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บทคัดย่อ 

 
 คู่มือนี้เป็นผลจากการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทานตะวันร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่อง การปลูกในแปลงนาในฤดูนาปรัง การปลูกในพ้ืนที่ระหว่าง
แปลงปาล์มที่ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมในการจัดท าแปลงสาธิตและเก็บข้อมูล
ผลการด าเนินงาน  
 คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ทานตะวัน แหล่งผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 
ปัญหาโรคและแมลงในแปลงปลูก การจัดการพ้ืนที่ปลูกในระบบของเกษตรกร คุณค่าทางโภชนาการของต้น
อ่อนทานตะวัน ประโยชน์และข้อจ ากัดต่อสุขภาพในการบริโภคทานตะวัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส าหรับการ
ต่อยอดกิจกรรมส าหรับการเลือกทานตะวันเป็นพืชอาหารปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งให้ข้อมูล
ประกอบส าหรับการพิจารณาของเกษตรกรรายใหม่โดยอาศัยข้อมูลการปลูกทานตะวันของเกษตรกรราย
เดิมในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ค าน า 

 
จากการที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการถ่ายทอดองค์

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทานตะวันในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีที่ผ่านมาแต่ยังคง
ประสบปัญหาหลายด้าน โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558 เป็นโครงการที่ช่วยในการต่อยอดส าหรับ
เกษตรกรผู้สนใจในด้านการผลิตทานตะวัน 
 ด้วยเหตุนี้ คู่มือฉบับนี้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ประโยชน์ของพันธุ์ทานตะวัน แหล่ง
ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปัญหาโรคและแมลงในแปลงปลูก การจัดการพื้นที่ปลูกในระบบของเกษตรกร 
คุณค่าทางโภชนาการของต้นอ่อนทานตะวัน ประโยชน์และข้อจ ากัดต่อสุขภาพในการบริโภคทานตะวัน ซึ่ง
หวังผลให้เกิดความคิดต่อยอดส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจทานตะวันทั้งเพ่ือการน าไปบริโภคในครั วเรือน
และโอกาสในการสร้างอาชีพต่อไป 
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 ทานตะวัน 
 

ทานตะวันกับการใช้ประโยชน์ 
 ทานตะวัน (Sunflower: Helianthus annuus) เป็นพืชน้ ามันที่ส าคัญชนิดหนึ่งของโลก โดย
นับว่ามีปริมาณการใช้น้ ามันของทานตะวันเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากถ่ัวเหลือง ปาล์มน้ ามัน และคาโน
ลา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
 ทานตะวันได้รับความสนใจในประเทศไทยเนื่องจากความต้องการเมล็ดทานตะวันในอุตสาหกรรม
น้ ามัน อย่างไรก็ตามการผลิตทานตะวันบางส่วนใช้ในการน าเมล็ดไปบริโภคทั้งโดยตรงและน าไปผลิตขนม
ขบเคี้ยวต่างๆ แต่สิ่งที่ท าให้ทานตะวันได้รับความสนใจในประเทศไทยคือการสามารถสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามได้นั่นเอง นอกเหนือจากการน าไปบริโภคของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ แล้ว จาก
งานวิจัยพบว่าภายหลังการหีบน้ ามัน กากเมล็ดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และล าต้นสามารถใช้ในการ
ท ากระดาษหรือเชื้อเพลิงได้เช่นกัน ส า 
 ในปัจจุบันคนให้ความสนใจทานตะวันเพ่ิมข้ึนในแง่ของอาหารสุขภาพ โดยเฉพาะการน ามาท าเป็น
ต้นอ่อนทานตะวัน ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันทานตะวันจึงกลายเป็นอาหารปลอดภัยที่ได้รับความนิยมสูง
เช่นเดียวกับความสนใจในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในอนาคตความสนใจนี้อาจน าไปสู่การแปร
รูปหรือการใช้ประโยชน์จากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของทานตะวันที่หลากหลายขึ้น 
  
แหล่งผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 
 พันธุ์ที่มีการผลิตและจ าหน่ายในประเทศไทย ทั้งของเอกชนและราชการจึงมีความน่าสนใจเท่า
เทียมกัน แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ซื้อหรือเกษตรกร พันธุ์ทานตะวันที่ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ใน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ พันธุ์ผสมเปิด พันธุ์สังเคราะห์ และพันธุ์ลูกผสม ส าหรับพันธุ์ผสมเปิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่ใช้ปลูกใน
ประเทศไทย ภายในดอกจะมีจ านวนละอองเกสรที่ติดอยู่ที่ก้านชูเกสรตัวเมียน้อย ท าให้การติดเมล็ดด้วย
การผสมตัวเองต่ า ด้วยเหตุการสผมข้ามส่วนใหญ่จึงอาศัยปัจจัยภายนอกท้ังแมลงและลมในการช่วยผสมแต่
ผลผลิตก็มักต่ า แต่ในปัจจุบัน ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและนักวิจัย
และวิชาการในมหาวิทยาลัย ได้มีการผลิตพันธุ์ในอีก 2 กลุ่มเพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ทั้งพันธุ์
สังเคราะห์และพันธุ์ลูกผสม ทั้งนี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกทานตะวันโดยใช้พันธุ์ลูกผสม 
และพันธุ์สังเคราะห์ ที่มีการผลิตให้ในดอกมีละอองเกสรติดอยู่ที่ก้านชูเกสรตัวเมียมากว่าพันธุ์ผสมเปิด 3 -4 
เท่า ท าให้การติดเมล็ด ดีกว่าพันธุ์ผสมเปิด ส าหรับพันธุ์ลูกผสมส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้มีการผลิตในประเทศ แต่มี
การน าเข้าจากต่างประเทศ  
 ตามประโยชน์ที่หลากหลายดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น โดยผลผลิตสูงสุดของพันธุ์ทั้งสองกลุ่ม คือ 
ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์และพันธุ์ลูกผสมมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 300-500 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวอยู่
ในช่วง 95-110 วัน เปอร์เซ็นต์น้ ามันอยู่ในช่วง 39-44 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับพันธุ์ผสมเปิด ที่มีรายงานว่ามีการ
ใช้ประโยชน์มานาน ซึ่งลักษณะพันธุ์คือมีจ านวนละอองเกสรที่ติดกับก้านชูเกสรตัวเมียน้อย ท าให้เกิดการ
ผสมตัวเองต่ า เปิดโอกาสให้มีการผสมข้ามได้มากขึ้น และอาศัยแมลงช่วยในการผสมเกสร 
 
