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ทานตะวัน เปนพืชนํามั
้ นทีม่ คี วามสําคัญพืชหนึ่ง นํ้ามันทีไ่ ดจากการสกัดจากเมล็ดทานตะวันจะ
มีคุณภาพสูง ทีป่ ระกอบดวยกรดไขมันทีไ่ มอม่ิ ตัว เชน กรดลิโนเลนิค หรือกรดลิโนเลอิค ที่จะชวยลด
โคเลสเตอรอลที่เปนสาเหตุของโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด นอกจากนี้
นํ้ามันจากทานตะวันยังประกอบดวย วิตามิน เอ ดี อี และเคดวย ผลผลิต
สวนใหญอยูใ นเขตอบอุน เชน สหภาพโซเวียต อารเจนตินา และประเทศ
ในแถบยุโรปตะวันออก สําหรับประเทศไทย ไดมกี ารสงเสริมใหมกี าร
ปลูกทานตะวันเปนอาชีพเสริมมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอกับ
อุตสาหกรรมพืชนํ้ ามันและความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ เพราะ
ทานตะวันเปนพืชที่มีอายุสั้นระบบรากลึก มีความทนทานตอสภาพแหง
แลงไดดีกวาพืชอื่น ๆ แหลงปลูกที่สําคัญ ไดแก จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ
และสระบุรี

สภาพแวดลอม
ทานตะวัน เปนพืชทีม่ กี ารปรับตัวเขากับสภาพของเขตรอนไดดพี อสมควรไมไวตอแสง สามารถ
ออกดอกใหผลไดทุกสภาพชวงแสง ปลูกไดในบริเวณทีม่ กี ารปลูกขาวโพด ขาวฟาง เมือ่ ทานตะวันตัง้ ตัว
ไดแลว จะมีความทนทานตอสภาพแหงและรอนไดพอสมควร และจะเริม่ เติบโตทันทีเมือ่ มีฝน นอกจาก
นี้ทานตะวันยังมีความทนทานตอสภาพอากาศเย็นจัดไดดีกวาขาวโพด ขาวฟาง โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ระยะตนกลา ทานตะวันขึน้ ไดกบั ดินหลายประเภท แตจะขึน้ ไดดใี นสภาพดินทีม่ ผี วิ ดินหนาและอุม
ความชื้นไวไดดี สามารถทนตอสภาพความอุดมสมบูรณตา่ํ ตลอดจนสภาพดินเกลือและเปนดางจัดได
พอสมควร ซึง่ ดินเหลานีจ้ ะมีอยูเ ปนจํานวนมากในเขตแหงแลงทัว่ ๆไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ทานตะวัน เปนพืชในตระกูลเดียวกันกับเบญจมาศ คําฝอย ดาวเรือง เปนพืชลมลุกทีม่ ปี ลูกกัน
มากในเขตอบอุน การที่มีชื่อเรียกวา "ทานตะวัน" เพราะลักษณะการหันของชอดอกและใบจะหันไปทาง
ทิศของดวงอาทิตย คือ หันไปทางทิศตะวันออกในตอนเชา และทิศตะวันตกในตอนเย็น แตการหันจะลด
นอยลงเรื่อย ๆ หลังจากมีการผสมเกสรแลวไปจนกระทั่งถึงชวงดอกแก ซึง่ ชอดอกจะหันไปทิศตะวันออก
เสมอ
ราก เปนระบบรากแกวหยัง่ ลึกลงไปประมาณ 150-270 เซนติเมตร มีรากแขนงคอนขางแข็ง
แรงแผขยายไปดานขางไดยาวถึง 60-150 เซนติเมตร เพื่อชวยคําจุ
้ นลําตนไดดแี ละสามารถใชความชืน้
ระดับผิวดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําตน สวนใหญไมมีแขนง แตบางพันธุม กี ารแตกแขนง ขนาดของลําตน ความสูง การแตก
แขนงขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม ความสูงของตนอยูร ะหวาง 1-10 เซนติเมตร การโคงของลําตน
ตรงสวนที่เปนกานชอดอกมีหลายแบบ แบบที่ตองการคือแบบที่ สวนโคงตรงกานชอดอกคิดเปนรอยละ
15 ของความสูงของลําตน พันธุท ม่ี กี ารแตกแขนง อาจมีความยาวของแขนงสูงกวาลําตนหลักแขนงอาจ
แตกมาจากสวนโคนหรือยอด หรือตลอดลําตนก็ได
ใบ เปนใบเดีย่ วเกิดตรงกันขาม หลังจากทีม่ ใี บเกิดแบบตรงกันขามอยู 5 คูแ ลว ใบที่เกิดหลัง
จากนั้นจะมีลักษณะวน จํานวนใบบนตนอาจมีตง้ั แต 8-70 ใบ รูปรางของใบแตกตางกันตามพันธุ สีของ
ใบอาจมีตั้งแตเขียวออน เขียว และเขียวเขม ใบทีเ่ กิดออกมาจากตายอดใหมๆ กานใบจะอยูใ นแนวตัง้ จน
กระทั้งใบมีความยาว 1 เซนติเมตร ปลายยอดจะคอย ๆ โคงลงจนเมือ่ ใบแกแลวก็จะโคงลงมาเปนรูปตัว
ยู (U) การสรางใบจะมีมากจนกระทัง่ ดอกบาน หลังจากนัน้ การสรางใบจะลดนอยลง
ดอก เปนรูปจาน เกิดอยูบ นตายอดของลําตนหลัก หรือแขนงลําตนมีเสนผาศูนยกลางของดอก
อยูระหวาง 6-37 เซนติเมตร ซึ่งขึ้นกับพันธุและสภาพแวดลอม ดอกมีลักษณะเปนแบบชอดอก
ประกอบดวยดอกยอยเปนจํานวนมาก ซึง่ แบงเปน 2 ชนิด คือ
1. ดอกยอยทีอ่ ยูร อบนอกจานดอก เปนดอกทีไ่ มมเี พศ (เปนหมัน) มีกลับดอกสีเหลืองสม

