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Abstract
This study was aimed to evaluate the potential of sunflower planting in Hua Hin 

district, Prachuap Khiri Khan Province. The evaluation method was carried out by comparing 
seed yields and percent of oil content in different treatments which were affected by 
applying different producing factors. The results showed non-significant difference on 
seed yield among plots received from different producing factors, including no fertilizer 
application, chemical fertilizer (formula 15-15-15 of nitrogen, phosphorus and potassium 
with rating of 30 kg/rai) application and bio-organic fertilizer application at two different 
rates (200 and 400 kg/rai). The seed yields and percentage of oil content in seed kernel 
of sunflower planted for two consecutive growing seasons; dry season (February to May) 
and late rainy season (September to December) in 2015 were 89.40 kg/rai and 103.89 kg/
rai, and 43.61 percent and 39.53 percent, respectively. According to the results of current 
study, there are various points of suggestion to farmers who are interested in planting 
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sunflower in the located area. Soil improvement and further study of planting sunflower 
integrated with other types of plants in farmer’s field are significantly concentrated 
consideration and the alternative way to increase the value of seed yield by processing 
them into oil production. Furthermore, by-product from production process is used as 
feed meal or organic fertilizer.
Keywords: Integrated farming, added value, alternative crops, sunflower planting

บทคัดยอ
การศึกษานี้เพื่อประเมินศักยภาพการปลูกทานตะวันในพื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทําการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดและเปอรเซ็นตนํ้ามันในกรรมวิธีที่แตกตางกันซึ่งเปนผล
มาจากการใชปจจยัการผลิตทีต่างกนั ผลการศึกษาพบวาไมมคีวามแตกตางทางสถิตขิองผลผลิตจากแปลง
ที่ไดรับปจจัยการผลิตที่แตกตางกัน ทั้งการไมใชปุยและการใชปุยเคมี (สูตร 15-15-15 สําหรับไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม อตัรา 30 กโิลกรัมตอไร) หรอืการใชปุยอินทรยีชวีภาพในอตัราทีแ่ตกตางกนั 
(200 และ 400 กิโลกรัมตอไร) ผลผลิตเมล็ดและเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดทานตะวันที่ปลูกในสองฤดูปลูก 
ทั้งฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน-ธันวาคม) ในป พ.ศ. 2558 
ไดผลผลิตเทากับ 89.40 และ 103.89 กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซ็นตนํ้ามันเทากับ 43.61 และ 39.53 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลการศึกษาน้ี มีขอแนะนําหลายประเด็นสําหรับเกษตรกรท่ีสนใจปลูก
ทานตะวันในพื้นที่ดังกลาวนี้ การปรับปรุงดินและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกทานตะวันแบบ
ผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงเกษตรกรเปนประเด็นที่ตองคํานึงถึงอยางมาก รวมทั้งแนวทางอ่ืน
ในการเพิม่มลูคาผลผลติเมลด็ทัง้การแปรรปูเมลด็เปนนํา้มนั รวมท้ังการใชเศษเหลอืจากกระบวนการผลตินัน้
เพื่อใชเปนอาหารสัตวหรือเปนปุยอินทรีย
คําสําคัญ: เกษตรผสมผสาน เพิ่มมูลคา พืชทางเลือก การปลูกทานตะวัน

คํานํา
ในพืน้ทีอ่าํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

มีการปลูกพืชหลักๆ หลายชนิด เชน สับปะรด 
มะพราว ออย ซึง่ปจจุบนัประสบปญหาแตกตางกนั 
ทั้งปญหาการขาดนํ้า ราคาผลผลิตแปรปรวน และ
ผลกระทบจากการใชสารเคมีทีย่าวนานในพืชเหลานี้ 
อาจกอใหเกิดสารตกคางในดินและส่ิงแวดลอม 
(Wuana and Okieimen, 2011; Tetteh, 2015) 

ทั้งนี้ การที่เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดเดิมอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากมีความชํานาญในการปลูกและ
อยูใกลกับแหลงรับซ้ือผลผลิต ทําใหไมมีการนําพืช
อื่นมาเปนพืชปลูกสลับหรือพืชหมุนเวียนในพื้นที่