 ตัวอย่างพันธุ์ลูกผสมในประเทศไทย เช่น โอลิซัน 3 อะควอร่า 6 แปซิฟิก 77 ไพโอเนียร์ 
                          ไฮซัน 33 เอส 101 โอเปร่า  
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 ตัวอย่างพันธุ์สังเคราะห์ในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ 1 สุรนารี 473 สุรนารี 471  
 
 ส าหรับทานตะวันเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดที่ปลูกไว้เพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์
ปลูกในฤดูกาลถัดไป เกษตรกรต้องเก็บเมล็ดลักษณะรวม คือไม่มีการเลือกเก็บตามขนาดดอก เพ่ือป้องกัน
ฐานพันธุกรรมแคบลงจากเดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในฤดูกาลถัดไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ทานตะวันเป็นเมล็ดน้ ามัน อายุการเก็บรักษาจะสั้นกว่าเมล็ดจ าพวกแป้ง เช่น ข้าว และข้าวโพด ด้วยเหตุนี้
แม้จะเป็นการเก็บเมล็ดเพ่ือปลูกต่อเนื่อง การรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 
 ส าหรับเมล็ดพันธุ์ทานตะวันที่สามารถน ามาเพาะเพ่ือท าต้นอ่อนทานตะวันนั้นสามารถหาซื้อได้ทั้ง
จากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรงซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเมื่อซื้อจากโรงงานที่รับซื้อจากเกษตรกรอีกชั้นหนึ่ง 
โดยทั่วไปราคาขายของเกษตรกรเมื่อมีการไปรับซื้อถึงแปลงอยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคา
ขายของโรงงานประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทั้งสองแหล่งนี้ต้องประมาณช่วงเวลาการไปรับซื้อให้
ถูกต้องในช่วงของการเก็บผลผลิตของเกษตรกร เพราะปกติเมื่อเก็บผลผลิตเสร็จแล้ว เกษตรกรจะขายเมล็ด
ให้กับโรงงาน (ราคาประมาณ 10-12 บาทต่อกิโลกรัม) และโรงงานก็จะขายต่อไปให้ผู้รับซื้อทั้งเพ่ือการหีบ
น้ ามันหรือเพ่ือเป็นอาหารนก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สนใจรับซื้อจากท้ังสองแหล่งนี้ จ าเป็นต้องวางแผนช่วงการรับซื้อ
หรือควรท าการติดต่อผู้ขายล่วงหน้าก่อนเป็นต้น  
 ขณะที่ปัจจุบันพบการจ าหน่ายเมล็ดทานตะวันเพ่ือท าต้นอ่อนมากมายในอินเทอร์เน็ต โดยราคา
แตกต่างกัน ตั้งแต่ 30-120 บาท จะเห็นได้ว่าราคาแตกต่างกันมากมายขึ้นกับว่าใครเป็นผู้จ าหน่าย 
หน่วยงานราชการหรือเอกชน เปอร์เซ็นต์ความงอก อายุเก็บรักษา เช่น หากไม่ใช่ช่วงเก็บผลผลิต ราคาจะ
สูงขึ้นซึ่งสวนทางกับเปอร์เซ็นต์ความงอกท่ีส่วนใหญ่ลดลง แต่ผู้สนใจสามารถหาซื้อเมล็ดได้ตลอดทั้งปี 
 แนวทางสุดท้ายคือการปลูกเพ่ือเก็บเมล็ดส าหรับการเพาะต้นอ่อนหรือเพ่ือการหีบเมล็ดเอง ซึ่ง
เมล็ดจะมีคุณภาพและมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง เนื่องจากทานตะวันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและไม่ไวต่อ
ช่วงแสง แต่การปลูกอาจมีการจัดการที่ประณีตทั้งนี้เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกและเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งอาจหมาย
ประสิทธิภาพในการจัดการน้ าได้ดีข้ึน 
 