2. ดอกยอยทีอ่ ยูใ นจานดอก เปนดอกสมบูรณเพศ มีเกสรตัวผูท พ่ี รอมจะผสมไดกอ นเกสรตัว
เมีย และสายพันธุผ สมเปดสวนใหญผสมตัวเองนอยมาก
ในแตละจานดอกจะมีดอกยอยอยูป ระมาณ 700-3,000 ดอก ในพันธุท ใ่ี หนามั
้ํ น สวนพันธุ
อื่นๆ อาจมีดอกยอยถึง 8,000 ดอก การบานหรือการแกของดอกจะเริม่ จากวงรอบนอกเขาไปสูศ นู ย
กลางของดอก ดอกบนกิง่ แขนงจะมีขนาดเล็ก แตถา เปนแขนงทีแ่ ตกออกมาตอนแรกๆ ดอกจะมีขนาด
ใหญเกือบเทากับดอกบนลําตนหลัก สวนใหญพันธุที่ปลูกเปนการคา มักจะเลือกตนชนิดทีม่ ดี อกเดีย่ ว
เพื่อความสมบูรณของดอก และใหเมล็ดที่มีคุณภาพดี
เมล็ด (หรือผล) ประกอบดวยเนือ้ ใน ซึ่งถูกหอหุมไวดวยเปลือกที่แข็งแรง เมือ่ ผลสุกสวนของ
ดอกที่อยูเหนือรังไขจะรวง ผลทีม่ ขี นาดใหญจะอยูว งรอบนอก สวนผลทีอ่ ยูข า งในใกล ๆ กึง่ กลางจะมีผล
เล็กลง
เมล็ดทานตะวัน แบงเปน 3 ประเภทใหญ คือ
1. เมล็ดใชสกัดนํามั
้ น จะมีเมล็ดเล็ก สีดํา เปลือกเมล็ดบางใหนามั
้ํ นมาก
2. เมล็ดใชรับประทาน จะมีเมล็ดโตกวาพวกแรก เปลือกหนาไมตดิ กับเนือ้ ในเมล็ด เพื่อสะดวก
ในการกะเทาะแลวใชเนือ้ ในรับประทาน โดยอบหรือปรุงแตงขนมหวาน หรือทําเปนแปงประกอบอาหาร
หรือใชเมล็ดคั่วกับเกลือแลว แทะเปลือกออกรับประทานเนือ้ ขางในเปนอาหารวาง เชนเดียวกับเมล็ด
แตงโม
3. เมล็ดใชเลีย้ งนก ใชเมล็ดเปนอาหารเลีย้ งนก หรือไกโดยตรง

สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ทานตะวันชอบอากาศอบอุนในเวลากลางวันและอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิที่เหมาะ
สมคือ อยูระหวาง 18-25 องศาเซลเซียส สภาพความเปนกรด-ดาง ของดินประมาณ 5.7-8 สามารถ
ขึ้นไดในดินแทบทุกประเภท แตทข่ี น้ึ ไดดคี อื ดินทีม่ หี นาดินลึกทีอ่ มุ นําได
้ ดี แตไมชอบนําขั
้ งและไมชอบ
ดินที่มีลักษณะเปนกรด หากดินทีป่ ลูกมีความชืน้ ตํ่า ผลผลิตของเมล็ดจะตําลงมาก
่
พันธุ
ทานตะวันมี 3 สายพันธุ พันธุผสมเปด ซึง่ เปนพันธุเ ดิมทีใ่ ชปลูก ซึง่ ในดอกจะมีจํานวนเรณูทต่ี ดิ
อยูที่กานชูเกสรตัวเมียนอย ทําใหการติดเมล็ดดวยการผสมตัวเองตํา่ ตองอาศัยแมลงชวยในการผสม
เกสร จึงจะทําใหตดิ เมล็ด การปลูกจึงไมประสบผลสําเร็จเพราะไดเมล็ดลีบ ผลผลิตตํ่าเนือ่ งจากไมคอ ยมี
แมลงชวยผสมเกสร แตปจ จุบนั มีพนั ธุล กู ผสมสามารถติดเมล็ดไดดี โดยไมตอ งอาศัยแมลงชวยผสมเกสร
เพราะในดอกมีละอองเรณูทต่ี ดิ อยูก า นชูเกสรตัวเมียมากกวาพันธุผ สมเปด 3-4 เทา จึงทําใหการติด
เมล็ดดวยการผสมตัวเองดีกวาสายพันธุผ สมเปด