การนําพืชอื่นมาเปนพืชเสริมหรือเปนพืช
ทางเลือกในพื้นท่ีจึงตองคํานึงถึงความดีเดนหลาย
ประการเพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดในพื้นที่ ดวย
เหตนุี ้การศกึษาครัง้นีจ้งึเลอืกทานตะวนั (Sunflower, 
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Helianthus annuus L.) มาเพื่อศึกษาความเปน
ไปไดในการนํามาเปนพชืทางเลือกสําหรับเกษตรกร
ในพื้นที่ดังกลาวนี้ เนื่องจากทานตะวันเปนพืชท่ีมี
ขอดีหลายประการ ไดแก อายุปลูกสั้น (ประมาณ 
80-110 วัน) ปลูกไดทุกฤดูกาล เก็บเกี่ยวงาย ใชนํ้า
นอย ทนแลงปานกลาง แตหากเกดิความเครยีด เชน 
การขาดนํ้าหรือไดรับความเค็มจะกระทบตอการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติ (Azia et al., 2013; Umar 
and Siddiqui, 2018) ทานตะวันมีนํ้ามันในเมล็ด
สูงแตปริมาณขึ้นกับปจจัยแวดลอมหลายอยาง 
นํา้มนัในเมลด็ประมาณ 40 เปอรเซน็ต (Senkoyla 
and Dale, 1999; Maciel et al., 2015) นํ้ามัน
ทานตะวนัเหมาะสมสาํหรับการบริโภค เนือ่งจากมี
กรดไขมนัไมอิม่ตัวพวกโอลอีกิ (Oleic) และลโินลีอกิ 
(Linoleic) สูง (Jiang et al., 1992; Rebolé et 
al., 2006) พบประมาณ 80 เปอรเซ็นตของนํ้ามัน 
(Leland, 1996) ประโยชนอีกประการหนึ่งของ
ทานตะวันคือเม่ือหีบนํ้ามันแลวยังสามารถใชกาก
เปนอาหารสัตวเนื่องจากมีโปรตีนสูง ประมาณ 
41 เปอรเซ็นต (Ivanova et al., 2012) นอกจาก
นี้กากทานตะวันยังมีปริมาณเมไธโอนินสูงแตมี
ปริมาณไลซีนต่ํากวาเมื่อเทียบกับกากถ่ัวเหลือง 
(Senkoylu and Dale, 1999) และยังเปนพืชเพื่อ
การทองเท่ียวของหลายจังหวัดของประเทศไทย 
ซึง่สอดคลองกบัอาํเภอหวัหนิทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว
และนักทองเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มี
กําลังการซื้อ ทําใหอาหารสุขภาพและผลผลิตที่
ปลอดภัยกับผู บริโภคไดรับความสนใจมากเชน
เดียวกัน

อยางไรก็ตามจากปญหาที่มีการใชสารเคมี
ในพชืเชงิเดีย่วทีเ่ปนขอกงัวลตอปญหาสขุภาพและ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับมีรายงานการใหผลผลิต
ทานตะวันและเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูงขึ้นจาก

การใชปุยอินทรีย (AbouKhadrah et al., 2002; 
Aowad and Mohamed, 2009) ดวยเหตุนี้ 
วตัถปุระสงคของการศกึษาตองการประเมนิผลการ
ใชปุ ยอินทรียชีวภาพที่ผลิตโดยกลุ มเกษตรกร
ในพืน้ท่ีกบัการผลิตทานตะวันในพ้ืนท่ีอาํเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

อุปกรณและวิธีการ
แบงการศึกษาตามแปลงที่นํามาศึกษาที่อยู

ตางตาํบลจํานวนสองแปลง ไดแก แปลงท่ีหนึง่ พืน้ท่ี
ระหวางแปลงปาลมของเกษตรกร ตาํบลทับใต และ
แปลงท่ีสอง พื้นที่วางเวนจากการใชประโยชนที่อยู
ในการดูแลของเทศบาลตําบลหนองพลับ ทั้งนี้ 
ทั้งสองแปลงปลูกอยู ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เตรียมแปลงโดยการไถสองรอบ
แปลงทีห่นึง่ มกีารยกรองปลกู ขณะทีใ่นแปลงทีส่อง 
ไมมีการยกรองปลูก