ขั้นตอนการปลูกและดแูลทานตะวัน 

 
1. การไถแปลง ขึ้นแปลง (ส าหรับแปลงนา) ซึ่งเตรียมแปลงนั้นแล้วแต่พ้ืนที่ เพ่ือให้ดินร่วนซุย อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ระบายน้ าดี ก่อนไถควรมีการดายหญ้าในกรณีต้องการปลูกทานตะวันที่ลดการใช้สารเคมี
ในการก าจัดวัชพืช แม้ทานตะวันจะเป็นพืชทนแล้งแต่ในการปลูกฤดูแล้งควรมีแหล่ งน้ าที่สามารถผันเข้า
แปลงได้ ส าหรับการปลูกที่ใช้น้ าฝนควรประมาณระยะเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตจะไม่อยู่ในฤดูฝน เช่น เก็บเกี่ยว
ปลายฝน เพ่ือป้องกันผลผลิตเน่าเสียหาย เช่น ควรปลูกประมาณ เดือน สิงหาคมหรือกันยายน และเก็บ
เกี่ยวเดือน ตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยประเมินจากแต่ละพ้ืนที่ที่เริ่มหมดฝนหรือเข้าสู่ปลายฝน โดยทั่วไป
ทานตะวันมีอายุปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 90-110 วัน 
2. กรณีใช้สารก าจัดวัชพืช ทั่วไปนิยมใช้ยาคุมหญ้าประเภทอลาคลอร์ อัตรา 300 -400 ซีซี ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
หรือประมาณ 7-8 ช้อนแกงต่อน้ า 18-20 ลิตร กรณีการใช้ถังโยก โดยท าการฉีดพ่นหลังการหยอดเมล็ด
ก่อนที่เมล็ดจะงอก ทั้งนี้ ห้ามใช้ยาอทราซีนกับทานตะวันโดยเด็ดขาด 
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3. กรณีต้องการปลูกแบบอินทรีย์สามารถใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อนการไถแปลง (ปุ๋ยรองพ้ืน) เพ่ือให้เกิดการ
คลุกเคล้าของปุ๋ยลงไปในดินได้อย่างสมบูรณ์ อัตราปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่ว่าเป็นปุ๋ยชนิดใด ถ้าเป็นมูลไก่หรือมูล
ไก่ผสม จะมีความเค็มสูง อัตราการใช้จะต่ า แต่หากเป็นมูลวัว ปุ๋ยพืชสด พืชหมัก จะใส่ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นได้ 
แต่หากเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีสามารถใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 (เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงอาจใส่หลังปลูก ใส่ใกล้
แถวปลูก) ได้ในอัตราประมาณ 30 กิโลกรัมต่อไร่ (อัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นกับความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ประวัติของ
การใช้แปลงเดิม เพ่ือพิจารณาการใส่ธาตุรองต่างๆ)  
4. ปลูกทานตะวันระยะระหว่างแปลง 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 30-40 เซนติเมตร อัตราปลูก 2-3 
เมล็ดต่อหลุม หยอดหลุมลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร หากเป็นเมล็ดใหม่สามารถประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้โดย
ใช้เพียง 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ กรณีปลูกโดยเฉพาะแปลงนาให้คลุกยากันเชื้อราก่อนปลูก  
5. ให้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นงอกพร้อมกัน โดยไม่ขังน้ า จนทานตะวันเริ่มงอก ถอนแยกเหลือต้นที่มี
สุขภาพดี (ต้นโต ตั้งโต แข็งแรง) จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (ภาพที่ 2) 
6. เมื่อทานตะวันอายุปลูกประมาณ 1 เดือน ให้ท าการพูนโคนต้นเหมือนข้าวโพดเพ่ือป้องกันต้นล้ม ยกเว้น
เมื่อท าการปลูกบนแปลงที่ขึ้นไว้อาจไม่จ าเป็น จะท าการใส่ปุ๋ยอีกหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับความสมบูรณ์ของดิน 
ทั้งนี้กรณีการปลูกเพ่ือต้องการหีบน้ ามัน พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูงขึ้นจะท าให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันลดลง กรณี
ต้องการใส่ปุ๋ยให้หว่านหรือโรยข้างแปลงก่อนการพูนโคน 
7. ให้น้ าตลอดอายุปลูกตามความเหมาะสม โดยไม่ให้น้ าท่วมขังในแปลง  
8. เมื่อครบอายุเก็บเกี่ยวในแต่ละพันธุ์ สังเกตได้จาก จานดอกเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ าตาล ต้นเริ่ม
เป็นสีน้ าตาล ให้เก็บเกี่ยวโดยการตัดชิดโคนจานดอกซึ่งจะมีสีน้ าตาลเช่นกัน การตัดชิดโคนจานเพ่ือให้ลด
ความชื้นได้ง่ายไม่เกิดเชื้อรา และตากแดดหลังการตัดดอกประมาณ 1 -2 แดด นวดโดยใช้เครื่องนวด แต่
กรณีปลูกพ้ืนที่เล็ก หรือต้องการปลูกเพ่ือหีบน้ ามันบริโภคในครัวเรือนอาจใช้แรงงานคนในการนวดก็ได้ 
เมล็ดจะเสียหายน้อยท าให้สามารถเก็บรักษาทั้งกรณีน าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือเก็บไว้เพาะต้นอ่อนได้
ยาวนานขึ้น  
9. การเก็บรักษาเมล็ด ควรเก็บในภาชนะบรรจุที่ระบายอากาศดี เก็บในสถานที่ป้องกันแดด ฝน ความชื้น 
และแมลงศัตร ูความชื้นของเมล็ดประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์  
10. ส่วนใหญ่โรคและแมลงศัตรูทานตะวันค่อนข้างพบน้อย (ยกเว้นโรคจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
Sacc. กรณีการปลูกในแปลงนาที่จะมีอาการสังเกตคือโรคต้นเป็นโรค คอดกิ่ว ต้นเหี่ยว และยืนต้นตาย) 
 โดยแมลงศัตรูทานตะวันที่ส าคัญ ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ฝัก หนอนม้วนใบส้ม 
วิธีการป้องกันแมลงศัตรูพืชอาจใช้น้ าหมักสมุนไพรหรืออ่ืน ๆ ที่มีฤทธิ์ก าจัดศัตรูพืชตามธรรมชาติได้ ปลูก
พืชหมุนเวียนในแปลง การเปลี่ยนพืชอาศัยจะลดความรุนแรงของแมลงได้เนื่องจากตัดวงจรแมลงเนื่องจาก
พืชอาหารไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 ในกรณีของการพบโรครากเน่า โคนเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii วิธีการป้องกัน
เชื้อราจาก Sclerotium rolfsii คือการคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยยาป้องกันเชื้อรา หรือการใช้สารเคมีฉีดพ่น
ในระยะต้นอ่อน โดยสาเหตุของโรคอาจเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อจากการปลูกในฤดูกาลก่อนหน้าที่มา
จากพืชชนิดอื่น เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้เป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า กล้าไหม้ ราเม็ดผักกาด โรคเหี่ยวในพืชผัก
และพืชไร่ หลายชนิด (สายทอง, 2555) ด้วยเหตุนี้การปรับสภาพแวดล้อม เช่น การตากดิน ก็สามารถลด
ความรุนแรงของโรคได้ (ปราณีและชนิดาภา, 2555)  
 อย่างไรก็ตามหากต้องการปลูกทานตะวันในลักษณะพืชอินทรีย์ อาจใช้จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ เช่น 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) มาใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุและยังสามารถส่งเสริมการ
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เจริญเติบโตของพืชปลูกได้ด้วย (สายทอง, 2555) ทั้งนี้จากการระบาดของเชื้อราจะพบมากในช่วง
ฤดูฝนหรือช่วงที่มีน้ าค้าง ความชื้นในดินสูง ๆ ด้วยเหตุนี้การหลีกเลี่ยงการปลูกทานตะวันอย่างหนาแน่นก็
เป็นวิธีการหนึ่งที่ไม่ใช้ความชื้นในแปลงสูงเกินไป หรือการปลูกพืชหมุนเวียนก็สามารถช่วยได้อีกวิธีการหนึ่ง 
ส าหรับต้นมีโรคให้ท าการถอนทิ้งหรือเผา การปรับสภาพดินเช่น การใช้ปูนขาวเป็นต้น 
 