ปจจุบันยังไมมกี ารผลิตเมล็ดทานตะวันลูกผสมในประเทศไทย ตองนําเขาจากตางประเทศ ไดแก
พันธุไฮซัน 33 และพันธุเอส 101 ซึ่งมีลกั ษณะของจานดอกคอนขางใหญกลีบดอกสีเหลืองสดใสและให
ปริมาณนํามั
้ นสูง
สายพันธุสังเคราะหซึ่งยังไมมีการสงเสริมในปจจุบัน แตในขณะนีอ้ ยูร ะหวางการวิจยั ของหนวย
งานวิจัย สําหรับทานตะวันทีส่ ง เสริมใหเกษตรกรปลูกในขณะนี้ คือ สายพันธุลูกผสม
ลักษณะดีเดนของพันธุล กู ผสม ไดแก
1. ผลผลิต เฉลีย่ 254.82 กิโลกรัมตอไร
2. การติดเมล็ด เฉลีย่ รอยละ 76.3
3. เสนผาศูนยกลาง เฉลีย่ 15.4 เซนติเมตรของจานดอก
4. ความสูงของตน เฉลีย่ 168.9 เซนติเมตร
5. อายุเก็บเกี่ยว เฉลีย่ 90-100 วัน
6. ปริมาณนํามั
้ น เฉลีย่ รอยละ 48 ที่มา
1-4 การเปรียบเทียบพันธุท านตะวันในทองถิน่ จํานวน 5 พันธุ ฤดูแลง ป 2529 ศูนยวิจัยพืช
ไรเชียงใหม
5-6 บริษัทแปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด
ลักษณะที่ดีของพันธุลูกผสม คือ สามารถผสมเกสรภายในดอกเดียวกันไดสงู การติดเมล็ดคอน
ขางดี การหาผึ้งหรือแมลงชวยผสมเกสรจึงไมจําเปนมากนัก แตถามีแมลงชวยผสมก็มีลักษณะประจํา
พันธุท่ีมีผลตอการดึงดูดแมลง เชน กลีบดอกสีสดใส กลิน่ ของเรณู ปริมาณและคุณภาพของนําหวานก็
้
ดี
กวาพันธุผสมเปด ทนทานตอการโคนลมและตานทานตอโรคราสนิม

ฤดูปลูก
ทานตะวันเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดในทุกฤดูกาล เพราะเปนพืชที่ไมไวตอชวงแสง อยาง
ไรก็ตามการปลูกในบางทองทีอ่ าจไมมคี วามเหมาะสม เชน ในทีล่ มุ ภาคกลาง ในฤดูฝนจะมีนาขั
้ํ งแฉะ
เกินไป หรือทีด่ นิ ในฤดูแลงทีไ่ มมนี ้ําชลประทาน ดังนัน้ ฤดูทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ มี 2 ฤดู คือ
1. ปลายฤดูฝน ในสภาพพื้นที่ที่เปนดินรวนเหนียว ควรปลูกทานตะวันในปลายฤดูฝน คือ ตัง้
แตเดือนกันยายน-พฤศจิกายน แตถาสภาพพื้นที่ที่ปลูกเปนดินรวนทราย ควรปลูกในเดือนสิงหาคมตุลาคม ซึง่ เปนชวงกลางฤดูฝน
2. ฤดูแลง ถาในแหลงปลูกนัน้ สามารถใชนาจากชลประทานได
้ํ
กส็ ามารถปลูกเปนพืชเสริมได
โดยปลูกในชวงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ซึง่ เปนชวงหลังจากเก็บเกีย่ วขาวแลว

เนื่องจากพันธุลูกผสมนี้ ดอกคอนขางใหญ เวลาเมล็ดแกจานดอกจะหอยลงมาและดานหลังของ
จานดอกจะมีลักษณะเปนแองเหมือนกระทะกนแบน เมือ่ ฝนตกลงมานําฝนจะขั
้
งในแองดังกลาว จะทําให
เกิดโรคเนาไดมากและทําใหเมล็ดเนาเสียหาย ดังนัน้ จึงควรปลูกในปลายฤดูฝน หรือในฤดูแลง แลถามี
ฝนตกนํ้าขังในแองของจานดอก ใหเขยาตนเพื่อทําใหน้าไหลออกให
ํ
หมด

การเตรียมดิน
การเตรี ย มดิ น ก อ นปลู ก ควรไถดิ น ให ลึ ก ในระดั บ
30 เซนติเมตรหรือลึกกวานั้น เพราะวา เมื่อฝนตกดินจะ
สามารถรับนําให
้ ซมึ ซับอยูใ นดินไดมากขึน้ การไถดินลึกจะชวย
ทํ าลายการอั ด แน น ของดิ น ในชั้ น ไถพรวน ทํ าให นํ้ าซึ ม ลง
ในดินชั้นลางไดมากขึน้ ควรกําจัดวัชพืชในแปลงใหสะอาด และ
ไถย อ ยดิ น ครั้ ง สุ ด ท า ยให ร  ว นซุ ย หากมี ก ารใส ปุ  ย คอก
หรื อ ปุ  ย หมั ก ลงไปพร อ มกั บ การย อ ยดิ น ครั้ ง สุ ด ท า ยจะช ว ย
เสริมธาตุอาหารตาง ๆเพื่อใหพืชนําไปใชประโยชน