การทดลองท้ังสองแปลงใชทานตะวันพันธุ
ลูกผสมไพโอเนียจัมโบ ของบริษัทไพโอเนีย ทําการ
ศึกษา 4 กรรมวิธี โดยวางแผนการทดลองแบบสุม
บล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block 
Design) จํานวน 4 ซํ้า ดังนี้ กรรมวิธีที่ศึกษาไดแก 
กรรมวิธีที่ 1 ไมใสปุย กรรมวิธีที่ 2 ใสปุย สูตร 15-
15-15 (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม; 
N-P-K) รองพืน้กอนปลกู 30 กโิลกรมัตอไร กรรมวธิี
ที่ 3 ใสปุยอินทรียชีวภาพ 200 กิโลกรัมตอไร รอง
พืน้กอนปลูก และกรรมวิธทีี ่4 ใสปุยอนิทรยีชวีภาพ 
400 กโิลกรัมตอไร รองพ้ืนกอนปลูก ท้ังนีปุ้ยอนิทรีย
ชีวภาพน้ีผลิตขึ้นโดยกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล
ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มี
การผลิตปุยโดยใชอินทรียวัตถุและวัสดุพลอยได
ทางการเกษตรรวมกับการใชจุลินทรียในระหวาง
กระบวนการผลิต
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สําหรับขนาดและการจัดการในแตละแปลง 
แปลงที่หนึ่ง ขนาดแปลงยอยในแตละซํ้า มีขนาด 
5.6 × 8 ตารางเมตร ใหนํ้าผานรองปลูกสําหรับ
แปลงท่ีสอง ขนาดแปลงยอยในแตละซํ้า มีขนาด 
3.5 × 5 ตารางเมตร การปลูกอาศัยนํ้าฝน สําหรับ
ทัง้สองแปลง ระยะหางระหวางแถวปลูก 70 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางหลมุ 25 เซนตเิมตร ปลกู 3-4 เมลด็
ตอหลมุ แลวทาํการถอนแยกหลงังอกใหเหลอื 1 ตน
ตอหลุม มีการกําจัดวัชพืชโดยแรงงานคน

ทาํการบันทกึลกัษณะ ไดแก ความสูงตน อายุ
ดอกบาน 50 เปอรเซน็ต เสนผาศนูยกลางจานดอก 
ผลผลิตเมล็ดตอไร เปอรเซ็นตกะเทาะ ทําการหีบ
นํ้ามันโดยเครื่องหีบนํ้ามันแบบสกรูอัด (screw 
press) ที่อุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส 
และทําการวิเคราะหวิตามินอี โดยการเตรียม
ตัวอยางน้ํามันและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 
522 นาโนเมตร อางอิงตามวิธกีารของ Baydar and 
Akkurt (2001) และ Prevc et al. (2015)

นําขอมูลบางลักษณะที่ไดจากการศึกษามา
วิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ โดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA)

ระยะเวลาดําเนินการทดลอง แตกตางกัน
ในแตละแปลง ทั้งนี้ แปลงท่ีหนึ่งทําการศึกษา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม และแปลง
ทีส่องทําการศกึษาระหวางเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558

ผลการทดลองและวิจารณผล
องคประกอบทางฟสิกสและเคมีของดิน

ในแปลงที่หนึ่งและแปลงท่ีสอง แสดงใน Table 1 
และ Table 2 ตามลําดับ สําหรับองคประกอบทาง
ฟสิกสและเคมีของปุ ยอินทรียชีวภาพแสดงใน 
Table 3

Table 1  Physical and chemical properties of soil in field no. 1 (in the palm plots)

pH
(1:1)

Organic matter
(%)

Electrical
conductivity (dS/m)

Content of macro nutrients (%)

N P K

6.04 0.86 1.63 0.07 0.01 0.13

Available nutrient elements (mg/kg)

NH
4
-H NO

3
-N P K Ca Mg

21.32 ND 5.46 66.69 1,003.29 81.76
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Table 2  Physical and chemical properties of soil in field no. 2

pH
(1:1)

Organic matter 
(%)

Electrical
Conductivity (dS/m)

Total
Nitrogen

Carbon/
Nitrogen ratio

6.76 0.78 0.42 0.05 9.0:1

Available nutrient elements (mg/kg)

NH
4
-H NO

3
-N P K

7.11 7.11 3.91 84.20

Table 3  Physical and chemical properties of bio-organic fertilizer

Content of nutrient elements (%)