หมายเหตุ: การปลูกเพ่ือหีบน้ ามัน เพาะต้นอ่อน ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันการสะสมสารเคมี
ในเมล็ด 
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ปัญหาโรคและแมลงในแปลงปลูก 
 การปลูกในแปลงนามีข้อควรระวังและป้องกันก่อนปลูก ได้แก่ ต้องมีการคลุกเมล็ดป้องกัน เชื้อรา
ก่อนปลูก โดยเฉพาะเชื้อ Sclerotium rolfsii มีการเตรียมแปลงที่ประณีตเพ่ือป้องกันไม่ให้ร่องดินปลูกลึก 
หรือเลี่ยงการปลูกในร่องดินกรณีมีการไถลึกหรือการไถด้วยแรงงานสัตว์หรือคน เนื่องจากทานตะวันเป็นพืช
ที่ไม่ทนต่อน้ าท่วมขัง 
 ส าหรับโรคของทานตะวันที่พบทั่วไปในทั้งแปลงไร่และแปลงนา มีดังนี ้
 1. โรคใบและล าต้นไหม้อัลเทอร์นาเรีย หรือโรคใบและล าต้นจุด หรือโรคใบจุด หรือโรคล าต้นไหม้ 
โดยสามารถเข้าท าลายทานตะวันได้ทุกระยะตั้งแต่ต้นกล้าถึงระยะเก็บเกี่ยว 
 2. โรคโคนเน่าหรือล าต้นเน่า ท าลายทานตะวันได้ทุกระยะ และพบมากกับต้นที่โตเต็มที่มากกว่า
ต้นอ่อน หากดินมีความชื้นสูง โรคจะยิ่งพบความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้ระบบรากถูกท าลายจนกระท่ังแห้งเหี่ยว
ตาย (สมจินตนาและอิสระ, 2559) 
 