การปลูก
หลังจากเตรียมดินเสร็จแลว ควรทํารองสําหรับหยอดเมล็ด โดยใหแต
ละรองหางกัน 70-75 เซนติเมตร และใหหลุมปลูกในรองหางกัน 25-30
เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2 เมล็ด แลวกลบดินโดยใหเมล็ดอยูล กึ 5-8
เซนติเมตร เมือ่ พืชงอกได 10 วัน หรือมีใบจริง 2-4 คูใหถอนแยกเหลือไว
เฉพาะตนทีแ่ ข็งแรงเพียงหลุมละ 1 ตน และถาหากดินมีความชืน้ ตําควรใช
่
ระยะปลูกกวางขึน้
การยกรองนี้ เพือ่ เปนการสะดวกในการใหนา้ํ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปลูกในฤดูแลงที่ตองการนํ้ ามาก สวนการปลูกในฤดูฝน ถาเปนดินที่มีการ
ระบายนํ้าดีก็ไมจาเป
ํ นตองยกรองและใชระยะปลูกเชนเดียวกับยกรอง
การปลูกวิธนี ้ี ตองใชเมล็ดพันธุล กู ผสมจํานวน 0.7 กิโลกรัมตอไร และปลูกตามระยะทีแ่ นะนํานี้
จะไดจานวนต
ํ
น 6,400-8,500 ตนตอไร
ใสปุย
ทานตะวันเปนพืชที่ใหโปรตีน และแรธาตุสูง จึงควรใสปยุ ในปริมาณทีพ่ ชื ตองการตามสภาพดิน
ทีป่ ลูกดวยสําหรับปุยเคมีที่เหมาะสมที่แนะนํา คือ สูตร 15 – 15 - 15 หรือ 16 - 16 - 8 อัตรา 30
- 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสรองพืน้ พรอมปลูก และใชปุยยูเรีย 46 – 0 - 0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอ
ไร เมือ่ ทานตะวันอายุได 30 วัน หรือมีใบจริง 6-7 คู ซึ่งเปนระยะกําลังจะออกดอก หากมีการตรวจ

วิเคราะหดินกอนปลูก จะชวยใหการใชปยุ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และในกรณีทเ่ี ปนดินทรายและขาดธาตุ
โบรอน ควรใสผงโบแรกซประมาณ 2 กิโลกรัมตอไร จะทําใหเพิ่มผลผลิตไดมากและทําใหคุณภาพของ
เมล็ดทานตะวันดีขน้ึ
ใหนาํ้
นํ้าเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการผลิตทานตะวัน หากความชื้นในดินมีนอยก็จะทําใหผล
ผลิตลดลงดวย การใหนาที
้ํ ่เหมาะสมแกทานตะวันจึงจะทําใหไดรบั ผลผลิตดีดว ย ดังนัน้ การใหนาควร
้ํ
ปฏิบตั ดิ งั นี้
ครัง้ ที่ 1 หลังจากปลูกเสร็จแลวรีบใหนาทั
ํ้ นที หรือควรทําการปลูกทันที หลังฝนตกเพือ่ ใช
ความชืน้ ในดินใหเต็มทีโ่ ดยไมตอ งรดนํา้
ครั้งที่ 2 ระยะมีใบจริง 2 คู หรือประมาณ 10-15 วัน หลังงอก
ครั้งที่ 3 ระยะเริม่ มีตาดอก หรือประมาณ 30-35 วัน หลังงอก
ครั้งที่ 4 ระยะดอกเริม่ บาน หรือประมาณ 50-55 วัน หลังงอก
ครัง้ ที่ 5 ระยะกําลังติดเมล็ด หรือประมาณ 60-70 วัน หลังงอก การใหนาควรให
้ํ
นาอย
้ํ างเพียง
พอใหดนิ ชุม แตไมตอ งถึงกับแฉะและนําขั
้ งการใหน้าควรคํ
ํ
านึงถึงความชุม ชืน้ ในดินดวย ไมควรปลอย
ใหดินแหงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ชวงแรกของการเจริญเติบโตจนถึงระยะติดเมล็ด