N P K Ca Mg

0.79 0.24 0.46 1.12 0.50

Content of nutrient elements (%)

pH (1:10) OM (%) EC (1:10) (dS/m) C/N ratio

7.90 8.79 3.50 6.5:1

แปลงที่หนึ่ง พื้นที่ระหวางแปลงปาลมของ
เกษตรกร ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ความสูงของตนทานตะวันที่ปลูกในแปลง
ที่หนึ่ง จากการใสปุยทั้ง 4 กรรมวิธี พบวา ไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกันกับ
ลักษณะเสนผาศูนยกลางจานดอกและอายุดอก
บาน 50 เปอรเซ็นต (Table 4) อยางไรก็ตามการ
ใสปุยถือวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต
ของพืช และสําหรับความสูงตน จะแตกตาง
เนือ่งจากหลายปจจยั ทัง้แหลงปลกู การจัดการดูแล 
และพันธุกรรม (Carrillo-Avila et al., 2015) แม

การใสปุยจะสงเสริมความสูงหรือการเจริญเติบโต
ของตน แตทัง้นีต้องพจิารณาความอุดมสมบรูณของ
ดินประกอบดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้แปลงท่ีหนึ่ง ดิน
คอนขางมีปริมาณอินทรียวัตถุรวมทั้งปริมาณธาตุ
อาหารท่ีประโยชนคอนขางตํ่า (Table 1) จึงอาจ
สงผลกระทบตอลักษณะทางสรีระท่ีสําคัญของ
ทานตะวนัไดเชนกนั ขณะทีค่าเฉลีย่เสนผาศนูยกลาง
จานดอกมีคาคอนขางใกลเคียงกัน ซึ่งมีรายงานวา
ขนาดของดอกไดรบัอทิธพิลเนือ่งจากทัง้พนัธกุรรม
และสิ่งแวดลอม โดยการใชชนิดและปริมาณปุยที่
แตกตางสามารถสงผลตอขนาดดอกเชนกนั (Keshta 
et al., 2008)
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Table 4  Means (±SE) of some agronomic characteristics of sunflower in field no. 1

Treatments
Plant height

(cm)
Flower 

diameter (cm)
Day at 50%
fl owering (days)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K)
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

119.9 ± 50.8
140.8 ± 26.1
143.8 ± 47.6
116.3 ± 22.4

9.2 ± 0.8
11.2 ± 0.4
10.7 ± 0.6
9.0 ± 0.4

58.50 ± 0.29
57.00 ± 0.63
58.50 ± 0.69
57.00 ± 0.55

Means
F-test

130.2 ± 12.9
ns

10.0 ± 0.4
ns

57.75 ± 0.68
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05

สําหรับลักษณะผลผลิต เปอรเซ็นตกะเทาะ 
เปอรเซ็นตนํ้ามัน และวิตามินอี เหลานี้ไมมีความ
แตกตางในทางสถิติเชนกัน (Table 5) แตทั้งนี้
การพบคาเฉล่ียที่แตกตางกันของผลผลิตแตไม
แตกตางกันทางสถิติ จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนนั้นสะทอนใหเห็นถึงความแปรปรวน
ภายในกลุมกรรมวิธอียางชัดเจน เนือ่งจากเปนการ
ศกึษาโดยการใชเมลด็ลกูผสมทีม่พีนัธกุรรมเหมอืนกนั 
ดวยเหตนุี ้สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเกดิความแปรปรวน
ภายในกลุมกรรมวิธีเดียวกันอาจจะเกิดจากความ
ไมสมํา่เสมอของดนิปลกู ทัง้นีเ้นือ่งจากแปลงทีห่นึง่
เปนการใชประโยชนจากพืน้ทีว่างระหวางตนปาลม
ที่อายุไมพรอมเก็บเก่ียว การจัดการพ้ืนที่เพื่อการ
ศึกษาจึงคอนขางจํากัด ซึ่งอาจสัมพันธกับปริมาณ
อินทรียวัตถุหรือปริมาณธาตุอาหารระหวางแถว
ปลูกปาลมที่อาจแตกตางกัน นอกจากนี้แปลง
ดังกลาวนี้มีการใหนํ้าแบบผานรองโดยใชนํ้าจาก