 แมลงศัตรูทานตะวันในแปลงทานตะวัน มีดังนี้ 
 1. หนอนเจาะสมอฝ้าย ที่จะกัดกินบริเวณจานดอก ตรงกลีบดอกและกลีบเลี้ยง การเข้าท าลาย
กลีบดอกจะส่งผลต่อความสามารถในการดึงดูดแมลง ได้แก่ ผึ้งที่มีบทบาทในการช่วยผสมเกสร
นอกเหนือจากลม ท าให้พบการติดเมล็ดลีบมากขึ้น นอกจากนี้หนอนยังกัดกินเมล็ดท าให้ผลผลิตลดลงอีก
ด้วย 
 2. หนอนกระทู้ผัก อาการจะเห็นเส้นใบสีขาวเมื่อผิวใบแห้ง แต่หากหนอนมีโตขึ้นจะกัดกินใบ
จ านวนมากท าให้ใบขาดเป็นรู ท าลายกลีบเลี้ยงและกลีบดอก และสามารถกินเมล็ดในจานดอกท าให้ผลผลิต
ลดลง 
 3. หนอนมวนใบส้ม หากระบาดในระยะต้นกล้าจะท าให้ต้นกล้าตายได้ แต่หากระบาดในระยะท่ีพืช
โตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะท าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ลักษณะจะเห็นการชักใยบางๆ 
คลุมตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่ เมื่อโตจะมีการม้วนใบ อาศัยกินใบพืชที่ม้วนนั้น และอาจเข้าท าลายตากิ่ง
และตาดอกด้วยเช่นกัน 
 4. หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด อาจท าลายตั้งแต่ยังยังไม่ออกดอก ท าให้จานดอกเล็ก อาจท าลายท ั้ง
ก้านดอกและส่วนของหลังดอก ท าให้ผลผลิตลดลง 
 
การจัดการพื้นที่ปลูกในระบบของเกษตรกร 
 จากการเปรียบเทียบระหว่างการปลูกแบบผสมผสาน (ปลูกแทรกระหว่างแถวของแปลงกล้วย)  
และการปลูกในลักษณะพืชไร่เชิงเดี่ยวพบการได้ก าไรเฉพาะในแปลงที่มีการปลูกแบบผสมผสาน เนื่องจาก
ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดูแลพืชชนิดใดชนิดหนึ่งต่างหาก ส าหรับเกษตรกรรายที่ท าการ
ปลูกทานตะวันในพื้นที่แปลงกล้วยน้ าว้า ปลูกโดยการปลูกแทรกระหว่างแถวของแปลงกล้วย คิดเป็นพื้นที่ที่
ปลูกทานตะวันทั้งสิ้น จ านวน 1 งาน ให้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เกษตรกรท าการปลูกตลอดจนเก็บผลผลิตด้วยตัวเอง (ไม่มีการจ้างแรงงาน) นอกจากนี้ยังมีการท า
ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพเองเพ่ือใช้ส าหรับบ ารุงต้นทานตะวัน เกษตรกรมีการแช่น้ าเมล็ดทานตะวันก่อนน าไปปลูก 
โดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่ก้นหลุม แต่จะใส่ปุ๋ยเมื่อต้นทานตะวันโตประมาณ 10 เซนติเมตร นอกจากนี้มีการถากหญ้า
ก าจัดวัชพืชและมีการรดน้ าเพียง 1 ครั้ง มีการฉีดปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจ านวน 3 ครั้ง เพื่อบ ำรุงต้น
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ทำนตะวัน ได้ผลก ำไรสุทธิ ประมำณ 632 บำท ทั้งนี้ได้มีกำรค ำนวณต้นทุนกำรผลิตที่รวมทั้งค่ำ

ใช้ที่ดิน และค่ำแรงงำนจำกเกษตรกรไปด้วยเช่นเดียวกัน  
 ทั้งนี้ผลผลิตของเกษตรกร เท่ากับ 55 กิโลกรัมต่อหนึ่งงาน เกษตรกรสามารถขายได้ราคา 30 บาท
ต่อกิโลกรัม ได้รายได้ทั้งสิ้นก่อนการหักค่าใช้จ่าย เท่ากับ 1,650 บาทต่อหนึ่งงาน 
 

 
 ในความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกรายเดิม คือ สามารถปลูกแซมกับพืชชนิดอ่ืนได้ดี รวมทั้ง
สามารถใช้ประโยชน์จากเมล็ดทานตะวันได้หลายทาง ได้แก่ น้ ามันทานตะวันสามารถใช้บริโภคในครัวเรือน 
กากเมล็ดทานตะวันที่เหลือจากการหีบน้ ามันสามารถน ามาท าปุ๋ยและเป็นอาหารสัตว์ได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถมีรายได้จากการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เป็นต้น  
 ข้อคิดเห็นถึงความเหมาะสมในการปลูกทานตะวันเป็นพืชหลักนั้น เกษตรกรได้ให้ความเห็นว่า 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องน้ าและพ้ืนที่ในการปลูก ดังนั้นการปลูกทานตะวันเป็นพืชหลักนั้นเป็นไปได้ยาก แต่
ควรที่จะปลูกเป็นพืชเสริม โดยปลูกแซมร่วมกับพืชชนิดอื่นจึงจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

  
 
คุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์และข้อจ ากัดในการบริโภคทานตะวัน 
 การผลิตต้นอ่อนในอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นที่นิยม คือการผลิตถั่วงอก จากเมล็ดถั่วเขียว ที่อุดมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนะ แต่อย่างไรก็ตามความคุ้นชิน และการหาซื้อได้ง่ายตลอดทุกฤดูกาลอันเนื่องมากจากการ
ผลิตเมล็ดที่ท าได้ตลอดฤดูกาลเช่นกัน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถเพ่ิมความสนใจให้แก่ผู้บริโภครวมทั้ง
เพ่ิมราคาของผู้ผลิตได้ การผลิตต้นอ่อนทั้งทานตะวัน ข้าวสาลี จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจของ
ผู้บริโภคในการตอบโจทย์อาหารสุขภาพได้เป็นอย่างดี 
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 ต้นอ่อนทานตะวัน 
 จากข้อมูลเว็ปไซด์ www.livestrong.com ประเทศแคนาดา ข้อมูลวิจัยของ Medical Center, 
University of Maryland ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการวิจัยของ International Sprout Growers 
Association เมื่อปี 2554 อ้างอิงโดยเว็ปไซด์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
ได้กล่าวถึงต้นอ่อนทานตะวัน ดังนี้ 
 
