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ความต้ องการใช้ พลังงานมีมากขึ ้น แหล่งพลังงานมีอยู่อย่างจากัด จึงมีความพยายามหาแหล่ง
พลังงานใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้ องการ พลังงานชีวภาพเป็ นแหล่งพลังงานหนึ่งที่ได้ รับความสนใจทัง้ ไบ
โอดีเซล และแก๊ สโซฮอล์ แก๊ สโซฮอล์ซงึ่ ได้ จากการนาเอทานอลมาผสมกับน ้ามันเบนซิน ในประเทศไทย
วัตถุดิบที่สาคัญสาหรับการผลิตเอทานอล คือ อ้ อย และมันสาปะหลัง ซึง่ พืชทังสองนี
้
้เป็ นวัตถุดิบสาคัญ
ของอุตสาหกรรมแป้งและนา้ ตาล ทาให้ วตั ถุดิบไม่เพียงพอกับความต้ องการจึงมีความพยายามจะหา
วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่จะนามาใช้ ผลิตเอทานอล แก่นตะวันเป็ นพืชหนึ่งที่อยู่ในความสนใจที่จะนามาใช้ ผลิตเอ
ทานอล เพราะมีอายุสนเพี
ั ้ ยง 120 วัน และมีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามการผลิตแก่น
ตะวันเพื่อเป็ นการค้ าและอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังไม่มีมาก่อน ดังนันการศึ
้
กษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อจะศึกษาคุณลักษณะของพืชที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตในแต่ละพื ้นที่ ต้ นทุนการผลิต และการ
ยอมรับการผลิตของเกษตรกร การศึกษาทาการปลูกทดสอบการผลิตในแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกรใน
3 ฤดูปลูก คือ ต้ นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใน

สภาพพื ้นที่ไร่ ชายฝั่ งริ มน ้าหลังน ้าลด และพื ้นที่นา ในขณะเดียวกันก็มีการปลูกทดสอบในสถานีทดลอง
เพื่อใช้ เป็ นแปลงเปรี ยบเทียบซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินงานประกอบด้ วย 1) การเลือกพื น้ ที่ปลูกเป็ นดินร่ วน
ทรายระบายน ้าได้ ดี 2) สร้ างกลุม่ เกษตรกรในการผลิต 3) ให้ ความรู้ การผลิตแก่เกษตรกร และติดตามผล
การปฏิ บัติข องเกษตรกร 4) จัดหาปั จ จัย การผลิตให้ เกษตรกร 5) การดูแ ลปฏิ บัติของเกษตรกร การ
ติดตามให้ คาแนะนา บันทึกขันตอนวิ
้
ธีการปฏิบตั ิของเกษตรกรในการผลิตพืชนี ้ และการเก็บข้ อมูลต้ นทุน
การผลิ ต 6) น าข้ อมูล ดิน ฟ้ าอากาศ และการปฏิ บัติข องเกษตรกรมาหาความสัม พัน ธ์ กับ ผลผลิ ต
วิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตและการยอมรั บการผลิตของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า การผลิตในแปลง
เกษตรกรหากมีการจัดการให้ น ้าชลประทานที่ดีจะเป็ นตัวกาหนดระดับผลผลิต พบว่าหากการจัดการให้
น ้าดีให้ ผลผลิตในระดับปานกลาง-สูง 2,000-4,000 กิโลกรัม/ไร่ หากเกษตรกรมีการจัดการเรื่ องการให้ น ้า
ไม่ดี คือให้ นา้ ไม่สม่าเสมอ จะมีผลผลิตต่ามาก คือ น้ อยกว่า 1,000 กิโลกรั ม/ไร่ นา้ เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
ที่สดุ สาหรับการผลิตแก่นตะวัน ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตต้ นฤดูฝน ปลายฤดูฝน หรื อฤดูแล้ ง เนื่องจากแก่น
ตะวันไม่ทนแล้ ง ต้ นทุนการผลิตพบว่าในแปลงที่ได้ ผลผลิตในระดับปานกลาง-สูง การผลิตแก่นตะวันใน
ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ งจะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 3-4 บาท/กิโลกรัมหัวสด แต่ในการผลิตในฤดูต้น
ฝน มีต้นทุนการผลิตประมาณ 2-15 บาท/กิโลกรัม การรับซื ้อจากเกษตรกร 3-5 บาท/กิโลกรัมหัวสด อาจ
ไม่เกิดแรงจูงใจสาหรับเกษตรกรในการผลิต แต่หากกาหนดราคารับซื ้อให้ สงู ขึ ้นต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลจะสูงมาก ทาให้ ขาดศักยภาพในการแข่งขันการใช้ วตั ถุดิบในการผลิตเอทานอลจากพืชนี ้ การ
ยอมรับการผลิตเกษตรกรส่วนหนึง่ ให้ ความเห็นว่าจะไม่ผลิตพืชนี ้ เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง มีราคารับซื ้อ
ต่า มีอายุยาวกว่าพืชแข่งขันหลายชนิด มีความยุ่งยากในการปฏิบัติโดยเฉพาะในการปลูกจากต้ นอ่อน
และการเก็บเกี่ยวทาความสะอาดหัว แต่ก็มีเกษตรกรจานวนหนึง่ ถึงแม้ วา่ จะได้ ผลผลิตแก่นตะวันต่า แต่ มี
ความเชื่อว่าหากปลูกอีกก็จะทาได้ ดีขึน้ และจะได้ ผลผลิตสูงขึน้ ได้ ในกลุ่มนีย้ ังลงความเห็นว่าจะปลูก
แก่นตะวันต่อไป
สาหรบเทคโนโลยีการผลิต พันธุ์ยงั มีจดุ อ่อนหลายประการ คือ 1) อายุยาว ยังไม่เหมาะกับระบบ
การปลูกพืช 2 ครัง้ ในพื ้นที่ไร่ และพื ้นที่นาของเกษตรกร 2) มี การเจริ ญเติบโตในตอนต้ นช้ า ทาให้ แข่งขัน
กับวัชพืชไม่ได้ ดี ทาให้ ต้องกาจัดวัชพืช 2-3 ครั ง้ กว่าแก่นตะวันจะเจริ ญคลุมพืน้ ที่ได้ 3) แก่นตะวันยังไม่
ทนแล้ ง 4) มีความอ่อนแอต่อโรคโคนเน่าและหัวเน่า ดังนันเทคโนโลยี
้
เรื่ องพันธุ์ควรมีการพัฒนาพันธุ์เพื่อ
แก้ ปัญหาจุดอ่อนข้ างต้ น ก็จะทาให้ มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตเพิ่มมากขึ ้น พื ้นที่เพาะปลูกพบว่าดินร่ วน
ปนทราย เหมาะสมกับการปลูก แต่ดินเหนียวไม่เหมาะสมเพราะแก่นตะวันลงหัวยาก และยากต่อการเก็บ
เกี่ยว จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่เกษตรกรในพื ้นที่ดินเหนียวปฏิเสธการปลูกแก่นตะวันในพื ้นที่ นี ้ การแก้ การ
พักตัวของหัวแก่นตะวันเป็ นอีกประเด็นหนึ่ง การปลูกโดยใช้ ต้นอ่อนปลูกยาก ใช้ เวลามาก และต้ นอ่อนมี
ความอ่อนไหวต่อการกระทบแล้ งมาก จึงต้ องให้ น ้าบ่อยครัง้ หากมีการพัฒนาวิธีการแก้ การพักตัว และใช้
หัวปลูกได้ ลกึ รอให้ ต้นแก่นตะวันงอกภายหลัง จะทาให้ มีระบบรากลึกทนแล้ งได้ มากขึ ้น และปลูกได้ เร็ ว
ขึน้ อย่ า งไรก็ ต ามสมมุติ ฐ านนี ย้ ังต้ อ งการงานวิ จัย เพื่ อยื น ยัน ผลความเป็ นไปได้ หากมี ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเรื่ องพันธุ์ของพืชนี ้ ในอนาคตจะเพิ่มศักยภาพของผลผลิตมากขึน้ ทาให้
ต้ นทุนของการผลิตลดลง และจะเพิ่มศักยภาพการใช้ วตั ถุดิบแก่นตะวัน สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเอ
ทานอลได้ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบหลักทางเคมีในแก่นตะวันเพื่อนามาใช้ ในการผลิตเอทานอลใน
การศึกษานี ้ พบว่า มีคา่ ความชื ้นเฉลี่ย 77.7 เปอร์ เซ็นต์ pH เฉลี่ยประมาณ 6.02 ความหวานเฉลี่ย 19.5
องศาบริ กซ์ ปริ มาณน ้าตาลทังหมดเฉลี
้
่ย 256.3 กรัมต่อลิตร ปริ มาณน ้าตาลรี ดิวส์เฉลี่ย 21.0 กรัมต่อลิตร
ปริ ม าณอิ นู ลิ น เฉลี่ ย 189.0 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร และปริ ม าณสารประกอบฟิ นอลิ คเฉลี่ ย 1.3 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร
นอกจากนี ้ยังมีแร่ ธาตุชนิดต่างๆ เป็ นองค์ประกอบด้ วย โดยแร่ ธาตุที่พบมากที่สดุ คือไนโตรเจน (2,431.3
มิลลิกรั มต่อลิตร) และโปแตสเซียม (2,491.8 มิลลิกรั มต่อลิตร) เมื่อนาแก่นตะวันไปทดสอบการย่อย
สลายสารอินูลินโดยเปรี ยบเทียบระหว่างการย่อยด้ วยกรดซัลฟิ วริ กที่อณ
ุ หภูมิ 60, 80 และ 100 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที และการย่อยด้ วยเอนไซม์อินูเลส (อัตรา 0.2 กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุดิบ ) พบว่า
การย่อยด้ วยกรดซัลฟิ วริ กที่อณ
ุ หภูมิ 80 และ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 40 นาที สามารถย่อยสลาย
สารอินลู ินให้ กลายเป็ นน ้าตาลรี ดิวส์ได้ สงู กว่าวิธีการอื่น และเมื่อนาน ้าหวานที่ได้ จากการย่อยในแต่ละวิธี
ไปทดสอบการหมัก เอทานอล พบว่าน า้ หวานที่ ผ่ านการย่ อยด้ วยกรดซัล ฟิ วริ ก ที่ อุณ หภูมิ 80 องศา
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เริ่ มต้ นในช่วง 4.5-6.0 โดยไม่จาเป็ นต้ องเติมแหล่งไนโตรเจนเพิ่มเติม เมื่อนาสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวนี ้
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114.4 กรัมต่อลิตร หรื อประมาณ 94.1 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ โดยมีคา่ ผลได้ เอทานอลเท่ากับ 0.42 กรัมเอทา
นอลต่อกรัมน ้าตาลที่ถกู ใช้ และอัตราผลผลิตเอทานอลเท่ากับ 3.18 กรัมต่อลิตรต่อชัว่ โมง ที่ระยะเวลาใน
การหมัก 36 ชัว่ โมง

Abstract
The increase in energy demand and the depletion of conventional energy
resources in Thailand arouse the attention of researchers, policy makers and public to
look for renewable sources in order to meet future demand and reduce the dependence
on imported fuels. Renewable bioenergy offers sustainable means of energy
consumption and it is greenhouse gas free. Several strategies for conversion energy
from biomass into more useful and convenient forms are commercially available. Of
these strategies, bio-diesel production through transesterification of bio-oils and bioethanol production from several sugar and starch containing feedstocks through
fermentation and distillation are most technically and economically viable. Biodiesel and
bioethanol are used for transport fuels in pure form or the mixture with conventional
fuels. As feedstocks for bio-ethanol production are the major agricultural crops such as

sugarcane and cassava in which the existing industries such as sugar and tapioca flour
industries have already used as raw materials, the competition for raw materials and the
shortage of raw materials lead bio-ethanol industry to explore new sources of feedstock
to fill the gap during raw material shortage. Although Kaentawan (Helianthus tuberosus
L.) is promising, it is newly-introduced crop and the production technology has not been
established. The objectives of this research project were to establish production
technology for Kaentawan for use as feedstock for bio-ethanol production and to
evaluate technico-economical performance of Kaentawan and the acceptance of the
farmers. Trails were conducted for three growing seasons (early rainy, late rainy and dry
seasons) in three eco-systems (rain-fed upland, river bank and irrigated field after rice)
in the Central and the Northeast regions of Thailand. Trails in research station were also
included for comparison. Research activities were carried out as follows; 1) loamy-sandy
soils with good drainage were selected as test sites, 2) volunteer farmers were
approached to grow Kaentawan, 3) training programs were organized for the farmers
prior to growing the crop, 4) necessary production factors were provided to the farmers,
5) trained technicians worked closely with farmers and gave necessary advices and
recorded the data for agronomic practices conducted by farmers and production cost
and 7) soil data and meteorological conditions were also recorded. Effects of different
agronomic practices, soil types and meteorological conditions on tuber yield of
Kaentawan were analyzed. Cost of production and farmers’ acceptance were studied
from farmer interviews. The results showed that access to irrigation was the most
important factor affecting tuber yield of Kaentawan for all growing seasons, giving yield
ranging from 2,000-4,000 kg Rai-1 compared with around 1,000 kg Rai-1 for nonirrigation. As Kaentawan is sensitive to soil drying, water resource is very important for
the success of Kaentawan production in order to obtain acceptable yield and
reasonable profit. Considering production cost of tuber yields ranging from 2,000-4,000
kg Rai-1, the costs of production ranging 3-5 Baht kg-1 were obtained in the late and dry
seasons. The costs of production increase sharply ranging from 2-15 Baht kg-1 in the
early rainy season due to lower tuber yield because of tuber rot disease. The selling
prices at farm gate at 3-5 Baht kg-1 were not attractive to farmers, and, at the higher
prices, the industry may be reluctant to use Kaentawan for ethanol production because
it is not competitive. For farmers’ acceptance, some farmers were unwilling to grow

Kaentawan any longer, whereas some farmers believed that they could improve tuber
yield and were willing to grow Kaentawan in the next season.
For production technology investigated, some disadvantages of varieties used
were observed, including late maturity, slow growth at early growth stages, sensitivity to
soil drying and susceptible to soil-born diseases. Sandy loam soils were most suitable
for growing Kaentawan, whereas cay soils were less suitable because tuber formation in
cay soils was difficult and harvest was also difficult. This is the reason why farmers in
areas with clay soils did not accepted Kaentawan. Dormancy was another problem
limiting crop productivity and acceptability of Kaentawan. This was due to high cost of
planting and extensive care at early growth stages by using sprouted tuber parts.
Planting of Kaentawan can be improved by using non-dormant tuber parts in stead of
sprouted tuber parts. The use of non-dormant tuber parts will allow planting in deeper
soils and avoid the effect of soil drying at soil surface because of deeper root systems.
However, this method has to be tested experimentally. For agronomic view points, yield
potential can be improved by varietal improvement and appropriate cultural practices.
Chemical composition analysis of Jerusalem artichoke used for ethanol production in
this study revealed that it contained 77.7% moisture, pH 6.02, 19.5 oBrix of total soluble solid,
256.3 g/l total sugars, 21.0 g/l reducing sugar, 189.0 g/l inulin and 1.3 g/l phenolic compound.
It also contained several minerals, among these nitrogen and potassium were the most
highest (2,662.5 and 3,588.7 mg/l, respectively). Degradation of inulin by acid (sulfuric acid)
and enzymatic hydrolysis were compared, and the results showed that acid hydrolysis using
concentrated sulfuric acid and incubated at 80 or 100oC for 40 min gave higher degree of
inulin degradation than other methods. The highest ethanol concentration and productivity
were also ontained when syrup derived from sulfuric acid hydrolysis at 80oC for 40 min was
used as fermentation substrate. In this study, optimization parameter for batch ethanol
production by Saccharomyces cerevisiae in shake flask level was also performed and the
resulted revealed that 250 g/l total sugars, 108 cells/ml initial yeast cells, pH 4.5-6.0 were the
optimal conditions. In 5 l fermentor using these optimal conditions, 114.4 g/l ethanol
concentration or 94.1 l/ton of raw material, 0.42 g ethanol/g sugar consumed and 3.18 g/l/h
ethanol productivity were obtained at 36 h fermentation time.
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ตารางที่ 2.5 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เสรีภาพ ศรีนุกูล ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.6 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน
ในปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.7 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.8 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนาย เสรีภาพ ศรีนุกูล
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในช่ วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.9 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.10 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในปลายฤดูฝน ปี 2549
ตารางที่ 2.11 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อดุลย์สทิ ธิ์ ศรีเมืองคุณ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.12 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เดช แก้ วหานาม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.13 กิจกรรมที่เกษตรกร บุญโฮม เต้ จ้นั ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.14 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอดุลย์สทิ ธิ์ ศรีมงคุณ
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น ในช่ วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.15 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายเดช แก้ วหานาม
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.นา้ พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.16 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบุญโฮม เต้ จ้นั
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.นา้ พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.17 กิจกรรมที่เกษตรกร สมบัติ จุ ลวานิช ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.18 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ จุลวานิช
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.19 กิจกรรมที่เกษตรกร บังเอิญ บรรลุผล ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.20 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบังเอิญ บรรลุผล
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.21 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 1
ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในช่ วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.22 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 2
ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.23 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ KKU Ac 001 (บาท/ไร่ )
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.24 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ แก่นตะวัน # 1 (บาท/ไร่)
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
ตารางที่ 2.25 สถานที่ปลูก จานวนครัวเรือนและจานวนพื้นที่ปลูกทดสอบ
การผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.26 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ตารางที่ 2.27 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ตารางที่ 2.28 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ตารางที่ 2.29 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พงษ์พันธ์ สามัคคี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.30 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรยุทธ รู้บุญ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.31 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร แดง ปะพุทธา ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.32 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จักร หาจักร์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.33 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มุก แก้ วเครือศรี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.34 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.36 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพงษ์พันธ์ สามัคคี
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.37 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายวรยุทธ รู้บุญ
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.38 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายแดง ปะพุทธา
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.39 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายจักร หาจักร์
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.40 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายมุก แก้ วเครือศรี
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สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.41 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.42 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูก
ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.43 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.44 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.45 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของโครงการอนุรักษ์พันธุพ์ ืช
ศูนย์คลองไผ่ สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.46 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.47 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ตารางที่ 2.48 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ปิ ยะ กระแสลาภ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.49 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร นิยม แช่มแร่ม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.50 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ร่ อน ธีระสาสน์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.51 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายปิ ยะ กระแสลาภ
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.52 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางนิยม แช่มแร่ม
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.53 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร่อน ธีระสาสน์
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ตารางที่ 2.54 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.55 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.56 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุดม งามงอน ในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.57 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอุดม งามงอน
ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครพนม ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ตารางที่ 2.58 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ KKU Ac 001
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50
ตารางที่ 2.59 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ แก่นตะวัน #1
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50
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ตารางที่ 2.60 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.61
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ตารางที่ 2.76
ตารางที่ 2.77
ตารางที่ 2.78
ตารางที่ 2.79
ตารางที่ 2.80
ตารางที่ 2.81
ตารางที่ 2.82
ตารางที่ 2.83
ตารางที่ 2.84

กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรรณา ทายมเวียง ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อานวย อินทรเพ็ชร ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ประเสริฐ แสนบัว ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหวัง ภูข้าวเม่า ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางวรรณา ทายมเวียง
ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางอานวย อินทรเพ็ชร
ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางประเสริฐ แสนบัว
ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางสมหวัง ภูข้าวเม่า
ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพ
เพาะปลูกในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหมาย คาจันทร์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จันทร์หอม มะลิโค ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมหมาย คาจันทร์
ณ อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางจันทร์หอม มะลิโค
ณ สาหรับการปลูกทดสอบ อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กาญจนา ทองอุ่น ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สวัสดิ์ สาแดงชัย ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตร ราไพ ตะแก้ ว ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ลาพู พรมาลี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมบัติ ไชพรม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกาญจนา ทองอุ่น
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสวัสดิ์ สาแดงชัย
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สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.85
ตารางที่ 2.86
ตารางที่ 2.87
ตารางที่ 2.88
ตารางที่ 2.89
ตารางที่ 2.90
ตารางที่ 2.91
ตารางที่ 2.92
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ตารางที่ 2.99
ตารางที่ 2.100
ตารางที่ 2.101
ตารางที่ 2.102
ตารางที่ 2.103

ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางราไพ ตะแก้ ว
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางลาพู พรมาลี
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ ไชยพรม
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพ
เพาะปลูกในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร รัตน์ ไตยราช ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายรัตน์ ไตยราช
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.นาแก จ.นครพนม ในฤดูแล้ งปี 2549/50
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พรรณา ราชิวงค์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กรสวรรค์ พิกุลศรี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพรรณา ราชิวงค์
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกรสวรรค์ พิกุลศรี
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ทองใส เอ่นหยอง ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางทองใส เอ่นหยอง
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
สถานที่ปลูก จานวนครัวเรือน และพื้นที่ปลูกทดสอบการผลิต
แก่นตะวันในสภาพพื้นที่เพาะปลูก ต้ นฤดูฝน ปี 2550
คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวัน
ในต้ นฝน ปี 2550
คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวัน
ในต้ นฝนปี 2550
การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน
ในต้ นฤดูฝนปี 2550
ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 1
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สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น ในช่วงต้ นฤดูฝน ปี 2550

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.104 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 2
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.105 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ จ.นครราชสีมา ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ตารางที่ 2.106 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ตารางที่ 2.107 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูก
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ตารางที่ 2.108 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.109 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.110 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ตารางที่ 2.111 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.112 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฝนปี 2550
ตารางที่ 2.113 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นางมาลัย มูลกระโทก
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ แปลงที่ 2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.114 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ
ในต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.115 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติต่อแก่นตะวัน
ที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.116 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภัฏ จันทวงษ์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.117 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุเทน นามภูมี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.118 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภูดิส ศิริภานุภัค ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.119 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร โครงการบ้ านดิน ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
ตารางที่ 2.120 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภัฏ จันทวงษ์
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.121 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายอุเทน นามภูมี
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
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ตารางที่ 2.122 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภูดิส ศิริภาณุภัค
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550

169

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 2.123 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ โครงการบ้ านดิน
สาหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
ตารางที่ 2.124 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก
ทดสอบต้ นฤดูฝน
ตารางที่ 2.125 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก
ทดสอบสภาพไร่ปลายฤดูฝน
ตารางที่ 2.126 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก
ทดสอบฤดูแล้ ง
ตารางที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบหลักทางเคมีในนา้ หวานจากหัวแก่นตะวัน
ตารางที่ 3.2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีในนา้ หวานจากหัวแก่นตะวัน
ที่ไม่ผ่านการย่อยและผ่านการย่อยด้ วยกรดและเอนไซม์
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบผลการหมักเอทานอลจากวัตถุดิบที่ผ่านการย่อยที่สภาวะต่างๆ
ตารางที่ 3.4 แสดงการเปรียบเทียบผลการหมักเอทานอล ที่แปรผันปริมาณนา้ ตาล
และเชื้อเริ่มต้ น ที่ช่ัวโมงที่ 48
ตารางที่ 3.5 แสดงการเปรียบเทียบผลการหมักเอทานอล ที่แปรผันปริมาณนา้ ตาล
และเชื้อเริ่มต้ น ที่ช่ัวโมงที่ 72
ตารางที่ 3.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าความเข้ มข้ นของเอทานอล อัตราผลผลิต
เอทานอลและค่าผลได้ เอทานอลที่ pH เริ่มต้ นต่างๆ กัน
ที่เวลา 48 ชั่วโมงหลังการหมัก
ตารางที่ 3.7 ค่าการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอลจากแก่นตะวัน
ในถังหมักขนาด 5 ลิตร ด้ วยวิธกี ารหมักแบบกะโดยใช้
Saccharomyces cerevisiae
ตารางที่ 3.8 ประมาณการต้ นทุนการผลิตเอทานอลจากพืชพลังงานชนิดต่างๆ

หน้า
169

172
172
172
206
208
211
218
218
221

231

233

สารบัญรูป/ภาพ
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รูปที่ 2.13
รูปที่ 2.14
รูปที่ 2.15
รูปที่ 2.16

รูปที่ 2.17
รูปที่ 2.18
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แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มิถุนายน-ธันวาคม 2549
แสดงที่ต้งั บริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550
แสดงที่ต้งั และบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550
แสดงที่ต้งั และบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.สีค้ วิ จ.นครราชสีมา
ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) จ.นครราชสีมา
สิงหาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) ของหมวดพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน
สิงหาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา
ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.)
และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด(องศาเซลเซียล) อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา
มีนาคม-สิงหาคม 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550
แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
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สารบัญรูป/ภาพ (ต่อ)
รูปที่ 2.20 แสดงปริมาณนา้ ฝนและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.เทพสถิติ
จ.ชัยภูมิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550
รูปที่ 2.21 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.นาแก จ.นครพนม
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.22 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.นาแก จ.นครพนม
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550
รูปที่ 2.23 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ในต้ นฤดูฝนปี 2550
รูปที่ 2.24 ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2550
รูปที่ 2.25 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.26 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู
รูปที่ 2.27 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.28 แสดงปริมาณการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
มกราคม-มิถุนายน 2550
รูปที่ 2.29 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.30 แสดงปริมาณนา้ ฝน (ม.ม.) อุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด (องศาเซลเซียส)
ความชื้นสัมพัทธ์ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550
รูปที่ 2.31 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.32 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.นาแก จ.นครพนม
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550
รูปที่ 2.33 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.34 แสดงปริมาณนา้ ฝน (ม.ม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550
รูปที่ 2.35 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รูปที่ 2.36 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550
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สารบัญรูป/ภาพ (ต่อ)
รูปที่ 2.37 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
รูปที่ 2.38 แสดงปริมาณการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด
(องศาเซลเซียส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนาคม-กรกฎาคม 2550
รูปที่ 2.39 แสดงปริมาณการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด
(องศาเซลเซียส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมษายน-ตุลาคม 2550
รูปที่ 2.40 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
รูปที่ 2.41 แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด
(องซาเซลเซียล) อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา มีนาคม-สิงหาคม 2550
รูปที่ 2.42 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในต้ นฤดูฝนปี 2550
รูปที่ 2.43 แสดงปริมาณนา้ ฝนและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.)
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550
รูปที่ 2.44 แสดงปริมาณนา้ ฝนและการกระจายตัวของนา้ ฝน (ม.ม.)
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พฤษภาคม-ตุลาคม 2550
รูปที่ 3.1 ไดอะแกรมแสดงวิธกี ารบีบสกัดนา้ หวานจากหัวแก่นตะวัน
รูปที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักนา้ หวานจากหัวแก่นตะวัน
ที่ไม่ผ่านการย่อย โดยเชื้อ S. cerevisiae
รูปที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้ นา้ หวานจาก
หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 60OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae
รูปที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้ นา้ หวานจาก
หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae
รูปที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้ นา้ หวานจาก
หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 100OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae
โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.4
รูปที่ 3.6 การเปลี่ยนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้ นา้ คั้นแก่นตะวัน
ที่ผ่านการย่อยด้ วยเอนไซม์อนิ ูเลส ด้ วยเชื้อ S. cerevisiaeที่สญ
ั ลักษณ์
รูปที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 250 กรัมต่อลิตร และปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
รูปที่ 3.8 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 300 กรัมต่อลิตร และปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.7
รูปที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
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นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 350 กรัมต่อลิตร และปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.7

สารบัญรูป/รูป (ต่อ)
รูปที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 250 กรัมต่อลิตร และปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์
รูปที่ 3.11 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 300 กรัมต่อลิตรและปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.10
รูปที่ 3.12 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 350 กรัมต่อลิตรและปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.10
รูปที่ 3.13 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 250 กรัมต่อลิตรและปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร
รูปที่ 3.14 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 300 กรัมต่อลิตรและปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.13
รูปที่ 3.15 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผันปริมาณ
นา้ ตาลเริ่มต้ นที่ 350 กรัมต่อลิตรและปริมาณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือนรูปที่ 3.13
รูปที่ 3.16 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่ปรับค่า pH เริ่มต้ นเป็ น 4.5 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
รูปที่ 3.17 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่ปรับค่า pH เริ่มต้ นเป็ น 5.0 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
รูปที่ 3.18 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่ปรับค่า pH เริ่มต้ นเป็ น 5.5 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
รูปที่ 3.19 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่ปรับค่า pH เริ่มต้ นเป็ น 6.0 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
รูปที่ 3.20 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่มียูเรียเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับความเข้ มข้ น 0-1.0%
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(w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
รูปที่ 3.21 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae 226
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจน
ที่ระดับความเข้ มข้ น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
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การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae 228
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็ นแหล่งไนโตรเจน
ที่ระดับความเข้ มข้ น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 90 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae 230
ในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับความ
เข้ มข้ น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90
ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอลจากแก่นตะวันแบบกะโดย
232
Saccharomyces cerevisiae
234
รูปแสดงการเข้ าร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
ในงาน University Fair 2006 ณ ศูนย์ประชุมแห่ งชาติสริ ิกติ ต์
กรุงเทพมหานคร
234
รูปแสดงการเข้ าร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
ในงาน เกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
235
ตัวอย่างแผ่นพับเอกสารทางวิชาการเรื่อง แก่นตะวันกับแนวทาง
ในการผลิตเอทานอล

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญ และที่มำของปั ญหำที่ทำกำรวิจยั
ความต้ องการใช้ พลังงานเพื่อใช้ สาหรับการขนส่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและ
พาณิชย์เพิ่มขึ้นทุกปี นา้ มันซึ่งเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญ ลดน้ อยลง มีความไม่แน่นอนของการผลิตของ
ประเทศผู้ผลิตสาคัญ ส่งผลให้ มีความผันผวนของปริมาณและราคา ราคานา้ มันที่สงู ขึ้นทาให้ ประเทศต้ อง
เสียดุลย์การค้ า ทาให้ คณะรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่องพลังงานทดแทน
และวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เป็ นพลังงานทดแทน
ปัจจุบันประเทศไทยต้ องใช้ นา้ มันเบนซิน 22 ล้ านลิตรววัน และดีเซล 5 ล้ านลิตรววัน
ยุทธศาสตร์การลดการสูญเสียเงินตราด้ านพลังงานกับต่างประเทศ การผลิตแก๊สโซฮอล์โดยการใช้ เอทา
นอลที่มีความบริสทุ ธิ์ 99.5% ผสมในนา้ มันเบนซินในสัดส่วน 10: 90 ส่งผลทาให้ มีความต้ องการเอทา
นอลสูงถึงวันละ 2.2 ล้ านลิตร จะส่งผลสาคัญต่อทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยจะทาให้
ลดการสูญเสียเงินตราด้ านพลังงานกับต่างประเทศปี ละ 50,000 ล้ านบาท (ประสิทธิ์, 2548 ก) เกิด
เสถียรภาพด้ านพลังงานของประเทศ ยกระดับราคาพืชผลการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรซึ่งเป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งจะส่งผลในการแก้ ปัญหาความยากจนตามนโยบายของ
รัฐบาล
พืชสาคัญที่ถูกจับตามองว่าจะนามาใช้ เพื่อการผลิตเอทานอล คือ อ้ อย และมันสาปะหลัง โดย
ตามยุทธศาสตร์การแก้ ปัญหาพลังงานของรัฐบาลภายในปี 2549 จะมีโรงงานผลิตเอทานอล จานวน 26
โรง กาลังการผลิตรวม 4.1 ล้ านลิตรต่อวัน โดยจะเป็ นโรงงานที่ใช้ อ้อยและกากนา้ ตาล 18 โรง กาลังการ
ผลิต 2. ล้ านลิตรต่อวัน ส่วนที่เหลือจะใช้ มันสาปะหลังเป็ นวัตถุดิบการผลิตจานวน 8 โรง กาลังการ
ผลิต 1.8 ล้ านลิตรต่อวัน (ประสิทธิ์, 2548 ก)
จากการวิเคราะห์ความต้ องการใช้ วัตถุดิบทั้งอ้ อย มันสาปะหลังและกากนา้ ตาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีปริมาณยังไม่เพียงพอ เพราะพืชทั้งสองเป็ นวัตถุดิบสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแป้ งและนา้ ตาล
ตามลาดับ ประกอบกับพืชทั้งสองมีช่วงการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน คือ เดือนธันวาคมมีนาคม ทาให้ ช่วงเวลาที่เหลือ (พฤษภาคม-ตุลาคม) โรงงานจะขาดวัตถุดิบสาหรับการใช้ หรือไม่กต็ ้ อง
กักเก็บวัตถุดิบไว้ ใช้ ซ่งึ ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แก่นตะวันเป็ นพืชที่ปลูกได้ ท้งั การปลูกต้ นฤดูฝน ใน
เดือนพฤษภาคม เป็ นพืชแรกของระบบปลูกพืช และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาคม การปลูกปลายฤดู
ฝนเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน และการปลูกในฤดูแล้ งในนาให้ นา้
ชลประทานเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคม จะทาให้ มีวัตถุดิบสาหรับการผลิตเอทา
นอลของโรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว และลดการขาดแคลนวัตถุดิบสาหรับการผลิตเอทานอลโดยรวม
แก่นตะวัน (Kaentawan) หรือ Jarusalem artichoke เป็ นพืชพื้นถิ่นของอเมริกา
เหนือ มีช่ ือวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus tuberosus L. เป็ นพืชล้ มลุกอยู่ในสกุลเดียวกับ
ทานตะวัน และมีพืชในวงศ์เดียวกันที่เรามักรู้จักกันดี คือ ทานตะวัน และบัวตอง มีลักษณะดอกและสี
ดอกเหมือนบัวตอง มี stolons ที่พัฒนาเป็ นหัวสาหรับเก็บสะสมอาหาร หัวคล้ ายขิงและข่า (สนั่น
และคณะ, 2549) หัวประกอบด้ วยนา้ 75-80% โปรตีน 2.4% และ คาร์โบไฮเดรต 15.8% คาร์โบไฮ

เดรทเป็ นประเภทนา้ ตาล inulin ซึ่งเป็ น polymer ของ fructose สามารถนามาผลิตเอทานอล
ได้ (Suzuki and Chatterton, 1993)
จากรายงานพบว่าพืชนี้มีระดับผลผลิต 2.5- .2 ตันวไร่ (Duke, 1983) และจากการ
ทดสอบการปลูกพืชนี้ได้ ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัมวไร่ (ที่ จ.ขอนแก่น) และประมาณ 6,000
กิโลกรัมวไร่ (ที่ จ.ลพบุรี) อย่างไรก็ตามระดับผลผลิตยังเป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นที่ต้องการการทดสอบการ
ผลิตในสภาพการผลิตจริงต่อไป แต่จากข้ อมูลเบื้องต้ นพบว่าเป็ นพืชที่มีศักยภาพในการให้ ผลผลิตสูงใน
สภาพการผลิตของไทย โดยมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 4 เดือน หากเทียบกับมันสาปะหลัง และอ้ อยซึ่งมี
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 12 เดือน จากรายงานการนาวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ ผลิตเอทานอลพบว่าจะให้
เอทานอล 100 ลิตร ต้ องใช้ ข้าวฟ่ างหวาน 1,400 กิโลกรัม อ้ อย 1,270 กิโลกรัม มันสาปะหลัง 545
กิโลกรัม (ประสิทธิ์, 2548 ข.) และหัวแก่นตะวัน 1,250 กิโลกรัม (Fernandez, 2006)
ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าแก่นตะวันเป็ นพืชที่มีศักยภาพสาหรับนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล ในประเทศไทยพืชชนิดนี้ยังไม่เป็ นที่ร้ จู ักแพร่หลาย แต่มกี ารศึกษาวิจัยเรื่องการ
เพาะปลูกและพบว่าเป็ นพืชที่สามารถเจริญและให้ ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัย
การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันภายในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ
ศึกษาการผลิตแก่นตะวันสาหรับการนามาผลิตเอทานอลเพื่อใช้ เป็ นพลังงานทดแทน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ จะ
นามาใช้ สาหรับการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาหาคุณสมบัติของลักษณะพื้นที่ท่เี หมาะสม เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่
และต้ นทุนการผลิตแก่นตะวันเฉพาะพื้นที่
1.2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพการใช้ แก่นตะวันในการผลิตเอทานอล
1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวัน
1.3.1 ได้ คุณลักษณะของพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับการผลิต ได้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
ได้ ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน และการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่
1.3.2 ได้ ข้อมูลศักยภาพการใช้ แก่นตะวันสาหรับการผลิตเอทานอล
1.4 ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
1.4.1
ได้ ข้อมูลคุณลักษณะของพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับการผลิตแก่นตะวัน
1.4.2 ได้ ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันของการผลิตในสภาพพื้นที่ต่างๆ
1.4. ได้ ข้อมูลการยอมรับของเกษตรกรในการผลิตแก่นตะวัน
1.4.4 ข้ อมูลบ่งชี้ความเป็ นไปได้ ของการผลิตแก่นตะวันเพื่อการผลิตเอทานอล
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บทที่ 2
การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่นาเกษตรกร
2.1 ที่มา ความสาคัญ และแนวคิดพื้ นฐานของการศึกษา
โครงการวิจัยนี้เน้ นศึกษาการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่นาเกษตรกร และเน้ นการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร เป้ าประสงค์เพื่อผู้ท่เี กี่ยวข้ องได้ เรียนรู้การผลิตพืชนี้โดยตรง และงานวิจัยทาในสภาพแวดล้ อม
ของการผลิตจริง ซึ่งสามารถนาผลของงานวิจัยไปใช้ สาหรับการผลิตพืชนี้ได้ แก่นตะวันจัดว่าเป็ นพืช
ใหม่สาหรับประเทศไทย ยังไม่มีการผลิตเป็ นการค้ ามาก่อน งานวิจัยที่ผ่านมามีการทาอยู่บ้าง แต่เป็ นการ
ทาในสภาพสถานีทดลอง ยังขาดความหลากหลายของสภาพเพาะปลูก ซึ่งจะมีความแตกต่างกันมากทั้ง
ทางด้ านสภาพดิน ฟ้ าอากาศ เศรษฐกิจ และสังคม
พืชนี้เป็ นพืชหัว จึงเหมาะที่จะปลูกในดินร่วนทราย ระบายนา้ ดี ลักษณะดังกล่าวจึงใช้ เป็ นเกณฑ์
สาคัญในการเลือกพื้นที่ปลูกทดสอบ ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรโดยมีระบบปลูกใหญ่ ๆ แยกเป็ น 3
พื้นที่คือ พื้นที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ พื้นที่ปลูกทดสอบในนาให้ นา้ ชลประทาน และพื้นที่ปลูกทดสอบ
ชายฝั่งริมนา้ หลังนา้ ลด การดาเนินงานศึกษาทาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการปลูกทดสอบพืชนี้ ในสถานีทดลองควบคู่ไปกับการทดสอบในสภาพไร่นาเกษตรกร
เพื่อเป็ นแปลงปลูกเปรียบเทียบ ผลที่ได้ จากโครงการนี้นอกจากจะใช้ ในพื้นที่ท่ปี ลูกทดสอบโดยตรงแล้ ว
จะนามาปรับใช้ ในการปลูกทดสอบและขยายผลในภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป ผลที่ได้ จากงานวิจัย อาทิ 1)
คุณลักษณะของพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับการผลิตแก่นตะวัน ซึ่งประกอบด้ วยคุณลักษณะ ทั้งทางด้ าน
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 2) เทคโนโลยีท่เี หมาะสมเฉพาะพื้นที่ 3) ต้ นทุนการผลิต และ 4)
การยอมรับของเกษตรกรในการผลิตพืชนี้เพื่อเป็ นการค้ า ผลผลิตที่ได้ จากการปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูก
ต่าง ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ และในช่วงเวลาเพาะปลูกต่าง ๆ กันจะถูกนามาใช้ เพื่อการศึกษาการผลิตเอทานอล
ซึ่งจะมีการศึกษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ได้ ในการผลิตในแต่ละสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่าง
ของวัตถุดิบ ในการที่จะนามาใช้ สาหรับการผลิตเอทานอลหรือไม่ เพื่อนาไปใช้ ในการศึกษาการผลิตเอทา
นอลจากแก่นตะวันต่อไป การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน ประกอบด้ วยการเตรียมวัตถุดิบ
สาหรับการหมัก การปรับสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมกับการหมัก การใช้ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์สาหรับการ
หมัก และการกลั่น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ของการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันซึ่ง
จะได้ รายงานโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
2.2 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาได้ กาหนดสภาพพื้นที่ปลูกทดสอบทั้ง 3 สภาพ คือ 1) พื้นที่ปลูกทดสอบในสภาพ
ไร่ 2) พื้นที่ปลูกทดสอบในนาเขตให้ นา้ ชลประทาน และ 3) พื้นที่ปลูกทดสอบชายฝั่งริมนา้ หลังนา้ ลด
การดาเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 การเลือกพื้ นที่ทดสอบ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตแก่นตะวันโดยเกษตรกรมาก่อน
ดังนั้นโครงการจึงจาเป็ นต้ องดาเนินการโดยมีเกษตรกรร่วมมือผลิต โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่
ปลูก คือ ดินมีลักษณะร่วนปนทราย ระบายนา้ ดี การผลิตในฤดูแล้ งต้ องมีระบบชลประทานให้ ตลอดช่วง
การผลิต

ในแต่ละสภาพพื้นที่ท่ศี ึกษาได้ ส่มุ เก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ปลูกทดสอบของเกษตรกรแต่ละราย
หากมีลักษณะดินคล้ ายคลึงกันนามารวมกันแล้ วจึงนาไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
ดินซึ่งประกอบด้ วย เปอร์เซ็นต์ Sand Silt Clay ความเป็ นกรดด่างของดิน อินทรีย์วัตถุในดิน
ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม นอกจากนี้ได้ นาข้ อมูลปริมาณ
นา้ ฝน ตลอดฤดูปลูกจากสถานีตรวจอากาศ ในบริเวณใกล้ เคียง กับพื้นที่ปลูกทดสอบ ข้ อมูลดิน และฟ้ า
อากาศ ที่ได้ เพื่อนามาใช้ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ ต่อไป
2.2.2 การเลือกกลุ่มเกษตรกร การดาเนินการศึกษาครั้งนี้ใช้ ความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกร
โดยเลือกจากเกษตรกรที่เคยปลูกถั่วลิสงมาก่อนเนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกถั่วลิสงเป็ นดินร่วนปนทราย ซึ่ง
ลักษณะเนื้อดินดังกล่าวจะเหมาะสมกับการผลิตแก่นตะวัน และเกษตรกรผู้ท่สี นใจโดยทั่วไป เนื่องจาก
แก่นตะวันเป็ นพืชใหม่เกษตรกรส่วนใหญ่จึงขาดความมั่นใจในการผลิต ทาให้ มีเกษตรกรเฉพาะบางราย
ที่สนใจอยากจะลองผลิตก่อนรายอื่นๆ
ดังนั้นการดาเนินงานในระยะนี้จึงเป็ นการดาเนินงานโดย
เกษตรกรแต่ละราย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ อยู่ในรูปของกลุ่มเกษตรกร ถึงแม้ ในบางพื้นที่มีเกษตรกรเป็ นกลุ่ม
แต่กย็ ังถือว่าเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก หลังจากได้ เกษตรกรที่สนใจในการผลิตแล้ วได้ ให้ ความรู้กบั เกษตรกรใน
การผลิตแก่นตะวัน และได้ มีการเก็บข้ อมูลครัวเรือนของเกษตรกรแต่ละรายซึ่งประกอบด้ วย พื้นที่ถือ
ครอง จานวนสมาชิกในครัวเรือน จานวนคนที่ช่วยทางานในภาคการเกษตร ประสบการณ์ในการผลิตพืช
และระบบการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน
2.2.3 การให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร หลังจากได้ เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันแล้ ว ได้ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก่เกษตรกรแต่ละราย โดยการให้ คาแนะนา การสาธิตและจากเอกสารแผ่นพับ
กับเกษตรกรที่ร่วมมือผลิต ตลอดจนการติดตามให้ คาแนะนาแก่เกษตรกรเป็ นระยะ ๆ ตลอดฤดูการ
ผลิตแก่นตะวัน
2.2.4 ปั จจัยการผลิตและการเตรียมหัวพันธุก์ ่อนปลูก การศึกษาครั้งนี้เน้ นการใช้ ปัจจัยการ
ผลิตในอัตราค่อนข้ างต่า โดยโครงการได้ จัดหาปัจจัยการผลิตให้ เกษตรกรยืม คือ หัวพันธุ์ อัตรา 30
กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นจึงหักคืนหลังจากเกษตรกรจาหน่ายผลผลิต
2.2.5 การปลูกปฏิ บตั ิ การเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว คณะผู้วิจัยได้ ให้
ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ ทราบถึงขั้นตอนการผลิตและวิธีการปฏิบัติกับแก่นตะวันตามหลักวิชาการ
อย่ างไรก็ตามเกษตรกรแต่ ละรายได้ มีการปรั บวิธี การปฏิบัติเพื่ อให้ เหมาะสมกับสภาพเพาะปลูกของ
เกษตรกรแต่ละราย ดังนั้นจึงได้ ทาการบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติจริงของเกษตรกรเป็ นรายครัวเรือน และ
ปั ญหาการผลิตเพื่อหาความสัมพันธ์กับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เมื่อถึงช่ วงเก็บเกี่ยว โครงการ
ได้ รับซื้อหัวแก่นตะวันสดบางส่วน จากนั้นนามาล้ าง ผึ่งให้ เสด็จนา้ เก็บใส่ถุงพลาสติกปิ ดปากสนิทเพื่อ
ไม่ให้ หัวแก่นตะวันสูญเสียความชื้น หัวที่ได้ นาไปใช้ เพื่อการวิจัยการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันต่อไป
ส่วนหัวที่เกินความต้ องการใช้ ผลิตเอทานอลเก็บไว้ ในห้ องเย็นชื้นที่อุณหภูมิ 10C เพื่อรอไว้ ใช้ สาหรับ
การทดสอบกับผู้บริโภคเป็ นผักสดต่อไป
2.2.6 การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต ทาการบันทึกการใช้ แรงงานและปัจจัยการผลิตในแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรกรแต่ละราย ในการผลิตแก่นตะวัน ข้ อมูลที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิต ซึ่งแยกเป็ นต้ นทุนที่เป็ นแรงงานของเกษตรกร ต้ นทุนที่เป็ นแรงงานจ้ าง และต้ นทุนค่าวัสดุ ตาม
แบบการวิเคราะห์ของศรันย์ และคณะ (2536) ซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตครั้งนี้ไม่ได้ คิดต้ นทุน
ที่เป็ นค่าเสื่อมและค่าเสียโอกาสจากการผลิต

2.3 ผลการศึกษา
ตลอดระยะเวลาของการดาเนินงานของโครงการวิจัย (กันยายน 2549-สิงหาคม 2550)
โครงการได้ ดาเนินการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพเพาะปลูก ปลายฤดูฝนปี 2549 ฤดูแล้ ง
2549/50 และต้ นฤดูฝนปี 2550 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจะได้ รายงานโดยละเอียดในลาดับต่อไป
2.3.1 การปลูกทดสอบแก่นตะวันในสภาพไร่ ปลายฤดู ฝนปี 2549
การดาเนินงานปลูกทดสอบใน 6 สถานที่ รวมเกษตรกร 6 ครัวเรือน มีพ้ ืนที่ปลูก
ทดสอบ 11 ไร่ (ตารางที่ 2.1)
2.3.1.1การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือ การผลิตเพียง 1 ราย คือ นาย
เสรีภาพ ศรีนุกูล บ้ านเลขที่ 158/20 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพ้ ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันออก
ของที่ต้งั จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กิโลเมตร (รูปที่ 2.1) ดินมีลักษณะเป็ นดินทราย มีอนุภาค
sand silt และ clay 96 3 และ 1% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.2) ดินมีความเป็ นกรด-ด่างของดิน
5.6 มีอนิ ทรียวัตถุ 1.2% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม ในดินเท่ากับ 0.08%
53.9 63.3 และ 380 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) การผลิตของเกษตรกรทาในสภาพพื้นที่ไร่ โดย
ปลูกทดสอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 และเก็บเกี่ยววันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่น
ตะวันปลายฤดูฝน การผลิตส่วนใหญ่เป็ นการปลูกโดยอาศัยนา้ ฝน หากมีฝนทิ้งช่วงเกษตรกรสามารถสูบ
นา้ จากบ่อเก็บนา้ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ เคียงให้ กบั แก่นตะวันได้ บ้างเป็ นครั้งคราว ในช่วงการผลิตพบว่า
ก่อนปลูกมีฝนตกติดต่อกันและปลูกในช่วงฝนเริ่มทิ้งช่วงประมาณวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 (รูปที่ 2.2)
หลังจากนั้น 20-30 กรกฎาคม 2549 มีฝนตกติดต่อกันจึงทาให้ แก่นตะวันซึ่งปลูกจากต้ นกล้ าเจริญได้ ดี
ฝนทิ้งช่วงอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม และ 1-20 กันยายน 2549 ซึ่งการกระทบแล้ งในช่วง
หลังเป็ นระยะที่แก่นตะวันอยู่ในระยะออกดอก และส่งอาหารที่ได้ ไปสะสมที่หัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ระดับผลผลิตของแก่นตะวัน การกระทบแล้ งในช่วงดังกล่าวถึงแม้ จะเป็ นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเป็ นดินทรายจึงมีความสามารถในการอุ้มนา้ ไว้ ได้ น้อย พืชจึงแสดงอาการขาดนา้
ได้ ง่าย และในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็ นระยะเวลาหมดฝน พืช
จึงกระทบแล้ งจากการผลิต ถึงแม้ ว่าจะมีการให้ นา้ ชลประทานบ้ างเป็ นครั้งคราว เนื่องจากระยะนี้เป็ น
ระยะที่มีการสะสมอาหารในหัวอย่างรวดเร็ว การกระทบแล้ งจึงส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตของแก่น
ตะวัน
สภาพครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูกทดสอบนี้เกษตรกรมีพ้ ืนที่ถือครอบ 15
ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง
คนเดียว เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก การปลูกแก่นตะวันเป็ นการปลูก
พืชเดี่ยวในฤดูฝนไม่มีการปลูกพืชก่อน หรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี สาหรับกิจกรรมในฟาร์ม
ของเกษตรกรมีการปลูกถั่วลิสงในสภาพพื้นที่ไร่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2549 และมีการ
ทาสวนผลไม้ ซ่งึ ต้ องใช้ แรงงานในการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี นอกจากนี้เกษตรกรมีการทานา
ในพื้นที่นา 1 ไร่ ในช่ วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2549 (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.1 สถานที่ปลูก จานวนครัวเรือน และพื้นที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพื้นที่
เพาะปลูกปลายฝนปี 2549
สถานที่ปลูก
จานวน
พื้นที่ปลูก
วันปลูก
วันเก็บเกี่ยว
เกษตรกร ทดสอบ (ไร่)
1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1
1
6 กค. 49
20 พย. 49
2. อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
3
3
25 สค. 49
10 ธค. 49
3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
1
3
21 สค. 49
9 มค. 50
4. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
1
1
6 กย. 49
10 มค.50
5. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
5.1 แปลงงานทดลอง
1
19 กย. 49
8 มค. 50
5.2 แปลงขายพันธุ์
1
3 ตค. 49
10 มค. 50
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1
19 กย. 49
1 กพ. 50
6.1 แปลง KKU Ac 001
19 กย. 49
8 มค. 50
6.2 แปลงแก่นตะวัน #1
รวม
6
11



รูปที่ 2.1 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ที่มา : www.tat.or.th

แปลงปลูกทดสอบ

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549
สถานที่ปลูก
Sand (%) Silt (%) Clay (%) Texure
1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น
95.9
3.1
1.1
Sand
2. อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
91.9
6.0
2.1
Sand
3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
95.9
2.1
2.1
Sand
4. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
92.0
4.9
3.1
Sand
5. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
5.1 แปลงงานทดลอง
73.9
13.0
13.1
Sand
Loam
5.2 แปลงขายพันธุ์
75.9
16.0
8.1
Loamy
Sand
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
89.8
4.1
6.1
Sand
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549
สถานที่ปลูก
pH OM Total Avai
K
Ca
(%)
N
P
(ppm) (ppm)
(%) (ppm)
1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5.6
1.2 0.08 53.9
63.3 380.0
2. อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
5.2
0.3 0.03 43.0
52.0 167.0
3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
5.5
0.4 0.04 72.5
24.3
20.0
4. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
5.2
0.7 0.05 22.9 167.4 4,907.0
5. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
5.1 แปลง 1
6.6
1.7 0.10 48.1
41.6 157.0
5.2 แปลง 2
6.5
0.3 0.03 34.4 194.8 843.0
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.
6.5
0.5 0.04 44.2
29.4 381.4
ขอนแก่น
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ตารางที่ 2.4 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549

สภาพครัวเรื อน

อ. เมือง จ. ขอนแก่น อ. น้ าพอง จ.ขอนแก่น จ. ร้อยเอ็ด จ. มหาสารคาม
เสรี ภาพ
อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ
บังเอิญ

พื้นที่ถือครอง (ไร่ )
 <5
 5-10
 11-15
 16-20
 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
 1-3
 4-6
 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ที่ปลูกแก่นตะวัน
 1
 2-3
ประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวัน
 เคยปลูก
 ไม่เคยปลูก
ระบบการปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว
 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง
 พืชแซม















































 (ยางพารา)







สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรมีการตัดหญ้ าก่อนการไถ
เตรียมดิน (ตารางที่ 2.6) มีการไถดะและไถพรวนอย่างละ 2 ครั้ง และมีการยกแปลงปลูก ขนาดแปลง
กว้ าง 1 เมตร ปลูกแก่นตะวัน 2 แถว บนแปลงโดยเกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
การปลูกใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ดั เป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดยใช้ ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร
ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเนื่องจากมีบางต้ นตาย มีการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อน
งอก และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืชโดยการดาย 3 ครั้ง มีการใช้ นา้ ชลประทานทันทีหลังปลูก และใน
ระยะที่มีฝนทิ้งช่วงโดยการสูบนา้ ฉีดพ่นให้ กบั แก่นตะวันอาทิตย์ละ 1 ครั้งหลังออกดอกให้ นา้ น้ อยลง
ประมาณ 10-12 วัน/ครั้ง มีการใส่ปุ๋ยให้ กบั แก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ ปุ๋ยสูตร 1515-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลงเนื่องจากไม่พบการระบาด แต่พบ
โรคโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ในบางจุดของพื้นที่แปลงปลูก
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2549 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 6 วัน เกษตรกรรวบรวมหัวสด และขายให้ กบั โครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯ
เข้ าไปรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 2.5 บาท และนาหัวแก่นตะวันมาล้ างทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติก
และเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นชื้นอุณหภูมิ 10C เพื่อรอส่งไปผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ผลิตได้ จากพื้นที่น้ ี ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 4 จุด ๆ ละ
ประมาณ 7-8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 1,560 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่
2.7) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับค่อนข้ างต่า
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ทั้งที่เป็ นค่าแรงงาน ซึ่งแยกเป็ น
แรงงานจ้ าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าวัสดุหัวพันธุ์ ปุ๋ ยเคมี และสารเคมี
เกษตรซึ่งเป็ นค่าสารเคมีกาจัดวัชพืช พบว่ามีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 7,030 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.8)
ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 2,230 บาท/ไร่ ค่าแรงงานจ้ างและแรงงานเกษตรกร 3,450 และ 1,350 บาท/ไร่
ตามลาดับ ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวเป็ นต้ นทุนที่มากที่สดุ คือ 2,250 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 32 ของ
ต้ นทุน รองลงมาคือต้ นทุนในการเตรียมแปลงและการปลูก คิดเป็ นร้ อยละ 17.1 และ 17.1 ตามลาดับ
โดยที่มีระดับผลผลิต 1,560 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4.5 บาท/กิโลกรัมหัวสด หาก
คิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรจะมีกาไร 1,669.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้ าง และ
ต้ นทุนทั้งหมด จะทาให้ เกษตรกรขาดทุน 1,762.8 และ 3,120.0 บาท/ไร่ ตามลาดับ
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตของเกษตรกร หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแก่นตะวัน เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความเห็นของเกษตรกรในการตัดสินใจ
และการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่าเกษตรกรมีรายได้ จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(ตารางที่ 2.9) การได้ พันธุแ์ ก่นตะวันมาปลูกได้ จากการเข้ าร่วมโครงการ การตัดสินใจจะปลูกพืชชนิดใด

ตารางที่ 2.5 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เสรีภาพ ศรีนุกูล ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ทานา
นาปี
ปลูกถั่วลิสง
ปลูกผลไม้
ปลูกแก่นตะวัน
ตารางที่ 2.6 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549
การปฏิบัติ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ของเกษตรกร
เสรีภาพ
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา
 ทา

ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง

ไถพรวน
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง

การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา

การปลูก
วันปลูก
 ก.ค.-ส.ค. 49

 ก.ย.-ต.ค. 49
วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์

 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.

ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.


อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้ อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา ม.ขอนแก่น
อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ
บังเอิญ
แปลง 1
แปลง 2























 








 


















































 















  











ตารางที่ 2.6 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 (ต่อ)
การปฏิบัติ

อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้ อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่ ม.ขอนแก่น

ของเกษตรกร
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.
 >3 ซม.
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา
 ทา
การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้
 ยาคลุมวัชพืช
 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง
 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้
การใส่ปยุ๋
 ไม่ใส่
 ใส่
การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้
 ใช้
การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกีย่ ว
วันเก็บเกี่ยว
 พ.ย.-ธ.ค. 49
 ม.ค.-ก.พ. 50
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว (วัน)
 <3
 3-5
 >5

เสรีภาพ



อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ

 

บังเอิญ

นครราชสีมา
แปลง 1 แปลง 2




















































 




























 








































 




















ตารางที่ 2.7 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549
ระดับผลผลิต
อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ นครราชสี มา
ม.ขอนแก่น
(กก./ไร่ )
เสรี ภาพ
อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ
บังเอิญ แปลงปลูก I แปลงปลูก II แปลงปลูก I แปลงปลูก II
<1,000 (ต่า)
212 1/ 2691/ 2641/ 1001/
1112/
1/
1,000-2,000 (ค่อนข้างต่า)
1,560
2,000-3,000 (ปานกลาง)
2/
2/
1/
3,001-4,000 (ค่อนข้างสูง)
3,900
3,790
3,718
3,2232/
>4,000 (สูง)
1/
2/

ใช้ พันธุ์ KKU Ac 001
ใช้ พันธุแ์ ก่นตะวัน # 1

ตารางที่ 2.8ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนาย เสรีภาพ ศรีนุกูล สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
350
850 1,200
17.1
การปลูก
300
900 1,200
17.1
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
600
600
8.5
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
6.4
การให้ นา้
- 1,000
- 1,000
14.2
การฉีดพ่นสารเคมี
150
180
330
4.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,250
- 2,250
32.0
รวมต้ นทุนการผลิต
3,450 1,350 2,230 7,030
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.2
0.87
1.43
4.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-1.43) x 1,560 = 1,669.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-3.63) x 1,560 = -1,762.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-4.5) x 1,560 = -3,120.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 1,560 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

ตารางที่ 2.9 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549
สภาพทั่วไปของเกษตรกร

รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ
ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน
แม่บ้าน
ปรึกษากันในครบครัว
การเป็ นสมาชิกกลุ่มทาง
การเกษตร
เป็ นสมาชิก
ไม่เป็ นสมาชิก
ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ
เพื่อนบ้ าน
เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมูลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง
เจ้ าหน้ าที่โครงการ
สื่อต่างๆ
เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก
2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา
เพื่อนบ้ าน

อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้ อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
เสรีภาพ
อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ
บังเอิญ แปลงปลูก I แปลงปลูก II
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พ่อบ้ านเป็ นผู้ตัดสินใจ เกษตรกรรายนี้ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใด หากมีปัญหาทางด้ าน
การเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับส่วนใหญ่ได้ จาก
เจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ เกษตรกรรายนี้มีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก สาเหตุท่ปี ลูก
เพราะเจ้ าหน้ าที่ของทางโครงการแนะนา สาหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรเมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกถั่วลิสง พบว่า เกษตรกรมีความเห็นว่าขั้นตอนการปลูกปฏิบัติสาหรับการผลิต
แก่นตะวันที่ยุ่งยากกว่าการปลูกถั่วลิสง คือ การเตรียมต้ นกล้ า การเตรียมแปลงปลูกและการเก็บเกี่ยว
(ตารางที่ 2.10) ส่วนการปฏิบัติท่งี ่าย คือการปลูก การใส่ปุ๋ย และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ปัญหา
โรคแมลงมีน้อย ส่วนการกาจัดวัชพืช และการให้ นา้ ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรยังไม่
ค่อยพอใจกับระดับผลผลิตต่า ราคาขายต่อกิโลกรัม และกาไรที่ได้ จากการปลูก แต่เกษตรกรยังมี
ความเห็นที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เพราะคิดว่าจะทาได้ ดีกว่านี้ และจะได้ ผลผลิตที่อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่า
ที่ได้ รับจากการผลิตครั้งนี้
ตารางที่ 2.10 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝน
ปี 2549
ขั้นตอนการผลิตและ
การยอมรับ

อ.เมือง
อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
จ.ร้ อยเอ็ด จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.ขอนแก่น
เสรีภาพ
อดุลย์
เดช
บุญโฮม สมบัติ
บังเอิญ แปลงปลูก I แปลงปลูก II
การเตรียมหัวพันธุ์
ยาก
ง่าย
ง่าย
การเตรียมแปลงปลูก
ยาก
ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การปลูก
ง่าย
ยาก
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
โรค
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
แมลง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
การกาจัดวัชพืช
ปานกลาง
ง่าย ปานกลาง ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การให้ นา้
ปานกลาง
ปานกลาง ง่าย
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การใส่ปยุ๋
ง่าย
ง่าย ปานกลาง ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การเก็บเกี่ยว
ยาก
ยาก ปานกลาง ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ปานกลาง ปานกลาง
ผลผลิตแก่นตะวัน
น้ อย
น้ อย
น้ อย ปานกลาง น้ อย
น้ อย
มาก
ปานกลาง
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
น้ อย
น้ อย
น้ อย ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ปานกลาง ปานกลาง
กาไรจากการปลูก
น้ อย
น้ อย
น้ อย ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ปานกลาง ปานกลาง
ตลาดรับซื้อ
มาก
น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปลูกแก่นตะวันต่อไป
ปลูก
ปลูก
ไม่ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก

2.3.1.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ ีมีเกษตรกรร่ วมมือการผลิต 3 ราย คือ
นายอดุลย์สทิ ธิ์ ศรีมงคุณ นายเดช แก้ วหานาม และนายบุญโฮม เต้ จ้ัน ทั้ง 3 คน อยู่บ้านทรายมูล หมู่ 1
ต.ทรายมูล อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น มีพ้ ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.1)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ต้งั จังหวัดขอนแก่น ห่ างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 56 กิโลเมตร (รูปที่ 2.3) จากการ
เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็ นดินทราย
โดยมีอนุภาค sand silt และ clay 91.9 6.0 และ 2.1% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.2) ส่วน
คุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมีสภาพเป็ นกรด โดยมีค่า pH เท่ากับ 5.2 มีอนิ ทรียวัตถุในดิน 0.3% มี
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 0.03% 43.0 52.0 และ 167.0 ppm
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพื้นที่ไร่โดยปลูกในวันที่
25 สิงหาคม 2549 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 10 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันใน
ปลายฤดูฝน เนื่องจากพืชนี้มีอายุยาว ฝนหมดก่อนเก็บเกี่ยว จึงเลือกพื้นที่ปลูกที่มีแหล่งนา้ ให้ กบั แก่น
ตะวันได้ โดยเลือกพื้นที่ใกล้ กบั บ่อนา้ และบ่อนา้ บาดาล เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2549 มีฝนตก
ติดต่อกันจึงทาให้ เตรียมแปลงไม่ได้ โดยปกติเกษตรกรจะเตรียมแปลงปลูกพืชปลายฝนในช่วงที่ฝนทิ้ง
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้ นเดือนสิงหาคม (รูปที่ 2.4) แต่เนื่องจากการได้ รับอนุมตั ิโครงการช้ ากว่า
ฤดูปลูกปกติ จึงเริ่มงานปลูกได้ ช้าทาให้ เกษตรกรเริ่มปลูกได้ ในราววันที่ 25 สิงหาคม หลังจากปลูกมีฝน
ตกหนัก ระหว่าง 25-30 สิงหาคม และ 20-30 กันยายน 2549 ทาให้ มีนา้ ขังแต่หลังจากวันที่ 10
ตุลาคม 2549 ฝนหมด ซึ่งปี นี้ฝนหมดเร็วกว่าทุกปี จึงทาให้ แก่นตะวันกระทบแล้ งตั้งแต่วันที่ 10
ตุลาคม-10 ธันวาคม 2549 รวม 2 เดือน ถึงแม้ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการให้ นา้ กับแก่นตะวันบ้ างเป็ น
ครั้งคราว แต่เนื่องจากนา้ มีไม่เพียงพอ ระบบการให้ นา้ ยังไม่ท่วั ถึง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549
เป็ นช่วงเวลาที่เกษตรกรเกี่ยวข้ าว จึงไม่ได้ ให้ นา้ กับแก่นตะวัน การที่แก่นตะวันกระทบแล้ งเป็ นเวลา
ประมาณเกือบ 2 เดือน เป็ นระยะที่แก่นตะวันมีการสะสมอาหารในหัว จะส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิต
ของแก่นตะวันที่ผลิตในพื้นที่น้ ี ซึ่งจะได้ กล่าวต่อไป
สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมี
พื้นที่ถือครอง 10-20 ไร่ ยกเว้ น นายอุดลย์สทิ ธิ์ มีพ้ ืนที่ถือครอง 56 ไร่ (ตารางที่ 2.4) มีสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่ 4-6 คน แต่สมาชิกที่ช่วยทาการเกษตรมีเพียง 2-3 คน ยกเว้ นนายอดุลย์สทิ ธิ์ ซึ่งทา
การเกษตรเพียงคนเดียว เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก ยกเว้ นนายเดช ซึ่ง
เคยปลูกแก่นตะวันมาก่อนแล้ ว 1 ครั้ง เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันเป็ นพืชเดี่ยวปลายฤดูฝน ยกเว้ น
นายอดุลย์สทิ ธิ์ ปลูกแก่นตะวันแซมในระหว่างแถวของสวนยางที่ปลูกใหม่ สาหรับระบบปลูกพืช และ
การใช้ แรงงานในการปลูกพืช นายอดุลย์สทิ ธิ์ ทานาทั้งนาปี และนาปรัง ส่วนในพื้นที่ไร่ มีการปลูกอ้ อย
ยางพารา และการปลูกแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.11) ส่วนนายเดช มีการทานาทั้งนาปี และนาปรัง และบาง
พื้นที่นาได้ มีการปลูกถั่วลิสง และข้ าวโพดหลังนา ส่วนพื้นที่ไร่มีการปลูกอ้ อย มันสาปะหลัง และแก่น
ตะวัน (ตารางที่ 2.12) ส่วนกิจกรรมในฟาร์มของนายบุญโฮม มีการปลูกข้ าวนาปี หลังจากการปลูกข้ าว
นาปี มีการปลูกข้ าวโพด และพริก ส่วนในพื้นที่ไร่ปลูกแก่นตะวันเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.13)



รูปที่ 2.3 แสดงที่ต้งั บริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.11 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อดุลย์สทิ ธิ์ ศรีเมืองคุณ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นาปรัง
นาปี
ทานา
ปลูกอ้ อย
ปลูกยาง
ปลูกแก่นตะวัน
ตารางที่ 2.12 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เดช แก้ วหานาม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นาปรัง
นาปี
ทานา
ปลูกถั่วลิสง
ปลูกข้ าวโพด
ปลูกอ้ อย
ปลูกมันสาปะหลัง
ปลูกแก่นตะวัน
ตารางที่ 2.13 กิจกรรมที่เกษตรกร บุญโฮม เต้ จ้นั ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นาปี
ทานา
ปลูกข้ าวโพดหวาน
ปลูกพริกในนา
ปลูกพริกในสวน
ปลูกแก่นตะวัน

สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร
ทุกรายมีการตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้ นแปลงนายอดุลย์สทิ ธิ์ มีการไถดะ 1-2 ครั้ง และมี
การยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.6) ยกเว้ นแปลงปลูกของนายอดุลย์สทิ ธิ์ปลูกบนพื้นราบ เกษตรกรรายที่
ยกแปลงปลูกมีแปลงขนาดกว้ าง 80 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 25 สิงหาคม
2549 โดยนายอดุลย์สทิ ธิ์ใช้ กล้ าพันธุช์ าถุงปลูก ส่วนอีก 2 ราย ปลูกจากหัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน
การปลูกใช้ ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร เนื่องจากเป็ นการปลูกปลายฝน การเจริญเติบโตทางลาต้ น
จะมีน้อย จึงใช้ ระยะปลูกแคบกว่าปกติ ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร ทุกรายมีการปลูกซ่อม ยกเว้ นแปลง
นายอดุลย์สทิ ธิ์ ซึ่งปลูกจากต้ นกล้ าชาถุง เหตุท่ตี ้ องปลูกซ่อมเพราะหัวพันธุบ์ างส่วนมีเชื้อราที่เป็ นสาเหตุ
ของโรคโคนเน่าขาวติดมากับหัวพันธุ์ จึงทาให้ หัวพันธุเ์ น่า ต้ นอ่อนตาย จึงต้ องมีการปลูกซ่อมเพื่อให้ มี
จานวนต้ น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรที่ปลูกจากหัวพันธุม์ กี ารใช้ สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอกฉีดพ่น
ทุกแปลงมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 2 ครั้ง แปลงปลูกของนายอดุลย์สทิ ธิ์ ไม่มีการให้ นา้ กับแก่นตะวัน
เลย ส่วนอีก 2 แปลงที่เหลือมีการให้ นา้ เป็ นครั้งคราวหลังจากหมดฝนปลายฤดูปลูก แต่การให้ นา้ ยังไม่
เพียงพอเนื่องจากใช้ นา้ จากบ่อบาดาล นา้ มีปริมาณน้ อย ระบบการให้ นา้ ยังไม่ท่วั ถึง และเกษตรกรติด
กิจกรรมในการเกี่ยวและนวดข้ าวในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 จึงไม่มีเวลาที่จะให้ นา้ กับแก่น
ตะวัน ดังนั้นแก่นตะวันจึงกระทบแล้ งอย่างมากหลังจากหมดฝน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของการผลิตแก่น
ตะวันในพื้นที่น้ ี เกษตรทุกรายมีการใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันมีอายุ
40 วันหลังปลูก แปลงปลูกของนายเดช และนายบุญโฮม ได้ มีการใช้ สารเคมีกาจัดแมลง ซึ่งพบว่ามี
แมลงกัดกินใบของแก่นตะวัน เมื่อแก่นตะวันอายุ 15 วันหลังปลูก
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณ
วันที่ 10 ธันวาคม 2549 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและ
ขายให้ กบั โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 2.5 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่น
ตะวันมาล้ างทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ วเก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10C เพื่อรอการ
นาไปใช้ ผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้พบว่า มีระดับของผลผลิต
ต่ามาก คือ ต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7) โดยพบว่าทั้ง 3 ราย ได้ ผลผลิตเพียง 212-269
กิโลกรัม/ไร่ และจากการสังเกตพบว่าจานวนหัว/ต้ น ของแก่นตะวันมีมากพอ ๆ กับพื้นที่ปลูกทดสอบ
ในสถานีทดลอง แต่หัวแก่นตะวันเล็กมาก ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะแก่นตะวันกระทบแล้ งช่วง 2 เดือน
หลังจากออกดอก เพราะหมดฝน ถึงแม้ จะมีความพยายามในการให้ นา้ แก่พืชแต่ กไ็ ม่เพียงพอ ระยะ
ดังกล่าวเป็ นระยะของการสะสมนา้ หนักแห้ งของหัวซึ่งส่งผลทาให้ ผลผลิตได้ รับต่ามาก
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุป
ได้ ดังนี้

นายอดุลย์สทิ ธิ์ ศรีมงคุณ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด/ไร่เท่ากับ 3,610 บาท แยกเป็ นต้ นทุนค่า
วัสดุ 1,200 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าจ้ าง 2,410 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.14) เนื่องจากนายอดุลย์สทิ ธิ์ทา
การเกษตรเพียงคนเดียว แรงงานทั้งหมดที่ใช้ จึงเป็ นแรงงานจ้ าง ค่าแรงงานปลูกเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 57 ของต้ นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไม่ให้ นา้ กับการผลิตแก่นตะวัน ทาให้ มีผลผลิต
ต่าจึงทาให้ ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวต่ากว่าต้ นทุนค่าปลูก โดยมีต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวคิดเป็ นร้ อยละ 7.2 ของ
ต้ นทุนทั้งหมด ซึ่งในแปลงนี้ได้ ผลผลิตแก่นตะวันเพียง 212 กิโลกรัม/ไร่ ทาให้ มีต้นทุนการผลิต 17.0
บาท/กิโลกรัมหัวสด ในขณะที่โครงการฯรับซื้อผลผลิตหัวสดกิโลกรัมละ 2.50 บาท หากคิดต้ นทุน
เฉพาะค่าวัสดุจะขาดทุนจากการผลิต 669.9 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 3,078
บาท/ไร่
นายเดช แก้ วหานาม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,464 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงาน
จ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,708 , 5,458 และ 2,298 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 2.15)
เกษตรกรได้ ผลผลิต 269 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 35.2 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าฉีด
พ่นสารเคมีเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ 19.9% รองลงมาค่าปลูก และการกาจัดวัชพืช 19.8 และ 16.6% ของ
ต้ นทุนทั้งหมด โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 2.50 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะ
ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,614 บาท/ไร่ และหากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง เกษตรกรจะขาดทุน
จากการผลิต 3,308.7 บาท/ไร่ และถ้ าคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 8,796.3 บาท/ไร่
นายบุญโฮม เต้ จ้นั มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,355 บาท/ไร่ แยกเป็ นต้ นทุนค่าจ้ างแรงงาน
500 บาท/ไร่ แรงงานเกษตรกรทาเอง และค่าวัสดุ 3,510 และ 1,750 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่
2.16) โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 และต้ นทุนค่าเตรียมดินและใส่ปุ๋ยรองลงมา
โดยมีต้นทุนร้ อยละ 25 และ 21 ตามลาดับ โดยเกษตรกรได้ ผลผลิต 264 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มี
ต้ นทุนการผลิต 20.3 บาท/กิโลกรัม โครงการฯรับซื้อผลผลิตหัวสดกิโลกรัมละ 2.50 บาท หากคิด
เฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,056 บาท/ไร่ และหากคิดค่าแรงงาน
จ้ าง และต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 1,544.4 และ 4,699.2 บาท/ไร่ ตามลาดับ
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
เกษตรกรที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ มี ีรายได้ จากทั้งภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร
(ตารางที่ 2.9) โดยได้ มีหัวพันธุจ์ ากทางโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้ านจะเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใด
ในแต่ละปี นายเดช และนายบุญโฮม เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ส่วนนายอดุลย์สทิ ธิ์ไม่ได้ เป็ นสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร โดยปกติหากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการ แหล่งข้ อมูล การเกษตรที่ได้ รับ
จากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก ยกเว้ นนายเดช
ซึ่งเคยปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งที่ 2 โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา
ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเห็นว่ามีความยุ่งยาก
ในการผลิตในขั้นตอนการปลูก เพราะต้ องปลูกจากต้ นอ่อน (ตารางที่ 2.10) และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
ต้ องขุด ปัญหาที่พบน้ อยคือ ปัญหาเรื่องโรคและแมลง เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับ
ราคาที่ขายได้ และการขาดทุน แต่เกษตรกรมีความประสงค์ท่จี ะปลูกแก่นตะวันต่อไป เพราะเชื่อว่าน่าจะ
ปลูกและให้ ผลผลิตที่ดกี ว่านี้ได้ ยกเว้ นนายเดช แก้ วหานาม ซึ่งตัดสินใจจะไม่ปลูกพืชนี้ต่อไป

ตารางที่ 2.14 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอดุลย์สทิ ธิ์ ศรีมงคุณ สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
200
200
5.5
การปลูก
1,170
900
2,070
57.0
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
585
585
16.0
การใส่ปุ๋ย
195
300
495
13.7
การให้ นา้
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
260
260
7.2
รวมต้ นทุนการผลิต
2,410
0.0 1,200
3,610
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
11.36
0.0
5.66
17.02
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-5.66) x 212 = 669.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-17.02) x 212 = 3,078
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-17.02) x 212 = 3,078
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 212 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท
ตารางที่ 2.15 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายเดช แก้ วหานาม สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.นา้ พอง จ. ขอนแก่น ในช่ วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
720
150
870
9.1
การปลูก
975
900 1,875
19.8
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
- 1,575
- 1,575
16.6
การใส่ปุ๋ย
600
350
950
10.1
การให้ นา้
808
808
8.5
การฉีดพ่นสารเคมี
988
898 1,886
19.9
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
- 1,500
- 1,500
15.8
รวมต้ นทุนการผลิต
1,708 5,458 2,298 9,464
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
6.3 20.28
8.5
35.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-8.5) x 269 = -1,614

รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-14.8) x 269 = 3,308.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-35.2) x 269 = 8,796.3
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 269 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

ตารางที่ 2.16 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบุญโฮม เต้ จ้นั สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.นา้ พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
500
750
100 1,350
25.2
การปลูก
600
900 1,500
28.0
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
600
530 1,130
21.1
การให้ นา้
การฉีดพ่นสารเคมี
300
175
475
8.9
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
900
900
16.8
ค่าการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
รวมต้ นทุนการผลิต
500
3,150 1,750 5,355
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
1.9
11.9
6.45 20.28
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-6.5) x 264 = 1,056.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-8.35) x 264 = 1,544.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-20.3) x 264 = 4,699.2
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 264 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท
2.3.1.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอเกษตรพิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิตเพียง 1 ราย
คือ นายสมบัติ จุ ลวานิช บ้ านเลขที่ 127 ม.10 ต.เกษตรพิสยั อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด มีพ้ ืนที่ปลูก 3 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ต้งั จังหวัดร้ อยเอ็ด ห่ างจากจังหวัดร้ อยเอ็ด ประมาณ 47 กิโลเมตร (รูปที่ 2.5)
ดินมีลักษณะเป็ นดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 96 2 และ 2% ตามลาดับ (ตารางที่
2.2) ดินมีความเป็ นกรด-ด่าง 5.5 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.4% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และ
แคลเซียม ในดินเท่ากับ 0.04% 72.5 24.3 และ 20.0 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) การผลิตของ
เกษตรกรทาในสภาพพื้นที่ไร่ โดยปลูกทดสอบในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 และเก็บเกี่ยววันที่ 9
มกราคม 2550 ซึ่งเป็ นการปลูกผลิตแก่นตะวันปลายฤดูฝน การผลิตโดยอาศัยนา้ ฝนในช่ วงแรกของการ
ปลูก จากนั้นอาศัยนา้ จากแหล่งนา้ สาหรับการผลิต ในช่วงการผลิตพบว่าก่อนปลูกมีฝนตกติดต่อกัน แต่
ฝนทิ้งช่วงหลังปลูกจึงต้ องมีการให้ นา้ ในช่วงวันที่ 1-20 กันยายน 2549 (รูปที่ 2.6) หลังจากนั้นในวันที่
20 กันยายน-20 ตุลาคม 2549 ฝนตกอย่างต่อเนื่อง พืชจึงไม่กระทบแล้ ง หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม
2549 เป็ นระยะที่หมดฝน เกษตรกรจาเป็ นต้ องให้ นา้ กับแก่นตะวัน ถึงแม้ จะมีการให้ นา้ จากบ่อนา้ สาหรับ

การผลิตแก่นตะวันในช่วงนี้ แต่แก่นตะวันยังกระทบแล้ ง เนื่องจากแปลงปลูกเป็ นดินทรายจัด หน้ าดินแห้ ง
เร็ว ระบบการให้ นา้ ยังไม่ท่วั ถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบผลผลิตของแก่นตะวันที่ผลิตในพื้นที่น้ ี



แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.5 แสดงที่ต้งั และบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
ที่มา : www.tat.or.th
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สภาพครัวเรือนเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกทดสอบนี้ เกษตรกรมี
พื้นที่ถือครอง 11 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูก
แก่นตะวันมี 2 คน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก การปลูกแก่นตะวันทาใน
พื้นที่ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ เช่าเพื่อการผลิตแก่นตะวัน โดยเป็ นการปลูกเป็ นพืชเดี่ยวในช่วงปลายฤดูฝน ไม่มี
การปลูกพืชอื่นก่อนหรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี กิจกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นการทา
กิจกรรมนอกภาคการเกษตร คือ มีร้านอาหาร และทาอิฐแดง ส่วนในภาคเกษตรมีการปลูกมะนาวหวาน
มะม่วง กล้ วย และไผ่หวาน (ตารางที่ 2.17) ซึ่งต้ องใช้ แรงงานเป็ นครั้งคราวในการดูแลสาหรับการผลิต
แก่นตะวัน ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ แรงงานจ้ าง
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร เกษตรกรมีการเตรียมแปลง
ปลูกโดยไถดะ 2 ครั้ง ไม่ยกร่องปลูก (ตารางที่ 2.6) ปลูกแก่นตะวันในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 โดยใช้
หัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร ปลูกลึก 1-3
เซนติเมตร และทาการปลูกซ่อมต้ นที่ตาย ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ทั้งก่อนปลูกและหลังปลูก มี
การกาจัดวัชพืชด้ วยการดายหญ้ า มีการให้ นา้ ชลประทาน ซึ่งสูบนา้ จากบ่อกักเก็บนา้ แต่จากการสังเกต
พบว่า ยังไม่เพียงพอ พืชกระทบแล้ ง โดยเฉพาะหลังจากหมดฝน มีการใส่ปุ๋ยให้ กบั แก่นตะวัน โดยใช้ ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันมีอายุ 45 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัด
โรคและแมลงเนื่องจากไม่พบการระบาด
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็ นค่าแรงงาน
ซึ่งแยกเป็ นแรงงานจ้ าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าหัวพันธุ์ และปุ๋ ยเคมี
พบว่ามีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 6,400 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.18) ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 1,500 บาท/
ไร่ ค่าแรงงานจ้ าง 4,900 บาท/ไร่ มีต้นทุนในการปลูกมากที่สดุ รองลงมาเป็ นต้ นทุนในการให้ นา้ คิด
เป็ นร้ อยละ 35.9 และ 27.3 ตามลาดับ โดยที่มีระดับผลผลิต 100 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการ
ผลิต 64 บาท/กิโลกรัมหัวสด หากคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตร จะขาดทุน 1,250 บาท/ไร่ หากคิดค่า
วัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้ าง จะทาให้ เกษตรกรขาดทุน 6,150 บาท/ไร่

ตารางที่ 2.17 กิจกรรมที่เกษตรกร สมบัติ จุลวานิช ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ไผ่หวาน
ผลไม้
ปลูกแก่นตะวัน
ตารางที่ 2.18 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ จุลวานิช สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้ อยเอ็ด ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
900
900
14.0
การปลูก
1,400
900
2,300
35.9
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
350
350
5.4
การใส่ปุ๋ย
350
600
950
14.8
การให้ นา้
1,750
1,750
27.3
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
150
150
2.3
รวมต้ นทุนการผลิต
4,900
0.0 1,500
6,400
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
49.0
0.0
15.0
64.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-15.0) x 100 = 1,250
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-64.0) x 100 = -6,150
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-64.0) x 100 = 6,150
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 100 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

การตัดสินใจและยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความคิดเห็น
ของเกษตรกรในการตัดสินใจและยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่า เกษตรกรมีรายได้ จากทั้งภาค
เกษตร และนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.9) การได้ พันธุแ์ ก่นตะวันมาปลูกได้ จากการเข้ าร่วมโครงการฯ
การตัดสินใจจะปลูกพืชพ่อบ้ านเป็ นผู้ตัดสินใจ เกษตรกรรายนี้ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรใด
หากมีปัญหาทางด้ านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับ
ส่วนใหญ่ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันครั้งแรก สาเหตุ
ที่ปลูกเพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯแนะนา สาหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
(ตารางที่ 2.10) พบว่า เกษตรกรมีความเห็นว่าขั้นตอนการปลูกปฏิบัติสาหรับการผลิตแก่นตะวันที่
ยุ่งยากในการปลูก คือ การให้ นา้ ส่วนการปฏิบัติท่งี ่าย คือการปลูก การกาจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย และการ
เก็บเกี่ยว ด้ านปัญหาเรื่องโรคแมลงมีน้อย ส่วนการเตรียมแปลงปลูกมีความยากง่ายอยู่ในระดับปาน
กลาง เกษตรกรยังไม่ค่อยพอใจกับระดับผลผลิต ราคาขายต่อกิโลกรัม และรายได้ ท่ไี ด้ จากการปลูก แต่
การมีตลาดรับซื้อนั้นพอใจมาก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังมีความเห็นที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เพราะ
คิดว่าจะทาได้ ดีกว่านี้ และจะได้ รับผลผลิตในระดับสูงกว่าที่ได้ รับจากการผลิตครั้งนี้
2.3.1.4 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิตเพียง 1 ราย
คือ นายบังเอิญ บรรลุผล บ้ านเลขที่ 34 ม.10 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แต่แปลงปลูกอยู่ในพื้นที่
บ้ านหนองมันปลา ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มีพ้ ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 1 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของที่ต้งั จังหวัดมหาสารคาม ห่ างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ 94 กิโลเมตร
(รูปที่ 2.7) ดินมีลักษณะเป็ นดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 92 5 และ 3% ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.2) ดินมีความเป็ นกรด-ด่าง 5.2 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.7% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม
และแคลเซียม ในดินเท่ากับ 0.05% 22.9 167 และ 4,907 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) การ
ผลิตของเกษตรกรทาในสภาพพื้นที่ไร่ โดยปลูกทดสอบในวันที่ 6 กันยายน 2549 และเก็บเกี่ยว 10
มกราคม 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันปลายฤดูฝน การผลิตโดยอาศัยนา้ ฝนในช่วงแรกของการผลิต
และนา้ บาดาลเมื่อฝนทิ้งช่ วงและหมดฝน ในช่วงการผลิตพบว่าในช่วงปลูกจนถึงกระทั่ง 1 เดือน มีฝนตก
สม่าเสมอทาให้ พืชมีการเจริญเติบโตดี แต่เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีวัชพืชรุนแรงทาให้ มีการแข่งขันกับแก่น
ตะวันมาก เกษตรกรดายหญ้ าช้ าคือดายหญ้ าเมื่ออายุ 40 วัน หลังจากดายหญ้ าและใส่ปุ๋ย จึงทาให้ พืชเริ่ม
เจริญเติบโตดี แต่ในช่วงที่หมดฝนตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2549 จนถึงเก็บเกี่ยว ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
มีฝนตกเพียงวันเดียว (รูปที่ 2.8) เกษตรกรได้ ให้ นา้ บาดาล และนา้ ประปาสาหรับการผลิตแก่นตะวัน แต่
นา้ มีไม่เพียงพอ และการให้ แต่ละครั้งไม่ท่วั ถึง ทาให้ การเจริญเติบโตชะงัก และส่งผลทาให้ ผลผลิตต่า
สภาพครัวเรือนเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกทดสอบนี้เกษตรกรมีพ้ ืนที่
ถือครอง 80 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 9 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกแก่น
ตะวัน มีเพียง 2 คน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก การปลูกแก่นตะวันเป็ น
การปลูกเป็ นพืชเดี่ยว ปลายฤดูฝน ไม่มีการปลูกพืชก่อนหรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี กิจกรรม
ในฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกข้ าวนาปี ในพื้นที่นา 16 ไร่ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน
2549

แปลงปลูกทดสอบ


รูปที่ 2.7 แสดงที่ต้งั และบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.19 กิจกรรมที่เกษตรกร บังเอิญ บรรลุผล ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นาปี
ทานา
มะม่วง ขนุน กล้ วย
ปลูกแก่นตะวัน
และมีการทาสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ขนุน กล้ วย ซึ่งต้ องใช้ แรงงานในการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอด
ปี และมีการปลูกแก่นตะวันในพื้นที่ไร่ระหว่างเดือนกันยายน 2549-มกราคม 2550 (ตารางที่ 2.19)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรมีการตัด
หญ้ าก่อนการไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.6) ทาการไถดะเพียงครั้งเดียว และไม่มีการยกแปลงปลูก ปลูก
แก่นตะวันในวันที่ 6 กันยายน 2549 การปลูกใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ดั เป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดย
ใช้ ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเนื่องจากมีบางต้ นตาย มี
การฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช อาศัยนา้ ฝนในการผลิต ในระยะที่
ฝนทิ้งช่วงมีการให้ นา้ โดยการสูบนา้ ฉีดพ่นให้ กบั แก่นตะวัน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หลังจากช่วงออกดอกมีการ
ให้ นา้ โดยระบบสปริงเกอร์ แต่มีนา้ ไม่เพียงพอ มีการใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
เมื่ออายุประมาณ 45 วัน ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคเนื่องจากไม่พบการระบาด แต่มกี ารใช้ สารเคมี
กาจัดมดกัดกินหัว
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
วันที่ 10 มกราคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 2 วัน เกษตรกรรวบรวมหัวสดและขายให้ กบั โครงการฯ
ซึ่งทางโครงการฯเข้ าไปรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 2.5 บาท และนาหัวแก่นตะวันนามาล้ างทาความสะอาด
บรรจุถุงพลาสติก และเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นชื้น อุณหภูมิ 10C รอการนาไปใช้ ต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ผลิตได้ จากพื้นที่น้ ี ซึ่งได้ จากการเก็บเกี่ยวจากแปลง
ทั้งหมด พบว่า มีผลผลิต 111 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับต่า (ตารางที่ 2.7)
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็ นค่าแรงงาน
ทั้งหมดเป็ นแรงงานจ้ าง และแรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าหัวพันธุ์ ปุ๋ ยเคมี ซึ่งพบว่า
มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 6,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.20) ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 1,270 บาท/ไร่
ค่าแรงงานจ้ าง และแรงงานเกษตรกร 4,630 และ 600 บาท/ไร่ ตามลาดับ โดยมีต้นทุนค่าปลูกมาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 ของต้ นทุนทั้งหมด รองลงมาคือต้ นทุนค่าให้ นา้ 17.2% โดยมีระดับผลผลิต
111 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 58.5 บาท/กิโลกรัมหัวสด หากคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุ
เกษตรกรขาดทุน 987.9 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานเกษตรกร และแรงงานจ้ าง จะทาให้
เกษตรกรขาดทุน 5,616.6 และ 6,216 บาท/ไร่ ตามลาดับ
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตของเกษตรกร หลังจาก
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความเห็นของเกษตรกร
ในการตัดสินใจ และยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่าเกษตรกรมีรายได้ จากทั้งภาคเกษตรและนอก
การเกษตร (ตารางที่ 2.9) การได้ พันธุแ์ ก่นตะวันมาปลูกได้ จากการเข้ าร่วมโครงการฯ การตัดสินใจจะ

ปลูกพืชชนิดใดพ่อบ้ านเป็ นผู้ตดั สินใจ เกษตรกรรายนี้ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใด หากมี
ปัญหาทางด้ านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับส่วนใหญ่
ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ เกษตรกรรายนี้มีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันครั้งแรก สาเหตุท่ี
ปลูกเพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯแนะนา สาหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
(ตารางที่ 2.10) พบว่าเกษตรกรมีความเห็นว่าขั้นตอน การปลูกปฏิบัติสาหรับการผลิตแก่นตะวันทุก
ขั้นตอนง่าย ได้ แก่ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การกาจัดวัชพืช การให้ นา้ การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว
และมีปัญหาโรคแมลงน้ อย ส่วนความพอใจกับระดับผลผลิต เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับผลผลิตต่า
ราคาขายต่อกิโลกรัม และรายได้ ท่ไี ด้ จากการปลูก แต่เกษตรกรยังมีความเห็นที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป
เพราะได้ เรียนรู้การปฏิบัติต่อแก่นตะวันมาแล้ ว จึงคิดว่าน่าจะทาได้ ดีกว่าการผลิตในปลายฤดูฝนนี้
ตารางที่ 2.20 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่ ) ของนายบังเอิญ บรรลุผล สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
850
850
13.1
การปลูก
1,200
600
900
2,700
41.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
400
400
6.1
การใส่ปุ๋ย
300
300
600
9.2
การให้ นา้
1,120
1,120
17.2
การฉีดพ่นสารเคมี
40
70
110
1.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
720
720
11.1
รวมต้ นทุนการผลิต
4,630
600 1,270
6,500
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
4.7
5.4
11.4
58.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-11.4) x 111 = -987.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-53.1) x 111 = 5,616.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-58.5) x 111 = 6,216.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 111 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

2.3.1.5 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในศู นย์วิจยั พืชไร่นครราชสีมา
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ ดี าเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์วิจัย
พืชไร่นครราชสีมา ในแปลงผลิต 2 แปลง โดยมีผ้ ูดูแล คือ นางสาวศิริรัตน์ เวชสิทธิ์ และนางสาววาสนา
วงค์พินิจ
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของที่ต้งั จังหวัดนครราชสีมา ห่ างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 45 กิโลเมตร (รูปที่ 2.9)
โดยทั้ง 2 แปลง มีลักษณะและคุณสมบัติของดินที่แตกต่างกัน โดยแปลงปลูกที่ 1 ดินมีลักษณะเป็ นดิน
ร่วนทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 74 13 และ 13% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.2) ดินมี
ความเป็ นกรด-ด่าง 6.6 มีอนิ ทรียวัตถุ 1.7% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียมใน
ดินเท่ากับ 0.10% 48.1 41.6 และ 157 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) ส่วนแปลงปลูกที่ 2 ดินมี
ลักษณะเป็ นทรายร่วน มีอนุภาค sand silt และ clay 76 16 และ 8% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.2)
ดินมีความเป็ นกรดด่าง 4.5 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.3 มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียมใน
ดินเท่ากับ 0.03% 34.4 194.8 และ 843 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) ทั้ง 2 แปลง เป็ นแปลง
สภาพพื้นที่ไร่ และเป็ นการปลูกปลายฤดูฝน โดยแปลงปลูกที่ 1 ทาการปลูกในวันที่ 19 กันยายน 2549
และเก็บเกี่ยว เมื่ออายุประมาณ 100 วัน คือวันที่ 8 มกราคม 2550 การผลิตส่วนใหญ่อาศัยนา้
ชลประทานโดยใช้ ระบบการให้ นา้ แบบสปริงเกอร์อย่างสม่าเสมอ แม้ ว่าในช่วงการผลิตพบว่าในช่วงแรกนั้น
จะมีฝนตก ประมาณ 20 วัน (รูปที่ 2.10) แต่หลังจากนั้นแล้ วฝนหยุดตกเป็ นเวลานานจนถึงช่วงเก็บ
เกี่ยว คือ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2549-8 มกราคม 2550 ดังนั้น การที่มีระบบชลประทานรองรับ
ในช่วงการผลิตแก่นตะวันเมื่อขาดฝนนั้น พืชไม่ได้ รับการกระทบแล้ ง จึงทาให้ ผลผลิตของแก่นตะวันนั้น
อยู่ในระดับที่ดี ส่วนแปลงปลูกที่ 2 นั้นทาการปลูกในวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และเก็บเกี่ยวตามอายุใน
วันที่ 10 มกราคม 2550 การให้ นา้ ใช้ วิธเี ดียวกับแปลงที่ 1 คือใช้ ระบบสปริงเกอร์ แต่จานวนครั้งที่ให้
มากกว่า เนื่องจากช่วงที่ปลูกเป็ นช่วงที่กาลังจะหมดฝน จึงต้ องให้ นา้ ชลประทานตลอดระยะเวลาที่ทาการ
ผลิตแก่นตะวัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ทั้งแปลงปลูกที่ 1 แปลงปลูก
ที่ 2 มีการปฏิบัติท่คี ล้ ายคลึงกัน (ตารางที่ 2.6) กล่าวคือการเตรียมพื้นที่โดยไม่มีการตัดหญ้ าก่อนการ
ไถ มีการไถดะ 2 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง ไม่มีการยกแปลงปลูกในการปลูกแปลงที่ 1 แต่ในการปลูก
แปลงที่ 2 มีการยกแปลงปลูก โดยมีขนาดแปลงกว้ าง 80 เซนติเมตร ปลูกแก่นตะวัน 1 แถว ใช้ ระยะ
ปลูก 80 x 30 ซม. การปลูกของทั้ง 2 แปลง ใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดย
ใช้ ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ในแปลงปลูกที่ 1 ทั้งสองแปลง ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูก
ซ่อมเนื่องจากมีบางต้ นตาย ไม่มีการฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 3
ครั้ง มีการให้ นา้ ชลประทานทันทีหลังปลูก และมีการให้ นา้ อย่างสม่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ย
ให้ กบั แก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ในแปลงปลูก
ที่ 1 ส่วนแปลงปลูกที่ 2 ใช้ อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง เนื่องจากไม่
พบการระบาด แต่พบการเป็ นโรคโคนเน่าขาว ซึ่งเกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ทั้ง 2 แปลง
และในบางพื้นที่ของแปลงปลูกที่ 2 มีแมลงกัดกินโคนลาต้ นแก่นตะวันทาให้ โคนต้ นเน่า แต่ไม่ส่งผลต่อ
ผลผลิต

แปลงปลูกทดสอบ



รูปที่ 2.9 แสดงที่ต้งั บริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.สีค้ วิ จ.นครราชสีมา
ที่มา : www.tat.or.th/
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต แปลงปลูกที่ 1 ทาการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 3 วัน และแปลงปลูกที่ 2 ใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 4 วัน จากนั้นทั้ง 2 แปลงจะทาการเก็บรวบรวมหัว
สด โดยทาการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้ า แล้ วเก็บหัวไว้ ในที่ร่ม เพื่อไม่ให้ หัวสูญเสียนา้ จากนั้นทางโครงการฯ
เข้ าไปรับซื้อผลผลิตหัวสดในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท นาหัวแก่นตะวันมาล้ าง ทาความสะอาด บรรจุ
ถุงพลาสติก แล้ วเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นชื้น อุณหภูมิ 10C
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากแปลงปลูกที่ 1 ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต
4 จุด ๆ ละ 25 ตารางเมตร จากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3,900 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่
2.7) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับค่อนข้ างสูง ส่วนในแปลงปลูกที่ 2 ได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต
4 จุด ๆ ละ 4 ตารางเมตร นามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3,790 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7) ซึ่งจัด
ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับค่อนข้ างสูง
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ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแปลงปลูกที่ 1
ทั้งที่เป็ นค่าแรงงาน ซึ่งแยกเป็ นแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าหัวพันธุ์ ปุ๋ ยเคมี พบว่า มี
ต้ นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 12,150 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.21) ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่
ค่าแรงงานจ้ าง 10,650 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าให้ นา้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 25.9 ของต้ นทุนทั้งหมด
รองลงมาเป็ นค่าปลูก 25.2% โดยมีระดับผลผลิต 3,900 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต
3.11 บาท/กิโลกรัมหัวสด หากคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุ จะมีกาไร 8,268 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ
รวมทั้งค่าแรงงานจ้ าง จะทาให้ เกษตรกรขาดทุน 2,379 บาท/ไร่
ส่วนในแปลงปลูกที่ 2 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็ น
ค่าแรงงาน ซึ่งแยกเป็ นแรงงานจ้ าง และวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วย ค่าหัวพันธุ์ ปุ๋ ยเคมี พบว่ามีต้นทุนการผลิต
รวมทั้งหมด 16,605 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.22) ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ ค่าแรงงานจ้ าง
15,105 บาท/ไร่ โดยมีค่าเก็บเกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ น 26% และค่าปลูกคิดเป็ น 24.4% ของต้ นทุน
ทั้งหมด โดยมีระดับผลผลิต 3,790 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4.38 บาท/กิโลกรัมหัว
สด หากคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไร 7,959 บาท/ไร่ และคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงาน
จ้ างจะทาให้ เกษตรกรขาดทุน 7,125 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แก่นตะวัน เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบแปลงปลูกใน
การตัดสินใจ และยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่า ทั้ง 2 แปลงปลูกนั้นได้ พันธุแ์ ก่นตะวันมาปลูกจาก
การเข้ าร่วมโครงการ (ตารางที่ 2.9) โดยไม่ได้ เป็ นสมาชิกเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหา
ทางด้ านการเกษตร หรือต้ องการข้ อมูลจะทาการปรึกษาและขอรับข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ โดยมี
ประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก สาเหตุท่ปี ลูกเพราะเจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา สาหรับ
สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันเมื่อเปรียบเทียบกับอ้ อย พบว่าผู้ดูแลแปลงปลูกทดสอบมีความเห็น
ว่าไม่มีข้นั ตอนการปลูกปฏิบัตทิ ่ยี ากสาหรับการผลิตแก่นตะวัน ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติท่งี ่าย คือ การ
เตรียมหัวพันธุ์ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การกาจัดวัชพืช การให้ นา้ การใช่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว
ปัญหาแมลงมีน้อย แต่ปัญหาโรคมีปานกลาง (ตารางที่ 2.10) ส่วนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจในผลผลิต มีตลาดรับซื้อ มีความพอใจในระดับปานกลางใน
ราคาขายต่อกิโลกรัม และกาไรที่ได้ จากการปลูก ผู้รับผิดชอบในการปลูกจึงมีความเห็นที่จะผลิตแก่น
ตะวันต่อไป ส่วนความคิดเห็นของผู้ดูแลแปลงปลูกที่ 2 พบว่าไม่มีข้นั ตอนการปลูกปฏิบัตทิ ่ยี ากสาหรับ
การผลิตแก่นตะวัน ส่วนใหญ่เป็ นการปฏิบัติท่งี ่ายถึงปานกลาง (ตารางที่ 2.10) ในการปฏิบัติท่งี ่ายคือ
การเตรียมหัวพันธุ์ การเตรียมแปลงปลูก การให้ นา้ การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ส่วนการปฏิบัติท่อี ยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ การปลูก และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนเรื่องโรคแมลงรบกวนนั้น ทางด้ านโรคมี
น้ อย ส่วนแมลงมีปานกลาง ผู้ปลูกมีความพอใจในระดับปานกลาง ทั้งในด้ านผลผลิต ราคาขายต่อ
กิโลกรัม กาไรจากการปลูก และการมีตลาดรับซื้อ และผู้ปลูกยังมีความเห็นที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป
โดยเน้ นขนาดของพื้นที่ต้องมาก และมีการจัดการที่เหมาะสมจึงจะคุ้มทุน

ตารางที่ 2.21 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 1 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
840
6.9
840
การปลูก
2,160
900
3,060
25.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,800
1,800
14.8
การใส่ปุ๋ย
540
600
1,140
9.4
การให้ นา้
3,150
3,150
25.9
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,160
2,160
17.7
รวมต้ นทุนการผลิต
10,650
0.0 1,500 12,150
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.73
0.0
0.38
3.11
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-0.38) x 3,900 =
8,268
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-3.11) x 3,900 = 2,379
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-3.11) x 3,900 = 2,379
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,900 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท
ตารางที่ 2.22 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 2 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,020
1,020
6.1
การปลูก
3,150
900
4,040
24.4
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
2,160
2,160
13.0
การใส่ปุ๋ย
1,080
600
1,680
10.1
การให้ นา้
3,375
3,375
20.3
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
4,320
4,320
26.0
รวมต้ นทุนการผลิต
15,105
0.0 1,500 16,605
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.98
0.0
0.4
4.38
-

รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-0.4) x 3,790 = 7,959.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-4.38) x 3,790 = 7,125.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-4.38) x 3,790 = 7,125.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,790 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

2.3.1.6 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสถานีทดลอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปลายฤดู ฝนปี 2549
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบทาในหมวด
พืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร (รูปที่ 2.11)
ดินเป็ นดินทราย มีอนุภาคของ sand silt และ clay 90 4 และ 6% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.2) ดิน
มีค่า pH 6.5 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.5% และมีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และ
แคลเซียม 0.04% 44 29 และ 381 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.3) ในพื้นที่ปลูกทดสอบในวันที่ 19
กันยายน 2549 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 8 มกราคม 2550 และ 1 กุมภาพันธ์ 2550 สาหรับพันธุแ์ ก่น
ตะวัน #1 และ KKU Ac 001 ตามลาดับ การปลูกทดสอบนี้เป็ นการปลูกช่วงปลายฤดูฝน โดย
พบว่าในช่วงปลูกมีฝนตกชุกติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549-10 ตุลาคม 2550 (รูปที่ 2.12)
แต่หลังจากนั้นไม่มีฝนตก กระทั้งเก็บเกี่ยวซึ่งจาเป็ นจะต้ องให้ นา้ ชลประทานกับแก่นตะวัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิ ก่อนปลูกมีการเตรียมดินโดยการไถ และ
พรวนอย่างละ 1 ครั้ง (ตารางที่ 2.6) ไม่มีการยกแปลงปลูกเนื่องจากพื้นที่ปลูกดินมีการระบายนา้ ได้ เป็ น
อย่างดี การปลูกทดสอบทาในวันที่ 19 กันยายน 2549 การปลูกโดยใช้ หัวชาตัดเป็ นชิ้นๆ แต่ละชิ้นมีตา
3-4 ตา บ่มกระตุ้นหัวพันธุใ์ ห้ เกิดต้ นอ่อนแล้ วจึงนาไปปลูก การปลูกในระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร
โดยปลูกลึกประมาณ 3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อม การกาจัดวัชพืชโดยการดายหญ้ า 2 ครั้ง มีการให้ นา้
ชลประทานตลอดฤดูปลูกอาทิตย์ละประมาณ 2 ครั้ง ยกเว้ นกรณีท่มี ีฝนตก มีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลงเนื่องจากไม่พบ
การแพร่ระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตพันธุแ์ ก่น
ตะวัน เบอร์ 1 วันที่ 8 มกราคม 2550 เมื่อมีอายุ 108 วัน และเก็บพันธุ์ KKU Ac 001 เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่ออายุ 130 วัน โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตนามาล้ างนา้ ให้ สะอาดบรรจุถุงพลาสติก
เก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 10C เพื่อรอการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อไป สาหรับผลผลิตที่ได้ จากการ
เก็บผลผลิต 4 จุด ๆ ละ 6 ตารางเมตร พบว่าพันธุ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต 3,718 กิโลกรัม/ไร่
ในขณะที่พันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มีผลผลิต 3,223 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7)



แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.11 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา : www.tat.or.th
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รูปที่ 2.12 ปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน
รูปที่ 2.12 ปริสิมงาณและการกระจายตั
ของนน้าฝน
(มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม 2549-กุมภาพันธ์ 255012
หาคม 2549-กุมวภาพั
ธ์ 2550

ต้นทุนการผลิต ต้ นทุนการผลิตของสองพันธุ์ โดยมีต้นทุนการ
ผลิตพันธุ์ KKU Ac 001 10,875 บาท/ไร่ ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน 9,375 บาท/ไร่ และ
ต้ นทุนค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าให้ นา้ และค่าเก็บเกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 41.4 และ
20.7 ตามลาดับ สาหรับพันธุ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต 3,718 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุน
การผลิต 2.92 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 2.23) ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 2.52 และ
0.4 บาท/กิโลกรัม ทาให้ มีรายได้ สทุ ธิเหนือต้ นทุนค่าวัสดุ 7,807.8 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้ง
ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 1,561.6 บาท/ไร่ ส่วนแก่นตะวันพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มีต้นทุนทั้งหมด
9,815 ประกอบด้ วย ค่าแรงงาน 8,315 บาท/ไร่ และมีต้นทุนค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.24)
แก่นตะวันพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มีผลผลิต 3,223 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 3.05 บาท/
กิโลกรัมหัวสด ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนค่าวัสดุ และต้ นทุนค่าแรง 0.47 และ 2.58 บาท/กิโลกรัม เมื่ อคิด
เฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุจะมีรายได้ จากการผลิต 6,542.5 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้งค่าวัสดุ และแรงงานจะ
ขาดทุนจากการผลิต 1,772.7 บาท/ไร่
ตารางที่ 2.23 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ KKU Ac 001 (บาท/ไร่ ) สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จ.ขอนแก่น ในช่ วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
900
900
8.0
การปลูก
525
900
1,425
13.1
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
900
900
8.0
การใส่ปุ๋ย
300
600
900
8.0
การให้ นา้
4,500
4,500
41.4
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,250
2,250
20.7
รวมต้ นทุนการผลิต
9,375
0.0 1,500 10,875
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.52
0.0
0.4
2.92
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-0.4) x 3,718 =
7,807.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-2.92) x 3,718 = 1,561.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-2.92) x 3,718 = 1,561.6
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,718 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท

ตารางที่ 2.24 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ แก่นตะวัน # 1 (บาท/ไร่) สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
ร้ อยละของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
900
900
9.2
การปลูก
525
900 1,425
14.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
900
900
9.2
การใส่ปุ๋ย
300
600
900
9.2
การให้ นา้
- 3,750
38.2
3,750
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
- 1,940
19.8
1,940
รวมต้ นทุนการผลิต
8,315
0.0 1,500 9,815
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.58
0.0 0.47
3.05
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(2.5-0.47) x 3,223 =
6,542.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (2.5-3.05) x 3,223 = 1,772.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(2.5-3.05) x 3,223 = 1,772.7
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,223 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 2.50 บาท
2.3.2
การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพเพาะปลูกฤดู แล้งปี
2549/50
2.3.2.1 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพชายฝัง่ ริมน้ าหลังน้ าลด
ก. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 5 ราย (ตารางที่ 2.25) คือ นายพงษ์พันธ์
สามัคคี นายวรยุทธ รู้บุญ นายแดง ปะพุทธา นายจักร หาจักร์ และนายมุก แก้ วเครือศรี ทั้ง 5 คน อยู่
บ้ านปากมาง หมู่ 3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายพงษ์พันธ์ นายวรยุทธ และนายมุกมีพ้ ืนที่
ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ ส่วนนายแดง และนายจักร์ พื้นที่ปลูกคนละประมาณ 0.5 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ที่ต้งั จังหวัดหนองคาย ห่ างจากจังหวัดหนองคายประมาณ 42 กิโลเมตร (รูปที่ 2.13) จากการเก็บ
ตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกทดสอบ 2 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ พบว่า ดินเป็ น
ทราย พบว่ามีอนุภาคดิน sand silt และ clay 93.7-95.7 3.2-5.2 และ 1.1% ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรดอ่อน (pH 6.3) มีอนิ ทรียวัตถุ 0.4-0.7% มีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน 0.03-0.05% ฟอสฟอรัส 26.7-33.7 ppm โปรตัสเซียม 33.1-41.9 ppm และ
แคลเซียม 2,691-2,750 ppm (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพ
พื้นที่ชายฝั่งริมนา้ หลังนา้ ลด โดยปลูกในช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2549 และเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในวันที่ 26 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง จึงต้ อง
เลือกพื้นที่ปลูกที่มีแหล่งนา้ ให้ กบั แก่นตะวันได้ ในพื้นที่ทดสอบนี้มีการให้ นา้ แก่นตะวันโดยมีนา้ บาดาล
เนื่องจากตลอดการผลิตแทบไม่มีฝนตก โดยมีฝนตกเล็กน้ อย ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม
2550 (รูปที่ 2.14) โดยมีเกษตรกร 1 ราย คือ นายมุก ใช้ ระบบนา้ แบบสปริงเกอร์ ทาให้ สามารถให้ นา้
ได้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาทาการผลิตแก่นตะวัน ส่วนเกษตรกรรายอื่น ๆ นั้น ให้ นา้ โดยใช้ สาย
ยางฉีดรด ทาให้ การให้ นา้ ได้ ไม่ท่วั ถึง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระดับผลผลิตของการผลิตแก่นตะวันในพื้นที่
ปลูกทดสอบนี้
ตารางที่ 2.25 สถานที่ปลูก จานวนครัวเรือนและจานวนพื้นที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
สถานที่ปลูกทดสอบ
จานวน พื้นที่ปลูก
วันปลูก
วันเก็บเกี่ยว
เกษตรกร ทดสอบ
(ไร่)
พื้ นที่ปลูกทดสอบชายฝัง่ ริมน้ าหลังน้ าลด
5
4
10 พย.-1 ธค. 49 26 กพ.-16 มีค. 50
1. อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
พื้ นที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ให้น้ าชลประทาน
1
1
27 พย.-7ธค. 49
27 มีค. 50
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ลาตะคอง จ.นครราชสีมา
3
3.5
8-12 ธค. 49 30 พค.-1 มิย. 50
3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
1
29 มค. 50
9-11 มิย. 50
4. อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
1
4 กพ. 50
1-2 มิย. 50
1
5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริฯ และฟาร์มตัวอย่างบ้ านทางหลวง
จ.นครพนม
1
4 กพ. 50
7 มิย. 50
6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พื้ นที่ปลูกทดสอบในนาเขตให้น้ าชลประทาน
4
1.5
17 มค. 50
21 พค. 50
7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
2
4.5
26 มค. 50
19-20 พค. 50
8. อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
5
28-30 พค. 50
5
2 มค. 50
9. อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
1
0.5
4 กพ. 50
31 พค. 50
10. อ.นาแก จ.นครพนม
2
2
4 กพ. 50
28-30 พค. 50
11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร
1
1
4 กพ. 50
26-28 พค. 50
12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
27
26
รวม

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.13 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th

ตารางที่ 2.26 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
สถานที่ปลูกทดสอบ
Sand Silt (%) Clay Texture
(%)
(%)
พื้ นที่ปลูกทดสอบชายฝัง่ ริมน้ าหลังน้ าลด
1. อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
1.1 แปลงที่ 1
95.7
3.2
1.1
Sand
1.2 แปลงที่ 2
93.7
5.2
1.1
Sand
พื้ นที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ ให้น้ าชลประทาน
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.นครราชสีมา
93.9
3.0
3.1
Sand
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ลาตะคอง
3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Clay
4. อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
93.8
3.1
3.1
Sand
5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
86.7
8.1
5.1
Sand
พระราชดาริฯ และฟาร์มตัวอย่างบ้ านทางหลวง
จ.นครพนม
6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
89.8
4.1
6.1
Sand
พื้ นที่ปลูกทดสอบในนาให้น้ าชลประทาน
7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
7.1 แปลงที่ 1
63.8
18.1
18.1
Sandloam
7.2 แปลงที่ 2
87.8
8.1
4.1
Sand
8. อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
8.1 แปลงที่ 1
93.8
4.2
2.1
Sand
8.2 แปลงที่ 2
90.8
7.2
2.0
Sand
9. อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
79.9
12.0
8.1
Loamysand
10. อ.นาแก จ.นครพนม
88.9
9.1
2.0
Sand
11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร
83.7
12.2
4.1
Loamysand
12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
73.9
17.1
9.0
Loamysand

ตารางที่ 2.27 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
สถานที่ปลูกทดสอบ
pH OM Total Avai
K
Ca
(%)
N
P
(ppm) (ppm)
(%) (ppm)
พื้ นที่ปลูกทดสอบชายฝัง่ ริมน้ าหลังน้ าลด
1. อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
1.1 แปลงที่ 1
26.7
33.1
2,691
6.3 0.4 0.03
1.2 แปลงที่ 2
33.7
41.9
2,750
6.3 0.7 0.05
พื้ นที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ ให้น้ าชลประทาน
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
36.1
68.1
302
6.3 0.6 0.05
จ.นครราชสีมา อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ลาตะคอง
3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
8.0 3.8
2
206.7 6,213
4. อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ
5.3
52.6
332
6.3 0.4 0.04
5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 5.8 0.2 0.03
4.6
14.6
283
ตามแนวพระราชดาริฯ และฟาร์ม
ตัวอย่างบ้ านทางหลวง จ.นครพนม
6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.5 0.5 0.04
44.2
29.4
391.4
พื้ นที่ปลูกทดสอบในนาเขตให้น้ าชลประทาน
7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
7.1 แปลงที่ 1
15.9
86.6
1,755
5.5 1.6 0.10
7.2 แปลงที่ 2
24.2
68.1
468
5.7 0.7 0.05
8. อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
8.1 แปลงที่ 1
12.7
26.3
107
5.3 0.4 0.03
8.2 แปลงที่ 2
5.5
24.3
176
5.4 0.3 0.03
9. อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
11.0
46.7
683
5.5 0.6 0.05
10. อ.นาแก จ.นครพนม
16.5
22.4
205
5.5 0.5 0.05
11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร
7.3
14.6
215
6.2 0.5 0.05
5.6 0.4 0.04
14.8
77.5
824
12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ปริ มาณน้ าฝน

6
ช่ วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน
5

ปริมาณน้ าฝน

4
3
2
1
0
1

10
พ.ย.