บอนํา้สาธารณะ ดวยเหตนุี ้พืน้ทีแ่ละระยะเวลาของ
การรับนํ้าในแตละแปลงก็อาจแตกตางกันจนสง
ผลกระทบตอผลผลิตไดเชนกัน นอกจากน้ี กจิกรรม
ของสิ่งมีชีวิตในดินอื่นๆ หรือความสามารถใชธาตุ
อาหารพชืกย็งัพบวามคีวามสมัพนัธกบัการไดรบันํา้
และยงัสมัพนัธกบัพืน้ทีป่ลกูดวยเชนกนั (Mauricio 
and Ildeu, 2005; Koné et al., 2009) สําหรับ
การศึกษาคร้ังนี้การพบผลผลิตทานตะวันต่ํากวา
ทีเ่คยมีรายงานในทานตะวันพนัธุลกูผสมท่ีมผีลผลิต
ตอไรเฉลีย่เกนิ 200 กโิลกรมัตอไร ซึง่อาจเก่ียวของ
กับความอุดมสมบูรณของดินและความชื้นที่ไดรับ
ดวย (ธีรชัย, 2554)

เปอรเซ็นตกะเทาะ เปอรเซ็นตนํ้ามัน และ
วิตามินอี เปนลักษณะท่ีไมไดนําเขาการวิเคราะห
ความแปรปรวน ทั้งนี้การกะเทาะใชเคร่ืองท่ีผลิต
ขึ้นเองเพื่อพัฒนาเปนเครื่องตนแบบสําหรับการใช
ประโยชนไดในชุมชน (Table 5)
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Table 5  Means (±SD) of seed yield, shielding percentage, oil content and vitamin E of 
sunflower in field no. 1

Treatments
Seed yield

(kg/rai)
Shielding

(%)
Oil content

(%)

Vitamin E
(mg/kg 
seeds)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

77.97 ± 21.79
99.58 ± 9.32

120.47 ± 25.54
59.58 ± 6.54

56.25
65.96
55.56
60.00

47.14 ± 0.51
46.07 ± 0.31
40.21 ± 0.62
40.03 ± 1.58

438 ± 61
476 ± 44
543 ± 46
459 ± 7.0

Means
F-test

89.40 ± 10.23
ns

59.44
na

43.61 ± 1.75
na

479 ± 45
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05, na = Not analysis

แปลงที่สอง พื้นท่ีวางเวนการเกษตร ตําบล
หนองพลบั อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะความสูงของตน
ทานตะวนั จากการใสปุยทัง้ 4 กรรมวธีิ ไมแตกตางกนั
ทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกับลักษณะเสนผา
ศนูยกลางจานดอกและอายดุอกบาน 50 เปอรเซน็ต 
(Table 6) แมจะไมแตกตางกันทางสถิติสําหรับ
ลักษณะทางสรีระของทานตะวัน แตการใสปุ ย
อนิทรยีชวีภาพทัง้สองปรมิาณมีคาเฉลีย่ของความสงู
ตนมากกวาการไมใสปุยและใสปุยเคมี ทั้งนี้ ความ
สูงตนเปนลักษณะหน่ึงที่แสดงถึงการเจริญเติบโต
ของพืช และมีการรายงานเก่ียวกับการใสปุยอนิทรีย
ชวยเพิ่มความสูงของทานตะวันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Keshta et al., 2008; Oshundiya et 
al., 2014) เนื่องจากพบวาการใสปุยอินทรียจะ
ทําใหจํานวนวันปลูกถึงออกดอก และ/หรืออายุสุก
แกทางสรีรวิทยาเพ่ิมขึ้น นั่นคือมีการเพ่ิมขึ้นของ

ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบในบางแปลง
ปลูก แตพบคาความสูงตนท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชปุย
อินทรียเปนผลมาจากสารอาหารที่พบมากนั่นเอง 
(Oshundiya et al., 2014) อยางไรก็ตามพบวา
อายกุารบานของดอก 50 เปอรเซน็ตในแปลงทีส่อง
มคีาลดลงเม่ือเทยีบกับแปลงท่ีหนึง่ เพราะนอกจาก
ความอุดมสมบูรณของดนิจะสงผลตออายอุอกดอก
และอายุสุกแก ทางสรีร วิทยาท่ี เ พ่ิม ข้ึนแล ว 
(Oshundiya et al., 2014) ฤดกูาลปลูกทีแ่ตกตาง
กันก็นาจะสงผลตออายุการบานของดอกเชนกัน 
แมวาอายุวันปลูกถึงดอกบานจะมีการรายงานวา
คอนขางไดรับผลกระทบเนื่องจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมต่ํา หรือเปนลักษณะท่ีมีค าอัตรา
พันธุกรรมคอนขางสูง เชน รายงานวามีคาอยู 
ระหวาง 86-97.7 เปอรเซน็ตกต็าม (Russell, 1953; 
Shabana, 1974)
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Table 6  Means (±SE) of some agronomic characteristics of sunflower in field no. 2