 
 1) เป็นแหล่งไขมันที่ดีแก่ร่างกาย  
 2) ประกอบด้วยใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย  
 3) เป็นแหล่งโปรตีน ธาตุเหล็ก และแคลเซียม   
 4) มีกรดลิโนเลอิก (linoleic) ปริมาณสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการบ ารุงสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 
และบ ารุงกระดูก  
 5) อุดมไปด้วยวิตามินบี1 วิตามินบี 6 วิตามินอี โอเมก้า 3, 6, 9 และโฟเลต ช่วยเพ่ิมภูมิต้านทาน
ต่อร่างกาย  
 6) มีธาตุเหล็กสูง ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจและมะเร็ง ช่วยให้ระบบการขับถ่าย
ดีขึ้น 
 7) มีโปรตีนมากกว่าผักกาดเขียวถึง 2 เท่า วิตามินเอ บี2 อี ดี เค สูง พบว่ามีวิตามินเอสูงกว่าน้ ามัน
เมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเหลืองกว่า 3 เท่า ซึ่งวิตามินเอนี้ช่วยในการบ ารุงสายตา ผิวพรรณและชะลอ
ความแก่ 
 8) ต้นอ่อนทานตะวันที่ใช้เวลาในการเพาะ 1 หรือ 2 สัปดาห์พบสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ acetol 
รวมทั้งกลุ่มฟีนอล (รัชนกและคณะ, 2559) 
 9) ต้นอ่อนทานตะวันที่อายุ 4 วันมีปริมาณเมลาโทนินเพ่ิมมากกว่าเมล็ดทานตะวันประมาณ 3.8 
เท่า (204.3 pg/g เป็น 768.2 pg/g) แต่ปริมาณโพลีฟินอลทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเมล็ดและ
ต้นอ่อน (9.9 mg/g (Kim and Cho, 2011) เมลาโทนินเป็นสารสื่อประสาทและยังเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระด้วย (Paredes et al., 2009) 
 
  
  
 
 
 
 
จากข้อมูลในเว็ปไซด์ของ www.health.kapook.com เกี่ยวกับการเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากต้นอ่อน
ทานตะวัน ดังนี้ 
 1) ต้นอ่อนทานตะวัน ¼ ถ้วย มีปริมาณไขมันสูงถึง 16 กรัม ไขมันอ่ิมตัว 2 กรัม ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิง
ซ้อง 8 กรัม ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว 6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 6 กรัม ไฟเบอร์ 2 กรัมและโปรตีน 6 กรัม ซึ่ง
ช่วยในการควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดี 
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2) ปริมาณต้นอ่อนทานตะวัน ¼ ถ้วย นี้ยังมีปริมาณธาตุเหล็ก 8% ของปริมาณธาตุเหล็กที่
ร่างกายควรได้รับต่อวันและมีแคลเซียม 2% ของปริมาณท่ีร่างกายควรได้รับต่อวันอีกด้วย 
 3) จากการมีสาร GABA (gamma aminobotyric acid) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการป้องกันโรค
ร้ายแรงเช่น โรคมะเร็งและเบาหวาน ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ าหนัก และอ่ืนๆ รวมทั้งในศาสตร์ของแพทย์
อายุรเวทโบราณนั้น ต้นอ่อนทานตะวันสามารถป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย 
 
 
ข้อควรระวังในการบริโภคต้นอ่อนทานตะวัน เนื่องจากต้นอ่อนหรือสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วจะมี
ปริมาณพิวรีนอยู่ปริมาณมาก (พืชหรือสัตว์จะมีการเพ่ิมเซลจ านวนมาก) ในระยะนี้ ดังนั้นอาจส่งผลต่อ
ผู้บริโภคท่ีเป็นโรคเก๊าท์ได้ 
 
 

