
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาพืชไร่น ้ามันอ่ืนๆ (งา ทานตะวัน สบู่ด้า) 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทานตะวัน 

    กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน 

    กิจกรรมย่อย   :  - 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การสร้างประชากรพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  - 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง   :  ศิริวรรณ  อ้าพันฉาย1/ 

   ผู้ร่วมงาน                 :  เพ็ญรัตน์  เทียมเพ็ง1/       รฐัพล  ชูยอด1/   ธ้ารง  เชื อกิตติศักดิ์2/

      สายสุนีย์  รังสิปิยกุล2/       สมใจ  โควสุรัตน์2/      จไุรรัตน์  หวังเป็น2/ 
     สมหมาย  วังทอง 2/ สมพงษ์  ชมภูนุกูลรัตน์2/    เสาวรี บ้ารุง 3/ 

5. บทคัดย่อ   : ท้าการสร้างประชากรพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน โดยการน้าเมล็ด
ทานตะวันที่ได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ้านวน 6 พันธุ์ พันธุ์การค้า จ้านวน 6 พันธุ์ และพันธุ์ของกรม
วิชาการเกษตร 1 พันธุ์ ทั งหมด 13 พันธุ์ โดยน้าเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมได้พันธุ์ละ 50 เมล็ด มาคลุกเคล้ารวมกันปลูก
จ้านวน 1 เมล็ดต่อหลุม ปล่อยให้มีการผสมเกสรตามธรรมชาติ และรวบรวมผลผลิตจากทุกต้น เรียกว่า การผสม
รวม และท้าการคัดเลือกทั งหมด 5 ครั ง พบว่า จากการปลูกเมล็ดผสมรวมครั งที่ 1 ข้อมูล เส้นผ่าศูนย์กลางจาน
ดอก 14.8 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 24.9 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 33.5 ข้อมูลการผสมรวมครั งที่ 2 
คือ เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 17.1 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 18.5 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 38.4 
ข้อมูลการผสมรวมครั งที่ 3 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 18.4 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 20.5 กรัม 
และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 37.3 และข้อมูลการผสมรวมครั งที่ 4 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 10.2 เซนติเมตร 
น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 5.4 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 40.1 การผสมรวมรอบที่ 5 คัดเลือกต้นได้จ้านวน 344 
ต้นพบว่า มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 135 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอกเฉลี่ย 15.4 เซนติเมตร น ้าหนั กเมล็ด/
จานดอก 53.4 กรัม  น ้าหนักเมล็ดดี 50.8 กรัม น ้าหนัก 100 เมล็ดหนัก 6.8 กรัม จากการผสมรวมทั ง 5  ครั ง ท้า
ให้ได้ประชากรทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน ส้าหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรมในการคัดเลือกพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัด
น ้ามันต่อไป 

 

 



 

 
 

1/  ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์  ต.สะเดียง อ. เมือง จ.เพชรบูรณ์ 6700 
2/  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ตู้ ปณ. 69 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
3/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสมีา อ.สีคิ ว จ.นครราชสมีา 30140   

6. ค าน า      : ทานตะวันเป็นพืชน ้ามันที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลือง และปาล์ม

น ้ามัน ทานตะวันค่อนข้างทนแล้งได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร่ชนิดอ่ืน เช่น ข้าวโพด  ถั่วเหลือง และถั่วเขียว 

เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่วนกากท่ีได้หลังจากสกัดน ้ามันแล้วมีโปรตีน 40-50 เปอร์เซ็นต์ น ้ามัน

ทานตะวันมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าถั่วเหลือง และน ้ามันปาล์ม และมีสาร antioxidants 

กันหืนได้ดี สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าน ้ามันพืชชนิดอ่ืน ความต้องการใช้เมล็ดทานตะวันเพ่ือใช้สกัดน ้ามันใน

ประเทศไทย มีปีละมากกว่า 100,000 ตัน ในขณะที่ความสามารถการผลิตในประเทศต่้ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของ

ความต้องการใช้จ้าเป็นต้องน้าเข้าผลิตภัณฑ์ทานตะวันในรูปของน ้ามัน กากทานตะวัน และเมล็ดพันธุ์ มูลค่า

มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ดังนั น จะเห็นได้ว่าทานตะวันยังเป็นพืชที่มีศักยภาพและมีตลาดรองรับ ส้าหรับเป็น

ทางเลือกให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง แต่พันธุ์ที่มีในประเทศยังขาดแคลนส่วนใหญ่มีการน้าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความ

จ้าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือหาพันธุ์ที่มีปริมาณน ้ามันสูงเพ่ิมขึ น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ       :  

 - อุปกรณ์ 

1. พันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน จ้านวน 13 พันธุ์   

2. สารเคมีป้องกันและก้าจัดวัชพืช 

3. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

4. ถุงผ้าด้ายดิบ 

5. แปรงทาสี 

6. ปิโตรเลียมอีเทอร์ 

- วิธีการ   

ไม่มีแผนการทดลอง กรรมวิธี ประกอบด้วย พันธุ์ทานตะวัน จ้านวน 13 พันธุ์ ได้แก่ ลูกผสมแปซิฟิก#77 
ลูกผสมอะคลอร่า#5 ลูกผสมอะคลอร่า#6 ลูกผสมโอลิซิน#2 ลูกผสมโอลิซิน#3 ลูกผสมจัมโบไพโอเนีย สุรนารี 
47 สุรนารี 473 เชียงใหม่ 1 HOC  HOO  S475  PI 649855 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง  



 