Treatments
Plant 

height (cm)
Flower diameter

(cm)
Day at 50% 
fl owering (days)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

150.6 ± 12.7
155.5 ± 9.0
160.8 ± 12.4
164.9 ± 4.7

10.6 ± 1.8
11.3 ± 2.7
11.4 ± 1.2
11.6 ± 1.4

49.25 ± 1.50
48.00 ± 1.41
49.25 ± 1.50
48.75 ± 1.71

Means
F-test

157.9 ± 6.2
ns

11.2 ± 0.5
ns

48.81 ± 0.59
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05

ผลผลิตเมล็ดของทานตะวันเปนลักษณะท่ีมี
รายงานวาไดรับอิทธิพลเนื่องจากสิ่งแวดลอมสูง 
(Khan, 2001) สําหรับการศึกษาในแปลงที่สองนี้ 
ทุกกรรมวิธีการใชปุยพบวามีผลผลิตคอนขางตํ่า
และไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 7) สวนหนึ่ง

เปนเพราะตนออนทานตะวันขาดนํ้าในชวง 2-3 
สัปดาหแรกของการปลูก เนื่องจากเกิดฝนทิ้งชวง
ในพื้นที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ ทาํใหทานตะวันมขีนาดตนเลก็และ
ดอกเล็ก

Table 7  Means (±SD) of seed yield, shielding percentage, oil content and vitamin E of 
sunflower in field no. 2

Treatments
Seed yield

(kg/rai)
Shielding 

(%)

Oil 
content 

(%)

Vitamin E
(mg/kg 

seeds)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

99.89 ± 53.36

128.23 ± 43.25
90.29 ± 20.57
97.14 ± 25.01

76.33 ± 0.47
74.33 ± 2.36
73.83 ± 0.71
72.00 ± 1.89

39.10 ± 0.42
38.50 ± 2.12
39.70 ± 0.42
40.80 ± 1.70

620 ± 14
618 ± 44
620 ± 25
527 ± 99

Means
F-test

103.89 ± 16.72

ns

74.12 ± 2.03

ns

39.52 ± 1.39
ns

596 ± 60
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05
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คาเฉลีย่ของเปอรเซน็ตกะเทาะของทานตะวัน
ที่ไดจากการใสปุยทุกกรรมวิธีไมแตกตางทางสถิติ 
(P>0.05) (Table 7) แตพบวามีคาเพิ่มขึ้นหาก
พิจารณาเทียบโดยไมใชสถิติกับการศึกษาในแปลง
ทีส่อง (Table 5) ทัง้น้ีอาจเปนผลมาจากการพฒันา
เครื่องมือกะเทาะขึ้นมาใหมเพื่อใหไดผลผลิตเมล็ด
ที่ เพิ่มขึ้นและลดตนทุนราคาเคร่ืองมือเพื่อให
เหมาะสม

คาเฉล่ียของเปอรเซ็นตนํ้ามันและวิตามินอี
ในเมล็ดทานตะวันในทุกกรรมวิธีการศึกษา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 7)

อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด
ทานตะวันจากการศึกษาท้ังสองแปลง (แปลงท่ีหนึง่ 
เทากับ 43.61 เปอรเซ็นต และแปลงที่สอง เทากับ 
39.52 เปอรเซ็นต) มีคาคอนขางต่ํากวาที่เคยมีการ
รายงานเอาไวจากการสกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร 
(46.81 เปอรเซ็นต) (Rosa et al., 2009) ทั้งนี้
เปนเพราะการศึกษาคร้ังนี้ใชการสกัดโดยเคร่ือง
หีบนํ้ามันขนาดเล็กที่เพิ่งเร่ิมตนพัฒนาข้ึนเพ่ือการ
ใชประโยชนไดและตนทุนตํ่าสําหรับเกษตรกร
จึงอาจมีประสทิธภิาพในการสกัดนํา้มนัจากเมล็ดได
คอนขางตํ่าและยังคงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ
เครือ่งมอืดงักลาวน้ีขึน้ไปอกี อยางไรก็ตาม สิง่แวดลอม 
เชน ความอุดมสมบูรณของดินในการเพาะปลูกมี
อิทธิพลอยางมากตอเปอรเซ็นตนํ้ามันเน้ือเมล็ด 
ทั้งน้ีมีรายงานปริมาณน้ํามันที่แตกตางในชวงกวาง
ตั้งแต 29.5-55 เปอรเซ็นตของเน้ือในเมล็ด
ทานตะวัน (Grompone, 2005; Rosa et al., 
2009; Turhan et al., 2010)