การกําจัดวัชพืช
ควรกําจัดวัชพืชอยางนอย 2 ครัง้ ครัง้ แรก เมื่อทานตะวันมีใบจริง 2-4 คู ซึ่งการทํารุน ครัง้ แรก
นี้ ทําพรอมกับการถอนแยกตนพืชใหเหลือ 1 ตนตอหลุม เปนการสะดวกสําหรับเกษตรกรในการปฏิบตั ิ
และครัง้ ทีส่ องทําพรอมกับการใสปยุ ครัง้ ทีส่ อง เมือ่ ทานตะวันมีใบจริง 6-7 คู ทํารุน พรอมกับใสปยุ และ
พูนโคนตนไปดวย ในแปลงที่มีปญหาวัชพืชขึ้นรบกวน ควรทําการกําจัดวัชพืชเพื่อปองกันการแยงอาหาร
และความชื้นในดิน ตั้งแตตนยังเล็กหรือใชสารเคมีคุมกําเนิดหรือใชสารเคมีคมุ กําเนิดพวกอะลาคลอร
หรือเมโธลาคลอรฉีดพนหลังหยอดเมล็ดกอนทีจ่ ะงอกในอัตรา 300-400 ซีซี ผสมนํ้า 4 ปบ สําหรับ
ฉีดพนในเนือ้ ทีป่ ลูก 1 ไร โดยฉีดใหสมําเสมอกั
่
นสามารถคุมการเกิดวัชพืชไดนานถึง 2 เดือน และควร
ใชแรงงานคน สัตว หรือเครือ่ งทุน แรง ทํารุน ไดตามความจําเปน
ขอควรระวัง
หามใชสารเคมีกาจั
ํ ดวัชพืชอะทราซีนในทานตะวันโดยเด็ดขาด

การเก็บเกีย่ ว
ทานตะวัน จะมีอายุการเก็บเกี่ยวแตกตางกันไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยู
กับพันธุที่ปลูก (พันธุลูกผสม อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน) วิธีการ
เก็บเกี่ ยวนั้นใหสังเกตจากดานหลังของจานดอกจะเปลี่ยนเปนสี
เหลืองซึ่งเปนชวงการสรางนํ้ามันในเมล็ดจะเริม่ ลดลง และจะหยุด
สรางนํ้ามันเมือ่ จานดอกเปลีย่ นเปนสีนาตาลก็
้ํ
เริม่ เก็บเกีย่ วได หลัง
จากนัน้ ใหนาไปผึ
ํ ่งแดดจัด ๆ 1-2 แดด โดยแขวนใหหัวหอยลงและ
หมั่นกลับชอดอก เพือ่ ใหดอกแหงอยางสมํ่าเสมอ ถาเก็บเกีย่ วในชวงทีย่ งั มีฝนชุกใหนํามาผึง่ ในรม
หลายๆ วันจนแหงสนิท แลวจึงรวบรวมไปนวด อาจใชแรงคนหรือสัตว หรือใชเครือ่ งนวดเมล็ดถัว่ เหลือง
หรือถั่วลิสงก็ได เสร็จแลวนําไปทําความสะอาดแลวเก็บไวในยุง ฉางทีป่ อ งกันแดด-ฝน และแมลงศัตรูได
เพื่อรอจําหนาย (ความชืน้ ของเมล็ดทีจ่ ะเก็บรักษาไว ควรไมเกิน 10%)