20
พ.ย.

30
พ.ย.

10
ธ.ค.

20
ธ.ค.

31
ธ.ค.

10
ม.ค.

20
ม.ค.

31
ม.ค.

10
ก.พ.

20
ก.พ.

28
ก.พ.

10
มี.ค.

20
มี.ค.

เดือน
รูปที่ 2.14 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน(มม.) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550

31
มี.ค.

สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ ืนที่ถอื
ครอง 2-10 ไร่ (ตารางที่ 2.28) มีสมาชิกในครัวเรือน 3-7 คน ส่วนใหญ่สมาชิกจะทาการเกษตรทั้ง
ครอบครัว ยกเว้ นนายแดงที่มีสมาชิกบางคนไม่ได้ ทาการเกษตร เกษตรกรทุกรายมีประสบการณ์การปลูก
แก่นตะวันเป็ นครั้งแรก และปลูกแก่นตะวัน เป็ นการปลูกพืชเดี่ยวหลังจากนา้ ลด สาหรับระบบปลูกพืช
และการใช้ แรงงานในการปลูกพืชซึ่งเป็ นพื้นที่สวนทุกราย นายพงษ์พันธ์ มีการปลูกยาสูบเป็ นหลัก มีการ
ปลูกพริกซึ่งต้ องมีกจิ กรรมในรอบปี เป็ นครั้งคราว เช่นการเก็บพริก และปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือน
ธันวาคม-มีนาคม (ตารางที่ 2.29) นายวรยุทธ มีการปลูกพืชผัก ได้ แก่ พริก มะเขือเทศ นา้ เต้ า
ข้ าวโพด มันเทศ ฟั กทอง และ มะเขือ โดยมีกจิ กรรมการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราว ส่วนการปลูกถั่วลิสงนี้
ทาการปลูกในเวลาไล่เลี่ยกับแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.30) นายแดงมีการปลูกพืชผัก ได้ แก่ มะเขือเทศ
ข้ าวโพด ผักกาด กระหล่า คะน้ า หอม ผักชี โดยมีกจิ กรรมต้ องปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราว และปลูกแก่น
ตะวัน (ตารางที่ 2.31) นายจักร มีการปลูกพืชเพียง 2 ชนิด คือ บวบ และแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.32)
และนายมุกทาการปลูกพริกและมะเขือเทศ ต้ องปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราว ส่วนแก่นตะวันเป็ นพืชที่ต้อง
ดูแลตลอดระยะเวลาการผลิต (ตารางที่ 2.33)
สภาพการปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรทุกรายมีการตัด
หญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้ น นายวรยุทธ มีการไถดะ 1-2 ครั้ง และไม่ไถพรวน ยกเว้ น นายมุก
เกษตรกรทุกรายไม่มีการยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.34) แต่ทาการปลูกโดยขุดเป็ นหลุมเพื่อกักนา้ ที่
ให้ แก่แก่นตะวัน ช่วงเวลาในการปลูกอยู่ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2549 โดยปลูกจาก
หัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน ใช้ ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร เนื่องจากเป็ นการปลูกในฤดูแล้ ง การ
เจริญเติบโตทางลาต้ นจะมีน้อยจึงใช้ ระยะปลูกแคบกว่าปกติ ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร ทุกรายไม่มีการ
ปลูกซ่อม ยกเว้ นนายมุก เหตุท่ตี ้ องปลูกซ่อมเพราะมีต้นอ่อนบางส่วนตาย จึงต้ องมีการปลูกซ่อมเพื่อให้
มีจานวนต้ น/ไร่ มากพอ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืชทั้งควบคุมวัชพืชก่อนงอก และสารเคมีกาจัด
วัชพืช ยกเว้ นแปลงของนายมุก มีการฉีดยาคลุมวัชพืช แปลงส่วนใหญ่มีการดายหญ้ า 1-2 ครั้ง ยกเว้ น
แปลงนายวรยุทธ และนายแดง มีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 3 ครั้ง ทุกแปลงมีการใช้ นา้ ชลประทานจาก
แม่นา้ โขง และนา้ บาดาลเป็ นครั้งคราว แต่เนื่องจากดินเป็ นดินทรายจึงสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็ว พืช
จากทุกแปลงจึงแสดงอาการขาดนา้ ยกเว้ นแปลงนายมุก ซึ่งมีระบบนา้ ชลประทานแบบพ่นฝอย จึงให้ กบั
แก่นตะวันได้ อย่างสม่าเสมอ เกษตรกรทุกรายมีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อ
แก่นตะวันมีอายุ 30 วันหลังปลูก และทุกแปลงไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 26
กุมภาพันธ์ ถึงเดือน 16 มีนาคม 2550 โดยแต่ละรายใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1-3 วัน เกษตรกรขุด
ปลิดหัว รวบรวมหัวสด ระหว่างรอขายหัวสดให้ กบั โครงการฯ เกษตรกรบางรายที่เก็บเกี่ยวหัวขึ้นมาก่อน
จึงทาการเก็บหัวสดใส่ถุงกระสอบแล้ วฝังไว้ ใต้ ทรายชื้น ที่มีหลังคาคลุม โดยโครงการฯได้ รับซื้อหัวสด
จากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวันมาล้ างทาความสะอาดบรรจุถุงพลาสติก
เก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอการนาไปใช้ ผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้พบว่า มีระดับของผลผลิตต่ามาก (ต่า
กว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่) ยกเว้ นแปลงนายมุก (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า มีเกษตรกร 4 รายที่มี
ผลผลิตระดับต่าได้ ผลผลิตเพียง 67-248 กิโลกรัม/ไร่ แต่แปลงนายมุกมีผลผลิตสูง โดยมีผลผลิต
7,200 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากได้ รับนา้ อย่างสม่าเสมอตลอดการปลูก จึงส่งผลทาให้ ได้ รับผลผลิตสูง

ตารางที่ 2.28 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้ งปี 2549/50
จ.หนองคาย
สภาพครัวเรือน
พงษ์พันธ์

พื้นที่ถือครอง (ไร่)
 <5
 5-10
 11-15
 16-20
 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
 1-3
 4-6
 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกแก่นตะวัน
1
 2-3
ประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวัน
 เคย
 ไม่เคยปลูก
ระบบการปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว
 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง
 พืชแซม



วรยุทธ

แดง

จักร

มุก














































ตารางที่ 2.29 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พงษ์พันธ์ สามัคคี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยาสูบ
พริก
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.30 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรยุทธ รู้บุญ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ถั่วลิสง
บวบ, พริก,
มะเขือเทศ, นา้ เต้ า,
ข้ าวโพด, มันเทศ,
ฟั กทอง, มะเขือ
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.31 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร แดง ปะพุทธา ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มะเขือเทศ, ข้ าวโพด
ผักกาด, กะหล่า,
คะน้ า, หอม, ผักชี
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.32 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จักร หาจักร์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
บวบ
แก่นตะวัน

ตารางที่ 2.33 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มุก แก้ วเครือศรี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พริก, มะเขือเทศ
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.34 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
หนองคาย
การปฏิบัติ
พงษ์พันธ์
วรยุทธ
แดง
จักร
ของเกษตรกร
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา

 ทา



ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง


 2 ครั้ง


ไถพรวน
 ไม่ทา




 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา




 ทา
การปลูก
วันปลูก
 พย.-ธค. 49




 มค.-กพ. 50
วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์




 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.




 41-60 ซม.
 >60 ซม.
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.




 41-60 ซม.

มุก













ตารางที่ 2.34 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50 (ต่อ)
หนองคาย
การปฏิบัติ
พงษ์พันธ์
วรยุทธ
แดง
จักร
มุก
ของเกษตรกร
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.





 >3 ซม.
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา




 ทา

การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้




 ยาคลุมวัชพืช

 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง





 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้





การใส่ปุ๋ย
 ไม่ใส่
 ใส่





การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้





 ใช้
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
วันเก็บเกี่ยว
 กพ.-มีค. 50





 พค.-มิย. 50
ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว (วัน)



 >3

 3-5

 >5

ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ระดับผลผลิต (กก./ไร่)

จ.หนองคาย

โครงการ
จ.ลพบุรี
จ.ชัยภูมิ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ม.ขอนแก่น
จ.หนองบัวลาภู
อนุรักษ์พันธุพ์ ืช
พอเพียง จ.นครพนม
พงษ์พันธ์ วรยุทธ แดง จักร มุก ศูนย์คลองไผ่ ปิ ยะ นิยม ร่อน มาลัย
อุดม
แปลง 1 แปลง 2 วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง
4/
1/
1/
1/
1/
1/
67 212 248 110
800
167
4003/ 8003/ 433/
<1,000 (ต่า)
1,000-2,000 (ค่อนข้ างต่า)
1,9603/
2,001-3,000 (ปานกลาง)
2,4001/
2,9002/
2,0701/ 2,7842/
3,001-4,000 (ค่อนข้ างสูง)
3,4252/
4,0001/
7,2001/
>4,000 (สูง)

1/ ใช้ พันธุ์ KKU Ac 001
2/ ใช้ พันธุ์ แก่นตะวัน #1
3/ ใช้ พันธุ์ JA 102
ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ ง ปี 2549/50 (ต่อ)
ระดับผลผลิต (กก./ไร่)
สมหมาย
<1,000 (ต่า)
1,000-2,000 (ค่อนข้ างต่า)
2,001-3,000 (ปานกลาง)
3,001-4,000 (ค่อนข้ างสูง)
>4,000 (สูง)

1,6201/

1/ ใช้ พันธุ์ KKU Ac 001
2/ ใช้ พันธุ์ แก่นตะวัน #1
3/ ใช้ พันธุ์ JA 102

จ.ขอนแก่น
จันทร์หอม
7001/

ทองใส
1782/

กาญจนา
4301/

สวัสดิ์
7501/

จ.อุดรธานี
ราไพ
6301/

ลาพู
8001/

สมบัติ
3601/

จ.นครพนม
รัตน์
1001/

จ.มุกดาหาร
พรรณนา
กรสวรรค์
1/
500
161/

ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ ดังนี้
นายพงษ์พันธ์ สามัคคี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด/ไร่ เท่ากับ 7,450 บาท แยกเป็ นต้ นทุนค่าวัสดุ 3,300
บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าแรงงาน 4,150 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.36) เกษตรกรได้ ผลผลิต 67 กิโลกรัม/ไร่
ส่งผลให้ มีต้นทุนการผลิต 111.3 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าให้ นา้ เป็ นต้ นทุนมากที่สดุ 36.2% รองลงมา
คือ ค่าปลูกและค่าเตรียมดิน 28.2 และ 21.5% ของต้ นทุนทั้งหมด โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัม 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรจะขาดทุน จากการผลิตแก่นตะวัน 3,102 บาท/ไร่ และหากคิด
ค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 4,703.4 บาท/ไร่ และถ้ าคิดต้ นทุนทั้งหมด
เกษตรกรขาดทุน 7,256.1 บาท/ไร่
นายวรยุทธ รู้บุญ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,080 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 400 2,450 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.37) เกษตรกรได้ ผลผลิต 212 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 23.9 บาท/
กิโลกรัม โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32.7 รองลงมาคือค่าให้ นา้ และการเตรียมดิน มี
ต้ นทุนร้ อยละ 23.8 และ 13.9 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะ
ต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,568.8 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงาน
จ้ าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 1,971.6 บาท/ไร่และค่าต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน
4,430.8 บาท/ไร่
นายแดง ปะพุทธา มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 6,990 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 600 4,190 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.38) เกษตรกรได้ ผลผลิต 248 กิโลกรัม/ไร่ ทาให้ มีต้นทุนการผลิต 28.2 บาท/กิโลกรัม
โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 25.8 รองลงมา คือค่าการเตรียมดินและให้ นา้ โดยมีต้นทุน
ร้ อยละ 21.5 และ 20.6 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่า
วัสดุเกษตรจะขาดทุน 1,463.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการ
ผลิต 2,058.4 บาท/ไร่ และถ้ าคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 6,249.6 บาท/ไร่
นายจักร หาจักร์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,100 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 300 2,600 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.39) เกษตรกรได้ ผลผลิต 110 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 46.3 บาท/
กิโลกรัม โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 29.4 รองลงมาคือค่าการเตรียมดินและให้ นา้ โดย
มีต้นทุนเท่ากันคือ ร้ อยละ 23.5 โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่า
วัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน 1,870 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง เกษตรกรจะลดทุนการผลิต
2,167 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 4,763 บาท/ไร่
นายมุก แก้ วเครือศรี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 11,200 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 2,050 4,830 และ 4,320 บาท/ไร่
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.40) เกษตรกรได้ ผลผลิต 7,200 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 1.6
บาท/กิโลกรัม โดยมีต้นทุนค่าให้ นา้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.8 รองลงมาคือ ค่าการเตรียมดิน และ
ให้ นา้ โดยมีต้นทุนร้ อยละ 18.3 และ 16.1 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อ
คิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะมีกาไรจากการผลิต 17,280 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงาน
จ้ างเกษตรกรจะมีกาไรจากการผลิต 15,120 บาท/ไร่ และถ้ าคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมีกาไร
10,080 บาท/ไร่

ตารางที่ 2.36 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพงษ์พันธ์ สามัคคี สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,600
- 1,600
21.5
การปลูก
- 1,200
900 2,100
28.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
500
500
6.7
การใส่ปุ๋ย
100
300
400
5.4
การให้ นา้
600 2,100 2,700
36.2
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
150
150
2.0
รวมต้ นทุนการผลิต
1,600 2,550 3,300 7,450
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
23.9
38.1
49.3 111.3
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-49.3) x 67 = -3,102.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-73.2) x 67 = -4,703.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-111.3) x 67 = -7,256.1
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 67 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.37 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายวรยุทธ รู้บุญ สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
400
300
700
13.9
การปลูก
750
900 1,650
32.7
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
600
600
11.9
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
8.9
การให้ นา้
200 1,000 1,200
23.8
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
450
450
8.9
รวมต้ นทุนการผลิต
400 2,450 2,200 5,080
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
1.9
11.6 10.4 23.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3 -10.4) x 212 = -1,568.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3 -12.3) x 212 = -1,971.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3 -23.9) x 212 = -4,430.8

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 212 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.38 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายแดง ปะพุทธา สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
600
900
- 1,500
21.5
การปลูก
900
900 1,800
25.8
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
- 1,200
- 1,200
17.2
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
6.4
การให้ นา้
440 1,000 1,440
20.6
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
600
600
8.6
รวมต้ นทุนการผลิต
600 4,190 2,200 6,990
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.4
16.9
8.9
28.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-8.9) x 248 = -1,463.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-11.3) x 248 = -2,058.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-28.2) x 248 = -6,249.6
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 248 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.39 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายจักร หาจักร์ สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
300
900
- 1,200 23.5
การปลูก
600
900 1,500 29.4
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
600
600 11.8
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
8.5
การให้ นา้
200 1,000 1,200 23.5
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
150
150
2.9
รวมต้ นทุนการผลิต
300 2,600 2,200 5,100
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.7 23.6 20.0 46.3
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-2.0) x 110 = -1,870.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-22.7) x 110 = -2,167.0

รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-46.3) x 110 = -4,763.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 110 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.40 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายมุก แก้ วเครือศรี สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,000 1,050
- 2,050
18.3
การปลูก
600
300
900 1,800
16.1
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
900
900
8.0
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
4.0
การให้ นา้
780 3,000 3,780
33.8
การฉีดพ่นสารเคมี
150
120
270
2.4
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
450 1,500
- 1,950
17.4
รวมต้ นทุนการผลิต
2,050 4,830 4,320 11,200
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.3
0.7
0.6
1.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.6) x 7,200 = 17,280.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-0.9) x 7,200 = 15,120.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-1.6) x 7,200 = 10,080.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 7,200 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ มี ีรายได้ จากการเกษตรเท่านั้น (ตารางที่ 2.41) โดยใช้ หัวพันธุ์
จากทางโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้ านจะเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้ นนายมุกที่มีการ
ปรึกษากันในครอบครัว เกษตรกรเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในกรณีเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษา
เจ้ าหน้ าที่โครงการฯ แหล่งข้ อมูลทางด้ านการเกษตรจะได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการ เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันครั้งแรกโดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ
แนะนา ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวันนั้นส่วนใหญ่จะเห็นว่ามี
ความยุ่งยากในการกาจัดวัชพืช (ตารางที่ 2.42) รองลงมาคือ การเก็บเกี่ยว และการเตรียมแปลง ส่วน
การปฏิบัติด้านอื่น ๆ เช่น การให้ นา้ การใส่ปุ๋ยนั้น มีการปฏิบัติท่งี ่าย มีโรคและแมลงรบกวนน้ อย
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่พอใจระดับผลผลิตที่ได้ รับ ราคาที่ขายได้ และกาไรที่ได้ จากการปลูกแก่นตะวัน
อย่างไรก็ตามมีเกษตรกร 3 ราย คือ พงษ์พันธ์ จักร และ มุก ซึ่งตัดสินใจจะไม่ปลูกพืชนี้ต่อไป เนื่องจาก
ราคาขายหัวสดแก่นตะวันไม่จูงใจเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นที่ปลูกในพื้นที่เดียวกัน เช่น มะเขือเทศ พริก
และยาสูบ และมีเพียง 2 ราย คือ วรยุทธ และแดง ซึ่งตัดสินใจที่จะปลูกพืชนี้อกี ครั้ง เนื่องจากเชื่อว่า
น่าจะปลูกและให้ ผลผลิตที่ดีกว่านี้ได้ อีกทั้งนายแดงนั้นแพ้ สารเคมีการปลูกพืชนี้ไม่ต้องใช้ สารเคมีในการ
ผลิต จึงเหมาะกับตัวเกษตรกรเอง สาหรับเกษตรกรรายที่ขาดทุนจากการผลิต ทางโครงการฯได้ ชดเชย
การลงทุนในการผลิต อาทิ ค่าเตรียมแปลง ค่าให้ นา้ และการดูแลปฏิบัติในแปลงตลอดช่วงการผลิต

ตารางที่ 2.41 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ งปี 2549/50
จ.หนองคาย
สภาพทั่วไป
พงษ์พันธ์
วรยุทธ
แดง
จักร
มุก
ของเกษตรกร
รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร





นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ





ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน




แม่บ้าน
ปรึกษากันในครอบครัว

การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ทางการเกษตร
เป็ นสมาชิก





ไม่เป็ นสมาชิก
ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ





เพื่อนบ้ าน





เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง ๆ
เจ้ าหน้ าที่โครงการ





สื่อต่าง ๆ
เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก





2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา






ตารางที่ 2.42 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ขั้นตอนการผลิต
จ.หนองคาย
และการยอมรับ
พงษ์พันธ์
วรยุทธ
แดง
จักร
การเตรียมหัวพันธุ์
การเตรียมแปลงปลูก
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
การปลูก
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
โรค
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
แมลง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
การกาจัดวัชพืช
ปานกลาง
ยาก
ง่าย
ง่าย
การให้ นา้
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การใส่ปุ๋ย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การเก็บเกี่ยว
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแก่นตะวัน
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
กาไรจากการปลูก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ตลาดรับซื้อ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปลูกแก่นตะวันต่อไป
ไม่ปลูก
ปลูก
ปลูก
ไม่ปลูก

มุก
ง่าย
ง่าย
น้ อย
น้ อย
ยาก
ง่าย
ง่าย
ยาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ไม่ปลูก

2.3.2.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพื้ นที่ไร่ให้น้ าชลประทาน
ก. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ ดี าเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ที่ต้งั จังหวัดนครราชสีมา ห่ างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 45 กิโลเมตร (รูปที่ 2.15) เป็ นสภาพ
พื้นที่ไร่ ดินมีลักษณะเป็ นดินทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 94 3 และ 3%
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรดอ่อน มี pH 6.3 มีอนิ ทรียวัตถุในดิน 0.6% มีธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 0.05% 36 68 และ 302 ppm ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.27) เป็ นการปลูกฤดูแล้ ง ทาการปลูกในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2549 และเก็บ
เกี่ยว เมื่ออายุประมาณ 120 วัน คือวันที่ 27 มีนาคม 2550 ในระหว่างการปลูกทดสอบมีฝนตก
เล็กน้ อยในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน (รูปที่ 2.16) เนื่องจากการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่ในฤดูแล้ ง
จึงต้ องมีระบบชลประทาน ซึ่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ จัดให้ มีระบบพ่นฝอยสาหรับการ
ผลิตแก่นตะวันและให้ นา้ ผ่านระบบนี้ได้ อย่างสม่าเสมอ การปลูกในพื้นที่น้ ผี ้ ูปลูกไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การปลูกพืชนี้มาก่อน (ตารางที่ 43)

สภาพการปลูกปฏิบตั ิ ก่อนปลูกมีการเตรียมดินโดยไถดะ 2 ครั้ง ไม่มีการไถ
พรวนและไม่มีการยกแปลงปลูก การปลูกใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดยใช้
ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร (ตารางที่ 2.44) ปลูกลึก 5 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเนื่องจากมีบางต้ นตาย

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.15 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา ในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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รู ปที่ 2.16 แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของน้ าฝน (ม.ม) จ. นครราชสีมา สิงหาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2550

ตารางที่ 2.43 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้ งปี 2549/50
โครงการอนุรักษ์
จ.ลพบุรี
จ.ชัยภูมิ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
สภาพครัวเรือน
พันธุพ์ ืช
ศูนย์คลองไผ่

พื้นที่ถือครอง (ไร่)
 <5
 5-10
 11-15
 16-20
 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
 1-3
 4-6
 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกแก่นตะวัน
1
 2-3
ประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวัน
 เคย
 ไม่เคยปลูก
ระบบการปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว
 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง
 พืชแซม

ปิ ยะ นิยม ร่อน

มาลัย

พอเพียง จ.นครพนม
อุดม












































(ข้ าวโพด)








ตารางที่ 2.44 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
โครงการอนุรักษ์
จ.ลพบุรี
การปฏิบัติ
จ.ชัยภูมิ หมู่บ้านเศรษฐกิจ สถานีทดลอง
พันธุพ์ ืช
ของเกษตรกร
พอเพียง จ.นครพนม ม.ขอนแก่น
ศูนย์คลองไผ่

การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา
 ทา
ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
ไถพรวน
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา
การปลูก
วันปลูก
 พย.-ธค. 49
 มค.-กพ. 50
วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์
 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.
 >60 ซม.
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.
 >3 ซม.

ปิ ยะ นิยม ร่อน มาลัย








อุดม







  












  











  





  



















  











  















ตารางที่ 2.44 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50 (ต่อ)
โครงการอนุรักษ์
จ.ลพบุรี
การปฏิบัติ
จ.ชัยภูมิ หมู่บ้านเศรษฐกิจ สถานีทดลอง
พันธุพ์ ืช
ของเกษตรกร
พอเพียง จ.นครพนม ม.ขอนแก่น
ศูนย์คลองไผ่ ปิ ยะ นิยม ร่อน มาลัย

การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา
 ทา
การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้
 ยาคลุมวัชพืช
 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง
 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้
การใส่ปุ๋ย
 ไม่ใส่
 ใส่
การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้
 ใช้
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
วันเก็บเกี่ยว
 กพ.-มีค. 50
 พค.-มิย. 50
ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว (วัน)
 >3
 3-5
 >5

 



อุดม











  

















 



  









  












  






  





  








ไม่มีการฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชทั้งก่อนและหลังงอก และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 4 ครั้ง มีการให้ นา้
ชลประทานทันทีหลังปลูก และมีการให้ นา้ อย่างสม่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ยให้ กบั แก่นตะวัน
เมื่ออายุ 1 เดือน หลังปลูก โดยใช้ ปุ๋ยคอก (ปุ๋ ยมูลไก่) อัตรา 2 ตัน/ไร่ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและ
แมลง แม้ ว่าจะพบว่ามีโรคโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii โดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคเท่ากับ 31.3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็ นพื้นที่การผลิตผักอินทรีย์จึงไม่มีการใช้ สารเคมี
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็ นค่าแรงงาน ซึ่งแยก
เป็ นแรงงานจ้ าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้ วยค่าหัวพันธุ์ และปุ๋ ยเคมี พบว่ามี
ต้ นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 11,926 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.45) ซึ่งแยกเป็ นค่าวัสดุ 3,325 บาท/ไร่
ค่าแรงงานจ้ าง 8,601 บาท/ไร่ มีต้นทุนในการดายหญ้ ามากที่สดุ รองลงมาเป็ นต้ นทุนในการปลูก คิด
เป็ นร้ อยละ 26.1 และ 24.4 ตามลาดับ โดยมีระดับผลผลิต 3,425 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.36)
ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 3.5 บาท/กิโลกรัมหัวสด หากคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรจะกาไร
6,850 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้ างจะทาให้ เกษตรกรขาดทุน 1,712.5 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิต หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
แก่นตะวัน เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบแปลงปลูกใน
การตัดสินใจ และการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่าพันธุแ์ ก่นตะวันที่นามาปลูกได้ จากการเข้ าร่วม
โครงการ (ตารางที่ 2.46) โดยไม่ได้ เป็ นสมาชิกเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหาด้ าน
การเกษตรหรือต้ องการข้ อมูลจะทาการปรึกษาและขอรับข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ โดยมีประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก สาเหตุท่ปี ลูกเพราะเจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา สาหรับสภาพการ
ยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบมีความเห็นว่าขั้นตอนการปฏิบัติท่ยี ากสาหรับ
การผลิตแก่นตะวัน คือ การกาจัดวัชพืชเนื่องจากมีการดายหญ้ าในระยะที่ลงหัวแล้ ว ทาให้ ต้องระวังมาก
ขึ้น และมีการวางระบบนา้ จะต้ องระวังท่อนา้ ด้ วย (ตารางที่ 2.47) การปฏิบัติท่ยี ากปานกลางคือ การ
ปลูกเนื่องจากต้ องการความสวยงามจึงใช้ สายวัดในการปลูก มีความยุ่งยากในการวางระบบนา้ การเก็บ
เกี่ยวเนื่องจากต้ นแก่นตะวันเกิดเอียงตัวระนาบกับพื้นทาให้ ตอนเก็บเกี่ยวต้ องหาต้ น และการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวซึ่งต้ องมีการล้ างทาความสะอาด ส่วนการปฏิบัติท่งี ่าย คือ การให้ นา้ และการใส่ปุ๋ย ส่วน
ปัญหาโรคและแมลงมีปานกลาง (ตารางที่ 2.47) ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจในผลผลิตและราคาขายน้ อย
แต่มีความพอใจในระดับปานกลางในกรณีตลาดรับซื้อ ผู้รับผิดชอบในการปลูกจึงมีความเห็นที่จะไม่
ผลิตแก่นตะวันต่อไป

ตารางที่ 2.45 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของโครงการอนุรักษ์พันธุพ์ ืช ศูนย์คลองไผ่ สาหรับ
การปลูกทดสอบ ณ อ.สีค้ ิว จ.นครราชสีมา ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
510
693
5.8
183
การปลูก
900 2,913
24.4
2,013
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
- 3,111
26.1
3,111
การใส่ปุ๋ย
549
- 1,000 1,549
13.0
การให้ นา้
183
915 1,098
9.2
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,562
- 2,562
21.5
รวมต้ นทุนการผลิต
8,601
0.0 3,325 11,926.0
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.5
0.0
1.0
3.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-1.0) x 3,425 = 6,850.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-3.5) x 3,425 = -1,712.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-3.5) x 3,425 = -1,712.5
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,425 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

ตารางที่ 2.46 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ งปี 2549/50
โครงการอนุรักษ์
จ.ลพบุรี
จ.ชัยภูมิ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
สภาพทั่วไป
พันธุพ์ ืช
พอเพียง จ.นครพนม
ของเกษตรกร
ศูนย์คลองไผ่
ปิ ยะ นิยม ร่อน มาลัย
อุดม
รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร
 

นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร


และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง

การเข้ าร่วมโครงการ

  

ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน

แม่บ้าน
ปรึกษากันในครอบครัว
 


การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ทางการเกษตร
เป็ นสมาชิก
  
ไม่เป็ นสมาชิก



ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ

  


เพื่อนบ้ าน
  
เกษตรกรผู้นา
 
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง ๆ

เจ้ าหน้ าที่โครงการ

  


สื่อต่าง ๆ

เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก

  


2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา

  



ตารางที่ 2.47 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ขั้นตอนการผลิต
และการยอมรับ
การเตรียมหัวพันธุ์
การเตรียมแปลงปลูก
การปลูก
โรค
แมลง
การกาจัดวัชพืช
การให้ นา้
การใส่ปยุ๋
การเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแก่นตะวัน
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
กาไรจากการปลูก
ตลาดรับซื้อ
ปลูกแก่นตะวันต่อไป

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชศูนย์คลองไผ่
แปลงปลูก
ง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ยาก
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
ไม่ปลูก

จ.ลพบุรี

จ.ชัยภูมิ

ปิ ยะ
นิยม
ร่อน
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ยาก
ปานกลาง
ยาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
ยาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ไม่ปลูก

น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ไม่ปลูก

น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ไม่ปลูก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จ.นครพนม
มาลัย
อุดม
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
งาย
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
มาก
ปลูก

น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ไม่ปลูก

ข. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
การปลูกทดลองในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 3 ราย คือ นายปิ ยะ
กระแสลาภ นางนิยม แช่มแร่ม และนางร่อน ธีระสาสน์ ทั้ง 3 คน อยู่บ้านสิทธิเสรี หมู่ท่ี 12 ต.พัฒนา
นิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีพ้ ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.25)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันออก ของ
ที่ต้งั จังหวัดลพบุรี ห่ างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 51 กิโลเมตร (รูปที่ 2.17) จากการเก็บตัวอย่างดินใน
พื้นที่ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็ นเหนียว (ตารางที่ 2.26)
ส่วนคุณสมบัติทางเคมี พบว่าดินมีสภาพเป็ นด่างอ่อน โดยมีค่า pH เท่ากับ 8.0 ที่อนิ ทรียวัตถุในดิน
3.8% มีปริมาณ ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 2 206.7 และ 6,213 ppm ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวัน ในสภาพพื้นที่ไร่ ให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูก
ในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2549 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2550 ซึ่ง
เป็ นการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ ง โดยต้ องใช้ นา้ ในช่วงปลูก จนกระทั้งออกดอก เป็ นเวลา 2 เดือนกว่า
หลังจากนั้นในพื้นที่ท่มี ีฝนตกตลอดตั้งแต่ช่วงออกดอก ถึงเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม (รูปที่
2.18) เกษตรกรสามารถลดจานวนครั้ง ของการให้ นา้ ลงได้ ในช่วงนี้ การที่มีฝนตกอยู่ตลอดทาให้ มีการ
เจริญเติบโตทางลาต้ นมากขึ้น อายุเก็บเกี่ยวจึงยืดยาวออกไปโดยเก็บเกี่ยวได้ ท่อี ายุประมาณ 5 เดือน
สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ ืนที่ถอื
ครอง 25 ไร่ 2 คน คือ นายปิ ยะ และนางนิยม ส่วนนางร่อน มีพ้ ืนที่ถือครอง 6 ไร่ (ตารางที่ 2.43) มี
สมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน แต่มีสมาชิกที่ช่วยทาการเกษตรเพียง 2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณ์
การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยนายปิ ยะ และนางนิยม ปลูกแก่นตะวันในระบบปลูกพืช 2 ครั้ง
หลังจากการปลูกข้ าวโพด ส่วนนางร่อน ปลูกพืชเดี่ยว คือ ปลูกแก่นตะวันอย่างเดียว การใช้ แรงงานใน

การปลูกพืช นาย ปิ ยะ ปลูกข้ าวโพดและดาวเรือง จึงต้ องมีการปฏิบัติและดูแลเป็ นครั้งคราว ข้ าวโพดใช้
เวลาในการปลูกเพียง 2-3 เดือน แต่มกี ารปลูกตลอดปี และมีการปลูกแก่นตะวันหลังการปลูกข้ าวโพด
(ตารางที่ 2.48) นางนิยม ปลูกข้ าวโพด และอ้ อย ซึ่งต้ องมีการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดปี เช่นกัน
และมีการปลูกแก่นตะวันหลังการปลูกข้ าวโพด (ตารางที่ 2.49) ส่วนนางร่อน ทานาอย่างเดียว ดังนั้น
พื้นที่ไร่ จึงมีการปลูกแก่นตะวันเป็ นพืชเดี่ยว (ตารางที่ 2.50)

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.17 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.48 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ปิ ยะ กระแสลาภ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าวโพด
ดาวเรือง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.49 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร นิยม แช่มแร่ม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าวโพด
อ้ อย
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.50 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ร่อน ธีระสาสน์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
แก่นตะวัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร คือ นาย
ปิ ยะ และนางร่อน ทาการตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง แต่นางนิยมไม่ได้ ตดั เกษตรกรทุกรายทาการ
ไถดะ และไถพรวน อย่างละ 1 ครั้ง จากนั้นทาการยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.44) โดยนายปิ ยะยกแปลง
ขนาดกว้ าง 70 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว ส่วนนางนิยม และ นางร่อน ยกแปลงขนาดกว้ าง 40 เซนติเมตร
ปลูก 1 แถว การปลูกแก่นตะวันเกษตรกรปลูกในวันที่ 8-12 ธันวาคม 2549 ปลูกจากหัวแก่นตะวันที่
กระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน การปลูกนายปิ ยะ ใช้ ระยะปลูก 75x40 เซนติเมตร นางนิยมใช้ ระยะปลูก
40x30 เซนติเมตร และการปลูกนางร่อน ใช้ ระยะปลูก 60x40 เซนติเมตร ปลูกลึก 3-5 เซนติเมตร
ทุกรายไม่มีการปลูกซ่อม ยกเว้ นนายปิ ยะ เนื่องจาก ต้ นอ่อนตาย จึงต้ องมีการปลูกซ่อมแซมให้ มีจานวน
ต้ น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรไม่มีการใช้ สารเคมีควบคุม วัชพืช ทั้งสารเคมีกาจัดวัชพืชและดายหญ้ า
กาจัดวัชพืชทุกแปลง มีการดายหญ้ ามากกว่า 2 ครั้ง ยกเว้ นแปลงนางร่อน ทาการดายหญ้ า 1-2 ครั้ง
ทุกแปลงมีการให้ นา้ ชลประทานด้ วยระบบสปริงเกอร์อย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาการผลิตเกษตรกร
ทุกรายมีการใช้ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันอายุได้ 30 วัน หลังปลูกและมี
การใช้ สารเคมีกาจัดเพลี้ยและหนอน โดยใช้ เซฟวิน และมีการฉีดยากันเชื้อรา ไมโครแซป

การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิต 30 พฤษภาคม ถึง 1
มิถุนายน 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด ล้ างทาความสะอาด
และ ขายให้ กบั โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัว
แก่นตะวันบรรจุถุงพลาสติก เก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 100C เพื่อรอการนาไปใช้ ผลิตเอทานอล
ต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้ ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุดๆ
ละ 8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า นายปิ ยะ มีระดับของผลผลิต ปานกลาง โดยมีผลผลิตหัว
สดเท่ากับ 2,400 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) เนื่องจากมีการดายหญ้ าในช่วงที่แก่นตะวันเริ่มออก
ดอกแล้ ว มีการเริ่มแทงไหล และในพื้นที่ เมื่อให้ นา้ ดินจะยุบตัวทาให้ หัวโพล่ข้ นึ มา กลายเป็ นต้ นอ่อน
ผลผลิตจึงลดลงกว่าแปลงอื่นในพื้นที่เดียวกัน นางนิยม มีผลผลิตหัวสด 4,000 กิโลกรัม/ไร่ และนาง
ร่อนมีระดับของผลผลิตต่า คือ ต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยพบว่ ามีผลผลิตหัวสดเท่ากับ 800
กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากหัวพันธุ์ท่บี ่มมีการงอกไม่พร้ อมกันจึงทาการทยอยปลูก ทาให้ ต้นที่ได้ ไม่สม่าเสมอ
และมีการตาย เนื่องจากมีโรคโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ทาให้ ได้ ผลผลิตต่า
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ ดังนี้
นายปิ ยะ กระแสลาภ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 14,420 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วย ต้ นทุนแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 8,510 3,810 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.51) โดยมีค่าการเก็บเกี่ยวแก่นตะวันเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมาคือ
ค่าการปลูกและการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช โดยมีต้นทุนร้ อยละ 22.9 และ 18.7 ตามลาดับ โครงการรับ
ซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนวัสดุ เกษตรกรมีกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 9,360
บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานแล้ ว เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 3,360 บาท/ไร่ และถ้ าคิด
ต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 7,200 บาท/ไร่
นางนิยม แช่มแร่ม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 15,970 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 11,140 2,850 และ 1,980 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.52)เกษตรกรได้ ผลผลิต 4,000 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4 บาท/กิโลกรัม
โดยมีค่าการเก็บเกี่ยวแก่นตะวันเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 47.1 รองลงมาคือค่าการปลูกและ
ดายหญ้ ากาจัดพืช โดยมีต้นทุนร้ อยละ 19.7 และ 18.8 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะกาไร จากการผลิตแก่นตะวัน 10,000 บาท/ไร่ หากคิด
ค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง จะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ และคิดต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 4,000
บาท/ไร่
นางร่อน ธีระสาสน์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,490 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 6,180 1,210 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.53) เกษตรกรได้ ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 11.8 บาท/
กิโลกรัม โดยมีค่าการเก็บเกี่ยวแก่นตะวันเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 26.6 รองลงมาคือค่า การ
ปลูกและการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช โดยมีต้นทุนร้ อยละ 25.3 และ 15.8 ตามลาดับ โครงการซื้อผลผลิต
กิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไร 320 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและ
แรงงานจ้ าง เกษตรกรจะขาดทุน 5,840 บาท/ไร่ และคิดต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกร จะขาดทุน 7,040
บาท/ไร่

ตารางที่ 2.51 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายปิ ยะ กระแสลาภ สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ของต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,670
150
- 1,820
12.6
การปลูก
1,200 1,200
900 3,300
22.9
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,800
900
- 2,700
18.7
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
3.1
การให้ นา้
300
700 1,000
6.9
การฉีดพ่นสารเคมี
150
200
350
2.4
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
3,840
960
- 4,800
33.3
รวมต้ นทุนการผลิต
8,510 3,810 2,100 14,420
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.5
1.6
0.9
6.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.9) x 2,400 = 9,360
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-4.4) x 2,400 = -3,360
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-6.0) x 2,400 = -7,200
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,400 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.52 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางนิยม แช่มแร่ม สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
770
770
4.8
การปลูก
1,800
450
900 3,150 19.7
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
2,250
750
- 3,000 18.8
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
2.8
การให้ นา้
150
480
630
3.9
การฉีดพ่นสารเคมี
150
300
450
2.8
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,320 1,200
- 7,520 47.1
รวมต้ นทุนการผลิต
11,140 2,850 1,980 15,97
0
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.8
0.7
0.5
4.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.5) x 4,000 = 10,000
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-3.3) x 4,000 = -1,200
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-4.0) x 4,000 = -4,000

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 4,000 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.53 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร่อน ธีระสาสน์ สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,270
- 1,270
13.4
การปลูก
1,200
300
900 2,400
25.3
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,350
150
- 1,500
15.8
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
4.7
การให้ นา้
300
700 1,000
10.5
การฉีดพ่นสารเคมี
150
200
350
3.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,360
160
- 2,520
26.6
รวมต้ นทุนการผลิต
6,180 1,210 2,100 9,490
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
7.7
1.5
2.6
11.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-2.6) x 800 = 320.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-10.3) x 800 = -5,840.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-11.8) x 800 = -7,040.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี ส่วนใหญ่มีรายได้ จากภาคการเกษตร ยกเว้ นนางร่อน มีรายได้
จากทั้งภาคเกษตรและนอกจากการเกษตร (ตารางที่ 2.46) โดยได้ หัวพันธุจ์ ากโครงการฯ โดยปกติจะมี
การปรึกษากันในครอบครัว ว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้ นนางร่อน ให้ พ่อบ้ านเป็ นผู้ตัดสินใจ
เกษตรกรรวมตัวกันเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
โดยปกติหากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่
โครงการฯ เพื่อนบ้ านและเกษตรกรผู้นา (ผู้ใหญ่บ้าน) แหล่งข้ อมูลการเกษตรที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่เป็ น
แหล่งข้ อมูลที่มีประโยชน์ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ี
ตัดสินใจปลูกพืชนี้ เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯแนะนา ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยาก
ง่าย ในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกราย มีความเห็นว่า ขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สดุ คือ การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว ซึ่งต้ องนาหัวมาล้ างให้ สะอาด เนื่องจากเป็ นพื้นที่ดินเหนียวจะล้ างหัวยาก
และเก็บเกี่ยวยาก (ตารางที่ 2.47) ขั้นตอนการปฏิบัติท่ปี านกลางถึงยุ่งยาก คือการปลูก และการเตรียม
แปลงปลูก เนื่องจากต้ องมีการเตรียมแปลงที่ดี ยกร่อง การปลูกโดยใช้ หัวพันธุย์ ุ่งยากกว่าการใช้ เมล็ด
พันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ เช่นข้ าวโพด ซึ่งสามารถใช้ เครื่องจักรช่วยได้ ส่วนขั้นตอนการกาจัด
วัชพืช การให้ นา้ และการใส่ปุ๋ย มีความคิดเห็นว่าเป็ นการปฏิบัติท่งี ่าย ปัญหาโรค และแมลงพบน้ อย
แต่เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับ ราคาที่ขายได้ และกาไรจากการปลูก เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้ าวโพด หรือ ดาวเรือง ซึ่งได้ กาไรมากกว่า และแก่นตะวันมีอายุเก็บเกี่ยวยาวกว่าพืชดังกล่าว
เกษตรกรในพื้นที่น้ ี ทุกรายจึงตัดสินใจจะไม่ปลูกพืชนี้ต่อไป

ค. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขต อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่ วมมือการผลิตเพียง 1 ราย คือนางมาลัย
มูลกระโทก บ้ านป่ าข้ าว เลขที่ 98 หมู่ 13 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีพ้ ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของที่ต้งั จังหวัดชัยภูมิ ห่ างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 105 กิโลเมตร (รูปที่ 2.19) ดินมีลักษณะเป็ นดิน
ทรายมีอนุภาค Sand Silt และ Clay 94 3 และ 3% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ น
กรด มี pH 6.3 มีอนิ ทรียวัตถุ ในดิน 0.4% มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.04 % ฟอสฟอรัส โปรแต
สเซียม และแคลเซียม 5.3 52.6 และ 332 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) การผลิตของเกษตรกร
ในสภาพไร่ให้ นา้ ชลประทานโดยปลูกทดสอบในวันที่ 29 มกราคม 2550 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 9-11
มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง การผลิตในช่วง 2 เดือนแรก เดือนกุมภาพันธ์
ถึง เดือนมีนาคม เป็ นช่วงที่แทบจะไม่มีฝน มีฝนตกเพียง 2 วัน เท่านั้น (รูปที่ 2.20) ดังนั้นจึงต้ องมีการ
ให้ นา้ ตลอด โดยใช้ ระบบนา้ สปริงเกอร์ หลังจากนั้น 2 เดือน คือเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน มีฝน
ตกสม่าเสมอตลอด ทาให้ อาศัยนา้ ฝนมากกว่าการใช้ ระบบนา้ เป็ นพื้นที่ท่ไี ด้ รับนา้ อย่างสม่าเสมอตั้งแต่
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
สภาพครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูกทดสอบนี้เกษตรกรมีพ้ ืนที่ถือครอง 90
ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.43) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง
2 คน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก การปลูกแก่นตะวันเป็ นระบบการปลูก
พืช 2 ครั้งในฤดูแล้ ง หลังจากการปลูกมันสาปะหลังแล้ วจึงทาการปลูกแก่นตะวัน สาหรับกิจกรรมใน
ฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกข้ าวในช่ วงเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน ปลูกข้ าวโพด พฤษภาคม-สิงหาคม
นอกจาก นั้นก็มีการปลูกมันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพาราซึ่งเป็ นพืชที่มีการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราว
ตลอดปี และปลูกแก่นตะวันในช่วงปลายเดือนมกราคม-มิถุนายน (ตารางที่ 2.54)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้ า
ก่อนไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.44) มีการไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวน 2 ครั้ง ไม่ได้ ยกแปลงปลูก โดย
เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 29 มกราคม 2550 การปลูกใช้ ต้นกล้ า โดยใช้ ระยะปลูก 40x40
เซนติเมตร ปลูกโดยใช้ ต้นกล้ า ปลูกลึกประมาณ 7 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มกี ารฉีดสารเคมี
กาจัดวัชพืชทั้งที่เป็ นสารควบคุมวัชพืช และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 2 ครั้ง มีการให้ นา้ ชลประทานทั้ง
ก่อนปลูกและทันทีหลังการปลูกในระยะที่ฝนตกทิ้งช่วงใน 2 เดือนแรกของการปลูก มีการให้ นา้ ระบบ
สปริงเกอร์ให้ กบั แก่นตะวัน สัปดาห์ละ 4 ครั้ง หลังออกดอกให้ น้อยลงประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เนื่องจากจะมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ มีการใส่ปุ๋ยให้ กบั แก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลู ก โดยใช้ ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ มีการใช้ สารเคมีกาจัดเพลี้ยแป้ ง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันที่ 9-11
มิถุนายน 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุดหัว ปลิดหัว ล้ างทาความสะอวดบรรจุใส่
ถุงพลาสติก และขายให้ กบั โครงการฯ โดยทางโครงการฯเข้ าไปรับซื้อถึงแปลงเกษตรกร ในราคากิโลกรัม
ละ 3 บาท จากนั้นนามาเก็บไว้ ในห้ องเย็นชื้นอุณหภูมิ 100C เพื่อรอส่งไปผลิตเอทานอลต่อไป

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.19 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.54 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
มันสาปะหลัง
ยูคาลิปตัส
ยางพารา
แก่นตะวัน
สาหรับผลผลิตที่ผลิตได้ จากพื้นที่น้ ี ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุดๆละ
8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 2,900 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับปานกลาง
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ตันทุนการผลิต มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด
21,100 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 14,100 600
และ 6,400 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 2.55) เกษตรกรได้ ผลผลิต 2,900 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้
มีต้นทุนการผลิต 7.3 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าเก็บเกี่ยวแก่นตะวันเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
35.5 รองลงมาคือ ต้ นทุนทาการให้ นา้ และการปลูก คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 และ 16.4 ตามลาดับ
โครงการฯรับซื้อผลผลิตหัวสดกิโลกรัมละ 3 บาท หากคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไร
2,320 บาท/ไร่ หากคิดค่าแรงงานจ้ างและต้ นทุนเกษตรกรจะขาดทุน 11,890 บาท/ไร่ และหากคิด
ต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 12,470 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่ มีรายได้ จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.46)
โดยได้ ซ้ อื หัวพันธุเ์ องจากทางโครงการฯ โดยปกติจะมีการปรึกษากันในครอบครัว เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะ
ปลูกพืชใดในแต่ละปี หากมีปัญหาทางด้ านการเกษตรเกษตรกรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ แหล่งข้ อมูล
ที่ได้ รับส่วนใหญ่ ได้ จากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ และเอกสารแนะนาและสื่อต่างๆ เนื่องจากเป็ นสมาชิก
หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรกรด้ วย
เกษตรกรรายนี้มีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก
สาเหตุท่ปี ลูกเนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯแนะนา สาหรับการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
พบว่าการปฏิบัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้นั ตอนใดที่ยุ่งยาก (ตารางที่ 2.47) ยกเว้ นการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว เนื่องจากต้ องล้ างทาความสะอาดและบรรจุใส่ถุงพลาสติก ส่วนเรื่องโรคและแมลงมีน้อย
เกษตรกรพอใจปานกลางกับระดับผลผลิตของแก่นตะวัน แต่ไม่ค่อยพอใจในราคาขาย และกาไรจากการ
ปลูก คิดว่าน่าจะมีราคาขายที่สงู กว่านี้ จึงจะคุ้มทุน ส่วนตลาดรับซื้อมีความพอใจมาก เกษตรกรมีการ
ตัดสินใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป

ตารางที่ 2.55 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
650
650
3.1
การปลูก
2,550
900 3,450 16.4
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
2,250
- 2,250 10.7
การใส่ปุ๋ย
600
300
900
4.3
การให้ นา้
1,000
- 5,000 6,000 28.4
การฉีดพ่นสารเคมี
150
200
350
1.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,900
600
- 7,500 35.5
รวมต้ นทุนการผลิต
14,100
600 6,400 21,100
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
4.9
0.2
2.2
7.3
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-2.2) x 2,900 = 2,320.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-7.1) x 2,900 = -11,890.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-7.3) x 2,900 = -12,470.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,900 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ง. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในพื้ นที่โครงการหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริฯและฟาร์มตัวอย่าง บ้านทางหลวง อาเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือ การผลิตเพียง 1 ราย คือ นาง
อุดม งามงอน บ้ านเลขที่ 106 ม.8 ต.บ้ านหนองหลวง อ.นาแก จ.นครพนม มีพ้ ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ของที่ต้งั จังหวัดนครพนม ประมาณ 78 กิโลเมตร (รูปที่ 2.21) ดินปลูกเป็ นดินทราย มีอนุภาค
Sand Silt และ Clay 87, 8 และ 5% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรด โดยมีค่า
pH 5.8 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.2% มีไนโตรเจน 0.03% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 4.6 14.6
และ 283 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) การผลิตของเกษตรกรทาในสภาพพื้นที่ไร่ ให้ นา้
ชลประทาน เกษตรกรใช้ วิธกี ารสูบนา้ และให้ นา้ ตามร่องแปลงปลูก โดยปลูกทดสอบในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2550 และเก็บเกี่ยววันที่ 1-2 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง ซึ่ง
มีฝนทิ้งช่วงนานและมีปริมาณนา้ ฝนไม่มากพอในการผลิตแก่นตะวัน (รูปที่ 2.22) เกษตรกรจึงมีการสูบ
ให้ นา้ ปล่อยตามร่องเป็ นครั้งคราว
ทาให้ แก่นตะวันกระทบแล้ งในบางช่วงเวลาถึงแม้ จะเป็ นเพียง
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่เนื่องจากเป็ นดินทรายจึงมีความสามารถในการอุ้มนา้ ไว้ ได้ น้อย พืชจึงแสดงอาการ
ขาดนา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตของแก่นตะวันได้

สภาพครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูกทดสอบนี้เกษตรกรมีพ้ ืนที่ถือครอง 1
ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน (ตารางที่ 2.43) แต่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกแก่นตะวันเพียง
3 คน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยปลูกเป็ นแปลงย่อย ๆ การปลูก

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.21 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.นาแก จ.นครพนม
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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เดือน

รูปที่ 2.22 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) อ.นาแก จ.นครพนม กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2550

31
พ.ค.