สาํหรับคาวติามินอ ี(total tocopherol) จาก
การวเิคราะหผลผลิตเมล็ดของท้ังสองแปลง (แปลง
ที่หนึ่ง และแปลงที่สอง มีคาวิตามินอี เทากับ 479 
และ 596 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมเมล็ด ตามลําดับ) 

มีคาใกลเคียงกับที่มีรายงานไวสําหรับทานตะวันที่ 
535 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมสําหรับนํ้ามันทานตะวัน
ทีไ่ดจากการหีบเย็น ขณะทีก่ารสกดัโดยการกล่ันจะ
มีปริมาณวิตามินอี 609 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Gliszczyńska-Świglo et al., 2007) แสดงใหเหน็
ไดวาวิธีการศึกษามีผลตอปริมาณวิตามินอี

ความแตกตางทัง้ลกัษณะทางการเกษตรและ
ผลผลิตท้ังสองแปลงศึกษาสวนหน่ึงเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอม ไดแก ฤดปูลกู คอื ฤดแูลง (กมุภาพนัธ-
พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (กันยายน-ธันวาคม) 
สําหรับการปลูกในแปลงท่ีหนึ่งและสอง ตามลําดับ 
ซึ่งมีความแตกตางของท้ังอุณหภูมิ ชวงแสง การ
ไดรับนํ้า และความแตกตางของสภาพพื้นท่ีปลูก 
ความสม่ําเสมอของสภาพพ้ืนที่ ดวยเหตุนี้ แมวา
ทานตะวันจะเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดทุกฤดูกาล 
แตกพ็บวาทานตะวนัท่ีปลกูในประเทศไทยไมไวตอ
ชวงแสง แตทานตะวันยงัพบวาตอบสนองตอการได
รบัแสง อณุหภูมแิละปจจัยอืน่ สงผลตอความสูงตน
อายุการออกดอก ขนาดจานดอก และผลผลิตดวย
เชนกัน (Goyne et al., 1989; Blackman, 2011; 
Vanitha et al., 2014) ขณะที่เปอรเซ็นตนํ้ามัน
มีคาคอนขางคงท่ีกวาลักษณะอ่ืนๆ สวนหน่ึงมี
รายงานวาเปนลักษณะท่ีมีคาอัตราพันธุกรรม
คอนขางสูง (Mijić et al., 2009)

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาทานตะวัน
ใหผลผลติคอนขางตํา่ท้ังสองแปลงทดลอง อาจเปน
ผลมาจากดินในแปลงท่ีทําการศึกษาขาดความ
อุดมสมบูรณ ปริมาณธาตุอาหารมีไมเพียงพอตอ
การเจริญของทานตะวัน และแมวาการใชปุยอนิทรยี
ชวีภาพจะชวยพัฒนาโครงสรางดิน แตเนือ่งจากเพ่ิง
เริ่มตนพัฒนาดินในพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาวจึงอาจยัง
ไมเหน็ผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของทานตะวนั
ไดอยางชัดเจน และการท่ีทานตะวันไดรับกระทบ
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มาจากการขาดน้ําในชวงตนฤดูกาลปลูกที่อาศัย
นํ้าฝน นอกจากน้ี เหตุผลอีกประการหน่ึงคือการ
ศึกษาครั้งน้ีใชพันธุลูกผสมซึ่งมีฐานพันธุกรรมแคบ 
ขณะที่การแสดงออกของความดีเดน (heterosis) 
หรือความแข็งแรงของลูกผสม (hybrid vigor) 
จะแสดงออกอยางชัดเจนเมื่อมีการปลูกในสภาพ
แวดลอมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดการแปลง
เพาะปลกูในระดบัสงู (Pavek and Corsini, 2001; 
Keneni et al., 2012) แตจากการวิเคราะหดิน
ในท้ังสองแปลงพบวามีองคประกอบทางเคมี
ของธาตุหลายชนิดรวมทั้งธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมต่ําดวยเหตุนี้ ความสามารถในการ
ปรับตัวหรือทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
เหลานี้อาจตํ่า เมื่อเทียบกับการใชพันธุผสมเปด 
(opened variety) หรอืพันธุสงัเคราะห (synthetic 
variety) ซ่ึงมฐีานพนัธุพนัธกุรรมกวางกวา (Mayo, 
1989; Magaia et al., 2005)