การใหผลผลิต
การปลูกทานตะวันในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามอุดมสมบูรณ มีการบํารุงรักษาดีจะใหผลผลิตไมต่ํากวา
300 กิโลกรัมตอไร แตโดยเฉลีย่ ประมาณไมต่ากว
ํ า 200 กิโลกรัมตอไร

โรคแมลงและศัตรูทานตะวัน
- โรคใบและลําตนไหมอัลเทอรนาเรีย
- โรคโคนเนาหรือลําตนเนา
แมลงศัตรูทานตะวัน
- หนอนกระทูผัก
- หนอนเจาะสมอฝาย
- หนอนมวนใบสม
- หนอนเจาะลําตนขาวโพด
ศัตรูทานตะวัน
นก หนู และอืน่ ๆ นับวาเปนศัตรูสาคั
ํ ญอีกประการหนึง่ ที่จะทําความเสียหายใหแกทานตะวัน
โดยเฉพาะในแหลงปลูกใหญๆ ฉะนัน้ เกษตรจะตองหมัน่ ออกสํารวจตรวจแปลงเสมอ เมือ่ พบวามีการ
ระบาดก็ใหรีบทําการปองกันกําจัด โดยวิธีกลคือ การวางกับดัก การลอมตี เปนตน

ประโยชนของทานตะวัน
แตเดิมทานตะวันเปนเพียงไมดอกไมประดับเทานัน้ ตอมาไดนาเมล็
ํ ดมาเปนของขบเคีย้ ว และ
สกัดเปนนํ้ามัน จึงทําใหกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่ง การใชประโยชนจากทานตะวันมีหลาย
ลักษณะดังนี้

1. เมล็ด ใชบริโภคโดยตรง เพือ่ เปนแหลงโปรตีนแทนเนือ้ สัตวไดในเมล็ด มีธาตุเหล็กสูงไมแพ
ธาตุเหล็กจากไขแดงและตับสัตวเมือ่ บดทําแปงจะไดแปงสีขาว มีไขมันสูง มีโปรตีนมากกวารอยละ 50
ของปริมาณแปง
2. เปลือกของลําตน มีลกั ษณะเหมือนเยือ่ ไม นํามาทํากระดาษสีขาวไดคุณภาพดี ลําตนใชทํา
เชื้อเพลิงได เมือ่ ไถกลบจะเปนปุย เพิม่ ความอุดมสมบูรณใหแกดนิ ไดดี
3. ราก ใชทาแป
ํ งเคก สปาเก็ตตี้ ในรากมีวติ ามินบี 1 และธาตุอกี หลายชนิด แพทยแนะนําให
ใชรากทานตะวันประกอบอาหารสําหรับผูปวยเปนโรคเบาหวาน
4. นํามั
้ น นํ้ามันทีส่ กัดจากเมล็ดจะใหปริมาณนํามั
้ นสูงถึงรอยละ 35 และไดนามั
ํ้ นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง ประกอบดวยกรดไขมันทีไ่ มอม่ิ ตัวเชน กรดลิโนเลอิค หรือกรดลิโนเลนิค สูงถึงรอยละ 60-70 ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอรางกายในการชวยลดคลอเรสเตอรอลที่เปนสาเหตุของโรคไขมันอุดตันในเสนเลือดได
และยังประกอบดวยไวตามิน เอ ดี อี และเค ซึ่งคุณภาพของไวตามินอีจะสูงกวาในนํามั
้ นพืชอืน่ ๆ เมือ่
เก็บไวเปนเวลานานจะไมเกิดกลิน่ หืน ทั้งยังทําใหสีกลิ่น และรสชาติไมเปลีย่ นแปลง นอกจากใชเปนนํา้
มันพืชแลวยังนิยมใชในอุตสาหกรรม ทําเนยเทียม สี นํ้ามันชักเงา สบู และนํามั
้ นหลอลืน่ เครือ่ งยนต
5. กาก กากที่ไดจากการสกัดนํ้ามันออกแลว จะนําไปใชเปนสวนผสมของอาหารสัตวได ในกาก
เมล็ดทานตะวันที่กะเทาะเปลือกและบีบนํ้ ามันออกแลว จะมีโปรตีนรอยละ 42 และใชเปนแหลง
แคลเซียมสําหรับปศุสตั วไดดแี ตจะมีปริมาณกรดอะมิโนอยูเ ล็กนอย และขาดไลซีน จึงตองใชอยางรอบ
คอบ เมื่อจะเอาไปผสมเปนอาหารสัตวทม่ี ใิ ชสตั วเคีย้ วเอือ้ ง