แก่นตะวันเป็ นการปลูกพืช 2 ครั้ง โดยมีการปลูกพืชก่อนและหลังการปลูกแก่นตะวัน บางแปลงทาการ
ปลูกแซมกับข้ าวโพด สาหรับกิจกรรมในฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกผักสวนครัว และข้ าวโพด ต้ องมี
การดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี และมีการปลูกแก่นตะวัน 1 ไร่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
2550 (ตารางที่ 2.56)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้ า
ก่อนการไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.44) มีการไถดะ 2 ครั้งจากนั้นทาการยกแปลงปลูก ขนาดแปลงกว้ าง
50 เซนติเมตร ปลูกแก่นตะวัน 1 แถว และมีการปลูกแซมข้ าวโพด เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2550 การปลูกใช้ ท้งั กล้ าพันธุ์ และหัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดยใช้
ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูกลึกมากกว่า 3 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มกี ารใช้ สารเคมี
กาจัดวัชพืช ทั้งสารเคมีคลุมวัชพืชและสารเคมีกาจัดวัชพืช มีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช เพียง 1 ครั้ง มี
การให้ นา้ โดยปล่อยตามร่อง มีการใส่ปุ๋ยกับแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ ปุ๋ยสูตร 1515-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง เนื่องจากไม่พบการระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 1-2
มิถุนายน 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 2 วัน เกษตรกรขุดหัว ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้ กบั
โครงการฯ ซึ่งทางโครงการเข้ าไปรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 3 บาท และนาหัวแก่นตะวันมาล้ างทาความ
สะอาด บรรจุถุงพลาสติก และเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นชื้น อุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอส่งไปผลิตเอทานอล
ต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่น้ ี อยู่ในระดับผลผลิตต่า คือน้ อยกว่า 1,000
กิโลกรัม/ไร่ คือมีผลผลิตหัวสด 167 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35)
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีต้นทุนการผลิตทั้งหมด
เท่ากับ 4,180 บาท/ไร่ ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 300 1,700
และ 2,180 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 2.57) เกษตรกรได้ ผลผลิต 167 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มี
ต้ นทุนการผลิต 25.1 บาท/กิโลกรัม โดยมีต้นทุนการปลูกเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.5
รองลงมาเป็ นค่าการให้ นา้ และการเตรียมดิน โดยมีต้นทุนร้ อยละ 25.8 และ 12.0 ตามลาดับ โครงการ
รับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุน 1,686.7 บาท/ไร่
หากคิดต้ นทุนค่าวัสดุแรงงานจ้ าง เกษตรกรจะขาดทุน 1,987 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมด
เกษตรกรจะขาดทุน 3,690.7 บาท/ไร่
การตัดสินใจและยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ รี ายได้ จากภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.46) โดย
ใช้ หัวพันธุจ์ ากโครงการฯโดยปกติจะเป็ นการปรึกษากันในครอบครัว เพื่อจะตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดใน
แต่ละปี เกษตรกรเป็ นกลุ่มสมาชิกทางการเกษตร โดยปกติหากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่
โครงการฯ แหล่งข้ อมูลเกษตรกรจะได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
แก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลุกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา ส่วน
ความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเห็นว่าไม่มีข้นั ตอนการ
ปฏิบัติท่ยี ุ่งยาก และมีเพียงขั้นตอนที่มีความยุ่งยากปานกลางในเรื่องการเตรียมการปลูก การปลูกและ
การกาจัดวัชพืช (ตารางที่ 2.47) ขั้นตอนการให้ นา้ การใส่ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวมีการปฏิบัติท่งี ่าย
ปัญหาเรื่องโรคและแมลงพบน้ อย เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับ ราคาที่ขายได้ และกาไร
ที่ได้ จากการปลูก แต่มีความพอใจกับการรับซื้อ อย่างไรก็ตามเกษตรกรตัดสินใจที่จะไม่ปลูกพืชนี้ต่อไป

ตารางที่ 2.56
กิจกรรม

กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุดม งามงอน ในรอบ 1 ปี
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผักสวนครัว
ข้ าวโพด
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.57 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอุดม งามงอน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง จ.นครพนม ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
400
100
500 12.0
การปลูก
500
900 1,400 33.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
300
300
7.2
การใส่ปุ๋ย
150
300
450 10.8
การให้ นา้
200
880 1,080 25.8
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
450
450 10.8
รวมต้ นทุนการผลิต
300 1,700 2,180 4,180
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
1.8
10.2
13.1
25.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-13.1) x 167 = -1,686.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-14.9) x 167 = -1,987.3
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-25.1) x 167 = -3,690.7
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 167 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

จ. การทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสถานีทดลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบทาในหมวดพืชไร่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร (รูปที่ 2.23) ดินเป็ นดิน
ทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 89.8 4.1 และ 6.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมี
ค่า pH 6.5 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.5% มีธาตุไนโตรเจน 0.04% ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม
44.2 29.4 391.4 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) ในพื้นที่ปลูกทดสอบใช้ พันธุ์ KKU Ac
001 และแก่นตะวัน #1 โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 23 พฤษภาคม
2550 และ 6-15 มิถุนายน 2550 เป็ นการปลูกทดสอบในช่วงฤดูแล้ งทาให้ ในช่วง 3 เดือนแรกของการ
ผลิตคือเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน แทบจะไม่มีฝนตกเลย มีฝนตกเพียง 6-7 วันเท่านั้น
และเป็ นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง (รูปที่ 2.24) หลังจากนั้นมีฝนตกประมาณอาทิตย์ละ 3-4 วัน จึงไม่ต้องให้ นา้
ชลประทานกับแก่นตะวันจนกระทั่งเก็บเกี่ยว
สภาพการปลูกปฏิบตั ิ ก่อนการเตรียมแปลงไม่ได้ มีการตัดหญ้ า ทาการไถดะ
1 ครั้ง และไถพรวน 2 ครั้ง (ตารางที่ 2.44) ไม่มีการยกแปลงปลูกเนื่องจากมีสภาพดินทรายระบายนา้ ดี
การปลูกทดสอบทาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 การปลูกใช้ หัวชาตัดเป็ นชิ้น ๆ แต่ละชิ้นมีตา 3-4 ตา
บ่มกระตุ้นหัวพันธุใ์ ห้ เกิดต้ นอ่อนแล้ วจึงนาไปปลูก การปลูกใช้ ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร โดยปลูก
ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเนื่องจากต้ นอ่อนที่งอกขึ้นมาตาย จึงต้ องมีการปลูกซ่อม
เพื่อให้ ต้นสม่าเสมอ การกาจัดวัชพืชโดยการดายหญ้ า 2 ครั้ง ครั้งแรกทาการดายหญ้ าหลังปลูกประมาณ
30 วัน และทาการใส่ปุ๋ยหลังดายหญ้ าเสร็จ โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่
สองทาการดายหญ้ าหลังปลูกประมาณ 40 วัน จากนั้นต้ นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คลุมพื้นที่ได้
จึงไม่มีการดายหญ้ าอีก แม้ ว่าจะมีหญ้ าขึ้นบ้ าง แต่ไม่สามารถแข่งขันกับแก่นตะวันได้ ซึ่งหลังจากช่วงนี้
แล้ วแก่นตะวันจะเริ่มมีการแทงของไหล การดายหญ้ าอาจจะไปสับถูกไหลได้ นอกจากนี้การมีหญ้ าคลุม
พื้นที่จะมีส่วนช่วยผยุงลาต้ นของแก่นตะวันได้ อกี ทางหนึ่ง ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ทั้งสารเคมี
คลุม และสารเคมีกาจัดวัชพืช มีการให้ นา้ ชลประทานตลอดฤดูปลูกอย่างสม่าเสมอ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ยกเว้ นกรณีท่มี ีฝนตก แปลงปลูกทดลองนี้ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง เนื่องจากไม่พบการ
ระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต
ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตแก่นตะวันพันธุ์
KKU Ac 001 ในช่วงวันที่ 6-15 มิถุนายน 2550 เมื่อมีอายุประมาณ 130 วัน และเก็บพันธุแ์ ก่น
ตะวัน #1 เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2550 มีอายุประมาณ 125 วัน จากข้ อมูลจะเห็นได้ ว่าการเก็บเกี่ยว
พันธุ์ KKU Ac 001 จะมีการจัดการในเรื่องของการเก็บเกี่ยวที่ยุ่งยากกว่าพันธุแ์ ก่นตะวัน #1
เนื่องจากมีความแปรปรวนของวันเก็บเกี่ยวมากกว่าเวลาที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยว 3 วัน โดยจะทาการขุด
ปลิดหัว จากนั้นนามาล้ างนา้ ให้ สะอาด บรรจุถุงพลาสติก เก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็น อุณหภูมิ 10๐C เพื่อ
รอการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อไป สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้พบว่า ทั้งพันธุ์ KKU Ac 001
และแก่นตะวัน #1 มีผลผลิตระดับปานกลาง คืออยู่ในช่วง 2,000-3,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่
2.35) โดยพันธุ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต 2,080 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่พันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มี
ผลผลิต 2,784 กิโลกรัม/ไร่

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.23 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ในฤดูแล้ ง ปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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รูปที่ 2.24 ปริ มาณและการกระจายตัวของน ้าฝน (มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนสิงหาคม 2549-กุมภาพันธ์ 2550

ต้นทุนการผลิต การผลิตแก่นตะวันพันธุ์ KKU Ac 001 และแก่น
ตะวัน #1 มีต้นทุนใกล้ เคียงกัน คือ 9,150 บาท/ไร่ และ 9,450 บาท/ไร่ ตามลาดับ โดยต้ นทุนการ
ผลิตพันธุ์ KKU Ac 001 ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงาน 7,450 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ
1,700 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 49.2 รองลงมาเป็ นต้ นทุนในการปลูก
และการให้ นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 16.4 และ 13.1 ตามลาดับ สาหรับพันธุ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต
2,080 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4.4 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 2.58) ซึ่งประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 3.6 และ 0.8 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ หากคิดต้ นทุนเฉพาะวัสดุ จะมีกาไร
4,576 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง จะมีต้นทุนเท่ากับต้ นทุนทั้งหมดเนื่องจาก
ไม่มีต้นทุนของเกษตรกร จะทาให้ ขาดทุน 2,912 บาท/ไร่ ส่วนพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มีต้นทุนการผลิต
ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงาน 7,750 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 1,700 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าเก็บ
เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 รองลงมาเป็ นต้ นทุนในการปลูกและการให้ นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 15.9
และ 12.7 ตามลาดับ โดยพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 นี้มีผลผลิต 2,784 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการ
ผลิต 3.4 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 2.59) ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานและวัสดุ 2.8 และ 0.6
บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ หากคิดต้ นทุนเฉพาะวัสดุจะมีกาไร 6,681 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนที่เป็ น
วัสดุและแรงงานจ้ างจะมีต้นทุนเท่ากับต้ นทุนทั้งหมดเนื่องจากไม่มีต้นทุนของเกษตรกร จะทาให้ ขาดทุน
1,113.6 บาท/ไร่ จะเห็นได้ ว่าแก่นตะวันทั้ง 2 พันธุ์ มีต้นทุนในการผลิตใกล้ เคียงกัน แต่ผลผลิตที่ได้
ต่างกันทาให้ ได้ รับกาไรแตกต่างกันด้ วย
ตารางที่ 2.58 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ KKU Ac 001 สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี
2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
500
500
5.5
การปลูก
600
900 1,500
16.4
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,000
- 1,000
11.0
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
5.0
การให้ นา้
1,200
- 1,200
13.1
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
4,500
- 4,500
49.2
รวมต้ นทุนการผลิต
7,450
- 1,700 9,150
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.6
0.8
4.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.8) x 2,080 = 4,576
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-4.4) x 2,080 = -2,912
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-4.4) x 2,080 = -2,912

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,080 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

ตารางที่ 2.59 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ แก่นตะวัน #1 สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
500
500
5.3
การปลูก
600
900 1,500
15.9
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,000
- 1,000
10.6
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
4.8
การให้ นา้
1,200
- 1,200
12.7
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
4,800
- 4,800
50.8
รวมต้ นทุนการผลิต
7,750
- 1,700 9,450
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.8
0.6
3.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.6) x 2,784 = 6,681.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-3.4) x 2,784 = -1,113.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-3.4) x 2,784 = -1,113.6
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,784 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
2.3.2.3 การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพพื้ นที่นาให้น้ าชลประทานในฤดู แล้งปี
2549/50
ก. การปลูกทดสอบการผลิตในเขตพื้ นที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือผลิต 4 ราย คือ นางวรรณา
ทายมเวียง นางอานวย อินทรเพ็ชร นางประเสริฐ แสนบัว และนางสมหวัง ภูข้าวเม่า ทั้ง 4 คน อยู่บ้าน
ศรีบุญเรือง หมู่ 1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู มีพ้ ืนที่ปลูกคนละประมาณ 0.5 ไร่
(ตารางที่ 2.25)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของที่ต้งั จังหวัดหนองบัวลาภู ห่ างจากจังหวัดหนองบัวลาภู ประมาณ 35 กิโลเมตร (รูปที่ 2.25) จาก
การเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกทดสอบ จากนั้นนามาวิเคราะห์ดินจานวน 2 แปลงปลูก พบว่าดินมี
ลักษณะเป็ นดินนาร่วนทรายและดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 64-88% 8-18% และ
4-18% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรดค่อนข้ างมาก (pH 5.5-5.7) มีอนิ ทรียวัตถุ
0.7-1.6% มีปริมาณอาหารไนโตรเจน 0.05-0.1% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียมและแคลเซียม 16-24
68-87 และ 468-1,755 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่น
ตะวันในสภาพพื้นที่นาเขตให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 17 มกราคม 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง เมื่อเริ่มการปลูกจนถึงระยะออก
ดอก มีฝนตกเพียงวันเดียว (รูปที่ 2.26) ดังนั้นจึงมีการให้ นา้ โดยปล่อยตามร่อง โดยมีการให้ นา้

ประมาณสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งทาให้ แก่นตะวันได้ รับนา้ ไม่เพียงพอ เกิดการกระทบแล้ ง แม้ ว่าในช่วงการ
ออกดอกจนถึงช่วง

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.25 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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รูปที่ 2.26 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน(มม.) อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู
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พ.ค.

การเก็บเกี่ยวจะมีฝนตกบ้ าง แต่กม็ ีการทิ้งช่วงของฝน ทาให้ แก่นตะวันกระทบแล้ งอีกครั้ง ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อระดับผลผลิตของแก่นตะวันที่ผลิตในพื้นที่น้ ี ซึ่งจะได้ กล่าวต่อไป
สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันส่วนใหญ่มี
พื้นที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ ประมาณ 20-30 ไร่ ยกเว้ นนางวรรณา มีพ้ ืนที่ถือครอบ 14 ไร่ (ตารางที่
2.60) นางอานวย และนางประเสริฐ มีสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ส่วนนางวรรณา และนางสมหวัง อยู่
ในช่วง 4-6 คน มีสมาชิกที่ช่วยทาการเกษตรเพียง 2-3 คน เกษตรกร เกษตรกรมีประสบการณ์การ
ปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันเป็ นพืชในระบบปลูกพืช 2 ครั้งหลังจากเก็บ
เกี่ยวข้ าว สาหรับระบบปลูกพืชและการใช้ แรงงานในการปลูกพืช นางวรรณา จะมีการทานาในช่วงเดือน
พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมหลังนา จากนั้นจะทาการปลูกข้ าวโพดและแก่นตะวันหลังนา
และมีการปลูกผักบุ้ง ซึ่งต้ องมีการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดการผลิต (ตารางที่ 2.61) นางอานวย
มีกจิ กรรมในฟาร์ม คือ ปลูกข้ าวในช่วงเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคม จากนั้น
จะทาการปลูกถั่วลิสงและแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.62) นางประเสริฐ และนางสมหวัง มีกจิ กรรมใน
ฟาร์มเหมือนกัน คือ ปลูกข้ าวในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม จากนั้นจะทาการปลูก
ข้ าวโพดและแก่นตะวันหลังนา ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม (ตารางที่ 2.63 และ ตารางที่
2.64) ตามลาดับโดยทาการเก็บข้ าวโพดก่อน จากนั้นจะมีเวลามาเก็บแก่นตะวันต่อเนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่
พร้ อมกัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่
มีการตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง เกษตรกร 3 รายได้ แก่ วรรณา ประเสริฐ และสมหวัง ทาการไถดะ
2 ครั้ง (ตารางที่ 2.65) ส่วนอานวย ทาการไถดะ 1 ครั้ง วรรณา และสมหวังไม่ได้ ทาการไถพรวน แต่
อานวย และประเสริฐ ทาการไถพรวน 1 ครั้ง เกษตรกรทุกรายทาการยกแปลงโดยมีขนาด 0.5-1.5
เมตร เกษตรกรปลูกในวันที่ 17 มกราคม 2550 โดยปลูกจากหัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน การปลูก
ใช้ ระยะปลูก 30-40 x 30-40 เซนติเมตร ปลูกลึก 3-5 เซนติเมตร โดยวรรณา และสมหวังไม่ได้ ทา
การปลูกซ่อม แต่อานวยและประเสริฐทาการปลูกซ่อม เนื่องจากต้ นอ่อนที่งอกขึ้นมาตาย จึงต้ องมีการ
ปลูกซ่อมเพื่อให้ มีจานวนต้ น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรทั้งหมดไม่มีการใช้ สารเคมีในการกาจัดวัชพืช
ทั้งประเภทคลุมวัชพืชและกาจัดวัชพืช เกษตรกรทาการกาจัดวัชพืชโดยการดายหญ้ า 1-2 ครั้ง ยกเว้ น
ประเสริฐทาการดายหญ้ า 3 ครั้ง เกษตรกรทุกรายได้ ทาการให้ นา้ ชลประทาน โดยการสูบนา้ ปล่อยตาม
ร่อง ในช่วงแรกของการผลิตและในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง แต่จานวนครั้งที่ให้ ตลอดระยะเวลาของการผลิตนั้น
ไม่พอเพียง ทาให้ แก่นตะวันกระทบแล้ ง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลผลิตของการผลิตแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี หลัง
ปลูก 1 เดือน เกษตรกรได้ ให้ ปุ๋ยกับแก่นตะวันโดยใช้ ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ กัน โดยนางวรรณา ใช้ ปุ๋ยคอก และ
ปุ๋ ยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ นางอานวยใช้ ปุ๋ยคอกและปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กิโลกรัม/ไร่ นางประเสริฐ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เพียงอย่างเดียว และนาง
สมหวังใช้ เพียงปุ๋ ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรทุกรายไม่ได้ ใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 21 พฤษภาคม
2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้ กบั
โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท และได้ นาหัวแก่นตะวันมาล้ างทา
ความสะอาด บรรจุพลาสติกแล้ วเก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอการนาไปใช้ ผลิตเอทานอล
ต่อไป

ตารางที่ 2.60 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพครัวเรือน
จ.หนองบัวลาภู
จ.ขอนแก่น
วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส
พื้นที่ถือครอง (ไร่)
 <5

 5-10

 11-15

 16-20




 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
 1-3


 4-6





 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกแก่นตะวัน
1
 2-3







ประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวัน
 เคย
 ไม่เคยปลูก







ระบบกาปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว
 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง







 พืชแซม
ตารางที่ 2.61 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรรณา ทายมเวียง ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
ผักบุ้ง
แก่นตะวัน

ตารางที่ 2.62 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อานวย อินทรเพ็ชร ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.63 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ประเสริฐ แสนบัว ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.64 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหวัง ภูข้าวเม่า ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
แก่นตะวัน

ตารางที่ 2.65 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
จ.หนองบัวลาภู
จ.ขอนแก่น
การปฏิบัติ
วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม
ของเกษตรกร
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา






 ทา
ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง


 2 ครั้ง




ไถพรวน
 ไม่ทา


 1 ครั้ง



 2 ครั้ง

การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา






การปลูก
วันปลูก
 พย.-ธค. 49
 มค.-กพ. 50






วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์






 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.






 41-60 ซม.
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.






 41-60 ซม.
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.






 >3 ซม.

ทองใส


















ตารางที่ 2.65 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50 (ต่อ)
จ.หนองบัวลาภู
จ.ขอนแก่น
การปฏิบัติ
วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส
ของเกษตรกร
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา




 ทา



การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้







 ยาคลุมวัชพืช
 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง







 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้







การใส่ปุ๋ย
 ไม่ใส่
 ใส่







การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้







 ใช้
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
วันเก็บเกี่ยว
 กพ.-มีค. 50
 พค.-มิย. 50







ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว (วัน)







 >3
 3-5
 >5

สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้ ได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุดๆ ละ
8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า มีระดับของผลผลิตต่ามาก คือ ต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่
ถึงช่วงระดับของผลผลิตค่อนข้ างต่า คือ 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า
เกษตรกร 3 ราย คือ อานวย ประเสริฐ และสมหวัง ที่ได้ ผลผลิตที่อยู่ในระดับต่ามากนั้นจะอยู่ในช่วง
43-800 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะแก่นตะวันเกิดการกระทบแล้ ง ส่วนวรรณาได้ ผลผลิต 1,960
กิโลกรัม/ไร่ อาจจะเกิดจากการใส่ปุ๋ยสูตรที่แตกต่างกันและพืชกระทบแล้ งไม่รุนแรงเท่ารายอื่น ๆ และ
การปฏิบัติดูแลรักษาซึ่งจะมีความเอาใจใส่มากกว่าเกษตรกรรายอื่น ๆ
ต้นทุนการผลิต จากวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน พอสรุปได้ ดังนี้ นาง
วรรณา ทายมเวียง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,460 บาท/ไร่ ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานซึ่งแบ่งเป็ น
แรงงานจ้ างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ทาการผลิตแก่นตะวัน โดยใช้ แรงงาน
ครอบครัวทั้งหมด ไม่มีการจ้ างแรงงาน ทาให้ ต้นทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี ต้ นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงาน
เกษตรกร 5,000 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 2,460 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.66) เกษตรกรได้ ผลผลิต
1,960 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 3.9 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกและดายหญ้ า
กาจัดวัชพืชเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 เท่ากัน รองลงมาคือต้ นทุนการให้ นา้ และ
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็ นร้ อยละ 16.1 และ 14.1 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรมีกาไร 3,332 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง จะมี
กาไรเท่ากันเนื่องจากไม่ได้ จ้างแรงงาน คือมีกาไร 3,332 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกร
จะขาดทุน 1,764 บาท/ไร่
นางอานวย อินทรเพ็ชร มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,625 บาท/ไร่
ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกร
รายนี้ทาการผลิตแก่นตะวันโดยใช้ แรงงานครอบครัวทั้งหมดไม่ มีการจ้ างแรงงาน ทาให้ ต้นทุนค่าแรงงาน
จ้ างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานเกษตรกร 3,125 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 2,500 บาท/
ไร่ (ตารางที่ 2.67) เกษตรกรได้ ผลผลิต 400 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 14.1 บาท/
กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 โครงการรับซื้อผลผลิต
กิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,320
บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ างจะขาดทุนเท่ากันเนื่องจากไม่ได้ จ้างแรงงาน คือขาดทุน 1,320
บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 4,440 บาท/ไร่
นางประเสริฐ แสนบัว มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,025 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,200 2,375 และ 3,450 บาท/ไร่
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.68) เกษตรกรได้ ผลผลิต 800 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 8.8
บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32 รองลงมา คือต้ นทุนการ
ดายหญ้ ากาจัดวัชพืช และการให้ นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 และ 17.1 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิต
กิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,040
บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ างจะขาดทุน 2,240 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกร
จะขาดทุน 4,640 บาท/ไร่
นางสมหวัง ภูข้าวเม่า มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 3,250 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ทา

ตารางที่ 2.66 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางวรรณา ทายมเวียง ณ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
150
200
350
4.7
การปลูก
- 1,200
900 2,100 28.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
- 2,100
- 2,100 28.2
การใส่ปุ๋ย
300
360
660
8.8
การให้ นา้
200 1,000 1,200 16.1
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
- 1,050
- 1,050 14.1
รวมต้ นทุนการผลิต
- 5,000 2,460 7,460
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
2.6
1.3
3.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-1.3) x 1,960 = 3,332.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-1.3) x 1,960 = 3,332.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-3.9) x 1,960 = -1,764.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 1,960 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.67 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางอานวย อินทรเพ็ชร ณ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
300
600 10.7
300
การปลูก
- 1,200
900 2,100 37.3
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
900
900 16.0
การใส่ปุ๋ย
300
400
700 12.4
การให้ นา้
200
900 1,100 19.6
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
225
225
4.0
รวมต้ นทุนการผลิต
- 3,125 2,500 5,625
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
7.8
6.3
14.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-6.3) x 400 = -1,320.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-6.3) x 400 = -1,320.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-14.1) x 400 = -4,440.0

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 400 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
การผลิตแก่นตะวันโดยใช้ แรงงานครอบครัวทั้งหมด ไม่มีการจ้ างแรงงาน ทาให้ ต้นทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี
แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานเกษตรกร 1,450 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 1,800 บาท/ไร่ (ตาราง
ที่ 2.69) เกษตรกรได้ ผลผลิต 43 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 75.6 บาท/กิโลกรัม โดยมี
ค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 46.2 รองลงมาคือการให้ นา้ การเตรียมดิน จะมี
ต้ นทุนเท่ากัน คือร้ อยละ 18.5 โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ
เกษตรกรจึงขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,672.7 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ างจะขาดทุน
ทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 3,121.8 บาท/ไร่
การตัดสินใจและยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ มี ี 3 ราย คือ อานวย ประเสริฐ และสมหวัง ที่มีรายได้ จากภาค
การเกษตรเท่านั้น แต่วรรณา มีรายได้ จากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (ตารางที่ 2.70)
โดยเกษตรกรทุกรายได้ รับหัวพันธุจ์ ากโครงการฯ
ในเรื่องการตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี นั้น
วรรณา และอานวย จะมีพ่อบ้ านเป็ นผู้ตัดสินใจ ส่วนประเสริฐและสมหวัง จะมีแม่บ้านเป็ นผู้ตัดสินใจ
เกษตรกรทุกรายเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการ
และเพื่อนบ้ าน แหล่งข้ อมูลการเกษตรที่ได้ รับจะได้ จากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการ เกษตรกรทุกรายมี
ประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก
โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของ
โครงการแนะนา ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มตี ่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยรวมของ
เกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่า ขั้นตอนที่มีความยุ่งยากในการผลิตมากที่สดุ (ตารางที่ 2.71) ขั้นตอนการ
เตรียมแปลงปลูก การให้ นา้ และการเก็บเกี่ยว เกษตรกรทั้ง 4 รายให้ ความเห็นว่ามีการปฏิบัติท่อี ยู่
ในช่วงง่าย-ยาก ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยเกษตรกรทุกรายให้ ความเห็นว่าเป็ นขั้นตอนที่ง่าย ปัญหาที่พบน้ อยคือ
โรคและแมลง ในส่วนของระดับผลผลิตนั้นมีความพอใจน้ อย ราคาขายมีระดับความพอใจน้ อยทุกราย
กาไรจากการปลูกมีความพอใจน้ อย-ปานกลาง และการมีตลาดรับซื้อ เกษตรกรพอใจมากทุกราย ดังนั้น
เกษตรกรทุกรายจึงตัดสินใจที่จะปลูกพืชนี้ต่อไป

ตารางที่ 2.68 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางประเสริฐ แสนบัว ณ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
525
400
925 13.2
การปลูก
900
900 2,250 32.0
450
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
750 1,500 21.4
750
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
6.4
การให้ นา้
200 1,000 1,200 17.1
การฉีดพ่นสารเคมี
150
100
250
3.6
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
450
450
6.4
รวมต้ นทุนการผลิต
1,200 2,375 3,450 7,025
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.0
4.3
8.8
1.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-4.3) x 800 = -1,040.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-5.8) x 800 = -2,240.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-8.8) x 800 = -4,640.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.69 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางสมหวัง ภูข้าวเม่า ณ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลาภู ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
300
300
600 18.5
การปลูก
600
900 1,500 46.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
200
200
6.2
การใส่ปุ๋ย
100
100
200
6.2
การให้ นา้
100
500
600 18.5
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
150
150
4.6
รวมต้ นทุนการผลิต
- 1,450 1,800 3,250
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
33.7
41.9
75.6
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-41.9) x 43 = -1,672.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-41.9) x 43 = -1,672.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-75.6) x 43 = -3,121.8

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 43 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

ตารางที่ 2.70 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ งปี 2549/50
จ.หนองบัวลาภู
สภาพทั่วไปของเกษตรกร
จ.ขอนแก่น
วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส
รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร



นอกภาคการเกษตร

จากภาคการเกษตร



และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ







ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน



แม่บ้าน




ปรึกษากันในครอบครัว
การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ทางการเกษตร
เป็ นสมาชิก




ไม่เป็ นสมาชิก



ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ







เพื่อนบ้ าน




เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง ๆ
เจ้ าหน้ าที่โครงการ







สื่อต่าง ๆ
เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก







2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา








ตารางที่ 2.71 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ขั้นตอนการผลิต
จ.หนองบัวลาภู
จ.ขอนแก่น
และการยอมรับ
อ.เปลือยน้ อย
อ.หนองเรือ
วรรณา อานวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส
การเตรียมหัวพันธุ์
ง่าย
ปานกลาง ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ยาก
การเตรียมแปลงปลูก
ง่าย
ปานกลาง ปานกลาง ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
การปลูก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ง่าย
ปานกลาง
น้ อย
โรค
น้ อย
น้ อย ปานกลาง น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
แมลง
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
น้ อย
ง่าย
ง่าย
การกาจัดวัชพืช
ปานกลาง ปานกลาง ยาก
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
การให้ นา้
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
การใส่ปุ๋ย
ปานกลาง
ยาก
ง่าย
ยาก
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
การเก็บเกี่ยว
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ปานกลาง
มาก
น้ อย ปานกลาง ปานกลาง
น้ อย
มาก
ผลผลิตแก่นตะวัน
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
น้ อย
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
กาไรจากการปลูก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ตลาดรับซื้อ
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูกแก่นตะวันต่อไป
ข. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอเปื อยน้อย
จังหวัดขอนแก่น
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 2 ราย คือนาย
สมหมาย คาจันทร์ มีพ้ ืนที่ปลูกประมาณ 3.5 ไร่ และนางจันทร์หอม มะลิโค มีพ้ ืนที่ปลูกประมาณ 1 ไร่
ทั้ง 2 คน อยู่บ้านวังหิน หมู่ 7 ต.สระแก้ ว อ.เปลือยน้ อย จ.ขอนแก่น (ตารางที่ 2.25)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ใต้ ของที่ต้งั จังหวัดขอนแก่น ห่ างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 75 กิโลเมตร (รูปที่ 2.27) จากการเก็บ
ตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกทดสอบตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์ พบว่าดินปลูกแก่นตะวันมีระดับเป็ นดิน
ทราย อนุภาคดิน Sand Silt และ Clay 91-94% 4-7% 2.0-2.1% ตามลาดับ (ตารางที่
2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรดที่ค่อนข้ างสูง (pH 5.3-5.3) มีอนิ ทรียวัตถุ 0.3-0.4% มีปริมาณธาตุ
อาหาร ไนโตรเจน 0.3 % ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 5.5-12.7 24-26 107-176
ppm (ตารางที่ 2.27)เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในนาเขตให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูก
ในฤดูแล้ ง อีกทั้งพื้นที่มีฝนตกช้ ากว่าพื้นที่อ่นื ๆ ทาให้ ต้องให้ นา้ เป็ นเวลา 3 เดือนครึ่ง ในช่วงการผลิต
คือตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน (รูปที่ 2.28) หลังจากนี้มีการให้ นา้ เป็ นครั้งคราวเมื่อฝนทิ้งช่วง
ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 1-2 วัน มีฝนตกตลอดทาให้ นา้ ขังท่วมแปลง หัวของแก่นตะวันเริ่มเน่าเนื่องจากดิน
มีนา้ ขังแฉะ มีผลทาให้ ระดับของผลผลิตลดลงอย่างมาก

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.27 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวัน มีพ้ ืนที่ถือ
ครองอยู่ในช่วง 5-20 ไร่ (ตารางที่ 2.60) มีสมาชิกในครัวเรือน 5-7 คน แต่สมาชิกทาการเกษตรมี
เพียง 2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันใน
ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง สาหรับระบบปลูกพืชและการใช้ แรงงานในการปลูก นายสมหมาย ทานาในช่วง
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม หลังนาทาการปลูกข้ าวโพด ถั่วลิสง และแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.72) โดยพืช
ทั้งสาม ชนิดนี้มีการปลูกและ เก็บเกี่ยวต่างกันประมาณ 1 เดือน ทาให้ สามารถดูแลจัดการกับพืชได้ นาง
จันทร์หอม ทาการปลูกข้ าวในช่วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม หลังนาปลูกถั่วฝักยาว และแก่นตะวัน มีการ
ปลูกมันสาปะหลัง และพริก ซึ่งต้ องมีการปฏิบัตดิ ูแลเป็ นครั้งคราว (ตารางที่ 2.73)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรทุกรายไม่
มีการตัดหญ้ า นายสมหมาย ทาการไถดะ 2 ครั้ง ไถพรวน 1 ครั้ง ยกแปลงปลูกกว้ าง 1 เมตร ปลูก 2
แถว นางจันทร์หอม ไถดะ 1 ครั้ง ไถพรวน 3 ครั้ง ยกแปลงปลูกกว้ าง 80 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว และ
แปลงปลูกกว้ าง 70 เซนติเมตร ปลูก 1 แถว (ตารางที่ 2.65) การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่
26 มกราคม 2550 จากหัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน การปลูกใช้ ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร
เนื่องจากเป็ นการปลูกฤดูแล้ ง การเจริญเติบโตทางต้ นมีน้อย จึงใช้ ระยะปลูกแคบกว่าปกติ ปลูกลึก 1-3
เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ทั้งสารคลุมวัชพืช และสารกาจัดวัชพืชหลัง
ปลูก ทาการดายหญ้ า 1-2 ครั้ง มีการให้ นา้ ชลประทานโดยการปล่อยตามร่องประมาณ สัปดาห์ละครั้ง
หลังจากปลูก 1 เดือน มีการให้ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ และไม่มีการใส่สารเคมีกาจัด
โรคและแมลง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 19-20
พฤษภาคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด และขาย
ให้ กบั โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวัน
มาล้ างทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ วเก็บไว้ ในห้ องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 100C เพื่อรอการนาไป
ใช้ ผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตจากพื้นที่ การผลิตนี้ ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุดๆละ
8 ตารางเมตรแล้ วนามาหาค่าเฉลี่ยพบว่าแปลงผลิตของ นายสมหมาย มีระดับผลผลิตค่อนข้ างต่า คือ
1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยมีผลผลิต 1,620 กิโลกรัม/ไร่ แปลงผลิตของนาง
จันทร์หอม มีระดับผลผลิตต่ามากคือต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิต 700 กิโลกรัม/ไร่ ใน
พื้นที่น้ ี แม้ พืชไม่ได้ กระทบแล้ ง เนื่องจากมีการให้ นา้ อย่างสม่าเสมอ แต่ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวมีฝนตก
ชุก ทาให้ นา้ ท่วมขังแปลง พบว่าหัวที่แช่อยู่ในแปลงเพียง 1-2 วัน ทาให้ หัวเน่า ทาให้ เก็บเกี่ยวก่อนจะมี
การสะสมนา้ หนักได้ อย่างเต็มที่จึงส่งผลให้ ระดับผลผลิตต่า
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน พอสรุปได้ ดังนี้
นายสมหมาย คาจันทร์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 6,490 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 1,440 3,600 และ 1,450 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.74) เกษตรกรได้ ผลผลิต 1,620 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4 บาท/
กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32.4 รองลงมาคือ ต้ นทุนการเก็บ
เกี่ยวและการให้ นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 29.6 และ 14.8 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 3,402 บาท/ไร่ หากคิดค่า

ตารางที่ 2.72 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหมาย คาจันทร์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
ถั่วลิสง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.73 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จันทร์หอม มะลิโค ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
มันสาปะหลัง
ถั่วฝักยาว, คะน้ า
พริก
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.74 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมหมาย คาจันทร์ ณ อ.เปื อยน้ อย
จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
240
250
490
7.5
การปลูก
- 1,200
900 2,100
32.4
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
480
120
600
9.2
การใส่ปุ๋ย
120
300
420
6.5
การให้ นา้
960
960
14.8
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
960
960
- 1,920
29.6
รวมต้ นทุนการผลิต
1,440 3,600 1,450 6,490
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.9
2.2
0.9
4.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-0.9) x 1,620 = 3,402.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-1.8) x 1,620 = 1,944.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-4.0) x 1,620 = -1,620

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 1,620 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
วัสดุ และแรงงานจ้ างจะมีกาไร 1,944 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุนจากการ
ผลิต 1,620 บาท/ไร่
นางจันทร์หอม มะลิโค มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 4,860 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนแรงงานซึ่งแบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงงานเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ทาการ
ผลิตแก่นตะวันโดยใช้ แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด โดยไม่จ้างแรงงานทาให้ ตันทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี แต่
ต้ นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงานเกษตรกร 2,360 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 2,500 บาท/ไร่ (ตารางที่
2.75) เกษตรกรได้ ผลผลิต 700 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 7 บาท/กิโลกรัม โดยมี
การปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 30.9 รองลงมาคือ ต้ นทุนการให้ นา้ ของการเก็บ
เกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็ นร้ อยละ 24.7 และ 14.8 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท
เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน จากการผลิตแก่นตะวัน 420 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ
ของแรงงานจ้ างจะขาดทุนเท่ากัน เนื่องจากไม่ได้ จ้างแรงงานคือขาดทุน 420 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุน
ทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 2,800 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรที่ร่วมมือ
ปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ มี ีท้งั รายได้ จากการเกษตร และภาคเกษตร (ตารางที่ 2.70) ได้ หัวพันธุ์
จากโครงการฯ นายสมหมายซึ่งเป็ นพ่อบ้ าน และนางประเสริฐ ซึ่งเป็ นแม่บ้านเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูก
พืชใดในแต่ละปี โดยเกษตรกรทั้ง 2 รายไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกิดปัญหาการ
ผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ แหล่งข้ อมูลการเกษตรจะได้ จากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯ เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจในการปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่
ของโครงการฯแนะนา ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน นาย
สมหมาย ให้ ความเห็นว่าไม่มีข้นั ตอนใด ที่มีความยุ่งยาก ปัญหาโรคแมลงพบน้ อย (ตารางที่ 2.71) ส่วน
นางจันทร์หอมไม่มีข้นั ตอนใดที่มีความยุ่งยากมาก มีข้นั ตอนที่มีความยุ่งยากปานกลาง คือ การปลูก การ
ให้ นา้ ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว ส่วนขั้นตอนการผลิตแก่นตะวันที่ง่าย คือการเตรียมแปลงปลูกและการกาจัด
วัชพืช มีปัญหาเรื่องโรคปานกลาง ส่วนปัญหาเรื่องแมลงมีน้อยมาก เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับ
ผลผลิตที่ได้ รับ และราคาขาย และกาไรจากการปลูก แต่มคี วามพอใจในระบบการรับซื้อ เกษตรกรมี
ความประสงค์ ที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป เชื่อว่าน่าจะปลูกและให้ ผลผลิตได้ มากกว่านี้ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการปลูกมาแล้ วและถ้ าเก็บผลผลิตได้ ก่อนฝนตกได้ หัวจะไม่เน่า ระดับผลผลิตจะสูงกว่านี้

ตารางที่ 2.75 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางจันทร์หอม มะลิโค ณ สาหรับการปลูก
ทดสอบ อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
240
300
540 11.1
การปลูก
600
900 1,500 30.9
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
480
480
9.9
การใส่ปุ๋ย
120
300
420
8.6
การให้ นา้
200 1,000 1,200 24.7
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
720
720 14.8
รวมต้ นทุนการผลิต
- 2,360 2,500 4,860
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
3.4
3.6
7.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-3.6) x 700 = -420.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-3.6) x 700 = -420.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-7.0) x 700 = -2,800.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 700 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ค. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 5 ราย คือ นาง
กาญจนา ทองอุ่น นายสวัสดิ์ สาแดงชัย นางราไพ ตะแก้ ว นางลาพู พรมาลี และนายสมบัติ ไชยพรม ทั้ง
5 คน อยู่บ้านดงน้ อย หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจัด จ.อุดรธานี มีพ้ ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ที่ต้งั จังหวัดอุดรธานี ห่ างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 24 กิโลเมตร (รูปที่ 2.29) จากการเก็บตัวอย่าง
ดินในพื้นที่ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็ นดินทรายร่วน โดยมี
อนุภาค sand silt และ clay 80 12 และ 8% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรด
ค่อนข้ างมากโดยมีค่า pH 5.5 มีอนิ ทรียวัตถุ 0.6% มีธาตุไนโตรเจน 0.05% มีฟอสฟอรัส
โปตัสเซียม และแคลเซียม 11 47 และ 683 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูก
ทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพนาให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 2-19 มกราคม 2550 และ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง มีปริมาณ
ฝนตกน้ อย ทั้งช่วงเดือนมกราคม มีอุณหภูมิต่าอยู่ในช่วง 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสงู สุดอยู่
ในช่วง 26-33 องศาเซลเซียส (รูปที่ 2.30) การที่ช่วงการปลูกมีอุณหภูมิต่านี้ทาให้ หัวแก่นตะวันมีการ
พักตัว จนกระทั่งเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จึงเริ่มงอก ส่งผลให้ การเก็บเกี่ยวล่าช้ าออกไป
ซึ่งช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกมากส่งผลทาให้ มีหัวเน่า และผลผลิตต่ามาก

สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวัน นายสวัสดิ์ มี
พื้นที่ถือครอง 3 ไร่ นางราไพ มีพ้ ืนที่ถือครอง 13 ไร่ สมบัติ มีพ้ ืนที่ถือครอง 20 ไร่ ส่วนกาญจนา
และ

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.29 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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เดือน
รูปที่ 2.30 แสดงปริมาณนา้ ฝน (มม.) อุณภูมิต่าสุด-สูงสุด (องศาเซลเซียล) ความชื้นสัมพัทธ์ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ธันวาคม2549-พฤษภาคม 2550

20
พ.ค.
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ลาพู มีพ้ ืนที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ ประมาณ 25-27 ไร่ (ตารางที่ 2.76) สมาชิกในครัวเรือนส่วน
ใหญ่จะมี 4-6 คน ยกเว้ น สวัสดิ์ มี 3 คน และ ลาพู มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน สมาชิกที่ช่วยทา
การเกษตร มี 2-3 คน ยกเว้ น ลาพูมีสมาชิกที่ทาการเกษตร 5 คน เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันเป็ น
ครั้งแรก โดยปลูกในระบบปลูกพืช 2 ครั้ง มีกจิ กรรมในฟาร์มที่เหมือนกันคือ มีกจิ กรรมการปลูกข้ าวช่วง
เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น กาญจนา จะทาการปลูก
มันสาปะหลัง มีการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี และปลูกแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.77) สวัสดิ์
ปลูกแตงกวา และถั่วฝักยาว การปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดปี มีการปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวันหลัง
นา (ตารางที่ 2.78) นางราไพ ปลูกมันสาปะหลัง มีการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดปี ปลูกถั่วลิสง
และแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.79) ลาพู ปลูกแตงกวา และ ถั่วฝักยาว มีการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้ง
คราวตลอดปี ปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.80) ส่วนสมบัติ ปลูกมันสาปะหลัง จึงต้ อง
มีการปฏิบัติดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดปี จากนั้นปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวัน หลังนา (ตารางที่ 2.81) ช่วง
การเก็บผลผลิตของถั่วลิสงและแก่นตะวันจะพร้ อมกัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกคนไม่
มีการตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้ น แปลงของสมบัติ โดยที่ กาญจนา ลาไพ และลาพู ทาการ
ไถดะ 2 ครั้ง ไถพรวน 1 ครั้ง ส่วนสวัสดิ์ และสมบัติ ไถดะ 1 ครั้ง ไถพรวน 2 ครั้ง (ตารางที่ 2.82)
เกษตรกรทุกรายยกร่องปลูก เนื่องจาก ให้ ระบบนา้ ปล่อยตามร่อง โดยแปลงมีขนาดกว้ าง 40-50
เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 2-19 มกราคม 2550 โดยใช้ หัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้
เกิดต้ นอ่อน และใช้ กล้ าพันธุท์ ่ชี าถุงปลูก ยกเว้ น กาญจนา ที่หัวพันธุอ์ ย่างเดียว มีเกษตรกร 2 รายนี้ ใช้
ระยะปลูก 20x40 เซนติเมตร 2 รายที่ใช้ ระยะปลูก 41-60x20-40 เซนติเมตร และ 1 ราย ใช้ ระยะ
ปลูก 20-40x41-60 เซนติเมตร โดยเกษตรกรทุกรายปลูก 2 แถวบนแปลงปลูก โดยปลูกลึกมากกว่า
3 เซนติเมตร ทุกรายมีการปลูกซ่อม โดยปลูกจากต้ นกล้ าชาถุง เหตุท่ตี ้ องใช้ ต้นกล้ าปลูกไปก่อนซ่อม
เนื่องจากหัวพันธุท์ ่เี พาะในแปลงไม่งอกในช่วงปลูกเดือนมกราคม เนื่องจากจะอุณหภูมิต่ามาก ทาให้ ต้อง
ใช้ ต้นกล้ าชาถุงปลูก แปลงเกษตรกรมีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ทั้งประเภทคลุมวัชพืชมีเกษตรกร 3
รายที่ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง อีก 2 ราย ดายหญ้ ามากกว่า 2 ครั้ง เกษตรกรทุกรายมีการใช้ นา้ ชลประทาน
โดยการปล่อยตามร่อง หลังปลูก 1 เดือนเกษตรกรใส่ปุ๋ย โดย กาญจนา สวัสดิ์ และสมบัติ ใช้ ปุ๋ยสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ลาไพ ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ ยสูตร 16-8-8 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ และ
ลาพู ใส่ปุ๋ย ยูนิไลท์ 1 กระสอบ/ไร่ เกษตรกรทุกรายไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง ยกเว้ น ราไพ ที่
ใช้ สารเคมีฉีดพ่นกาจัดแมลง
การเก็บเกี่ยว และระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณ วันที่ 2830 พฤษภาคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกร ขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด
และขายให้ กบั โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัว
แก่นตะวันมาล้ างทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ ว เก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
เพื่อรอการนาไปใช้ ผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิต ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุด ๆ
ละ 8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า มีระดับของผลผลิตต่า คือ ต่ากว่า 1,600 กิโลกรัม/ไร่
(ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า ทั้ง 5 ราย ได้ ผลผลิตเพียง 360-800 กิโลกรัม/ไร่ ในพื้นที่น้ ี ผลผลิตต่า

เนื่องจากมีการเข้ าทาลายของโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii เนื่องจาก เป็ นพื้นที่
เคยปลูกถั่ว

ตารางที่ 2.76 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
สภาพครัวเรือน
กาญจนา

พื้นที่ถือครอง (ไร่)
 <5
 5-10
 11-15
 16-20
 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
 1-3
 4-6
 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกแก่นตะวัน
1
 2-3
ประสบการณ์
ในการปลูกแก่นตะวัน
 เคย
 ไม่เคยปลูก
ระบบกาปลูกพืช
ในพื้นที่ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว
 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง
 พืชแซม

จ.อุดรธานี
สวัสดิ์
ราไพ

ลาพู

จ.นครพนม จ.มุกดาหาร
สมบัติ
รัตน์ พรรณนา กรสวรรค์












































































ตารางที่ 2.77 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กาญจนา ทองอุ่น ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
มันสาปะหลัง
แก่นตะวัน

ตารางที่ 2.78 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สวัสดิ์ สาแดงชัย ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
แตงกวา, ถั่วฝักยาว
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.79 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตร ราไพ ตะแก้ ว ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
มันสาปะหลัง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.80 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ลาพู พรมาลี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
แตงกวา, ถั่วฝักยาว
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.81 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมบัติ ไชยพรม ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
มันสาปะหลัง

แก่นตะวัน

ตารางที่ 2.82 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50
อุดรธานี
การปฏิบัติ
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
กาญจนา สวัสดิ์ ราไพ ลาพู สมบัติ
รัตน์
พรรณา กรสวรรค์
ของเกษตรกร
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา

  



 ทา

ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง





 2 ครั้ง

 
ไถพรวน
 ไม่ทา

 1 ครั้ง

 


 2 ครั้ง


การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา

  



การปลูก
วันปลูก
 พย.-ธค. 49
 มค.-กพ. 50

   



วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์

   



 ใช้ กล้ า
   



ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.

 



 41-60 ซม.
 
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.


 



 41-60 ซม.

ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.

   



 >3 ซม.

ตารางที่ 2.82 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งปี 2549/50 (ต่อ)
อุดรธานี
การปฏิบัติ
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
กาญจนา สวัสดิ์ ราไพ ลาพู สมบัติ
รัตน์
พรรณา กรสวรรค์
ของเกษตรกร
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา


 ทา

   

การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้



 ยาคลุมวัชพืช

   
 ยากาจัดวัชพืช

 

การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง






 
 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้

   



การใส่ปุ๋ย
 ไม่ใส่
 ใส่

   



การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้


 



 ใช้

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
วันเก็บเกี่ยว
 กพ.-มีค. 50
 พค.-มิย. 50

   



ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว (วัน)

   

 >3


 3-5
 >5

ลิสง ซึ่งเป็ นพืชที่อ่อนแอต่อการเข้ าทาลายของเชื้อนี้ จึงอาจเป็ นแหล่งสะสมโรคได้ ประกอบกับก่อนระยะ
เก็บเกี่ยวมีฝนตกชุก จึงทาให้ มปี ัญหาโรคนี้มาก
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ ดังนี้
นางกาญจนา ทองอุ่น มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,930 บาท/ไร่ ประกอบ
ด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 2,480 2,150 และ 3,300 บาท/ไร่
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.83) เกษตรกรได้ ผลผลิต 430 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นการผลิต 18.5
บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตที่มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 31 รองลงมาคือ ต้ นทุน
การให้ นา้ และการเตรียมดิน คิดเป็ นร้ อยละ 15.1 และ12.6 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัม
ละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 2,021 บาท/ไร่
หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้ างจะขาดทุน 4,515 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะ
ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 6,665 บาท/ไร่
ตารางที่ 2.83 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกาญจนา ทองอุ่น สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
800
150
50 1,000 12.6
การปลูก
840
720
900 2,460 31.0
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
480
480
6.1
การใส่ปุ๋ย
240
640
880 11.1
การให้ นา้
200 1,000 1,200 15.1
การฉีดพ่นสารเคมี
240
710
950 12.0
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
840
120
960 12.1
รวมต้ นทุนการผลิต
2,480 2,150 3,300 7,930
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
5.8
5.0
7.7
18.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-7.7) x 430 = -2,021.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-13.5) x 430 = -4,515.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-18.5) x 430 = -6,665.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 430 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

นายสวัสดิ์ สาแดงชัย มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,110 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,680 3,150 และ2,280 บาท/ไร่ ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.84) เกษตรกรได้ ผลผลิต 750 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 9.4 บาท/
กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38 รองลงมาคือต้ นทุนการเตรียม
ดิน และการเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน หากคิดเฉพาะต้ นทุน ค่าวัสดุ เกษตรกรจะไม่มีกาไรจากการผลิตแก่น
ตะวัน หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้ างจะขาดทุน 1,650 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะ
ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,800 บาท/ไร่
นางราไพ ตะแก้ ว มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 8,150 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ ทาการ
ผลิตแก่นตะวันโดยใช้ แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด ไม่มีการจ้ างแรงงานทาให้ ต้นทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี
แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ คือค่าแรงงานเกษตรกร 4,160 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 3,990 บาท/ไร่ (ตาราง
ที่ 2.85) เกษตรกรได้ ผลผลิต 630 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 12.9 บาท/กิโลกรัม โดย
มีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 25.8 รองลงมาคือ ค่าการให้ นา้ และการเตรียม
ดิน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 และ 12.3 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิด
เฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 2,079 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและ
แรงงานจ้ างจะขาดทุนเท่ากัน เนื่องจากไม่ได้ จ้างแรงงาน คือ ขาดทุน 2,079 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุน
ทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 6,237 บาท/ไร่

ตารางที่ 2.84 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสวัสดิ์ สาแดงชัย สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
840
500 1,340 18.8
การปลูก
1,080
720
900 2,700 38.0
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
480
480
6.8
การใส่ปุ๋ย
120
600
720 10.1
การให้ นา้
480
480
6.8
การฉีดพ่นสารเคมี
150
280
430
6.0
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
600
360
960 13.5
รวมต้ นทุนการผลิต
1,680 3,150 2,280 7,110
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.2
4.2
3.0
9.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-3.0) x 750 = 0.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-5.2) x 750 = -1,650.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-9.4) x 750 = -4,800.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 750 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.85 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางราไพ ตะแก้ ว สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
600
400 1,000 12.3
การปลูก
- 1,200
900 2,100 25.8
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
960
960 11.8
การใส่ปุ๋ย
240
590
830 10.2
การให้ นา้
200 1,800 1,000 24.5
การฉีดพ่นสารเคมี
120
300
420
5.2
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
840
840 10.3
รวมต้ นทุนการผลิต
- 4,160 3,990 8,150
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
6.6
6.3
12.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-6.3) x 630 = -2,079.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-6.3) x 630 = -2,079.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-12.9) x 630 = -6,237.0

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 630 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
นางลาพู พรมาลี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,020 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
แรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 360 4,560 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่
2.86) เกษตรกรได้ ผลผลิต 800 กิโลกรัม /ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 8.8 บาท/กิโลกรัม โดยมี
ค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 รองลงมาคือต้ นทุนการเตรียมดิน และการ
ดายหญ้ ากาจัดวัชพืช คิดเป็ นร้ อยละ 21.4 และ 13.7 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลิตกิโลกรัมละ 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 320 บาท/ไร่ หากคิดค่า
วัสดุและแรงงานจ้ างจะขาดทุน 80 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต
แก่นตะวัน 4,640 บาท/ไร่
นายสมบัติ ไชยพรม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,820 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ค่า แรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 240 3,840 และ 1,740 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่
2.87) เกษตรกรได้ ผลผลิต 360 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มตี ้ นทุนการผลิต 16.2 บาท/กิโลกรัม โดยมี
ค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 34 รองลงมาคือการเตรียมดินและการดายหญ้ า
กาจัดวัชพืช คิดเป็ นร้ อยละ 18.9 และ 16.5 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อ
คิดต้ นทุนวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 648 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ าง
จะขาดทุน 900 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน
4,752.2 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกร
ที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ สี ่วนใหญ่มีรายได้ จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ยกเว้ น กาญจนาและราไพ ที่มีรายได้ จากการเกษตรเท่านั้น (ตารางที่ 2.88) โดยรับหัวพันธุจ์ ากการเข้ า
ร่วมโครงการฯ โดยปกติแม่บ้านจะเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้ น สวัสดิ์ และ สมบัติ
ซึ่งพ่อบ้ านเป็ นผู้ตัดสินใจ เกษตรกรทุกรายเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในกรณีมีปัญหาทางการผลิตจะ
ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ
แหล่งข้ อมูลการเกษตรได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ
เกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้ เพราะเจ้ าหน้ าที่ของ
โครงการฯแนะนา ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มตี ่อขั้นตอนในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกรายให้
ความเห็นว่าไม่มีข้นั ตอนใดที่ยุ่งยากมาก (ตารางที่ 2.89) โดยขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก การกาจัด
วัชพืช การให้ นา้ เป็ นขั้นตอนที่มีการปฏิบัติง่าย-ปานกลาง การใส่ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวเป็ นขั้นตอนการ
ปฏิบัติท่งี ่าย ในการผลิตแก่นตะวัน ปัญหาเรื่องโรคพบปานกลาง-มาก ส่วนแมลงไม่ค่อยพบปัญหา
เกษตรกรพอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับอยู่ในช่วง น้ อย-ปานกลาง ส่วนราคาที่ขายได้ และกาไรจากการ
ปลูก เกษตรกรยังไม่พอใจ เกษตรกรพอใจกับระบบการรับซื้อมาก เกษตรกรทุกรายตัดสินใจที่จะปลูก
แก่นตะวันต่อไป

ตารางที่ 2.86 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางลาพู พรมาลี สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
- 1,200
300 1,500 21.4
การปลูก
960
900 1,860 26.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
960
960 13.7
การใส่ปุ๋ย
120
600
720 10.3
การให้ นา้
720
720 10.3
การฉีดพ่นสารเคมี
120
300
420 12.0
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
360
480
840
6.0
รวมต้ นทุนการผลิต
360 4,560 2,100 7,020
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.5
5.7
2.6
8.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-2.6) x 800 = 320.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-3.1) x 800 = -80.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-8.8) x 800 = -4,640.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 800 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.87 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ ไชยพรม สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
840
260 1,100 18.9
การปลูก
- 1,080
900 1,980 34.0
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
960
960 16.5
การใส่ปุ๋ย
120
300
420
8.2
การให้ นา้
480
480
8.2
การฉีดพ่นสารเคมี
120
280
00
6.9
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
240
480
8.2
240
รวมต้ นทุนการผลิต
240 3,840 1,740 5,820
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
10.7
4.8
16.2
0.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-4.8) x 360 = -648.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-5.5) x 360 = -900.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-16.2) x 360 = -4,752.2

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 360 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.88 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ งปี 2549/50
จ.อุดรธานี
จ.นครพนม
จ.มุกดาหาร
สภาพทั่วไปของเกษตรกร
กาญจนา สวัสดิ์

รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ
ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน
แม่บ้าน
ปรึกษากันในครอบครัว
การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ทางการเกษตร
เป็ นสมาชิก
ไม่เป็ นสมาชิก
ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ
เพื่อนบ้ าน
เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง ๆ
เจ้ าหน้ าที่โครงการ
สื่อต่าง ๆ
เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก
2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา



ราไพ

รัตน์

พรรณา กรสวรรค์






ลาพู สมบัติ
























































































































ตารางที่ 2.89 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ ง
ปี 2549/50
ขั้นตอนการผลิต
และการยอมรับ
การเตรียมหัวพันธุ์
การเตรียมแปลงปลูก
การปลูก
โรค
แมลง
การกาจัดวัชพืช
การให้ นา้
การใส่ปุ๋ย
การเก็บเกี่ยว
การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแก่นตะวัน
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
กาไรจากการปลูก
ตลาดรับซื้อ
ปลูกแก่นตะวันต่อไป

กาญจนา
ปานกลาง
ง่าย
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
ปลูก

จ.อุดรธานี
จ.นครพนม
สวัสดิ์
ราไพ
ลาพู สมบัติ รัตน์
ปานกลาง
ง่าย
ปานกลาง ง่าย ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง ง่าย ปานกลาง
มาก ปานกลาง มาก
มาก
น้ อย
น้ อย ปานกลาง น้ อย น้ อย น้ อย
ง่าย
ปานกลาง
ง่าย
ง่าย ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย ปานกลาง
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
น้ อย ปานกลาง ปานกลาง น้ อย น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย น้ อย น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย น้ อย น้ อย
มาก
มาก
มาก
มาก ปานกลาง
ปลูก
ปลูก
ปลูก ปลูก ปลูก

จ.มุกดาหาร
พรรณา กรสวรรค์
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
ง่าย
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
ปลูก
ปลูก

ง. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือ 1 ราย คือนายรัตน์ ไตยราช
ในหมู่บ้านต้ นผึ้ง บ้ านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม มีพ้ ืนที่ทดสอบประมาณ 0.5 ไร่
(ตารางที่ 2.25)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ทดสอบอยู่ทางทิศใต้ ของที่ต้งั จังหวัด
นครพนม ห่ างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 78 กิโลเมตร (รูปที่ 2.31) จากการเก็บตัวอย่างดินใน
พื้นที่ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่า ดินมีสภาพเป็ นดินทราย มีอนุภาค Sand
Silt และ Clay 89 9 และ 2% (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรดค่อนข้ างสูงมีค่า pH 5.5 มี
อินทรียวัตถุในดิน 0.5 % มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.05 % ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม
16.5 22.4 และ 205 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันใน
สภาพนา เขตให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 31
พฤษภาคม 2550 เป็ นการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ ง จึงเลือกพื้นที่ปลูกที่มแี หล่งนา้ ให้ แก่นตะวันได้ ใน
พื้นที่ต้งั แต่เริ่มปลูกจนกระทั้งเก็บเกี่ยว มีฝนตกตลอด แต่มปี ริมาณน้ อย และมีช่วงฝนทิ้งช่วง เช่นช่วง
ปลูกเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงหลังปลูก 1 เดือน ในระยะดอกออก (รูปที่ 2.32) ซึ่งต้ องให้ นา้ บ้ างเป็ นครั้ง
คราว แต่เกษตรกรไม่เพียงพอในช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงทาให้ พืชกระทบแล้ ง แม้ ว่าในช่วงที่แก่นตะวันมีการ
เคลื่อนย้ ายอาหารมาสะสมที่หัว จะมีฝนตกตลอด แต่การที่แก่นตะวันกระทบแล้ ง ตั้งแต่ช่วงแรก นั้นทา
ให้ ต้นแก่นตะวันไม่เจริญเติบโตได้ ดีเท่าที่ควร อีกทั้งระยะเก็บเกี่ยวมีฝนตกต่อเนื่องทาให้ หัวเน่าเสีย ทาให้ มี
ผลผลิตต่า

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.31 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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รูปที่ 2.32 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) อ.นาแก จ.นครพนม กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2550

31
พ.ค.

สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรที่ร่วมมือ การผลิตแก่นตะวันมีพ้ ืนที่ถือ
ครอง 7 ไร่ (ตารางที่ 2.76) มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีสมาชิกที่ทาการเกษตรกร 2 คน เกษตรกรมี
ประสบการณ์การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในระบบปลูกพืช 2 ครั้ง สาหรับ
การระบบการปลูกพืชและการใช้ แรงงานในการปลูกพืชมีการปลูกพืช 2 ชนิด คือปลูกข้ าวในเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม หลังนาทาการปลูกแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.90)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิและเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรไม่มกี าร
ตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง มีการไถพรวนอย่างละ 1 ครั้ง (ตารางที่ 2.82) จากนั้นทาการยกแปลง
ปลูกขนาดกว้ าง 70 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 โดยปลูก
จากต้ นกล้ าพันธุ์ ชาถุงปลูก และจากหัวพันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน การปลูกใช้ ระยะปลูก 40x40
เซนติเมตร เนื่องจากเป็ นการปลูกฤดูแล้ ง การเจริญเติบโตทางลาต้ นมีน้อย จึงใช้ ระยะปลูกแคบกว่าปกติ
ปลูกลึกมากกว่า 3 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม แปลงเกษตรกรไม่มีการกาจัดวัชพืชทั้งสารคลุมวัชพืช
และสารกาจัดวัชพืช ทาการดายหญ้ ากากัดวัชพืช 2 ครั้ง มีการให้ นา้ ชลประทานเป็ นครั้งคราวในช่วงที่ฝน
ทิ้งช่วง แต่มีปริมาณไม่เพียงพอ แก่นตะวันจึงเกิดการกระทบแล้ ง หลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 1515-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลงในพื้นที่น้ ี
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 31
พฤษภาคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 1 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขาย
ให้ กบั โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวัน
ล้ างทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ ว เก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 100C เพื่อรอการนาไปใช้
ผลิตเอทานอลต่อไป
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้พบว่า มีระดับผลผลิตต่ามากคือ ต่า
กว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) มีผลผลิตเพียง 100 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากพืชไม่ได้ รับนา้
สม่าเสมอตั้งแต่ช่วงเริ่มปลูกต้ นมีขนาดเล็ก ทาให้ มีอาหารส่งไปยังหัวน้ อย ขนาดหัวจึงมีขนาดเล็กมาก
และมีฝนตกชุกก่อนการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ ผลผลิตได้ รับต่ามาก
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ทุนต้ นการผลิตแก่นตะวัน พบว่ามีต้นทุน
การผลิตทั้งหมด 4,500 บาท/ไร่ ประกอบด้ วยค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงานเกษตรกร
เอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ทาการผลิตแก่นตะวันโดยใช้ แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด โดยไม่จ้างแรงงาน
ทาให้ ต้นทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงานเกษตรกร 3,000 บาท/ไร่ และต้ นทุน
วัสดุ 1,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.91) เกษตรกรผลผลิต 100 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มตี ้ นทุนการผลิต
45 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมาคือการดาย
หญ้ า กาจัดวัชพืช การเตรียมดินและการให้ นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 และ 13.3 ตามลาดับ โครงการฯรับ
ซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ หากคิด
ค่าวัสดุ แรงงานจ้ างจะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดจะขาดทุนจากการผลิตแก่น
ตะวัน 4,200 บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่ท่มี ีรายได้ จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (ตารางที่
2.88) โดยได้ รับหัวพันธุจ์ ากโครงการฯ โดยปกติจะปรึกษากันภายในครอบครัวว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี
เกษตรกรไม่ได้ เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ

ตารางที่ 2.90 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร รัตน์ ไตยราช ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.91 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายรัตน์ ไตยราช สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อ.นาแก จ.นครพนม ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
300
300
600
13.3
การปลูก
600
900 1,500
33.3
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
- 1,200
- 1,200
26.7
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
10.0
การให้ นา้
600
600
13.3
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
150
150
3.3
รวมต้ นทุนการผลิต
- 3,000 1,500 4,500
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
30.0
15.0
45.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-15.0) x 100 = -1,200.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-15.0) x 100 = -1,200.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-45.0) x 100 = -4,200.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 100 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

และเกษตรกรผู้นา แหล่งข้ อมูลการเกษตรที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณ์ใน
การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้ เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการฯแนะนา
ส่วนความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัตติ ่อการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้นั ตอนที่ยุ่งยากมาก (ตารางที่
2.89) มีข้นั ตอนที่มีความยุ่งยากปานกลาง คือการเตรียมแปลงปลูก การปลูก การกาจัดวัชพืชและการ
ให้ นา้ ส่วนการใส่ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวเป็ นขั้นตอนการปฏิบัติท่งี ่าย ปัญหาโรคและแมลงพบว่าน้ อยมาก
เกษตรกรยังไม่พอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับ ราคาที่ขายได้ และกาไรจากการขาย แต่มีความพอใจปาน
กลางกับตลาดรับซื้อ ตัดสินใจที่จะปลูกแก่นตะวันในครั้งต่อไป
จ. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่ วมมือการผลิต 2 ราย คือ นายพรรณา
ราชิวงค์ และนางกรสวรรค์ พิกุลศรี ทั้ง 2 คน อยู่บ้านนาแล หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร มีพ้ ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่
สภาพทั่วไปของพื้นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของที่ต้งั จังหวัดมุกดาหาร ห่ างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 10 กิโลเมตร (รูปที่ 2.33) จากการเก็บ
ตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ พบว่าดินเป็ นดินทรายร่วน
มีอนุภาคดิน Sand Silt Clay 84 12 และ 4% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็ นกรด
อ่อน (pH 6.2) มีอนิ ทรียวัตถุ 0.5% มีธาตุไนโตรเจน 0.05% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และ
แคลเซียม 7.3 14.6 และ 215 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่น
ตะวันในสภาพนาให้ นา้ ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่
28-30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ ง ในช่วงแรกของการผลิตจะไม่ค่อยมี
ฝนตกจึงเลือกพื้นที่ปลูกที่มแี หล่งนา้ ให้ กบั แก่นตะวันได้
โดยเลือกพื้นที่ใกล้ กบั แหล่งนา้ ชลประทาน
ในช่วงปลูกฝนจะยังไม่ตก ต้ องให้ มีนา้ อย่างสม่าเสมอเนื่องจากเป็ นช่วงที่พืชต้ องการนา้ ให้ การตั้งตัวให้ ได้
ก่อน ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม มีฝนตก (รูปที่ 2.34) ทาให้ ไม่ต้องให้ นา้ ชลประทาน
หลังจากนั้นมีฝนทิ้งช่วง และมีฝนตกบ้ างจนกระทั้งในช่วงออกดอก จึงต้ องมีการให้ นา้ ชลประทานโดย
ปล่อยตามร่องอย่างสม่าเสมอ ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ เกษตรกรจึงลดการให้ นา้
จนกระทั่งระยะเก็บเกี่ยวมีฝนตกทาให้ นา้ ท่วมขังแปลง แม้ จะระบายนา้ ออกจากแปลงแล้ วแต่เนื่องจาก
เป็ นดินนาอุ้มนา้ ทาให้ หัวแก่นตะวันในนานา้ ขังแฉะ ทาให้ หัวเน่า มีผลต่อระดับผลผลิตต่า
สภาพครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ ืนที่ถอื
ครอง 5-10 ไร่ (ตารางที่ 2.76) มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน แต่มีสมาชิกที่ช่วยทาการเกษตรเพียง
2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยทาการปลูกในระบบปลูกพืช 2
ครั้ง สาหรับระบบการปลูกพืชและการใช้ แรงงานในการปลูกพืช พรรณาทาการปลูกข้ าวในช่วงเดือน
พฤษภาคม-ธันวาคม จากนั้นทาการปลูกถั่วลิสงและแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.92) กรสวรรค์
หลังจากทานาในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ได้ ทาการปลูกถั่วลิสง ข้ าวโพด มะเขือเทศ และแก่น
ตะวัน ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันคือช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม (ตารางที่ 2.93) ทาให้ ต้องทาการดูแล
ปฏิบัติพืชหลายชนิด จึงมีเวลาดูแลปฏิบัติแก่นตะวันน้ อย

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.33 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.92 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พรรณา ราชิวงค์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.93 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กรสวรรค์ พิกุลศรี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
ถั่วลิสง
ข้ าวโพด
มะเขือเทศ
แก่นตะวัน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่
มีการตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง (ตารางที่ 2.82) เกษตรกรทั้ง 2 รายทาการไถดะและไถพรวน
อย่างละ 1 ครั้ง จากนั้นทาการยกแปลง โดยพรรณาทาการยกแปลง มีขนาดกว้ าง 120 เซนติเมตร กร
สวรรค์ทาการยกแปลงมีขนาดกว้ าง 70 เซนติเมตร โดยเกษตรกรทั้ง 2 ราย ปลูกโดยใช้ กล้ าพันธุ์ และหัว
พันธุท์ ่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน โดยใช้ ระยะปลูก 30-40x30-40 เซนติเมตร ปลูกลึก 4-5 เซนติเมตร
โดยพรรณาทาการปลูกซ่อมเนื่องจากในช่วงปลูกโดยใช้ หัวพันธุ์ สภาพอากาศในพื้นที่ปลูกมีอุณหภูมิท่ตี ่า
ทาให้ หัวที่บ่มไว้ ในแปลงไม่งอก จึงใช้ ต้นกล้ าปลูก เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้นหัวพันธุเ์ ริ่มมีต้นอ่อนงอกจึงนามา
ปลูกซ่อมอีกครั้ง แต่กรสวรรค์ไม่ได้ มกี ารปลูกซ่อม เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ้นและมีฝนตกแก่นตะวันงอก
พร้ อมๆ กับหญ้ าทาให้ กาจัดวัชพืชไม่ทนั มีบางแปลงที่กาจัดวัชพืชได้ ทนั ซึ่งจะส่งผลทาให้ ผลผลิตต่า
เกษตรกรทั้ง 2 รายไม่มีการใช้ สารเคมีในการกาจัดวัชพืช ทั้งสารเคมีคลุมวัชพืช และสารเคมีกาจัดวัชพืช
ทาการดายหญ้ า 1-2 ครั้ง และมีการให้ นา้ ชลประทานในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ทาการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หลังปลูก 1 เดือน เกษตรกรไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 28-30
พฤษภาคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้ กบั
โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวันมาล้ าง
ทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ วเก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอนาไปใช้ ผลิตเอทา
นอลต่อไป

สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้ ซึ่งได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุด ๆ
ละ 8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีระดับของผลผลิตต่ามาก คือต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่
(ตารางที่ 2.35) โดยพบว่ามีผลผลิตเพียง 16-500 กิโลกรัม/ไร่
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ ดังนี้
นายพรรณา ราชิวงค์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,200 บาท/ไร่ ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานซึ่ง
แบ่งเป็ นแรงงานจ้ างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ทาการผลิตแก่นตะวันโดยใช้
แรงงานในครัวเรือนทั้งหมดโดยไม่จ้างแรงงาน ทาให้ ต้นทุนค่าแรงงานจ้ างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ เป็ น
ค่าแรงงานเกษตรกร 4,300 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 2,900 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.94) เกษตรกร
ได้ ผลผลิต 500 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ คิดเป็ นร้ อยละ 14.4 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ น
ต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 34.7 รองลงมาคือ ค่าการให้ นา้ และการเตรียมดิน คิดเป็ นร้ อย
ละ 22.2 และ 13.9 ตามลาดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเพียงต้ นทุนค่าวัสดุ
เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,400 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้ างจะขาดทุน
เท่ากันเนื่องจากไม่ได้ จ้างแรงงาน คือขาดทุน 1,400 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะ
ขาดทุน 5,700 บาท/ไร่
นางกรสวรรค์ พิกุลศรี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 4,970 บาท/ไร่
ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง แรงงานเกษตรกร และวัสดุ 560 1,670 และ 2,740 บาท/ไร่
ตามลาดับ (ตารางที่ 2.95) เกษตรกรได้ ผลผลิต 16 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 310.7
บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็ นต้ นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 40.6 รองลงมาคือ ต้ นทุน
การให้ นา้ การเตรียมดิน คิดเป็ นร้ อยละ 29 และ 11.7 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3
บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุน 2,692.8 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนค่าวัสดุและ
แรงงานจ้ างจะขาดทุน และหากคิดต้ นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,923.2
บาท/ไร่
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
โดย
พรรณนามีรายได้ จากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ส่วนกรสวรรค์มีรายได้ จากภาค
การเกษตรเท่านั้น เกษตรกรทั้ง 2 ราย ได้ หัวพันธุจ์ ากทางโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้ านจะเป็ นผู้ตัดสินใจ
ว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี (ตารางที่ 2.88) เกษตรกรไม่เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร หากเกิดปัญหาการ
ผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการ พบว่าข้ อมูลการเกษตรที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ ส่วนนาย
พรรณนาได้ รับข้ อมูลจากเอกสารแนะนาต่าง ๆ ด้ วย เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ น
ครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ดั สินใจปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา ส่วนความเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน กรสวรรค์มีความคิดเห็นว่า การกาจัดวัชพืชเป็ น
ขั้นตอนที่ยุ่งยากเนื่องจากในช่วงฝนตก ทาให้ หญ้ างอกขึ้นมา เกษตรกรไม่ได้ ทาการฉีดสารคลุมวัชพืช
ก่อน ส่วนความเห็นอื่น ๆ จะเหมือนกัน คือขั้นตอนที่มกี ารปฏิบัติยุ่งยากปานกลาง คือการเตรียมแปลง
ปลูก การปลูก ส่วนขั้นตอนที่มีการปฏิบัติไม่ยุ่งยากคือ การให้ นา้ การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 2.89) ปัญหาที่พบน้ อยมากคือปัญหาโรคและแมลง เกษตรกรยังไม่ค่อย
พอใจกับระดับผลผลิตที่ได้ รับ ราคาที่ขายได้ และกาไรจากการผลิต ส่วนการรับซื้อ พรรณนายังไม่มีความ
พอใจ ส่วนกรสวรรค์มีความพอใจ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั้งสองราย ตัดสินใจจะปลูกพืชนี้ต่อไป

ตารางที่ 2.94 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพรรณา ราชิวงค์ สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
700
300 1,000
13.9
การปลูก
- 1,600
900 2,500
34.7
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
500
500
6.9
การใส่ปุ๋ย
100
300
400
5.6
การให้ นา้
200 1,400 1,600
22.2
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
- 1,200
- 1,200
16.7
รวมต้ นทุนการผลิต
- 4,300 2,900 7,200
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
0.0
8.6
5.8
14.4
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-5.8) x 500 = -1,400.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-5.8) x 500 = -1,400.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-14.4) x 500 = -5,700.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 500 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.95 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกรสวรรค์ พิกุลศรี สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
280
300
580
11.7
การปลูก
560
560
900 2,020
40.6
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
420
420
8.5
การใส่ปุ๋ย
140
300
440
8.9
การให้ นา้
200 1,240 1,440
29.0
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
70
70
1.4
รวมต้ นทุนการผลิต
560 1,670 2,740 4,970
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
35.0 104.4 171.3 310.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-171.3) x 16 = -2,692.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-171.3) x 16 = -2,692.8
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-171.3) x 16 = -4,923.2

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 16 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

ฉ. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขตอาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือผลิต 1 ราย คือ นางทองใส
เอ่นหยอง อยู่บ้านหนองตาใก้ บ้ านเลขที่ 109 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพ้ ืนที่ปลูก
ประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.25)
สภาพทั่วไปของพื้นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ต้งั
จังหวัดขอนแก่น ห่ างจากจังหวัดขอนแก่น 78 กิโลเมตร (รูปที่ 2.35) จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่
ปลูกทดสอบเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า เป็ นดินทรายร่วน โดยมีอนุภาค Sand
silt และ Clay 73.9 17.1 และ 9% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.26) ส่วนคุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมี
สภาพเป็ นกรดค่อนข้ างสูง โดยมี pH เท่ากับ 5.6 มีอนิ ทรียวัตถุในดิน 0.4% มีปริมาณไนโตรเจน 0.04
ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม เท่ากับ 14.8 77.5 และ 827 ppm ตามลาดับ (ตารางที่
2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพนาเขตให้ นา้ ชลประทาน ปลูกในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันที่ 26-28 พฤษภาคม ซึ่งเป็ นการผลิตแก่นตะวันในฤดู
แล้ ง มีการให้ นา้ ชลประทานตลอดช่วงการผลิตยกเว้ นในช่วงที่มีฝนตก (รูปที่ 2.36) ในระยะเก็บเกี่ยวมี
ฝนตกชุก
สภาพครัวเรือนของเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ ืนที่
ถือครอง 80 ไร่ (ตารางที่ 2.60) มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน แต่มีสมาชิกที่ช่วยทาการเกษตรเพียง 2
คน เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยปลูกระบบปลูกพืช 2 ครั้ง สาหรับ
ระบบปลูกพืช และการใช้ แรงงานในการปลูกพืชหลังจากทานาในเดือนกรกฎาคม-มกราคม เกษตรกรทา
การปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และมีการปลูกอ้ อยซึ่งต้ องมีการดูแลปฏิบัติเป็ น
ครั้งคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.96)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร ไม่ได้ มี
การตัดหญ้ าก่อนการไถเตรียมแปลง (ตารางที่ 2.65) ทาการไถดะ 2 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง จากนั้น
ยกแปลงปลูกขนาดกว้ าง 50 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550
โดยใช้ กล้ าพันธุช์ าถุงพลาสติก และหัวพันธุ์ท่กี ระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน การปลูกใช้ ระยะ 30x30 เซนติเมตร
เนื่องจากเป็ นการปลูกในฤดูแล้ ง การเจริญเติบโตของต้ นมีน้อย จึงใช้ ระยะปลูกแคบกว่าปกติ เกษตรกร
ปลูกลึกมาก 10 เซนติเมตร และมีการปลูกซ่อม แปลงเกษตรกรไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืชทั้งสาร
คลุมวัชพืช และสารกาจัดวัชพืช ทาการดายหญ้ า 2 ครั้ง มักให้ นา้ ชลประทานโดยปล่อยตามร่องหลังปลูก
1 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-8-8 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ แปลงเกษตรกรไม่ใช้ สารเคมีกาจัด
โรคแมลง
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บผลผลิตประมาณวันที่ 26-28
พฤษภาคม 2550 โดยใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้ กบั
โครงการฯ ซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 3 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวันมาล้ าง
ทาความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ วเก็บไว้ ในห้ องควบคุมอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอการนาไปใช้ ผลิตเอ
ทานอล
สาหรับผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่การผลิตนี้พบว่า มีระดับของผลผลิตต่ามาก คือ
ต่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า ได้ ผลผลิตเพียง 178 กิโลกรัม/ไร่

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.35 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ในฤดูแล้ งปี 2549/50
ที่มา : www.tat.or.th
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ตารางที่ 2.96 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ทองใส เอ่นหยอง ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้ าว
อ้ อย

แก่นตะวัน
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพบว่า มีต้นทุน
การผลิตทั้งหมด 5,070 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.97) ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็ นแรงงาน
จ้ างและแรงงานเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรรายนี้มีอาชีพนอกเหนือภาคการเกษตร ซึ่งเป็ นงานหลัก จึง
จ้ างแรงงานในการผลิตแก่นตะวัน ทาให้ ต้นทุนแรงงานของเกษตรกรไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ เป็ น
ค่าแรงงานจ้ าง 2,420 บาท/ไร่ และต้ นทุนค่าวัสดุ 2,650 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.97) เกษตรกรได้ ผล
ผลิต 178 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 28.5 บาท/กิโลกรัม โดยมีค่าการให้ นา้ เป็ นต้ นทุน
การผลิตมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 31.6 รองลงมาคือ การปลูก และการดายหญ้ า กาจัดวัชพืช คิดเป็ นร้ อย
ละ 30.6 และ 10.3 ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ
เกษตรกรจะขาดทุน 2,118.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้ างจะขาดทุน 4,539 บาท/ไร่ และ
หากคิดต้ นทุนทั้งหมดจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,539 บาท/ไร่
ตารางที่ 2.97 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางทองใส เอ่นหยอง สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้ งปี 2549/50
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
400
400
7.9
การปลูก
650
900 1,550 30.6
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
520
520 10.3
การใส่ปุ๋ย
130
350
480
9.5
การให้ นา้
200
- 1,400 1,600 31.6
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
520
520 10.3
รวมต้ นทุนการผลิต
2,420
0.0 2,650 5,070
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
13.6
0.0
14.9
28.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-14.9) x 178 = -2,118.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-28.5) x 178 = -4,539.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-28.5) x 178 = -4,539.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 178 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร เกษตรกรที่
ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่ท่มี ีรายได้ จากทั้งภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร (ตารางที่
2.70) ได้ รับหัวพันธุจ์ ากทางโครงการฯ โดยปกติแม่บ้านจะเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี
เกษตรกรไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
หากเกิดปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่
โครงการ แหล่งข้ อมูลการเกษตรจะได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
แก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดยสาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา ส่วน
ความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเห็นว่ามีความยุ่งยากใน
การผลิต ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก เพราะพื้นที่น้ มี ีดินแข็ง ทาให้ การไถเตรียมแปลงทาได้ ยาก
(ตารางที่ 2.71) นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวด้ วย เนื่องจากดินเหนียว เช่นกัน ส่วนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอ่นื ๆ นั้นง่าย ปัญหาโรคและแมลงมีน้อย เกษตรกรไม่ค่อยพอใจกับราคาขาย และ
กาไรที่ได้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีความประสงค์ท่จี ะปลูกพืชนี้ต่อไป
2.3.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่ ต้นฤดู ฝน ปี 2550
การดาเนินงานปลูกในสถานีทดลอง 2 สถานี คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
และศูนย์วจิ ัยพืชไร่นครราชสีมา จ.นครราชสีมา และแปลงเกษตรกร 5 ครัวเรือน รวมพื้นที่ปลูกทดสอบ
14 ไร่ (ตารางที่ 2.98)
ตารางที่ 2.98 สถานที่ปลูก จานวนครัวเรือน และพื้นที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพื้นที่
เพาะปลูก ต้ นฤดูฝน ปี 2550
สถานที่ปลูกทดสอบ
จานวน
พื้นที่ปลูก
วันปลูก
วันเก็บเกี่ยว
เกษตรกร
ทดสอบ (ไร่)
พื้นที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ ให้ นา้ ชลประทาน
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แปลงที่ 1
2
10 มีค. 50
17-24 กค.50
แปลงที่ 2
1
30 เมย. 50 25 กย.-8 ตค.50
2. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
2
15 มีค. 50
2-6 สค. 50
จ.นครราชสีมา
3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
1
1
15 มีค. 50
26-29 กค.50
3.1 มาลัย แปลงที่ 1
3.2 มาลัย แปลงที่ 2
2.5
10 พค. 50 11-17 กย. 50
4. ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต
4
5.5
15-18 พค. 50 24 กย.-8 ตค. 50
จ.ชัยภูมิ
รวม
5
14

2.3.3.1 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ
การปลูกทดสอบทาในหมวดพืชไร่
คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร (รูปที่ 2.37) ดินเป็ นดิน
ทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 93.7 3.1 และ 1.2% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.99)
ดินมีสภาพเป็ นกรดค่อนข้ างสูง (pH 5.8) มีอนิ ทรียวัตถุ 0.4 และมีปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.02%
ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 32.3 1,183.8 และ 575.8 ppm ตามลาดับ (ตารางที่
2.100) การผลิตทาในสภาพไร่ให้ นา้ ชลประทานในช่วงต้ นฤดูฝนมี 2 แปลง แปลงที่ 1 ปลูกแก่นตะวัน
พันธุแ์ ก่นตะวัน #1 โดยปลูกทดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2550 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 17-24
กรกฎาคม 2550 การปลูกทดสอบนี้เป็ นการปลูกในช่ วงต้ นฤดูฝน แต่ในช่ วงแรกของการปลูกประมาณ 1
เดือนครึ่ง ตั้งแต่ 10 มีนาคม-30 เมษายน 2550 นั้นเป็ นช่ วงที่ยังมีฝนตกน้ อยและมีฝนทิ้งช่ วง

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.37 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ที่มา : www.tat.or.th

ตารางที่ 2.99 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในต้ นฝน ปี 2550
สถานที่ปลูกทดสอบ
Sand
Silt
Clay
Texture
(%)
(%)
(%)
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
93.7
3.1
1.2
Sand
2. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
73.9
13.0
13.1
Sand
Loam
3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ
93.8
3.1
3.1
Sand
4. ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ
ตารางที่ 2.100 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในต้ นฝน ปี 2550
สถานที่ปลูกทดสอบ
pH OM Total Avai
K
(%)
N
P
(ppm)
(%) (ppm)
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5.8 0.4 0.02 32.3 1,183.3
2. ศูนย์วจิ ัยพืชไร่นครราชสีมา
6.6 1.7 0.10 48.1
41.6
จ.นครราชสีมา
3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 6.3 0.4 0.04
5.3
52.6
4. ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ
-

Ca
(ppm)
575.8
157.0
332
-

โดยมีฝนตกเพียง 3-4 วันเท่านั้น (รูปที่ 2.38) ทาให้ ต้องมีการให้ นา้ ชลประทาน โดยระบบสปริงเกอร์
อย่างสม่าเสมอเกือบทุกวัน หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มีฝนตกอย่างสม่าเสมอ ทาให้
สามารถลดจานวนครั้งของการให้ นา้ ได้ โดยจะให้ นา้ ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้น แปลงที่ 2 ปลูกแก่นตะวัน
พันธุ์ HEL 65 โดยปลูกทดสอบในวันที่ 30 เมษายน 2550 และเก็บเกี่ยวในวันที่ 25 กันยายน
2550 ในช่วงที่ปลูกมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม 2550 (รูปที่ 2.39) จะมี
การให้ นา้ ชลประทานเป็ นครั้งคราวในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
สภาพการปลูกปฏิบตั ิ การปลูกปฏิบัติท้งั 2 แปลงทาเหมือนกัน คือ ก่อนการเตรียมดิน
ไม่ได้ มีการตัดหญ้ าก่อน เนื่องจากใช้ ไถกลบแล้ วตากหญ้ าให้ แห้ ง โดยทาการไถดะและไถพรวนอย่างละ
1 ครั้ง (ตารางที่ 2.101) จากนั้นทาการยกแปลงปลูกเนื่องจากสภาพพื้นที่มีการระบายนา้ ได้ ยากจึงต้ อง
ทาการยกแปลงเพื่อช่วยระบายนา้ ในช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวัน แปลงที่ 1 การปลูกทดสอบทาในวันที่
10 มีนาคม 2550 และแปลงที่ 2 ปลูกทดสอบในวันที่ 30 เมษายน 2550 การปลูกโดยใช้ หัวพันธุต์ ัดเป็ น
ชิ้น ๆ แต่ละชิ้นมี 3-4 ตา บ่มในขุยมะพร้ าวชื้นประมาณ 7-10 วัน เพื่อกระตุ้นหัวพันธุใ์ ห้ เกิดต้ นอ่อน
ก่อนที่จะนาไปปลูก การปลูกใช้ ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร โดยปลูกลึกประมาณ 5 เซนติเมตร มีการ
ปลูกซ่อมเพราะมีต้นอ่อนบางส่วนตาย จึงต้ องมีการปลูกซ่อมเพื่อให้ ได้ ต้นที่สม่าเสมอ มีการใช้ สารเคมี
กาจัดวัชพืชชนิดก่อนทาการปลูกเนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีหญ้ าขึ้นหนาแน่น ทาให้ ต้องการใช้ แรงงานมากใน
การดายหญ้ า โดยทาการดายหญ้ า 2 ครั้ง ในแปลงที่ 1 มีการให้ นา้ ชลประทานตลอดฤดูปลูกอย่าง
สม่าเสมอ ยกเว้ นกรณีฝนตก ส่วนแปลงที่ 2 มีการให้ นา้ ชลประทานในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง แต่ส่วนใหญ่จะ
อาศัยนา้ ฝนเป็ นหลักในการปลูกทดสอบทั้ง 2 แปลงนี้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง เนื่องจากไม่พบการระบาด
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รูปที่ 2.38 แสดงปริมาณการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด (องศาเซลเซียล)อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนาคม-กรกฎาคม
2550
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เดือน

รูปที่ 2.39 แสดงปริมาณการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) และอุณหภูมติ ่าสุด-สูงสุด (องศาเชลเชียส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในเดือนเมษายน-ตุลาคม 2550

ตารางที่ 2.101 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน ในต้ นฤดูฝนปี 2550
การปฏิบัติของเกษตรกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
จ.นครราชสีมา
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา



 ทา
ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง



 2 ครั้ง
ไถพรวน
 ไม่ทา
 1 ครั้ง



 2 ครั้ง
การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา



การปลูก
วันปลูก
 1-31 มีค. 50


 1-30 เมย. 50

วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์



 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.



 41-60 ซม.
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.


 41-60 ซม.


ตารางที่ 2.101 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน ในฤดูฝนปี 2550 (ต่อ)
การปฏิบัติของเกษตรกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
จ.นครราชสีมา
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.



 >3 ซม.
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา
 ทา



การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้

 ยาคลุมวัชพืช


 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง



 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้



การใส่ปุ๋ย
 ไม่ใส่
 ใส่



การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้



 ใช้
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว
วันเก็บเกี่ยว
 15-31 กค. 50

 1-15 สค. 50


ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว (วัน)
 >3
 3-5



 >5

การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงที่ 1 เมื่อวันที่ 17-24
กรกฎาคม 2550 เมื่อมีอายุ 130 วัน ใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 8 วัน และแปลงที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน - 8
ตุลาคม 2550 เมื่ออายุ 145-155 วัน ใช้ เวลาเก็บเกี่ยว 6 วัน โดยทาการขุด และปลิดหัว จากนั้นนาไป
ล้ างให้ สะอาดบรรจุถุงพลาสติก เก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอการนาไปใช้ ประโยชน์
ต่อไป สาหรับผลผลิตที่ได้ จากการเก็บผลผลิต แปลงที่ 1 ปลูกพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 มีระดับของผลผลิต
ระดับปานกลาง คืออยู่ในช่วง 2,000-3,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิตหัวสดเท่ากับ 2,015 กิโลกรัม/
ไร่ และแปลงที่ 2 ปลูกพันธุ์ HEL 65 มีระดับของผลผลิตระดับค่อนข้ างต่า คืออยู่ในช่วง 1,0002,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิตหัวสดเท่ากับ 1,912 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.102)
ต้นทุนการผลิต แปลงที่ 1 ต้ นทุนการผลิตทั้งหมด 20,300 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนแรงงานจ้ างและค่าวัสดุ 17,940 และ 2,360 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 2.103) ส่วนต้ นทุน
ของเกษตรกรไม่มีเนื่องจากเป็ นงานทดลองในสถานี โดยมีการเก็บเกี่ยวแก่นตะวันเป็ นทุนมากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 32 รองลงมาคือค่าการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช และการปลูกคิดเป็ นร้ อยละ 26.1 และ 14.8
ตามลาดับ มีผลผลิต 2,015 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 10.1 บาท/กิโลกรัม ซึ่ง
ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 8.9 และ 1.1 บาท/ไร่ ตามลาดับ แต่หากคิดต้ นทุนทั้ง
ค่าแรงงาน และค่าวัสดุจะขาดทุน 14,306.5 บาท/ไร่ เมื่อคิดรายได้ เหนือต้ นทุนค่าวัสดุ (หากมีราคาซื้อ
3 บาท/กิโลกรัมหัวสด) จะมีกาไร 3,627 บาท แต่หากคิดต้ นทุนทั้งหมด (รวมค่าแรงงาน) จะขาดทุน
จากการผลิต 14,306 บาท/ไร่ แปลงที่ 2 ต้ นทุนการผลิตทั้งหมด 21,200 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 18,150 และ 3,050 บาท/ไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 2.104) ส่วนต้ นทุน
ของเกษตรกรไม่มีเนื่องจากเป็ นงานทดลองในสถานี โดยมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืชเป็ นต้ นทุนมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 34.9 รองลงมาคือ ค่าการเก็บเกี่ยว และการเตรียมดิน คิดเป็ นร้ อยละ 30.9 และ 13.4
ตามลาดับ สถานีน้ มี ีผลผลิต 1,912 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 11.1 บาท/กิโลกรัม ซึ่ง
ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 9.5 และ 1.6 บาท/ไร่ ตามลาดับ หากคิดต้ นทุนทั้ง
ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 9,751.2 บาท/ไร่ เมื่อคิดรายได้ เหนือต้ นทุนค่าวัสดุ (หากมีราคาซื้อ 6
บาท/กิโลกรัม) จะมีกาไร 8,412.2 แต่หากคิดต้ นทุนทั้งหมด (รวมค่าแรงงาน) จะขาดทุนจากการผลิต
9,751.2 บาท/ไร่
ตารางที่ 2.102 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ระดับผลผลิต (กก./ไร่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.นครราชสีมา
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
8602/
<1,000 (ต่า)
1,000-2,000 (ค่อนข้ างต่า)
2,001-3,000 (ปานกลาง)
2,0152/
1,9123/
3,001-4,000 (ค่อนข้ างสูง)
>4,000 (สูง)
1/ ใช้ พันธุ์ KKU Ac 001
2/ ใช้ พันธุ์ แก่นตะวัน #1
3/ ใช้ พันธุ์ HEL 65

ตารางที่ 2.103 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 1 สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในช่วงต้ นฤดูฝน ปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
1,800
760 2,560
12.6
การปลูก
1,800
- 1,200 3,000
14.8
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
5,300
- 5,300
26.1
การใส่ปุ๋ย
170
300
470
2.3
การให้ นา้
2,200
- 2,200
10.8
การฉีดพ่นสารเคมี
170
100
270
1.3
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,500
- 6,500
32.0
รวมต้ นทุนการผลิต
17,940
- 2,360 20,300
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
8.9
0.0
1.1
10.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-1.2) x 2,015 = 3,627
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-10.1) x 2,015 = -14,306.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-10.1) x 2,015 = -14,306.5
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,015 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
ตารางที่ 2.104 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 2 สาหรับการปลูกทดสอบ ณ
อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
- 1,350 2,850
13.4
1,500
การปลูก
1,200
- 1,200 2,400
11.3
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
7,400
- 7,400
34.9
การใส่ปุ๋ย
150
300
450
2.1
การให้ นา้
1,200
- 1,200
5.7
การฉีดพ่นสารเคมี
150
200
350
1.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,550
- 6,550
30.9
รวมต้ นทุนการผลิต
18,150
- 3,050 21,200
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
9.5
0.0
1.6
11.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-1.6) x 1,912 =
8,412.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-11.1) x 1,912 = 9,751.2

(6-11.1) x 1,912 = 9,751.2
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 1,912 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท
2.3.3.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในศู นย์วิจยั พืชไร่นครราชสีมา
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ ดี าเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่
นครราชสีมา คือ นายไชยศิลป์ ภูสาเนียร
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ที่ต้งั จังหวัดนครราชสีมา ห่ างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 45 กิโลเมตร (รูปที่ 2.40) ดินมีลักษณะ
เป็ นดินร่ วนทราย มีอนุภาค Sand Silt และ Clay 74 13 และ 13% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.99)
ดินมีสภาพเป็ นกรดอ่อน (pH 6.6) มีอนิ ทรียวัตถุ 0.7 มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.1% ฟอสฟอรัส โปร
แตสเซียม และแคลเซียม 48.1 41.6 และ 157 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.100) เป็ นแปลงสภาพ
พื้นที่ไร่ และเป็ นการปลูกต้ นฤดูฝน ทาการปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2550 และเก็บเกี่ยววันที่ 2-6
สิงหาคม 2550 ตลอดฤดูการผลิตมีการให้ นา้ ชลประทานอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม
ที่ยังไม่มีฝนตกและเป็ นช่วงที่เริ่มปลูกแก่นตะวัน จะต้ องการนา้ อย่างสม่าเสมอในการงอกและการตั้งตัว
ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2550 (รูปที่ 2.41) มีการทิ้งช่วงของ
ฝน
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด

รูปที่ 2.40 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.สีค้ วิ จ.นครราชสีมา ในต้ นฤดูฝน
ปี 2550
ที่มา : www.tat.or.th
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เดือน

รูปที่ 2.41 แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) และอุณหภูมิต่าสุด-สูงสุด (องศาเซลเชียล)
อ. สีค้ วิ จ. นครราชสีมา มีนาคม - สิงหาคม 2550
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ยาวนาน และอีกช่วงคือ 1-15 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเป็ นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ ายอาหารจากลาต้ นสู่หัว
ต้ องมีการให้ นา้ อย่างสม่าเสมอ แต่ในช่วงออกดอกนั้นมีฝนตกอย่างสม่าเสมอตลอดเดือนพฤษภาคม
ในช่วงนี้ไม่ต้องให้ นา้ ชลประทาน
สภาพการปลูกปฏิบตั ิ ก่อนการเตรียมพื้นที่ไม่มีการตัดหญ้ าก่อนไถ มีการไถ
ดะและไถแปรอย่างละ 1 ครั้ง (ตารางที่ 2.101) ไม่มีการยกแปลงปลูกเนื่องจากสภาพดินเป็ นดินทราย
ระบายนา้ ดี ใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วบ่มในขุยมะพร้ าวชื้นเพื่อกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน ก่อนนาไปปลูก
โดยใช้ ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูกลึกประมาณ 5 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเนื่องจากมีต้นอ่อน
บางส่วนตาย ทาให้ ต้องปลูกซ่อมให้ ต้นสม่าเสมอในแปลงทดสอบ มีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 1 ครั้ง โดย
ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช มีการให้ นา้ ชลประทานก่อนปลูกและทันทีหลังปลูก และมีการให้ นา้
อย่างสม่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ยให้ กบั แก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ ปุ๋ยสูตร
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ โดยทาหลังจากการดายหญ้ าแล้ ว และในขณะที่ใส่ปุ๋ยมีการกลบโคน
ต้ นไปด้ วย ไม่มีการใช้ สารเคมีกาจัดโรคและแมลง เนื่องจากไม่พบการแพร่ระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตแก่นตะวันวันที่ 2-6
สิงหาคม 2550 เมื่อมีอายุ 140 วัน ซึ่งมีอายุยาวเนื่องจากพื้นที่ทดสอบนี้มีฝนตกอย่างสม่าเสมอทาให้
แก่นตะวันมีการเจริญทางลาต้ นมาก และไม่ยอมแก่ เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว โดยใช้ เวลาในการเก็บเกี่ยว 6
วัน ทาการขุดหัว ปลิดหัว รวบรวมหัวไว้ ในที่ร่ม เพื่อไม่ให้ หัวสูญเสียนา้ สาหรับผลผลิตซึ่งได้ จากการสุ่ม
เก็บผลผลิต 4 จุด ๆ ละ 8 ตารางเมตร จากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่ามีค่าเฉลี่ย 860 กิโลกรัม/ไร่
(ตารางที่ 2.102) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับต่า
ต้นทุนการผลิต มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 13,070 บาท/ไร่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 11,570 และ 1,500 บาท/ไร ตามลาดับ โดยมีต้นทุนการปลูกและให้ นา้
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 และ 27.3 ตามลาดับ รองลงมาเป็ นค่าการเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็ น
ร้ อยละ 20.1 โดยทั่วไปค่าการเก็บเกี่ยวจะเป็ นต้ นทุนที่สงู แต่เนื่องจากผลผลิตในฤดูน้ อี ยู่ในระดับต่า ทา
ให้ ใช้ แรงงานในการเก็บเกี่ยวน้ อยไปด้ วย โดยมีผลผลิต 860 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต
15.2 บาท/กิโลกรัม (ตารางที่ 2.105) ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุ 13.5 และ 1.7
บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ ทาให้ มีรายได้ สทุ ธิเหนือต้ นทุนค่าวัสดุ 1,118 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้ง
ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 10,492 บาท/ไร่
การตัดสินใจ และการยอมรับการผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน
เจ้ าหน้ าที่โครงการฯได้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูลความเห็นชอบของเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบแปลงปลูกทดสอบใน
การตัดสินใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน

ตารางที่ 2.105 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ จ.นครราชสีมา ในต้ นฤดูฝน ปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
620
620
4.7
การปลูก
2,700
900 3,600 27.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,260
- 1,260
9.6
การใส่ปุ๋ย
720
600 1,300 10.0
การให้ นา้
3,570
- 3,570 27.3
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,700
- 2,700 20.1
รวมต้ นทุนการผลิต
11,570
- 1,500 13,070
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
13.5
1.7
15.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-1.7) x 860 = 1,118.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-15.2) x 860 = -10,492.0
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-15.2) x 860 = -10,492.0
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 860 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท
โดยทางศูนย์ได้ พันธุแ์ ก่นตะวันมาปลูกจากการเข้ าร่วมโครงการ (ตารางที่ 2.106) ไม่ได้ เป็ นสมาชิก
เกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหาทางด้ านการเกษตรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ ส่วนข้ อมูล
ทางการเกษตรนั้นจะได้ รับจากทั้งเจ้ าหน้ าที่โครงการ เอกสารคาแนะนา และสื่อต่าง ๆ เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ท่ี
ดูแลแปลงได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิตแก่นตะวัน ในงานวันเกษตรภาคอีสานปี 2550 ด้ วย จึงได้
มีการได้ รับเอกสารแผ่นพับ และได้ รับชมสื่อวีดีทศั น์ท่ที างโครงการได้ จดั แสดงด้ วย มีประสบการณ์ใน
การปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งที่ 2 หลังจากเคยปลูกทดสอบแล้ วในช่วงปลายฤดูฝน ปี 2549 สาเหตุท่ปี ลูก
เพราะเจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา สาหรับสภาพการยอมรับ ผู้ดูแลมีความเห็นว่าไม่มีข้นั ตอนการปฏิบัติท่ี
ยากสาหรับการผลิตแก่นตะวัน แต่มีการจัดการที่ค่อนข้ างยุ่งยากปานกลาง คือการปลูกและการเก็บเกี่ยว
ส่วนปัญหาเรื่องแมลงมีน้อย และจะมีการเป็ นโรคอยู่มากในแปลงปลูกทดสอบนี้ (ตารางที่ 2.107)
ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจกับระดับผลผลิต ราคา/กิโลกรัม ที่จาหน่ายและกาไรจากการปลูกน้ อย แต่มี
ความพอใจในตลาดรับซื้อ จึงมีความเห็นที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เนื่องจากคาดว่าในการผลิตครั้ง
ต่อไปจะได้ ผลผลิตที่สงู กว่าฤดูน้ เี หมือนกับในช่วงปลายฝน ซึ่งได้ รับผลผลิตอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง

ตารางที่ 2.106 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝน ปี 2550
สภาพทั่วไปของเกษตรกร
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ

ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน
แม่บ้าน
ปรึกษากันในครอบครัว
การเป็ นสมาชิกในกลุ่ม
ทางการเกษตร
เป็ นสมาชิก
ไม่เป็ นสมาชิก

ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ

เพื่อนบ้ าน
เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง ๆ

เจ้ าหน้ าที่โครงการ

สื่อต่าง ๆ

เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก
2 ครั้ง

สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา


ตารางที่ 2.107 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในต้ นฤดูฝน ปี 2550
ขั้นตอนการผลิต และการยอมรับ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
การเตรียมหัวพันธุ์
ง่าย
การเตรียมแปลงปลูก
ง่าย
การปลูก
ปานกลาง
โรค
มาก
แมลง
น้ อย
การกาจัดวัชพืช
ง่าย
การให้ นา้
ง่าย
การใส่ปุ๋ย
ง่าย
การเก็บเกี่ยว
ปานกลาง
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแก่นตะวัน
น้ อย
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
น้ อย
กาไรจากการปลูก
น้ อย
ตลาดรับซื้อ
มาก
ปลูกแก่นตะวันต่อไป
ปลูก
2.3.3.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในเขต ตาบลวะตะแบก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 1 ราย คือนางมาลัย มูลกระโทก
บ้ านป่ าข้ าว เลขที่ 98 หมู่ 13 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีพ้ ืนที่ทดลอง 3.5 ไร่
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ปลูกทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ
ที่ต้งั จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 105 กิโลเมตร (รูปที่ 2.42) ดินมีลักษณะเป็ นดินทราย มีอนุภาค Sand
Silt และ Clay 94 3 และ 3% ตามลาดับ (ตารางที่ 2.99) ดินมีสภาพเป็ นกรดอ่อน (pH 6.3)
มีอนิ ทรียวัตถุในดิน 0.4% มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.04% ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม
5.3 52.6 และ 332 ppm ตามลาดับ (ตารางที่ 2.100) การผลิตของเกษตรกรทาในสภาพไร่ให้ นา้
ชลประทานในช่วงต้ นฤดูฝน มี 2 แปลง แปลงที่ 1 ทาการปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2550 และเก็บเกี่ยว
ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2550 โดยในช่วงเริ่มปลูกวันที่ 15 มีนาคม - 7 เมษายน 2550 ไม่มีฝนตก
(รูปที่ 2.43) ทาให้ ต้องให้ นา้ ชลประทานโดยระบบสปริงเกอร์ เนื่องจากช่วงนี้ถ้าขาดนา้ ต้ นอ่อนจะเหี่ยว
ได้ และการตั้งตัวของต้ นจะไม่สม่าเสมอ หลังจากนั้นในพื้นที่มีฝนตกตลอดอย่างสม่าเสมอทาให้ สามารถ
ลดการให้ นา้ ลงอย่างมาก โดยจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงบ้ างประมาณ 7-10 วัน แต่ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงในพื้นที่
นี้มักจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ทาให้ ดินอุ้มความชื้นไว้ ใช้ ได้ ในช่ วงที่ฝนไม่ตก และถ้ าดินแห้ งก็ยงั
สามารถให้ นา้ ชลประทานได้ แปลงที่ 2 ทาการปลูกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 และเก็บเกี่ยวในวันที่
11-17 กันยายน 2550 ในช่วงเริ่มปลูกของแปลงนี้ได้ รับนา้ อย่างพอเพียง เนื่องจากมีฝนตกแทบทุกวัน
ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2550 (รูปที่ 2.44) ทาให้ ต้นกล้ าตั้งตัวได้ ดี และต้ น
สม่าเสมอ หลังจากนั้นจะมีบางช่วงที่ฝนทิ้งช่วงจึงใช้ การให้ นา้ ชลประทาน

สภาพครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูกทดสอบนี้เกษตรกรมีพ้ ืนที่ถือครอง 90 ไร่ มี
สมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.108) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง 2
คน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตแก่นตะวันเป็ นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกทาการผลิตในช่วงฤดูแล้ ง

แปลงปลูกทดสอบ

รูปที่ 2.42 แสดงที่ต้งั บริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ในต้ นฤดูฝนปี 2550
ที่มา : www.tat.or.th

70

ช่ วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน
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เดือน

รูปที่ 2.43 แสดงปริมาณนา้ ฝนและการกระจายตัวของนา้ ฝน(มม.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550

20
ก.ค.

31
ก.ค.

80
ปริมาณนา้ ฝน

ช่ วงเวลาการผลิตแก่นตะวันของ ต.บ้ านไร่
ช่ วงเวลาการผลิตแก่นตะวันของ ต.วะตะแบก
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เดือน

รูปที่ 2.44 แสดงปริมาณนา้ ฝนและการกระจายตัวของนา้ ฝน (มม.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พฤษภาคม-ตุลาคม 2550

20
ก.ย.

30
ก.ย.

10
ต.ค.

20 24
ต.ค. ต.ค.

ตารางที่ 2.108 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันต้ นฤดูฝนปี 2550
สภาพครัวเรือน
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ
มาลัย
มาลัย
ภัฏ อุเทน ภูดิส โครงการ
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
บ้ านดิน
พื้นที่ถือครอบ (ไร่)
 <5
 5-10
 11-15

 16-20





 >20
จานวนสมาชิกในครัวเรือน


 1-3



 4-6
 >6
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ปลูกแก่นตะวัน



1


 2-3
ประสบการณ์ในการปลูก
แก่นตะวัน
 เคยปลูก


 ไม่เคยปลูก




ระบบการปลูกพืชในพื้นที่
ปลูกแก่นตะวัน
 พืชเดี่ยว


 ระบบปลูกพืช 2 ครั้ง


 พืชแซม


(สวนชมพู่) (ไม้ ผล)

ในการปลูกครั้งนี้เป็ นการปลูกแก่นตะวันเป็ นพืช 2 ครั้ง หลังจากการปลูกมันสาปะหลัง แล้ วจึงทาการ
ปลูกแก่นตะวัน สาหรับกิจกรรมในฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกข้ าวในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
ปลูกข้ าวโพด พฤษภาคม-สิงหาคม หลังจากนั้นก็มีการปลูกมันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพารา ซึ่งเป็ น
พืชที่ต้องมีการปฏิบตั ิดูแลเป็ นครั้งคราวตลอดปี และแปลงที่ 1 ปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนมีนาคมกรกฎาคม และแปลงที่ 2 ปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน (ตารางที่ 2.109)
สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ทั้ง 2 แปลงมีการปฏิบัติท่เี หมือนกันคือ ก่อนการ
ปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้ าก่อนไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.110) มีการไถดะและพรวนอย่างละ 1
ครั้ง ไม่ได้ ทาการยกแปลงเนื่องจากพื้นที่เป็ นดินทราย ระบายนา้ ดี โดยเกษตรกรปลูกแก่นตะวันแปลงที่
1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2550 การปลูกใช้ ต้นกล้ า ไม่มีการปลูกซ่อม เนื่องจากมีการให้ นา้ ก่อนปลูกและ

หลังปลูกทันทีและให้ นา้ อย่างสม่าเสมอในช่วงแรกของการปลูก ทาให้ ต้นกล้ าเจริญเติบโตอย่างสม่าเสมอ
แปลงที่ 2 ปลูกวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ใช้ หัวพันธุ์ท่ตี ัดเป็ นชิ้นๆ แล้ วบ่มในขุยมะพร้ าวชื้นเพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน ก่อนนาไปปลูก แปลงนี้มีการปลูกซ่อมเนื่องจากช่วงที่ฝนตกหนักทาให้ กดั เซาะดิน
ทาให้ นาพัดพาหัวพันธุไ์ ปด้ วย ทั้ง 2 แปลงใช้ ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร ปลูกลึกประมาณ 6-7
เซนติเมตร ในแปลงที่ 1 เนื่องจากเป็ นแปลงที่บุกเบิกใหม่ มีหญ้ าปกคลุมหนาแน่น จึงทาการฉีดพ่น
สารเคมีกาจัดวัชพืช และมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 2 ครั้ง แต่ในแปลงที่ 2 มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
มีการให้ นา้ ชลประทานโดยระบบสปริงเกอร์อย่างสม่าเสมอตลอดฤดูการผลิต ไม่มีการใช้ ปุ๋ยเคมี แต่มี
การใช้ ปุ๋ยคอก ในแปลงที่ 1 ใส่ปริมาณ 4 ตัน แปลงที่ 2 ใส่ปริมาณ 2 ตัน หว่านแล้ วไถบารุงดินตั้งแต่
ในช่วงของการเตรียมดิน ไม่มีการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงเนื่องจากไม่พบการระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวแปลงที่ 1 ในวันที่ 26-29
กรกฎาคม 2550 และแปลงที่ 2 ในวันที่ 11-17 กันยายน 2550 มีอายุประมาณ 120-130 วัน โดยใช้
เวลาเก็บเกี่ยว 4-6 วัน โดยเกษตรกรขุด และปลิดหัว ล้ างทาความสะอาด บรรจุใส่ถุงพลาสติก สาหรับ
ผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่น้ ซี ่งึ ได้ จากการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุด ๆละ 36 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย
พบว่าแปลงที่ 1 มีผลผลิตเฉลี่ย 2,533 กิโลกรัม/ไร่ และแปลงที่ 2 มีผลผลิตเฉลี่ย 2,850 กิโลกรัม/ไร่
(ตารางที่ 2.111) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตปานกลางทั้ง 2 แปลง
ต้นทุนการผลิต แปลงที่ 1 มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 22,150 บาท/ไร่ (ตารางที่
2.112) ประกอบด้ วย ต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 13,750 และ 8,400 บาท/ไร่ ตามลาดับ ส่วน
ต้ นทุนเกษตรกรเองไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมีธุรกิจนอกการเกษตร จึงใช้ แรงงานจ้ าง โดยมีต้นทุนค่าการ
เก็บเกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 28.4 รองลงมาคือ ค่าการปลูกและการใส่ปุ๋ย คิดเป็ นร้ อยละ 18.3
เท่ากัน การที่ต้นทุนการใส่ปุ๋ยมีค่าสูงเนื่องจากเป็ นการใส่ปุ๋ยคอก ซึ่งมีค่าวัสดุสงู เกษตรกรได้ ผลผลิต
2,533 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 8.7 บาท/กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน
และค่าวัสดุ 5.4 และ 3.3 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ หากรับซื้อผลผลิตหัวสดกิโลกรัมละ 3 บาท ทาให้
เกษตรกรขาดทุนจากผลผลิตแก่นตะวัน 759.9 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุจะทาให้
ขาดทุน 14,438 บาท/ไร่ แปลงที่ 2 มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,930 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.113)
ประกอบด้ วยต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 7,330 และ 2,600 บาท/ไร่ ตามลาดับ โดยมีต้นทุนค่าการ
เก็บเกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 รองลงมาคือ การปลูกและการใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับแปลงที่ 1 คิด
เป็ นร้ อยละ 21.1 และ 11.1 ตามลาดับ เกษตรกรได้ ผลผลิต 2,850 กิโลกรัม/ไร่ และมีต้นทุนการผลิต
ต่า ทาให้ มีต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน ลดลงมาเหลือ 3.5 บาท/กิโลกรัม ซึ่งน้ อยกว่าแปลงที่ 1 โดย
ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 2.6 และ 0.9 บาท/กิโลกรัม ถ้ าโครงการรับซื้อผลผลิตหั ว
สดกิโลกรัมละ 6 บาท ทาให้ หากคิดเฉพาะต้ นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีกาไร 14,535 บาท/ไร่ และหาก
คิดต้ นทุนทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุ จะได้ กาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 7,125 บาท/ไร่

ตารางที่ 2.109 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ข้ าว
ข้ าวโพด
มันสาปะหลัง
ยูคาลิปตัส
ยางพารา
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.110 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในต้ นฤดูฝน ปี 2550
การปฏิบตั ิ
ของเกษตรกร
การเตรียมดิน
การตัดหญ้ า
 ไม่ทา
 ทา
ไถดะ
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
ไถพรวน
 ไม่ทา
 1 ครั้ง
 2 ครั้ง
การยกแปลงปลูก
 ไม่ทา
 ทา
การปลูก
วันปลูก
 มีค.-เมย. 50
 พค. 50
วิธกี ารปลูก
 ใช้ หัวพันธุ์
 ใช้ กล้ า
ระยะปลูกระหว่างแถว
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.

ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
มาลัย
มาลัย
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2





ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ภัฏ
อุเทน
ภูดสิ
โครงการ
บ้ านดิน











































































ตารางที่ 2.110 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในต้ นฤดูฝน ปี 2550 (ต่อ)

การปฏิบตั ิ
ของเกษตรกร
ระยะปลูกระหว่างต้ น
 20-40 ซม.
 41-60 ซม.
ความลึกของการปลูก
 1-3 ซม.
 >3 ซม.
การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การปลูกซ่อม
 ไม่ทา
 ทา
การใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช
 ไม่ใช้
 ยาคลุมวัชพืช
 ยากาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืช
 ดายหญ้ า 1-2 ครั้ง
 >2 ครั้ง
การให้ นา้ ชลประทาน
 ไม่ให้
 ให้
การใส่ปยุ๋
 ไม่ใส่
 ใส่
การใช้ สารเคมีกาจัดโรคแมลง
 ไม่ใช้
 ใช้
การเก็บเกีย่ วและการปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกีย่ ว
วันเก็บเกี่ยว
 กค.-สค. 50
 กย.-ตค. 50
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว (วัน)
 <3
 3-5
 >5

ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
มาลัย
มาลัย
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2



ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ภัฏ
อุเทน
ภูดสิ
โครงการ
บ้ านดิน











































































































ตารางที่ 2.111 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝนปี 2550
ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ระดับผลผลิต
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
(กก./ไร่)
มาลัย
มาลัย
ภัฏ
อุเทน
ภูดิส โครงการ
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
บ้ านดิน
<1,000 (ต่า)
1,000-2,000 (ค่อนข้ างต่า)
2,000-3,000 (ปานกลาง)
3,001-4,000 (ค่อนข้ างสูง)
>4,000 (สูง)

2,5332/

2,8502/

2,4902/
3,7902/

3,4002/
5,0202/

1/

ใช้ พันธุ์ KKU Ac 001
ใช้ พันธุแ์ ก่นตะวัน # 1
3/
ใช้ พันธุ์ HEL 65
2/

ตารางที่ 2.112 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
500
500
2.3
การปลูก
3,150
900 4,050 18.3
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
3,000
- 3,000 13.6
การใส่ปุ๋ย
150
- 3,900 4,050 18.3
การให้ นา้
500
- 3,500 4,000 18.1
การฉีดพ่นสารเคมี
150
100
250
1.1
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,300
- 6,300 28.4
รวมต้ นทุนการผลิต
13,750
- 8,400 22,150
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
5.4
0.0
3.3
8.7
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(3-3.3) x 2,533 = -759.9
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (3-8.7) x 2,533 = -14,438.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(3-8.7) x 2,533 = -14,438.1
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,533 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท

ตารางที่ 2.113 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นางมาลัย มูลกระโทก สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ แปลงที่ 2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
300
400
4.0
การปลูก
900
- 1,200
2,100
21.1
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
840
840
8.5
การใส่ปุ๋ย
100
- 1,000
1,100
11.1
การให้ นา้
150
400
550
5.5
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
5,040
5,040
50.8
รวมต้ นทุนการผลิต
7,330
- 2,600
9,930
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.6
0.0
0.9
3.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-0.9) x 2,850 = 14,535
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-3.5) x 2,860 = 7,125
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(6-3.5) x 2,850 = 7,125
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,850 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท
การตัดสินใจ และการยอมรับการผลิต เกษตรกรที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันใน
พื้นที่ มีรายได้ จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.114) โดยได้ ซ้ อื ต้ นกล้ าพันธุจ์ ากทาง
โครงการฯ โดยปกติจะมีการปรึกษากันในครอบครัวเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี หากมี
ปัญหาทางด้ านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ แหล่งข้ อมูลที่ได้ รับส่วนใหญ่ ได้ จาก
เจ้ าหน้ าที่โครงการฯ เอกสารแนะนา และสื่อต่าง ๆ เนื่องจากเกษตรกรเป็ นสมาชิกหนังสือที่เกี่ยวกับ
การเกษตรด้ วย เกษตรกรรายนี้มีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งที่สอง สาเหตุท่ปี ลูก
เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา สาหรับการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร พบว่าการ
ปฏิบัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้นั ตอนใดยุ่งยาก (ตารางที่ 2.115) ยกเว้ นการเก็บเกี่ยว ที่ค่อนข้ าง
ยุ่งยาก และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่มีการปฏิบัติท่ยี ุ่งยาก เนื่องจากต้ องล้ างทาความสะอาด และ
บรรจุใส่ถุงพลาสติก และหัวแก่นตะวันเป็ นพืชที่เหี่ยวเร็ว ต้ องรีบทาการเก็บรักษาหลังขุดขึ้นมาแล้ ว ส่วน
เรื่องโรคและแมลงมีน้อย เกษตรกรไม่พอใจกับผลผลิต ราคาขายและกาไรจากการปลูก คิดว่าน่าจะมี
ราคาขายที่สงู กว่านี้ จึงจะคุ้มทุน ส่วนแปลงที่ 2 พบว่าการปฏิบัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้นั ตอนใด
ยุ่งยาก โรคแมลงในแปลงมีน้อย พอใจในการเก็บผลผลิต ราคาขายและกาไร เนื่องจากเริ่มมี
ประสบการณ์ในการปลูก ดูแลปฏิบัติ เพื่อให้ ได้ รับผลผลิตที่สงู จึงตัดสินใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป

ตารางที่ 2.114 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝนปี 2550
สภาพทั่วไปของเกษตรกร ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
มาลัย
มาลัย
ภัฏ
อุเทน
ภูดิส โครงการ
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
บ้ านดิน
รายได้ของเกษตรกร
จากภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตร
จากภาคการเกษตร






และนอกภาคการเกษตร
นาพันธุม์ าจากแหล่งใด
หาซื้อเอง
การเข้ าร่วมโครงการ






ผูต้ ดั สินใจในการปลูกพืช
พ่อบ้ าน



แม่บ้าน


ปรึกษากันในครบครัว
การเป็ นสมาชิกกลุ่มทาง
การเกษตร
เป็ นสมาชิก

ไม่เป็ นสมาชิก





ในกรณีที่มีปัญหาทาง
การเกษตรปรึกษาใคร
เจ้ าหน้ าที่โครงการ






เพื่อนบ้ าน
เกษตรกรผู้นา
ไม่ปรึกษาใคร
แหล่งข้อมู ลที่เกษตรกร
คิดว่าเป็ นประโยชน์
เอกสารคาแนะนาต่าง


เจ้ าหน้ าที่โครงการ






สื่อต่างๆ


เคยปลูกแก่นตะวันกี่ครั้ง
ปลูกครั้งแรก






2 ครั้ง
สาเหตุที่ปลูกเพราะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐแนะนา
เจ้ าหน้ าที่โครงการแนะนา






เพื่อนบ้ าน

ตารางที่ 2.115 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝน
ปี 2550
ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ขั้นตอนการผลิต
ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
มาลัย
มาลัย
ภัฏ
อุเทน
ภูดิส โครงการ
และการยอมรับ
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
บ้ านดิน
การเตรียมหัวพันธุ์
การเตรียมแปลงปลูก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การปลูก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
ง่าย
โรค
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
แมลง
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
การกาจัดวัชพืช
ง่าย
ง่าย
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การให้ นา้
ง่าย
ง่าย
ยาก
ง่าย
ง่าย
ง่าย
การใส่ปุ๋ย
ง่าย
ง่าย
ยาก
ง่าย
ง่าย
การเก็บเกี่ยว
ปานกลาง
ง่าย
ยาก
ง่าย
ยาก
ยาก
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ยาก
ง่าย
ยาก
ยาก
ยาก
ง่าย
ผลผลิตแก่นตะวัน
น้ อย
มาก
ปานกลาง ปานกลาง น้ อย
มาก
ราคา/กก.ที่จาหน่ายได้
น้ อย
มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
มาก
กาไรจากการปลูก
น้ อย
มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
มาก
ตลาดรับซื้อ
มาก
ปานกลาง ปานกลาง น้ อย
มาก
ปลูกแก่นตะวันต่อไป
ปลูก
ปลูก
ปลูก
ปลูก ไม่ปลูก ปลูก
2.3.3.4 การปลูกทดสอบ การผลิตแก่นตะวันในเขตตาบลบ้านไร่ อาเภอเทพสถิติ จังหวัดชัยภูมิ
การปลูกทดสอบในพื้นที่น้ มี ีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 4 ราย คือ นายภัฏ จันทวงษ์ นายอุเทน
นามภูมี นายภูดิส ศิริภาณุภัค และโครงการบ้ านดิน ทั้ง 4 ราย อยู่ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภูมิ มี
พื้นที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ ยกเว้ นนายภัฏ มีพ้ ืนที่ปลูกประมาณ 2.5 ไร่ (ตารางที่ 2.98)
สภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ทดสอบ พื้นที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ต้งั จังหวัด
ชัยภูมิ ประมาณ 115 กิโลกรัม (รูปที่ 2.42) พื้นที่น้ ไี ม่ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดิน การผลิตของ
เกษตรกรทาในสภาพไร่ให้ นา้ ชลประทานในช่วงต้ นฤดูฝนทาการปลูกในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคม
2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 24-28 กันยายน 2550 และช่วงวันที่ 1-8 ตุลาคม
2550 ในช่วงเริ่มปลูกจะมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2550 (รูปที่ 2.44) ทา
ให้ ต้นกล้ าแข็งแรง เจริญเติบโตได้ ดี การตั้งตัวของต้ นค่อนข้ างสม่าเสมอ เกษตรกรทาการให้ นา้
ชลประทานในพื้นที่น้ ี ในช่ วงที่ฝนทิ้งช่วงหลังจากช่วงแรกของการปลูก ฝนตกค่อนข้ างสม่าเสมอตลอดฤดู
ปลูกทาให้ มีผลต่อการให้ ผลผลิตที่ดีของพื้นที่ปลูกทดสอบนี้
สภาพครัวเรือนของเกษตรกร เกษตรกรที่ร่วมมือการผลิตแก่นตะวัน นายภัฏมีพ้ ืนที่ถือครอบ
50 ไร่ นายอุเทนมีพ้ ืนที่ถือครอง 113 ไร่ นายภูดิส มีพ้ ืนที่ถือครอง 18 ไร่ และโครงการบ้ านดินมีพ้ ืนที่
ถือครอบ 211 ไร่ (ตารางที่ 2.108) มีสมาชิกในครัวเรือน 1-6 คน โดยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกที่ช่วยทา
การเกษตรเพียงคนเดียว ยกเว้ นโครงการบ้ านดินซึ่งเป็ นโครงการที่มีการแบ่งพื้นที่ทากินให้ กบั เกษตรกร

จะมีสมาชิกทั้งหมดของโครงการ ประมาณ 40 คน ที่ช่วยทาการเกษตร เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวัน
เป็ นครั้งแรก โดยนายภัฏมีระบบปลูกพืช 2 ครั้ง หลังมันสาปะหลัง นายอุเทน และนายภูดิส มีระบบปลูก
พืชแซม ทาการปลูกแก่นตะวันสวนชมพู่ และสวนไม้ ผลเมืองหนาวและเมืองร้ อน ตามลาดับ และ
โครงการบ้ านดินมีระบบปลูกพืชเป็ นพืชเดี่ยว กิจกรรมในฟาร์มที่เหมือนกัน คือการปลูกแก่นตะวัน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม นอกจากนี้ยังมีกจิ กรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน โดยนายภัฏมีการปลูกยูคา
ลิปตัส และมันสาปะหลัง มีการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.116) นายอุเทนมีการปลูก
ส้ ม มีการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.117) นายภูดิสมีกจิ กรรมการปลูกไม้ ผลเมือง
หนาวและไม้ ผลเมืองร้ อน ต้ องมีการดูแลปฏิบัติเป็ นครั้งคราวตลอดปี เช่นกัน (ตารางที่ 2.118) ส่วน
โครงการบ้ านดินมีการปลูกแก่นตะวันเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.119)
ตารางที่ 2.116 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภัฏ จันทวงษ์ ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ยูคาลิปตัส
มันสาปะหลัง
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.117 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุเทน นามภูมี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ส้ ม
แก่นตะวัน

ตค. พย. ธค.

ตค. พย. ธค.

ตารางที่ 2.118 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภูดิส ศิริภานุภัค ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
ไม้ ผลเมืองหนาว
ลูกพีท, สาลี,
แมคคาเมีย,
ลูกไหน
ไม้ ผลเมืองร้ อน
ลิ้นจี่, ลาไย
แก่นตะวัน
ตารางที่ 2.119 กิจกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร โครงการบ้ านดิน ปฏิบัติในรอบ 1 ปี
กิจกรรม
เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แก่นตะวัน

ตค. พย. ธค.

สภาพการปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่มีการตัดหญ้ าก่อน
การไถเตรียมแปลง ยกเว้ นโครงการบ้ านดิน (ตารางที่ 2.110) มีการไถดะ และไถพรวน อย่างละ 1 ครั้ง
ยกเว้ นนายอุเทน มีการไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวน 2 ครั้ง โดยเกษตรกรทุกรายไม่มีการยกแปลงปลูก
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ท่มี ีความลาดเอียง และมีการให้ นา้ ชลประทานระบบสปริงเกอร์และนา้ หยด โดย
เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2550 การปลูกใช้ หัวพันธุท์ ่ตี ัดเป็ นชิ้น ๆ แล้ วบ่ม
ในขุยมะพร้ าวชื้นเพื่อกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน ก่อนนาไปปลูก นายภัฏใช้ ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร
เป็ นการปลูกห่ างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโคนเน่าในพื้นที่ นายอุเทนใช้ ระยะปลูก 30x30
เซนติเมตร เป็ นการปลูกถี่เนื่องจากปลูกแซมสวนชมพู่ มีระยะระหว่างร่องไม่มากนัก ส่วนนายภูดิสและ
โครงการบ้ านดิน ใช้ ระยะปลูกปกติ 40x40 เซนติเมตร ความลึกในการปลูกแก่นตะวัน นายภัฏ และ
นายอุเทน ปลูกตื้น 2-3 เซนติเมตร แต่ในพื้นที่ของนายภูดิสและโครงการบ้ านดินมีความลาดเอียงของ
พื้นที่มาก ในช่วงเวลาฝนตกรุนแรง นา้ จะซัดพาหัวแก่นตะวันไหลไปกับนา้ ทาให้ ต้องปลูกลึกประมาณ
5-15 เซนติเมตร ไม่มกี ารปลูกซ่อมเนื่องจากมีการให้ นา้ ก่อนปลูกและหลังปลูกทันที และมีฝนตกอย่าง
สม่าเสมอในช่วงแรกของการปลูก ทาให้ ต้นกล้ าเจริญเติบโตสม่าเสมอ นอกจากนายภูดิส ซึ่งนา้ ฝนกัด
เซาะดินและผัดหัวแก่นตะวันไปให้ ต้องปลูกซ่อม เกษตรกรทุกรายมีการดายหญ้ ากาจัดวัชพืช 1 ครั้ ง และ
มีการใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืช ยกเว้ นแปลงของนายภัฏมีการใช้ ยากาจัดวัชพืชใบแคบ 1 ครั้ง มีการให้ นา้
ชลประทาน โดยระบบสปริงเกอร์ในแปลงของนายภัฏ และนายอุเทน แปลงของนายภูดิส ให้ ระบบนา้
หยด ส่วนที่โครงการบ้ านดินไม่มีการให้ นา้ ชลประทานตลอดฤดูปลูก อาศัยนา้ ฝนเพียงอย่างเดียวในการ
ผลิตแก่นตะวัน ดังนั้นในช่วงแรกของการปลูกจะทาการปลูกลึกเพื่อให้ หัวพันธุส์ ามารถทนแล้ งรอจนกว่า
ฝนจะตกได้ ทุกแปลงปลูกมีการใส่ปุ๋ย ยกเว้ นแปลงนายภูดิส ไม่มีการใส่ปุ๋ยโดยปุ๋ ยที่ให้ จะไม่มีการใช้
ปุ๋ ยเคมี แต่ใช้ ปุ๋ยคอกแทน ในแปลงของนายภัฏและโครงการบ้ านดิน จะหว่านปุ๋ ยและไถบารุงดินตั้งแต่
ในช่วงของการเตรียมดิน ส่วนแปลงของนายอุเทนจะให้ หลังจากที่แก่นตะวันมีอายุประมาณ 30 วันหลัง
ปลูก โดยการโรยรอบต้ น มีการใช้ สารเคมีกาจัดแมลงพวกเพลี้ยแป้ งในแปลงของนายภูดิส ส่วนแปลงอื่น ๆ
ไม่มีการใช้ สารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงเนื่องจากไม่พบการระบาด
การเก็บเกี่ยวและระดับผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวในวันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2550 มี
อายุประมาณ 130-140 วัน เกษตรกรใช้ เวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3-7 วัน ยกเว้ นโครงการบ้ านดิน ใช้
เวลาเก็บเกี่ยวเพียง 1 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ผลผลิตและจานวนของแรงงานที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยว โดย
เกษตรกรขุด และปลิดหัว ล้ างทาความสะอาด รวบรวมหัวสดขายให้ กบั โครงการฯซึ่งเข้ าไปรับซื้อหัวสด
จากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 6 บาท แล้ วได้ นาหัวแก่นตะวันมาล้ างทาความสะอาดอีกครั้ง บรรจุ
ถุงพลาสติก และเก็บรักษาไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิ 10๐C เพื่อรอการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อไป สาหรับ
ผลผลิตที่ได้ จากพื้นที่โดยการสุ่มเก็บผลผลิต 2 จุด ๆ ละ 8 ตารางเมตร แล้ วนามาหาค่าเฉลี่ย พบว่า
แปลงของนายภูดิส มีผลผลิต 2,490 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.111) จัดอยู่ในกลุ่มมีผลผลิตปานกลาง
แปลงของนายภัฎ และโครงการบานดินมีผลผลิต 3,790 และ 3,400 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ จัดอยู่ใน
กลุ่มมีผลผลิตค่อนข้ างสูง และแปลงของนายอุเทนมีผลผลิต 5,020 กิโลกรัม/ไร่ จัดอยู่ในกลุ่มมีผลผลิตสูง

ตารางที่ 2.120 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภัฏ จันทวงษ์ สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
500
500
4.2
การปลูก
720
- 1,200
1,920
16.1
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
3,000
3,000
25.2
การใส่ปุ๋ย
150
- 1,600
1,750
14.7
การให้ นา้
150
- 1,000
1,150
9.6
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
3,600
3,600
30.2
รวมต้ นทุนการผลิต
8,120
- 3,800 11,920
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
2.1
0.0
1.0
3.1
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-1.0) x 3,790 = 18,950
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-3.1) x 3,790 = 10,991
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(6-3.1) x 3,790 =
10,991
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,850 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท
ตารางที่ 2.121 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายอุเทน นามภูมี สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
150
100
250
2.5
การปลูก
1,800
300 1,200
3,300
33.5
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
900
300
1,200
12.2
การใส่ปุ๋ย
300 1,000
1,300
13.2
การให้ นา้
150
500
650
6.6
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,700
150
3,150
32.0
รวมต้ นทุนการผลิต
5,400
1,650 2,800
9,850
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
1.1
0.3
0.6
2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-0.6) x 5,020 = 27,108
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-1.7) x 5,020 = 21,586
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(6-2.0) x 5,020 = 20,080

ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 5,020 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท
ต้นทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ ดังนี้ นายภัฎ จันทวงษ์ มี
ต้ นทุนการผลิตทั้งหมด 11,920 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.120) ประกอบด้ วย ต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่า
วัสดุ 8,120 และ 3,800 บาท/ไร่ ตามลาดับ ส่วนต้ นทุนแรงงานเกษตรกร ไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมี
ธุรกิจนอกการเกษตร จึงใช้ แรงงานจ้ างโดยมีต้นทุนค่าการเก็บเกี่ยวแก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
30.2 รองลงมาคือ ค่าดายหญ้ ากาจัดวัชพืชและการปลูกคิดเป็ นร้ อยละ 25.2 และ 16.1 ตามลาดับ
เกษตรกรได้ ผลผลิต 3,790 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 3.1 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 2.1 และ 1.0 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิต
กิโลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรจะมีกาไร 18,950 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนที่
เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง จะทาให้ เกษตรกรกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 10,991 บาท/ไร่
นายอุเทน นามภูมี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,850 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.121) ประกอบด้ วย
ต้ นทุนแรงงานจ้ าง และแรงงานเกษตร และค่าวัสดุ 5,400 1,650 และ 2,800 บาท/ไร่ ตามลาดับ โดย
มีต้นทุนค่าปลูกแก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.5 รองลงมาคือ ค่าการเก็บเกี่ยวและการใส่ปุ๋ย คิด
เป็ นร้ อยละ 32.0 และ 13.2 บาท/ไร่ ตามลาดับ เกษตรกรได้ ผลผลิต 5,020 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มี
ต้ นทุนการผลิต 2 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง ค่าแรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ
1.1 0.3 และ 0.6 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้ นทุน
เฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะกาไร 27,108 บาท/ไร่ หากคิดต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ างจะกาไร
21,568 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะมีกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 20,080 บาท/ไร่
นายภูดิส ศิริภาณุภัค มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 11,140 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.122)
ประกอบด้ วยต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 9,640 และ 1,506 บาท/ไร่ ตามลาดับ ส่วนต้ นทุนแรงงาน
เกษตรกรไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมีธุรกิจนอกการเกษตร จึงใช้ แรงงานจ้ างทั้งหมด โดยมีต้นทุนค่าปลูก
แก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 35.2 เนื่องจากมีการปลูกซ่อมแซมแก่นตะวันที่ถูกนา้ ฝนพัดพาออก
จากแปลง รองลงมาคือค่าการดายหญ้ า กาจัดวัชพืช คิดเป็ นร้ อยละ 24.4 เกษตรกรได้ ผลผลิต 2,490
กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 4.5 บาท/กิโลกรัม ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ างและ
ค่าวัสดุ 3.9 และ 0.6 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิด
ต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะกาไร 13,446 บาท หากคิดต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง จะทาให้
เกษตรกรกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 3,735 บาท/ไร่
โครงการบ้ านดิน มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 17,725 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.123) ประกอบด้ วย
ต้ นทุนแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 11,525 และ 6,200 บาท/ไร่ ตามลาดับ โดยมีต้นทุนค่าการเก็บเกี่ยว
แก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยและ การเตรียมดิน คิดเป็ นร้ อยละ
29.1 และ 15.5 บาท/ไร่ ตามลาดับ การที่ต้นทุนการใส่ปุ๋ยมีค่าสูงเนื่องจากเป็ นการใส่ปุ๋ยคอก ใน
ปริมาณมากเนื่องจากเป็ นพื้นที่เปิ ดใหม่ต้องการปรับปรุงบารุงดิน จึงทาให้ ค่าวัสดุสงู ส่วนการเตรียมดิน
นั้นจะมีต้นทุนในเรื่องของการตัดหญ้ าในพื้นที่ก่อนทาการไถเตรียมแปลงเพิ่มเข้ ามาในขั้นตอนนี้
เกษตรกรได้ ผลผลิต 3,400 กิโลกรัม/ไร่ ส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต 5.2 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้ วย
ต้ นทุนค่าแรงงานจ้ าง และค่าวัสดุ 3.4 และ 1.8 บาท/กิโลกรัม ตามลาดับ โครงการรับซื้อผลผลิต
กิโลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้ นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรกรจะกาไร 14,280 บาท/ไร่ และหากคิดต้ นทุน
เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง จะทาให้ เกษตรกรกาไรจากการผลิตแก่นตะวัน 2,720 บาท/ไร่

ตารางที่ 2.122 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภูดิส ศิริภาณุภัค สาหรับการปลูก
ทดสอบ ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
2,000
- 2,000
18.0
การปลูก
2,720
- 1,200 3,920
35.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
2,720
- 2,720
24.4
การใส่ปุ๋ย
การให้ นา้
100
100
200
1.8
การฉีดพ่นสารเคมี
100
200
300
2.7
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
2,000
- 2,000
18.0
รวมต้ นทุนการผลิต
9,640
- 1,506 11,140
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.9
0.0
0.6
4.5
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-0.6) x 2,490 = 13,446
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-4.5) x 2,490 = 3,735
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(6-4.5) x 2,490 = 3,735
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 2,490 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท
ตารางที่ 2.123 ต้ นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ โครงการบ้ านดิน สาหรับการปลูกทดสอบ
ณ ต.บ้ านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในช่วงต้ นฤดูฝนปี 2550
รายการ
ชนิดต้ นทุน
รวม
เปอร์เซ็นต์
ค่าจ้ าง เกษตรกร ค่าวัสดุ
ต้ นทุนทั้งหมด
ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว
การเตรียมดิน
2,750
2,750
15.5
การปลูก
1,500
- 1,200
2,700
15.2
การดายหญ้ ากาจัดวัชพืช
1,125
1,125
6.3
การใส่ปุ๋ย
150
- 5,000
5,150
29.1
การให้ นา้
การฉีดพ่นสารเคมี
การเก็บเกี่ยวแก่นตะวัน
6,000
6,000
33.9
รวมต้ นทุนการผลิต
11,525
- 6,200 17,725
ต้ นทุนต่อ 1 กก. ของนา้ หนักหัวสด (บาท)
3.4
0.0
1.8
5.2
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุ
(6-1.8) x 3,400 = 14,280
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดเฉพาะต้ นทุนที่เป็ นวัสดุและแรงงานจ้ าง (6-5.2) x 3,400 = 2,720
รายได้ สทุ ธิเมื่อคิดต่อต้ นทุนทั้งหมด
(6-5.2) x 3,400 = 2,720
ผลผลิตหัวสดโดยเฉลี่ย 3,400 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท

การตัดสินใจและการยอมรับการผลิต เกษตรกรที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพื้นที่น้ ี
ส่วนใหญ่มีรายได้ ท้งั ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.114) โดยได้ รับหัวพันธุจ์ ากการเข้ า
ร่วมโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้ านจะเป็ นผู้ตัดสินใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้ นโครงการบ้ านดินซึ่งมี
ผู้ดูแลเป็ นคนตัดสินใจ เกษตรกรทุกรายไม่ได้ เป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ยกเว้ นโครงการบ้ านดินเป็ นการ
รวมกลุ่มกันของเกษตรกร ในกรณีมีปัญหาทางการผลิตจะปรึกษาเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ แหล่งข้ อมูลสาร
เกษตรได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกแก่นตะวันเป็ นครั้งแรก โดย
สาเหตุท่ตี ัดสินใจปลูกพืชนี้ เพราะเจ้ าหน้ าที่ของโครงการแนะนา ในด้ านความเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ
ขั้นตอนในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกรายให้ ความเห็นว่าขั้นตอนส่วนใหญ่ เช่น การเตรียมแปลง
ปลูก การปลูก การกาจัดวัชพืช การให้ นา้ และการใส่ปุ๋ยเป็ นขั้นตอนที่ปฏิบัติง่าย (ตารางที่ 2.115) ส่วน
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเป็ นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ยกเว้ นนายอุเทนที่ให้ ความเห็นว่าการ
เก็บเกี่ยวง่าย ในการผลิตแก่นตะวันมีปัญหาโรค และแมลงน้ อย นายภูดิส มีความพอใจกับระดับผลผลิต
ราคาขาย กาไรจากการขายและตลาดน้ อย ทาให้ ตัดสินใจไม่ปลูกแก่นตะวันต่อไป แต่เกษตรกรอีก 3 ราย
คือ นายภัฏ นายอุเทนและโครงการบ้ านดิน มีความพอใจกับระดับผลผลิต ราคาขาย กาไรจากการขาย
และตลาดอยู่ในช่วงปานกลาง-มาก ทาให้ ตัดสินใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป

2.4 วิจารณ์ผลการศึกษา
การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพเพาะปลูกต่างๆ ใน 3 ฤดูเพาะปลูก คือ ต้ นฤดูฝน ปลายฤดู
ฝน และฤดูแล้ ง ซึ่งทาทั้งในสภาพแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกร และแปลงปลูกในสถานีทดลอง
การปลูกทดสอบต้ นฝนในสภาพแปลงเกษตรกร ซึ่งเป็ นสภาพพื้นที่ไร่ให้ นา้ ชลประทานระบบ
พ่นฝอยให้ ผลผลิตเฉลี่ย 3,347 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ผลผลิตในแปลงปลูกทดลองได้ ผลผลิตเฉลี่ย
เพียง 1,596 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.124) ซึ่งถ้ าหากเฉลี่ยทั้ง 2 สภาพแปลงปลูกจะมีผลผลิตเฉลี่ย
2,472 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การปลูกทดสอบในสภาพไร่ปลายฤดูฝนในแปลงเกษตรกรได้ ผลผลิตเพียง
419 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการที่ผลิตในแปลงทดลองในได้ ผลผลิตเฉลี่ย 3,658 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่
2.125) เฉลี่ยจาก 2 สภาพปลูกจะมีผลผลิตเฉลี่ย 1,714.6 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกทดสอบในฤดู
แล้ ง ใน 4 สภาพเพาะปลูก สภาพแปลงปลูกเกษตรกรชายฝั่งริมนา้ หลังนา้ ลดให้ ผลผลิตเฉลี่ย 1,567
กิโลกรัม/ไร่ สภาพแปลงเกษตรกรพื้นที่ไร่ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 2,282 กิโลกรัม/ไร่ และสภาพปลูกแปลงนา
ให้ ผลผลิตเพียง 619 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของการปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลอง
ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 2,427 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.126) หากเฉลี่ยผลผลิตในทุกสภาพเพาะปลูกทดสอบ
ในฤดูน้ ี จะได้ ผลผลิต 1,272 กิโลกรัม/ไร่ จากการปลูกทดสอบจะเห็นว่าผลผลิตมีความแปรปรวน
ค่อนข้ างมากทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพแวดล้ อมต่างๆปัจจัยการผลิต หรือการจัดการที่แตกต่างกันมาก และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในแต่ละฤดูเพาะปลูกจะมีความสาคัญแตกต่างกันไปซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องดังนี้
2.4.1 ปั จจัยทางกายภาพ
2.4.1.1 น้ าและการจัดการน้ า จากการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวัน ใน 3 ฤดู
เพาะปลูก คือ ต้ นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ ง
การปลูกทดสอบในต้ นฤดูฝนทาในสภาพพื้นที่ไร่ การปลูกทดสอบในครั้งนี้
ทาค่อนข้ างเร็ว คือ ปลูกในราวกลางเดือนมีนาคม ซึ่งปกติการปลูกในฤดูฝนจะทาได้ ในราวกลางเดือน
เมษายน (หลังฝนสงกรานต์) การปลูกทดสอบในทุกพื้นที่จึงมีระบบนา้ ชลประทานสาหรับการผลิต และ
จากการศึกษาเท่าที่ผ่านมาพบว่าพืชนี้ไม่ทนแล้ ง จึงจาเป็ นต้ องมีระบบชลประทาน ไม่สามารถที่จะปลูก
โดยอาศัยนา้ ฝนเพียงอย่างเดียว จากสภาพการปลูกทดสอบหากฝนทิ้งช่วงทุกแปลงปลูกสามารถที่จะให้
นา้ ชลประทานได้ ในทางตรงกันข้ ามในแปลงปลูกทดสอบ หากมีฝนตกชุกดินขังนา้ แฉะ ก็จะเป็ น
อุปสรรคที่สาคัญของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่งจากการทดสอบพบว่า แปลงปลูกทดสอบในสถานีทดลอง
นครราชสีมา พบว่ามีฝนตกค่อนข้ างชุกแปลงมักชื้นแฉะทาให้ ผลผลิตหัวมีจานวนน้ อยและอาหารไม่มา
สะสมที่หัวทาให้ หัวมีขนาดเล็กโดยได้ ผลผลิตเพียง 860 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงปลูกทดสอบของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แปลง และแปลงเกษตรกรอาเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ได้ ผลผลิต 2,015
1,912 และ 3,347 กิโลกรัม/ไร่ตามลาดับ การปลูกต้ นฤดูฝนความชื้นที่สงู มาก ทาให้ แก่นตะวันมีการ
เจริญเติบโตทางลาต้ นดี มีผลผลิตค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่ง
ปลูกในพื้นที่สงู ประมาณ 500-600 เมตร จากระดับนา้ ทะเล อุณหภูมิท่แี ตกต่างกันของกลางคืน และ
กลางวันอาจมีผลสาคัญต่อการสะสมอาหารที่หัว โดยพบว่าหัวแก่นตะวันที่ได้ มีขนาดใหญ่ และทุกแปลง
ผลิตมีผลผลิตสูง กล่าวคือ มีผลผลิตตั้งแต่ 2,490-5,020 กิโลกรัม/ไร่

ตารางที่ 2.124 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบต้ นฤดูฝน
ระดับผลผลิต
แปลงเกษตรกร 1/
แปลงแปลูกทดลองในสถานีทดลอง 2/
(กก./ไร่)
(ให้ นา้ ชลประทาน)
(ให้ นา้ ชลประทาน)
< 1,000
1,000-2,000
1,596 + 639
2,001-3,000
3,001-4,000
3,347 + 964
>4,000
1/
2/
= จานวน 6 แปลงปลูก ; = จานวน 3 แปลงปลูก
ตารางที่ 2.125 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบสภาพไร่ปลาย
ฤดูฝน
ระบบผลผลิต
แปลงเกษตรกร 1/
แปลงปลูกทดลองในสถานี 2/
(กก./ไร่)
(ให้ นา้ ชลประทาน)
(ให้ นา้ ชลประทาน)
< 1,000
419 + 564
1,000-2,000
2,001-3,000
3,658 + 299
3,001-4,000
>4,000
1/
2/
= จานวน 6 แปลงปลูก ; = จานวน 4 แปลงปลูก
ตารางที่ 2.126 ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบฤดูแล้ ง
ระบบผลผลิต
ชายฝั่ง
พื้นที่ไร่ให้ นา้ 2/
นาให้ นา้ แปลงปลูกทดลองในสถานี 4/
(กก./ไร่)
ริมนา้ ลด 1/
(ให้ นา้ ชลประทาน) ชลประทาน 3/ (พื้นที่ไร่ให้ นา้ ชลประทาน)
619 +
< 1,000
549
1,000-2,000
1,567 +
3,150
2,001-3,000
2,427 + 505
2,282 + 1,505
3,001-4,000
>4,000
1/
= จานวน 5 แปลงปลูก ; 2/= จานวน 6 แปลงปลูก ; 3/ = จานวน 15 แปลงปลูก ;
4/
= จานวน 2 แปลงปลูก

สิ่งที่พบอีกประการหนึ่งคือ แก่นตะวันมีอายุยาวกว่าการผลิตในฤดูปลูกอื่น โดยมีอายุเก็บเกี่ยวที่ 130140 วัน ในพันธุแ์ ก่นตะวัน #1 และ 145-155 ในพันธุ์ HEL 65 เนื่องจากมีความชื้นสูงในช่วง
กลาง-ปลายของการผลิต
การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพเพาะปลูกปลายฤดูฝนในสภาพไร่ โดย
ปกติเกษตรกรจะปลูกพืชไร่เป็ นพืชที่ 2 ในราวปลายเดือนกรกฎาคม-ต้ นเดือนสิงหาคม ซึ่งมักเป็ นช่วงที่
ฝนทิ้งช่วงเกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวพืชแรก และเตรียมแปลงสาหรับการปลูกพืชที่ 2 ในระบบการปลูกพืช 2
ครั้ง การปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูเพาะปลูกปลายฤดูฝนจะมีความชื้นและปริมาณนา้ ฝน ตรงกันข้ าม
กับการปลูกต้ นฤดูฝน กล่าวคือ หลังจากปลูก ช่วงต้ นของการเจริญเติบโตจะมีความชื้นสูงมีฝนตกมาก
การเตรียมแปลงหากเตรียมไม่ทนั ที่ฝนจะตกมากในราวกลางเดือนสิงหาคม
แปลงปลูกก็จะมีปัญหา
วัชพืชมาก หลังจากปลูกมักจะประสบปัญหาพื้นที่ช้ ืนแฉะ หรือมีนา้ ท่วมแปลงได้ ถึงแม้ แก่นตะวันจะ
จัดเป็ นพืชอายุส้นั หากเทียบกับอ้ อยและมันสาปะหลัง แต่กน็ ับว่ามีอายุยาว (120 วัน) สาหรับระบบการ
ปลูกพืช 2 ครั้งในฤดูฝน ดังนั้นจึงหมดฝนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวพืชนี้ได้ โดยปกติฝนมักจะหมดกลางเดือน
ตุลาคม ในขณะที่แก่นตะวันจะมีอายุเพียง 75 วัน ทาให้ แก่นตะวันกระทบแล้ ง ประมาณ 60 วัน ซึ่งเป็ น
ระยะการเจริญเติบโตของหัว ดังนั้นการปลูกในฤดูปลูกนี้จึงมีความจาเป็ นในการให้ นา้ ชลประทานในช่วง
ปลายฤดู หากขาดการจัดการในการให้ นา้ ในช่วงนี้จะทาให้ ได้ ผลผลิตที่ต่ามากถึงแม้ ในช่วงแรกพืชจะมี
การเจริญเติบโตที่ดีกต็ าม โดยจะพบได้ จากแปลงเกษตรกรทุกแปลงไม่สามารถให้ นา้ ได้ อย่างสม่าเสมอ
ในช่วงปลายฤดูทาให้ มีผลผลิตต่าเกือบทุกแปลง (100-269 กิโลกรัม/ไร่) ยกเว้ นแปลงนายเสรีภาพ
ศรีนุกูล ซึ่งให้ นา้ ค่อนข้ างดี จึงให้ ผลผลิตในระดับปานกลาง (1,560 กิโลกรัม/ไร่) ในขณะที่แปลงปลูก
ในสถานีทดลองซึ่งมีการจัดการนา้ ชลประทานที่ดีกว่า ให้ นา้ ได้ สม่าเสมอจึงทาให้ ได้ ผลผลิตอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง 3,658 กิโลกรัม/ไร่
การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ ง นา้ และการจัดการนับว่ามี
ความสาคัญมากเพราะการจัดการนา้ มีความจาเป็ นตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ดังนั้นระบบการให้ นา้
และแหล่งนา้ ต้ องมีมากอย่างเพียงพอ
แต่เป็ นช่ วงที่อาจมีความแข่งขันในการใช้ นา้ ในการทากิจกรรม
อื่นๆ มากที่สดุ การปลูกทดสอบในฤดูน้ ที าในสภาพเพาะปลูกที่หลากหลาย การปลูกทดสอบการผลิตใน
สภาพพื้นที่ชายฝั่งริมนา้ หลังนา้ ลด ทาในสภาพดินทรายระยะแรกของการปลูกดินมีความชื้นสูง หลังจาก
นา้ ในแม่นา้ ลดต่าลงมากทาให้ ดินมีความชื้นต่ามาก การให้ นา้ ชลประทานอย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
เป็ นสิ่งจาเป็ นมาก เนื่องจากดินเป็ นดินทรายอุ้มนา้ น้ อย ช่ วงกลาง-ท้ ายฤดูปลูก อุณหภูมิสงู ทาให้ ดิน
สูญเสียนา้ อย่างรวดเร็ว แปลงที่ไม่สามารถจัดการการให้ นา้ ชลประทานได้ ดี จะทาให้ ได้ ผลผลิตต่ามาก
คือ 67-248 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่มี 1 ราย ให้ นา้ โดยใช้ ระบบ พ่นฝอยได้ อย่างสม่าเสมอทาให้ ได้ ผล
ผลิตอยู่ในระดับสูงคือ 7,200 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพพื้นที่ไร่ในฤดูแล้ งทุกแปลง
จาเป็ นต้ องมีระบบชลประทานที่ดีจึงจะปลูกได้ ซึ่งทุกแปลงปลูกมีระบบการให้ นา้ แบบพ่นฝอย จึงมี
ระดับการผลิตค่อนข้ างสูงเกือบทุกแปลงปลูก (2,400-4,000 กิโลกรัม/ไร่) มีอยู่เพียง 1 แปลงที่ได้ ผล
ผลิตต่า คือ 800 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีปัญหาสาคัญคือโรคโคนเน่า จึงทาให้ ผลผลิตต่า ไม่ใช้ เกิดจากการ
กระทบแล้ ง ส่วนแปลงปลูกทดลองในสถานีซ่งึ เป็ นแปลงปลูกในสภาพไร่จานวน 2 แปลง มีผลผลิตเฉลี่ย
2,427 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกในนาให้ นา้ ชลประทานเกือบทุกแปลงให้ ผลผลิตต่า ถึงแม้ โดยทั่วไป
จะมีนา้ ชลประทานที่มากพอ มีเฉพาะบางแปลงที่การให้ นา้ ชลประทานอาจไม่เพียงพอ ซึ่งพบว่าพืช
กระทบแล้ ง แต่ปัญหาสาคัญคือช่วงปลายฤดูปลูกมีฝนตกมากและตกติดต่อกัน ซึ่งเป็ นภาวะผิดปกติ

สาหรับปี นี้ โดยในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี จะมีฝนไม่มากแต่ในการทดลองครั้งนี้มีฝนตกมาก และตก
ติดต่อกัน จึงทาให้ หัวแก่นตะวันเน่า จาเป็ นต้ องรีบเก็บเกี่ยว จึงทาให้ ผลผลิตที่ได้ ต่า
2.4.1.2 ดินและความอุดมสมบู รณ์ของดิน
สภาพเนื้ อดิน แปลงปลูกที่ใช้ ปลูกทดสอบในทุกฤดูปลูกเนื้อดินเป็ นดิน
ทราย ร่วนปนทราย หรือทรายร่วน ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกแก่นตะวัน เนื่องจากเป็ นพืชหัวทาให้
ง่ายต่อการลงหัวและการขยายตัวของหัวในช่วงของการสะสมอาหารในหัว และง่ายต่อการเก็บเกี่ยวจะทา
ไม่ให้ หัวหลุดร่วงในดินได้ ง่าย การล้ างทาความสะอาดหัวในขณะเก็บเกี่ยวก็จะทาได้ ง่าย แต่ข้อจากัดของ
เนื้อดินในกลุ่มนี้คือมีความสามารถในการอุ้มนา้ ได้ น้อย หากมีฝนทิ้งช่วงพืชจะแสดงอาการขาดนา้ ได้
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับพืชนี้ไม่ทนแล้ ง ดังนั้นการเพาะปลูกแก่นตะวันในสภาพนี้จาเป็ นต้ องมีระบบนา้
ชลประทานช่วย ถึงแม้ จะเป็ นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูฝนก็ตาม จากการปลูกทดสอบมีเพียงแหล่ง
เดียวที่ปลูกในพื้นที่ดินเหนียวคือที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ทาให้ ต้องใช้ แรงงานในการขุด และการล้ าง
ทาความสะอาดทาได้ ยากมาก ส่งผลทาให้ มีต้นทุนเรื่องการเก็บเกี่ยวสูง
ความอุดมสมบู รณ์ของดิน
แปลงปลูกทดสอบทั้งแปลงเกษตรกรและ
แปลงทดลองมีความแตกต่างกันของความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งในประเด็นเรื่องความเป็ นกรด-ด่าง
ของดินและธาตุอาหาร โดยมีความเป็ นกรด-ด่างในระหว่าง 5.2-8.0 มีต้งั แต่เป็ นดินกรดค่อนข้ างมาก
และเป็ นดินด่างที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีความแตกต่างของธาตุอาหาร ไม่พบผลเด่นชัดต่อผลผลิต
โดยรวม ทั้งนี้เพราะการศึกษาครั้งนี้ อิทธิพลนา้ และฝน มีอทิ ธิพลต่อการแสดงออกของพืช และระดับ
ของผลผลิตมากกว่า หากจะมีการศึกษาการตอบสนองของธาตุอาหารต้ องมีการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่อง
การตอบสนองต่อธาตุอาหารโดยตรง โดยควบคุมปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะความชื้นดินให้ เหมาะสม จาก
การรายงานของ Denory (1996) กล่าวว่าสภาพความเป็ นกรด-ด่าง ของดินมีผลน้ อยต่อการ
เจริญเติบโตของแก่นตะวัน จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการปลูกในดินด่างในเขต จ.ลพบุรี กล้ าแก่นตะวัน
จะแสดงอาการใบเหลืองในช่วงต้ น แต่ใบที่เกิดภายหลังแสดงอาการเขียวเป็ นปกติ Soja และคณะ
(1990) รายงานไว้ ว่าแก่นตะวันไม่ค่อยตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม ข้ อแนะนา
การใช้ ธาตุอาหารพืชเป็ นข้ อมูลเฉพาะพื้นที่ ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงความต้ องการธาตุ
อาหารของแก่นตะวันในดินชนิดต่างๆ ที่จะเป็ นชุดดินในพื้นที่เป้ าหมายของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่ง
จาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนการศึกษาต่อไปด้ วย
2.4.1.3 ลมพายุ
ในสภาพแปลงปลูกที่มีลมพัดแรง หรือมีพายุ หากต้ นแก่นตะวันเอนล้ มจะ
ทาให้ หัวของแก่นตะวันลอยขึ้นอยู่เหนือดิน หัวของแก่นตะวันแทนที่จะสะสมอาหาร แต่กลับใช้ อาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตไปเป็ นต้ นใหม่ จะทาให้ ผลผลิตลดลงได้ เหตุการณ์น้ พี บว่าในแปลงปลูกทดสอบที่
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี การดายหญ้ าในระยะหลังอาจจะทาให้ ต้นหักล้ มได้ ง่ายขึ้น ดังนั้นในช่วงหลังจาก
การออกดอกซึ่งเป็ นระยะเริ่มลงหัว จึงไม่ควรดายหญ้ า เพราะจะทาให้ กระทบกระเทือนการลงหัวของ
แก่นตะวัน และที่สาคัญจะทาให้ ต้นล้ มได้ ง่าย เพราะการมีวัชพืชเล็กๆ อยู่ใต้ ต้นแก่นตะวันจะมีผลในการ
ช่วยพยุงต้ นแก่นตะวัน ไม่ให้ ล้มหากมีลมแรง แต่วัชพืชเหล่านี้ไม่สามารถโตแข่งขันกับแก่นตะวันได้
เนื่องจากแก่นตะวันขึ้นคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้ ว เหตุการณ์เรื่องลมแรงอาจจะพบเฉพาะพื้นที่ การ
ปลูกแก่นตะวันต้ นฤดูฝน และฤดูแล้ ง อาจมีโอกาสประสบปัญหานี้มากกว่าการปลูกปลายฤดูฝน เพราะ

การปลูกใน 2 ฤดูดังกล่าวมีโอกาสจะพบพายุได้ ในการปลูก มากกว่าการปลูกปลายฤดูฝน อย่างไรก็ตาม
ปัญหานี้พบบ้ าง ยังไม่ได้ เป็ นปัญหาที่รุนแรง
2.4.1.4 ช่วงแสงและอุณหภูมิ
โดยปกติพืชนี้เป็ นพืชวันสั้น
แต่พวกอายุส้นั มักเป็ นกลุ่มที่ไม่ไวต่อแสง
(Frese, 1993) แต่การปลูกทดสอบหากปลูกต้ นฤดูฝนแก่นตะวันจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ
60 วัน แต่หากปลูกปลายฤดูฝนแก่นตะวันจะออกดอกเร็วขึ้นคือประมาณที่อายุ 50-55 วัน การปลูกใน
ราวเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม มีการออกดอกบ้ างแต่มีจานวนน้ อยและดอกมีขนาดเล็ก การปลูกต้ น
และปลายฤดูฝนไม่พบว่ามีปัญหาเนื่องจากอุณหภูมิ
แต่การปลูกในฤดูแล้ งในช่ วงที่อากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะ ในราวเดือน มกราคม ในปี เพาะปลูกที่ 2549/50 ที่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ช่วงที่มีการปลูก
โดยใช้ หัวที่บ่มเพาะ พบว่ามีอุณหภูมิเย็นโดยมีอุณหภูมิต่าสุดที่ประมาณ 10-150C จึงทาให้ หัวของแก่น
ตะวันอยู่ในระยะพักตัวอีก อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นในราวเดือน กุมภาพันธ์ โดยพบว่ามี
อุณหภูมิต่าสุดที่ประมาณ 200C หรือมากกว่า ต้ นของแก่นตะวันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลทา
ให้ ระยะเวลาการปลูกต้ นแก่นตะวันในฤดูน้ ยี าวนาน ตั้งแต่เดือน มกราคม และเก็บเกี่ยวในราวสิ้นเดือน
พฤษภาคม ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 5 เดือน แทนที่จะเป็ น 4 เดือน และเนื่องจากอุณหภูมิท่เี ย็นทาให้ พืชมี
อายุยาวขึ้น ถึงแม้ จะเก็บเกี่ยวในราวเดือน พฤษภาคม พืชก็ยังลงหัวและสะสมอาหารได้ ไม่เต็มที่ ผล
เสียหายอีกประการหนึ่ง คือ เดือน พฤษภาคม มีฝนตกติดต่อกัน ส่งผลทาให้ นา้ ขังและหัวเน่า จึง ต้ องเร่ง
เก็บเกี่ยวซึ่งเป็ นสาเหตุท่สี าคัญของการผลิตแก่นตะวันในฤดูน้ มี ีผลผลิตต่า
2.4.2 ปั จจัยทางชีวภาพ
2.4.2.1 แก่นตะวันมีอายุการเก็บเกี่ยวยาว
พันธุแ์ ก่นตะวันที่ใช้ ปลูกทดสอบคือพันธุแ์ ก่นตะวัน # 1 พันธุ์ KKU
Ac 001 พันธุ์ JA 102 และพันธุ์ HEL 65 ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวค่อนข้ างสั้นหากเทียบกับพันธุ์
อื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อนามาปลูกในแปลงไร่นาเกษตรกรพบว่า ยังไม่เหมาะสมกับระบบปลูกพืชของ
เกษตรกร โดยในช่วงฤดูฝนเกษตรกรมักมีระบบปลูกพืช 2 ครั้ง ในรอบปี บนพื้นที่ไร่ ในระยะนี้อายุพืชที่
เหมาะสมสาหรับการผลิตควรจะที่อายุประมาณ 100 วัน และการปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้ งหากมีอายุ
เก็บเกี่ยวยาว ทาให้ เก็บเกี่ยวในราวเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็ นช่วงที่เริ่มมีฝนตก และในปี ที่ทาการศึกษา
พบว่ามีฝนตกมากและตกติดต่อกันจึงเป็ นสาเหตุให้ หัวเน่า ต้ องเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว จึงทาให้ มีผลผลิตที่
ต่า ในระบบปลูกพืชนี้ การเลื่อนวันปลูกทาไม่ได้ เพราะจะกระทบกับการปลูกพืชทั้งระบบ ทางแก้ ท่ี
จาเป็ นคือการพัฒนาสายพันธุ์ท่มี ีอายุเก็บเกี่ยวให้ ส้นั กว่าเดิม โดยมีอายุเก็บเกี่ยว 100 วัน
2.4.2.2 พันธุแ์ ก่นตะวันที่มีการเจริญเติบโตช้าในระยะแรกของการเจริญเติบโต
ปัญหาดังกล่าวทาให้ แก่นตะวันไม่สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ ดี เกษตรกรจาเป็ นต้ องดายหญ้ า 2-3 ครั้ง
ทาให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น หากได้ มีการพัฒนาพันธุ์ท่เี จริญเติบโตคลุมพื้นที่ได้ เร็วก็จะสามารถแข่งขัน
กับวัชพืชได้ ดี พันธุท์ ่ใี ช้ ในปัจจุบันเจริญเติบโตคลุมพื้นที่และแข่งขันกับวัชพืชได้ ดี เมื่อมีอายุได้ ประมาณ
60 วัน หากสามารถเจริญคลุมพื้นที่ได้ ในเวลาประมาณ 1 เดือน จะลดภาระในการกาจัดวัชพืชลงทาให้
ต้ นทุนการผลิตต่าลง
2.4.2.3 โรคโคนเน่าและหัวเน่า โรคนี้เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii
โรคโคนเน่าเป็ นปัญหาสาคัญของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่งได้ มีรายงานว่า Sclerotinia เป็ นปัญหาการ

ผลิตสาคัญในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทย พบว่า เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii โดยใน
พื้นที่ท่พี บโรคนี้มากมักจะเป็ นพื้นที่ท่เี คยมีการปลูกถั่วลิสงมาก่อนเนื่องจากเชื้อนี้เข้ าทาลายถั่วลิสงอย่าง
รุนแรงเช่นกัน ซึ่งพบในแปลงปลูก อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จนทาให้ ผลผลิตลดลงมาก ในอีกพื้นที่ท่พี บการ
ระบาดของโรคมาก คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ลาตะคอง จ.
นครราชสีมา ซึ่งในพื้นที่น้ ี มีการใส่ปุ๋ยคอก (มูลไก่) ซึ่งคาดว่าโรคโคนเน่าอาจติดมาจากการปุ๋ ยมูลไก่
โดยปกติพืชมักจะแสดงอาการเป็ นโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของต้ นเต็มที่ หรือปลูกโดยใช้ ระยะปลูก
แคบ ในช่วงลงหัวแล้ วพืชจะอ่อนแอโรคนี้ ต้ นที่ถูกเชื้อเข้ าทาลายจะเหี่ยว กลายเป็ นสีนา้ ตาล และต้ นจะ
ฟุบ บริเวณโคนต้ นจะเห็นเส้ นใย และ Sclerotia ของเชื้อนี้ จากนั้นเชื้อจะเข้ าทาลายหัว ทาให้ เน่าเสีย
ส่วนใหญ่จะเน่าทั้งหมด ส่วนหัวที่ไม่เน่าอาจจะมีเชื้ออยู่ ไม่ควรนามาทาหัวพันธุ์ นอกจากเชื้อนี้จะทาลาย
หัวทาให้ ผลผลิตลดลงแล้ ว ยังเป็ นแหล่งของเชื้อโรคในดินที่สามารถเข้ าทาลายพืชในฤดูต่อไปได้ ยากต่อ
การกาจัด เนื่องจากเป็ นเชื้อในดิน และสามารถเคลื่อนที่ได้ โดยนา้ ทาให้ กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้
ดังนั้นควรมีการศึกษาเพื่อหาวิธปี ้ องกัน กาจัด เช่นการใช้ Trichoderma sp. ในการควบคุมโรคนี้
รวมทั้งในระยะยาวควรมีการพัฒนาพันธุแ์ ก่นตะวันให้ ทนทานต่อการเข้ าทาลายของโรคนี้ ซึ่งปัจจุบันทาง
โครงการได้ นาเชื้อพันธุกรรมของแก่นตะวันมาปลูกทดสอบความต้ านทานต่อโรคนี้
หากมีพันธุใ์ ด
ต้ านทานหรือทนทานต่อโรคนี้ได้ ดีกจ็ ะนามาใช้ เพื่อการพัฒนาพันธุต์ ่อไป
2.4.2.4 การพักตัวของหัวพันธุ ์ ได้ มีรายงานว่าหัวแก่นตะวันจะถูกทาลายการพักตัว
ได้ หากเก็บไว้ ท่อี ุณหภูมิต่ากว่า 50C (Denoroy, 1996) การชักนาหัวให้ เกิดต้ นอ่อนก่อนการ
นาไปปลูกนับว่ามีความจาเป็ น เพราะหากปลูกโดยใช้ หัว ต้ นจะงอกไม่สม่าเสมอทาให้ ต้นแก่นตะวันมีอายุ
ที่แตกต่างกันมากอยากต่อการปฏิบัติ การทาลายการพักตัวโดยใช้ อุณหภูมิต่าอาจก่อให้ เกิดความยุ่งยาก
ต่อเกษตรกร ดังนั้นทางโครงการจึงได้ มีการศึกษาและพบว่าการบ่มเพาะหัวให้ เกิดต้ นอ่อนก่อนการปลูก
เป็ นวิธกี ารที่ดีวิธหี นึ่ง (สนั่น และคณะ, 2549) โดยการตัดหัวแก่นตะวันเป็ นชิ้น ๆ แต่ละชิ้นมี 3-5 ตา
บ่มไว้ รวมกันในขุยมะพร้ าวชื้น หรือแกลบเผาเก่าชื้น บ่มเพาะไว้ ประมาณ 7-10 วัน ก็เกิดต้ นอ่อนแล้ วจึง
นาต้ นอ่อนไปปลูก พบว่าวิธกี ารนี้กระตุ้นให้ หัวแก่นตะวันงอกได้ ดีมาก แต่การกระตุ้นให้ ต้นอ่อนงอกแล้ ว
นาไปปลูก ดินจะต้ องมีความชื้นดี และในระยะปลูก 1-2 สัปดาห์ต้องให้ นา้ ชลประทานชุ่มชื้นอยู่เสมอ
ไม่เช่นนั้นต้ นจะตายได้ ง่าย เพราะต้ นอ่อนมีความอ่อนไหวต่อการขาดนา้ และการปลูกโดยใช้ ต้นอ่อนต้ อง
ปลูกตื้น หากปลูกลึกจะทาให้ ต้นกล้ าหัก การปลูกตื้นเมื่อกระทบแล้ งพืชจะแสดงอาการขาดนา้ ได้ อย่าง
รวดเร็ว เพราะจะมีระบบรากตื้น และดินที่เหมาะสมกับการปลูกเป็ นดินร่วนปนทราย จึงต้ องให้ นา้
ชลประทานบ่อยครั้งหลังจากปลูก 1-2 สัปดาห์ และหลังจากมีฝนทิ้งช่วงจึงส่งผลทาให้ มีต้นทุนการผลิต
สูงในการผลิตแก่นตะวัน ดังนั้นควรมีการพัฒนาวิธกี ารทาลายการพักตัวของแก่นตะวัน โดยการทาลาย
การพักตัวของหัว และตัดเป็ นชิ้น ๆ ปลูกให้ ลึก อาจจะช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ท้งั นี้ยังต้ องการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธกี ารดังกล่าวว่าได้ ผลตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ หรือไม่
2.4.3 ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
2.4.3.1 ต้นทุนการผลิต และรายได้ที่ได้รบั
การปลูกทดสอบปลายฤดูฝน ต้ นทุนการผลิตของแต่ละแปลงการผลิต มี
ความแตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตในระหว่าง 3,600-7,000 บาท/ไร่ โดยเป็ นต้ นทุนค่า
วัสดุ เพียง 1,200-2,200 บาท/ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าหัวพันธุ์ มีการผลิตที่สถานีทดลองของศูนย์วิจัย

นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าแหล่งผลิตอื่น ๆ มาก คือมีต้นทุนการ
ผลิต 10,000-16,000 บาท/ไร่ ในกลุ่มแรก (ที่มีต้นทุนการผลิต 3,600-7,000 บาท/ไร่) แปลงที่มี
ผลผลิตต่า (<1,000 กิโลกรัม/ไร่) ส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนค่าปลูก และหัวพันธุค์ ิดเป็ นเงิน 1,5002,700 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 19.8-57.0 ของต้ นทุนทั้งหมด รองลงมาเป็ นต้ นทุนค่ากาจัดวัชพืช และ
ค่าเตรียมแปลงปลูก ส่วนในกลุ่มแรกที่มีระดับผลผลิตค่อนข้ างต่า (นายเสรีภาพ ศรีนุกูล) พบว่าต้ นทุน
ที่มากที่สดุ ของการผลิต คือ ต้ นทุนสาหรับค่าเก็บเกี่ยว คือ 2,250 บาท/ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 32 ของ
ต้ นทุนทั้งหมด ที่เป็ นเช่นนี้เพราะมีระดับผลผลิตสูงกว่ากลุ่มแรกที่มผี ลผลิตต่า ส่วนกลุ่มที่ได้ ผลผลิต
ค่อนข้ างสูง (3,001-4,000 กิโลกรัม/ไร่) ซึ่งทั้งหมดเป็ นการปลูกในสถานีทดลอง พบว่ามีต้นทุนการ
ผลิต 10,000-16,000 บาท/ไร่ มีต้นทุนที่มากที่สดุ สาหรับการผลิตในพื้นที่ไร่ปลายฤดูฝน คือ การให้
นา้ คิดเป็ นร้ อยละ 20.3-41.4 ของต้ นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เพราะปลูกใกล้ ฝนหมดทาให้ ต้องให้ นา้ สาหรับ
การผลิต ทาให้ เสียค่าใช้ จ่ายสูงอย่างไรก็ตามการที่ให้ นา้ ได้ อย่างสม่าเสมอ ส่งผลทาให้ มีระดับผลผลิต
ค่อนข้ างสูง กล่าวคือ มีผลผลิต 3,223-3,900 กิโลกรัม/ไร่ ต้ นทุนการผลิตที่นับว่าเป็ นส่วนน้ อยที่สดุ
สาหรับการผลิตคือต้ นทุนค่าวัสดุ โดยทั่วไปจากการปลูกทดสอบพบว่ามีต้นทุนค่าวัสดุ เป็ นค่าหัวพันธุ์
900 บาท/ไร่ และค่าปุ๋ ยเคมี 250-500 บาท/ไร่ รวมต้ นทุนค่าวัสดุ 1,500-2,000 บาท/ไร่ ต้ นทุน
ส่วนใหญ่ของการผลิตจึงเป็ นค่าแรงงาน
การผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ งต้ นทุนการผลิตของแต่ละแปลงมีความแตกต่าง
กันมาก ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต 3,250-9,500 บาท/ไร่ โดยจะมีต้นทุนวัสดุ 1,450-7,020 บาท/
ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นค่านา้ มัน หรือค่าไฟฟ้ าในการให้ นา้ ค่าหัวพันธุ์ รองลงมาเป็ นค่าปุ๋ ยและสารเคมี ในกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้ รับผลผลิตสูง มีต้นทุนการผลิต 11,000-21,100 บาท/ไร่ โดยจะมีต้นทุนค่าวัสดุ
1,900-6,400 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นค่านา้ มันหรือค่าไฟฟ้ าในการให้ นา้ ค่าหัวพันธุ์ รองลงมาเป็ นค่า
ปุ๋ ยและสารเคมี นอกจากนี้ในกลุ่มนี้จะมีต้นทุนที่มีมากคือ ต้ นทุนค่าแรงงานการเก็บเกี่ยว 1,9007,500 บาท/ไร่ ทั้งสองกลุ่มจะมีต้นทุนค่าแรงงานที่มากที่สดุ คือการปลูก การดายหญ้ า กาจัดวัชพืชและ
การเตรียมดิน ส่วนต้ นทุนที่น้อยที่สดุ คือการใส่ปุ๋ย ในการปลูกทดสอบครั้งนี้ถ้าคิดต้ นทุนทั้งหมด
เกษตรกรทุกรายจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน ยกเว้ น นายมุก แก้ วเครือศรี บ้ านปากมาง อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย เนื่องจากมีระดับผลผลิต/ไร่ สูง แม้ ว่าจะมีทุนการผลิตสูงก็ตาม เกษตรกรบางรายใช้
แรงงานจ้ างเพียงอย่างเดียวในการผลิตแก่นตะวัน ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูง แต่การจะมีกาไรจากการผลิต
เกษตรกรควรใช้ แรงงานภายในครอบครัว
จากการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพเพาะปลูกต้ นฤดูฝนซึ่งมี
ต้ นทุนการผลิต 9,850-22,150 บาท/ไร่ และมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมเท่ากับ 2-15.2 บาท/
กิโลกรัม โดยพบว่าต้ นทุนของเกษตรกรจะต่ากว่าต้ นทุนของแปลงทดลองเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่า
แต่มีผลผลิตสูง ส่งผลทาให้ ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่า อย่างไรก็ตามการผลิตในฤดูน้ มี ีต้นทุนการ
ผลิตต่อกิโลกรัมค่อนข้ างสูงหากเทียบเทียบกับฤดูการผลิตอื่น ๆ (ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ ง 3-4 บาท/
กิโลกรัม) การดาเนินการจะทาให้ ทราบต้ นทุนการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ กาหนดราคาในการรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรต่อไป การศึกษาครั้งนี้ ทาในสภาพไร่นาเกษตรกรในเขตสภาพเพาะปลูกต่างๆ
ระดับการผลิต ต้ นทุนการผลิต การปฏิบัติ และการยอมรับของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ท่ปี ลูกทดสอบ
จึงมีข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมาก และแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้ อมที่ปลูกทดสอบซึ่งก็เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการเลือกพื้นที่ จะเห็นว่าต้ นทุนการผลิตหัวแก่นตะวันในแต่ละพื้นที่การผลิต กลุ่มที่ได้

ผลผลิตในระดับสูงจะมีต้นทุนการผลิตต่าที่สดุ ในราว 3-4 บาท กลุ่มที่ได้ ผลผลิตระดับต่าจะมีต้นทุนการ
ผลิตสูงมากกว่า 4 บาท/กิโลกรัมของหัวสด การรับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่ต่าจะทาให้ ไม่เกิดแรงจูงใจ
ในการผลิต แต่หากซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาสูง 5-10 บาท/กิโลกรัมหัวสด ทาให้ ศักยภาพใน
การใช้ วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลลดลงหรือเป็ นไปไม่ได้
นอกจากจะนาหัวแก่นตะวันไปใช้ เป็ นพืช
อาหารเพื่อสุขภาพต่อไป
2.4.3.2 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร
เกษตรกรและผู้รับผิดชอบแปลงผลิตแก่นตะวันได้ มคี วามเห็นเกี่ยวกับการ
ผลิตแก่นตะวัน ถึงแม้ จะมีปัญหาการผลิตและได้ ผลผลิตต่า เกษตรกรส่วนใหญ่กย็ ังตัดสินใจที่จะลอง
ปลูกแก่นตะวันต่อไป เพราะเริ่มรู้จักพืชนี้และคาดว่าจะทาได้ ดีข้ นึ และจะได้ ผลผลิตสูงขึ้น ยกเว้ น
เกษตรกรในเขต อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บางราย โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ ืชศูนย์คลองไผ่ อ.พัฒนานิคม จ.
ลพบุรี และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครพนม ที่จะไม่ทาการปลูกพืชนี้อกี ต่อไป เนื่องจากให้
ความเห็นว่าเป็ นพืชที่มีอายุยาว และมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคารับซื้อต่า อีกทั้งในบางพื้นที่สามารถ
ปลูกพืชที่มีอายุส้นั ได้ หลายครั้ง และได้ กาไรจากการปลูกมากกว่า จึงตัดสินใจไม่ปลูกพืชนี้ต่อไป สิ่งที่
เกษตรกรมีความเห็นตรงกันคือ การผลิตพืชนี้มีปัญหาเรื่องแมลงน้ อยมาก
การปลูกดูแลปฏิบัติ
โดยทั่วไปไม่ยุ่งยาก ยกเว้ นขั้นตอนการปลูก ซึ่งต้ องกระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อนแล้ วจึงปลูกและขั้นตอนการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งต้ องขุดและปลิดหัว ทาให้ เสียเวลาและส่งผลทาให้ ต้นทุนการผลิตสูง สิ่งที่เกษตรกรยังไม่
พอใจกับการผลิตคือ ผลผลิตที่ได้ ต่า และราคารับซื้อยังต่า ไม่ค้ ุมค่ากับการลงทุน ทาให้ ขาดแรงจูงใจใน
การผลิต
2.5 สรุปผลการศึกษา
จากการดาเนินการศึกษาการผลิตแก่นตะวันใน 3 ฤดูเพาะปลูก คือ การผลิตต้ นฤดูฝน การผลิต
ปลายฤดูฝน และการผลิตในฤดูแล้ ง พอสรุปได้ ดังนี้
2.5.1 ระดับผลผลิตที่ได้รบั
ผลผลิตแก่นตะวันที่ผลิตแก่นตะวันต้ นฤดูฝน ส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง
1,596-3,347 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมามีผลผลิตต่า 860 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการผลิตปลายฤดูฝน การ
ผลิตในแปลงเกษตรกรเกือบทุกแปลงให้ ผลผลิตต่า เนื่องจากพืชกระทบแล้ ง ส่วนแปลงทดลองในสถานี
ทดลองให้ ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,658 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกในฤดูแล้ ง แปลงเกษตรกรปลูกที่ไร่ให้ นา้
ชลประทาน ให้ ผลผลิตปานกลาง 2,282 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงปลูกชายฝั่งริมนา้ ให้ ผลผลิตเฉลี่ย
1,567 กิโลกรัม/ไร่ และแปลงปลูกในนาให้ นา้ ชลประทานให้ ผลผลิตต่าสุด 619 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจาก
นา้ ท่วมขังแปลงก่อนเก็บเกี่ยว ส่วนการปลูกในสถานีทดลองให้ ผลผลิตสูงที่สดุ 2,427 กิโลกรัม/ไร่
2.5.2 ต้นทุนการผลิตและกาไร
ทุกแปลงมีต้นทุนการผลิตค่อนข้ างสูง กลุ่มที่มีผลผลิตต่า ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต
3,000-7,000 บาท/ไร่ ส่วนกลุ่มที่ได้ ผลผลิตสูง มีต้นทุนการผลิต 10,000-20,000 บาท/ไร่ โดยใน
กลุ่มของเกษตรกรที่ได้ รับผลผลิตต่า ทาให้ เกษตรกรขาดทุน ในกลุ่มของเกษตรกรที่ได้ ผลผลิตสูง หาก
คิดเฉพาะตันทุนค่าวัสดุจะมีกาไร แต่ถ้าคิดต้ นทุนค่ าวัสดุและแรงงานจ้ างและคิดต้ นทุนทั้งหมดทาให้
เกษตรกรขาดทุนจากการผลิต โดยจะพบว่าต้ นทุนสาคัญ คือ การปลูก การเตรียมแปลงปลูก การดาย
หญ้ า กาจัดวัชพืชและการให้ นา้ หากมีการรับซื้อ 2.5-3 บาท/กิโลกรัมหัวสด เกษตรกรจะขาดทุนต่อการ

ผลิต ราคารับซื้อควรอยู่ในระดับ 4-5 บาท/กิโลกรัมหัวสด ในการปลูกปลายฤดูฝนและฤดูแล้ ง และ 810 บาท/กิโลกรัมของหัวสดในการผลิตต้ นฤดูฝน ซึ่งหากกาหนดราคารับซื้อในระดับนี้อาจขาดศักยภาพ
ในการแข่งขันกับวัตถุดิบอื่นๆ ในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีราคาของวัถตุดิบสูงเกินไป
2.5.3 การยอมรับการผลิต
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยอมรับที่จะผลิตต่อไป
ถึงแม้ การผลิตในปี นี้จะได้ ผลผลิตต่า
และขาดทุน เพราะทราบสาเหตุท่ที าให้ ผลผลิตต่า เนื่องจากปัญหาเรื่องนา้ ทั้งขาดนา้ ในช่วงแรก และนา้
ท่วมแปลงก่อนการเก็บเกี่ยว และเกษตรกรเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ ในการปลูกครั้งต่อไป เช่น
การปลูกให้ เร็วขึ้น และหากมีราคารับซื้อที่สงู ขึ้น จะสร้ างแรงจูงใจการผลิตต่อเกษตรกรได้ มากขึ้น
2.6 ข้อเสนอแนะ
2.6.1 การพัฒนาพันธุใ์ ห้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืช
พันธุแ์ ก่นตะวันที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจากัด คือ อายุเก็บเกี่ยวยาว ไม่ทนแล้ งและ
อ่อนแอต่อโรคโคนเน่า หัวเน่า ควรทาการศึกษาพัฒนาพันธุ์เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
2.6.2 การศึกษาการแก้การพักตัวของแก่นตะวัน
เนื่องจากแก่นตะวันมีการพักตัวทาให้ ต้องบ่มหัวก่อนปลูก ซึ่งทาให้ ยุ่งยากในการผลิต
ดังนั้นการศึกษาวิธแี ก้ การพักตัวของหัวจะช่วยทาให้ สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น การบ่มในแปลง
เพาะก่อนปลูกได้
2.6.3 การศึกษาการป้องกันกาจัดโรคโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้ อ Sclerotium rolfsii
เนื่องจากโรคโคนเน่า หัวเน่าเป็ นโรคที่สาคัญมาก ทาให้ ต้นแก่นตะวันตาย หรือถ้ าไม่
ตายในช่วงเก็บเกี่ยว หัวจะเน่า ทาให้ ผลผลิตลดลง ดังนั้นควรทาการศึกษาพัฒนาวิธกี ารป้ องกันกาจัด
ต่อไป

2.7

ประมวลภาพกิจกรรม
2.7.1 กิจกรรมการให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร

การให้ ความรู้การผลิตแก่นตะวันแก่กลุ่ม
เกษตรกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

สาธิตการเพาะหัวพันธุใ์ นแปลงเพาะแก่กลุ่ม
เกษตรกร อ.นาแก จ.นครพนม

2.7.2 การเตรียมหัวพันธุแ์ ละกล้าพันธุ ์

การตัดหัวแก่นตะวัน

นาชิ้นส่วนหัวมาวางเรียงในกระบะแกลบชื้น
ปิ ดฝาเพื่อบ่มหัวแก่นตะวัน

ประมาณ 5-10 วัน ใบแก่นตะวันจะงอก
ใช้ ระยะหูกระต่ายในการปลูก

การบ่มหัวโดยทาให้ เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการจุดธูป
ที่ อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น

2.7.2 การเตรียมหัวพันธุ แ์ ละกล้าพันธุ ์ (ต่อ)

นาชิ้นส่วนหัวมาวางเรียงในแปลงเพาะ
ข้ างแปลงปลูก

นาวัสดุท่มี ีในแปลง เช่นฟาง ซาแลน คลุมแปลง
เพื่อบ่มหัวพันธุ์ กระตุ้นให้ เกิดต้ นอ่อน

หลังจากบ่มประมาณ 5-7 วันต้ นอ่อน
จะเริ่มงอก

นาวัสดุคลุมแปลงเพาะออก ต้ นอ่อนจะได้
รับแสงและปรับตัว ก่อนนาไปแปลงปลูก

นาหัวแก่นตะวันมาชาไว้ ในถุงใส่แกลบชื้น

ต้ นกล้ าระยะหูกระต่าย แปลงนางมาลัย
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

2.7.3 สภาพพื้ นที่ปลูกของเกษตรกร

แปลงนายบุญโฮม อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น
ยกแปลงปลูก

แปลงนายสมบัติ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด
ปลูกโดยไม่ยกร่อง

แปลงนายวรยุทธ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
แปลงปลูกทาเป็ นหลุมเพื่อกักเก็บนา้

แปลงปลูกแบบไม่ยกร่อง
นางมาลัย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

แปลงปลูกแบบยกร่องของเกษตรกร
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

แปลงปลูกแบบยกร่องของเกษตรกร
อ.นาแก จ.นครพนม

2.7.4 การปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร

การปลูกโดยใช้ หัวพันธุ์ แปลงนายบังเอิญ
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

การปลูกโดยใช้ ต้นกล้ า แปลงนายอดุลย์สทิ ธิ์
อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น

การปลูกโดยใช้ ต้นกล้ า แปลงนางมาลัย
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

การปลูกแก่นตะวันแซมข้ าวโพด
แปลงนายรัตน์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อ.นาแก จ.นครพนม

การดายหญ้ า กาจัดวัชพืช

การใส่ปุ๋ย

2.7.4 การปลูกปฏิบตั ิของเกษตรกร (ต่อ)

การให้ นา้ ระบบสปริงเกอร์ แปลงนายสมบัติ
อ.เกษตรวิสยั จ.ร้ อยเอ็ด

การให้ นา้ ระบบสปริงเกอร์
แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

การให้ นา้ ระบบสปริงเกอร์
แปลงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ลาตะคอง จ.นครราชสีมา

การให้ นา้ ระบบสปริงเกอร์
แปลงนางมาลัย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

การให้ นา้ ระบบสปริงเกอร์
แปลงสถานีทดลองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การให้ นา้ แบบปล่อยตามร่องของนางอานวย
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู

2.7.5 การเจริญเติบโตระยะต่างๆของแก่นตะวัน

ต้ นแก่นตะวันอายุประมาณ 1 เดือนหลังปลูก
แปลงนายมุก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ต้ นแก่นตะวันอายุประมาณ 1 เดือนหลังปลูก
แปลงปลูกศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

ระยะดอกตูม แปลงนายอานุภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระยะดอกตูม
แปลงปลูกศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

เริ่มมีไหล (ลงหัว)

เริ่มมีไหล (ลงหัว)

2.7.5 การเจริญเติบโตระยะต่างๆของแก่นตะวัน(ต่อ)

ระยะออกดอกประมาณ 50% ของแปลง
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

ระยะออกดอก แปลงนายเสรีภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระยะออกดอก แปลงนายพรรณา
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ระยะดอกโรย แปลงนายเสรีภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระยะเก็บเกี่ยว
แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

ระยะเก็บเกี่ยว แปลงนายสวัสดิ์
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

2.7.6 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

การตัดต้ นก่อนขุด
แปลงปลูกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขุดโดยใช้ พลั่ว
แปลงปลูกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเก็บเกี่ยวโดยใช้ เสียมขุด แปลง
นางจันทร์หอม อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น

หัวที่ขุดขึ้นมากองรวมกันไว้ ในที่ร่ม

การปลิดหัวสดของเกษตรกร

การปลิดหัวสดของเกษตรกร แปลง
นางจันทร์หอม อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น

อ.นา้ พอง จ.ขอนแก่น

2.7.7 ผลผลิตที่ได้ของเกษตรกร

นายเสรีภาพ และผลผลิตที่ได้ อ. เมือง
จ.ขอนแก่น

ผลผลิตจากแปลงนายอดุลย์สทิ ธิ์ อ.นา้ พอง
จ.ขอนแก่น

ผลผลิตจากแปลงนายบังเอิญ อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม

ผลผลิตจากแปลงนายสมหมาย
อ.เปื อยน้ อย จ.ขอนแก่น

ผลผลิตจากแปลงปลูก
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา

ผลผลิตจากแปลงนายสมบัติ อ.เกษตรพิสยั
จ.ร้ อยเอ็ด

2.7.7 ผลผลิตที่ได้ของเกษตรกร(ต่อ)

ผลผลิตจากแปลงนายนิยม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ผลผลิตของนางกาญจนา อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี

2.7.8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

นาหัวใส่กระสอบฝังใต้ ทรายที่ช้ ืน รอการมารับซื้อ
ของโครงการฯ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

บรรจุใส่กระสอบ รอการมารับซื้อของ
โครงการฯ เกษตรกรที่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

หัวสดที่เก็บมาจากแปลง

การล้ างทาความสะอาด

2.7.8 การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว(ต่ อ)

บรรจุใส่ถุงพลาสติก ปิ ดปากถุงไม่ให้ อากาศเข้ า

เก็บไว้ ในห้ องเย็นอุณหภูมิประมาณ 10 C

2.7.9 สภาพปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้ นในแปลงปลูกทดสอบ

นา้ ท่วมแปลง

แมลงทาลายลาต้ นแก่นตะวัน

เชื้อราที่ติดมากับหัวพันธุ์

หัวพันธุเ์ กิดการหมักมียีสต์เกิดขึ้น
ไม่สามารถนาไปปลูกได้

2.7.9 สภาพปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้ นในแปลงปลูกทดสอบ (ต่อ)

สภาพหัวที่เกิดการพักตัว เมื่อกระทบ
อากาศเย็น

เพลี้ยแป้ ง

โรคโคนเน่า หัวเน่าที่เกิดจากเชื้อรา
Sclerotium rolfsii

วัชพืช

สภาพขาดนา้ อย่างรุนแรง

หัวโผล่กลายเป็ นต้ นใหม่

นา้ ท่วมแปลงผลิตในช่วงเก็บเกี่ยว ทาให้ หัวเน่า

2.8 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
งาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” เตรียมจัดงานทุ่งแก่นตะวันบาน เปิ ดประโยชน์อกี ด้ าน ของพืชไร่พันธุ์
ใหม่ แก่นตะวัน รศ. สนั่น จอกลอย อาจารย์ประจาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย
เจ้ าของผลงานพัฒนาพันธุพ์ ืช แก่นตะวัน เผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)
จัดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ และวิธกี ารเพาะปลูก “แก่นตะวัน”
ให้ ประชาชนทั่วไปได้ ทราบ รวมทั้งประโยชน์ในด้ านความสวยงามที่สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ได้ ด้วย
“แก่นตะวัน เป็ นพืชใหม่ท่คี นทั่วไปยังไม่ร้ จู ัก ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
พัฒนาพืชชนิดนี้ให้ เป็ นที่ยอมรับของทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค และ
พัฒนาไปสู่การเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย โดยเฉพาะความ
สวยงามของดอกเมื่อเป็ นแปลงใหญ่ ซึ่งดอกแก่นตะวันจะมีสเี หลือง
คล้ ายบัวตอง มีความสวยงามไม่แพ้ ทุ่งบัวตอง หรือทุ่งทานตะวันเลย
จึงนับได้ ว่าเป็ นพืชเพื่อการท่องเที่ยวได้ อกี ทางหนึ่ง
โดยคณะ
เกษตรศาสตร์ ได้ จัดทาแปลงสาธิตแก่นตะวันขึ้น ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา และดอกแก่นตะวันจะบานในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จึงได้ จัดงานวันทุ่งแก่นตะวัน
บานขึ้น ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 –
16.30 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. โดยในงานจัดให้ มี
การแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพแก่นตะวัน การอบรมเกี่ยวกับการ
เพาะปลูก การตลาด และประโยชน์ของแก่นตะวัน รวมทั้ง การ
แสดงอาหารที่ปรุงจากหัวแก่นตะวัน และให้ ทดลองชิม ส่วนผู้ท่ี
พลาดโอกาสไม่ได้ เข้ าร่วมงาน
ยังสามารถมาเที่ยวชมและศึกษา
แปลงสาธิตแก่นตะวัน ณ บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ได้
จนถึงเดือนสิงหาคมนี้”
ที่มา: http://home.kku.ac.th/info/dailynews05_kku_50.htm

2.8 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
ผู้ว่าฯ ขอนแก่นชื่นชม “แก่นตะวัน” ชื่อดี สารพัดประโยชน์
วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ให้ เกียรติเป็ นประธานเปิ ดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่
คุณประโยชน์ และวิธกี ารเพาะปลูกให้ ประชาชนทั่วไปได้ ทราบ โดยมี รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
พร้ อมด้ วยคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานจานวนมาก ณ ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แก่นตะวัน มีคุณสมบัติท่ี
ดีมาก ถือเป็ นพืชเศรษฐกิจสารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะชื่อ
“แก่น” หมายถึง จุดศูนย์รวม “ตะวัน” หมายถึง ดวง
ตะวัน พระอาทิตย์ แก่นตะวัน จึงมีความหมายว่า จุดศูนย์รวม
แห่ งดวงอาทิตย์ จุดศูนย์รวมแห่ งพลังงาน ซึ่งข้ อเท็จจริง หัว
แก่นตะวัน สามารถแปรรูปได้ หลากหลาย สารพัดประโยชน์
อาทิ แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือจะรับประทานหัวสด ๆ
ผู้ว่าฯ ชมความงามของ
ก็ได้ จากที่ได้ รับทราบมาว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ แก่นตะวัน” จากภาพถ่ายที่ส่งเข้ า ได้ ศึกษาวิจัยพบว่า หัวของแก่นตะวัน เป็ นแหล่งสะสมของอินนู
ประกวดในงานนี้
ลิน ซึ่งเป็ นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง เมื่อรับประทานหัว
แก่นตะวันจะสามารถลดความเสี่ยงการเป็ นโรคหัวใจและหลอด
เลือด สร้ างภูมิค้ ุมกันในร่างกาย แก่นตะวันให้ แคลอรี่ต่า ไม่
เพิ่มนา้ ตาลในเลือด
จึงลดความเสี่ยงการป็ นโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ ประโยชน์อกี ด้ านของแก่นตะวัน คือการแปรรูปผลิต
เป็ นพลังงานทดแทน ผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน ซึ่งจะ
รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตของประเทศไทย และที่
สาคัญอีกด้ านดอกแก่นตะวัน มีสเี หลือง ซึ่งเป็ นสีประจาจังหวัด
ขอนแก่นพอดี จึงนับได้ ว่าแก่นตะวันเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่
น่าจะมีอนาคตไกล
ที่มา: http://home.kku.ac.th/info/dailynews05_kku_50.htm

2.8 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
ทุ่งแก่นตะวันบาน ที่ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์ปรับปรุงพันธุพ์ ืช คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับ สานัก
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ จัดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน ” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแก่นตะวันเป็ นพันธุไ์ ม้ ทรงคุณค่าที่ได้ รับการพัฒนาสายพันธุ์ โดยมี
รศ.ดร.สนั่น จอกลอย เป็ นผู้วิจัยหลักพิธกี ารเปิ ดงานอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 50 เวลา
16.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็ นประธานเปิ ดงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร และ
ในวันดังกล่าวได้ จัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การอบรมการปลูก การดูแลและการใช้ ประโยชน์จากแก่น
ตะวัน การแข่งขันการประกวดภาพถ่าย การวาดภาพ และการสัมผัสรสชาติอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรุงจาก
หัวแก่นตะวันผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ การประกวดภาพถ่าย คือ นาย
วสันต์ เจริญสินทรัพย์ การประกวดวาดภาพระดับอนุบาลคือ ด.ญ.ศลิษา กิจเจริญ การประกวดวาดภาพ
ระดับประถมต้ น คือ ด.ช.วุฒิกร อิ่มถวิล การประกวดวาดภาพ ระดับประถมปลาย คือ ด.ญ. ณัฏฐณิชา
โพธิ์ศรี

ที่มา:http://home.kku.ac.th/uac/Newsletter/newsletter%208-50%200115-06-50.pdf

2.8 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
มข.ดัน “แก่นตะวัน” พืชเศรษฐกิจใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/พลังงานทดแทน
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2550 16:40 น.

แก่นตะวัน มีดอกคล้ ายทานตะวันย่อส่วน และดอกบัว
ตอง ปลูกในแปลงขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานจะมีสสี นั ที่
สวยงาม สามารถส่งเสริมรองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักวิชาการ ม.ขอนแก่น วิจัยสมุนไพรมหัศจรรย์ “แก่นตะวัน” พบมีประโยชน์สงู
ทั้งสรรพคุณทางยาและสกัดเป็ นพลังงานทดแทน ชี้ หัวแก่นตะวัน มีสารอินนูลิน ช่วยลดไขมันในเลือด ลด
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน มั่นใจเกิดผลเชิงพาณิชย์พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเร่งต่อยอดวิจัย
หาลู่ทางแปรรูปเป็ นเอทานอล ดันจัดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หาลู่ทาง
หน่วยงานรัฐส่งเสริมปลูกเป็ นพืชประจาจังหวัดขอนแก่น
รศ.ดร.สนั่น จอกลอย อาจารย์ประจาภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิ ดเผยถึงงานวิจัยพืช แก่นตะวัน ว่า จากการวิจัยตลอดระยะ 3 ปี ที่
ผ่านมา “แก่นตะวัน” หรือ Jerusalem artichoke ซึ่งเป็ นพืชเมืองหนาวมีต้นกาเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ
เมื่อปรับปรุงพันธุจ์ นเหมาะสมต่อการปลูกในเขตร้ อนเมืองไทย พบว่า เป็ นพืชอีกชนิดที่มีศักยภาพสูง
สามารถส่งเสริมปลูกเป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ ลักษณะของต้ น แก่นตะวัน เป็ นพืชใกล้ ชิดกับทานตะวัน มี
ดอกสีเหลืองสดใส คล้ ายดอกบัวตอง และดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเล็กกว่า มีหัวใต้ ดินคล้ ายกับมันฝรั่ง
เพื่อเก็บสะสมสารอาหาร ซึ่งหัวของแก่นตะวัน จากการวิจัยพบว่า เป็ นแหล่งสะสมของอินนูลิน (inulin)
ซึ่งเป็ นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง
ทั้งนี้ อินนูลิน ประกอบด้ วย นา้ ตาลฟรักโตส มีโมเลกุลยาว จับยึดไขมันในเส้ นเลือดที่เป็ นอันตราย
ต่อร่างกาย เช่น ไขมัน Cholesterol Triglyceride และ LDL จึงลดความเสี่ยงการเป็ นโรคหัวใจและหลอด
เลือด สร้ างภูมิค้ ุมกันในร่างกาย ขณะที่ แก่นตะวัน ให้ แคลอรีต่า ไม่เพิ่มนา้ ตาลในเลือด จึงลดความเสี่ยง
การเป็ นโรคเบาหวาน
ที่สาคัญ อินนูลิน เป็ นสารเยื่อใยอาหาร จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะ และลาไส้ เล็ก อยู่ในระบบทางเดิน
อาหารเป็ นเวลานาน ทาให้ ไม่ร้ สู กึ หิว กินอาหารได้ น้อย จึงช่วยลดความอ้ วน นอกจากนี้ อินนูลิน จะช่วย

ลดปริมาณแบคทีเรียที่ทาให้ เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น Coliforms และ E.Coli แต่จะเสริมการ
ทางานของแบคทีเรียที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกายคือ Bifidobacteria และ Lactobacillus จึงเสริมสร้ าง
ภูมิค้ ุมกันร่างกายให้ ดีข้ นึ
“ข้ อมูลเบื้องต้ นที่ได้ จากการสอบถามผู้ท่ี
บริโภค หัวแก่นตะวันสด เป็ นประจา พบว่า เมื่อ
รับประทานหัวแก่นตะวัน จะรู้สกึ อิ่ม กินอาหาร
น้ อยลง ระบบขับถ่ายดี ไม่มีปัญหาท้ องผูก และ
ช่วยลดอาการจุกเสียดแน่น และแก้ อาการ
ท้ องเสียได้ ส่วนผลทางอ้ อม ทาให้ สขุ ภาพในช่อง
ปากดี ลดกลิ่นปากจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก
และในระบบลาไส้ ได้ ”รศ.ดร.สนั่น กล่าวและว่า
สรรพคุณที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
ดังกล่าว ทาให้ แก่นตะวัน ได้ รับความสนใจ
รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ปรับปรุงพันธุแ์ ก่นตะวัน ให้
เพราะเข้ ากับกระแสรักษ์สขุ ภาพ สังคมกาลังให้ เหมาะกับการปลูกในเขตเมืองร้ อน
ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพจาก
สมุนไพร ที่ผ่านมา การทดลองปลูกแก่นตะวัน
พันธุ์ 1 ที่แปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประชาชนที่ทราบถึงสรรพคุณของหัวแก่น
ตะวัน ติดต่อซื้อ หัวสด ไปบริโภคในลักษณะผักสด หรือประกอบอาหารเหมือนผักทั่วๆไป จนไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการ
เชื่อมีล่ทู างแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังมี บริษัท แก่นตะวัน ไบโอเทค จากัด เห็นความสาคัญของพืชชนิดนี้ นาต้ นพันธุไ์ ป
ส่งเสริมให้ เกษตรกรในเขตจังหวัดลพบุรีปลูกจานวนมาก ในลักษณะคอนแทรกฟาร์มมิง โดยนาไปแปรรูป
เป็ นซุปหัวแก่นตะวัน สลัดบาร์แก่นตะวัน ฯลฯ จาหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตในเขตกรุงเทพฯ และได้ รับการ
ตอบรับจากตลาดกลุ่มเป้ าหมายสูงมาก
ลู่ทางการนาไปใช้ ประโยชน์แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีความเป็ นไปได้ สงู เนื่องจากประเทศ
แถบยุโรป มีผลิตภัณฑ์ลดความอ้ วนจากพืชชนิดนี้แล้ ว ส่วนในประเทศไทย เริ่มมองเห็นคุณประโยชน์พืช
ชนิดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ น่าจะวิจัยเพิ่มเติมเพียงเล็กน้ อย ให้ เหมาะ
กับสภาพการเพาะปลูกการตลาดที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เท่านั้น
ปัจจุบันกระแสตื่นตัวด้ านการวิจัยพืชแก่นตะวัน มีสงู มาก โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาลังวิจัย เพื่อใช้ ประโยชน์จากดอกแก่นตะวัน รองรับอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้ง ส่วนกรมวิชาการเกษตร นาแก่น
ตะวัน ไปวิจัยพัฒนาให้ ได้ ผลผลิตที่สงู ขึ้น รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ
ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็ นศูนย์กลางด้ านการวิจัยพัฒนาสายพันธุแ์ ก่น
ตะวันให้ หลากหลาย รองรับการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสายพันธุ์ ให้ มีระยะเวลา
เก็บเกี่ยวที่ส้นั ลงให้ เหลือเพียง 100 วัน จากเดิม 120 วัน ซึ่งจะทาให้ เกษตรกรสามารถปลูกแก่นตะวันได้ ถึง
ปี ละ 3 ครั้ง

รุกต่อยอดวิจัยแก่นตะวัน-ผลิตเป็ นเอทานอล
ขณะเดียวกัน แก่นตะวัน ยังมีประโยชน์ในฐานะวัตถุดิบแปรรูปเป็ นเอทานอล พลังงานทดแทนที่สาคัญ
ของประเทศ ข้ อมูลเบื้องต้ นพบว่า หัวแก่นตะวัน เป็ นพืชให้ นา้ ตาล สามารถใช้ จุลินทรีย์หมักเป็ นเอทานอลได้
โดยหัวแก่นตะวันสด 1 ตัน สามารถหมักเป็ นเอทานอลได้ 80 ลิตร ซึ่งสูงกว่าอ้ อย 1 ตันที่สามารถหมักเป็ น
เอทานอลได้ ประมาณ 65-70 ลิตร แต่กย็ ังต่ากว่าหัวมันสาปะหลังสด 1 ตันที่หมักเป็ นเอทานอลได้ ถึง 160
ลิตร
สาหรับอุปสรรคของการแปรรูปแก่น
ตะวันเป็ นเอทานอล พบว่า ยังมีต้นทุนการ
จัดการเพาะปลูกค่อนข้ างสูงถึง 3,000-4,000
บาท/ไร่
ขณะที่ผลผลิตแก่นตะวันยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่าประมาณ 2.5-4 ตัน/ไร่ กอปรกับ
ราคาขายเมื่ออิงกับการนาไปบริโภคสดราคาจึง
ค่อนข้ างสูง ไม่เหมาะที่จะนาไปแปรรูปเป็ นเอ
ทานอลในระยะนี้
จาเป็ นต้ องหาทางเพิ่ม
ผลผลิตให้ สงู ขึ้น เพื่อให้ ราคารับซื้อต่าลง จึงจะ
เหมาะกับการผลิตเป็ นพลังงานทดแทน
หัวแก่นตะวันสด ที่นามาใช้ แปรรูปเป็ นอาหารเพื่อ
ล่าสุดสานักงานคณะกรรมการวิจัย
สุขภาพ และสกัดเป็ นเอทานอล พลังงานทดแทนที่
แห่ งชาติ ได้ ให้ ทุน คณะเกษตรศาสตร์
สาคัญของประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
แก่นตะวัน
รองรับการผลิตเป็ นพลังงาน
ทดแทน โดยมีกรอบเวลาศึกษาตั้งแต่สงิ หาคม 2549 ถึงสิงหาคม 2550 ผลจากงานวิจัยชิ้นนี้ จะเกิดองค์
ความรู้เพิ่ม เกี่ยวกับวิธกี ารผลิตแก่นตะวันในเชิงอุตสาหกรรม รู้ถึงกระบวนการผลิตเอทานอลจากแก่น
ตะวัน
รวมถึงต้ นทุนการผลิตเอทานอลอีกด้ วย
ดันจัดงานทุ่งแก่นตะวันบานกระตุ้นท่องเที่ยว
รศ.ดร.สนั่น กล่าวต่อว่า จุดที่น่าสนใจคือ ดอกแก่นตะวัน มีสเี หลืองสดใส คล้ ายกับดอกบัวตอง
หรือดอกทานตะวัน มีความสวยงามไม่ต่างจากทุ่งบัวตอง หรือทุ่งทานตะวัน ศักยภาพดังกล่าว สามารถ
ส่งเสริมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ เตรียมจัดงาน
"ทุ่งแก่นตะวันบาน" ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคมนี้ ณ แปลงสาธิตแก่นตะวัน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในงานจัดให้ มีการแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพแก่นตะวัน การอบรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก
การตลาด และประโยชน์ของแก่นตะวัน รวมทั้งจัดแสดงอาหารที่ปรุงจากหัวแก่นตะวันและให้ ทดลองชิม
ด้ วย โดยจะมีการหารือกับนายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
ในแง่การส่งเสริมเพาะปลูกแก่นตะวัน
ให้ เป็ นพืชประจาจังหวัดขอนแก่นอีกชนิด
ทั้งนี้ เนื่องจาก แก่นตะวัน มีดอกสีเหลือง ตรงกับสีประจาจังหวัดขอนแก่น ประกอบกับแก่นตะวัน
ยังเป็ นพืชชนิดใหม่ ที่ยังไม่มีการปลูกแพร่หลาย แต่เป็ นพืชที่มีล่ทู างในการเพาะปลูกรองรับการผลิตเชิง

อุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้ โดยจะมีงานวิจัยจากนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆออกมารองรับอย่าง
ต่อเนื่อง
การส่งเสริมปลูกแก่นตะวัน จึงน่าจะเป็ นโอกาสดีของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้ าง
รายได้ และยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ให้ ดีข้ นึ แนวทางการส่งเสริมเบื้องต้ น น่าจะส่งเสริมปลูกในแปลง
ขนาดใหญ่ ควบคู่กบั การเลี้ยงผึ้งไปด้ วยกัน ซึ่งจะทาให้ เกษตรกรมีรายได้ จากการขายนา้ ผึ้ง และรองรับ
ด้ านการท่องเที่ยว ส่วนในอนาคตน่าจะเกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและพลังงานทดแทนมา
รองรับ
ที่มา: http://202.57.155.217/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000059893
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บทที่ 3
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
3.1

ที่มาและความสาคัญและแนวคิดพื้ นฐานของการศึกษา
นำ้ มันเชื้อเพลิงเป็ นแหล่งพลังงำนที่สำคัญของประเทศ และถือได้ ว่ำเป็ นปัจจัยสำคัญในลำดับ
ต้ นๆ ที่มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสภำวะเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ จำกภำวะวิกฤตด้ ำน
พลังงำนของโลกในปัจจุบัน ทำให้ หลำยๆ ประเทศหันไปศึกษำหำแหล่งพลังงำนทดแทนกันอย่ำงจริงจัง
เอทำนอลได้ รับกำรยอมรับให้ เป็ นแหล่งพลังงำนทดแทนที่สำคัญแหล่งหนึ่ง เพรำะมีข้อดีหลำยประกำร
เช่น สำมำรถเผำไหม้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ช่ วยลดมลพิษทำงอำกำศ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มค่ำออกเทน
เมื่อใช้ ผสมกับนำ้ มันเชื้อเพลิง (เบนซิน) ในปัจจุบันกำรผลิตเอทำนอลในระดับอุตสำหกรรมนิยมใช้
วิธกี ำรหมัก โดยใช้ วัตถุดิบชนิดต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ข้ ำวโพด มันสำปะหลัง กำกนำ้ ตำล อ้ อย ข้ ำวฟ่ ำง
หวำน เป็ นต้ น เนื่องจำกวัตถุดิบเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่ น อุตสำหกรรม
ผลิตแป้ ง อำหำรสัตว์ นำ้ ตำล และสำรเคมีอ่นื ๆ เช่น กรดซิตริก โมโนโซเดียมกลูตำเมต เป็ นต้ น และ
รำคำของวัตถุดิบเหล่ำนี้มีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นในอนำคตคำดว่ำวัตถุดิบเหล่ำนี้จะมีปริมำณไม่
เพียงพอกับควำมต้ องกำร และให้ ผลตอบแทนที่ไม่ค้ ุมค่ำกับกำรลงทุน ด้ วยเหตุน้ จี ึงได้ มีกำรศึกษำเพื่อ
หำพืชพลังงำนชนิดใหม่ๆ ที่มีศักยภำพสำหรับนำไปใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบทดแทน
แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke หรือ Helianthus tuberosus L.) จัดเป็ น
พืชพลังงำนที่น่ำสนใจและมีศักยภำพสำหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบทำงเลือกในกำรผลิตเอทำนอล
เนื่องจำก
ให้ ผลผลิตต่อพื้นที่สงู (ประมำณ 3-6 ตันต่อไร่ ขึ้นอยู่กบั สภำพพื้นที่และฤดูปลูก) มีอำยุกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตสั้น (ประมำณ 100 วัน) และสำมำรถเจริญในสภำพพื้นที่ของประเทศไทยได้ เป็ นอย่ำงดี (สนั่น
จอกลอย และคณะ, 2549) จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีในส่วนหัวซึ่งทำหน้ ำที่สะสมอำหำร
พบว่ำมีควำมชื้นประมำณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบหลักที่เหลือคือ คำร์โบไฮเดรท (แป้ ง) 70-76
เปอร์เซ็นต์ (ร้ อยละ 80 เป็ นสำรประกอบคำร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปอินูลิน) โปรตีน 10-15 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน 1 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 4-6 เปอร์เซ็นต์ และเถ้ ำ 5 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ยังพบแร่ธำตุชนิดต่ำงๆ
ที่เป็ นประโยชน์สำหรับกำรเจริญ และกำรผลิตเอทำนอลของจุลินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัส (0.099
เปอร์เซ็นต์) แคลเซียม (0.023 เปอร์เซ็นต์) เหล็ก (3.4 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) และอะลูมิเนียม
คลอรีน ไอโอดีน แมกนีเซียม โพแตสเซียม โซเดียม ซัลเฟอร์ สังกะสี เป็ นต้ น เนื่องจำกแก่นตะวันเป็ น
แหล่งที่สำคัญของคำร์โบไฮเดรท จึงมีกำรนำไปใช้ ประโยชน์มำกมำยทั้งเป็ นอำหำรของคน (ทดแทนมัน
ฝรั่ง) สัตว์ รวมทั้งใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้ เป็ นนำ้ มันเชื้อเพลิง
ถึงแม้ แก่นตะวันจะเป็ นพืชพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ และมีรำยงำนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรผลิต
เอทำนอลจำกแก่นตะวันมำกพอสมควร เช่น Margarits และ Bajpai (1983) ได้ ศึกษำกำร
ผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้ Kluyveromyces marxianus UCD (FST) 5582 พบว่ำยีสต์สำมำรถหมักให้ ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดเท่ำกับ 102 กรัมต่อลิตร เมื่อใช้ นำ้ ตำล
เริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร ค่ำอัตรำกำรเจริญจำเพำะสูงสุดมีค่ำแปรผันตั้งแต่ 0.44 ต่อชั่วโมง ที่นำ้ ตำล
เริ่มต้ น 50 กรัมต่อลิตร ถึง 0.13 ต่อชั่วโมง ที่นำ้ ตำลเริ่มต้ น 300 กรัมต่อลิตร และผลผลิตเอทำ
นอลมีค่ำประมำณ 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ Schorr-Galindo และคณะ

(2000)
ศึกษำอัตรำกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้ เชื้อ
Saccharomyces
diastaticus NCYC 625 ผลกำรศึกษำพบว่ำเมื่ออัตรำส่วนของนำ้ ตำลฟรุกโตสต่อกลูโคส
เพิ่มขึ้น อัตรำกำรผลิตเอทำนอลโดยยีสต์ลดลง ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลที่ผลิตได้ เมื่ออัตรำส่วนของฟ
รุกโตสต่อกลูโคสเท่ำกับ 6.0 มีค่ำประมำณ 45 กรัมต่อลิตร แต่เมื่ออัตรำส่วนของนำ้ ตำลทั้ง 2 ชนิด
ลดลงเหลือ 3.5 เอทำนอลที่ผลิตได้ มีค่ำเท่ำกับ 65 กรัมต่อลิตร Szambelan และคณะ (2004)
ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลโดยใช้ เชื้อจุลินทรีย์ร่วมระหว่ำง S. cerevisae และ Z. mobilis กับ K.
fragilis ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลเพิ่มขึ้นเป็ น 0.48 กรัมเอทำนอลต่อกรัม
นำ้ ตำลที่ถูกใช้ ในสภำวะเชื้อผสม แต่ในสภำวะเชื้อเดี่ยว ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลมีค่ำประมำณ 0.46
กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ เมื่อเทียบค่ำปริมำณผลผลิตในทำงทฤษฎีพบว่ำกำรใช้ เชื้อผสมทำ
ให้ ปริมำณกำรผลิตเอทำนอลเพิ่มสูงขึ้นประมำณ 2-12 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสภำวะกำรใช้ เชื้อเดี่ยว
แต่ในประเทศไทยพืชชนิดนี้ยังไม่เป็ นที่ร้ จู ักแพร่หลำย
(เนื่องจำกเป็ นพืชที่มีถ่นิ กำเนิดในเขตหนำว)
รวมทั้งยังไม่มีกำรปลูกแก่นตะวันเพื่อนำไปใช้ ในกำรผลิตเอทำนอลในระดับโรงงำนอุตสำหกรรมมำก่อน
จึงทำให้ ขำดข้ อมูลสำหรับใช้ เป็ นแนวทำงประกอบกำรตัดสินใจสำหรับนำพืชชนิดนี้ไปใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ทดแทนพืชพลังงำนชนิดอื่นๆ ที่ใช้ ผลิตเอทำนอลในระดับอุตสำหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้นจุดมุ่งหมำยของ
กำรวิจัยในครั้งนี้กเ็ พื่อศึกษำถึงควำมเป็ นไปได้ รวมถึงศักยภำพในกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันที่ปลูก
ภำยในประเทศ ตลอดจนศึกษำถึงปัจจัยบำงประกำรที่มีผลต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้
S. cerevisiae ด้ วยวิธกี ำรหมักแบบกะ
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1
การศึกษาวิธีการบีบสกัดน้ าหวานจากหัวแก่นตะวัน
รวบรวมหัวแก่นตะวันที่ปลูกในพื้นที่ต่ำงๆ มำล้ ำงทำควำมสะอำด แล้ วนำไปบดด้ วยเครื่องตี
ป่ น (Sakaya, ประเทศไทย) จำกนั้นนำไปบีบสกัดเอำเฉพำะส่วนนำ้ หวำนโดยใช้ เครื่องบีบสกัด
(Sakaya, ประเทศไทย) (รูปที่ 3.1) และรวบรวมนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ เก็บไว้ ท่อี ุณหภูมิ -20
องศำเซลเซียส เพื่อไว้ ใช้ งำนต่อไป

หัวแก่ นตะวัน

บีบสกัด
นา้ หวาน

กาก

ล้ างทา
ความสะอาดด้ วย
นา้ ประปา

นา้ หวาน

ตีบ่น

ทดสอบหมัก
เอทานอล

รูปที่ 3.1 ไดอะแกรมแสดงวิธกี ำรบีบสกัดนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวัน
3.2.2
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางเคมีในวัตถุดิบ
วิเครำะห์หำประมำณนำ้ ตำล (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenol-sulfuric ปริมำณ
นำ้ ตำลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) ด้ วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) ปริมำณของอิ
นูลิน ตำมวิธกี ำรของ Dubois et al. (1956) และหำปริมำณของแร่ธำตุชนิดต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน
วัตถุดิบ ดังนี้ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P),โพแทสเซียม (K), โซเดียม (Na), แมกนีเซียม
(Mg), แคลเซียม (Ca), เหล็ก (Fe), แมงกำนีส (Mn), คอปเปอร์ (Cu), สังกะสี (Zn),
ซัลเฟอร์ (S) และคลอไรด์ (Cl) ด้ วยเครื่อง Atomic Absorption
3.2.3
การศึกษาศักยภาพของแก่นตะวันเพือ่ การผลิตเอทานอล
1. การศึกษาวิธีการปรับสภาพวัตถุดิบก่อนการหมัก
ศึกษำวิธกี ำรปรับสภำพวัตถุดิบก่อนกำรหมักโดยใช้ วิธกี ำร 2 วิธกี ำรดังนี้ คือ
ก. การย่อยวัตถุดิบด้วยกรด ( Acid hydrolysis)
นำนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ จำกหัวแก่นตะวันไปวัดค่ำของแข็งละลำย และค่ำควำมเป็ น
กรดด่ำงเริ่มต้ น เพื่อใช้ เป็ นค่ำเปรียบเทียบ จำกนั้นปรับค่ำควำมเป็ นกรดด่ำงให้ ได้ ค่ำเท่ำกับ 2.0 ด้ วย
กรดซัลฟิ วริกเข้ มข้ น นำนำ้ หวำนแก่นตะวันที่ปรับค่ำควำมเป็ นกรดด่ำงเรียบร้ อยแล้ ว มำให้ ควำมร้ อน
ด้ วยวิธกี ำรต้ ม เป็ นเวลำ 40 นำที โดยแปรผันอุณหภูมิท่ใี ช้ เป็ น 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส ทิ้งให้
เย็น แล้ วปรับค่ำควำมเป็ นกรดด่ำงให้ ได้ ค่ำเท่ำกับ 5.0 ด้ วยสำรละลำย 5 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้ ว
ทำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 28 นำที ทิ้งให้ เย็น จำกนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงที่

8,000 รอบต่อนำที ที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 10 นำที แบ่งนำ้ หวำนที่ได้ น้ มี ำวัดหำปริมำณ
นำ้ ตำลทั้งหมด นำ้ ตำลรีดิวซ์ และค่ำของแข็งละลำย ส่วนของนำ้ หวำนที่เหลือจะนำไปใช้ เป็ นวัตถุดิบเพื่อ
ทดสอบกำรหมักในขั้นตอนต่อไป
ข. การย่อยวัตถุดิบด้วยเอนไซม์ (Enzymatic hydrolysis)
นำนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ จำกหัวแก่นตะวัน ไปวัดค่ำของแข็งละลำย และค่ำควำมเป็ น
กรดด่ำงเริ่มต้ น เพื่อใช้ เป็ นค่ำเปรียบเทียบ นำนำ้ หวำนแก่นตะวันที่เตรียมไว้ มำย่อยด้ วยเอนไซม์
Inulase (Sigma-Aldrich, 17U/g) จำก Aspergillus niger (0.02 g/kg
tuber) ที่มีค่ำควำมเป็ นกรดด่ำงเท่ำกับ 5.0 ให้ ควำมร้ อนด้ วยวิธกี ำรต้ ม เป็ นเวลำ 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
55 องศำเซลเซียส ทิ้งให้ เย็น จำกนั้นแบ่งนำ้ หวำนที่ได้ น้ มี ำวัดหำปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมด นำ้ ตำลรีดิวซ์
และค่ำของแข็งละลำย ส่วนของนำ้ หวำนที่เหลือจะนำไปใช้ เป็ นวัตถุดิบเพื่อทดสอบกำรหมักในขั้นตอน
ต่อไป
2. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดยใช้
Saccharomyces cerevisiae ด้วยวิธีการเพาะเลี้ ยงแบบกะ
ศึกษำถึงปัจจัยบำงประกำรที่มีผลต่อกำรผลิตเอทำนอล ดังนี้คือ
ก. การศึกษาความเข้มข้นของน้ าตาลเริ่มต้น
บรรจุนำ้ หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสก์ขนำด 500
มิลลิลิตร โดยแปรผันให้ มีค่ำควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลเริ่มต้ นในนำ้ หวำนจำกแก่นตะวันเป็ น 250, 300
และ 350 กรัมต่อลิตร ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วยจุกสำลีและปิ ดทับด้ วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้ วทำกำรนึ่งฆ่ำ
เชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 28 นำที ทิ้งให้ เย็นในตู้ถ่ำยเชื้อ จำกนั้นเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ น
ร้ อยละ 5 โดยปริมำตร ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วย air lock ที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ นำไปบ่มเพำะเชื้อที่
อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ทำกำรเก็บตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง นำ
ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS)
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenolsulfuric
- กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกี ำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer
- ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง ด้ วย pH meter
- ค่ำของแข็งละลำย (Brix) ด้ วย Hand refractometer
- ปริมำณของเอทำนอลด้ วย Gas chromatography (GC)
ข. การศึกษาความเข้มข้นของปริมาณเชื้ อเริ่มต้น
บรรจุนำ้ หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสก์ขนำด 500
มิลลิลิตร ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วยจุกสำลีและปิ ดทับด้ วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้ วทำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ
110 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 28 นำที ทิ้งให้ เย็นในตู้ถ่ำยเชื้อ จำกนั้นเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ นที่แปรผันให้ มี
ปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่แตกต่ำงกันเป็ น 106, 107 และ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วย air

lock ที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ นำไปบ่มเพำะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ทำกำรเก็บตัวอย่ำง 10
มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง นำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS)
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenolsulfuric
- กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกี ำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer
- ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง ด้ วย pH meter
- ค่ำของแข็งละลำย (Brix) ด้ วย Hand refractometer
- ปริมำณของเอทำนอลด้ วย Gas chromatography (GC)
ค. การศึกษาความเป็ นกรดด่าง (pH) เริ่มต้น
บรรจุนำ้ หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสก์ขนำด 500
มิลลิลิตร โดยทำกำรแปรผันค่ำ pH เป็ น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 จำกนั้นปิ ดฟลำสก์หมักด้ วยจุก
สำลีและปิ ดทับด้ วยอลูมิเนียมฟลอยด์ ทำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 28
นำที ทิ้งให้ เย็นในตู้ถ่ำยเชื้อ จำกนั้นเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ นที่ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วย
air lock ที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ทำกำรเก็บตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร
ทุกๆ ระยะเป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง นำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS)
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenolsulfuric
- กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกี ำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer
- ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง ด้ วย pH meter
- ค่ำของแข็งละลำย (Brix) ด้ วย Hand refractometer
- ปริมำณของเอทำนอลด้ วย Gas chromatography (GC)
ง. การศึกษาถึงชนิดและความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจน
บรรจุนำ้ หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ที่ปรับค่ำ pH เป็ น 5.0 ลง
ในฟลำสก์ขนำด 500 มิลลิลิตร โดยแปรผันชนิดของแหล่งไนโตรเจน 4 ชนิดคือแอมโมเนียมซัลเฟต
(NH4)2SO4, แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3), ยูเรีย (urea) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
(Diammonium phosphate; DAP) ในควำมเข้ มข้ นตั้งแต่ 0-1.0% (w/v) จำกนั้นปิ ด
ฟลำสก์หมักด้ วยจุกสำลีและปิ ดทับด้ วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้ วทำกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศำ
เซลเซียส เป็ นเวลำ 28 นำที ทิ้งให้ เย็นในตู้ถ่ำยเชื้อ จำกนั้นเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ นที่ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปิ ดฟลำสก์หมักด้ วย air lock ที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ทำกำรเก็บ
ตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง นำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS)
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenolsulfuric
- กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกี ำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer

- ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง ด้ วย pH meter
- ค่ำของแข็งละลำย (Brix) ด้ วย Hand refractometer
- ปริมำณของเอทำนอลด้ วย Gas chromatography (GC)
3. การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันในถังหมักขนาด 5 ลิตร
ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร โดยเติมนำ้ หวำนจำกหัว
แก่นตะวันลงไปในถังหมัก 3.8 ลิตร ซึ่งมีองค์ประกอบที่เหมำะสมตำมผลกำรศึกษำในข้ อที่ 2 คือ
ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นในนำ้ หวำนแก่นตะวันเท่ำกับ 250 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็ น 5.0 ไม่เติม
แหล่งไนโตรเจนใดๆ ลงไป ภำยหลังจำกกำรนึ่งฆ่ำเชื้อที่อณ
ุ หภูมิ 110 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 40
นำที ทิ้งให้ เย็นในตู้ถ่ำยเชื้อ จำกนั้นเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ นที่ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ปริมำตรรวมของนำ้
หมักภำยหลังจำกกำรเติมกล้ ำเชื้อลงไปคือ 4.0 ลิตร) ทำกำรหมักที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส อัตรำ
กำรกวนในถังหมักเท่ำกับ 100 รอบต่อนำที ทำกำรเก็บ ทุกๆ ระยะเป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง นำตัวอย่ำงไป
วิเครำะห์หำ
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS)
- ควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้ วยวิธี Phenolsulfuric
- กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกี ำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer
- ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง ด้ วย pH meter
- ค่ำของแข็งละลำย (Brix) ด้ วย Hand refractometer
- ปริมำณของเอทำนอลด้ วย Gas chromatography (GC)
3.2.4
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
1. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลต้ นทุนในกำรเตรียมวัตถุดิบ (กำรปลูกแก่นตะวัน) และ
ต้ นทุนในกำรผลิตเอทำนอลในระดับห้ องปฏิบัตกิ ำร
2. วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตโดยรวม รวมถึงประเมินศักยภำพของกำรผลิตเอทำนอลจำก
แก่นตะวัน
3.2.5
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดเกี่ยวกับควำมรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับแก่นตะวัน รวมถึงเทคโนโลยีกำร
ผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นพับประชำสัมพันธ์ ร่วมแสดงนิทรรศกำรในงำน
ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ
รวมถึงให้ คำปรึกษำและให้ ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลผลกำรศึกษำวิจัยแก่โรงงำน
อุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรที่สนใจ
ตลอดจนกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในงำนประชุมวิชำกำรและ
ตีพิมพ์ผลงำนเพื่อเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร เป็ นต้ น
3.3 ผลการศึกษา
3.3.1
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางเคมีในวัตถุดิบ (น้ าหวานจากหัวแก่นตะวัน)

จำกกำรวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีในนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ปลูกในพื้นที่
ต่ำงๆ คือ 1) แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกฤดูแล้ ง) 2) ตำบลโคกสี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3) อำเภอเปื อยน้ อย จังหวัดขอนแก่น 4) อำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
และ 5) แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกต้ นฤดูฝน) ผลกำรศึกษำแสดง
ในตำรำงที่ 3.1

ตำรำงที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบหลักทำงเคมีในนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวัน
องค์ประกอบ
แหล่งพื้นที่ปลูก
5
1
2
3
4
6.25
pH
6.00
5.50
6.11
6.26
78.7
Moisture (%)
76.2
78.0
78.2
77.5
Total soluble solid
22.0
(OBrix)
20.0
19.8
17.5
18.1
Total sugar (g/l)
259.3 285.6 298.19 170.96 267.47
Reducing sugar (g/l)
7.8
27.3
26.60 26.15 17.30
Inulin content (g/l)
149.3 222.2 233.93 123.22 216.38
Phenolic compound
2.69
(g/l)
0.7
0.5
1.6
1.0
Nitrogen (N) (mg/l)
2,570.0 2,292.5 3,800 2,000 2,650
Phosphorus (P)
(mg/l)
430.0 111.3
800
900
350
Potassium (K) (mg/l) 2,003.5 2,980.0 5,600 4,810 2,550
Calcium (Ca) (mg/l)
88.9
68.8
3,900 3,250 90.5
Magnesium (Mg)
(mg/l)
162.0 385.5
400
280
245
Sulfer (S) (mg/l)
108.0 103.0
ND
ND
109.0
Sodium (Na) (mg/l)
103.5 261.8 123.14 6.00 145.0
Ferrous (Fe) (mg/l)
15.00 14.30 44.77 12.40 13.50
Manganese (Mn)
(mg/l)
1.24
1.30
3.97
10.20 2.00
Copper (Cu) (mg/l)
0.56
0.55
3.98
1.90
0.50
Zinc (Zn) (mg/l)
1.71
2.10
ND
ND
1.85
หมำยเหตุ
แหล่งปลูกที่ 1 หมำยถึง แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
แหล่งปลูกที่ 2 หมำยถึง แปลงปลูกทดสอบ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งปลูกที่ 3 หมำยถึง แปลงปลูกทดสอบ อำเภอเปื อยน้ อย จังหวัดขอนแก่น
แหล่งปลูกที่ 4 หมำยถึง แปลงปลูกทดสอบ อำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
แหล่งปลูกที่ 5 หมำยถึง แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกต้ นฤดูฝน)
ND หมำยถึง not detectable

3.3.2
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในการหมักเอทานอลจากน้ าหวานจากหัวแก่นตะวันที่
ไม่ผ่านการย่อยเป็ นวัตถุดิบ ด้วยเชื้ อ S. cercvisiae
จำกกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรหมักเอทำนอลจำกนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ จำกหัวแก่นตะวัน
ที่ไม่ผ่ำนกำรย่อยเป็ นวัตถุดิบ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ โดย S. cercvisiae มี
ปริมำณที่ค่อนข้ ำงต่ำคือ ประมำณ 3% โดยปริมำตร (หรือประมำณ 25 กรัมต่อลิตร หรือเทียบเท่ำ
20.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ) และมีปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดเหลืออยู่ค่อนข้ ำงมำก (ประมำณ 114 กรัมต่อ
ลิตร) (รูปที่ 3.2) แสดงให้ เห็นว่ำยีสต์ไม่สำมำรถใช้ แหล่งคำร์บอนที่มีอยู่ในวัตถุดิบ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปอินูลิน เพื่อกำรเจริญและผลิตเอทำนอลได้ ดังนั้นจึงต้ องมีกำรนำวัตถุดิบไปย่อยสลำยสำรอินูลิน
เพื่อให้ ได้ นำ้ ตำลที่ยีสต์สำมำรถใช้ ในกำรเจริญและผลิตเอทำนอลได้ ต่อไป

20

250
15

150

pH

Total sugar (g/l)

200

5

10

100
pH
Total soluble solids (oBrix)
Ethanol concentration (g/l)
Total sugar (g/l)

50

0

5

0
10

20

30

40

50

60

70

25

20

15

10

5

4
0

30

Ethanol concentration (g/l)

6

Total soluble solids (oBrix)

300

80

90

0

100

Time (hr.)

