�า้หนักหัวสดใกล้

เคยีงกนัเฉลีย่คอื 783.87 และ 678.12 กรมั ตามล�าดบั 

(Table 1) 



163KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตยา และสุกาญจน์ (2556) ได้

ท�าการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจากขี้แดดนาเกลือ

โดยใช้หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด Trichodermaviride 

พบว่าจาการทดสอบกับพืชผักที่เป็นหัวมีการเจริญ

เติบโตที่ดีท�าให้หัวแน่น เนื่องจากมีปริมาณของธาตุ

อาหารฟอสฟอรัส (P
2
O

5
) 0.13 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 

0.009 เปอร ์ เซ็นต ์  และโปรแตสเซียม (K
2
O)  

2  เปอร์เซ็นต์  ในปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติ

ที่จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ทั้งนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ และคณะ (2556) 

ที่พบว่าแก่นตะวันที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่จะให้น�้าหนักสูงสุด 

เนื่องจากในการตรวจสอบธาตุอาหารพบว่า ปุ๋ยมูลไก่

มีปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส 5.30 เปอร์เซ็นต์ และ

โพแทสเซียม3.35 เปอร์เซ็นต์ ที่สูงกว่าไนโตรเจนซึ่งมี

ปริมาณ 2.10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่

ของธาตุอาหารในพืชแล้ว ฟอสฟอรัสมีบทบาท 

ในด้านของกระบวนการเมททาบอลิซึมของพลังงาน 

โพแทสเซียมมีบทบาทในการควบคุมอัตราการ

สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ และการเคลื่อนย้าย

น�า้ตาลจากใบไปเกบ็สะสมทีห่วั (สมบญุ, 2548) ดงันัน้

ธาตอุาหารฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมจงึมส่ีวนส�าคญั

ในการเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ส่วนหัว และจะดูดใช้ใน

ส่วนของหัวมากที่สุด โดยการใช้อัตราปุ๋ยมูลไก่และขี้

แดดนาเกลือ ในอัตรา 1:1 ซึ่งอัตราปุ๋ยนั้น พืชแต่ละ

ชนิดจะมีความต้องการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลาย

ปัจจัย (ปิยะ, 2538) ดังนั้นแก่นตะวันที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่

และขี้แดดนาเกลือในอัตรา 1:1 จึงเป็นอัตราส่วน

ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมท�าให้ได้ผลผลิตของแก่นตะวัน

สูงสุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้ปุย๋มลูไก่และขีแ้ดดนาเกลอื อตัราส่วน 1:1 

มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน 

สูงที่สุด  ซึ่งในการวิจัยต่อไปควรมีการวิจัยเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคุณภาพภายในเมื่อได้รับ

ปุ๋ยมูลไก่และขี้แดดนาเกลือ

ค�ำขอบคุณ

ผู ้วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ให้การสนับสนุนทุนใน

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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