ภาพผนวก
ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตทานตะวันตอไรของเกษตรกร
คาเมล็ดพันธุ
คาปุย เคมี + คาแรงงาน
คาจางปลูก
คาเตรียมดิน
คาใชจา ยในการกําจัดวัชพืช
คาจางเก็บเกีย่ วและนวด
รวม
ที่มา :กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

120 บาท
80 บาท
45 บาท
120 บาท
45 บาท
150 บาท
560 บาท

ตารางที่ 2 แสดงตนทุนการผลิตเมล็ดทานตะวัน
ราคา
จํานวนที่ใช ราคารวม
ตนทุ นการผลิต
บาท/กก.
กก./ไร
บาท/ไร
คาเมล็ดพันธุ
133
0.7
190
คาเตรียมดิน 2 ครัง้ และปลูก
180
คาปุย 15-15-15
180
30
6
คาผงโบแรกซ
20
2
10
คาปุย 46-0-0
100
20
5
คาทํารุน, พูนโคน
60
คา สารเคมีปองกันและกําจัด
100
ศัตรูพืช
100
คาเก็บเกี่ยว, นวด
25
คาขนสง
52
อื่น ๆ (ประมาณ 5%)
รวมทัง้ สิน้
950
ที่มา : ดัดแปลงจาก กองโครงการ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (2529)
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาเมล็ดทานตะวัน และนํามั
้ นเมล็ดทานตะวันสกัด
ของประเทศไทย
เมล็ดทานตะวัน มูลคา
นํ้ามันทานตะวันสกัด
มูลคา
ป
(เมตริกตัน) (1,000 บาท)
(1,000 ลิตร)
(1,000 บาท)
40
1
211
14
2524
52
1
2525
360
11
88
24
2526
325
50
2527
1,052
26
698
57
2528
ที่มา : กรมศุลกากร (2529)

ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบ และกากทานตะวันของประเทศไทย
นํ้ามันดิบ
กากทานตะวัน
ป
(1,000 ลิตร)
(เมตริกตัน)
2524
2525
11
2526
7,476
2527
13,672
26
2528
ที่มา : กรมศุลกากร (2529)
ตารางที่ 5 แสดงประมาณกรดไขมันในนํ้ามันพืชที่สาคั
ํ ญ
รายการ
กรดไขมันไมอิ่มตัว กรมไขมันอิ่มตัว กรดลิโนเลอิค
72
8
87
นํ้ามันดอคําฝอย
53
10
84
นํ้ามันขาวโพด
63
12
83
นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน
52
15
80
นํ้ามันถั่วเหลือง
37
16
80
นํ้ามันรําขาว
42
14
80
นํ้ามันงา
50
25
71
นํ้ามันเมล็ดฝาย (นุน )
29
18
76
นํ้ามันถั่วลิสง
8
45
49
นํ้ามันปาลม
ที่มา : เสาวนีย จักรพิทกั ษ หลักโภชนาการปจจุบนั ไทยวัฒนพานิช 2526 หนา 63

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