 จากข้อมูลงบประมาณการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยผ่าน 3 กองทุนหลักของประเทศผ่าน 3 
กองทุนหลักของประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 2 แสนล้านบาท โดย 3 กองทุน (www.krobkruakao.com, 2558) 
ได้แก่  
 - ส านักงานประกันสังคม  
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 - กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
 จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทยจากส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคน
ไทยส่วนใหญ่มีการดูแลสุขภาพโดยการบริโภคหากพิจารณาจากกลุ่มอาหารที่มีการบริโภคที่พบว่ามีการ
บริโภคกลุ่มผัก/ผลไม้สดทุกวันกว่าร้อยละ 58 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ท าการส ารวจ (ประชากรมีอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)(www.service.nso.go.th, 2558) อย่างไรก็ตามแม้แต่อาหารไทยเองที่มีคุณสมบัติเป็น
อาหารสุขภาพแต่อาหารในชีวิตประจ าวันอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการมีสุขภาพดีตามความคาดหวัง
ของคนไทยในปัจจุบัน ท าให้คนไทยนับล้านคนหันไปพ่ึงผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีสารอาหารใน
ปริมาณเข้มข้นที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ รวมทั้งสารอาหารที่
ช่วยย่อยเอนไซม์และกากใยทั้งเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและบ าบัดโรค โดยความนิยมมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยจาก
ข้อมูล ปี 2551 มีมูลค่า 8,000 ล้านบาท (www.grad.chula.ac.th, 2558) ส าหรับอาหารสุขภาพที่เป็นที่
นิยมของคนไทยได้แก่ อาหารที่สกัดหรือสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ทั้งจากพืชและสัตว์ในธรรมชาติ 
(www.grad.chula.ch, 2558)  
 จากข้อมูลเบื้องต้น การผลิตอาหารสุขภาพเพ่ือการบริโภคของคนไทยทั้งพิจารณาจากในแง่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคนั้นควรแก่การให้การสนับสนุน ทั้งในแง่การผลิตที่มีโอกาสทางการตลาดสูง และในแง่ผู้บริโภค
ที่เป็นการเพ่ิมทางเลือกส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จากข้อมูลที่กล่าวไปเบื้องต้นที่อาหารหรือสกัดหรือ
สังเคราะห์จากทั้งพืชและสัตว์เป็นที่นิยมของการบริโภคเพ่ือรักษาสุขภาพนั้น การหาอาหารที่มีความเข้มข้น
ของสารอาหารสูงทั้งจากพืชและสัตว์ที่สามารถผลิตได้ง่ายจึงน่าจะตอบโจทย์ส าหรับราคาผลผลิตทั้งจาก
ต้นทุนการความสะดวกในการจัดซื้อ และในแง่ผู้ผลิตที่อาศัยต้นทุนต่ า แต่ช่องทางการสร้างรายได้เกิดจาก
การหาตลาด การแปรรูป และความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต เช่น ปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
 
 ประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์จากทานตะวันทั้งในรูปของน้ ามันทานตะวัน เมล็ด 
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ทานตะวัน รวมถึงต้นอ่อนทานตะวัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีปริมาณไขมันอยู่ค่อนข้างสูง ในการนี้
ควรที่จะเข้าใจหลักการของการบริโภคน้ ามันหรือไขมันอย่างไรจึงจะเหมาะสมเสียก่อน ซึ่งมีข้อแนะน าจาก
ส านักโภชนาการเก่ียวกับการบริโภคน้ ามันและไขมัน ดังนี้ (ส านักโภชนาการ, 2554)  

 

 ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 1600 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ได้แก่เด็กอายุ 6-13 ปี และผู้หญิงวัยท างาน
และผูสู้งอายุ ควรบริโภคไขมันไม่เกิน 25 กรัมต่อวัน (5 ช้อนชา) 

 ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ได้แก่ วัยรุ่นอายุ 14-25 ปีและชายวัยท างาน 
ควรบริโภคน้ ามันไม่เกิน 35 กรัมต่อวัน (7 ช้อนชา) 

 ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2400 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ได้แก่ ผู้ที่ต้องใช้พลังงานมากๆ เช่น เกษตรกร 
นักกีฬา ควรบริโภคน้ ามันไม่เกิน 45 กรัมต่อวัน (9 ช้อนชา) 

 เพ่ือความเข้าใจง่ายก็อาจกล่าวได้ว่าควรได้รับน้ ามันไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา 

  
 น้ ามันทุกชนิดให้พลังงานเท่ากันคือ 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่ ถ้าทานน้ ามัน 1 ช้อนชา (1 
ส่วนของอาหารแลกเปลี่ยน) ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่ น้ ามันแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสัดส่วนและชนิด
ของกรดไขมันที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและคุณประโยชน์หรือโทษต่อร่างกาย 
ประโยชน์ของน้ ามันโดยทั่วไปคือการให้พลังงาน การช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน (วิตามินเอ ดี อี 
และเค) รวมถึงสารพฤกษเคมีที่ละลายในไขมัน และที่ส าคัญคือกรดไขมันที่จ าเป็นต่อร่างกาย (กรดไขมันที่
ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เอง) ได้แก่ กรดไขมันลิโนเลอิค และกรดไขมันอัลฟ่าไลโนเลนิค 

 
 กรดไขมันในน้ ามันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ  
 - กรดไขมันอิ่มตัว  
 - กรดไขมันไม่อ่ิมตัวหนึ่งต าแหน่ง  
 - กรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่ง  
  

 ลักษณะปรากฏของน้ ามันถ้าเป็นไขในอุณหภูมิห้องแสดงว่ามีปริมาณของกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวอยู่
เป็นปริมาณมาก เช่น น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว น้ ามันหมู และไขวัว  
 แตถ่้าเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องแล้วไม่เป็นไขจะมีปริมาณของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวอยู่สูง  
 นอกจากกรดไขมันอิ่มตัวสูงท าให้น้ ามันเป็นไขท่ีอุณหภูมิห้องแล้ว ยังมีการศึกษาจ านวนมากบ่งชี้ว่า
การที่ทานอาหารหรือน้ ามันที่มีปริมาณกรดไขมันอ่ิมตัวจะส่งให้ปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด ไขมันชนิดไม่
ดีในเลือด (LDL-c) เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงลดปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-c) ลดลง ซึ่งเป็นการเพ่ิมความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
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ด้วยเหตุนี้ การบริโภคกรดไขมันประเภทไม่อ่ิมตัวส่งผลต่อการลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด 
ลดปริมาณไขมันชนิดไม่ดี (LDL-c) และเพ่ิมปริมาณไขมันชนิดดี (HDL-c) ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 น้ ามันทานตะวัน 