รูปที่ 3.2 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรหมักนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ไม่ผ่ำนกำรย่อย โดยเชื้อ
S. cerevisiae
3.3.3
ผลการทดสอบการย่อยสารอินูลินในน้ าหวานจากหัวแก่นตะวันด้วยกรดร่วมกับ
ความร้อนและเอนไซม์
ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ นำวัตถุดบิ ไปย่อยภำยใต้ สภำวะต่ำงๆ คือ กำรย่อยด้ วยกรดซัลฟิ วริก
เข้ มข้ น และแปรผันอุณหภูมิในกำรบ่มที่ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 40 นำที และกำร
ย่อยด้ วยเอนไซม์อนิ ูเลสที่อุณหภูมิ 55 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 1 ชั่วโมง ซึ่งองค์ประกอบทำงเคมีในนำ้
คั้นแก่นตะวันหลังกำรย่อยเมื่อเทียบกับก่อนย่อย แสดงในตำรำงที่ 3.2
จำกตำรำงที่ 3.2 พบว่ำเมื่ออุณหภูมิในกำรย่อยวัตถุดิบสูงขึ้น ปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์กจ็ ะมำก
ตำมไปด้ วย โดยที่สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส จะให้ ปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์มำก
ที่สดุ คือประมำณ 154 กรัมต่อลิตร ซึ่งสัมพันธ์กบั ปริมำณอินูลินที่เหลืออยู่น้อย (ประมำณ 80 กรัมต่อ
ลิตร) รองลงมำคือสภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส แสดงว่ำอินูลินถูกย่อยไปเป็ น

นำ้ ตำลรีดิวซ์ได้ มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำที่สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส และ
กำรย่อยด้ วยเอนไซม์ จะมีปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์และปริมำณอินูลินที่ใกล้ เคียงกัน เนื่องจำกใช้ อุณหภูมิท่ี
ใกล้ เคียงกัน แสดงว่ำอุณหภูมิมีผลต่อกำรย่อยอินูลิน
ตำรำงที่ 3.2 แสดงองค์ประกอบทำงเคมีในนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ไม่ผ่ำนกำรย่อยและผ่ำนกำร
ย่อยด้ วยกรดและเอนไซม์
วิธกี ำรเตรียมวัตถุดิบ
TSS
TS (g/l)
RS
Inu.
PC
o
( Brix)
(g/l)
(g/l)
(g/l)
ไม่ได้ ย่อย
16.9
285.56 27.25 222.22
0.72
O
ย่อยด้ วยกรดที่ 60 C
18.0
255.90 76.57 147.01 0.624
O
ย่อยด้ วยกรดที่ 80 C
19.0
260.12 139.10 88.27
0.728
O
ย่อยด้ วยกรดที่ 100 C
19.4
267.40 154.18 79.50
0.928
ย่อยด้ วยเอนไซม์
17.8
257.35 61.43 163.41 0.686
หมำยเหตุ TSS = total soluble solid, TS = total sugar, RS = reducing
sugar, Inu. = inulin และ PC = phenolic compounds
3.3.4
ผลการทดสอบการหมักเอทานอลจากน้ าหวานจากหัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยอิ
นู ลินด้วยกรดและเอนไซม์
ภำยหลังกำรย่อยอินูลินด้ วยสภำวะต่ำงๆแล้ ว นำนำ้ หวำนที่ได้ จำกกำรย่อยไปทดสอบกำรหมัก
เอทำนอล โดยเติมกล้ ำเชื้อเริ่มต้ น 5% โดยปริมำตร (จำนวนเซลล์เริ่มต้ นประมำณ 106 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 72 ชั่วโมง ผลกำรทดลองพบว่ำ ปริมำณเอทำ
นอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์จะสูงสุดที่ช่ัวโมงที่ 72 ของทุกสภำวะ (ตำรำงที่ 3.3) โดยสภำวะที่ให้ เอทำนอล
ควำมเข็มข้ นสูงที่สดุ คือ สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส (ประมำณ 60 กรัมต่อ
ลิตร หรือเทียบเท่ำประมำณ 50 ลิตรต่อตัน) ส่วนสภำวะกำรย่อยด้ วยเอนไซม์จะให้ ปริมำณเอทำนอล
น้ อยที่สดุ (ประมำณ 49 กรัมต่อลิตร หรือเทียบเท่ำประมำณ 40 ลิตรต่อตัน) (รูปที่ 3.3-3.6)
หำกเปรียบเทียบผลได้ (yield) และอัตรำผลผลิตเอทำนอล (productivity) พบว่ำ ที่
สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่ 60 องศำเซลเซียส จะให้ ผลได้ สงู สุดคือ 0.377 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำล
ที่ถูกใช้ และที่สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส จะให้ อตั รำผลผลิตเอทำนอลสูงสุด
เท่ำกับ 0.838 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง (ตำรำงที่ 3.3)
ในกำรศึกษำขั้นต่อไปจึงเลือกสภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80 องศำเซลเซียส เป็ นสภำวะ
ที่ใช้ ในกำรย่อยอินูลินในนำ้ คั้นจำกแก่นตะวัน เนื่องจำกให้ ปริมำณเอทำนอลและอัตรำผลผลิตสูงสุดเมื่อ
เทียบกับสภำวะอื่นๆ แม้ ว่ำผลได้ จะน้ อยกว่ำที่สภำวะกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส แต่
ที่สภำวะดังกล่ำวจะย่อยอินูลินแล้ วให้ นำ้ ตำลรีดิวซ์น้อยกว่ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับสภำวะกำรย่อยด้ วย
กรดที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส ซึ่งให้ ปริมำณเอทำนอล ผลได้ และอัตรำผลผลิตเอทำนอลใกล้ เคียง
กันแล้ วนั้น พบว่ำที่สภำวะดังกล่ำวจะให้ สำรประกอบฟิ นอลิคในปริมำณที่สงู ซึ่งอำจมีผลต่อกำรเจริญ
และกำรผลิตเอทำนอลโดย S. cerevisiae นอกจำกนี้อณ
ุ หภูมิท่ใี ช้ ยังสูงกว่ำทำให้ ส้ นิ เปลืองพลังงำน

รูปที่ 3.3 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้ นำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร
ย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 60OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae โดยที่
แทนค่ำควำมเป็ น
กรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์), แทนค่ำปริมำณเอ
ทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณน้ำตำลรีดิวซ์ (กรั มต่ อลิตร), แทนปริ มำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร)

รูปที่ 3.4 กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้ นำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร
ย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 80OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ี แทน
ค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์), แทน
ค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมด
(กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณเซลล์
ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)

รูปที่ 3.5 กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้ นำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร
ย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 100OC ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้ เหมือน
รูปที่ 3.4

รูปที่ 3.6 กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้ นำ้ คั้นแก่นตะวันที่ผ่ำนกำรย่อย
ด้ วยเอนไซม์อนิ ูเลส ด้ วยเชื้อ S. cerevisiae โดยที่สญ
ั ลักษณ์
แทนค่ำควำมเป็ น
กรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์), แทนค่ำปริมำณเอ
ทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร)

ตำรำงที่ 3.3 เปรียบเทียบผลกำรหมักเอทำนอลจำกวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรย่อยที่สภำวะต่ำงๆ
Conditions
Ethanol
Yield
Productivity
g/l
l/t raw
g EtOH/g
g/l/hr
material*
sugar
O
47.6
Acid 60 C
57.87
0.377
0.804
O
49.7
Acid 80 C
60.4
0.285
0.838
O
49.1
Acid 100 C
59.68
0.248
0.829
40.0
Enzyme
48.61
0.273
0.675
หมำยเหตุ * ในกำรศึกษำครั้งนี้ คำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ
650 ลิตร
3.3.5
ผลการศึกษาปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการผลิตเอทานอลจากน้ าหวานจากหัวแก่น
ตะวัน
1. การศึกษาผลของปริมาณน้ าตาลเริ่มต้นและปริมาณเชื้ อจุลินทรียเ์ ริ่มต้นต่อการผลิต
เอทานอล
ในกำรศึกษำอิทธิพลของปริมำณนำ้ ตำลและปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่มีต่อกำรผลิตเอทำนอล
โดย S. cerevisiae ได้ แบ่งกำรทดลองโดยแปรผันค่ำของปัจจัยดังกล่ำวเป็ น 3 ชุดกำรทดลอง
ดังนี้คือ ก) ชุดกำรทดลองที่ 1 แปรผันปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณนำ้ ตำล
เริ่มต้ นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร ข) ชุดกำรทดลองที่ 2 แปรผันปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่ 107
เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร และ ค) ชุดกำรทดลองที่
3 แปรผันปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่ 250, 300 และ 350
กรัมต่อลิตร ซึ่งผลกำรทดลองเป็ นดังนี้
ก) ผลการแปรผันปริมาณเชื้ อเริม่ ต้นที่ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และปริมาณน้ าตาล
เริ่มต้นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร
จำกกำรทดลองพบว่ำที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร จำนวน
เซลล์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และเริ่มคงที่ท่ชี ่ัวโมงที่ 24 ส่วนปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดและปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์
จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงชั่วโมงที่ 72 ซึ่งสัมพันธ์กบั ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น
โดยที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ชั่วโมง ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ สงู สุดคือ 60.22 กรัมต่อลิตร ที่ปริมำณ
นำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร เช่นเดียวกับผลได้ และอัตรำผลผลิตเอทำนอล ที่สงู สุดที่ปริมำณนำ้ ตำล
เริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร
และที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 72 ชั่วโมง ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ ผลได้ เอทำนอล และ
อัตรำผลผลิตเอทำนอล ก็ยังเป็ นไปในทำงเดียวกันกับชั่วโมงที่ 48 คือที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัม
ต่อลิตร จะให้ ค่ำดังกล่ำวสูงที่สดุ (77.19 กรัมต่อลิตร, 0.46 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และ
1.07 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตำมลำดับ) (รูปที่ 3.7-3.9)

รูปที่ 3.7 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์
แทนค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์),
แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำล
ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณ
เซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)

รูปที่ 3.8 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
300 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.9 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
350 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.7
ข) ผลการแปรผันปริมาณเชื้ อเริม่ ต้นที่ 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตรและปริมาณน้ าตาล
เริ่มต้นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร
จำกกำรทดลองพบว่ำ จำนวนเซลล์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและเริ่มคงที่ท่ชี ่ัวโมงที่ 24 ในทั้ง 3
สภำวะที่แปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น
นอกจำกนี้ปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดและปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์จะ
ค่อยๆ ลดลงและเริ่มลดลงในอัตรำที่คงที่ท่ชี ่ัวโมง 48 เมื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้ นำ้ ตำลในกำรเจริญและ
ผลิตเอทำนอลโดยยีสต์เริ่มต้ นที่ 106 และ 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร พบว่ำปริมำณนำ้ ตำลที่มียีสต์เริ่มต้ น
107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะถูกใช้ ไปมำกกว่ำที่ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เนื่องมำจำกปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่
แตกต่ำงกัน และมีแนวโน้ มกำรลดลงเป็ นไปในอัตรำที่คงที่กว่ำ ทำให้ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ เริ่มคงที่
ที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ชั่วโมง โดยปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ สงู สุดคือ ที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 350
กรัมต่อลิตร (85.35 กรัมต่อลิตร) ผลได้ สงู สุดที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร (0.42 กรัมเอ
ทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ ) และอัตรำผลผลิตสูงสุดที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 350 กรัมต่อลิตร (1.78
กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง) และเป็ นไปในทำงเดียวกันที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 72 ชั่วโมง (รูปที่ 3.103.12)

รูปที่ 3.10 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์
แทนค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์),
แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำล
ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทน
ปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)

รูปที่ 3.11 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
300 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.12 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
350 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.10
ค) ผลการแปรผันปริมาณเชื้ อเริม่ ต้นที่ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตรและปริมาณน้ าตาล
เริ่มต้นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร
จำกกำรทดลองพบว่ำ ปริมำณเซลล์จะเริ่มคงที่ท่ชี ่ัวโมงที่ 12 เนื่องจำกปริมำณเชื้อเริ่มต้ น
ที่มำก ทำให้ เชื้อเข้ ำสูร่ ะยะกำรเจริญคงที่ (Stationary phase) ได้ ค่อนข้ ำงเร็ว และเมื่อปริมำณ
เชื้อมำกขึ้น ทำให้ อตั รำกำรใช้ นำ้ ตำลใน 12 ชั่วโมงแรกของกำรหมักเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว สังเกตได้ จำก
ปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดและปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ท่ลี ดลงอย่ำงรวดเร็ว
และจะลดลงในอัตรำที่คงที่ท่ี
ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ชั่วโมง สัมพันธ์กบั ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ กจ็ ะเริ่มคงที่ท่รี ะยะเวลำกำรหมัก
ที่ 48 ชั่วโมง โดยที่ปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตรจะให้ ปริมำณเอทำนอล ผลได้ และอัตรำ
ผลผลิตเอทำนอลสูงที่สดุ คือ 88.08 กรัมต่อลิตร, 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และ
1.84 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตำมลำดับ (รูปที่ 3.13-3.15)
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ 72 แล้ วพบว่ำ ปริมำณเอทำนอลสูงสุดที่ผลิตได้ เท่ำกับ
98.45 กรัมต่อลิตร อัตรำผลผลิตเอทำนอลสูงสุดเท่ำกับ 1.37 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ที่ปริมำณนำ้ ตำล
เริ่มต้ น 350 กรัมต่อลิตร ส่วนผลได้ สงู สุดเท่ำกับ 0.46 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ ที่ปริมำณ
นำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร

รูปที่ 3.13

กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
250 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์
แทนค่ำควำมเป็ นกรดด่ำง,
แทนค่ำของแข็งที่ละลำยได้ ท้งั หมด (องศำบริกซ์),
แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณนำ้ ตำล
ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),
แทนปริมำณนำ้ ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทน
ปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)

รูปที่ 3.14

กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
300 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.15 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่
350 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญ
ั ลักษณ์ท่ใี ช้
เหมือนรูปที่ 3.13
หำกเปรียบเทียบผลกำรหมักเอทำนอลในเทอมของผลได้ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ และ
อัตรำผลผลิตเอทำนอล ที่ระยะเวลำกำรหมัก 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง พบว่ำที่ระยะเวลำกำรหมัก 48
ชั่วโมง สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อเริ่มต้ น 108
เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะให้ ค่ำดังกล่ำวสูงที่สดุ คือ ปริมำณเอทำนอลเท่ำกับ 88.08 กรัมต่อลิตร ผลได้ 0.45
กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และอัตรำผลผลิต 1.84 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง (ตำรำงที่ 3.4)
ที่ระยะเวลำกำรหมัก 72 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบผลได้ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ และอัตรำ
ผลผลิตเอทำนอล พบว่ำ สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 350 กรัมต่อลิตร และปริมำณเชื้อ
เริ่มต้ น 107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะให้ ปริมำณเอทำนอลสูงสุดและอัตรำผลผลิตสูงสุดเท่ำกับ 101.19
กรัมต่อลิตร และ 1.41 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตำมลำดับ ส่วนผลได้ สงู สุดเท่ำกับ 0.46 กรัมเอทำนอล
ต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ ไป ที่สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร ปริมำณเชื้อ
เริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ตำรำงที่ 3.5)
ดังนั้น จึงเลือกสภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตรและปริมำณเชื้อ
เริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็ นสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่อำจมีผลต่อกำรผลิตเอ
ทำนอลจำกแก่นตะวันโดยยีสต์ เนื่องจำกให้ ปริมำณเอทำนอล ผลได้ และอัตรำผลผลิตสูง แม้ ว่ำที่สภำวะ
อื่นจะให้ ปริมำณเอทำนอลสูงกว่ำ (101.19 กรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลำกำรหมัก 72 ชั่วโมง) แต่ใช้ เวลำใน
กำรผลิตเอทำนอลน้ อยกว่ำประมำณ 24 ชั่วโมง อีกทั้งปริมำณนำ้ ตำลที่ใช้ สำมำรถปรับปริมำณนำ้ ตำล
เริ่มต้ นได้ ง่ำย โดยมีค่ำใกล้ เคียงกับนำ้ ตำลที่มีอยู่ในวัตถุดิบ

ตำรำงที่ 3.4 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรหมักเอทำนอล ที่แปรผันปริมำณนำ้ ตำลและเชื้อเริ่มต้ น ที่
ชั่วโมงที่ 48
Cell
number
Sugar
Ethanol
Yield Productivity
Concentration
(l/t
(cells/ml)
(g/l)
(g/l)
RM)* (g/g)
(g/l/hr)
6
10
250
60.22
49.5
0.42
1.26
300
44.24
36.4
0.40
0.92
350
46.21
38.0
0.18
0.96
7
10
250
79.81
65.7
0.42
1.66
300
83.78
68.9
0.40
1.75
350
85.35
70.2
0.31
1.78
8
10
250
88.08
72.5
0.45
1.84
300
83.59
68.8
0.35
1.74
350
82.75
68.1
0.32
1.72
หมำยเหตุ * l/t RM = ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้คำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน
สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ 650 ลิตร
ตำรำงที่ 3.5 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรหมักเอทำนอล ที่แปรผันปริมำณนำ้ ตำลและเชื้อเริ่มต้ น ที่
ชั่วโมงที่ 72
Cell
number
Sugar
Ethanol
Yield Productivity
Concentration
(l/t
(cells/ml)
(g/l)
(g/l)
RM)* (g/g)
(g/l/hr)
6
10
250
77.19
63.5
0.40
1.07
300
65.42
53.8
0.31
0.91
350
71.84
59.1
0.31
1.00
7
10
250
81.73
67.2
0.36
1.14
300
94.48
77.7
0.37
1.31
350
101.19 83.3
0.32
1.41
8
10
250
90.17
74.2
0.46
1.25
300
97.99
80.6
0.38
1.36
350
98.45
81.0
0.34
1.37
หมำยเหตุ * l/t RM = ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้คำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน
สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ 650 ลิตร

2. การศึกษาผลของ pH ต่อการผลิตเอทานอล
จำกกำรศึกษำผลของ pH ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae
โดยแปรผัน pH เริ่มต้ นเป็ น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำต่ำงๆ เช่น
ปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมด ปริมำณนำ้ ตำลรีดิวส์ ปริมำณเอทำนอล และค่ำ pH ในระหว่ำงกำรหมักมี
แนวโน้ มที่คล้ ำยๆ กัน กล่ำวคือปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดและนำ้ ตำลรีดิวส์จะลดลงอย่ำงรวดเร็วและเริ่ม
คงที่ท่ชี ่ัวโมงที่ 24 ซึ่งสอดคล้ องกับประมำณเอทำนอลที่เพิ่มสูงขึ้น และมีค่ำสูงสุดและเริ่มคงที่ท่ชี ่ัวโมงที่
36 สำหรับค่ำกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวนเซลล์ยีสต์พบว่ำมีค่ำกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 107-108
เซลล์ต่อมิลลิลิตร (รูปที่ 3.16-3.19)
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รูปที่ 3.16 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่ปรับค่ำ pH เริ่มต้ นเป็ น 4.5 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส
เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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รูปที่ 3.17 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่ปรับค่ำ pH เริ่มต้ นเป็ น 5.0 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส
เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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รูปที่ 3.18 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่ปรับค่ำ pH เริ่มต้ นเป็ น 5.5 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส
เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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รูปที่ 3.19 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่ปรับค่ำ pH เริ่มต้ นเป็ น 6.0 และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส
เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
หำกพิจำรณำค่ำพำรำมิเตอร์ในกำรหมักคือ ค่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอล ค่ำอัตรำผลผลิตเอทำนอล
และค่ำผลได้ เอทำนอล ที่เวลำ 48 ชั่วโมงของกำรหมัก จะพบว่ำให้ ผลไม่แตกต่ำงกันมำกนักที่แต่ละ
ระดับของค่ำ pH (ตำรำงที่ 3.6) อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำจำกองค์ประกอบในวัตถุดบิ จะพบว่ำค่ำ
pH ของนำ้ คั้นจำกหัวแก่นตะวันมีค่ำอยู่ในช่วง 5.0-6.0 ดังนั้นจึงไม่จำเป็ นที่จะต้ องปรับค่ำ pH
เริ่มต้ นสำหรับกำรศึกษำในขั้นตอนต่อไป
ตำรำงที่ 3.6 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอล อัตรำผลผลิตเอทำนอลและค่ำผลได้
เอทำนอลที่ pH เริ่มต้ นต่ำงๆ กัน ที่เวลำ 48 ชั่วโมงหลังกำรหมัก
pH
Ethanol
Ethanol
Ethanol
yield
g/l
l/t RM*
g/g
productivity
g/l/h
4.5
74.89
61.62
0.39
1.56
5.0
76.06
62.59
0.41
1.58
5.5
76.42
62.86
0.41
1.59
6.0
74.50
61.30
0.44
1.55
หมำยเหตุ * l/t RM = ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้คำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน
สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ 650 ลิตร

3. การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนต่อการผลิตเอทานอล
ในกำรศึกษำผลของแหล่งไนโตรเจน 4 ชนิด คือแอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมไนเต
รท ยูเรีย และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae โดย
แปรผันควำมเข้ มข้ นของแหล่งไนโตรเจนแต่ละชนิดเป็ น 5 ระดับคือ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ
1.0 กรัมต่อลิตร พบว่ำแอมโมเนียมไนเตรท และไดแอมโมเนียมฟอสเฟตมีแนวโน้ มช่วยให้ กำรผลิตเอ
ทำนอลสูงกว่ำกำรใช้ แอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียเป็ นแหล่งไนโตรเจน และหำกเปรียบเทียบระหว่ำงกำร
เติมแหล่งไนโตรเจนชนิดต่ำงๆ กับกำรไม่เติมแหล่งไนโตรเจนเสริม (ชุดควบคุม) พบว่ำปริมำณเอทำ
นอลที่ผลิตได้ จำกสภำวะที่ไม่เติมแหล่งไนโตรเจนหรือชุดควบคุม
มีค่ำสูงกว่ำสภำวะที่มีกำรเติม
ไนโตรเจน ยกเว้ นในสภำวะที่เติมแอมโมเนียมไนเตรทที่ควำมเข้ มข้ น 0.25% และ 0.5% และได
แอมโมเนียมฟอสเฟตที่ควำมเข้ มข้ น 0.25-1.0% ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ มีค่ำใกล้ เคียงกับชุด
ควบคุม ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดคือ 95.61 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 78.7 ลิตรต่อตัน
วัตถุดิบ เมื่อใช้ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตที่ควำมเข้ มข้ น 0.5% (w/v) เป็ นแหล่งไนโตรเจน ซึ่งมีค่ำ
ใกล้ เคียงกับสภำวะที่ไม่เติมไนโตรเจน (96.24 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 79.2 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ)
(รูปที่ 3.20-3.23) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ำปริมำณของไนโตรเจนในวัตถุดิบอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อกำร
เจริญและกำรผลิตเอทำนอลของยีสต์
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รูปที่ 3.20 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่มียูเรียเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้ มข้ น 0-1.0% (w/v)
และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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e) 1.0%DAP
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รูปที่ 3.21 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่มีไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้ มข้ น
0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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รูปที่ 3.22 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้ มข้ น 01.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
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b) 0.25%SO4
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รูปที่ 3.23 กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน
อำหำรเพำะเลี้ยงที่มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้ มข้ น 01.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 90 ชั่วโมง
4. การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันในถังหมักขนาด 5 ลิตร
จำกผลกำรทดสอบกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร ที่มี
ปริมำตรทำงำนเท่ำกับ 4.0 ลิตร โดยปรับควำมเข้ มข้ นของนำ้ ตำลเริ่มต้ นในนำ้ หมักเป็ น 250 กรัมต่อ
ลิตร pH เริ่มต้ น 5.0 ไม่เติมแหล่งไนโตรเจน เติมเชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปรับควำมเร็วรอบ
ของใบกวนเป็ น 100 รอบต่อนำที และทำกำรหมักที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส พบว่ำ อัตรำกำรหมัก
เอทำนอลเกิดขึ้นได้ เร็วกว่ำกำรหมักในระดับฟลำสก์ โดยปริมำณนำ้ ตำลทั้งหมดและนำ้ ตำลรีดิวส์จะลดลง
อย่ำงรวดเร็วในช่วง 12 ชั่วโมงแรกของกำรหมัก และเริ่มคงที่ต้งั แต่ช่ัวโมงที่ 24 ซึ่งสอดคล้ องกับปริมำณ
ของเอทำนอลที่เกิดขึ้น ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดคือ 114.42 กรัมต่อลิตร (หรือประมำณ 94.1
ลิตรต่อตันวัตถุดิบ) ผลได้ เอทำนอลเท่ำกับ 0.42 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และค่ำอัตรำ
ผลผลิตเอทำนอลเท่ำกับ 3.18 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ที่ระยะเวลำในกำรหมัก 36 ชั่วโมง (ตำรำงที่ 3.7
และรูปที่ 3.24)

ตำรำงที่ 3.7 ค่ำกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร
ด้ วยวิธกี ำรหมักแบบกะโดยใช้ Saccharomyces cerevisiae
Time
Total
Reducing
Ethanol
Yield Productivity
sugar
(h)
(g/l)
sugar
g/l
l/t
g/g
g/l.h
(g/l)
RM*
0
316.5
260.5
0.0
0
0
0
6
242.7
210.8
12
156.9
37.7
11.2
9.2
0.07
0.93
18
89.9
59.8
24
56.0
28.1
97.6
80.3
0.38
4.06
30
45.8
15.0
36
41.6
11.2
114.4 94.1
0.42
3.18
42
37.8
10.9
48
36.0
10.8
111.8 92.0
0.40
2.33
54
33.2
10.6
60
28.8
10.1
106.2 87.3
0.37
1.77
66
28.2
9.33
72
20.7
9.24
107.1 88.1
0.36
1.49
90
19.2
7.78
108.9 89.6
0.37
1.21
หมำยเหตุ 1) * l/t RM = ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้คำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน
สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ 650 ลิตร
2) - หมำยถึงไม่ได้ ทำกำรวิเครำะห์
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รูปที่ 3.24

กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันแบบกะโดย
Saccharomyces cerevisiae

3.3.6 ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตแก่นตะวัน และต้นทุนการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
1. ต้ นทุนกำรผลิตแก่นตะวัน
ผลกำรศึกษำต้ นทุนกำรผลิตแก่นตะวันจำกงำนวิจัยของ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย พบว่ำ
ต้ นทุนกำรผลิตจะแปรปรวนไปตำมสภำพภูมิอำกำศ หำกคำนวณจำกแปลงทดสอบที่ให้ ผลผลิตในระดับ
ปำนกลำงถึงสูง (ประมำณ 2.5-3.0 ตันต่อไร่) โดยปลูกในช่วงปลำยฤดูฝนและฤดูแล้ ง พบว่ำต้ นทุน
กำรผลิตอยู่ท่ี 3-4 บำทต่อกิโลกรัมหัวสด หำกปลูกในช่วงต้ นฝน ต้ นทุนกำรผลิตประมำณ 8-15 บำท
ต่อกิโลกรัมหัวสด (รำยละเอียดดูในรำยงำนส่วนของกำรปลูกแก่นตะวัน) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ต้นทุน
กำรผลิตสูงคือ ปริมำณผลผลิตต่ำ ในขณะเดียวกันต้ นทุนส่วนใหญ่คือค่ำจ้ ำงของเกษตรกร
2. ต้ นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวัน
ในกำรผลิตเอทำนอลจำกวัตถุดิบประเภทแป้ ง (มันสำปะหลัง) ที่ได้ มีกำรศึกษำใน
ระดับโรงงำนอุตสำหกรรม พบว่ำต้ นทุนกำรผลิตประมำณ 6.20 บำทต่อลิตร ดังนั้นต้ นทุนกำรผลิตเอทำ
นอลจำกแก่นตะวันซึ่งเป็ นวัตถุดิบประเภทแป้ งเช่นเดียวกัน และมีกระบวนกำรผลิตที่คล้ ำยคลึงกับกำร
ผลิตเอทำนอลจำกมันสำปะหลัง จะมีต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลต่ำสุดประมำณ 9.20 บำทต่อลิตร และ
สูงสุดประมำณ 21.20 บำทต่อลิตร (ตำรำงที่ 3.8) หำกเปรียบเทียบกับพืชพลังงำนชนิดอื่นๆ แล้ ว
แก่นตะวันก็จัดเป็ นพืชที่น่ำสนใจ อย่ำงไรก็ตำมกำรวิจัยและพัฒนำสำยพันธุท์ ่สี ำมำรถเจริญเติบโตดี ให้
ผลผลิตสูง สำมำรถทนสภำพแห้ งแล้ งได้ ดี รวมถึงพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเอทำนอลให้ มปี ริมำณผลผลิต
สูงขึ้น ตลอดจนกำรทำแผนที่เพำะปลูก เป็ นต้ น

ตำรำงที่ 3.8 ประมำณกำรต้ นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกพืชพลังงำนชนิดต่ำงๆ
วัตถุดิบ
รำคำวัตถุดิบ
ผลผลิตเอทำ
ต้ นทุนผลิตเอทำนอล (บำท/ลิตร)
(บำท/กก.)
นอล (ลิตร/ตัน)
เฉพำะวัตถุดิบ
รวมค่ำ
process
กำกนำ้ ตำล
3.00
250
12.00
17.20
มันสำปะหลัง
1.50
180
8.33
14.53
อ้ อย
0.80
70
11.42
16.62
ข้ ำวฟ่ ำงหวำน
0.60
60
10.00
15.20
แก่นตะวัน
3.00*
94**
31.90
38.10
หมำยเหตุ
* คำนวณจำกข้ อมูลผลผลิตแก่นตะวัน 2.5 ตันต่อไร่ข้ นึ ไป
** ประมำณกำรจำกงำนวิจัยในครั้งนี้
3.3.7 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน
ได้ ดำเนินกำรถ่ำยทอดกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในรูปแบบต่ำงๆ ที่สำคัญคือ กำร
เข้ ำร่วมแสดงนิทรรศกำรกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน University Fair 2006 ซึ่งจัด
ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่ งชำติสริ ิกติ ต์ กรุงเทพมหำนคร ในช่วงระหว่ำงวันที่ 26-30 กรกฎำคม 2549
(รูปที่ 3.25) งำนเกษตรภำคอีสำน ณ อุทยำนกำรเกษตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในระหว่ำงวันที่ 1019 มกรำคม 2550 (รูปที่ 3.26) และงำนนำเสนอผลงำนวิจัยแห่ งชำติ 2550 Thailand
Research Expo 2007 ณ ศูนย์ประชุมบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รำชประสงค์
กรุงเทพฯ ในระหว่ำงวันที่ 7-11 กันยำยน 2550 รวมถึงกำรเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรให้
สัมภำษณ์บทโทรทัศน์ในรำยกำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังได้ จัดทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์เรื่องแก่นตะวันกับ
กำรผลิตเอทำนอลเพื่อแจกจ่ำยให้ ประชำชน ผู้ประกอบกำรหรือโรงงำนผลิตเอทำนอลที่สนใจได้ นำไป
ศึกษำค้ นคว้ ำต่อไป (รูปที่ 3.27)

รูปที่ 3.25 รูปแสดงกำรเข้ ำร่วมจัดนิทรรศกำรเรื่องกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน
University Fair 2006 ณ ศูนย์ประชุมแห่ งชำติสริ ิกติ ต์ กรุงเทพมหำนคร

รูปที่ 3.26 รูปแสดงกำรเข้ ำร่วมจัดนิทรรศกำรเรื่องกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน เกษตร
ภำคอีสำน ณ อุทยำนเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รูปที่ 3.27 ตัวอย่ำงแผ่นพับเอกสำรทำงวิชำกำรเรื่อง แก่นตะวันกับแนวทำงในกำรผลิตเอทำนอล

3.4 วิจารณ์ผลและสรุปผลการศึกษา
ในปัจจุบันมีพืชหลำยชนิดที่ได้ รับกำรยอมรับให้ เป็ นพืชพลังงำนสำหรับกำรผลิตเอทำนอล
ภำยในประเทศ อำทิเช่น มันสำปะหลัง อ้ อย ข้ ำวฟ่ ำงหวำน เป็ นต้ น สำหรับแก่นตะวันซึ่งมีถ่นิ กำเนิดใน
เขตหนำวนั้นยังไม่เป็ นที่ร้ จู ักแพร่หลำยมำกนักภำยในประเทศ
แต่ในต่ำงประเทศนั้นพบว่ำพืชชนิดนี้
จัดเป็ นแหล่งที่สำคัญของคำร์โบไฮเดรตสำหรับใช้ เป็ นอำหำรคน สัตว์ รวมทั้งใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบสำหรับ
กำรผลิตเอทำนอล (Cosgrove et al., 1991) ในกำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำ
ถึงศักยภำพของแก่นตะวันที่ปลูกในประเทศเพื่อกำรผลิตเอทำนอล ในเบื้องต้ นได้ เก็บรวบรวมหัวแก่น
ตะวันสำยพันธุ์ KKUAC001 ที่ปลูกในพื้นที่ทดสอบของโครงกำรวิจัย เช่น แปลงทดสอบคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น แปลงทดสอบของเกษตรกรตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น แปลงทดสอบของเกษตรกรในอำเภอเปื อยน้ อย จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดสอบของ
เกษตรกรในอำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย และนำไปตีบ่น และทดสอบวิธกี ำรบีบสกัดนำ้ หวำนโดยใช้
เครื่องคั้นนำ้ มะพร้ ำว
ผลกำรศึกษำพบว่ำประสิทธิภำพในกำรบีบสกัดนำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันมี
ค่ำประมำณ 65% กล่ำวคือ วัตถุดิบ 1 ตัน สำมำรถบีบสกัดนำ้ หวำนได้ ประมำณ 650 ลิตร ซึ่งมีค่ำไม่
สูงมำกนัก ในอนำคตอำจจะต้ องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงวิธกี ำรบีบสกัดนำ้ หวำนเพื่อให้ มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น นำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ เมื่อนำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีโดยเปรียบเทียบกันระหว่ำง
วัตถุดิบจำกแต่ละพื้นที่พบว่ำองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่มีค่ำไม่แตกต่ำงกันมำกนัก
ยกเว้ นปริมำณ
นำ้ ตำลทั้งหมดในนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ จำกวัตถุดิบที่ปลูกในพื้นที่อำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย ซึ่งอำจ
เป็ นไปได้ ว่ำช่วงกำรเพำะปลูกเป็ นช่วงที่แล้ ง ขำดนำ้ จึงทำให้ กำรเจริญของต้ นแก่นตะวันไม่ดี ปริมำณ
ผลผลิตต่ำ (ดังในรำยงำนบทที่ 2) นอกจำกนี้ปริมำณแร่ธำตุบำงชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม อำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพของพื้นที่ปลูก
จำกกำรทดสอบกำรหมักเอทำนอลโดยใช้ นำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ยังไม่ผ่ำนกำรย่อยเป็ น
วัตถุดิบ พบว่ำผลผลิตเอทำนอลที่ได้ มีค่ำต่ำประมำณ 20.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ และยังมีปริมำณของ
คำร์โบไฮเดรตเหลืออยู่ในนำ้ หมักสูง แสดงให้ เห็นว่ำยีสต์ S. cerevisiae ไม่สำมำรถใช้ แหล่ง
คำร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในแหล่งวัตถุดิบได้ ดี
และจำกผลกำรวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีใน
วัตถุดิบพบว่ำคำร์โบไฮเดรตในแก่นตะวันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอินูลิน ซึ่งเป็ นสำรประกอบเชิงซ้ อน
ระหว่ำงนำ้ ตำลฟรุกโตสที่มำเชื่อมต่อกันด้ วยพันธะบีต้ำ 12 และมีนำ้ ตำลกลูโคสมำเชื่อมต่อที่
โมเลกุลสุดท้ ำย (นิมิตร วรสูต และสนั่น จอกลอย, 2549) ซึ่ง S. cerevisiae ไม่สำมำรถใช้ เป็ น
แหล่งพลังงำนเพื่อกำรเจริญและกำรผลิตเอทำนอลได้ ทั้งนี้เพรำะยีสต์ไม่สำมำรถสร้ ำงเอนไซม์อนิ ูลิเนสอ
อกมำย่อยสลำยอินูลินได้ ดังนั้นจึงจำเป็ นที่จะต้ องย่อยสลำยสำรอินูลินให้ กลำยเป็ นนำ้ ตำลที่สำมำรถหมัก
ได้ เสียก่อน ในกำรศึกษำครั้งนี้จึงได้ ทดสอบกำรย่อยสลำยสำรอินูลินโดยใช้ สำรเคมีคือกรดซัลฟิ วริก และ
เอนไซม์ อินูลิเนสในเชิงกำรค้ ำ
จำกผลกำรย่อยสลำยอินูลินด้ วยกรดซัลฟิ วริก โดยแปรผันระดับของอุณหภูมิเป็ น 3 ระดับคือ
60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส พบว่ำอินูลินสำมำรถย่อยสลำยได้ มำกขึ้น เมื่อระดับของอุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น ที่ระดับอุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส สำมำรถย่อยสลำยอินูลินได้ ดีท่สี ดุ รองลงมำคือที่
อุณหภูมิ 80 และ 60 องศำเซลเซียส ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อระดับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ปริมำณ
ของสำรประกอบฟิ นอลิคก็เพิ่มสูงตำมไปด้ วย เมื่อนำนำ้ หวำนที่ผ่ำนกำรย่อยอินูลินด้ วยกรดไปทดสอบ

กำรหมักเอทำนอล พบว่ำปริมำณเอทำนอล ผลได้ และอัตรำผลผลิตเอทำนอลสูงที่สดุ เมื่อใช้ นำ้ หวำนที่
ผ่ำนกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 100 องศำเซลเซียส รองลงมำคือที่อุณหภูมิ 80 และ 60 องศำ
เซลเซียส ตำมลำดับ ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับปริมำณนำ้ ตำลที่ได้ จำกกำรย่อย ส่วนกำรย่อยด้ วยเอนไซม์
อินูลิเนสนั้นพบว่ำระดับของอินูลินยังคงเหลืออยู่ในปริมำณที่สงู และปริมำณนำ้ ตำลที่ได้ จำกกำรย่อยอยู่
ในระดับที่ต่ำ ใกล้ เคียงกับกำรย่อยด้ วยกรดที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส ส่งผลให้ ปริมำณของเอทำ
นอล ผลได้ และอัตรำผลผลิตเอทำนอลต่ำ สำเหตุอำจเป็ นเพรำะปริมำณของเอนไซม์ท่เี ติมลงไปใน
วัตถุดิบมีปริมำณน้ อย ไม่เพียงพอที่จะย่อยสลำยอินูลินได้ อย่ำงสมบูรณ์ และอำจเป็ นไปได้ ว่ำในวัตถุดิบมี
สำรบำงอย่ำงที่สำมำรถยับยั้งกำรทำงำนของเอนไซม์อนิ ูลิเนสได้ อำทิเช่น สำรประกอบฟิ นอลิค หรือ
furfural
เป็ นต้ น ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงระดับของเอนไซม์ท่เี หมำะสมในกำรย่อย
สลำยอินูลินในวัตถุดิบ รวมทั้งกำรศึกษำถึงสำรที่อำจมีผลในกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอนไซม์
ในกำรศึกษำถึงอิทธิพลของปริมำณนำ้ ตำลและปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่มีต่อกำรผลิตเอทำนอลจำก
นำ้ หวำนจำกหัวแก่นตะวัน พบว่ำปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นและปริมำณเชื้อเริ่มต้ นที่เหมำะสมคือ 250 กรัม
ต่อลิตร และ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตำมลำดับ โดยให้ ค่ำปริมำณเอทำนอลสูงสุดเท่ำกับ 88.1 กรัมต่อ
ลิตร หรือเทียบเท่ำประมำณ 72.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ผลได้ สงู สุดเท่ำกับ 0.45 กรัมเอทำนอลต่อ
กรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และอัตรำผลผลิตเอทำนอลสูงสุดเท่ำกับ 1.84 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งผล
กำรศึกษำในครั้งนี้สอดคล้ องกับรำยงำนกำรวิจัยของ Margarits และ Bajpai (1983) ที่ได้
ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย Kluyveromyces marxianus UCD (FST)
55-82 ผลกำรศึกษำพบว่ำยีสต์สำมำรถหมักให้ ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดเท่ำกับ 102 กรัมต่อ
ลิตร เมื่อใช้ นำ้ ตำลเริ่มต้ น 250 กรัมต่อลิตร ค่ำอัตรำกำรเจริญจำเพำะสูงสุดมีค่ำแปรผันตั้งแต่ 0.44
ต่อชั่วโมง ที่นำ้ ตำลเริ่มต้ น 50 กรัมต่อลิตร ถึง 0.13 ต่อชั่วโมง ที่นำ้ ตำลเริ่มต้ น 300 กรัมต่อลิตร
และผลผลิตเอทำนอลมีค่ำประมำณ 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และรำยงำนวิจัยของ
Schorr-Galindo และคณะ (2000) ที่ได้ ศึกษำอัตรำกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้
เชื้อ S. diastaticus NCYC 625 ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลที่ผลิตได้ เมื่อ
อัตรำส่วนของฟรุกโตสต่อกลูโคสเท่ำกับ 6.0 มีค่ำประมำณ 45 กรัมต่อลิตร แต่เมื่ออัตรำส่วนของ
นำ้ ตำลทั้ง 2 ชนิดลดลงเหลือ 3.5 เอทำนอลที่ผลิตได้ มีค่ำเท่ำกับ 65 กรัมต่อลิตร
สำหรับผลกำรศึกษำถึงอิทธิพลของค่ำ pH เริ่มต้ นต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันนั้น
พบว่ำกำรปรับค่ำ pH เริ่มต้ นเป็ น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 ให้ ผลผลิตเอทำนอลไม่แตกต่ำงกันมำกนัก
โดยค่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดที่ระยะเวลำในกำรหมักประมำณ 48 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 74.5076.42 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 61.30-62.89 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ เนื่องจำกองค์ประกอบเบื้องต้ นใน
วัตถุดิบโดยเฉพำะค่ำ pH อยู่ท่ปี ระมำณ 5.0-6.0 จึงเป็ นข้ อดีสำหรับกำรหมักเอทำนอลโดยไม่
จำเป็ นต้ องมีกำรปรับค่ำ pH ในอำหำรเพำะเลี้ยง
ในกำรศึกษำถึงอิทธิพลของแหล่งไนโตรเจนและควำมเข้ มข้ นของแหล่งไนโตรเจนแต่ละชนิดคือ
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต แอมโมเนียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต และยูเรีย ที่ระดับควำมเข้ มข้ น
0.25-1.0% (w/v) ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวัน พบว่ำไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็ นแหล่ง
ไนโตรเจนที่เหมำะสมกว่ำแหล่งไนโตรเจนชนิดอื่นๆ ค่ำควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลที่ผลิตได้ เมื่อใช้ ได
แอมโมเนียมฟอสเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจนที่ระดับควำมเข้ มข้ น 0.5% (w/v) คือ 95.61 กรัมต่อ

ลิตร หรือประมำณ 78.7 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ แต่อย่ำงไรก็ตำมปริมำรเอทำนอลที่ได้ น้ มี ีค่ำใกล้ เคียงกับ
สภำวะที่ไม่มีกำรเติมไนโตรเจนเสริม นั่นคือมีควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลเท่ำกับ 96.2 กรัมต่อลิตร หรือ
ประมำณ 79.2 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ แสดงให้ เห็นว่ำกำรเติมแหล่งไนโตรเจนลงไปไม่ได้ ช่วยส่งเสริมให้
กำรผลิตเอทำนอลโดย S. cerevisiae เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นไปได้ ว่ำระดับของไนโตรเจนในวัตถุดิบอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอกับกำรเจริญและกำรผลิตเอทำนอลโดยยีสต์
เมื่อนำสภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตเอทำนอลจำกผลกำรศึกษำในระดับฟลำสก์เขย่ำคือปริมำณ
นำ้ ตำลเริ่มต้ นเท่ำกับ 250 กรัมต่อลิตร pH เริ่มต้ น 5.0 โดยไม่มีกำรเติมแหล่งไนโตรเจนเพิ่มเติม
ไปใช้ ทดสอบกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร โดยมีปริมำตรนำ้ หมักเท่ำกับ
4.0 ลิตร ใช้ เชื้อเริ่มต้ น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และทำกำรหมักที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส
ควำมเร็วรอบของใบกวน 100 รอบต่อนำที พบว่ำอัตรำกำรผลิตเอทำนอลมีค่ำสูงกว่ำกำรผลิตใน
ระดับฟลำสก์เขย่ำ ควำมเข้ มข้ นของเอทำนอลสูงสุดคือ 114.42 กรัมต่อลิตร (หรือประมำณ 94.1 ลิตร
ต่อตันวัตถุดิบ) ผลได้ เอทำนอลเท่ำกับ 0.42 กรัมเอทำนอลต่อกรัมนำ้ ตำลที่ถูกใช้ และค่ำอัตรำผลผลิต
เอทำนอลเท่ำกับ 3.18 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ที่ระยะเวลำในกำรหมัก 36 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ำกำร
หมักภำยใต้ ระบบถังหมักระยะเวลำที่ใช้ ในกำรหมักเพื่อให้ ได้ ผลผลิตสูงสุดเร็วกว่ำกำรหมักในระดับฟ
ลำสก์เขย่ำประมำณ 12 ชั่วโมง อำจเป็ นเพรำะกำรกวนในระบบถังหมักช่วยในกำรกระจำยเซลล์ยีสต์ทำ
ให้ สมั ผัสกับสำรอำหำรได้ อย่ำงทั่วถึง
จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ ำงต้ น
พอสรุปได้ ว่ำแก่นตะวันเป็ นพืชที่มีศักยภำพสำหรับใช้ เป็ น
วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้ ทดแทนนำ้ มันเชื้อเพลิง โดยในกำรศึกษำครั้งนี้ปริมำณเอทำนอล
สูงสุดที่ผลิตได้ ภำยใต้ สภำวะที่ทำกำรศึกษำอยู่ท่ปี ระมำณ 94.1 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งสูงกว่ำปริมำณ
เอทำนอลที่ผลิตได้ จำกอ้ อยและข้ ำวฟ่ ำงหวำน (ประมำณ 70 ลิตรต่อตัน) (ประสิทธิ์ ใจศิล, 2548)
3.5 ข้อเสนอสาหรับการศึกษาในอนาคต
1. ในกำรเปรียบเทียบกำรย่อยสลำยสำรอินูลินด้ วยกรดและเอนไซม์ พบว่ำปริมำณนำ้ ตำล
รีดิวส์ท่ไี ด้ จำกกำรย่อยด้ วยเอนไซม์มีค่ำน้ อยกว่ำกำรย่อยด้ วยกรดซัลฟิ วริก
ซึ่งคำดว่ำ
ปริมำณของเอนไซม์ท่ใี ช้ อยู่ในระดับต่ำเกินไป
จึงควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมโดยแปรผัน
ปริมำณของเอนไซม์ท่ใี ช้ เพื่อหำอัตรำส่วนระหว่ำงเอนไซม์กบั วัตถุดิบที่เหมำะสมต่อไป
2. ในกำรศึกษำนี้ใช้ ยีสต์ S. cerevisiae ซึ่งพบว่ำไม่สำมำรถย่อยสลำยสำรอินูลินซึ่งเป็ น
องค์ประกอบส่วนใหญ่ในวัตถุดิบได้ โดยตรง จึงจำเป็ นต้ องมีกำรเตรียมวัตถุดิบโดยกำร
นำไปผ่ำนกำรย่อยด้ วยกรดหรือเอนไซม์ก่อน ทำให้ ข้นั ตอนในกำรผลิตมีควำมยุ่งยำก รวม
ไปถึงเป็ นกำรเพิ่มต้ อนทุนในกำรผลิต ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำเพื่อคัดเลือกหรือคัดแยก
สำยพันธุจ์ ุลินทรีย์ท่สี ำมำรถใช้ อนิ ูลินได้ โดยตรงต่อไป
3. ในกำรศึกษำนี้พบว่ำปริมำณนำ้ ตำลเริ่มต้ นที่เหมำะสมสำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่น
ตะวันอยู่ท่รี ะดับ 250 กรัมต่อลิตร หำกใช้ ควำมเข้ มข้ นที่สงู กว่ำนี้จะทำให้ ระยะเวลำในกำร
หมักนำนขึ้น รวมไปถึงเกิดกำรสะสมของนำ้ ตำลที่ยีสต์ใช้ ไม่หมดในระบบ ดังนั้นจึงควรมี
กำรศึกษำถึงรูปแบบวิธกี ำรหมักที่สำมำรถใช้ นำ้ ตำลเริ่มต้ นที่สงู ขึ้น เช่น วิธกี ำรหมักแบบกึ่ง
กะ หรือต่อเนื่อง เป็ นต้ น

4. ในกำรศึกษำนี้ได้ ทดสอบกำรหมักเอทำนอลจำกนำ้ หวำนที่บีบสกัดได้ จำกหัวแก่นตะวัน
เท่ำนั้น ส่วนกำกที่เหลือยังไม่ได้ มีกำรทดสอบนำไปหมักเอทำนอล ซึ่งคำดว่ำในส่วนนี้ยังมีอิ
นูลิน รวมถึงสำรประกอบคำร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ หลงอยู่อยู่ ดังนั้นในอนำคตควรมีกำรนำ
กำกหัวแก่นตะวันไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบ
รวมถึงนำไปทดสอบกำรหมักร่วมกับ
นำ้ หวำนด้ วย
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