น้าเมล็ดทานตะวันที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ จ้านวน 13 พันธุ์ โดยน้าเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมได้พันธุ์ละ 
50 เมล็ด มาคลุกเคล้ารวมกันปลูกจ้านวน 1 เมล็ดต่อหลุม ระยะห่าง 75x25 เซนติเมตร ปล่อยให้มีการผสมเกสร
ตามธรรมชาติ เรียกว่า bulk 1 น้าเมล็ด bulk 1 น้ามากะเทาะ น้ามาคลุกเคล้ารวมกันแล้ว ปลูกในพื นที่ 1 ไร่ ปลูก 
1 เมล็ดต่อหลุม ระยะห่าง 75x25 เซนติเมตร ปล่อยให้มีการผสมเกสรตามธรรมชาติ เรียกว่า bulk 2 น้าเมล็ด 
bulk 2 จ้านวน 1,000 ดอก น้ามากะเทาะ 6 เมล็ดต่อดอก น้ามาคลุกเคล้ารวมกันแล้ว ปลูก 1 เมล็ดต่อหลุม 
ระยะห่าง 75x25 เซนติเมตร ปล่อยให้มีการผสมเกสรตามธรรมชาติ เรียกว่า bulk 3 และคัดเลือกดอกหรือ
ลักษณะต้นที่มีลักษณะตามที่ต้องการ จ้านวน 300 ดอก น้ามากะเทาะ 6 เมล็ดต่อดอก น้ามาคลุกเคล้ารวมกันแล้ว
น้ามาปลูกเพ่ือประเมินผลผลิตเบื องต้นในขั นตอนต่อไป  

 
 

-  การบันทึกข้อมูล  

- วันปลูก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว 
- ความสูงต้น 

 - เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก น ้าหนักจานดอก 
 - น ้าหนักเมล็ดของจานดอก น ้าหนัก 100 เมล็ด 
 - ผลผลิตเมล็ด 
 - เปอร์เซ็นต์น ้ามัน 

- เวลาและสถานที่   

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ปี 2555 - 2556 
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์    ปี 2557 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : การสร้างประชากรพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน โดยการน้าเมล็ดทานตะวัน
ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ้านวน 6 พันธุ์ พันธุ์การค้า จ้านวน 6 พันธุ์ และพันธุ์ของกรมวิชาการ
เกษตร 1 พันธุ์ ทั งหมด 13 พันธุ์ น้าเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมได้พันธุ์ละ 50 เมล็ด มาคลุกเคล้ารวมกันปลูกจ้านวน 1 
เมล็ดต่อหลุม ปล่อยให้มีการผสมเกสรตามธรรมชาติ และรวบรวมผลผลิตจากทุกต้น เรียกว่า การผสมรวม และท้า
การคัดเลือกทั งหมด 4 ครั ง พบว่า จากการปลูกเมล็ดผสมรวมครั งที่ 1 ข้อมูล เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 14.8 
เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 24.9 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 33.5 ข้อมูลการผสมรวมครั งที่ 2 คือ เส้นผ่า
ศูนย์ กลางจานดอก 17.1 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 18.5 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 38.4 ข้อมูลการ
ผสมรวมครั งที่ 3 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 18.4 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 20.5 กรัม และ 
เปอร์เซ็นต์น ้ามัน 37.3 และข้อมูลการผสมรวมครั งที่ 4 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 10.2 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ด
ต่อจานดอก 5.4 กรัม และเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 40.1 (ตารางที่ 1) จากการผสมรวมทั ง 4 ครั ง พบว่า เปอร์เซ็นต์น ้ามัน
มีค่าสูงขึ นจาก 33.5% เป็น 40.1% ส่วนองค์ประกอบด้านความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก น ้าหนักจานดอก 



 

น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก จะลดลงหรือเพ่ิม ขึ นอยู่กับช่วงเวลาของการปลูกบางฤดูปลูกกระทบแล้ง บางฤดูปลูก
กระทบหนาวตัวอย่างเช่นการผสมรวมครั งที่ 4 ท้าให้การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก ฤดูปลูกที่เหมาะสมควรปลูกในช่วง
ปลายฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม 

ปี 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ ได้น้าไปด้าเนินการต่อ ปลูกผสมรวมรอบที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2557 
เก็บเกี่ยววันที่ 9 ธันวาคม 2557 – 16 มกราคม 2558 คัดเลือกต้นได้จ้านวน 344 ต้นพบว่า มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 
135 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอกเฉลี่ย 15.4 เซนติเมตร น ้าหนักเมล็ด/จานดอก 53.4 กรัม  น ้าหนักเมล็ด
ดี 50.8 กรัม น ้าหนัก 100 เมล็ดหนัก 6.8 กรัม (ตารงท่ี 1) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  

จากการผสมรวมทั ง 5 ครั ง ท้าให้ได้ประชากรทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน ส้าหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรมในการ
คัดเลือกพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน ้ามันต่อไป 

 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก น ้าหนักจานดอก น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก  และ
เปอร์เซ็นต์น ้ามัน ของทานตะวันชนิดสกัดน ้ามัน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 
2555 - กันยายน 2556 

ลักษณะ การผสมรวม 
ครั้งที่ 1 

การผสมรวม 
ครั้งที่ 2 

การผสมรวม 
ครั้งที่ 3 

การผสมรวม 
ครั้งที่ 4 

การผสมรวม 
ครั้งที่ 5 

ความสูงต้น (ซม.) 115 153 166 90 135 
เส้นผ่าศูนย์กลางจานดอก 
(ซม.) 

14.8 17.1 18.4 10.2 15.4 

น ้าหนักจานดอก (กรัม) 52.6 96.9 73.9 20.1  
น ้าหนักเมล็ดต่อจานดอก 
(กรัม) 

24.9 18.5 20.5 5.4 53.4 

เปอร์เซ็นต์น ้ามัน (%) 33.5 38.4 37.3 40.1  
น ้าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) - 5.0 3.5 4.0 6.8 

 