 น้ ามันทานตะวันจะประกอบด้วยกรดไขมันประเภทอ่ิมตัว 11.53 เปอร์เซ็นต์ กรดไขมันไม่อ่ิมตัว
หนึ่งต าแหน่ง 18.79 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่งมีมากถึง 69.68 เปอร์เซ็นต์  

 เมื่อพิจารณาในกลุ่มของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่ง พบว่ากรดไขมันส่วนใหญ่จะเป็นกรด
ไขมันลิโนเลอิคในตระกูลโอเมก้า 6 (C18:2, n-6) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณ 68 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีกรดไขมันอัลฟ่าไลโนเลนิค ในตระกูลโอเมก้า 3 (C18:3, n-3) 1.65 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
น้ ามันปาล์มที่นิยมใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนและร้านค้าพบว่ามีกรดไขมันอ่ิมตัวสูงถึง 42.44 
เปอร์เซ็นต์ กรดไขมันไม่อ่ิมตัวหนึ่งต าแหน่ง 43.82 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่งมีเพียง 
13.09 เปอร์เซ็นต์  

 เมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันร าข้าว และน้ ามันปาล์มพบว่าน้ ามันทานตะวันมีกรด    
ลิโนเลอิคมากกว่าน้ ามันชนิดอื่นๆ (กองโภชนาการ, 2545) 

 

 

ข้อควรระวังในการบริโภคน้ ามัน ปริมาณการบริโภคน้ ามันทุกชนิดไม่ควรทานมากกว่าวันละ 6 ช้อนชา หรือ
มื้อละ 2 ช้อนชา ถ้าทานมากกว่านี้จะส่งผลเสียต่อร่างกายเนื่องจากร่างกายจะได้รับพลังงานมากเกินความ
ต้องการของร่างกายและส่งผลต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงเพ่ิมความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง 

  
 
 เมล็ดทานตะวัน 
 เมล็ดทานตะวันมีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ใยอาหารประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และมีไขมัน
ปริมาณมากประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  
 องค์ประกอบของกรดไขมันในเมล็ดทานตะวันจะเหมือนกับน้ ามันทานตะวัน กล่าวคือมีปริมาณกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัวหลายพันธะปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหนึ่งต าแหน่ง และมีปริมาณกรด
ไขมันอ่ิมตัวน้อยที่สุด (66, 18 และ 10 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) (USDA, 2016)  
 นอกจากเมล็ดทานตะวันจะให้คุณค่าทางโภชนาการในด้านของโปรตีนและกรดไขมันที่จ าเป็นต่อ
ร่างกายแล้ว ในเมล็ดทานตะวันยังประกอบด้วยเกลือแร่ที่ส าคัญ ได้แก่ แคลเซียม 70 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 
129 มิลลิกรัม โปตัสเซียม 850 มิลลิกรัมและฟอสฟอรัส 1155 มิลลิกรัม ปริมาณสูง และยังมีวิตามินอีปริมาณ
สูง 26.1 มิลลิกรัม และโฟเลต 237 มิลลิกรัม (USDA, 2016)  
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อาหารที่มีฟอสฟอรัสอยู่สูงสามารถช่วยลดอาการนิ่วในกระเพาะปัสสาวะที่เกิดจากการทาน

แคลเซียมออกซาเลตได้  
 

  
 
 
 
 
 ข้อควรระวัง 
 ในการบริโภคเมล็ดทานตะวัน เนื่องจากเมล็ดทานตะวันส าหรับการบริโภคจะมีไขมันปริมาณมาก โดย
มีไขมัน 50 กรัมจากน้ าหนักเมล็ดทานตะวัน 100 กรัม (USDA, 2016) หรือ มีไขมันประมาณ 40 กรัมจาก
น้ าหนักเมล็ด 100 กรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเมล็ดทานตะวัน  ในรายการอาหารแลกเปลี่ยนมีการจัด
เมล็ดทานตะวันอยู่ในกลุ่มของไขมันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่ง โดยการบริโภคเมล็ดทานตะวัน 1 
ช้อนโต๊ะเท่ากับได้รับน้ ามันทานตะวัน 1 ช้อนชา ขณะที่ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มของไขมันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัว
หนึ่งต าแหน่ง โดยการบริโภคถั่วลิสง 10 เม็ด เท่ากับได้รับน้ ามันถั่วลิสง 1 ช้อนชา ในหมวดของไขมัน น้ ามัน 1 
ส่วนจะมีไขมัน 5 กรัมให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่ (รุจิรา, 2547)  
 นอกจากนั้นการเลือกวิธีการในการประกอบอาหารจากเมล็ดทานตะวันก็มีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ 
ถ้ามีการอบโดยใช้น้ ามันจะเป็นการเพ่ิมน้ ามันให้กับเมล็ดทานตะวัน ถ้าน้ ามันที่ใช้ในการอบเป็นน้ ามันปาล์มซึ่ง
มีกรดไขมันอ่ิมตัวปริมาณมากก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอ่ิมตัวให้กับอาหารโดยที่ไม่มีความจ าเป็น 
รวมถึงถ้ามีการเติมเกลือระหว่างการอบก็จะเป็นการเพ่ิมจ านวนโซเดียมในอาหารมากเกินความจ าเป็น 
ค าแนะน าส าหรับการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 1 ช้อนชาต่อวัน (ส านัก
โภชนาการ, 2554) 
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