สรุปผลการศึกษา
ผลการศกึษาในแปลงปลกูทัง้สองแปลง ไดแก 

การปลูกทานตะวันระหวางแปลงปาลมและแปลง
ปลกูทีว่างเวนการใชประโยชนในพืน้ทีอ่าํเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตางไมพบความแตกตาง
ระหวางการใชปุยทั้ง 4 กรรมวิธี ตอทุกลักษณะ
ศึกษา ไดแก ลักษณะทางการเกษตร ผลผลิตเมล็ด 
เปอรเซ็นตนํา้มัน และปริมาณวิตามินอ ีซึง่สวนหน่ึง
อาจเปนผลมาจากความแปรปรวนของลักษณะ
ตางๆ คอนขางสูงเนื่องจากอิทธิพลของความ
สมบูรณแปลงและสภาพแปลงท่ีแตกตางกันใน
แตละแปลงยอย ผลผลิตเมลด็ทานตะวันคอนขางต่ํา 
(89.40 และ 103.89 กิโลกรัมตอไร สําหรับแปลง
ที่หน่ึงและแปลงที่สองตามลําดับ) ซึ่งสวนหนึ่งเปน
ผลมาจากแปลงท่ีปลูกมีความสมบูรณของดิน

คอนขางตํา่ ดวยเหตนุี ้แมจะมกีรรมวธิทีีม่กีารใชปุย
อินทรียชีวภาพในปริมาณสูง (200 และ 400 
กิโลกรัมตอไร) ก็อาจมีปริมาณธาตุอาหารท่ียัง
ไมเพียงพอตอการเจริญของทานตะวัน และการได
รับผลกระทบมาจากการขาดนํ้าในชวงตนฤดูกาล
ปลูกที่อาศัยนํ้าฝนพบวาความสมบูรณตํ่าของ
ดนิปลกูในแปลงสงผลตอเปอรเซน็ตนํา้มนันอยกวา
ลักษณะผลผลิตเมล็ด อยางไรก็ตามคาเปอรเซ็นต
นํ้ามันในแตละรอบการศึกษาท่ีมีคาตํ่าอาจเปนผล
มาจากคุณภาพของเคร่ืองหบีทีเ่ริม่ตนพฒันาข้ึนเพือ่
การใชประโยชนไดและตนทุนตํ่าสําหรับเกษตรกร
ที่ยังมีประสิทธิภาพในการสกัดนํ้ามันคอนขางตํ่า
และยังคงตองพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือข้ึนไปอีก 
ดวยเหตนุี ้หากนาํทานตะวนัมาสงเสรมิเพือ่เปนพชื
ปลกูในพืน้ท่ีดงักลาวควรศกึษาการนาํมาเปนพชืเสรมิ
กบัพชืหลักอืน่ๆ มากกวาการปลูกเปนพชืทางเลือก
เชิงเดีย่ว และควรปลกูในพืน้ทีท่ีม่กีารปรบัปรงุบํารงุ
ดินมาบางแลวเนื่องจากลักษณะตางๆ และผลผลิต
ไดรับผลกระทบจากความไมสมบูรณและความ
ไมสมํา่เสมอของพ้ืนทีค่อนขางสงู สาํหรบัพืน้ทีท่ีย่งัคง
มีความแตกตางสูงเนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอม 
เชน สภาพพื้นที่และการจัดการ อาจพิจารณาพันธุ
ทานตะวันที่มีฐานพันธุกรรมกวางกวาพันธุลูกผสม 
เชน พันธุผสมเปดหรือพันธุสังเคราะห เปนตน
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